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HERMAN GEIJER 

In memoriam 

Då Herman Geijer för några år sedan blev ombedd att 
skriva en nekrolog över J. A. Lundell för Gustav Adolfs 
Akademiens minnesbok, fann han efter någon tids övervägan-
de att uppgiften lämpligast löstes på så sätt att han ur min-
net återgav ett tal, sam en gång Lundell hållit och som han 
tyckte gav det väsentliga av Lunde114s person och livsåskåd-
ning. Det vore frestande att inför uppgiften att teckna Her-
man Geijers bild tillgripa en liknande utväg, icke endast där-
för att en rättvis och någorlunda fyllig minnesteckning över 
en person, som icke blott hade bredd och djup utan också be-
satt en höggradig originalitet, är en vansklig och krävande 
uppgift, utan även därför att Herman Geijer givit så mycket 
av sig själv i det avskedstal, som han höll den 30 nov. 1938 
vid frånträdandet av föreståndarebefattningen vid Landsmåls-
arkivet. Detta tal, som finnes tryckt i denna tidskrifts år-
gång 1938, belyser många väsentliga sidor hos Herman Geijer 
och ger tillika ett program eller en maxim för oss alla, som 
direkt eller indirekt tjäna den institution vars grundare han 
blev och vars ledare han var under tjugofem år. Men det är 
skrivet under så djup självrannsakan, med en så kritisk blick 
på vad han själv uträttat att det ej gör vare sig människan 
eller forskaren Herman Geijer full rättvisa. Var Herman 
Geijer kritisk mot andra, så var han ändock alltid mest kri-
tisk mot sig själv. För honom innebar därför en tillbakablick 
på vad han uträttat i första rummet att han gick till rätta 
med sig själv. Men just på grund härav kan det anses särskilt 
motiverat att söka teckna en bild av Herman Geijer med and-
ra utgångspunkter och annan måttstock än han själv anlade. 
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När Landsmålsarkivet på nyåret 1914 började sin verk-
samhet, hade Geijer, som då blev sekreterare hos Styrelsen för 
undersökningen av svenska folkmål och tillika arkivets själv-
skrivne ledare, arbetat i över femton år som »fri» uppteck-
nare av dialekter och folkminnen i Norrland, företrädesvis i 
Ångermanland och Jämtland. Hans intresse för svenska mun-
arter torde kunna dateras till vårterminen 1897, då han till-
sammans med professor Axel Erdmann och några andra in-
tresserade språkmän startade »Föreningen för Stockholms-
målet», åt vilken han som sekreterare och upptecknare in-
samlade en hel del material under besök i Stockholms skolor 
och ålderdomshem. Stockholmsdialekten skulle dock ej bli 
huvudföremålet för hans språkliga studier, ehuru han — en-
ligt egna uppgifter — till att börja med tänkte sig detta. 
Redan sommaren 1897 hade han under en fotvandring i Äng-
errn.anland och Jämtland funnit ett nytt arbetsfält, nämligen 
dialekterna i Angermanälvens och Faxälvens floddalar. Sär-
skilt kommo dialekterna i Resele, Adalsliden och Ramsele att 
bli föremål för Geijers studium, när han sommaren 1898 star-
tade sin andra norrländska resa, som varade omkring fyra 
månader och som understöddes av styrelsen för undersökning-
en av Norrlands folkmål med 200 kronor, den enda summa 
som Geijer före 1914 'mottog för dialektundersökningar. (För 
ortnamnsundersökningar uppbar han senare några honorar 
från Rikets allmänna kartverk.) Även 1900, när Geijer före-
tog sin tredje norrländska resa, blevo Resele och Adalsliden 
centrum för undersökningen, men under vidsträckta fotvand-
ringar besöktes även de sydligare Ådalssocknarna likasom ock-
så de västliga och nordliga socknarna i Ångermanland samt 
Ström och Frostviken i Jämtland. Denna gång var Geijer ute 
på vandringar i över sju månader och återkom ej till Uppsala 
och Stockholm förrän på nyåret 1901. Hans samlingar från 
Ångermanland hade med dessa resor nått en 'betydande omfatt-
ning. Till styrelsen för undersökningen av Norrlands folkmål 
(ordf. professor Lundell) överlämnade Geijer nu i renskrivet 
skick en ordsamling på omkr. 6,000 lappar från Resele-Adals-
liden förutom en stor samling texter på kvartblad, samlingar 
som 1914 tillföll° Landsmålsarkivet och som, tillika med en 
omfattande samling konceptanteckningar av Geijer från de 
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flesta socknar utefter Angermanälven och Faxälven, blevo 
stommen i arkivets ångermanländska material. 

Geijer, som vintern 1897-98 påbörjat sina licentiatstu-
dier i nordiska språk sedan han under någon tid övervägt att 
komplettera sin tidigare examen med historia, torde omkring 
sekelskiftet ha räknat med att skriva en historisk översikt 
över Reselemålet under jämförelse med kringliggande dialek-
ter. Men fonetiskt-prosodiska problem, särskilt accent- och vo-
kalbalansfrågor förde honom så småningom över till de jämt-
ska målen, vilkas påverkan på ångermanländskan i fråga om 
apokopering han haft tillfälle att närmare studera i Ramsele 
och Fjällsjö-Tåsjö. Som utgångspunkt för sina jämtska stu-
dier valde Geijer nu Häggsjöns och Norhallens byar i Åre. 
Här vistades Geijer långa tider under åren 1904-1910, och 
härifrån företog han många och långvariga utflykter till and-
ra jämtska socknar, till Norge (företrädesvis Tröndelagen), 
till Härjedalen och Ångermanland. Med ingen annan svensk 
dialekt torde Geijer ha blivit så i grunden förtrogen som med 
»opplänningsmålet», det namn, med vilket Geijer — i anslut-
ning till folkets eget språkbruk — sammanfattande benämn-
de målet i socknarna Undersåker, Are och Kall. Han bodde 
hos konservativa bönder, levde deras liv och talade deras språk. 
Jag skulle tro att det är på denna tid som Geijer syftar, då 
han i sitt ovan nämnda avskedstal säger: »Kanske ingen hä-
danefter får tillfälle att vara med om någonting motsvarande 
i sådan utsträckning och att under så gynnsamma förhållan-
den ej blott efterforska, utan själv erfara gamla tiders sätt 
att tala och vara.» Stockholmsstudenten, som en gång tänkt 
sig att vetenskapligt genomforska Stockholmsmålet, fann här 
en miljö som såväl vetenskapligt som mänskligt tjusade och 
grep honom. För språkforskaren fanns här ett studiefält, som 
försatte honom århundraden tillbaka i tiden, och för stadsbon, 
som alltid längtat bort från konventionalism och etikett, från 
levnadsplan och ämbetsmannadygd, från ytlighet och förställ-
ning, fanns här ett folk av enkelhet, oförställdhet, intelligens 
och konstnärlighet, som han kunde sympatisera med, och en 
natur, som i sin storslagenhet och stillhet kunde skänka vila 
och tröst åt en ofta nog grubblande och tvivlande människa. 
Jämtland blev så småningom det landskap, vid vilket Geijer 
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kände sig djupast fästad. Det blev »ungdomslandet» som 
skänkte honom livsglädje och inspiration, och det blev också 
den bygd, inom vilken han ännu in i det sista hoppades att 
få avsluta sin livsgärning. Korteligen: Jämtland blev Herman 
Geijers hembygd. 

Ehuru många grammatiska problem sysselsatte Geijer un-
der Jämtlandsåren och ehuru jämförelserna med de ånger-
manländska dialekterna alltid lockade, så var likväl hans för-
nämsta mål att åstadkomma en ordbok över de västjämtska 
dialekterna. Resultatet blev också den stora ordsamlingen över 
opplänningsmålet, den s. k. »Arelådan», som nu förvaras på 
Landsmålsarkivet och som med sina omkring 13,000 ordlappar 
icke blott utgör en av arkivets största ordsamlingar utan också 
en av dess fylligaste, pålitligaste och oftast anlitade. Lapparna 
äro skrivna med Geijers prydligaste handstil och äro ofta fulla 
av fraser eller försedda med rikliga anmärkningar, jämförelser 
o. d. Man får en föreställning om grundligheten och ordrikedo-
men, i detta arbete, om man betänker att Geijer vid dess utar-
betande med sin främste sagesman i Norhallen i sin helhet 
genomgått hela Aasens och Ross' norska dialektordböcker. 

Till denna ordbok sluter sig en stor samling primäranteck-
ningar från resor i Jämtland och Tröndedalen under åren 1904 
—1909, representerande ett material som endast delvis torde 
vara inarbetat i ordboken och som i en snar framtid — om blott 
medel kunna erhållas — måste bli föremål för vetenskaplig be-
arbetning. Under sommaren och hösten 1941 började Geijer 
själv att utredigera vissa partier av dessa anteckningar, och re-
sultatet blev en ganska stor till arkivet överlämnad samling av 
västjämtska texter med kommentarer samt inledningar angå-
ende sagesmän, deras härstamning och levnadsöden. Men detta 
arbete fick stå tillbaka för de många omsorgerna om utgivan-
det av 0. P. Petterssons märkliga verk »Gamla byar i Vilhel-
mina», och det återupptogs icke efter 1941. Men under sin sista 
tid, då han var ivrigt sysselsatt med att samla sina intryck och 
minnen från sitt samarbete med en av Norrlands mångsidigaste 
och märkligaste bygdeforskare, dr Erik Modin i Multrå, talade 
dock Geijer ofta om, att han ville skriva en serie biografier 
över sina sagesmän och medarbetare ute i fältet och härvid ånyo 
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uppta revisionen och överarbetningen av sina primäranteck-
ningar från Jämtland. 

Då Geijer efter årslånga förberedelser startade Landsmåls-
arkivets verksamhet på nyåret 1914 — 'alltså detta nyår för 
precis trettio år sedan — begynte ett nytt skede för den frie 
forskaren och vandringsmannen, ett skede som han själv karak-
teriserat som en »underkastelse under nya ordningar» och en 
»uppoffring av kanske ej så litet av den gamla friheten». Hans 
egna intressen och samlingar fingo nu stå tillbaka för institu-
tionens; han fick ej längre leva »utan klocka och almanacka», 
men försöka någorlunda anpassa sig efter en ämbetsmans till-
varo, även, om detta stundom kunde vara svårt nog. Någon gång 
kunde han få ägna sig åt sina länge vilande vetenskapliga prob-
lem eller åt någon aktuell språklig eller folkloristisk fråga, 
men huvudsakligen bestod nu hans författarskap i »ansökning-
ar, redogörelser, utredningar, tiggarbrev, kritiserande brev och 
uppmuntrande brev», för att citera honom själv. Därtill kom-
mo förvärv, accedering och granskning av samlingar, instruk-
tioner och kurser, deltagande i sakkunnigutredningar (t. ex. den 
stora folkminneskommittas arbeten 1920-23), förberedande 
arbeten med stadgar, frågelistor, landskapsundersökningar o. 
s. v. På trettiotalet, kongressernas och »förståelsens» decen-
nium, tillkom så hela det internationella samarbetet, vilket ock-
så tog en mycket stor del av Geijers tid. 

För Herman Geijer måste denna nästan hektiska verk-
samhet och detta mångsysslande ha inneburit något av en revo-
lution i hans liv. Resor i norr och i söder, uppvaktningar hos 
statsråd, landshövdingar, riksdagsmän och kapitalister, telefon-
samtal över hela landet, umgänge med pressmän och utlänningar 
o. s. v., allt detta skulle man icke a priori förbinda med den 
originelle och säkerligen mycket världsfrånvände tänkare och 
forskare, som efter nära fem års resor i Norrlands obygder 
återvände till Uppsala 1912 för att göra upp de första planerna 
på en institution för undersökning av svenska folkmål. Men den 
frihetsälskande språkforskaren, som Adolf Noreen med utveck-
lande av all sin övertalningsförmåga lyckats förmå att avlägga 
licentiatexamen under en paus i jämtlandsresorna 1906, visa-
de sig äga många dittills osynliga egenskaper. 
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Jag tror att man aldrig rätt kan bedöma och förstå Geijers 
livsverk om man icke gör klart för sig hans ovanliga förmåga 
att s e i stor t. För dem som känt och erfarit Geijers benä- 
genhet att gräva ner sig i detaljer kanske detta låter som en pa-
radox. Herman Geijer kunde vara kritisk i småsaker; han kun-
de låta veckor och månader gå, innan han bestämde sig i en 
fråga, som egentligen icke var någon fråga alls utan blott en 
obetydlig episod i ett större sammanhang; han kunde (såsom 
till undertecknad för många år sedan) i brev kritisera att man 
skrivit ett familjenamn med t i 'stället för med th och härvid 
låta denna kritik bli huvudsaken och ej det varom inan väntade 
upplysning; han kunde fördjupa sig i frågor om papperskva-
litéer och format, om bruket av kommatecken vid fonetisk 
transskription, om stilsorter i Svenska Landsmål o. s. v. Han 
kunde i samtal inledningsvis så uppehålla sig vid enskildheter, 
att man aldrig, eller kanske först vid en tidpunkt då samtalet 
av tidsnöd måste avbrytas, nådde fram till huvudsaken. Och 
dock — i all sin böjelse för detaljer och i all sin strävan efter 
att lämna de fullständigaste upplysningar om alla enskildheter 
släppte han aldrig de stora linjerna. Härom vittna de otaliga 
skrivelser och utredningar varmed han uppvaktat statsmakter 
och andra myndigheter, och härom vittna framför allt arkivets 
nuvarande organisation och verksamhet. Redan från första bör-
jan insåg han klart 'behovet av och utvecklingsmöjligheterna 
för en institution som omfattade b åd e folkmål o c h folkmin-
nen och som kunde till sig knyta specialister på olika områden. 
Från obetydliga 7,500 kronor om året — vilket belopp skulle 
räcka till län åt föreståndaren Geijer och medarbetaren Torsten 
Ericsson, förutom till resor och expenser — steg statsanslaget 
under årens lopp så att det vid Geijers avgång budgetåret 
1938-39 i sin helhet utgjorde 130,000 kronor. Från att år 
1914 ha haft en personal på två personer utgjorde — som Jo-
han Götlind påpekade i sitt tal vid Geijers avsked — arkivets 
personalstat år 1938 ett 40-tal personer, om även extra med-
arbetare och assistenter vid institutionen medräknades. Vad 
Geijer i samarbete med goda och lojala medarbetare lyckades 
åstadkomma var i själva verket ett s t or t st a tli g t i n-
s titut för folkmåls- och folkminnesforskning. Och något dy-
likt hade aldrig en millimetermänniska mäktat skapa. 
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Även i Geijers vetenskapliga produktion möta vi en stor-
linjighet trots den markanta förkärleken för detaljerna. Sär-
skilt i arbeten från de sista decennierna är det påfallande, huru 
ofta detaljstudierna mynna ut i nästan monumentala utblic-
kar. Så är t. ex. förhållandet med Geijers kanske viktigaste 
språkliga arbete »Tilljämningens och apokopens utbrednings-
vägar» (Sv. Landsm. 1922: 1), som i betydelse för svensk dia-
lektforskning närmast kan jämföras med Hesselmans Sveamå-
len. I denna på synpunkter ofantligt rika men långt ifrån lätt-
tillgängliga avhandling behandlas de fonetiska och •gramma-
fiska problem som knyta sig till den gamla jämviktsaccenten, 
dess betydelse för vokalbalans och tilljämning, dess nutida och 
forntida spridning och förekomst samt dess upplösning, vil-
ken inneburit ett tillbakadragande av accentstyrkan från än-
delsen till stamstavelsen. I samband med den regressiva till-
jämningen kommer Geijer också in på en sådan central språk-
vetenskaplig fråga som omljudet och dess innebörd, och i slutet, 
vid behandlingen av accentens tillbakadragning, behandlar han 
också den fornuppländska och fornvästgötska ändelseförsvag-
ningen och dess återspegling i nutida dialektförhållanden. I 
sina diskussioner av enskildheter ser han klart de geografiska 
och kulturella sammanhangen såsom vid kritiken av Hult-
mans samöstsvenska apokoperingslag, där Geijer med all rätt 
framhåller det dialektgeografiska sambandet mellan å ena 
sidan österbottniska och norrländska mål och å den andra syd-
finländska och uppsvenska mål. Han söker också skipa rättvisa 
mellan de jämtska målens olika orientering och påpekar bl. a. 
att jämtskans behandling av vokalbalansorden snarare är 
svensk än norsk. Vad beträffar den dalska tilljämningen å-å 
beror den enligt Geijer icke på norskt inflytande utan är en 
företeelse snarare av reliktkaraktär med anknytningar i 
Bergslagen och Mälarlandskapen. Dalmålens karaktär av i ut-
kant bevarat konservativt språkområde med släktskapsförbin-
delser mot inre svenska bygder torde väl numera också i det 
stora hela ha 'bekräftats genom Levanders betydelsefulla under-
sökningar. 

Geijers dialektöversikter i Ahlenius-Sjögrens Sverige vitt-
na också om en ovanlig förmåga att i knapp och koncentrerad 
form sammanfatta karakteristika hos de olika landskapsmå- 
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len. Man kan blott beklaga att aldrig Geijer gav sig tid att 
ge en större samlad översikt över hela landets dialekter. 

Geijer var ingen ensidig lingvist eller fonetiker, ehuru nog 
prosodiskt-grammatiska frågor i grund och botten intresserade 
honom mera än etymologiskt-språkhistoriska. Etymologier be-
traktade han mestadels som efemära ting, medan han däremot 
alltid hyste ett livligt intresse för texter och textkritik. I syn-
nerhet under senare decennier, då hans håg alltmera vände sig 
till folkminnesforskning och kulturhistoria, fick denna sida av 
hans kritiska begåvning komma mera till sin rätt än. under ti-
digare år. 

I Geijers folkloristisk-etnologiska produktion, som är myc-
ket omfattande, om man också medräknar alla utgivningsarbe-
ten, vill jag här endast dröja något vid en avhandling, icke 
därför att den framför andra vittnar om hans nyssnämnda för-
måga att överblicka och se de stora sammanhangen, utan där-
för att den synes mig så djupgående och uttömmande, så mång-
sidig och innehållsrik, så föredömlig i sitt användande av filo-
logisk-historisk metod vid lösandet av ett folkloristiskt detalj-
problem. Det gäller den ganska omfångsrika, år 1918 publice-
rade undersökningen »Sägnen om prästdråpet i Rättvik» (i 
Meddelanden från Dalarnes Fornminnesförening V, ss. 10-
105). Här behandlar Geijer en sägen, som knyter sig till en 
gravsten på Rättviks kyrkogård och som i olika varianter för-
täljer att en präst blivit dräpt i Rättviks kyrka. Geijer ger en. 
evident riktig läsning av inskriften på gravvården, tolkar ste-
nens symboler och ornamentik, genomgår alla de sentida sägen-
varianterna en efter en och ställer dem mot bakgrunden av histo-
riska källor (bl. a. Peder Swarts krönika), äldre topografiska 
uppgifter, anteckningar och aktstycken i domkapitelsarkivet 
och kyrkoarkivet m. ni.; han reder ut de olika skikt av sägner 
som under tidernas lopp hopat sig över Rättviksprästen Erik 
Niclissons gravvård, avlivar uppgifterna i Munktells herda-
minne om Rättviks två första präster och visar i stället upp 
att deras namn uppkommit ur tidiga felläsningar av den gamla 
gravstenens inskrift o. s. v. Geijer rör sig här suveränt med 
Dalarnas historiska och kyrkliga urkunder, med muntliga tra-
ditioner och folkloristisk litteratur. Han framdrager och över-
sätter från latinet Terseri berättelse om Näftåget 1598, som 
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innehåller så många märkliga upplysningar om dalaböndernas 
kynne, deras forntidsbetonade stridslust och hämndlystnad. 
Han lämnar en verkligt kringsynt framställning av de nordiska 
sägnerna om dråp av präst i kyrka och ger i förbigående vik-
tiga kompletterande upplysningar till den genom Läfflers och 
Lithbergs inlägg då aktuella Taksteinarsägnen. »Sägnen om 
prästdråpet i Rättvik» torde vara den utförligaste och allsidi-
gaste undersökning av en begränsad lokalsägen som någonsin 
gjorts i vårt land. Vad man saknar är endast en sammanfatt-
ning, som avslutningsvis ger en överblick över de problem som 
behandlats och en precisering av de resultat som uppnåtts. 

På samma gång som Geijer var en utomordentlig kännare 
och samlare av den levande traditionen, var han också en ut-
präglad arkivforskare och urkundstolkare, som förtroget rörde 
sig med en bygds permebrev, skifteshandlingar, bouppteckning-
ar m. m. dylikt och som också i full utsträckning visste att an-
vända den historiska litteratur och de källor som i varje särskilt 
fall behövdes. Exempel härpå äro Geijers sista större avhand-
ling »Konungens allmänning och socknarna i västra Jämtland 
år 1351» (1940), som griper djupt in i Jämtlands medeltids-
historia, samt den första delen av 0. P. Petterssons »Gamla 
byar i Vilhelmina» (1941), vilket arbete Geijer försett med på 
egna arkivforskningar grundade anmärkningar och exkurser. 
Om »Konungens allmänning» säger en av våra främsta histori-
ker: »Man läser denna detaljfasta studie ... nästan under spän-
ning och ställer till sig en fråga, vad han, språkmannen, som 
medeltidshistoriker skulle ha åstadkommit» (Hist. Tidskr. 1943 
s. 322). 

Men vad Geijer utgivit av trycket är endast en d e 1 av 
vad han utarbetat i manuskript eller skisserat i utkast och en-
dast en ringa del av allt vad han planerat och genomtänkt. 
Hans avhandling angående böjningsformer av typen hästa full-
bordades aldrig, ej heller det stora •folkloristiskt-ordgeogra-
fiska arbetet om nyckelpigan (som dock förelåg så gott som 
färdigt lör omkring tio år sedan), ej heller den omfattande ut-
redningen angående s. k. grov beteckning (likaledes i manu-
skript) eller den reviderade upplagan av Lundells »Grundlin-
jer till praktisk fonetik», för att nu nämna endast några av de 
ofullbordade verken. Geijer hade sådana fullkomlighetskrav på 
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vad han skrev, att han, även om det blott var någon detaljfråga, 
sam ej var tillräckligt penetrerad, hellre lät ett arbete ligga 
ofullbordat än överlämnade det till tryckeriet. Mestadels hand-
lade han nog också under synpunkten att det viktigaste ej var 
tryckning och publicitet utan att en sak var grundligt genom-
tänkt, det väsentliga skriftligt fixerat och för framtiden på ett 
eller annat sätt tillgängligt för forskningen. Därför fick Gei-
jers arbete så ofta en prägel av att utföras sub specie ceternita-
tis. Samtidens uppfattning om hans verk kunde vara honom 
ganska likgiltig. Han arbetade för framtid och eftervärld, och 
han tänkte ej i månader och år, han tänkte i decennier och sek-
ler. 

På de allra sista åren kunde det hända att Geijer lät und-
slippa sig ett beklagande av att han aldrig nådde fram till 
sitt eget utan mest fick hålla på att syssla med andras verk, 
något som visserligen djupt intresserade honom men som tog 
en oproportionerligt stor anpart av hans dyrbara tid. Ty var-
ken på eget eller andras verk kunde Geijer ta lättvindigt. Ett 
arbete skulle ej vara lätt. Det skulle kräva sin tid, 
och den som utförde det måste gå på djupet och tänka ige-
nom h el a problemet: »Om arbetet har något av ett Sisyphos-
arbetes natur, får detta ej avskräcka. Det bör vara så», sade 
han vid avskedet. Det gick ej an att skriva efter någon mall 
eller schablon, icke efter några utifrån givna anvisningar eller 
förutsättningar utan efter en metod, som så småningom växte 
fram ur ett grundligt studium av problemet 'självt. Genom 
denna till sin yttersta konsekvens tillämpade grundsats kom 
Geijer också ofta i opposition till mycket i nutidens forskningar 
och arbetssätt, samtidigt som han lade en stundom nästan för-
lamande arbetsbörda på sig själv. Att utgiva någon annans 
verk blev för Geijer liktydigt med att leva sig in i allt vad 
den ifrågavarande författaren tänkt och menat på olika stadier 
i sitt arbete och dessutom ur eget vetande och med ledning av 
egna iakttagelser komplettera och kommentera det som skulle 
ederas. Belysande men smärtsam att vidröra med tanke på 
Geijers egna viktiga arbeten äro den' lilla exkunsen och den kor-
ta, efterskriften till band IX av Sv. Landsm., som togo veckor 
och månader i anspråk under Geijers näst sista levnadsår. 
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Geijer var in i det sista fylld av arbetsiver och planer för 
framtiden. Ej ens under de sista veckorna på sjukhuset räknade 
han med att den svåra astman och de tilltagande hjärtbe,.svären 
skulle kunna bryta ned honom. Han ville äntligen påbörja sin 
stora biografi över Lundell, till vilken många förarbeten redan 
voro gjorda; han tänkte nu också lägga sista handen vid 0. P. 
Petterssons sagor från Vilhelmina, som han och Sven Liljeblad 
för många år sedan så intensivt genomarbetat, och så skulle 
han naturligtvis — i gott 'samarbete med en ung norrlänning 
--- fortsätta »Gamla byar i Vilhelmina»; men ej nog härmed, 
han skulle även göra en lång resa i Jämtland för upptagning 
av språkprov från olika delar av landskapet. Geijer ville icke 
kännas vid någon inskränkning i sin arbetsförmåga, någon ål-
derdomströtthet eller över huvud taget något fysiskt hinder för 
sitt fortsatta arbete. Han ville leva och verka. Hans minne var 
fortfarande starkt, odh han kunde lika fängslande och fylligt 
nu som för tjugo år sedan berätta om sina första upptecknings-
resor, sina sagesmän och förhållandena i de byar där han drog 
fram. Vad han antecknat och kodifierat för eftervärlden var 
ju endast en ringa del av vad han verkligen visste, upplevt, sett 
och hört. Nu när det är för sent tänker man med vemod på 
att ingenting blev gjort för att stenografiskt nedteckna Geijers 
minnen, vilka säkerligen icke blivit mindre intressanta än 
hans store •frändes. Geijer kunde konsten att berätta, fängs-
lande, livligt och utan att ett ögonblick tappa vare sig tråden 
eller greppet om åhöraren. De långa meningarna flöto fram i 
lugnt majestät med tankstreck, parenteser och frågetecken och 
med samtalen oftast i oratio recta. Hela framställningen hade 
en episk bredd, en detaljrikedom, färg och pregnans, som 
stundom kunde komma en att tänka på fornnordisk berättar-
konst. 

I sitt avskedstal frågade Geijer med tanke på sin negativa 
inställning till mycket här i världen, sin kritik av medmän-
niskor och sin oförenlighet med tidsanda och borgerligt sam-
hällsliv: »Jag kan just undra: hurudant är eller blir det person-
liga minne, jag efterlämnar?» För min del tror jag, att icke 
blott de som förstodo Geijer och helt accepterade honom utan 
även de som icke alltid hade så lätt att samarbeta med honom 
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och förlika sig med hans åsikter och arbetssätt kände kraften av 
en märklig och mäktig begåvning, en människa som helt var sig 
själv och icke lik någon annan. 

Men personliga intryck och minnen förflyktigas och för-
svinna med den tid man tillhör. Vad som lever och består är 
v erk e t. Och i detta fall skall den institution, som Herman 
Geijer skapat, inför kommande generationer alltid vittna om sin 
upphovsmans mod, framsynthet och storhet. 

Dag Strömbäck. 



Västerbottniska syntaxstudier. 
Av GÖSTA HOLM. 

I. Iljälpverbet fara. 

I Abraham Htilphers Samlingar tu l en Beskrifning öfwer 
Norrland, del V, tryckt 1789, som handlar om Västerbotten, 
ges åtskilliga upplysningar om språket i landskapet, särskilt 
dialekten i Skellefte. I »Tilläggningar», s. 301, heter det bl. a.: 
»Skellefteå Allmogen har nog skiljacktig och egen dialect 
ifrån nästgränsande Socknar: byta ofta e till a, e. g. naj för 
nej, o. s. w. I stället för at säga begynna göra något, hafwa 
de et eget talesätt, hwilket intet annorstädes förekommer, neml. 
fl fara, som böjes eller conjugeras som et annat Verbum, i 
anseende tu l pr sens och i mp erfectum, e. g. begynna at fara, 
eller sakta färdas fram efter wägen, heter fl  fara knik fram at 
waien, det ingen främmande skulle kunna förstå. Han for fara 
bannes at mej, han begynte swärja åt mig. Wi wahl fl  fara 
knappar Er en aftawahls bit, ni måste börja at knappra åt 
Er (taga er) en aftonwards bit o. s. w.» 

För en som något känner till nutida västerbottnisk syn-
tax måste dessa uppgifter te sig rätt förbryllande, då de ej 
stämma med våra dagars förhållanden. Fara användes visser-
ligen som hjälpverb, särskilt för att beteckna »ingressiv» aktions-
art, begynna göra något, och orden Han for fara bannes at 
mej skulle man gott kunna fä höra även nu. Detta fara an-
vändes icke bara i inf., presens och imperf., utan även i supi-
num — vilket säkerligen kunde gå för sig även på Htilphers 
tid. Den saken är ju dock relativt obetydlig. Men det är inte 
bara Skellefte som har denna konstruktion, utan även »näst-
gränsande socknar Lövånger och Burträsk — jag bortser då 
här från alla de socknar, som sedan 1700-talet utbrutits ur 

2-440305. Sv. landsmål. 
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Skellefte storsocken (Norsjö, Jörn, Byske, Bure). Dessutom före-
kommer konstruktionen åtminstone i norra delen av Nysittra. 
Hillphers hade sina upplysningar av »Lands-Camereraren, Öhr-
ling i Umel, som själv säkerligen icke gjort någon dialektgeo-
grafisk undersökning av fara-konstruktionens utbredning. Han 
har utan tvivel endast jämfört Skellefte-mål med Ume-mål och 
lagt märke till att fara saknas i den senare dialekten. Man 
får väl därför inte fästa alltför stort avseende vid orden om 
att den "intet annorstädes förekommer'. Tänkbart men knap-
past troligt är dock att dialekterna förändrats i detta avseende 
på de ungefär hundra år, som förflutit, innan vi få den första 
upplysningen om hjälpverbet fara från någon annan socken 
än Skellefte, nämligen hos J. V. Lindgren (1888). Denne har 
det från Burträsk.2  

Men mest ägnat att väcka uppmärksamhet är dock ordet 
fl, som icke finnes i nutida västerbottniska. Bl. a. av exemplet 
Wi wahl fl  fara knappar Er en aftawahls bit att döma skulle 
det kunna stå efter ett pluralt finit verb pleonastiskt före infini-
tiven fara. I meningen finnes utom detta inte mindre än tre 
avvikelser från nutida språkbruk. Wi kan ingenstädes betyda ni; 
detta heter överallt if eller jå. Svarabhakti-vokalen a i knappar 
motsvaras av a i dialekten, och Er som objektsform av tilltals-
pronomenet är fullständigt okänt. 1 ljuset av allt detta framstår 
det öhrlingska fl  som en ren missuppfattning. Det har av allt att 
döma deriverats ur presens singularis av fara, som har formen 
fr eller far och som dels förekommer som hjälpverb före inf. 
av andra verb, t. ex. ha fer råan det börjar regna, dels pleo-
nastiskt före infinitiven fåra: ha Pr fara rågan (id. se nedan!). 
Det spetsiga e-uttalet i ett mer eller mindre obetonat fer, sär-
skilt före ett r i uddljud i följande ord, kan ha givit upphov till 
Öhrlings och Hälphers fl. Tolkningen stödes av att pret. ej 
har fl  hos Htilphers: .Han for fara bannes at mej. Att det 
här rör sig om ett misstag styrkes också av att det hos J. A. 
Linder fullständigt saknas antydningar om ett sådant ord. Hans 
material till Rietz ordbok hänför sig huvudsakligen till Skellefte 
och är insamlat under de första årtiondena av 1800-talet. Han 

a. • a. V;  s. 275. 
Ordbok över Burträskiniilet. (Citeras i forts. av denna uppsats: 
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var en utmärkt kännare av dialekten och skulle icke ha ute-
lämnat ett sådant ord om det funnits. 

Härnedan lämnas nu en redogörelse över hur verbet fara 
med följande ren infinitiv användes i de nuvarande nord. 
västerbottniska dialekterna. Exemplen äro samtliga uppteck-
nade av författaren, med undantag för de med Gram!, utmärkta, 
vilka härröra från grammofonplatta 367 i ULMA.1  

I. Den vanligaste och tydligen ursprungliga betydelsen är 
'börja, begynna, taga sig för, taga itu med, taga till att, giva 
,sig i kast med'. Därvid är det inte just själva begynnelse-
momentet som tanken mest dröjer vid, utan handlingens fort-
skridande ligger i de flesta fall antytt i verbkonstruktionen. Ex.: 

ya fo„no vd.A. tråset. Jag började nog bli trött (Gramf. 
Lövånger). 2  

tjt far f94,sa o ntSlyt In& Man börjar drumla och nöta mer 
baka 4Jra da n våk gå- på hälarna, då man blir gammal 

(Lvg). 
Det var ju rykten om den (dyna-

miten), strax den började finnas 
(Lvg). 

Näsan börjar blöda (Skellefteå).3  
Ofta — bara det inte börjar regna 

före tolv — nog kan det hålla upp 
tills det blir afton (Skf). 

De börja så väl veta, när de 
kunna komma dit de skola (Skf). 

Hon började att inte vara rädd 
hon heller inte (Lvg). 

Nu ha de börjat ha så mycket 
kor (Skf). 

Det börjar bli så att ingen män-
niska tror honom (Jörn). 

Texten till plattan är återgiven av G. Holm i »Lövångersmålet», 
s. 147 if. (i Västerbotten 1941). 

Förkortas i fortsättningen Lvg. 
Förkortas i fortsättningen Skf. 

ha va ju rbkta om hån-
dana stråks han for finas. 

a far Uri nUan. 
mag a tf om — bara 

int a far rågan fårt tökv 
— no kcin a hål 4p dl 
ha veck åftan. 

dam fara våta sa vckl,  
ncv am köna körna dt 
dam skidra. 

hon för tnt ver råd 
hön hålar tnt. 

n-  tt hå dam fyll hå sa 
mfflya köom. 

ha fik...do igar manks trö 
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Du förstår, skall han börja vara 
här, då så  (Skf). 

Jag höll nästan på att börja svet-
tas (Jörn). 

Nu började jag må riktigt gott 
(Jörn). 

En specialgrupp utgöres av konstruktioner som de följande, 
där fara snarast tjänar till att ge en prägel av obestämdhet: 
fara + inf. betyder då 'lida' eller 'nalkas, närma sig'. 

do a had gåt utat våin- Då det hade lidit på vintern och 
tran o for vara bout ny- »började» vara ett stycke efter nyår, 
dran, do v4am 4tan, pi» då voro de utan potatis (Norsjö).' 
kitom. 

om in01,a da kkålsa for 
v4.k fir da 44,spa-n. 

do a far gip fram lå,ear 
opa sbnick. 

inag han jar fb..ku far 
a våra båkacst mignom o 
da br4k va ju fk#t c1_ct dam. 

n. Säkerligen utvecklad ur den föregående betydelsen och 
stående så nära densamma, att gränsen mången gång är svår 
att dra upp, är den futurala betydelsen hos fara. 

fm si hur hå sko fara Få se, hur det skall komma att 
gå) dil. gå till (Lvg). 

ha kan fara hål öp titan Det kan komma att hålla upp 
Andan. innan söndag (Lvg). 

dam fotåht om hå at-a De talade om att det skulle komma 
skål fara Urcbs nökavåsta. att blåsa nordväst (Lvg). 

ha ja båst dam fara Det är bäst, att de infinna sig 
infin sa. (Jörn). 

fan ån a far spin ska i Innan det skymmer, skall jag 
asta fåra. fara (Skf). 

nu tör a no fara Kit Nu tör det nog komma att låta 
Mom st is kan. koskällor överallt (Nsj). 

1) Förkortas i fortsättningen: Nsj. 

du jyån ska-n fara våra 

mcbt Ost a fora »- 

nu Or i må riktit göt. 

På morgnarna, då klockan »bör-
jade bli» (närmade sig) fyra, då 
gäspade han (Nsj). 

Då det börjar lida längre fram 
på sommarn (Nsj). 

Innan man är färdig, »börjar» det 
lida mot slutet på månaden, och då 
bruka vi ju flytta hem dem (Lvg). 
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vo a skål fara så) i'Åt Vad det skulle komma att se ut 
jarz vdta jana. här i världen (Nsj). 

ja skal fåra eognar, nadi Jag skulle mata på agnarna ned 
åga sa int kwima skal i ögat, så att inte kvarnen skulle 
fara g& töm. komma att gå tom (Gramf. Lvg). 

En tredje användning, som ävenledes står mycket nära 
den första och omärkligt övergår i denna, är den pleonastiska. 
Som pleonastiskt kan fara även stå före eller efter ordet börja. 

han for fånd& va a fru Han frågade fru Gerda, om Oskar 
Åda int skut y öskar kanske kunde taga det (Lvg). 
kiga a. 

sbkva diija vaga léps 
ata ha för int vilt bira gö. 

do skal påvan fara kn 
6v do. 

han låna a niMi sa 
f( "2-71.-J10.• 

ha vila fara rin bott 
kom. 

dam for b .sgrz såt Å-
kdon. 

du bår) fara filtra o v4ra 
som an våtrinckr. 

ha for Hma 6v cit som 
åna. 

han f6...4a råm 6v ligsty 
o da för-a ga). 

rda jana ha far gok for 
lögt sar. 

dam fo-t0a om hur 
göt a vdr fblbrga o 
sif§an. 

han ha d sam fyri ån-
darga huru a st b dil. 

g4r o fråst om a for 
bit nåntig. 

Själva dyn var så lös, att det 
»ville» inte bära att gå där (Lvg). 

Då skulle pappa tända upp (eld) 
då (Jörn). 

Han hade just ätit, då han spydde 
(Lvg). 

Det ville rinna ur ögonen (Jörn). 

De ha börjat sätta potatisen (Lvg). 

Du börjar fara (omkring) och vara 
veterinär (Lvg). 

Det kom upp ett och annat (Nsj). 

Han piskade upp hästen, och då 
gick det (Nsj). 

Rågången går för långt åt söder 
(Nsj). 

De pratade om hur gott det var, 
»filbryta» och sik (Lvg). 

Han hade underrättat, huru det 
stod till (Lvg). 

Gå och undersök, om det bet 
(Lvg). 
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han 'dar in sa få) ja Han är inne, så får jag gå och 
fara gå o mj1tk. mjölka (Lvg). 

Anm. Fara dubbleras ej sällan som i nedanstående ex. 
mås sa för-a fara våk Men så blev det mejeridrift här 

makartdriftv, 'ar. (Gramf. Lvg). 

Hfilphers angav en geografisk begränsning för fara-konstruk-
tionen. Någon sådan ges icke hos de författare, som sedermera 
ha behandlat den. Hos Rietz, som har en förträfflig redogörelse 
med en mängd exempel, anges — som oftast beträffande orter hos 
honom — endast landskapet: Västerbotten. Rietz meddelare var i 
detta fall J. A. Linder (jfr ovan), vilket jag genom en undersök-
ning av Rietz' material från Västerbotten förvissat mig om. Lin-
ders uppgifter äro som tidigare påpekats huvudsakligen att hänföra 
till Skellefte (se Västerbotten 1927, s. 116). Seth Larsson uppger 
i sin gradualavhandling och i sin uppsats om Västerbottens 
folkmål i Västerbotten 1927 endast att det är utmärkande för 
landskapet att »fara användes som ett slags hjälpverb.»1  Lindgren 
uppger i Ordbok över Burträskmålet (s. v. fara) beträffande Bygde 
— i södra länsdelen — att, »äv. for fara sprint brukl.» Detta är 
tämligen säkert en provocerad eller på annat sätt icke represen-
tativ fras — vilket bl. a. framgår av formen fara. Den regel-
rätta Bygde-formen är ftra. 

Jag har nämligen ingenstädes i södra Västerbotten (fr. o. m. 
Bygde och söderut) påträffat konstruktioner med fara som hjälp-
verb. Personer därifrån, som kommit i beröring med nordväster-
bottningar, bruka ange det som en egenhet för dessa, att de 
begagna fara-konstruktionen. Själv vill man inte vidkännas 
den. Man använder i stället ta på (se vidare s. 30 ff.). Som 
senare skall visas har denna geografiska fördelning ett ganska 
stort intresse. 

Konstruktionen med fara + infinitiv = 'börja' är icke vanlig 
i svenska dialekter. Den är i varje fall icke allmän i Norr-
botten bl. a. enl. upplysningar i brev av Algot Lundberg (Neder- 

1) I hans handskrivna samlingar i ULMA finns det som hjälpverb 
endast från Byske, Malå, Lövånger och Nysätra, samtliga i norra läns-
delen. 
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Inle) och Otto Carlsson (Nederkalix)1, vilket är ett intressant 
faktum. Norrbottenssamlingarna i ULMA ha icke fara som 
hjälpverb. I själva verket känner jag det utom från norra 
Västerbotten endast från ett ställe till i Sverige nämligen från 
Ovansiljan. (Jag vill emellertid reservera mig för möjligheten 
av ytterligare beläggsplatser). Men här äro också likheterna 
med det västerbottniska fara så mycket mer slående. 

Betydelsen 'börja' är först och främst rikligt företrädd i 
övre dalmålet. Noreen 2  och Levander2  anföra fara + ren infi-
nitiv från Älvdalen. Den senare upptar därjämte betydelsen 
'förorsaka' (fr. faire). Ett intressant ex. hos Levander är a-
fa-refknn det börjar regna. Ur samlingarna i ULMA, där ordet 
i denna betydelse är särskilt rikligt företrätt, anför jag: x fet 

uard brOd for qm jag börjar bli orolig för honom; nu får 
a fa digo nu är det riktigt på tok.4  (Observera här att fara 
dubbleras, precis på samma sätt som i Västerbotten. Jfr s. 22. 
Detta visar, hur en syntaktisk företeelse kan utvecklas parallellt 
på skilda håll.) fa niA, tam nit ce fa råecen få se om det inte 
börjar regna; dam bd-a fet Hona ng& de börja så småningom 
komma nu (Mora). a, fa wa q tik n4 det börjar bli (eg.: vara) 
på tiden nu.  (Våmhus). 

Från Älvdalen finnes ett ex. på fara + inf. i bet. 'råka': 
tfm fartfm N no br6t-4 det om vi råka få bråttom ut. En 
sats som denna kunde också förekomma i t. ex. Lövånger, men 
jag har ej ansett det nödvändigt att uppställa en särskild bety-
delsegrupp här. Betydelsen 'råka' hör utan tvivel nära samman 
med betydelsen 'börja'. 

I Nyland — särskilt västra delen — finns en ingressiv an-
vändning av fara + inf. (med eller utan inf.-märke) enligt G. 
Lundström, Nyländsk syntax, s. 132 f. Hon säger: »Man kan 
visserligen säga, att hos fara med infinitiv ... fortfarande i 
någon mån kvarstår ett rörelsebegrepp, men huvudhandlingen 

Den sistnämnde säger för Nederkalix-målets vidkommande: »Man 
kan ej säga 'det far regna' eller 'det for bli en handelsbod'. Däremot 
sägs det faktiskt cen four ata han for äta. Detta har jag dock fattat 
som ett slarvigt utelämnande av mellanliggande 'för att', som det ju 
också är.» 

Ordlista öfver Dalmålet. Sv. lm. IV: 2, s. 68. 
Älvdalsmålet. Sv. lm. IV: 3, s. 116. 

4) Dessa ex. från Älvdalen. 
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ligger ovillkorligen i infinitiven, ock värbet fara uttrycker endast 
dess inträdande. Aktionsarten måste anses ingressiv.» Ett par 
exempel: Ska vi far sia, om han ha komi rö? Ja va fjörton 
ör, do när ja för ban bön'n. 

Något ex. på opersonlig konstruktion — typen det far regna 
— finnes icke och är väl ej heller tänkbart här, där ett rörel-
sebegrepp kvarstår. Det nyländska fara synes mig därför vara 
ett övergångsstadium till det fullständiga hjälpverb som finnes 
i n. Vb. och i Ovansiljan. Det är kanske att jämföra med det 
å s. 23 not anförda ex. från Nederkalix. (I detta sammanhang vill 
jag fästa uppmärksamheten på det nyländska ya sova, vilket 
är en direkt ättling till fsv. ganga sofa och visar hur infinitiv-
konstruktioner av den typ, som här behandlas, kunna fortleva.) 

Wessman, Ord ur östsvenska folkmål, framhäver däremot 
rörelsekaraktären hos fara: Bet. 2) Gå, begiva sig: 

2,a ska far-a (Sibbo). Jag skall gå ut och se. 
I Norden utom Sverige träffas konstr. fara + inf i den fullt 

utbildade betydelsen 'börja' — utan bibetydelse av rörelse — 
även på Island och i vissa norska dialekter. 

Enbart fara utan partikel + inf. = 'börja' tycks icke finnas 
i norska dialekter. För upplysningar härom har jag att tacka 
dr Olai Skulerud och professor Ragnvald Iversen. Däremot 
finns fara tu i denna funktion. Aasen Norsk ordbog s. 144 b: 
»fara til: begynde; f. Ex. Det fer til aa myrkna. Dej foro 
til aa slaa Boy, o. s. v. (Mest i de sydlige Egne).» I Nord-
norge finnas icke sådana konstruktioner, enl. uppg. av R. Iver-
sen. Där användes ta til, ta på o. s. v. Jf'r. s. 33. 

Det till buds stående norska materialet är knapphändigt, 
men det framgår dock tydligt av Aasens första exempel, att 
fara til kan konstrueras opersonligt — kriteriet på att rörelse-
betydelse icke föreligger. Det finns ingen anledning att för par-
tikeln »fils» skull låta förleda sig att behandla den norska kon-
struktionen såsom väsensskild från de övriga här behandlade 
fara-konstruktionerna. Utvecklingen i Norge har vid fara varit 
parallell med den vid taka, som blivit 'taga till', 'taga på' = 
'börja' (se vidare s. 30 if.). 

Den moderna isländskan använder i stor utsträckning fara: 
konstruktioner, som alldeles påfallande överensstämma med de 
dalska och västerbottniska. Den enda skillnaden är egentligen 
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att nisl. har inf.-märket, aå, mot bruket i Dal. och Vb. S. Blön-
dal anför i Islandsk-Dansk ordbog s. 175, andra spalten, nederst, 
en mängd exempel. Ett urval: 

paå er fariå ad dimma, det er begyndt at blive morkt; nå 
verå jeg ad f. ad f., nu maa jeg snart se tu l at komme af Sted; 
f. ad kitta, gaa i Seng; paå er fariå ad hvessa, det bfreser 
(er begyndt at blmse) op; paå fer ad rigna, nu faar vi snart 
Regn; f. ad sofa, gaa tu l Ro. 

De mest intressänta exemplen härovan måste anses vara 
de, där vi ha rent opersonlig konstruktion av typen paå er fariå 
ad dimma, där bibetydelse av rörelse är utesluten. På fara 
i just denna ställning finnas inga exempel i fisl. Däremot finns 
det gott om belägg på fara =börja, där en betydelse 'bege sig 
att' formellt är möjlig. Därom säger Fritzner: »Fara 3) give 
sig i Fxrd med at, give sig tu l at, med folgende Inf. dels med, 
dels uden et samme foregaaende at, og det ikke alene hvor man 
virkelig saMer sig i en vis Bevsegelse for at gjore noget, men 
ogsaa hvor saadant ikke kan siges at vxre Tilftelde.» Finnur 
Jönsson i Lexicon Poetie,um2  s. v. fara 7) säger: »med infinitiv 
står f. i betydningen 'at begive sig tu, gå i lag med noget'» 
(Obs. den senare betydelsen!) och anför bl. a. exemplen: f. at 
sofa, Hvm. 114, f. at soåla, Guar. II 18, f. dcema, Grm. 29, 
30. Själv vill jag här anföra ett exempel från det inledande 
prosapartiet i Lokasenna, där det talas om asarna, som sutto 
i Ägirs hall och höll° dryckeslag. Loke dödade Ägirs tjänare 
Fimafengr. Då skakade asarna sina sköldar och skreko åt Loke 
och drevo bort honom till skogs: en _kir föro at drekka. Detta 
bör väl snarast översättas med »de började dricka.» Finns här 
någon betydelse av rörelse måste den vara ytterst blek. 

Nygaard har icke tagit med fara bland de verb, som »be-
tegner en handling, som gaar ud paa en anden handling af 
samme subjekt» och till vilka infinitiven fogas som objekt (Norron 
syntax § 206). Till denna kategori hörde verb som betydde 
»begynde, gjöre sig rede til» (taka, nema, rciåa m. fl.) Däremot 
behandlar han i § 212 fara som »bevffigelsesverb» med följande 
inf. och anför en del ex., bl. a. konungr var sofa farinn. 

Ingressivt fara torde höra till de företeelser i fisl. syntax, 
som blivit för litet uppmärksammade. Man kan här ta till jäm-
förelse konstruktionen vera at + inf. i durativ betydelse, vilken 
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Arnold Nordling har behandlat i Festskrift till Finnur Jönsson 
(1928). Nygaard har i förbigående i en not omtalat konstruk- 
tionen men icke sagt att den uttrycker en viss aktionsart. Här 
bör också påpekas, att även den syntaktiska företeelsen har 
motsvarigheter i nyisländskan samt i en nutida svensk dialekt, 
nämligen i nyländskan (Lundström a. a. s. 129 if). 

Intressanta upplysningar om fara + inf. ge  Cleasby-Vig-
fusson i Icelandic-English Dictionary, där det anges som »deno-
ting one's doing or being». De ha ett antal exempel bl. a. fara 
aå btia, to set up a household. Vidare heter det: »Akin to 
this is the modern use of fara with an infin. following in the 
sense to begin, as in the East Angl. counties of Engl. it 
»fares» to . . . i. e. it begins, is likely to be or to do so and 
so;» Sedan anfliras ett antal exempel ur nyisländskan, nästan 
identiska med dem hos Blöndal men med engelsk översättning: 
fiaå er farit aå dimma, it 'fares' to grow dark, fia() fer aå hvessa, 
it 'fares' to blow; fer aå rigna, it 'fares' to ram n etc. I sam-
band med dessa ex. påpekas i ordboken, att »no instance of this 
usage is recorded in old Icel., but the En gl. usage shews 
that it must be old.» (Spärrat här.) 

Jämförelsen med den angliska dialekten är intressant, men 
slutsatsen om den opersonliga fara-konstruktionens ålder före-
faller att vara för kategoriskt formulerad. En företeelse i Eng-
land kan ju inte utan vidare sägas bevisa något för Islands 
vidkommande. Därtill kommer att likheten- i användning i själva 
verket nog icke är fullt så stor som bär påstods.' 

Av de upplysningar man får i ett flertal engelska ordböcker 
framgår, att fare icke betyder 'börja'. Wright, The English 
Dialect Dictionary, har fare + inf. i betydelserna »(to approach, 
draw near); to show symptoms of, seem likely to, bid fair to», 
samt »to behave; to appear, seem». Han anför exempel ända 
från »North country», Northumberland, till Essex. Beträffande 
betydelsen kan man också jämföra Kökeritz, The Suffolk Dia-
lect s. 220: ». . . . and I say, All right, what do you fare to 
want? He say: I want you to fetch a horse standing at the 

1) J. C. Atkinson har i A Glossary of the Cleveland Dialect (1868) 
yttrat sig om den stora likheten mellan det västerbottniska fara och 
det engelska fare. Men även av hans exempel framgår det, att an-
vändningen inte är identiskt densamma. 



HJÄLPVERBET FARA. 27 

Angel.» Av detta språkprov från en grammofonskiva tyckes 
mig framgå, att fare kan användas rent perifrastiskt, analogt 
med hjälpverbet do. Detta antydes f. ö. även i engelska källor. 

Man kan således ej utan vidare jämställa nyisl. fara med 
eng. dial. fare. Så vitt man kan döma av exempelsamlingen 
hos Wright finns emellertid fare-konstruktionerna huvudsakligen 
inom det område, som på 900-talet var besatt av nordmän. 

Att faran i anglo-saxiskan kunde konstrueras med infinitiv 
har påvisats av Morgan Callaway, The Infinitive in Anglo-Saxon, 
1913, s. 137. Einenkell upptar icke faran i det avsnitt, där han 
omtalar »der Brauch, nach Verben der Bewegung den reinen 
Inf. zu setzen.» Verbet gon hade däremot särskilt länge ren 
infinitiv efter sig: Nu we nioton gangan . . Hroågar geseon, 
Beowulf.2  (Om parallellismen mellan gangan och faran se nedan.) 

Förekomsten av fare i engelskan och dess upprinnelse är 
ett alldeles för stort problem, för att jag här skulle kunna för-
söka lösa det. Det förefaller inte omöjligt, att åtskilligt skulle 
kunna vinnas genom en sammankoppling med problemet om 
hjälpverbet do, vilket har varit föremål för så många lärda ut-
läggningar. Överhuvud taget bildar nog hjälpverbens syntax i 
mänga fall ett enda problemkomplex.3  (Betr. användn. av det 
lånade hjälpverbet take + inf. i engelskan se s. 32 not!) 

Även om jag icke vill förneka möjligheten av att nordisk 
tunga kan ha spelat en roll vid utvecklingen av de engelska 
dialekternas fare-konstruktioner, så anser jag att vi ej utan 
vidare mot den fornisländska litteraturens vittnesbörd äro berätti-
gade att påstå, att nyisl. fia,  fer aå hvessa haft någon mot-
svarighet i fornvästnordiskan. Inte ens de betydelsefulla be-
läggen från dialekter i Sverige och Norge ha obetingat vitsord. 
Mig förefaller det möjligt att fara i fisl. icke varit vad man 
skulle kunna kalla ett hjälpverb, analogt med taka (se 8. 32). 
Fisl. har därvidlag kanske stått på ungefär samma ståndpunkt 
som dialekterna i Nyland och ev. Nederkalix i våra dagar. 

1) Geschichte der englischen Sprache, II. Historische Syntax, 
1916, s. 18. 

Einenkel sammanför här som synes gon och gangan. 
Jfr Gösta Langenfelt, Select Studies in Colloquial English, 1933, 

s. 99 f., där det påvisas hur he (be)gan (to) speak övergått till att 
betyda he spoke. 
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Om faran, fahren i tyskan har Grimm yttrat sig utförligt 
både i sin grammatik och i Deutsches Wörterbuch. I den förra 
sammanför han (D. Gr. IV, s. 107) gehen, fahren och kommen 
till en grupp, där de stå »auxiliarisch» före infinitiv. Intressant 
är att mht. gieng serben av Grimm a. a. s. 107 översättes med 
»begann zu schmachten». För fornhögtyskans del anför han ett 
flertal exempel på faran + ren inf. Utelämnandet av inf.märket 
är enl. Grimm ett tecken på auxiliär ställning. Härmed kan 
icke menas annat än att den ursprungliga (rörelse)betydelsen 
hos faran är blek i jämförelse med den följande infinitivens. 
I ordboken har han om detta följande intressanta uttalande (art. 
fahren s. 1248): 

»ebergänge der bedeutung des gehens und &kens in die 
des thuns und handelns bestätigen sich von vielen seiten, sie 
erscheinen vollkommen nattirlich. Das gehen ist der that be-
ginn, uns cedere, incedere wird ein procedere, in unserer rede 
lassen wir auf gehen oder fahren daher oft ein ausdrtickliches 
thun und machen folgen (geh und thu das, fahr und mache); 
beide werden auxiliarisch vor andere verba gestellt. er  fuhr 
fischen, fr. aller pecher ist fast was er that fischen, er fischte, 
im ahd. faru garawen, lat. vado parare, fr. je vais faire stecken 
pleonasmen oder umschreibungen des futurums.» 

Det finns alltså från många språk exempel — väl obe-
roende av varandra — på hur rörelseverb med följande infinitiv 
ha fått sin rörelsebetydelse försvagad. Förekomsten av rörelse-
verb + final infinitiv är en förutsättning för uppkomsten av de 
i denna uppsats behandlade fara-konstruktionerna. Dessa kunna 
därför tydligen med en viss rätt sägas ha djupa rötter i de 
germanska språken.,  

I ljuset av vad som ovan sagts om fara-konstruktionernas 
utbredning hade man väntat sig att finna gott om belägg på 
fara med försvagad rörelsebetydelse även i fornsvenskan. Så 
tycks emellertid inte vara fallet. Schlyter har intet belägg 
från lagarna (ej ens på fara + inf.) och hos Söderwall finnas 
endast fyra exempel på fara + inf. Söderwall har betydelsen 
'fara, gå, företaga sig'. Vid tre av exemplen är det alldeles 

1) Från gotiskan känner jag dock intet exempel på faran + inf. 
men däremot på gaggan + inf.: jah gagg faurpis gasibjon brofir 
peinamma Matth. 5: 24. 
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tydligt frågan om rörelse, under det att det fjärde ej är all-
deles klart till sin innebörd: nar han staar op ok sofa vii 
fara Fl. 1019. Även om rörelsebetydelsen här icke skulle vara 
så framträdande — man har här det västnordiska fara sofa 
att taga hänsyn till — är dock detta enda exempel av litet be-
visvärde, då det förekommer i en dikt översatt från fornnorskan.' 
Naturligtvis bortser jag ej från att Söderwalls beläggsamliug 
ej gör anspråk på fullständighet. I de delar av Fornsv. Leg., 
som jag för detta ändamål genomläst, har jag funnit en del 
ex. på fara + inf. (Jfr däremot del I, s. 133 r. 8 i Stephens 
utgåva: bap han fara tel murgundiam. ok hialpa mapeo.) I 
alla dessa fall är det tydligt frågan om rörelse. Jag har vidare 
genomgått Erikskrönikan med hjälp av Pippings »Erikskrönikans 
ordskatt» men ej funnit något ex. på fara + inf. 

Påfallande är, att SAOB icke — såvitt jag kunnat finna — 
vare sig från äldre eller nyare tid upptar något ex. på fara + 
infinitiv; inte ens i finalkonstruktion förekommer det. Mig före-
faller annars en sats som »han for till främmande länder att 
strida» ingalunda omöjlig i arkaiserande eller poetisk stil. 

Mot detta faktum stå då de i början på denna uppsats på-
visade dalska, västerbottniska, norska -- och i viss må de ny-
ländska — fara-konstruktionerna, som i sin tur mycket nära 
överensstämma med de nyisländska. Utbredningen i dialekterna, 
som givetvis ej får betraktas som uttömmande representerad 
genom det material, jag nu framlagt, ter sig ganska vittom-
spännande. Utbredningen skulle måhända te sig än större, om 
vi kände allt som finns eller funnits men förblivit °upptecknat. 
Denna stora geografiska utbredning och kanske särskilt före-
komsten i sådana ålderdomliga dialekter som övre dalmålet och 
nyisländskan kunde ge anledning till en förmodan, att vi ha 
att göra med en reliktföreteelse. Dock vore det att föregripa 
den fortsatta detaljforskningen, om vi genast vore beredda till 
ett antagande i stil med detta: fara-konstruktionerna ha en 
gång varit utbredda som ett sammanhängande helt över det 
nordiska området eller över ett än större område. Och om så 
varit fallet och om man således hade att göra med relikter, 

1) Flores och Blanzeflor har ju uppvisats vara översatt från ett 
fornnorskt original på prosa. Se Emil Olson i In!. till Fl. i SFSS 46. 
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ville man gärna finna några tydligare spår i särskilt de forn-
isländska texterna, än som där, enligt vad i det föregående visats, 
verkligen föreligga. Fornspråkets vittnesbörd understödjes av för-
hållandena i vissa nutida dialekter, främst nyländskan. 

Den moderna dialektala utrerade hjälpverbsanvändningen 
borde alltså ej väntas vara belagd i fsv. Men så långt min under-
sökning sträcker sig, har jag ej ens kunnat konstatera någon 
parallell till det fisl. peir föro at drekka. Man får dock här 
ta hänsyn till den fsv. och den fisl. litteraturens skillnader i 
stilart och ämne. 

En så pass detaljerad överensstämmelse mellan så skilda dia-
lekter, som det här är fråga om, kan väl dock svårligen tänkas 
utan likartade förutsättningar. Den gemensamma utgångspunkten 
synes mig som nyss antytts vara den, att fara tidigt i stor ut-
sträckning konstruerades med infinitiv i en alltmer försvagad 
final rörelsebetydelse, varigenom det fick en stark benägenhet att 
bli hjälpverb. Om de avvikande förhållandena i de fsv. källorna 
äro verkliga, ej skenbara, kunna de förklaras så, att de dia-
lekter, vilka de återspegla, ej i så hög grad berörts av denna 
tendens. 

En belysning av fara-konstruktionernas utveckling vill jag 
söka ge genom att redogöra för förhållandena vid verbet taka. 
Till utgångspunkt tar jag även nu de västerbottniska dialekterna. 

Som omnämnts s. 22 saknas fara + inf. i södra Västerbotten. 
Där används i stället ta på.' Även här kan man urskilja en 
tendens till betydelsevariationer. 

I. Betydelsen 'börja' etc. 
no brånd dam man a Nog brände de, men det började 

tO. po Int vd sa g4t at att inte vara så gott om tjärvedstub- 
törvstöma. bar (Dfs).2  

do tp: ya po si t o hör Då började jag sitta och höra på 
po dam. dem (Dfs). 

Det är betecknande för hur föga man i allmänhet varit inriktad 
på uppteckning av syntaxföreteelser, att det bland sedessamlingarna i 
ULMA från Västerbotten icke finns ett enda ex. på användning av ta 
på som hjälpverb. 

Degerfors. 
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ha våk do igantig vilar Det blir då inte bättre — fläsket — 
— fkåska — om a ta po om det börjar surna (Dfs). 
sår, 

fåran a to po finas nan Förrän det böljade finnas någon 
Vekar. läkare (Bgd). 

han to po hma hit for Han började komma hit varje kväll 
van kwål. (Bgd). 

do a to po l bota ag- Då det började lida mot slutet av 
åna. skördetiden (Dfs). 

do a ta po ii °pi vakun. Då det börjar lida mot slutet av 
veckan (Dfs). 

Ett speciellt intresse bar en sats som yå ha ta po vå 
såks kilomatar Ja, det närmar sig (är nära) sex kilometer (Dfs). 

IL Futural betydelse. 
no tår a fal ta po fcil_ Nog torde det komma att falla 

löv (Bgd). 
hora hå ska ta po gqi. Hur det månne skall komma att 

gå? (Dfs). 
ja to kiva skul ta po Jag tycker att havet skulle komma 

håy störa deti. att stiga avsevärt (Dfs). 

Ill. Mer eller mindre pleonastiskt är ta på i följande fall: 
ja gåt ta po st v(ik Jag måste sluta att vara rädd 

råd. (Dfs). 
do hcid dam val int tåye Då hade de väl inte kommit sams 

po lama såms dl ståt. till slut (Dfs). 
han ljp.ra v4k gc5 — han Den lär' ha blivit god — (för) 

som to po ver vån o «a-n. den som blev van att äta den (Bgd). 
ha ta po vdik (byks. Det blir annorlunda (Bgd). 
skökbeina skål ta po gcli Skolbarnen skulle gå och samla 

o såmak thåp. ihop (Bgd). 
han tråd int an skål a Han trodde inte att han skulle 

tva po h4 na na lag. haft den länge (Bgd). 
Användningen av taga på i betydelsen börja fortsätter ned 

i Ångermanland och längre söderut. I Nordlanders ordbok från 
Multrå finner man t. ex. å då tog vi på illampe, då hog va 
sthken då började vi ana, att hon var stulen. han tog på vake 

1) Originalexemplet har här imperfektum. 
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lat han böljade bli lat. Lidmålet i Frostviken i Jämtland har 
likn. konstruktion: so tö-n„,-po vat fa-clrfy at reva men så 
började han bli för dryg åt räven (K. Fl. Waltman, Lidmål, 
Första saml. Sv. lm. XIII. 1, s. 50). 

F. ö. är ta på = 'begynna, börja' allmänt i svenska dia-
lekter (jfr Rietz s. 724' Det återgår på fsv. taka + inf. i 
denna betydelse, vilken är rikligt belagd i fsv. litt. Söderwall 
har en mängd belägg, t. ex. togh hon lee, tha togho the offra 
honum aff thera arffwodhe. Något ex. på opersonligt konstru-
erat taka — tok at regna el. dyl. — finns ej hos Söderwall. 
Däremot under taka til = börja: tha tok til at dynia. Schlyter 
har på taka betydelsen börja: t. at fyrnas; t. dela 1. at dela; nu 
takcer pcet talas (Obs. opersonlig konstruktion!); han tok viker 
vaxa. 

1 fisl. var — enl. Fritzner — taka mycket vanligt i betydelsen 
»gribe fil noget som man vii gjore, foretage sig»: tök hann ]id ok 
herjaåi (koordinering); han ta at yrkja, fiegar er hann var 
ungr. — Även opersonligt förekommer taka: d tök at lcegja 
veårit; er lysa tök; er sumra tök; tök ci at morna; er kvelda 
tök. — Fritzner upptar också uttryckligt betydelsen »begynde 
m. folg. Inf.»: er liäit tök at falla; mer taka at birtast nökkut 
pessir hlutir; hans afli tök at vaxa.2  

Även i nyisl. förekommer taka likartat. Blöndal, exempel-
saml, till art. taka: 10) begynde: töku fid margir til aå nikt 
hann; hann tök ni til aå segja söguna; er teka ta? (har guds-
tjänsten börjat?) taka til « fiår sem frd var horfiå (börja på nytt 
där man slutat). 

Därjämte användes stundom ta till. Så i Nederkalix: a ta tu/ 
racen = det börjar regna (Otto Carlsson). Norra Västerbotten utgör 
således ej nordgränsen för utbredningen av detta uttryckssätt. 

I engelskan är ju take nordiskt lån. I äldre eng. och i dia-
lekterna finns också take + inf. = börja o. s. v. 

A New English Dictionary by J. Murray har: 62) intr. with inf. 
To set oneself, to begin (to do something) After ON taka at, e. g. 
taka at ganga to begin to go] Obs[olete]. a) 1154 0. E. Chron. 
Dauid king of Scotland toc to uerrien him. b) In later use, To 
apply oneself to a habitual action. 1677. Since the Welsh took to 
break up their Mountains . . . 

Detta bevisar åtminstone, att det nordiska inflytandet sträckte sig 
till syntaktiska företeelser, som ha nära samhörighet med fara-kon-
struktionerna. 
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Jämte exempel på opersonligt taka, taka tu, i betydelsen 
'börja' har Blöndal även exempel på taka + infinitiv i motsva-
rande betydelse. Ex.: fiaå tekur aå dimma, birta, rigna o. s. v., 
det begynder at morknes o. s. v.; kvölda tekur det lakker mod 
Aften. Konstruktioner av typen Paö tekur ab rigna torde en-
ligt muntlig uppgift av fil. kand. Tömas Tryggvason framför 
allt höra hemma i sagostilen, ej så mycket i talat språk. Där 
vore konstruktionerna med fara vanligare. Det förefaller alltså 
som om på Island fara mer eller mindre har trängt ut taka som 
hjälpverb i den ställning vi här behandla. I Västerbotten och 
som det synes i Ovansiljan utesluta de båda verben varandra. 
Något liknande tycks även vara fallet i Nyland, ehuru där ta 
förekommer på samma sätt som i högsvenskt talspråk (Nyl. 
synt. s. 132). Därmed menas förmodligen att det är koordinerat 
medelst ett - »och» såsom i då tog vi å for. (Jfr det första efter 
Fritzner anförda ex. s. 16). Betr. förhållandena i Norge se t. ex. 
Aasen, sp. 796 a, ex. Det tok tu l aa myrkna. 

Fördelningen mellan fara och taga på, taga till i Dalarna 
liknar som sagt den i Västerbotten. Taga på = börja anföres 
sålunda i samlingarna i ULMA från Järna, Äppelbo och Lima 
samt taga till i samma betydelse från Venjan, Leksand, Lima 
och Transtrand. Däremot finns intet ex. från Övre Dalmålet, 
fara-området. 

Den syntaktiska parallellismen mellan Ovansiljan och Väster-
botten i detta fall är ingen isolerad företeelse. Tvärtom kan 
man påvisa ett stort antal tydliga överensstämmelser. I brist på 
syntaktiskt jämförelsematerial från andra svenska dialekter är 
det ju mycket svårt att härav dra några som helst slutsatser. 
Jag vill emellertid påpeka ett antal fall, som synas mig särskilt 
intressanta. Ovansiljan får därvid representeras av Älvdalsmålet 
i Levanders framställning.' Genitivbegreppet kan på båda hållen 
uttryckas genom postponerad dativ (Lev. § 153, Seth Larsson, 
Substantivböjningen i Västerbottens fo1kmå12, s. 131); de adjek-
tiv som i Vb. styra dativ göra det också i Älvd. (Lev. § 157, 
Lars. s. 131); bbaundar (Lev. § 166) bör jämföras med Itrveilar 
(Lindgr. s. 1); best. frist. superi. i Älvd. är lik den i Vb: 

Levander, Älvdalsmidet. Avdelningen om syntaxen. 
Citeras Lars. 

8-440305. Sv. landsmål. 
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gefmNrasttj, den äldste (Lev. § 167), Vb: gåmkastn; något an-
Vändes som ett slags part. artikel: g.-åk-åta nog-brbOa jag skall 
efter litet bröd (Lev. § 179), Vb: na bra lite bröd; varda har 
betydelse av nödvändighet (Lev. § 189, Lindgr. s. 154); Älvd. 
presens particip drkeld drickbart, Ott4ttc/ ätbart (Lev. § 195) 
motsvaras av Vb. dr0Aan och tan (Lindgr. s. 31 och 164); en 
sats som a0-}rint-uår4nd kota det är inte möjligt att vara ute 
(Lev. § 195) motsvaras av Vb: ha år int våran dar det är 
inte möjligt att vara där (Lövånger); göra konstrueras i båda 
dialekterna likartat: 4-gård-2g bo-pb4).0,gd og-årva0 då både 
plöjde och harvade jag (Lev. § 205); han y& ba han ris o lis 
han både risar och lisar (Lindgr. s. 110). 

Som sagt kunna många av dessa företeelser eller alla finnas 
annorstädes i svenska dialekter, även utom Norrland (de finnas 
exempelvis i Jämtland, liksom i Tröndelag), men detta lilla 
urval tyckes mig dock säga något. Särskilt påtaglig synes mig 
överensstämmelsen med avseende på verbens, särskilt hjälp-
verbens, syntax. Varda och göra förekomma i fsv. och fisl. på 
samma eller likartat sätt som i Älvd. och Vb. Det bör dock 
framhållas att någon skillnad här icke föreligger mellan norra 
och södra Västerbotten. 

I den föregående framställningen har författaren velat av-
hålla sig från alltför kategoriska omdömen, när det gäller 
frågan om hur fara-konstruktionerna i olika delar av Norden 
förhålla sig till varandra. Materialet är ännu för knapphän-
digt. Det fordras vittgående excerperingar av fornlitteraturen, 
särskilt fornisländskan, för att man skall kunna känna sig på 
säker mark. Likaså måste förhållandena i den nyisländska 
litteraturen under alla dess skeden, liksom i de talade dialek-
terna Norden runt, göras till föremål för noggrann undersök-
ning. 
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I samband med undersökningen av infinitivkonstruktionerna 
böra upptagas till behandling de fall där fara förekommer koordi-
nerat med ett annat verb medelst konjunktionen och. 

I Dalarna nedom Ovansiljan ha upptecknats fraser som 
fQr...tat a o dzoN3l mie, vets,s..,1 jo, råkade jag inte nu göra 

illa mig (jo, for inte jag och gjorde illa mig, vet inte jag, 
Malung); föa tat-a: Inz• utp ),ien4 jag råkade göra illa mig i 
pannan (jag for och hittade å mig uppe i ännet, Sollerön); 
je for å bet mä ti tunga jag råkade bita mig i tungan (Boda); 
o so a ja fler o teek lam at gkom och så har (jag) hållit på med 
att ta lav åt getterna (Transtrand).1  

Fara översättes alltså här med 'råka, hålla på med', men 
betydelsen är uppenbarligen mycket vag. Fraserna härovan 
tyckas mig kunna jämföras med dem, som Rietz anför från 
Österbotten: »Fara nyttjas äfven i Finland (Öb.) utan synnerlig 
bemärkelse t. ex. i följande talesätt: »Han far å deur» (dör); »han 
far super»; »he far å val ilakt», det blir elakt, egentligen det för-
värras.» Avsaknaden av ett större och nyare material gör det 
emellertid svårt att bedöma dessa exempel. 

1 delar av Norrland, åtm. Jämtland och Ångerm., förekom 
omkr. 1900 i det provinsiella riksspråket en konstruktion som 
han for och gick. Den har av sörlänningar uppmärksammats 
såsom påfallande. I Hälsingl. är enl. doc. Dag Strömbäck en 
konstr. som han for och gick däri skogen vanlig. 

I Norge brukas fara också på ett expletivt sätt enligt 
Aasen, Norsk grammatik, § 325. ›Forskjellige fra Hjalpever-
berne ere nogle Ord, som ofte bruges til et Slags Udfyldning 
ved et andet Verbum, for at dette kan faae en storre Vagt eller 
fyldigere Betydning. De Verber, som bruges hertil, ere netop 
saadanne som betegner en Stilling, Fard eller Virksomhed i 
Almindelighed, saasom: standa, sitja, liggja, ganga, fara, eller 
med en Partikel: taka til, halda paa, vera aat, el. vera ved. 
Disse Ord sattes i samme Stilling og Tidsform som Hoved-
verbet og forbindes med dette ved Ordet 'og', f. Ex. han stend 
og sagar; . . . . han tok till og gjekk.» Strax nedanför har 
han ex. »han fer med og skal skriva» (befattar sig med). Att 
åtminstone några av dessa konstruktioner på något sätt äro 

1) Exemplen ur Dalmålsordbokens samlingar. 
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besläktade med infinitivkonstruktioner antydes av Aasen: »Naar 
en Partikel tilfoies, kan det folgende Verbum tildeels mettes i 
Infinitiv; f. Ex. han tok tu l at ganga; — han held paa at sina.» 
(Jespersen, Dania III, s. 169 f., anser att vi i sådana fall ha 
att räkna med ursprungliga at-konstruktioner). 

I Västerbotten kan i det södra området — taga-området — 
fara användas i satser som ska ve fåra o låda greesfrha skola vi 
fara och lada gräsfröet? (Bgd), likaväl som i det norra området 
taga kan förekomma i en sats som i vält int vo4 va sko sta 
tåga o lida na heesjom jag vet inte, om vi skola åstad till att 
taga och lada några hässjor (Skf). Där är det fråga om koordi-
nering. 

Enligt en vanlig uppfattning härstammar ju en konstruk-
tion som han gick ut och gick ur en infinitivkonstruktion. Sam-
manblandningen av att och och, som båda blivit å, anses ju ha 
spelat en stor roll (se t. ex. Beckman, Svensk språklära, § 124; 
Jespersen, a. a.; avvikande Ljunggren, Supinum och dubbel-
supinum). Man kunde då tyckas berättigad att även i de ovan-
nämnda fallen se tecken på en äldre användning av fara + inf. 
(jfr Falk-Torp, Dansk-norskens syntax s. 198). Som bekant 
finner man emellertid i många språk och redan i mycket gam-
mal tid exempel på koordinering (jfr Jespersen, a. a. s. 149). 
Detta gäller även fara. Så t. ex. i Erikskrönikan: Ok hadh 
sin son fara tu l landa ok wynna rikit sik tu l handa (4026) eller at 
jak skulle til swerigis fara ok upa idhan skadha wara (4420). 
Även andra rörelseverb koordineras i fornsvenskan t. ex. 
gangom ok glädhiom os MB I: 163.1  (Betr. detta se Falk-Torp 
§ 121 Anm.) Intressant är att man redan i anglo-saxiskan finner 
exempel på faran koordinerat med ett följande verb förmedelst 
konjunktionen and: far . . . and pet land gesU jie ic Fé 
p wan wille (Gen. 1748). — 1/6 Ked fi hå måste faran and his 
fceder bebyrgean. Bl. H.2  

Dock måste man med försiktighet bedöma dylika exempel, såsom 
framgår av 0. östergrens utredning om sammanfallet av och och att i 
Språk och stil I, s. 82 if. Han påvisar, att exempel på sammanfall 
finnas redan från slutet av 1300-talet. 

Exemplen hämtade ur Bosworth-Toller, An Anglo-Saxon Dic-
tionary. Supplement. 
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Det kan i sammanhanget även vara värt att anföra ett lik-
nande exempel vid verbet gangan: Nti g raåe ganga4 and 
findaå . . . . 

Jag har ansett mig böra för fullständighetens skull fösta 
uppmärksamheten på dessa konstruktioner med koordinerat fara 
trots materialets bristfällighet och trots att jag är oviss om hur 
åtskilliga av de enskilda fallen skola bedömas. Som huvudsak-
liga alternativ för deras förklaring synas mig emellertid följande 
kunna ifrågakomma. 

Antingen utgår koordineringen av fara med det följande 
verbet från en sådan infinitivkonstruktion, som i vissa dialekter 
lett till uppkomsten av hjälpverbet fara. 

Eller också — om det ej är en infinitivkonstruktion, som 
ligger till grund för koordinerandet av en finit form av fara 
med ett annat verb i finit form — är den finala rörelsebety-
delsen på utgångsstadiet mindre närliggande, och i stället torde 
hos fara kunna skönjas mera svävande betydelser 'utvecklas, 
förlöpa, förfara, hålla på med, handla, bära sig åt' eller dylikt, 
d. v. s. betydelser besläktade med vad som möter hos fara i kom-
binationer med vissa adverb och prepositioner i både riksspråk 
och dialekter: fara väl, fara illa, fara åt (allmänt norrländskt 
och norskt), fara med (ex.: ja far mä å tälger, östgötskt, Rietz 
128 b, han far jämt me fiskingen, allmänt norrländskt). Även 
när verbet fara förekommer utan kombination med något följande 
ord, möta betydelser som stå nära betydelsen i exempelvis: fara 
väl eller fara illa; t. ex. veit hår e for (vem vet hur det gick, 
västjämtskt), så han lever och far (nordsvenskt). 

Om man ställer sig på det sistnämnda alternativets stånd-
punkt, kan det synas ovisst huruvida fraser med koordinerat 
fara ha något direkt samband med de slag av fara-konstruk-
tioner, som utgjort huvudföremålet för denna undersökning. 
Särskilt beträffande beläggen från de nedre Dala-socknarna och 
Österbotten synes dock den dialektgeografiska situationen ägnad 
att låta tanken på ett sådant samband framstå som näraliggande. 
Det vore ju egendomligt, om t. ex. Boda-målets Jag for och bet 
mig i tungan icke skulle genetiskt höra samman med Alvdalens 
Om vi fara få bråttom ut. Likaså torde man böra samman- 
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ställa t. ex. det österbottniska he far å val ilakt med nord-
västerbottniskt he fer blö nesan. 

De båda alternativ för förklaring av konstruktionerna med 
koordinerat fara, som här skisserats, äro ej skilda av en skarp 
gränslinje. I båda fallen föreligger en gemensam förutsättning. 
G-rundbetydelsen hos verbet fara har förtunnats och blivit 
svävande, under det ett annat därmed förbundet verb fått sin 
betydelse understruken eller tillspetsad, vare sig detta andra 
verb har den grammatiska formen av en infinitiv eller av ett 
med fara grammatiskt jämställt finit verb. 

Men jämföras de två typerna, å ena sidan fara i finit form + 
ett annat verb i infinitiv, å andra sidan fara i finit form + ett 
annat verb i finit form, framträder dock en tydlig skillnad i 
stilen och karaktären. 

II. Typen: Jag har ingenting a ätit. 
I J. V. Lindgrens »Ordbok över Burträskmålet, förekommer 

i artikeln svänga 2 frasen: han går o fwämy o hi ivantdm a 
if han går och hungrar och har ingenting ätit. 

Före supinet it t 'ätit' står alltså ett obetonat a, som ord-
boksförfattaren har lämnat oöversatt. Något dylikt a finnes icke 
heller som självständigt behandlat ord annorstädes i boken. I 
sin grammatik' har emellertid Lindgren tagit upp detta a till 
behandling och med tvekan föreslagit att fatta det som ett 
adverb, fsv. a, got. aiw, i vilket fall det skulle vara ett exem-
pel på övergång av urn. ai  till a före w i dialekten.2  

Ordets förekomst i satssammanhanget gör det emellertid 
omöjligt att antaga, att det skulle vara ett adverb.3  Det borde 

Burträskmålets grammatik. Sv. lm. XII. 1, s. 158. 
Jfr Lindgren a. st.: », . . . . btr. a, pleonastiskt brukat i ut-

tryck som hå du a vpn har du varit?» 
Ett adverb a förekommer däremot i Dalarna, i Sörbygden i Bo-

huslän (Nil6n) och i Norge. Det dalska har Levander omnämnt i Da-
larnas hembygdsbok 1940, s. 151. Han anför en sats som Du jr a 
iidug, där a översätts med 'gärna'. Samma adverb finns i vissa norska 
dialekter (något som Levander påpekar) enligt Aasen, Norsk ordbok. 
Det betyder där »alligevel; ogsaa: vel, nok, riktignok.» Ett ex.: Han 
heve a vore' her. Kock ser i detta a — säkerligen med rätta — fsv. 
ö, å, fial. ei, j', alltid (Sv. lm. XIII. 8, s. 6). 
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ju då kunna påträffas i alla tempora och vara oberoende av 
verbets form. Faktiskt förekommer det emellertid endast i per-
fektum och pluskvamperfektum omedelbart framför supinum. 
Så är fallet i Lindgrens två exempel, och så förhåller det sig 
också i det rätt stora antal satser med pleonastiskt a, som jag 
upptecknat i skilda delar av Västerbotten. Av dem framgår 
det tydligt, att a-et är en verbalform. 

Såvitt man kan döma av det hittills föreliggande materialet, 
förekommer detta pleonastiska a i ett syd- och mellanväster-
bottniskt område, under det att det saknas i den nordligaste 
delen, den där Skellefte-målet med dess variationer talas. I 
Jörn och Norsjö har jag själv kunnat konstatera, att det saknas. 
En meddelare i Risliden i Norsjö uppgav sig ha lagt märke 
till konstruktionen hos personer från andra socknar men ville 
inte själv vidkännas den. Enligt uppgift av fil. kand. Sven 
Lundström, född i Myckle i Skellefte landsförsamling, är a 
okänt där. I Skråmträsk i sydligaste delen av samma socken 
har jag emellertid iakttagit dess förekomst hos vissa personer. 
Material med a föreligger dessutom från Degerfors (dock spar-
samt), Bygde, Nysätra, Lövånger och Burträsk. Ett urval: 

ja hå tnt a hina na an jag har inte hunnit det än (Dfs); 
ja hå rikttt a &fiska dam skul Urna jag har riktigt önskat, att 
de skulle komma (Bgd); vt a tOest a tbya n örmskr0 som 
språnt jar vi har nyligen tagit en ödla som sprang här (Bgd); 
han jaa lita vån han ko blar a On åt han är van med så 
litet, han har aldrig varit ute (Nysätra)'; no hå dam a forf0a 
sa no nog bar de felat nog (Skråmträsk); je, hd do ålar a vPra 
na fåst for vara trk jag har då aldrig varit utsatt för att vara 
trög2  (Lvg); o håstnåra hd d ju a 94rt 6p å och husmodern 
hade ju varit uppe också (Lvg). 

Som synes uppträder a omedelbart framför supinum i satser, 
där detta är skilt från den betonade finita verbformen, har (hava) 
eller hade, genom något annat ord, vanligen ett adverb. 

I Norrbotten äro konstruktioner som dessa okända enligt 
benägna meddelanden i brev av Carin Pihl (Överkalix), Otto 
Carlsson (Morjärv, Nederkalix) och Algot Lundberg (Nederlule) 

Förkontas i det följande Nys. 
i magen. 
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samt muntlig uppgift av Gerd Enequist (Edefors; Nederlule). 
Detta stämmer ju bra med förhållandena i norra Vb. 

Möjligt är att de finnas i norra Ångermanland, ehuru därom 
intet kan sägas med bestämdhet. I Anundsjö tyckas de vara 
okända (Asta Ekenvall). F. ö. har jag ingenstädes i littera-
turen påträffat uppgifter om ett pleonastiskt a av detta slag. I 
Norge saknas det tydligen enligt meddelanden av Ragnvald 
Iversen, Sigurd Kolsrud och Olai Skulerud. 

Västerbottnisk obetonad infinitiv hava och presens har, 
hava, uppträda nästan genomgående som a. Inf. förekommer 
efter hjälpverb framför supinum i satser av typen: i brak int a 
/tåt ha kNika a kiiika jag brukar inte ha hört, att klockan har 
tickat (Skråmträsk); ja 1gs int a ht a jag tycker mig inte ha 
hört det (Lvg); ya ha vit ja int a scigd ja, det vill jag inte ha 
sagt (Lvg). 

Obetonat presens av hava bildar med supinum på vanligt 
sätt perfektum: ha ja dicmt at du int a JO a det är dumt, att 
du inte har gjort det (Bgd); sa he a gcbt basta åra så de bästa 
åren ha gått (Lvg). 

Dessutom förekommer det i konditionala bisatser, där riks-
språket har pluskvamperfektum, alltså formen hade (jfr Rag-
nar Ljunggren, Supinum och dubbelsupinum s. 93 if.). Ex.: 
Om du int a vörä sä brå på grötn, sii hadd ä no gått bätter 
om du inte hade haft så bråttom (om du hade sett dig bättre 
före), så hade det nog gått bättre (Skf);' om a a lån snårana 
reit a va göti bra na ht om det hade varit riktigt rått (surt), 
hade vi varit tvungna att bära det hit (Skråmträsk). 

Obetonat a — infinitiv och presens av hava — förekom-
mer sålunda regelrätt omedelbart framför supinum i synnerligen 
stor utsträckning i västerbottensmålen — och för övrigt inte 
bara där.2  Det kan knappast råda något tvivel om att det är här 
vi ha att söka det pleonastiska a-ets upphov. a + supinum har 
kommit att bli mer eller mindre en enhet, a har blivit nästan ett 
prefix. En rätt instruktiv illustration härtill erbjuder följande sats, 
upptecknad i Lövånger (. . . . betyder paus)•  sa dam int 

I »Vocabularium), s. 130, ingående i J. A. Linders samlingar 
till Rietz dialektordbok. 

Jfr R. Ljunggrens utredning om överg. av kunde ha --> kunna 
i Supinum och dubbelsupinum. s. 76 
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a . . . . a had tin vå dy . . . . så att de inte ha . . . ha haft 
tid med det. Där upprepas det obetonade hava efter tankepausen 
för att det skall komma intill supinum. Att man känner det 
pleonastiska a som en form av hava har f. ö. omvittnats för 
mig av flera meddelare. Någon gång kan man få höra ett h 
före a: han ha .47rve,n ha bara na han har själv berättat det 
(Lvg). 

Personer som tala ett provinsiellt riksspråk men som stamma 
från en dialekttalande miljö, där det pleonastiska a användes, 
bruka behålla detta. Det är särskilt påfallande efter ett int, 
inte, i vilken ställning det vanligast förekommer. Den stora 
frekvensen i detta fall beror givetvis därpå, att negationen inte 
i så stor utsträckning står mellan det finita verbet och supinum.' 
(Jfr ovan s. 39). 

Den begränsade förekomsten av det pleonastiska a gör det 
sannolikt, att det är av ungt datum. Dess spridning tar näm-
ligen ingen hänsyn till den tydligen mycket gamla och bety-
delsefulla skiljelinje mellan södra och norra Västerbottens dia-
lekter, som kan förläggas till Nysätra socken. Att de äldre 
västerbottniska dialektforskarna, Stenberg, Linder, Löfgren, 
Unander, Widmark och Åström' icke omtala det, behöver icke 
tolkas som ett bevis på att det skulle ha saknats under 1800-
talet. För den, som inte särskilt ger akt på syntaxen, halkar 
det lätteligen förbi. En sådan liten obetonad vokal skänker 
man inte någon särskild uppmärksamhet. 

Någon förklaring till den här behandlade företeelsens geo-
grafiska fördelning kan jag icke ge. Den kunde lika gärna 
ha uppkommit i norra Västerbotten som i södra, ty de språk-
liga förutsättningarna äro alldeles desamma. 

Det förtjänar kanske framhållas, att man någon gång kan höra 
ett pleonastiskt a efter inte, där något supinum ej följer. Så i satsen: 
iår a int a fir é tnt? är hon (klockan) inte fyra än? (Burträsk). 
Detta är undantaget, som bekräftar regeln. 

Om dessa se Seth Larssons uppsats i Västerbotten 1927. 
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Det kan vara motiverat att i detta sammanhang ta upp till 
behandling några i andra dialekter än de västerbottniska före-
kommande fall, där ett a uppträder i konstruktioner, som — 
vad formen beträffar -- liknar de nyss behandlade. 

I österbottniskan kan man få höra ett a, som i vissa ställ-
ningar är ganska likt det västerbottniska. För uppgifter härom 
har jag att tacka fil. mag. Olav Ahlbäck, Helsingfors, som väl-
villigt ställt material till mitt förfogande. Han skriver: »Det 
[näml. a] användes oftast som anaforiskt pronomen med neu-
tralt kön (= det), men konstrueras även med fä (och om jag ej 
missminner mig också ha; ex. saknas) och pt. ptc. i satser som 
naor a feag a yt2. 'när jag fick det ätet, när jag hade ätit'. 
Så vitt jag vet förekommer detta a endast i sydösterbottniskan.» 

Den nyss citerade satsen skulle kunna locka en att i detta 
fall — liksom i så många andra — se ett språkligt samband 
tvärs över Kvarken. Det är emellertid alldeles tydligt, att något 
sammanhang icke existerar härvidlag. 

I södra Öb. motsvarar a västerbottniskt ha, a (som aldrig 
blir a) = det, och används i de flesta fall på samma sätt. Freu-
denthal upptar i Ueber den Närpesdialect s. 145 bland person-
liga pronomen, he, e, a. Han illustrerar deras användning bl. a. 
med fraser som'. . . . men tjeuaren, som ha' oist vattne, veta a. ...» 
och »Ti som får håv a leg, so for di feil opp ogunen», där a 
är att översätta med det. På samma sätt uppträder a i ett fler-
tal exempel, som Ahlbäck meddelat mig. Så i: han va ya 
vzvgbn to-an lo-a, 'han var ju (en smula) drucken, då han 
gjorde det' (Hummelstedt, Osv. verbst. s. 24). Dess förekomst 
före neutralt pret. part. och efter få är ju på intet vis enastående 
utan förklaras på samma sätt som »det» i riksspråkets: »Har du 
fått det gjort än?» och dylikt. 

Levander upptar i Älvdalsmålet s. 114 på tal om pluskvam-
perfektum konjunktiv några fraser, om vilkas eventuella sam-
band med de västerbottniska a-konstruktionerna det är svårt att 
yttra sig. De påminna i varje fall i hög grad om dem. Han 
säger: »Pluskvamperfektum konj. bildas genom åd aa + supi-
num av huvudvärbet, t. ex. iftn-g.-åd-a0-4rt-ad, so-ad-g a-fa0-ayt 
o-knaka-ti4.-aa-9nn om jag hade hört det, så hade jag gått ut 
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och slagit till honom, du-ad-knt a-dicgod du skulle inte ha orkat, 
datam skar-öv-9m fdcti,alast ad-tt-a-d4a0 doktorn skar av 
honom foten, eljest skulle han ha dött.» (Tydligen uppträder a 
före konsonant och a0 före vokal, ehuru intet säges därom.) 
Författaren har icke gått in på något försök till förklaring på 
uppkomsten av detta ord aa, a — något som också hade legat 
utom ramen för hans avhandling. Tydligt är emellertid, att 
det inte kan jämställas med det västerbottniska a, som är pleo-
nastiskt, under det att det dalska är en integrerande del i tem-
pus pluskv. konj. 

Förekomsten av ordet är tydligen beroende av den omstän-
digheten att dialekten använder formen ad(a)— pret. konj. av övo, 
hava — tillsammans med supinum för att bilda pret. konj. av 
andra verb. Dessa senare ha nämligen förlorat pret. konj. För 
att bilda pluskv. konj. måste då en ny utväg tillgripas. Då 
icka 'skola' endast kan användas för att bilda futurum, ej konj., 
har ad, a av någon ej påvisad orsak trängt in. Ordet kan 
tänkas komma av ett ha för, haft, i vilket fall man får förut-
sätta en sorts dubbelsupinum som utgångspunkt. Att så är fallet, 
styrkes — som d:r Levander muntligen påpekat — av Våmhus-
målets itm ig ad aft ört ciö om jag hade gjort det. 



Om kultplatser och heliga områden i Torne 
och Lule lappmarker. 

AV CARL JOHANSSON. 

Allmän översikt. 

Gamla lapska kultplatser röja sig i regel genom förekomsten 
av ortnamn, i vilka vissa ord av religiös innebörd ingå. De 
vanligaste av de hithörande orden äro seete, saiva, akka, halte, 
ailes och passe. 

Ordet akka förekommer i namn på berg och sjöar i Gällivare 
och Arjeplogs socknar. De voro uppkallade efter de tre akkorna, 
av vilka Sarakka var; den förnämsta.' Märkligt är emellertid, 
att det i Torne lappmark finns ytterst få berg och sjöar med 
namnet akka, medan de däremot äro vanliga i Lule och Pite 
lappmarker för att sedan längre söderut helt försvinna. 

Ett av dessa akka-berg i Lule, lappmark, nämligen Aka-
varre i Norrkajtums lappby har med säkerhet varit ett offer-
berg. Vid uppräkningen av offerställen i Lule lappmark om-
talar redan Samuel Rheen följande om detta berg: »Nordan 
stoor Luleå i Sautomjaurby ett stort Offerbergh, ther the Offra 
lefwandes Reenar och kalla Moor A.eka, ther låta the liggia 
Skinnen af the Renar the Offra i tree Ihr, förr än the taga 
them igen» (Relation om Lapparnes Lefwarne och Sedher, s. 41f.). 
Enligt samstämmiga uppgifter av flera gamla, som jag förhört 
mig hos, skall det vid foten av detta berg ha funnits en stor 
offerplats. Ingen kunde dock utpeka platsen; man hade endast 
hört om den av sina fäder. 

1) Pehr Högström, s. 178 f. — För den följande framställningen 
ha endast i ringa utsträckning äldre skriftliga källor anlitats. Säkerligen 
skulle en systematisk genomgång av den äldre litteraturen på åtskilliga 
punkter kunna komplettera förts framställning, men förf. har denna gång 
velat begränsa sig till att framlägga dels sina egna iakttagelser ute i 
fältet och dels de ännu eller till senare tid kvarlevande traditionerna 
bland lapparna själva om deras offerplatser och heliga områden. 
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Fig. 1. 
Akavarre med Läffa-Saiva i förgrunden. Jfr kartan fig. 20. En av Beate-
lapparnas förnämsta offerberg, där enl. Rheen renar offrades och skinnet fick 
ligga i tre år. Enligt den nu levande traditionen skall en offerplats ligga 
under berget. Lappbyns flyttningsvägar gingo söder och norr om detta heliga 

berg och denna heliga sjö. 

Många offerställen, heliga berg och sjöar, bära namn på 
seite. Detta ord är i de nordligare lappmarkerna benämning 
på offerstenen eller det av trä förfärdigade gudabelätet. Vad 
dess spridning i ortnamnen beträffar, så kan man svårligen 
söder om Arjeplog finna det såsom sammansättningsled i namn 
på sjöar och berg. Däremot finnes det i Arjeplog i sådana 
namn som Seitetjabine, sundet mellan sjöarna Kakel och Lule-
potten (där en seitesten funnits), samt Seitatj, en liten sjö all-
deles intill nordöstsidan av Alep Luoitaur (kartblad 19 Staika). 
Nära norra stranden av Påsjosjaure, kartans Bosjusjaure (kart-
blad 25 Nasafjället), finns en liten holme Seitatjsuolo, som i 
gamla tider varit offerbolme. Där växte för ett sjuttiotal år 
sedan rikligt med gräs, på grund av att jorden tillförts göd-
ningsämnen genom offerbornen. Intill och nordöst samt öster 
om de sägenomspunna Räkker och Laddevardo ligger en sjö, 
Seitejaure, kartans Seijejaure (kartblad 26 Lövmokk). 
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Fig. 2. 
Mukkavuoma fjällstuga, Sveriges nordligaste gärd. Sandkullen, som syns 
över stugan till höger om Saiva, kallas Haltepuoltsa. Det uppges att man 
här sett haltet. Längst till höger Kiellejaure, vid vars västra ända holmen 
Jamiksuolo ligger, där man tillfälligt förvarat de döda, innan de förts till 
Karesuando kyrkogård. Saivosjöarna ansågos vara dubbelbottnade. Absolut 
tystnad skulle råda vid fiske i dessa sjöar. I Karesuando voro de icke, som 

fallet var i t. ex. Gällivare, offersjöar. 

I Karesuando socken finnas många saiva-sjöar. Sålunda 
ha vi bl. a två sådana vid Mukkavuoma fjällstuga på var sin 
sida av Kåpmejåkka, kartans Kummajoki, Kiellesaiva nordöst 
och intill Kiellejaure, kartans Kiellijärvi. Arposaiva strax norr 
om Arpojaure, belägen söder om Kiellejaure, samt Saiva vid 
Keinovuopio (kartblad 2 Naimakka). Omkring 21/5  kilometer 
söder om byn Liebet, kartans Liedakka, vid Lainioälven ligger 
en liten sjö med namnet Saiva (kartblad 5 Soppero). Dessutom 
finnes en saivasjö en halv kilometer öster om Luongasluoppal, 
kartans Isolompolo nordväst Sujjavaara och slutligen Saivajaure 
vid Saivomuotka (kartblad 6 Karesuando). I intet fall veta de 
gamla berätta om någon offerplats vid dessa saivasjöar. Där-
emot ha de alla i gamla tider varit mycket fiskrika. 

Vid fiske i dessa saivasjöar fick man på inga villkor föra 
något samtal. 1 många berättelser omtalas, att då det syndats 
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Fig. 3. 
Salva vid Keinovuopio i Karesuando. Päravarre på finska sidan i bakgrunden. 
Man har numera förlorat respekten för dessa sjöar. Ofta är det i våra dagar 

stoj och hundskall vid dem. 

mot denna regel, man fick gå tomhänt från fiskafänget. Dessa 
saivasjöar voro dubbelbottnade med blott ett hål som förbin-
delseled. I den undre sjön höll fisken till samt även de märk-
liga andeväsen, som tänktes förknippade med sjön. Blevo de 
förtörnade, släppte de ej upp fisken till den övre sjön. Man 
skulle alltid ge en fisk eller slant till saivasjön som tack om 
fångsten varit lyckad. Samtliga saivasjöar, författaren sett, äro 
mycket grunda och därför lätta att fiska ut. Många av dem 
ha källdrag, och man kan i dem se hur källvattnet bubblar 
upp ur ett »mystiskt) hål. 

I Gällivare voro saivasjöarna genomgående verkliga offer-
sjöar. Till dem voro knutna den för varje verklig offerplats, 
passepaike, typiska bestämmelsen, nämligen att kvinnor på inga 
villkor fingo vare sig beträda offerplatsen vid saivasjön eller i 
båt färdas över sjön. Gjorde de det, skulle de döden dö. 



Fig. 4. 
Seitesten vid Läffa Salva söder om Vuolep Kaitumjaure i Gällivare socken. 

Kårsatjälka i bakgrunden. Akavarre till vänster. Jfr karta fig. 20. 
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Så långt författaren känner, finns i Gällivare socken vid 
varje saivasjö en offerplats. Av bilderna framgår bl. a. att 
det vid Läffa Saiva (kartblad 8 Kebnekaise) och vid Saiva 
under Passedive (kartblad 9 Kaalasluspa) finnas offerplatser med 
seitestenar. Sydväst om Dundret vid Gällivare stationssam-
hälle vid sjön Saivo har funnits en stor välbekant offerplats 
(jfr K. B. Wiklund, Saivo s. 64). Jag tillåter mig att efter 
G-rapenson s. 351  citera Pehr Högströms uttalande om denna 
offerplats: 

»Den 21 Julii 2  upbrändes af Missonar Zelberg, som då bodde 
i Brukshusen, Lapparnas helgedom wid Saiwo söder om Dundret, 
bestående af fem Säite, tillika med de där liggande offren af 
ofanteliga hornhögar. Den bekanta trollyxan hämtades där, 
hwilken Lappen Knut Mickelson Perik, som 1745 om hösten 

Citatet härstammar från ett litet handskrivet häfte av Högström 
Denna handskrift förvaras i Gällivare kyrkoarkiv och har citerats av 
Grapenson. 

År 1747. 
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tog henne derifrån åter låtit henne ditbära och på henne hängt 
ett silfwer löf. Denna gaiTaalmodiga yxa blef tu l förwar lem- 
nad, som et ålderdomens monument, tu l Gelliware kyrka. För-
'utan detta märkeliga offerställe, har jag jämwäl tid efter 
annan uptäckt flere helgade orter, hwarest funnits stenar, ehuru 
jag el kommit dem alla at bese, hwaribland följande want de 
bekantaste: wid Pilivare östra ända, norr om Kalix-älfwen. Wid 
Käppojaure salme i wäster från nybygget Käppovuoma. Saiwo 
söder om Kaitom-älfwen wid Killingesoando. Sagga quoika, 
en fors wid Linna älfwen norr om Gelliware. Linka fors wid 
Kaitomälfwen. Wid Aranåiwe2  söder om Kaitomälfwen, 2 å 3 
mil ofwanför Killingesoando, som sades wara hufwudstället för 
Kaitom etc. etc.» 

Likaledes var även vid sjön Saivo öster om Satisjaure 
(kartblad 14 Lule träsk) en offerplats likasom också vid Unna 
Saivatj i sydöstra delen av samma socken. 

Den sydligast belägna saivasjö, som jag känner, ligger 
mellan sjön Krutajaure och byn Hällbacken vid Laisälven i 
Arjeplogs socken, där det finns en liten sjö, Saivatj, kartans Sai-
vatsj (kartblad 26 Lövmokk). Här lär en renägare, vid namn 
Puolek, ha offrat i början på 1800-talet. Hans renhjord bestod 
mest av vita renar. Sitt skatteland hade han i trakten av 
fjället Huorras, beläget norr om Laisälven (kartblad 26 Löv-
mokk). Om höstarna uppehöll han sig i trakten av nyssnämnda 
Saivatj, där han hade sitt böstviste. Då offrades alltid en vit 
ren till gudomen vid Saivatj. Hans sentida ättlingar i fjärde 
led leva ännu i Arjeplog som renägare.3  

Det i Torne Lappmark använda uttrycket halte som be-
nämning på de underjordiska hade mera vidsträckt betydelse 
än jordeska resp. kinih pl. kitniha i Arjeplog och kani pl. 
katniha i Jokkmokk och Gällivare. Dessa haltet (pl.) voro å ena 
sidan lika sydlapparnas sai vafol k och å den andra jordiska, 
kani eller katniha. De hade ej blott egna renhjordar utan voro 

Denna saivasjö har urtappats ock användes som slåtteräng av 
Killingibönderna ock gödslas med översilningsvatten. 

Vid vars fot den förut omnämnda Arasaiva ligger med offer-
platsen. 

Uppgifterna i vad som berör Arjeplog härstamma från framlidne 
lapptillsyningsmannen Abraham Johansson. 

4-440505. Sv. landsmål. 
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även direkt knutna till offerplatserna som vakter för seiteste-
narna och offergåvorna; i sistnämnda fall voro de liksom tjä-
nare åt gudomen på offerplatsen. 

Förlederna ailes och passe, som båda betyda helig, ingå i.  
många ortnamn som beteckna gamla offerplatser eller som på 
ett eller annat sätt ansågos helgade åt någon gudom. 

De nu nämnda i ortnamn ingående orden uppträda stundom 
parvis i topografisk kombination. Läffa-Saiva i Mellanbyn i 
Gällivare socken ligger vid foten av Akavarre. Passeåive vid 
Kalixälven och det norr därom belägna Saivo med dess offer-
plats, Haltenjarka, är en annan sådan kombination. 

Sedan fjällrenskötseln utvecklats till helnomadism och man 
börjat flytta mellan sommarbetesmarkerna i Norge och vinter-
landen i Sverige, använde familjerna i ett landområde mellan 
ett par älvar en gemensam flyttningsväg. I många avseenden 
hade man inom ett sådant område mycket gemensamt. På höst-
och vårlanden — dessa sammanföllo ju i allmänhet — gjorde 
man alltid uppehåll en längre tid. Fanns här en offerplats, så 
blev dess seite föremål för mera dyrkan än andra seitar efter 
flyttningsvägen. Då det var ett flertal, som vid flera tillfällen 
under året dyrkade den, blev den så att säga mäktigare än 
andra offerplatser efter flyttningsvägen; den blev en lappbys 
huvudofferplats.1  Ibland kunde det hända, att i vår- och höst-
landen på grund av terrängförhållandena två intill varandra 
gränsande lappbyars flyttningsvägar gingo mycket nära varandra, 
åtskilda av kanske endast en fjällhed. Var då den ena lapp-
byns huvudofferplats belägen just där och var antalet familjer 
större i denna lappby än i den andra och därmed också antalet 
offrande, lockade denna lappbys huvudofferplats mera än deras 

1) Jfr Högström, o. a. a. e. 184. Tornaeus: »Berättelse om lapp-
markerna», s. 26 f. »Men iblandh desse alla war altijdh en högst och 
förnämst, hwilken allena af hela bylaget dyrkades: denna sattes upå 
en baka eller noget högt rum, på det han af hela menigheten wäl sees 
och ähras måtte: men dhe andra huus- eller hemgudarna på nidrigare 
Platzar.» — — »Eljest hafwer mitt uti Torneå Lapmark fordom en 
nampnkunnig Seitä want dyrkat, den som Wirku Accha kallades, det är, 
Lijfflandska käringen. Till denna hafwa alla omkring liggjande Lappar 
sökt, och henne medh allehanda Offer en rum tijdh wyrdat, in tilldess 
att Birklarne, som wore bönder uti Torneå Sochn, och den tijdh till-
ståndt hade med Lapparna at handla, här upå en förstöring giorde.» 
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Fig. 5. 
Seitesnolo vid västra ändan av Råstojanre. Jfr kartskissen fig. 10. 
Bakom Seitesnolo höjer sig Seitevarre. Svackan till höger om denna 

Seitekåppe. 

egen, som kanske låg längre bort. Denna huvudofferplats blev 
på detta sätt gemensam för båda lappbyarna. Fråga är, om 
inte sålunda Rautasjaure stora offerplats har varit havudoffer-
plats för både Kaalasvuoma (lapska namnet Lävatj) och Rantas-
vuoma (lapska namnet Kabna) lappbyar. Gränsen mellan dessa 
lappbyar går just över Rautasjaure. Analogt med detta bör 
även Seitesuolo stora offerplats ha varit huvudofferplats för både 
Lainiovuoma och Könkämä lappbyar. Över Seitenjarka (se 
fig. 10) går nämligen Lainiovuomalapparnas flyttningsväg till 
Norge. Men även Könkätnälapparna bruka på hösten köra in 
sina renar här. Till dessa offerplatser återkommer jag senare. 

I samma riktning gå även de gamlas berättelser, vilka de 
hört av föregående släktled. Sålunda hade man — berättas 
det — en stor och flera mindre iippe-ipmelat, avgudar, och där-
med också större och mindre offerplatser. Både på sommar-
och vinterlanden på respektive norska och svenska sidan hade 
man större och mindre seitestenar, åt vilka man offrade. Stor-
heten hos guden var beroende av antalet offrande. Det fanns 
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Fig. 6. 
Renhornshögen utanför kåtan på påssjosidan har ännu samma plats som 

offerlaven under hednatiden. 

seitestenar, som kunde vara endast en husfaders enskilda hus-
gud, medan det å andra sidan också funnos stenar som voro 
gemensamma för flera familjer. 

I vinterlanden på svenska sidan hade man i stor utsträck-
ning sin husgud med sig, då ju under vintertid seitestenarna 
voro täckta av snö. För ändamålet uppfördes en offerlave bakom 
kåtan, enligt Högström och Rheen. På sommaren betjänade 
man sig av seitestenarna på norska sidan. J. Qvigstad har i 
»Lappisehe Opfersteine etc.» beskrivit dessa offerplatser. Säker-
ligen ha åtskilliga av dessa seitestenar dyrkats av svenska lappar 
under sommarvistelsen i Norge. En offerplats, som låg nära 
svenska gränsen, kunde t. o. m. bli huvudofferplats, såsom t. ex. 
Saarivuomalapparnas vid Anjaluoppal. Detta gällde Troms fylke, 
där vår- och höstlanden ligga på ömse sidor om Riksgränsen. 
Sålunda anför Qvigstad (a. a. s. 350), att offerplatsen vid Dxw-
desjawre skulle vara Lainiovuomalapparnas viktigaste offerplats. 
Ifrågasättas kan ju, om inte Råstojaure offerplats på Seitesuolo 
är det. Härför tala bl. a. ortnamnen. Hela detta område an- 
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sågs vara heligt. Vidare ha vi där särskilda anordningar, som 
gjorts för betjänande av guden, nämligen stenbryggan mellan 
Seitenjarka och Seitesuolo. Här korsar även Lainiovuoma lapp-
bys flyttningsväg Råstojaure, som har avlopp åt två håll. Här-
till kommer, att enligt min förmodan, Könkämälapparna haft 
denna offerplats, som en av sina största eller kanske till och 
med som sin förnämsta offerplats. 

Enligt de gamlas utsago, brukade passevuorrasat (de gamla 
offerförrättarna) då de kommo till huvudofferplatsen för guden 
tala om, att nu hade man kommit flyttande från vinterlanden; 
man ville nu tacka honom för att det gått bra med renhjorden 
under vintern och under flyttningen. Man redovisade samtidigt 
alla ställen, där man hade offrat för hans undergudar. Samti-
digt bad man seiten hjälpa till med kalvarna och under flytt-
ningen till Norge och med arbetet under sommaren. Man lovade, 
att även under sommaren frambära offer åt hans undergudar i 
sommarlanden. Stundom brukade man lämna en rentjur fast-
bunden vid eller i närheten av seiten. Vid Råstojaure, berättas 
det, lämnades alltid under vårflyttningen västerut en rentjur 
fastbunden vid Seitekiirke (seitestenen). Vid återkomsten på 
hösten hade seitens tjänare på platsen, haltet, fört tjuren till deras 
herre och gud på Seitesuolo. 

Höjdpunkten i offrandet nåddes vid återkomsten från Norge 
på hösten till huvudofferplatsen. Då de kommo till luoitalim-
sadje — platsen där man släppte klövjehärkarna — närmast 
väster om huvudofferplatsen, utsågs en stor rentjur till offer-
ren. Stundom fick trolltrummani (sydlapska: geure; lulelapska: 
kåbtes) utvisa offerdjuren. Särskilt ansågos vildrenstjurarna och 
deras horn seiten välbehagliga. Sedan vildrenen utrotats, fick 
seiten hålla till godo med tama rentjurar. Man band olikfärgade 
garn- och klädesstumpar på rentjuren. Så gjorde bl. a. Kummin, 
en passevuoras, som hade sitt viste och sin offerplats sydväst 
om Vassijaure.2  Därefter gick den på detta sätt till offer in-
vigda tjuren självmant, liksom ledd av en osynlig hand, till 
offerplatsen. Efter kom den offrande. Då han fick seiten inom 
synhåll, tog han av sig mössan, föll på knä och bugade sig 

Högstr5m, sid. 191. Tornaeus, sid. 31. Rheen, sid. 40. 
2) Jfr Collinder, s. 34. 
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flera gånger.' Var han en annan gång stadd i andra ärenden 
och gick förbi på synhåll av seiten, bar han alltid mössan i 
hand, tills han gått förbi den helgade platsen. När han kommit 
fram till offerplatsen, var rentjuren redan där. Där slaktades 
den. Med blodet och fettet smordes sedan seiten.2  Köttet ko-
kades och en stor offermåltid begynte. På detta sätt avåtos 
verkliga offermåltider vid hl. a. Rautasjaure stora offerplats. En 
sådan offermåltid kunde räcka i flera dagar. Förutom blodet och 
fettet fick seiten nöja sig endast med hornen och benen. Alla 
renens ben skulle guden ha, intet fick förkomma.3  Under en 
offermåltid hade ovannämnda Kummin förlorat ett av offertjurens 
ben. Hans hund hade tagit det, men denne fick med livet sona 
sitt dristiga tilltag; med hull och hår offrades han åt seiten i 
stället för det förlorade benet.4  

Området närmast seiten var alltid helgat åt guden. Detta 
var särskilt fallet med huvudofferplatserna. Det var bestämda 
gränser för detta heliga område, passepaike. Vid Rautasjaure 
offerplats gick gränsen delvis längs en bäck. Talmalapparnas 
huvudofferplats norr om Pålnoviken i Sördal i Norge hade sin 
sydgräns norr om stranden av innersta delen av Pålnoviken. 
Denna passepaike fick kvinnorna på inga villkor beträda. Ena-
handa förbud gällde vid Rautasjaure offerplats. Vid väst- och 
östflyttningen i Talma lappby måste kvinnorna alltid gå med 
rajderna tätt intill stranden av innersta delen av Pålnoviken, 
då det heliga offerornrådet passerades. Detta fingo de även 
göra, om de voro stadda i andra ärenden. Jämför även berät-
telsen om Passeåive i Norrkaitum i Gällivare.5  Kvinnorna dels 

Högström m. fl. 
Rheen, »Om lapparnes lefwarne», s. 40. 

8) Högström, s. 191. 
Jfr Högström, s. 191 f: »Om en hund råkar draga bort något 

deraf, så måste han sätta sit lif tu, och man offrar et af hans ben i 
stället.» 

Jfr äv. Grapenson s. 21: »Av de många offerplatserna fanns 
också en i närheten av Sakajärvi by. Lapparna hade där huggit en 
bred gata eller linje i skogen, som kallades »pyhä rata» (den heliga 
banan), i vars ena ände avguden, ett stenbeläte, tronade på en stor 
klippa, på vars framsida gapade en öppning, som tillika var ingång till 
en under klippan befintlig håla. Det var strängeligen förbjudet för 
en kvinna att beträda denna heliga bana.» (Kursiverat av mig.) 
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Fig. 7. 
Seitekallo på Juovvakielas öster om Kaskasjåkka på Råsto. Dess kvadratiska 
form och ensamma läge ha säkerligen bidragit till att den ansågs besitta en 
mystisk kraft. Hornen vid stenen äro vaj- och kalvhorn. Mynt hittades vid 

stenen (se texten) oh ett antal runda, brända stenar. 

ohelgade offerområdet, och dels tålde de ej den .kraft, som utgick 
från offerguden. 

De nämnda offermåltiderna utgjorde säkerligen höjdpunkten 
i den lapska offerkulten. Det sades, att passevuorrasat, som 
hängåvo sig åt denna offerkult, alltid skulle vara rehelatj ålbmut, 
ärliga och goda människor.1  

Ofta ha offren haft karaktären av votivgåvor. För inte så 
länge sedan var det en fader, som i förtvivlan lovade en gåva 
till kyrkan i Karesuando som kollekt, att skänkas under en 
gudstjänst, om hans dotter tillfrisknade. Hon blev frisk, och han 
höll sitt löfte. Vilken uppfattning man än må ha om dylika 
votivgåvors religiösa värde, bar man inte rätt att betrakta dem 

1) Jfr Tornaeus, s. 46: »Seiterna hafwa dhe icke heller annarledes 
tillförende tiänt, än i werdzlig nidtio, nernbl. at dbe wille afwända det 
onda och förskaffa det goda.» 
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Fig. 8. 
Seitekallo (fig. 7) på längre avstånd. 

som en kvarleva av hedendom, ty de förekomma ju ännu idag 
överallt i kristenheten, framför allt i de katolska länderna. 

Jag har även själv denna sommar funnit 18 stycken norska 
koppar- och silvermynt' från tiden strax efter unionsupplösningen 
nedlagda vid Seitekallo på sydsidan av Råsto öster om Kaskas-
jokk. Där funnos även renkalvhorn samt vajhorn, tydligen unge-
fär från samma tid. Detta är säkerligen icke offer, sådant det 
frambars under den hedniska tiden, utan det synliga resultatet av 
en vidskeplig tro att man skulle få bättre renlycka, om ett mynt 
eller ett renhorn lades vid seitestenen. Man kan härmed jämföra 
seden att under vandring ute i markerna taga till vara renhorn, 
som man hittar, och lägga dem på renhornhögen bakom kåtan, 
där fordomdags offerlaven hade sin plats. Man gör det för ren-
lyckans skull, utan att veta, att detta är en kvarleva från hed-
nisk tid. På samma sätt var det med björnfesten, som ännu 

1) Av samma vidskepliga art äro säkerligen de mynt, som nedlagts 
i offerkällan vid Karesuando kyrkby samt vid offertallen 1 Markkina. 



ALLMÄN ÖVERSIKT. 57 

1885 firades av några Ovikslappar i Jämtland, ehuru i förenklad 
form. Man gjorde det utan att veta, att detta var en relikt från 
en urgrå forntid, då deras fäder ännu levde enbart som jägare 
och fiskare. 

Hur lång tid har förflutit, sedan lapparna sist offrade enligt 
gammalt bruk?1  Ja, denna fråga är ytterst svår att besvara. Det 
kan dock sägas, att vissa hållpunkter finnas. I Kautokeino 
har det nog offrats senast.2  En och annan av de Kautokeino-
lappar, som under senare delen av 1800-talet inflyttade till 
Karesuando socken och Saarivuoma lappby i Jukkasjärvi socken 
förde med sig denna sed dit. Enligt säkra uppgifter från flera 
håll, skall en Tomas Jonsson Skum, »Stuor Tuomma», f. 1840 i 
Kautokeino, inflyttad till Saarivuoma lappby, död 1913, ännu ha 
offrat renar. Likaledes Tomas Tomasson Skum, »Fari Tuomma» 
f. 1848, död 1900, från Kautokeino men inflyttad till Saarivuoma 
och kyrkskriven i Karesuando. De hade offrat på Saarivuoma-
lapparnas gamla huvudofferplats, Haltelatnja, på södra sidan 
av Anjaluoppal. Enligt uppgifter av en 80-årig renägare i samma 
lappby, vilken i många år varit dräng hos Fari-Tuomma, skulle 
den sistnämnde vid flera tillfällen, då han kom till ovannämnda 
offerplats, ha ropat på en viss rentjur. Denna hade då kommit 
springande till offerplatsen, varefter Fan Tuomma offrat ren-
tjuren till seiten. Mera enskilda offerplatser hade dessa två 
haft vid västra ändan av Anjajaure och Ruksis kärke längre 
västerut. Då en gammal Saarivuoma-lapp, vid namn Labba 
hade visat vanvördnad för deras seitar genom att orena vid en 
av dem, hade en av Labbas bästa härkar vid östflyttningen bru-
tit ett ben. Fan i Tuomma hade då yttrat, att detta var ett straff 
för visad vanvördnad mot hans gudar. Labba hade då slaktat 
härken och kokat köttet, och de hade fått sig ett gott mål. 
Labba hade på skämt sagt, att nu skulle de äta härken till 
gudens ära. 

Jfr Emilie Demant-Hatt i Festskr. Qvigstad. 
Jfr J. Qvigstad, Lappische Opfersteine etc. sid. 320, där en notis 

finnes på norsk-lapska av Lars Jakobsen Hetta från Kautokeino cirka 
år 1860. Hetta uppger att ännu under hans tid en och annan offrar 
renar, vildrenshorn, fett, brännvin och andra värdefulla saker åt sina 
seitestenar. 
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En sak är intressant i detta sammanhang. Namnet på troll-
trumman synes i Torne lappmark fallit i glömska. 1 Jämtland 
däremot var det många gamla, som ännu visste dess benämning. 
En och annan kunde efter hörsägen berätta, att trumskinnet skulle 
göras av skinnet av en stainak, en vaja som aldrig haft kalv, och 
lagas med senan från renens knäled samt smörjas med flottet 
från fettet mellan renens klövar.1  

Hur förhåller det sig då med uppgifterna av ett par amatör-
forskare, som i huvudstadspressen sommaren 1941 och nu senast 
i Norrbottens Kuriren av den 22 juni 1943, uppgivit att offer av 
renar ännu förekommer bland lapparna i dessa trakter? De uppge 
bl. a. att Meuttatievva, uttalas Meuhtatievva, vid Lainioälven nedan-
för Liedakka skulle vara en »helig» plats. En bild får dessutom 
illustrera att en ren offrats där under senare år. Till yttermera 
visso kompletteras bilden med följande underskrift: »En bekant offer-
plats är åsen Meuttatievva. Bilden har tagits av hr. 0. och visar 
rester av en ren, som måste ha offrats under senare år.» Det bör 
då anmärkas, att Meuhtatievva inte är någon offerplats, än mindre 
en bekant sådan. Det finns ingenting vare sig i den levande tradi-
tionen eller i ortnamnsskicket som tyder på en offerplats. Vad 
renskelettet ankommer, torde det ha sin mycket naturliga förklaring. 
Som bekant har under de senaste årtiondena i flera omgångar in-
träffat dåliga vintrar för renbetet i dessa trakter. Snön har varit 
av en seg beskaffenhet, så att renarna ej kommit åt renlaven. På 
vindexponerade ställen på ås- och backkrön har dock snön varit rela-
tivt tunn och av kornig beskaffenhet. Särskilt i de trakter, som 
det här är fråga om, med gles vegetation och stora öppna vidder, 
där vindarna ha fritt spelrum, har på krönen av backar och åsar 
snön bortsopats. Till sådana ställen söker sig en utsvulten ren med 
förkärlek under dåliga vintrar. Där finns dock icke mycket renlav, 
utan jord och sand får ersätta denna som föda. Renen har dock 
icke krafter att lämna denna plats utan stannar där ätande sand 
och jord, tills han faller till marken livlös av utmattning. Otaliga 
äro de renskelett jag sett på sådana backkrön under mina vandringar 
under dessa år. Det skulle inte förvåna mig, om renskelettet på 
Meuhtatievva är just ett sådant skelett. Av den åsikten äro i varje 
fall samtliga lappar, jag talat med om denna sak. 

Uppgifterna om att Ätnamvarre väster om Kiruna och Tuol-
pukka söder om Lannavaara by skola vara offerplatser och »heliga 
gömslen» torde knappast vara riktiga. Däremot finnas där enligt 

1) Jfr en något avvikande uppgift hos Demant-Hatt a. a. s. 53. 
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traditionen arahautet l , d. v. s. skattgömmor. I gamla tider var det 
brukligt, att lapparna samlade silversaker och silvermynt. Dessa vå-
gade de icke ha hemma utan lade dem i en liten kista av koppar, 
och denna sedan i en större av trä. Sedan gömde man detta på 
en avsides plats, dock så, att det kunde hittas av släktingar. För 
ägarens ättlingar i fjärde led började då skatten ge sig till känna 
genom en mystisk låga jul-, skärtorsdags- och midsommarnatten. 
Det gällde då att söka rätt på skatten. Det var dock förenat med 
en del risker, ty de »underjordiska» hade börjat vakta skatten. 

Mig veterligt finnes ingen offerplats med namnet Kirkotievva. 
Däremot finnes en mycket bekant sandkulle på vattendelaren mel-
lan Kalmaskårsa och Kaskasjokk på Råsto med detta namn. Här 
gick färdvägen mellan Jukkasjärvi och Råunala gamla kyrka. Denna 
sandkulle var ett utmärkt vägmärke för kyrkfararna, prästen, fogden 
m. fl. och var tillika högsta punkten på Råsto. Därav fick den 
namnet Kirkotievva (: kyrkbacken). Någon offerplats torde inte ha 
funnits där. Dessutom ha vi ett fjäll med namnet Eirkovarre 
(: kyrkberget) vid Råunala gamla kyrkplats; det har säkerligen fått 
sitt namn av kyrkan där. 

Enligt en annan uppgift i pressen av samme författare skulle 
det största offerstället finnas intill norska gränsen hitanför Råsto-
jaure, »en röd sten mellan två åstoppar, och det lär vara den mäkti-
gaste seiten i hela Lappland. Lapparna kallar det Ruksiskierkitjask.» 
För min del har jag aldrig hört talas om någon seitesten på svenska 
sidan med detta namn. Av den citerade författarens uttryck att 
döma bör offerplatsen ligga på svenska sidan om riksgränsen. Nu 
förhåller det sig så, att det finns en seitesten, Ruksis kärke, den 
röda stenen, i Troms inland i Norge rakt väster om Dödesvand 
och i sydöstlig riktning från övre-bygden. Den ligger på västslutt-
ningen av kartans Langfjeldtind i översta delen av Guovdelesvagge. 

1) En sådan arahaute och kanske den mest omtalade i Kare-
suando ligger på Pessek norr om öuolmavagge i Norge i nordväst från 
riksröset 285. Där skall vara undangömt mycket silver och värdesa-
ker, nedlagda i kopparkittlar. En Johan Labba, numera död, lär ha 
hittat den och försökt ta den, men var tvungen avstå från företaget 
då halt et, som vaktade dessa skatter, voro allt för svåra. Någon 
offerplats är Pessek däremot icke. Måhända har detta lapska ord 
arahaute, i betydelsehänseeude att göra med finskans aarre, >skatt», 
och hauta, »grav». Enligt detta skulle då arahaute bli skattgrav. 
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Seitestenar och offerplatser. 

1. Den numera finska delen av Torne lappmark. 

Seitekallo, en hög spetsig seitesten på sydsidan av Tierb-
mesvarre söder om Tierbmesjaure sydväst om riksröset 297 på 
riksgränsen mellan Norge ock Finland. Den är synlig vida om-
kring. Enligt sägnerna skulle den, som senast offrat där, vid 
ett tillfälle kommit till seiten. Han var då utan mat, varför 
han lovade seiten två kronor, om han fick en matren. Genast 
kom en renhjord springande till honom vid Seitekallo. Ur ren-
hjorden tog han en stor slaktren. Seiten fick då sin beskärda 
del för visad tjänstvillighet. 

Vid Såmasjaure söder om Haltetuoddar finns det en stor 
seitesten. Den är märklig så till vida, att den är kluven av 
åskan, varav den har fått sin gudomliga kraft. Det berättas, 
att en gång en renägare var där på våren och metade fisk i 
Såmasjaure. Han fick då se en stor röding komma simmande 
sakta förbi och titta på hans metkrok. Han fick stor lust att 
få denna fina röding och lovade för den skull huvudet av fisken 
åt seiten, därest han fick den. Så kom en mindre röding och 
nappade på hans krok. Han skyndade sig genast att förära 
seiten huvudet av denna röding. Så fortsatte han att meta i den 
tron, att nu skulle nog seiten ge honom den eftertraktade stora rö-
dingen. Så blev emellertid ej fallet; han fick nöja sig med en-
dast den lilla rödingen. Seiten blev nämligen förtörnad över 
att mannen gav honom huvudet av den mindre rödingen i 
stället för att vänta med gåvan, tills han fått den större. En-
dast det största och det bästa var gott nog åt guden. 

En seitesten, som till sen tid ansågs ha haft kvar något 
av sin gudomliga kraft var Huitarkärke 3-4 km. nordväst 
Lyngseidet i Lyngen i Norge. Den hade lätt namn efter lapska 
benämningen på ett den tiden brukligt norskt mynt av omkring 
SO öres värde, kallad huitar.1  Då en man hade försökt taga de 
mynt och värdesaker, som offrats åt seiten, hade han känt en 
obetvinglig lust att sova. Vid uppvaknandet hade han känt en 
malande huvudvärk, och styng i hjärttrakten; seiten var ej 

I) Jfr Qvigstad 1893 s. 196. 
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trakterad av hans närvaro och ännu mindre av hans onda upp-
såt. Mannen förstod detta och lät mynten vara. 

På den inhägnade gamla kyrk- och begravningsplatsen i 
Markkina, vid sammanflödet av Lätäsätuo och Köukämäälven 
finns en vida bekant offertall. Man kan fråga sig, om det icke 
finns ett samband mellan denna och kyrkplatsen. Landtungan 
(på lapska skaite) vid sammanflödet av ett par älvar ansågs 
vara säte för en mystisk kraft. Sålunda nyttjades barken av 
träd och buskar, som växte på en sådan plats, vid framställ-
ning av salva mot exem. Barken kokades i vatten och bark-
lagen tillsattes med osaltat rensmör eller kosmör. För renlyc-
kans skull brukade man även lämna ett mynt eller något annat 
värdeföremål i en skaite. Särskilt då den låg i vår- och höstlan-
den ansågs en sådan skänk vara till stor lycka för renhjorden 
under kalvningstiden (jfr Taivaskaite, kartan fig. 13). Mot 
antagandet att kyrkan förlades till Markkina på den grund att 
platsen tidigare åtnjutit anseende för helighet talar visserligen 
den omständigheten att kyrkplatsen icke ligger i själva Skaite 
eller landkilen utan strax nedanför. Men man kunde givetvis 
ej lägga kyrkan och begravningsplatsen på det låglänta och 
sanka näset mellan älvarna. Eftersom det fanns en lämplig 
sandbacke strax nedanför, förlades kyrkan dit. 

Att den omtalade offertallen även av nåiderna ansågs som 
en tillflyktsort för dem under strider på liv och död med en 
annan nåid och hans följe av andar, framgår av en berättelse, 
som jag upptecknat i Karesuando. Den lyder: I Norge var 
det två mäkta stora nåider. Den ena var Nakkul, som var 
mär-41~0 d. sr. s. havslapp. Han bodde på nordändan av 
Lyngenhalvön. Den andra nåiden kallades Kielahis Niilu (: den 
stumme Nils). Han hade svårt för att tala, därav namnet. Han 
var padj-41mutj d. v. s. renlapp och tillhörde den stora Kauto-
keino-släkten Siri. De två nåiderna vora bittra fiender. Det 
bör i detta sammanhang nämnas, att nåiderna hade hela följen 
av andar, som voro dem behjälpliga. En nåids styrka berodde 
till största delen av hur stort uppbåd av andar, han kunde samla 
kring sig. Kielahis Niilu var just på väg till kyrkhelgen i 
Markkina, då han under färden upphanns av Nakkuls hjälp-
andar. Nakkul själv var hemma i Lyngen. För att visa sin 
styrka för Kielahis Niilu hade han sänt sina hjälpandar efter 
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Fig. 9. 
Offertallen på den gamla kyrkplatsen i Markkina. Här fann bl. a. Kielahis 
Niiln en tillflykt för NakknIs hjälpandar. För erhållande av hjälp och läke- 

dom har det offrats mynt vid denna tall. 

Niilu i akt och mening att förgöra honom. En fruktansvärd 
strid hade utkämpats under färden. Ni% körde med en tvåårig 
rentjur (vuobers). Kyrkfolket såg Niilu komma körande med 
rasande fart, barhuvad och blöt av svett, vilt svängande med 
armarna, som om han kämpade med någon osynlig makt. Kom-
men intill kyrkan, knöt han skyndsamt tjuren vid en stolpe 
invid en gård. Sedan sprang han allt vad benen höllo till offer-
tallen invid kyrkan, under det han till synes fortsatte att kämpa 
med osynliga makter. Under det han sprang, ropade han: »Bara 
jag hinner till min lilla tall, så klarar jag mig nog!»1  Han 
hann dit och var räddad. Det berättas, att denna Niilu en gång 
körde med en varg2  till kyrkhelg i Markkina, en annan gång 

Kielahis Niilu hiinsyftade på offertallen i Markkina, som under 
hans tid var ett litet träd. 

Jämför Piili Einar, en nåid, som körde med en varg till Jukkas-
järvi kyrka och hade en gödselspade till ackja. 
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endast med en pulka utan någon dragare. Det var hans hjälp-
andar, som drogo ackjan. 

En gång då Niilu och Nakkul kämpade med varandra vid 
en marknad i Euko (Skibotten) sade Niilu, att små havsdjur nog 
skulle förtära Nahkuls kropp efter hans död; hans kropp skulle 
ej komma i vigd jord. Nakkul å sin sida förutspådde, att rov-
djur skulle sprida Niilus lekamen efter hans död för alla värl-
dens vindar. Under en storm, då Nakkul efter Lyngenfjorden 
var på väg till sitt hem, utbröt en fruktansvärd storm. Han 
vände då sin sydväst bakfram och sade, att drunknade han, så 
skulle åtminstone sydvästen flyta i land. Han hade nämligen 
samlat alla nåidekonsterna i den längre, bakre delen av syd-
västen. Nakkul drunknade, men sydvästen flöt i land och upp-
hittades av hans son, vilken ärvde sydvästen och tillika faderns 
nåideegenskaper och med tiden blev också han en mäkta stor 
nåid. Nakkuls kropp flöt i land senare. När man hittade den, 
var den så gott som helt uppäten av små havsdjur; intet kom 
i vigd jord. 

Niilu dog under en sommarflyttning. Hans kropp lades som 
sed var i en kista i en bergskreva i sommarlandet, för att sedan 
på snöföre hämtas med härk till kyrkogården, Under sommaren 
hade emellertid en järv gnagt hål på kistan och plockat ut 
Niilus lekamen. Intet fanns kvar på hösten att föra i vigd jord. 
Så gingo bådas hotelser i uppfyllelse. 

2. Karesuando socken. 

Seitesuolo är en liten holme vid nordvästra ändan av 
Råstojaure (se kartan fig. 9). Denna offerplats besökte jag 
sommaren 1941. Starten skedde från Lainovuomalapparnas till-
fålliga sommarläger vid Vitnarvarre vid Harrejåkka en biflod till 
den ena av Lainioälvens källfloder, Tavätno. Färden möjlig-
gjordes genom att en eka samma vår fraktats till Råstojaure. 
Med denna bräckliga farkost gjorde jag och min följeslagare, 
en ung renägare från samma viste, färden till Seitesuolo över 
Råstojaures stora vattenspegel. Vädrets makter voro oss nådiga, 
kanske också guden på Seitesuolo. Jag fick dock ro ensam fram 
och åter hela sträckan, då lapparna i Lainiovuorna ej lärt sig 
den konsten. De syssla nämligen uteslutande med renskötsel. 
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9 1 3 3 4  

Fig. 10. 
Kartskiss över det heliga området norr om Råstojaure. Skala: 1: 200 000 
1 =  Rå,stojauri. 2 = Råstoätno. 3 = Seitesuolu. 4 = Seitenjarka. 5 = Seite-
varre. 6 = Seiteluokta. 7 = Seitekåppi. x = Seitekärke, därifrån de till offer 
avsedda och fastbundna rentjararna fördes av katet till guden på Seite-
suolo. Mellan Seitenjarka och Seitesuolo var en stenbrygga av runda stenar 

lagd, ännu tydligt skönjbar. 
+ + + + + + =riksgräns. 

Intresset hölls dock uppe i medvetandet om att jag kanske var 
den förste utomstående som beträdde denna plats. Att döma av 
ortnamnen (se bifogade kartskiss) tycks hela området omkring 
västra ändan av Råstojaure ha varit heligt. Sålunda fingo kvinnor 
på inga villkor beträda hela detta område, vare sig Seitevarre, 
Seiteluokta, Seitekärke, Seitenjarka eller Seitesuolo. Seitesuolo 
var det allra heligaste; där hade gudomen sitt tillhåll. Seitekärke 
ock Seitevarre voro dess förgårdar. Vid Seitekärke, en stor sten 
längst in i Seiteluokta, band man vid västflyttningen fast en ren-
tjur. Under sommarens lopp fördes den av halte, gudens tjänare, till 
guden på Seitesuolo. Detta kunde de offrande konstatera vid åter-
komsten på hösten. För att komma till Seitesuolo behövde dock 
haltet likaväl som de offrande en brygga, ty båt hade de inte. 
Fördenskull var en stenbrygga av allra enklaste slag byggd från 
yttersta spetsen av Seitenjarka till Seitesuolo. Vid mitt besök 
där var denna stenbrygga, trots årens isskruvningar och våg- 
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Fig. 11. 
Utsikt från Seitenjarka mot öster. Seitesuolo i mitten. Mellan denna 

och Seitenjarka var en stenbrygga lagd av runda stenar. 

svall, tydligt skönjbar, vilket särskilt väckte mitt intresse, då 
de gamla ej nämnt någonting om detta för mig. Stenbryggan 
hade fallit i glömska, då offerplatsen ej varit i bruk på länge. 
Bryggan var av enklaste slag. Den bestod av runda stenar, 
lagda i en hög i bottnen av sundet mellan Seitenjarka och Seite-
suolo. I holmens östra del fanns en hop stora stenar, som bil-
dade en halvcirkel. Huruvida dessa hade tornats upp under is-
lossningen på våren för isskruvningarna vid sydöstlig vind, då 
hela Råstojaure låg på mot Seitesuolo, är svårt att säga. Kanske 
att så är fallet. Emellertid har denna halvcirkel av stenar be-
traktats som gudens tillhåll, ty här låg ett tjockt kulturlager 
inmängt med massor av renhorn och ben. Jag körde ned min 
käpp i detta kulturlager och den gick ned till nära en meters 
djup. Kulturlagret sträckte sig 4 å 5 meter i längd och vid 
pass 3 meter i bredd. En del renhorn, som lågo i dagen, voro 
av en handleds tjocklek. De voro mycket gamla. Denna offer-
plats borde självfallet grundligt undersökas av någon sakkunnig 
person. På grund av skäl, som tidigare anförts, torde den ha 

5-440305. Sv. landsmål. 
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Fig. 12. 
Offerplatsen på Seitesuolo. Till höger syns en del av den halvcirkelformade 
stenrundel, innanför vilken den heliga platsen är belägen. Den yppiga vegeta- 

tionen, synlig på bilden, växer på ett metertjockt kulturlager, inmängt 
med renhorn. 

varit huvudofferplati för Lainiovuomalappar, kanske även för 
mänga Könkämälappar. Själva läget, namnskicket, stenbryggan 
och de gamlas berättelser tala för det. Den torde tillika ha 
varit en av de största offerplatserna på svenska sidan. 

Seitesuolo har också, i likhet med vad fallet är med Jamik-
suolo, beläget i västra ändan av Kiellejaure öster om Mukkavuoma 
fjällstuga på Könkämäälven, varit en rastplats, där man tillfälligt 
nedsatt de döda på vägen från dödsplatsen till kyrkogården. 
Den sista, som haft sitt tillfälliga vilorum där, var en Marakatt, 
som dog för 40 år sedan under västflyttningen och fördes i is-
före till Seitesuolo. Här fick han vila i en ackja till hösten, 
då han fördes med en ren till Karesuando kyrkogård. Detta 
sätt att förvara de döda är dock på intet sätt unikt; det har i 
stället varit allmänt brukligt; »de dödas ö» finns litet varstans i 
fjällen. Senast sommaren 1943 har Guttorm Valkeapääs avlidna 
maka fått en tillfällig viloplats på en holme i Vittaugijärvi på 
Könkämäälven. 
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Flyaningsir.fry. SKALA: 5 km. 

 

Fig. 13. 
Karta över östra delen av Råsto. 

I Tjuddekårsa har man enligt sägnen dödat många tjuder (d. v. s medlemmar 
av det forntidsfolk, med vilket lapparna, enligt sina egna sagor, utkämpade 
strider). I Kalmaskårsa lär en fogde ha frusit ihjäl under färden till Rflunala. 
I Tavaskaite har man förr lagt mynt för renkalvlyekans skull om våren. Över 
huvud ansågs en skaite (landtungan mellan två älvar, som flyta ihop) vara 
säte för en mystisk läkande kraft. Efter Kaskasjlikka och Ealmaskårsa gick 

färderna till Retunala kyrka. 

Seitekallo på Juovvakielas, cirka 1 km. öster om Kaskasjokks 
övre lopp är en annan seitesten i denna lappby. (Se fig. 7 o. 8.) 
Den ligger på Könkämälapparnas flyttningsväg efter Råsto fjäll-
hed, som den bifogade kartskissen utvisar. Det är en ensamstående, 
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Fig. 14. 
Den kristna symbolen på den plats, där Råunala kyrka stod. 

fyrkantig sten och därför särskilt iögonenfallande. Dess bas är 
ungefär 2 x 1,5 meter och höjden på ena sidan 2 och på den andra 
1,5 meter. Den har säkerligen varit föremål för dyrkan, men 
har då varit av mera lokal karaktär eller i varje fall en seite 
av mindre betydenhet. Något kulturlager att tala om fanns heller 
inte vid stenen. På dess östra sida hittades i jorden intill stenen 
ett antal runda stenar, som buro tydliga märken efter eldens 
åverkan. På dess västra sida funnos på två ställen tillsammans 
18 norska koppar- och silvermynt från tiden strax efter unions-
upplösningen. Dessutom fanns där den ena halvan av ett silver-
spänne till ett mansbälte. Vid seitestenen lågo även renkalv-
och vajhorn. 

Enligt traditionen skall färdevägen från Jukkasjärvi gamla 
kyrkplats till Råunala ha gått från Lainioälven efter Kaskasjokk 
förbi det förut omnämnda Kirkotievva efter Kalmaskårsa till 
Vittankijoki och så västerut genom översta björkskogen till 
Råunala. I sägner omtalas att i Kalmaskårsa (eg.: kallravinen) 
skall vintertid under en färd i dåligt väder en fogde ha frusit 
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ihjäl. Ännu utpekas platsen, där detta skall hava skett. Efter 
detta fick stället sitt namn. 

Rakt i västlig riktning cirka 7 respektive 10 km. väster 
om Kaskasjokk ligga Pajep och Vnolep Passeåive. Enligt de 
gamlas berättelser skola dessa berg ha betraktats som heliga 
berg; dock kunde de ej erinra sig ha hört, att det offrats vid dem. 

En seitekärke sades även ligga på norra sidan Kåpniejåkka, 
kartans Kummajoki, cirka 4 km. i västlig riktning från Åggo-
varre. Den hade dock varit en mycket obetydlig offersten, tyd-
ligen endast någon husfaders enskilda seitesten. 

Tavaskaite, d. v. s. landtungan, mellan Råsto- och Tavätno 
ansågs isynnerhet medföra lycka och läkedom för renkalvarna, 
därest det lämnades en gåva där i form av mynt och andra 
värdesaker. Där ligger tillika en Seitevarats. Någon offerplats 
ligger däremot icke där, i varje fall visste ej mina sagesmän att 
berätta härom (jfr kartan fig. 13). 

3. Jukkasjärvi socken. 
Saarivuonia-lapparna hade sin stora offerplats i Haltelatuja 

vid norra stranden av Anjaluobbal strax öster om Anjajaure, 
kartans Ana Vandene på Anaelven. Mindre mäktiga voro seite-
stenarna,, den ena strax väster oni Anjajaure och den förut om-
nämnda Ruksis kärke (den röda stenen). 

Dessa seitar ha, som redan förut nämnts, dyrkats av 
Fan i Tuomma ock Stuor-Tuomma, dock icke av infödda Saari-
vuoma-lappar i senare tid. Däremot har nog en och annan en 
vidskeplig föreställning om att Katet vakta offerföremålen vid 
offerplatserna likaväl som vid arahautet. Att haltet finnas, tro 
ännu allmänt inte bara lappar utan även bofasta i Jukkasjärvi 
och Karesuando socknar av den äldre generationen. Det be-
rättas, att då en ung renägare för en tid sedan grävt vid Halte-
latnja offerplats i akt och mening att taga med sig offerföremål 
hans son vid födelsen var lam i den hand, fadern hade grävt 
med på offerplatsen. 

En annan offerplats hade Saarivuoma-lapparna vid östra 
ändan av Altevand på södra sidan GaiMaluokta.1  Längre väster-
ut i Norge hade de många seitestenar. 

1) Qvigstad, 1926, s. 351. 
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Talma-lapparna hade en av sina viktigaste offerplatser i 
Pålnovuoddo, strax norr om riksröset 272 på norska sidan norr 
om Pålnoviken. Enligt vad gamla berättat för mig, skall det 
finnas två offerplatser där. På västra sidan Sörälven var Pålno-
vuoto uhripaike och öster om samma älv Ruonkokarte. Den 
förra var den stora offerplatsen. Det är antagligen denna, som 
Hjalmar Lundbohm, Emilie Demant-Hatt och 0. Sjögren under-
sökt.' 

Förbi dessa offerplatser gick Talma-lapparnas flyttningsväg 
till Norge. Hela detta område fram till Pålnoviken var ett 
heligt område. Cirka 700 meter söder om offerplatserna låg en 
liten sjö, Pålnovuoto jauratj. Här blev bl. a. Stallo enligt 
sägnen 2  övermannad av en gammal Talma-lapp, Lauras Vulli. 
Stallo blev styckad och hans kroppsdelar kastade i sjön; därav 
är dess vatten av gulaktig färg ännu denna dag. Huvudet där-
emot offrades åt seiten dä,rintill. Att Lauras Vulli segrade, 
berodde bl. a. på att han före tvekampen lovat Stallos huvud 
åt offerguden vid Pålnovuoddo. Stallo däremot lovade Lauras 
Vullis huvud åt Torne träsk, för det fall att han lyckades be-
tvinga Lauras Vulli. Stallo hade sin boplats, kallad Stab o Pies-
kepäkke på Pieskenjarka vid västra ändan av Torne träsk. På 
denna udde kan man ännu se stora gropar efter Stallos boplats. 
Att offerguden och Lauras Vulli blevo de segrande vittnar om 
denna offerguds styrka. 

En mindre offerplats hade Talma-lapparna vid Lenistjålbme 
på södra sidan av Leinavand vid dess smalaste del. Seite-
stenar finnas ännu där, men däremot inga horn eller ben. Vågorna 
ha nämligen sköljt bort all sand och jord av offeruddens spets, 
och med sanden ha även följt alla offerbenen och hornen. 

Väster om Pålnovuoddo fanns en seitesten, Vuoitaskallo (: »den 
smorda stenen»), vid riksröset 2703  på Vuoitastjahtja på norska 
sidan. 

Rautasvuoma och Saalasvuoma lappbyar (lapska = Kabna 
respektive Leivatj) hade, enligt min förmodan, sin huvudoffer- 

Daunius, s. 70 f. 
Samefolkets egen tidning, juni 1942: »Ku Stab o ja Lauras Vulli 

vakkatalaika», d. v. s. »då Stallo och Lauras Vulli brottades med var-
andra.» 

Qvigstad, 1926, sid. 351. 
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Fig. 15. 
Offerstenar vid Lenistjålbme, flyttade från sin ursprungliga plats till 

denna stora sten vid vattenbrynet. 

plats vid västra ändan av Rautasjaure. Denna offerplats har 
undersökts av antikvarien G. Hallström och beskrives i »Hvar 
8 Dag» för den 8/5  1910. Den ligger på gränsen mellan dessa 
lappbyar. De flesta av Lävat,j-lapparna flyttade under den in-
tensiva renskötselns tid strax söder om Rautasjaures västra ända. 
Likaså flyttade en stor del av Kabna-lapparna strax norr därom. 

Enligt sägnerna skulle offerguden vid Rautasjaure haft sitt 
tillhåll 8 km. längre västerut i ett stenskravel, som kallas Årret-
juovva. Guden hade på ett eller annat sätt blivit förtörnad på 
sina tillbedjare och flyttat från Årretjuovva. Lyckligtvis kunde 
man spåra honom, ty en spricka i berget förrådde hans väg till 
Rautasjaures nordvästra ända, där han hade funnit för gott att 
stanna. Lapparna fortsatte att dyrka honom på hans nya plats.1  

2 km. öster om offerplatsen rinner en liten bäck, Radjej4-
katj, gränsbäcken. Väster om denna bäck fick ingen kvinna 

1) Högström, s. 182: »En del Lappar äro aldeles i den tron, 
at dessa stenar haf wa lif och kunna gå.» 
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sätta sin fot. På enahanda sätt avgränsades mot väster från 
offerplatsen det heliga offerområdet. 

På hösten, före renens parningstid, hade man här stora 
offermåltider, då en särskild rentjur med trolltrummans hjälp 
utvaldes till offerdjur och på ett eller annat sätt markerades, 
t. ex. med olikfärgade garn- eller klädesstumpar. Tjuren vand-
rade sedan självmant till offerplatsen, där den avlivades. Köttet 
som kokades, tills det lossnade från benen, förtärdes på platsen. 
Guden fick sedan alla offerdjurets ben och likaledes hornen. 
Intet ben fick sönderslås. Tidigare hade redan guden smorts 
med blodet och fettet av samma offerdjur. Helt självfallet fick 
ingen kvinna deltaga i dessa offermåltider. 

En mera enskild offerplats i Kabna lappby var den, som 
den redan förut omnämnde Kummin hade sydväst om Vasse-
tjälika. I dalen därintill hade han sin renvall ock kåtaplats, 
Kummina kiedde. Det berättas, att då han kom flyttande från 
Norge ock kom till Kumminaålke,' den sydvästliga utlöparen 
av Vuoitasriita och hans offerplats blev synlig, föll han på knä 
och bad en första bön till guden, trots att det var flera kilo-
meter till offerplatsen. Från Kummina kiedde fick mången ut-
vald rentjur självmant vandra till offerplatsen till offer åt guden. 

Medan vildrenar ännu funnos, ansågos vildrenstjurarnas horn 
som de bästa offerhornen till seiten. Sydväst om Rautasjaure offer-
plats på högfjällsplatån väster om Värokårsajåkka höllo alltid 
vildrensvajorna till med sina kalvar under somrarna. Denna 
högfjällsplatå fick därför namnet Skatnjalako (av skatnja = vild-
rensvaja). Här höllo säkerligen även vildrenstjurarna till under 
höstarna, och många av dessa fingo säkerligen vid Rautasjaure 
offerplats släppa till fett, blod och horn. Även Pältsa vid riks-
gränsen i Karesuando samt eäuöisgaisse på norska sidan var till-
håll för de sista vildrenarna i dessa trakter. Säkerligen härstamma 
många av de förmultnade renhornen på Seitesuolo i Råstojaure 
från vildrenstjurar. 

1  Jfr Collinder, s. 35. 
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SKALA: 

7 km. 
Fig. 16. 

Karta över det heliga området söder om Kalhälven. 
X Ungefärliga platsen, där Temas N:son Skum på 1930-talet fann en kittel- 
liknande järnbehållare med gamla silversaker. Över Passeåive (det heliga 
berget) fingo kvinnor icke färdas. Beträffande Saivo gällde samma förbud. 

4. Gällivare socken. 

Norrkajtum-lapparnas troligen största offerplats var den 
norr om Passeåive 1  belägna offerplatsen Hattenjarka på syd-
västsidan av sjön Saiva, kartans Isosaivo. 2  Vid mitt besök på 

1  På 1930-talet fann Tornas Nilsson Skum öster om Passekårsa 
under Paseeåive ett smalt, kittelliknande kärl av järn med inneliggande 
gamla silversaker. Omöjligt är det inte att dessa voro ett offer till 
Passeåive-guden. — 2) Jfr kartan fig. 16 ovan. 
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Fig. 17. 
Offerplatsen på Haltenjarka. Seitesten och offerhorn synliga på bilden. 

Jfr fig. 16. 

Haltenjarka i augusti 1939 fanns där en hög av renben och 
horn samt en seitesten. Den sistnämnda var urgröpt och skrov-
lig gå ytan. Troligen hade den förts dit från någon fors. Denna 
offerplats är mycket väl känd och har varit föremål för under-
sökning. Säkert har det funnits flera seitestenar där, men de 
ha bortförts därifrån. För övrigt är det ganska meningslöst 
att föra bort en seitesten till ett museum. Ryckt ur sin rätta 
miljö ger den föga eller ingen upplysning om huru och varför 
den dyrkats. Bättre vore att fridlysa alla offerplatser och be-
vara dem orörda till eftervärlden. Offerplatsen på Haltenjarka är 
väl värd att fridlysas, ty här ha vi en stor offerplats vid en 
saivasjö och där bredvid Passeåive, till vilka ett par berättelser 
äro knutna, vilka jag här vill relatera. 

Det var en gång ett ungt par, som skulle köra med härkar 
till Gällivare kyrka för att vigas. De hade övernattat i Saivo-
rova. Fästmannen var särskilt mån om, att de skulle undvika 
Saivo. Han var givetvis rädd för att något ont skulle veder-
faras hans blivande brud. Fästmön körde med en stainak (en 
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Fig. 18. 
Den heliga sjön Saivo på Kalixälven. Haltenjarka till höger. I bakgrunden 

det heliga berget Passeåive. Jfr karta fig. 16. 

renko som aldrig haft kalv), vilken var mycket snabb och ut-
hållig. Innan fästmannen visste ordet av, hade fästmön gett 
sin stainak ett rapp med körtömmen, och i ett enda snömoln 
for hon över Saivo med rasande fart till fästmannens stora för-
skräckelse. Han hade dock intet annat val än att följa efter med 
sin lzärke (en tam renoxe). De kommo dock fram till Gällivare 
utan vidare missöden och blevo lyckligen vigda och levde båda 
ett långt liv under lyckliga familjeförhållanden. »Sedan dess», sade 
min sagesman, »började kvinnorna att färdas över denna saivasjö». 

När detta tilldrog sig fanns redan Saivorova gård på näset 
mellan Holmajärvi och Pikkusaivo. Denna gård kallades även 
av lapparna för Käluk. Måhända kommer detta namn av källat, 
som betyder rengöra någonting. Har månne detta ord haft att 
göra med den offrande, då han skulle göra sig värdig att be-
träda offerplatsen på Haltenjarka? 

' Min sagesman berättade, att vid tiden för denna händelse 
fanns redan kyrka i Gällivare. Det måste därför ha varit efter 
år 1747, då den första kyrkan i Gällivare började uppföras. 
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I detta sammanhang må framhållas att förbudet för kvinnor 
att beträda heliga platser och isynnerhet området vid Passe- 
åive kunde medföra vissa olägenheter för renskötseln. Särskilt 
besvärligt var det på barmark i höstmörker, då kvinnorna måste 
vara ute och valla renhjorden. I synnerhet när det var mulet 
så att allt var becksvart och de inte hade någon annan ledning 
av renhjorden än renklövarnas knäppande, var det vanskligt, om 
renhjorden betande förflyttade sig till Passeåive. 

En gång var Gällivare sockens första kyrkoherde' på besök 
i dessa trakter och hörde huru besvärligt kvinnorna hade det med 
anledning av den stora respekten för de heliga platserna. Han 
tog då med sig två kvinnor och gick med dem över Passeåive. 
Intet ont hände dem. Kvinnorna hade sedan dess ingen re-
spekt för det heliga berget, ty efter denna händelse följde de 
renhjorden på Passeåive, då denna betande drog sig dit, utan 
att de togo skada därav. 

Norr om Seitajaures östra del (kartans Suddesjaure, blad 8 
Kebnekaise) har det funnits en enskild offerplats. Denna sjö 
är mycket fiskrik, och mannen, som offrade här, fiskade även i 
sjön. Dess namn har dock icke med seite att göra, utan sjön 
är uppkallad efter en gammal blind gumma, Seita, som uppe-
höll sig en hel sommar bland videbuskarna väster om sjön, 
livnärande sig på torkat renkött och videbark. Hon hade läm-
nats där, då hon ej orkade följa med familjen till Norge under 
flyttningen. Det var den tidens ålderdomsvård. 

Vid Ivarstenen, riksröset 259, samt vid Passeluoppal, nedan-
för Sitasjaureluspen (jfr Qvigstad 1926 s. 352 f.) har det även 
funnits offerställen, dock av mera lokal prägel. En man, som 
kallades Påres Skaltje, var en gång på vårsommaren under förra 
delen av 1800-talet ute och vallade sin renhjord öster om Sitas-
jaure. Sjön var ännu isbelagd, endast vid dess utlopp var det 
öppet vatten. Dagen var solig och varm. Renhjorden sprang 
undan nässtyng och kormflugor och simmade över Teusaälven 
till västra sidan av Passeluoppal. Ingen båt fanns där. Goda 

1) Per Högström besökte bl. a. enligt egna uppgifter Lerikka, 
kartans Lietek savon, kartblad 9 Kaalasluspa, efter Kaitumälven, där 
det nuvarande Täuna lappläger ligger. Säkerligen har han även be-
sökt lapparna i Kirjas på Kalixälvsidan och säkerligen då varit både 
på Haltenjarka och Passeåive. 
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Fig. 19. 
En enskild mans offersten vid Seitajaure i Norrkaitum i Gällivare. Röret dock 

uppmurat senare. 

råd voro dyra. Emellertid flöt det isflak nära land på Sitas-
jaure. Skaltje band ihop videbuskar till ett knippe och ställde 
sig på ett isflak, och med risknippet som paddelåra försökte 
han taga sig över Sitasjaureluspen till västra sidan. Vat-
tenströmmen sög emellertid isflaket mot forsen. Då han såg, 
att han skulle finna en säker död i strömvirvlarna, lovade han 
i förtvivlan sin stora vita rentjur, som var i renhjorden, åt guden 
vid Passeluoppal, därest han blev räddad till västra sidan av älven. 
När isflaket kom i forsen, vickade det på ett märkvärdigt satt 
över en sten, så att nedre sidan körde ned i botten och flaket 
reste sig. Vattenmassorna tryckte med stor kraft mot undre 
sidan, så att dess övre kant beskrev en cirkel i luften och 
Skaltje slungades, liksom av en osynlig hand, i land på västra 
sidan av forsen, där renhjorden var. Han var räddad och hos 
renhjorden. Men hans vita rentjur var borta; guden hade tagit 
sin tribut. 

Mellanbyns lappby, som lapparna själva kalla Baste, hade 
sina heliga platser vid Aranåive och Arasaiva samt vid Aka- 
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ZigrfIyeininysväg tidiga 
Fig. 20. 

Karta över det heliga området söder om Vuolep liaitumjaure i Mellanbyns 
lappby, Gällivare socken. 

1. Läffa. 2. Läffa Saiva. 3. Bastejaure, där flyttningsvägarna möttes. Här 
stannade hela lappbyn en längre tid på hösten, medan man mjölkade renarna. 
Gamla aranringar (d. v. s. stenringar omkring eldplatser) vittna ännu om det. 
Efter denna sjö och boplats har lappbyn fått sitt lapska namn Bastetjärro. 
Boplatsen låg på halva vägen mellan Akavarre i väster och Aranflive i öster. 

Det sistnämnda även det ett heligt berg. 

varre och Läffa Saiva. Denna lappbys gemensamma flyttnings-
väg gick strax söder om Aranåive. Längre väster ut vid Paste-
jaure delade sig flyttningsvägen, så att en gren gick norr och 
en gick söder om Akavarre och Läffa Saiva. Väster därom 
förenades de igen. Vid tidiga vårar användes den södra och 
vid sena vårar den norra vägen vid flyttning förbi de heliga 
platserna mot Norge. Östflyttningen skedde däremot endast 

19,•• vArrar. 
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Fig. 21. 
De egendomliga bergformationerna på Akavarres topp ha säkerligen förr ansetts 

vara tillhåll för gudomliga väsen. 

efter den norra flyttningsvägen. Norr om Akavarre och Läffa 
Saiva är det fullt med gamla renvallar efter flyttningsvägen 
jfr kartan fig. 20). Vid Pastejaure stannade hela lappbyn 

en tid vid östflyttningen. Man kan ännu se aranstenar efter 
kåtaplatserna vid denna sjö. Denna låg mittemellan de båda 
offerbergen och Saivasjöarna. Vilken av dessa två offerplatser 
som var huvudofferplats är svårt att säga. Enligt Högström 
skulle Aranåive vara det. Här ha vi exempel på huru en 
huvudofferplats låg i höst- och vårlanden på flyttningsvägen. 

Skogslapparna ha även de haft sina huvudofferplatser. Tro-
ligen var t. ex. den redan förut nämnda offerplatsen vid sjön 
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Saivo vid Gråträsk en sådan. Fråga är, om icke Unna Saivo 
och den vid Saivo söder om Dundret i Gällivare socken belägna 
offerplatsen också ha varit huvudofferplatser. 
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Förklaringar och kommentar till kartan. 

Huvudofferplatser. 
4. Offerplatsen vid Daewdesjawre (enl. Qvigstad 1926 s. 350). 
5. Offerplatsen på Seitesuolo (jfr karta s. 64). 
6. Haltelatujas offer plats. 
9. Pålnovnoto uhripaike, offerplatsen vid Pålno. 

13. Offerplatseu vid Rantasjaure. 
16. på Haltenjarka. Passevarre i söder (jfr karta s. 73). 
18. • vid Läffa Saiva (jfr karta s. 78). 
20. • vid Arasaiva och Aranåive. 
21. • vid Piilivaara (enl. Ilögström hos Grapenson s. 35). 

De två saivo-sjöarna äro Saivo i norr och Syväsaivo (Djup-
saivo) i söder. 

22. • vid Saivo söder om Dundret. Akavarre i väster. 

Mindre offerplatser eller endast seitestenar. 
Seitesten vid Flaltetuottar. 

» söder om Tierpmesjanre. 
vid Kåpniejälika. 

7. Seitekallo (jfr karta s. 67). 
8. Seitesten. 

10. Offerställe (enl. Qviptad 1926 s. 351, Bardo 4). 
11. Offerplats med seitestenar vid Lerristjållrme (jfr fig. s. 71). 
12. Den ungefärliga platsen där Kummin offrade. 
14. Ivarstenen (jfr även Qvigstad 1926 s. 352). 
15. Offerställe vid Pas-eiuoppal. 
17. Offerställe vid Seitajaure. 
19. Offerställe. Saivosjöarna heta Unna Saivo och Stnor Saivo. 

Saivosjöar. 
En röd fylld cirkel utan siffra betecknar saivo- resp. saiva-sjö utan för- 
eller efterled i namnet. 

23. Kiellesaiva och Saiva vid Keinovuopio öster därom. 
231. A rposaiva. 
24. Saivajaure (eller endast Saivo). 
25. K ärkesaivo. 
26. Saivo oce Saivovarre. 
27. Saivo. Akkavare och Akkajaure i väster. 
28. Saivo och Saivopakte. 
29. Stuor Saivo i norr, Unna Saivo i söder. 
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Undersökning, av svenska dialekter och 
folkminnen 1938-40. 

Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelser 1938-1940. 

AV MANNE ERIKSSON. 

1. 
Årbetsåret 1938-40. 

I. Översikt över förvaltning, ekonomi och personal. 

Det statsanslag, som Landsmålsarkivet åtnjutit under budget-
året 1938/39, har utgått med ett belopp av 130,250 kronor ur det 
av 1938 års riksdag anvisade förslagsanslaget å 175,400 kronor till 
landsmålsundersökningarna i riket. 1 jämförelse med föregående 
års stat visar således statsanslaget en höjning med 80,000 kronor, 
motsvarande det belopp som tidigare årligen ställts till förfogande 
av lotterimedel. Genom k. brev 30/6  1938 föreskrevs att den till 
Landsmålsarkivet i Uppsala anslagna delen av nämnda anslag 
skulle disponeras på följande sätt: 

1. Avlöningar till tjänstemän å extra stat, förslags- 
vis  34,450: — 

2. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal: 
Grundavlöningar m. m  6,900: — 
Avlöningsförhöjningar m. m., för- 
slagsvis  600: — 7,500: — 

3. Särskild löneförmån för extra ordinarie kvinnligt 
biträde, förslagsvis  100: — 

4. Ersättning till övrig personal för insamling och be-
arbetning av material för dialekt- och folkminnes- 
undersökningarna  48,200: — 

5. Resor  15,000: — 
6. Materialier och expenser m. m. • • .. .  25,000: — 

Summa Kronor 130,250: — 
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Av lotterimedel har Landsmålsarkivet detta år endast dispo-
nerat över det anslag å 12,500 kr., som beviljades genom reso-
lution den 18 juni 1937 för täckning av kostnader förenade med 
arkivets inflyttning i nya lokaler våren 1938 och som utföll först 
den 16 juli 1938. Som i föregående årsberättelse nämnts hade genom 
lån kr. 11,414: 47 av detta anslag tagits i bruk för avsett ändamål 
före utgången av budgetåret 1937/38. Sedan lånet täckts återstod 
av anslaget kr. 1,085: 53, som under detta budgetår förbrukats för 
betalning av räkningar inkomna först efter den 30 juni 1938. 

Som i föregående årsberättelser omtalats beviljade Koppar-
bergs läns landsting år 1935 fortsatt anslag med 3,000 kr. årligen 
för vart och ett av åren 1936/38 som understöd åt arkivets arbeten 
inom detta län. Av anslaget för år 1938, som planenligt varit det 
sista understöd landstinget lämnat, återstod vid ingången av bud-
getåret 1938/39 kr. 2,391: 98. 

Landsmålsarkivets styrelse har intill den 1 dec. 1938 haft 
samma sammansättning som tidigare och har alltså utgjorts av 
professorerna S. ErtixoN, 0. VON FRIESEN, H. GEIJER (sekreterare 
jfr nedan), B. HESSELMAN och J. A. LUNDELL (ordförande) samt 
överbibliotekarien A. GRAPE (skattmästare). Från den 1 dec. 1938 
har arkivarien M. ERIKSSON Såsom t. f. föreståndare och sekre-
terare deltagit i styrelsens arbete. Från samma tidpunkt har han 
jämväl varit arbetsutskottets sekreterare. Arbetsutskottet har för 
övrigt bestått av Lundell och Grape samt t. o. m. 30 nov. 1938 av 
Geijer. Efter detta datum har Geijer, ehuru ej längre institutionens 
föreståndare och styrelsens sekreterare, tills vidare kvarstått i 
styrelsen i kraft av k. brev den 22 aug. 1913 (jfr Sv. lm. 1915, 
s. 29). 

Landsmålsarkivets fasta personal har under året utgjorts av 
följande personer: 

I. TJÄNSTEMÄN Å EXTRA STAT. 

1 föreståndare i lönegr. B 30: prof. H. GEIJER t. o. ra. den 30 
nov. 1938, då han avgick med pension.' Därefter har arkivarien 
M. ERIKSSON varit av styrelsen förordnad att som t. f. föreståndare 

1) Jfr Sv. lm. 1938, s. 32. 
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uppehålla befattningen tills denna blivit i vederbörlig ordning 
tillsatt. 

2 medarbetare i lönegr. B 26: docenten J. GÖTLIND och fil. dr. 
L. LEVANDER; 

1 arkivarie i lönegr. B 21: fil. lic. M. ERIKSSON intill den 1 dec. 
1938, därefter har tjänsten uppehållits av fil. lic. F. HEDBLOM som 
vikarie. 

2. ÖVRIG ICKE ORDINARIE PERSONAL: 

1 arkivbiträde i lönegr. Eo 8: Fru DAGMAR HOLMKVIST. 
2 extra kontorsbiträden i lönegr. 4: fru CARIN KUMLIN-

HEDBLOM och fröken GUNVOR WENNsTnöm samt 1 kontorsbiträde 
med årsarvode: fröken ULLA RYDIN. Under tiden 1 mars-30 juni 
har fröken JULIA HOLMQUIST tjänstgjort som vikarie för fröken 
Rydin, vilken uppehållit annan tjänst. 

3. ÖVRIG ÅRSANSTÄLLD PERSONAL FÖR INSAMLING OCH 
BEARBETNING AV MATERIAL. 

vid dialektundersökningen: fil. lic. E. HOLMKVIST, docen-
ten D. 0. ZETTERHOLM och fröken ELLA ODSTEDT, anställda med 
av styrelsen fastställt årsarvode. 

vid folkminnesavdelningen: docenten Å. CAMPBELL, avdel-
ningens föreståndare, och fil. lic. J. EJDESTAM, extra amanuens, 
anställda med av styrelsen fastställt årsarvode. 

4. Angående timavlönad personal hänvisad till den allmänna 
översikten över arkivarbeten och materialbearbetning. 

Genom ämbetsskrivelse från k. ecklesiastikdepartementet till 
kanslersämbetet den 25 november 1938, översänd till Landsmåls-
arkivet den 6 december 1938, erhöll styrelsen meddelande om att 
den efter professor Geijers avgång den 30 november 1938 ledig-
blivna föreståndarebefattningen vid arkivet omedelbart kunde 
återbesättas, och i denna skrivelse hänvisades till de bestämmelser 
om tillsättandet av de vid arkivet inrättade befattningarna, som 
meddelats genom nådigt beslut den 30 juni 1930. På grund därav 
förklarades genom annons i Post- och Inrikes Tidningar den 9 
december 1938 föreståndarebefattningen till ansökan ledig. Vid 
ansökningstidens utgång den 9 januari 1939 hade följande åtta 
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sökande anmält sig: lektor T. Bucht, docent Å. Campbell, arkivarie 
M. Eriksson, docenterna G. Hedström, A. SanAn, I. Mod6er, D. 
Strömbäck och D. 0. Zetterholm. 

Resekostnaderna för året 1938/39 ha uppgått till sammanlagt 
14,458: 35 kr., varav för dialektundersökni ngar 10,552: 55 kr. och 
för folkminnesundersökningar 3,905: 80 kr. Av dessa resekost-
nader ha kr. 1,080: 10, icke avsett materialinsamling utan organi-
sationsfrågor och samarbete med andra institutioner. För delta-
gande i 2:dra internationella antropolog- och etnologkongressen i 
Köpenhamn den 31/7---6/8  1938 beviljades ett särskilt statsanlag 
å 150: — kr. till vardera av arkivtjänstemännen Eriksson, Camp-
bell och Zetterholm. 

II. Samlingarnas tillväxt och användning. 

Handskriltsamlingarnas tillväxt under detta år framgår av 
nedanstående sammanställning: 

anteckningsb öcker från resor, innehållande 
material av alla slag 43 häfter; 

grammatiska uppteckningar och mate-
rialsammanställningar 14 häften, 226 blad folio, 870 
blad 4:o samt 64 blad 8:o; 

lexikaliska ordsamlingar 98 blad folio, 62 blad 
4:o och 37,311 blad 16:0 (varav 14,073 blad excerpter ur söder-
manlandssamlingarna och omkring 9,000 blad excerpter ur de 
estlandssvenska samlingarna). Härtill kommer under denna 
rubrik tillväxten av det material, som införts på landskapsunder-
sökningarnas oktavkortsamlingar. Antalet nya kort av detta slag 
under året 1938/39 uppgår till 17,300. Härav komma på övre 
Dalarne omkring 8,000, på Västergötland omkring 7,000 och på 
Västmanland omkring 2,300 kort. 

ortnamn (från Estlands svenskbygder) 451 blad 16:o; 
monografiska skildringar och uppteck-

ningar 36 blad folio, 11,051 blad 4:o och 2,394 blad 8:o; 
fria folkminnesuppteckningar 15bladfolio, 

6,998 blad 4:o, 93 blad 8:o och 100 blad 16:o; 
melodiuppteckningar 120 blad 4:o; 
excerpt er (utom ordsamlingar och katalogexcerpter) 

1,945 blad 4:o. 
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Sammanlagda antalet under året tillkomna blad av de typer, 
som uppvisa största tillväxten, är följande: kvartblad omkring 
19,000, oktavblad omkring 21,800 och sedesblad omkring 38,000. 

Arkivets bildsamling har under året tillväxt med samman-
lagt 717 st. fotografier (varav 404 med negativ) samt 7 större 
teckningar, 286 teckningar i 4:o och 422 i 8:o. 

Grammofonarkivet har tillväxt med 22 av arkivet upptagna 
skivor. Dessutom ha för Landsmålsarkivet i Lund upptagits 47 
skivor, av vilka kopior senare skola tagas för Uppsalaarkivets 
räkning. 

Trycksamlingen har under året tillväxt med 476 band eller 
häften, därav en ej ringa del gåvor från enskilda och institutioner. 

Antalet antecknade besök i arkivet under arbetsåret 1938/39 
har uppgått till 4,406. 

Lån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig 
användning ha ägt rum i 186 fall, varvid 1,256 nummer utlånats. 
Lån utom staden ha förekommit i 125 fall, varvid 1,397 nummer 
utlånats. Sammanlagda antalet utlånade nummer utgjorde 2,653. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning. 

1. AllmiLn översikt. 

accessionskatalogen har under året införts 1,268 nya num-
mer och subnummer, och hela detta material har även införts i det 
topografiska registret och personregistret. Denna katalogisering 
sköttes av fru HougievisT intill den 1 mars och därefter av fru 
HEDBLOM. Arbetet på realkatalogen över alla arkivets samlingar 
har likaså fullföljts. Därvid ha vissa nya rubriker tillkommit och 
motsvarande ämnesområden urskilts. Denna katalog har under 
året tillväxt med 10,070 kort. Hela antalet kort däri uppgick vid 
årets slut till 93,953. Detta registreringsarbete har utförts av fru 
GRAPE. Från expeditionen ha under året 2,149 brev och 707 andra 
försändelser avsänts (postgiroförsändelser ej medräknade). 

Vid den språkliga riksundersökningen har även under detta år 
docent ZETTERHOLM varit anställd med hel tjänstgöringstid. 
Under hans ledning ha som biträden med timarvode tjänstgjort 
fil. kand. K.-H. DAHLSTEDT, fil. kand. G. HOLM, fil. mag. S. 
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WALLSTRÖM och fil. kand. ASTRID VANGE samt fru MARGARETA 
ZETTERHOLM. Dessutom har fröken ELLA ODSTEDT efter den 1 
januari 1939, då hon åter inträdde i tjänstgöring efter sex månaders 
tjänstledighet, ägnat större delen av sin tjänstetid åt hithörande 
arbeten. Framför allt har hon behandlat de svenska dialekternas 
textilterminologi, som hon sammanställt och granskat under 
ledning av arkivarien ERIKSSON. Granskningsuppgifter och detalj-
bearbetningar, som gälla språkligt material utanför landskaps-
undersökningarnas ram, ha också utförts av fil. lic. F. TTRDBLOM, 
fil. dr IMBER NORDIN-GRIP, fil. lic. H. GUSTAVSON, docent GERD 
ENEQVIST Och professor G. KALLSTENIUS. 

Zetterholm har under året slutfört en del av den i föregående 
årsberättelse (Sv. lm. 1938, s. 42) nämnda undersökningen rörande 
vissa drag i k ons onantis men och på grundval därav 
publicerat arbetet »Supradentala och kakuminala n-ljud i nor-
diska språk» (Sv. landsm. 1938: 1). 

De ordgeograliska arbetena ha fortsatts med kartläggning av 
benämningarna för fähuset i de svenska dialekterna, om vilka 
en frågelista med karta tryckts i Meddelanden från Landsmåls-
arkivet 2, 1939. 

Zetterholm har vidare ombesörjt utgivningen av J. V. Lind-
grens Ordbok över Burträskmålet, varav vid arbetsårets slut 
sidorna 1-64 förelågo rentryckta. 1 samband med detta arbete, 
i vilket även fru M. Zetterholm deltagit, har inventering och ny-
insamling av dialektmaterial från Västerbotten gjorts. 

För fortsatt undersökning av det ångermanländska ordför-
rådet har lappmanuskriptet till Nordlanders ordbok över Multrå-
målet ordnats i betydelsegrupper. Detta arbete har utförts av kand. 
Dahlstedt. 

De språkliga landskapsundersökningarna rörande Dalarne, 
Västergötland och Västmanland ha också under detta år fortsatts 
i vanlig omfattning. Dessutom har utredigeringen av material 
från Estlands svenskspråkiga trakter fortsatts i mindre utsträck-
ning. 

Dalarne Inom den av LEVANDER ledda dalmålsunder-
sökningen har under året herr S. BJÖRKLUND, fil. stud. T. PERS-
SON och fil. stud. B. WESTIN biträtt med skrivarbete. Arbetet har 
huvudsakligen gällt ordboken över dalmålet och har bestått dels i 
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omredigering av ordboksartiklar till mera slutgiltig form, dels i 
införande på oktavkorten av material ur frågelistsvar (däribland 
allt material från frågelistsvaren M 38—M 94) samt av primär-
material ur anteckningsböcker från resor. 

Oktavkortsamlingen har under året tillväxt med omkring 
8,000 kort. Hela antalet kort i dalmålsordboken utgjorde vid ar-
betsårets slut omkring 108,000. 

Väster g ö tl and. Den av GÖTLIND ledda Västgötaunder-
sökningen har under året bestått dels i fortsatt utredigering av 
ordboksmaterial på oktavkort, dels i fortsatt arbete på den språk-
geografiska översikten. Tryckningen av del I av denna har under 
året påbörjats. På den i förra årsberättelsen nämnda nya under-
lagskartan över Västergötland har en stor del av de till första delen 
hörande kartorna renritats. 

I ordboksarbetet har deltagit fil. mag. AINA MEIJEL, som dels 
utredigerat uppteckningar från sista årets resor, dels genomgått 
svaren på de tryckta frågelistorna nr 4-13, dels även biträtt i 
arbetet på den språkgeografiska översikten i fråga om korrektur-
läsning och kartritning. Renritning av kartorna har utförts av f. 
stationsinspektor K. E. DAIILBORG och fröken GUNVOR WENN-

STRÖM. Vidare har fil. kand. E. SANDBERG fortsatt att utredigera 
artiklar om växt- och djurnamn. 

Västgötaordboken har under året tillväxt med nära 7,000 
kort och sammanlagda antalet sådana uppgick vid arbetsårets 
utgång till omkring 104,000. 

Västmanlan d. Vid den av HOLMKVIST ledda undersök-
ningen av dialekterna i Västmanland och angränsande landskap 
ha biträtt fil. mag. INGEGERD WENNSTRÖM och fil. stud. KERSTIN 

LUNDBORG. Under året har en stor samling svar på frågelistor från 
Kumla socken inarbetats i ordboken. Denna har under året till-
växt med omkring 2,300 kort, och hela antalet kort i Västman-
landsordboken uppgick således vid arbetsårets slut till omkring 
60,000. I fråga om arbetet inom angränsande landskap må här 
nämnas, att sedessamlingarna från Närke, ursprungligen omfat-
tande 24,826 blad, under året försetts med uppslagsord och sam-
ordnats, varvid nya lappar utskrivits då en originallapp innehållit 
flera ord. Närkesamlingen uppgår nu till 30,820 lappar. 

Vidare har i samband med Västmanlandsundersökningen 
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fru RUT GRANBERG fortsatt utredigeringen av Torsten Ericssons 
anteckningar. För södra Dalarne renskrevos ur dessa samlingar 
omkring 2,600 lappar, för Gästrikland omkring 300 lappar samt för 
Hälsingland 150 och för Uppland 340 lappar. 

Under året har dessutom Holmkvist påbörjat den slutliga 
utredigeringen av ordboken över det mellansvenska gruvspråket. 

E stlan d. Arbetena rörande materialet från Estlands svensk-
bygder ha också detta år inskränkt sig till utredigering av vissa 
samlingar från Nuckö, sammanförda av agronomen FR. ISBERG. 

Det i föregående årsredogörelser omnämnda arbetet på ut-
givmng av en ordbok över G o t la nds dialekter har fortsatts 
av fil. lic. H. GUSTAVSON. Under året ha arken 31-35 färdig-
tryckts, omfattande partiet kut—lådig. Arbetet har utförts utan 
särskild kostnad för arkivet. 

Folkminnesavdelningens personal har i huvudsak varit den-
samma som föregående år med CAMPBELL som föreståndare och 
fil. lic. EJDESTAM som amanuens från början av detta arbetsår. 
Som ovan nämnts har fru GERDA GRAPE fortsatt arbetet på real-
katalogen. Som tillfällig arbetshjälp vid vissa vetenskapliga upp-
gifter har anlitats fil. dr IMBER NORDIN-GRIP och fil. mag. AINA 
MEIJEL samt vid vissa excerperingsuppgifter fil. kand. R. BROBERG 
och herr DAHLBORG. 

Avdelningens verksamhet har liksom förut i främsta rummet 
ägnats åt insamling av material genom utsända frågelistor. Så gott 
som alla de ämnesgrupper, för vilka frågelistor föreligga utarbetade, 
ha berörts vid årets materialsamlande. Särskild uppmärksamhet 
har ägnats åt ämnena årshögtider, folkmedicin och mytologisk 
tradition. Av dr L NORDIN-GRIP har planlagts utgivandet av en 
samling folkdiktning från Hälsingland, för vars förberedande hon 
erhållit särskilt understöd ur anslaget för utgivning av lärda verk. 
1 samband härmed har sägenmaterialet i arkivets samlingar från 
detta landskap inventerats och nya insamlingar i orten gjorts. 

Inom ämnesgruppen år s högtid er har ytterligare en 
frågelista utarbetats och tagits i bruk, nämligen M 145 Kristi-
himmelsfärdsdagen. Gruppen språkligt-etnologiska frågelistor, 
som beröra jordbruk och odling, har utökats med listan M 147 
Översvämningsdammar. Ett rätt stort material har samlats till 
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belysande av bondgårdarnas handelsförbindel-
ser i äldre tid. En under året utarbetad frågelista, M 146 Arbets-
fördelningen inom lanthushållet, har redan besvarats av ett rätt 
stort antal ortsmeddelare. 

Den i förra årsberättelse (Sv. lm. 1938, s. 44 ff. och s. 52) 
omtalade undersökningen av herrgårdarnas muntliga 
traditioner har under detta år blott berört Hanebergs säteri 
i Södermanland. 

Under detta år har jämväl en plan uppgjorts för uppteckning 
av städernas folkminnen och en PM däromhar utsänts. 
Två av de i planen upptagna frågelistorna ha dessutom redan ut-
arbetats och tagits i bruk, nämligen M 143 Stad och stadsbo samt 
M 144 Sägner om städer och deras invånare. 1 detta sammanhang 
bör nämnas att Landsmålsarkivet genom Campbell deltagit i den 
beredning rörande utforskandet av Stockholms stads folkminnen 
och etnologi, som i okt. 1938 tillkommit på initiativ av Stockholms 
stadskollegiums kommi té för utgivande av en monografiserie över 
dessa ämnen. 

Arbetet med des. k. k art fråg elist or na (se föreg. 
årsberätt. Sv. lm. 1938, s. 48) har fortsatts 1 ungefär samma om-
fattning som föregående år. Till de tidigare 22 listorna ha ytterli-
gare 11 tillkommit under detta år. Svaren på dessa listor uppgå 
till 2,263 blad 8:o under samma tid. Arbetet med folkminnes-
kartorna har från och med maj 1938 självständigt organiserats 
som ett led i Atlas över svensk folkkultur. 

Uppteckningar och skildringar, som utarbetats oberoende av 
frågelistor, s. k. fria uppt eckninga r, ha under detta år 
inkommit i ungefär samma omfattning som tidigare år. 

De under året utarbetade frågelistorna, som alla ingå i M-
serien, äro följande. I varje särskilt fall anges listans huvudför-
fattare: 
M 14,3. Stadstraditioner: Stad och stadsbo (Campbell och Ejde- 

stam). 
Stadstraditioner: Sägner om städer och deras invånare 

(Campbell och Ejdestam). 
Kristihimmelsfärdsdagen (Ejdestam). 
Arbetsfördelningen inom lanthushållet (Ejdestam). 

Översvämningsdammar (Campbell). 
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En instruktionskurs för upptecknare av dialekter och folk-
minnen anordnades av arkivet under tiden 5-12 maj 1939. Kursen 
omfattade 10 föreläsnings- och övningstimmar, varjämte enskild 
handledning lämnades dem som åtogo sig uppteckningsuppgifter. 
Föreläsningarna höllos av ERIKSSON (6 timmar) och CAMPBELL 
(4 timmar) och bevistades av sammanlagt 18 personer. Enskild 
handledning gavs utom av de båda ovannämnda även av HED-
BLOM, HoLmilvisT och ZETTERHOLM. 

Den i tidigare årsberättelser l nämnda undersökningen av 
fäbodväsendets terminologi har under året fortsatts med stöd av 
det våren 1937 till docent VALTER JANSSON och licentiat HEDBLOM 
beviljade anslaget å 2,500 kronor ur Humanistiska fonden. Tyngd-
punkten har legat på undersökningar gjorda under resor av Jans-
son och Hedblom samt deras medhjälpare. Jansson gjorde således 
under augusti—september 1938 en resa i Lillhärdal i Härjedalen 
samt i Haverö, Borgsjö och Timrå m. fl. socknar i Medelpad. En 
motsvarande resa gjordes under juli och augusti samma år av 
Hedblom i socknarna Hedesunda, Valbo, Järbo och Hamrånge i 
Gästrikland. Bland dem som medverkat må nämnas fil. kand. 
0. ALEXANDERSSON, som rest i Tornedalen, folkskollärare E. 
GRANBERG, som gjort undersökningar i Haramerdals socken i 
Jämtland samt fil. kand. BRITA DALHIELM, som upptecknat hit-
hörande material i Hassela m. fl. socknar i Hälsingland. 

Ett nytt anslag ur Humanistiska fonden på 3,000 kronor 
beviljades våren 1938 åt Jansson och Hedblom för fortsättning av 
samma arbete. Dessa medel ha i enlighet med en arbetsplan, som 
uppgjorts i samråd med Landsmålsarkivet och Nordiska museets 
etnologiska undersökning, företrädesvis använts för excerpe-
ringar i skilda arkiv. 

Landsmålsarkivet, som var representerat vid den första 
internationella kongressen för antropologi och etnologi i Lotdon 
1934, hade även till den andra kongressen i Köpenhamn den 1-6 
augusti 1938 sänt representanter, nämligen Campbell, Eriksson 
och Zetterholm. Campbell utsågs till en av vicepresidenterna i 
sektionen för europeisk etnografi och folklore. 

1) Sv. lm. 1935 s. 44, 1936, s. 72, 1937, s. 114 f., 1938, s. 53. 
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Det internationella förbundet för europeisk etnologi och folklore, 
vars generalsekreterare Campbell är, anordnade i samarbete med 
Bureau permanent du congras international de folklore en serie 
kommittésammanträden i Köpenhamn den 1-6 augusti 1938 i 
förbindelse med den ovan omtalade antropologkongressen. Kom-
mittén behandlade framför allt frågorna om koordination av 
nationella atlasarbeten. Härvid höllos föredrag av Eriksson, som 
framlade ett förslag om gemensamma karttyper, vilket i huvudsak 
antogs, och av Zetterholm om praktiska erfarenheter under arbete 
med dialektkartor. Campbell framlade ett förslag till internatio-
nell frågelista, som tillkommit under samarbete mellan förbundets 
sekretariat och tjänstemän vid nordiska arkiv och vid Atlas der 
deutschen Volkskunde i Berlin samt enskilda forskare. Fråge-
listan har sedermera tryckts i Folk-Liv 1939, s. 103 f. (jfr arkivets 
årsredogörelse 1936/37, Sv. lm. 1937, s. 114). 

Genom sina representanter i det internationella förbundet 
biträdde Landsmålsarkivet en inbjudan från Nordiska museet 
till det internationella förbundets styrelse samt till Bureau per-
manent du congres international de folklore att förlägga nästa 
internationella kongress för etnologi och folklore till Stockholm 
år 1940. I den svenska exekutivkommitté, som tillsattes i Stock-
holm hösten 1938, ingingo bl. a. professor Erixon och Campbell. 
Kommittén sökte och erhöll statsanslag till kongressen, som be-
räknades kunna hållas den 10-18 augusti 1940. Kriget omintet-
gjorde emellertid planerna på en dylik kongress. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet. 

GEIJER, som under tiden 1/,-30/„ 1938 kvarstod i tjänst som 
arkivets föreståndare, ägnade en stor del av denna tid åt utar-
betandet av ett nytt förslag till reglemente för arkivet, vilket 
ingavs till kanslersämbetet den 24 okt. 1938. 

Även efter sin avgång har professor Geijer aktivt deltagit i 
beredningen av de frågor, som sammanhängt med den nyordning 
av arkivets organisation och stat, som beslutades av 1939 års 
riksdag. 

Geijer har under året publicerat den i Svenska landsmål 
1938 tryckta berättelsen över Landsmålsarkivets verksamhet 
under arbetsåret 1937/38, i vars utarbetande arkivarien Eriksson 
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som förut deltagit. Han har vidare tillsammans med lektor W. 
Carlgren utgivit häfte 15 av J. Nordlanders Norrländska sam-
lingar: »Johan Graan. Landshövding i Västerbotten 1653-1679» 
(Sthlm 1938). 

EitiKssoN tjänstgjorde, som redan nämnts, på arkivarie-
befattningen intill den 30 november 1938 och efter denna dag 
som t. f. föreståndare. Han har dessutom tiden 1-12 juli 1938 
under Geijers semester uppehållit samma befattning. 

Utom det arbete, som åvilat Eriksson i egenskap av arkivarie 
och t. f. föreståndare för arkivet, har han omhänderhaft granskning 
av inkommande material från Uppland m. fl. landskap. Han har 
lett instruktionskursen för upptecknare våren 1939 (se ovan s. 92). 

Eriksson har under året utgivit »Byar och hamnor i forna 
tiders Vendel» (i Uppl. Fornm.fören. Tidskr. XLVI, 1938, s. 47-
66, även i »Vendel i fynd och forskning», Ups. 1938) och »Under-
lagskarta över Sverige i sk. 1: 2 000 000» samt tillsammans med 
Ejdestam »Kommunförteckning till underlagskartan». 

GÖTLIND har som ovan nämnts under året lett dialektunder-
sökningen i Västergötland. Därjämte har han övervakat mot-
svarande undersökningar i Värmland, Dalsland och Småland 
och granskat därifrån inkommande material. 

Under detta år har Götlind utgivit följande skrifter: »Kangs-
ister. Ett västgötskt ortnamn med arkeologisk bakgrund» (i 
Namn och Bygd 1938, s. 50-60), »Folklore — folkets vetenskap. 
Några reflexioner i anledning av ett innehållsregister och ett 
tioårsminne» (i Folkm. o. Folktankar XXV, 1938, s. 164-170), 
»Nutida dialekter i runskrift» (i Budkavlen nr 1, 1939), »Fru Sole 
eller Skrubba käring. En gammal dramatisk lek från Falbygden>> 
(i Falbygden 4, 1939, s. 44-48), »Till Västgötaordbokens gynnare. 
En liten ordfrågelista» (ibid., s. 49). Han har vidare utgivit »Två 
berättelser på mål i Landsmålsarkivets grammofonarkiv» (i Fal-
bygden 4, 1939) samt redigerat Falbygden 4 och varit medredaktör 
i Folkminnen och folktankar. 

LEVANDER har haft sin huvudsakliga verksamhet förlagd till 
dalmålsordboken, för vilken redogörelse lämnats i det föregående 
(s. 88 f.). 

Levander har under året tillsammans med Campbell och 
herr Filip Rombo publicerat »Dalmålsordboken 1938» (i Dalarnas 
hembygdsbok, 1939 s. 121-134). 
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CAMPBELLS verksamhet som föreståndare för folkminnes-
avdelningen har i det föregående omtalats. Under hans frånvaro 
ha löpande ärenden inom denna avdelning handlagts av Ejdestam. 

Som docent i nordiskt etnologi har eampbell föreläst vid 
Uppsala universitet såväl under höstterminen 1938 som vår-
terminen 1939. Om hans deltagande i arkivets kurs för uppteck-
nare våren 1939 se ovan s. 92. Under vårterminen 1939 höll han 
vidare en serie föreläsningar (4) vid Lantbrukshögskolan, Ultuna, 
över valda delar av jordbrukets äldre historia. 

Under året har Campbell publicerat »Notes on the Irish 
buse II» (i Folk-Liv 1938, s. 173-196) samt »Om mål och medel 
för den folkloristisk-etnologiska undersökningen av den svenska 
allmogekulturen» (i Fm o. Ft 1939). Han har dessutom tillsam-
mans med Levander och herr Filip Rombo utgivit »Dalmålsord-
boken 1938» (i Dalarnas hembygdsbok 1939, s. 121-134). 

HOLMKVIST har lett arbetet vid undersökningen av dialek-
terna i Västmanland och vissa angränsande landskap som ovan 
nämnts i kap. III: 1 (s. 89 f.). Han har under året påbörjat den 
slutliga utredigeringen av ordboken över det mellansvenska gruv-
språket. 

ZETTERHOLM har även detta år haft sitt arbete förlagt huvud-
sakligen till riksundersökningen, för vilken ovan redogörelse 
lämnats. I samband med de särskilda bearbetningsuppgifterna har 
han även meddelat undervisning i form av seminarieövningar över 
dialekt-geografiska problem. 

Av trycket har Zetterholm under året utgivit »Supradentala 
och kakuminala n-ljud i nordiska språk» (Sv. lm. 1938, h. 1). 

HEDBLOM, som sedan den 1 december 1938 tjänstgjort som 
arkivarie och expeditionsföreståndare har huvudsakligen varit 
sysselsatt med det dagliga expeditionsarbetet och med andra 
angelägenheter, som rört arkivförvaltningen. 1 hans arbete har 
ingått att övervaka kassabokföringen och biträda vid uppgörandet 
av redovisningar för medlens användning Dessutom har han ut-
satt uppslagsord på sedessamlingar från Gästrikland och Hälsing-
land. 

EJDESTAMS tjänstgöring som amanuens vid folkninnesavdel-
ningen har innefattat granskning av inkommande material, kor-
respondens med upptecknare, meddelande av instruktioner m. m. 
Han har även granskat svar på de av arkivets frågelistor, som in- 
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kommit till Västsvenska Folkninnesarkivet i Göteborg. Vidare 
har han avslutat arbetet på den ovan nämnda kommunförteck-
ningen till underlagskartan över Sverige och i det närmaste av-
slutat textrevisionen av framlidne prof. E. Linderholms »Signelser 
och besvärjelser». 

Under året har Ejdestam publicerat följande skrifter: »Påsk-
riset — en modern folksed» (i Folkminnen och Folktankar 1938, 
s. 151-163), »En folkminnesgeografisk studie» (i Fm o. Ft 1939, 
s. 5-13) och »Hantverk och skråväsen» (i Sveriges privata före-
tagare, 1939, s. 15-29). 

IV. Resor och uppteckningsarbeten i bygderna. 

A llm än t. Docent D. 0. ZETTERHOLM företog tiden 18 aug. 
—1 sept. 1938 tillsammans med sina medhjälpare fil. mag. S. WALL-
STRÖM, fil. stud. K.-H. DARLSTEDT och fil. mag. S. jESPERSEN 
(från Köpenhamn) en resa i bil (på egen bekostnad) genom Upp-
land, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Jämtland, Norge och 
Värmland för komplettering av materialet till sina undersökningar 
rörande husdjursbenämningar m. m. 

D alar n e. Docent Å. CAMPBELL gjorde tiden 15-19 juli 
1938 en resa i socknarna Ål, Leksand, Mora och Boda. Därvid 
lämnade han instruktion rörande folkloristiska uppteckningar åt 
ortsmeddelare och gav anvisningar åt tecknare för Dalmålsordbo-
kens räkning. 

Fil. mag. KARIN HESSLING gjorde tiden 19 juli-5 sept. 1938 
en resa i Djura, Gagnefs och Mockfjärds socknar för att besvara 
kompletteringslistor. 

Fil. dr L. LEVANDER företog under tiderna 17-29 okt. 1938, 
13-24 mars och 12-23 juni 1939 resor för att besvara komplette-
ringslistor för Dalmålsordboken. 

Fröken ELLA ODSTEDT har tiden 11 april-8 maj 1939 besökt 
socknarna Leksand, Ål, Gagnef och Mora för kompletterande upp-
teckningar angående textil- och dräktterminologi. 

Fil. stud. T. PERSSON gjorde under tiderna 17-26 dec. 1938, 
22-27 april 1939 uppteckningar efter kompletteringslistor i Ore 
socken och 10 juni-9 juli 1939 i Nås och Järna socknar. 
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Fil. stud. E. WEISSMANN har under större delen av året vistats 
i Idre socken, och där gjort uppteckningar av folkmål och folk-
minnen. 

Got la n d. Fil. lic. II. GUSTAVSON har under 8 dagar som-
maren 1938 gjort dialektuppteckningar i Vamlingbo, Lau, och 
Närs socknar samt på Fårön. 

Fil. mag. BRITT YTTERBERG-GRANE gjorde under 39 dagar 
sommaren 1938 en resa i ett flertal socknar på södra Gotland för 
besvarande av språkliga frågelistor. Tyvärr blev denna resa hennes 
sista i Landsmålsarkivets tjänst. Fru Grane avled i aug. 1939. 
Landsmålsarkivet bevarar med saknad och tacksamhet minnet av 
denna framstående upptecknerska. 

G äst r iklan d. Om fil. lic. F. HEDBLOMS undersökningar 
av fäbodväsendet se s. 92. 

IT älsingla n d. Fil. dr. P. BOGREN har under sommarmå-
naderna 1938 fortsatt undersökningen av folkmålen i landskapets 
norra del, företrädesvis Järvsö. Han har därvid även gjort kortare 
resor i Delsbo, Ljusdal och Färila. 

Fil. kand. BRITA DALHIELM gjorde under sommaren 1938 
uppteckningar om fäbodväsen i Hassela socken samt om humle-
odling i Forsa socken. 

Fil. dr. IMBER NORDIN-GRIP har för sitt arbete med utgivning 
av Hälsinglands folkdiktning tiden 11 aug.-12 okt. 1938 gjort 
en resa genom ett stort antal socknar i landskapet. Resan har 
ersatts dels ur anslaget för utgivande av lärda verk, dels av Lands-
målsarkivet. 

Fil. kand. BIRGIT WADIN har under sommaren besvarat 
språkliga frågelistor för Bergsjö socken. 

H ärj e d ale n. Fil. kand. MÄRTA HEDLUND reste under 
aug. och sept. 1938 i samtliga socknar i landskapet för att be-
svara folkloristiska kartfrågelistor. 

Om docent V. JANSSONS resa för fäbodundersökningar se 
s. 92. 

äm t 1 and. Professor H. GEIJER gjorde i maj och juni 1939 
en resa till Östersund, Mattmar, Mörsil, Undersåker och Åre för 
att kontrollera vissa uppgifter i uppteckningar och andra källor 

7-440305. Sv. landsmål. 
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rörande en del gränsorter och med dem förbundna traditioner. 
Resan, som utfördes utan kostnad för arkivet, föranleddes av ett 
efter långt avbrott återupptaget arbete på en undersökning, som 
under titeln »Konungens allmänning och socknarna i västra 
Jämtland år 1351» tryckts i band VII av tidskr. Fornvårdaren 
(1939-40). 

Folkskollärare E. GRANBERG gjorde under sommaren 1938 
folkloristiska och språkliga uppteckningar i Hammerdals socken. 

Fil. kand. MÄRTA HEDLUND besökte under aug.—sept. 1938 
och april—maj 1939 ett stort antal socknar i landskapet för att 
besvara folkloristiska kartfrågelistor. 

L app lan d. Fil. stud. K.-H. DAHLSTEDT har under juni och 
juli 1938 gjort dialektuppteckningar i byarna vid Kultsjön i Vil-
helmina socken. 

Mede lp ad. Fil. kand. ANNA-BRITTA FAHLEN besökte under 
april och maj månader 1939 några socknar i mellersta och östra 
delarna av landskapet för att besvara folkloristiska kartfråge-
listor. 

I samband med sin ovannämnda resa i Jämtland i april och 
maj 1939 besökte fil. kand. MÄRTA HEDLUND även åtskilliga 
socknar i Medelpad. 

Om docent V. JANSSONS fäbodundersökningar se s. 92. 
N o rr b o t te n. Fil. kand. 0. ALEXANDERSSON har besvarat 

folkrainnesfrågelistor från Hietaniemi och Karl Gustavs socknar. 
Han har dessutom gjort uppteckningar om fäbodväsen, se s. 92. 

N är k e. Fru HILDEGARD AXELMAN har under tiden 1-23 
juli 1938 besvarat folkloristiska frågelistor i Askersunds stad och 
landsförsamling samt i Hammars socken. 

Fil. kand. G. E. OLSSON har under maj och juni 1939 besvarat 
folkloristiska kartfrågelistor i Ekeby, Gällersta, Asker, Sköllersta 
och Svennevads socknar. 

Skån e. Fil. lic. F. HEDBLOM gjorde tiden 5-14 juni 1939 i 
samarbete med Landsmålsarkivet i Lund en resa i södra Skåne, 
varunder prov av folkmål och folkmusik upptogos på grammo-
fonskivor. 

Söder ma nl a n d. Fil. stud. B. LAURITZEN påbörjade, så-
som i föregående årsberättelse nämnts, en resa för uppteckning av 
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herrgårdstraditioner i juni 1938. Utom de där angivna platserna 
besökte han även Björksund i Tystberga socken och Kristineholm 
i Helgona socken. 

Fil. dr. IMBER NORDIN-GRIP fortsatte under tiden 27 juni-
11 juli 1938 sin i föregående årsberättelse s. 66 omnämnda folk-
minnesinventering i österåker. Tiden 12-18 febr. 1939 gjorde 
hon en resa till Hanebergs säten för vissa sägenundersökningar i 
därvarande arkiv. 

Värmlan d. Docent D. 0. ZETTERHOLM deltog under tiden 
17-25 juli 1938 i en resa som utfördes med Radiotjänsts reportage-
bil. Språkprov upptogos på grammofonskivor i ett flertal socknar. 
Arkivet kommer senare att erhålla kopior av skivorna. 

Väst er g öt lan d. Docent J. GÖTLIND företog i samband 
med semesterledighet under juli och augusti 1938 resor i norra och 
mellersta Västergötland för uppteckningar samt instruktion av 
upptecknare. Tiden 5-8 okt. reste Götlind i norra delen av land-
skapet för besök hos meddelare och för egna undersökningar och 
tiden 23-27 maj 1939 företog han en resa i Marks härad för 
komplettering av materialet till sina språkkartor. 

Fil. mag. AINA LÖNNGREN-LÖFGREN gjorde under en månad 
sommaren 1938 uppteckningar för västgötaordbokens räkning i 
Barne, Skånings, Gäsene, Viste och Väne härader. 

Fil. mag. AINA MEIJEL reste tiden 3 aug.-16 sept. 1938 i 
häraderna Kind, Mark, Kulling, Bollebygd, Veden och Kinne. 
Resans huvudändamål var komplettering av ordmaterialet till 
västgötaundersökningens kartor samt besvarande av folkloristiska, 
frågelistor. 

Fil. kand. E. SANDBERG har under sommaren 1938 fortsatt 
sina uppteckningar av växt- och djurnamn i landskapets centrala 
delar. 

Väst m anlan d. Fil. lic. E. HOLMKVIST reste under tiden 
4 juli-14 aug. 1938 i Nora och Medåkers socknar huvudsakli-
gen för kontroll av äldre uppteckningar. Tiden 15-21 aug. till-
bringades i Västerås för genomgång och komplettering av upp-
teckningar, som gjorts av ortsmeddelare. 
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Fil. stud. KERSTIN LUNDBORG besvarade tiden 20-27 aug. 
1938 språkliga frågelistor i Fläckebo och i Västervåla socknar. 

Ångermanlan d. Fil. stud. K.-H. DAHLSTEDT gjorde 
under en månad sommaren 1938 orduppteckningar i Graninge 
socken. 

Resor för insamling av material utom rikets gränser 
har under året som vanligt utförts bland svenskarna i E stlan d, 
där agronomen FR. ISBERG gjort uppteckningar rörande folkmål 
och folkminnen i Nuckö socken med ledning av arkivets fråge-
listor. Inalles 19 frågelistor ha under detta år besvarats jämte ett 
större antal kartfrågelistor. 

Arbetsåret 1939-40. 

I. Översikt över förvaltning, ekonomi och personal. 

Vid sidan av det från riksstaten utgående anslag till landsmåls-
undersökningarna i riket, som alltsedan tillkomsten av Landsmåls-
arkivet i Uppsala år 1914 utgjort den ekonomiska grundvalen för 
dess verksamhet, understöddes arkivet från och med år 1926 
jämväl av inkomsterna från penninglotterierna genom anslag, 
vilka årligen av Kungl. Maj:t ställdes till förfogande. Dessa anslag 
utgingo alltsedan år 1930 med ett belopp av 80,000 kronor årligen. 
I samband med att grunderna för tilldelningen av dessa medel 
ändrades från och med budgetåret 1937/38, upphörde tilldelningen 
av lotterimedel till arkivet och genom beslut av 1938 års riksdag 
anvisades i stället, såsom i föregående årsberättelse nämnts, från 
riksstaten motsvarande belopp av 80,000 kronor såsom provisoriskt 
tillägg till det ordinarie årsanslaget för detta år som bidrag till 
fortsatt avlöning av personal, som tidigare honorerats av lotteri-
medelsanslaget, till resor och omkostnader m. m. I sin proposition 
till 1938 års riksdag (Bil. VIII huvudt., s. 93) begärde Kungl. 
Maj:t, att till kommande budgetår en utredning skulle föranstaltas 
rörande landsmålsforskningens personalorganisation samt rörande 
uppställningen av undersökningens stat i samband med att hela 
anslaget för driftkostnaderna definitivt skulle överflyttas till 
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riksstaten. I enlighet härmed framlade arkivens styrelser i sina 
hösten 1938 ingivna ansökningar om förnyade anslag för budget-
året 1939/40 en sådan utredning, vilken senare, efter det i samråd 
med arkiven vissa omarbetningar och en begränsning av antalet 
begärda befattningar gjorts, av Kanslern för rikets universitet 
avgavs till Kungl. Maj:t den 28 februari 1939. Detta förslag följdes 
i allt väsentligt i den proposition nr 210, som Kungl. Maj:t seder-
mera avlämnade till 1939 års riksdag och som av riksdagen bifölls 
(jfr Statsutsk. utl. nr  161). 

Genom bestämmelserna i k. brev den 15 juni 1939, varigenom 
den således beslutade nya organisationsformen sattes i kraft, 
erhöll Landsmålsarkivet i Uppsala, utöver sin tidigare personal på 
stat, t v å nya medarbetare i lönegrad Eo 21, e n amanuens vid 
folkminnesavdelningdn i lönegrad Eo 18 samt e t t arkivbiträde 
i lönegrad Eo 7. Därjämte fastställde Kungl. Maj:t tills vidare för 
folkminnesavdelningens föreståndare ett årsarvode av 9,000 kr. 
Vidare uppdelades arkivets stat i avlönings- och omkostnadsstat, 
förslagsvis beräknade, samt särskild stat för insamling 
och bearbetning av vetenksapligt material i form av ett r eser - 
v a t i on sansla g. Samtidigt lämnade det k. brevet, med 
ändring av vad därom föreskrivits i k. brev den 20 juni 1930 och 
den 23 maj 1935, nya bestämmelser i fråga om tillsättandet av de 
å personalförteckningen uppförda befattningarna. 

Följande personalförteckning över extra ordinarie tjänstemän 
i högre lönegrad än den 20:e fastställdes i sagda k. brev att till-
lämpas tills vidare från och med budgetåret 1939/40: 

1 föreståndare  lönegrad Eo 30 
2 medarbetare  » Eo 26 
2 medarbetare  » Eo 21 
1 arkivarie och expeditionsföre- 

ståndare » Eo 21 

I. Den avlöningsstat gällande gemensamt för arkiven i Upp-
sala och Lund, som av Kungl. Maj:t fastställdes att tills vidare 
tillämpas från och med budgetåret 1939/40, erhöll följande upp-
ställning: 
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1. Arvode och särskild ersättning, bestämd av Kungl. 
Maj:t kr 9,000 

2. Avlöningar till övrig icke-ordinarie personal: 
Grundavlöningar m m la 87,700 
Avlöningsförhöjningar m. m., för- 
slagsvis  » 9,500 » 97,200 

3. Rörligt tillägg, förslagsvis  » 5,300 
Summa förslagsanslag kr. 111,500 

Härvid bestämdes, att av anslagsposten nr 1 skulle bestridas ar-
vode åt föreståndaren för folkminnesavdelningen i Uppsala, och 
att av (lelposten 2, grundavlöningar m. m. på Landsmålsarkivets 
i Uppsala del skulle komma kr. 64,100, varav kr. 3,000 avsåges 
till arvoden åt tillfälligt anställda arbetsbiträden. 

II. Den av Kungl. Maj:t fastställda omkostnadsstaten för 
Landsmålsarkiven å tillsammans kr. 13,300 upptog för arkivet i 
Uppsala följande delposter: 

Reseersättningar, förslagsvis kr- 1,200 
Expenser, förslagsvis  » 9,800 

Summa kr. 11,000 

Vidare föreskrevs att av anslagsposten till reseersättningar, som 
icke må utan Kungl. Maj:ts medgivande överskridas, må utgå 
sådana ersättningar till föreståndare för vederbörande arkiv eller 
annan representant för arkivet för resor, som företagas i och för 
samråd med andra institutioner med likartade arbetsuppgifter 
rörande arbetets planläggning, ävensom vid landsmålsarkivet i 
Uppsala därjämte till ledamot av arkivets styrelse, som är bosatt 
å annan ort än Uppsala, för resor till styrelsesammanträden i 
Uppsala. Dessutom bestämdes att av anslagsposten till expenser 
vid arkivet i Uppsala må tagas i anspråk för bränsle, lyse och 
vatten förslagsvis kr. 500 samt för övriga expenser kr. 9,300. 

III. Vad slutligen beträffar reservationsanslaget till lands-
målsarkiven för insamling och bearbetning av vetenskapligt material 
å kr. 60,900, föreskrevs att arkivet i Uppsala under budgetåret 
1939/40 skulle disponera sin del av anslaget på följande sätt; 
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Reseersättningar till arkivets personal och tillfälligt 
anställda vetenskapliga medarbetare kr 13,000 
Tillfälliga vetenskapliga medarbetare  » 17,500 
Inlösen av samlingar, uppteckningshonorar, gram-
mofonupptagning, filmning, fotografering, fotosta- 
tering m. m.  » 15,000 

Summa kr. 45,500 

Samtidigt medgavs rätt för arkivets styrelse att å en anslagspost 
göra ökning och å en annan minskning endast de anvisade belop-
pens slutsumma icke överskredes. 

Genom utbrottet av det nya världskriget i september 1939 
kom den så fastställda staten aldrig att i sin helhet tillämpas, enär 
besparingsåtgärder omedelbart därefter måste vidtagas. Redan 
den 25 september anmodades styrelsen inkomma till Ecklesiastik-
departementet med yttrande om de besparingsåtgärder som borde 
kunna åstadkommas, och i k. proposition nr 79 vid 1939 års ur-
tima riksdag föreslogs, att en besparing skulle göras motsvarande 
omkring 10 % av reservationsanslaget till insamling och bearbet-
ning. I enlighet med riksdagens beslut föreskrevs genom k. brev 
den 30 december 1939, att å förslagsanslaget till omkosIn a-
d e r icke måtte tagas i anspråk mera än 700 kr. till resor och att 
av reservationsanslaget till ins a mling o chb ear b etnin g 
vid arkivet i Uppsala en besparing skulle göras av anslagsposten 
till reseersättningar till arkivets personal etc. av 1,800 kr., av 
anslagsposten till tillfälliga vetenskapliga medarbetare av 1,000 
kr. samt av anslagsposten till inlösen av samlingar etc. ett belopp 
av 1,700 kr. Det senare anslaget minskades således med tillsam-
mans 4,500 kr. till 41,000 kr. 

Landsmålsarkivets styrelse utgjordes vid arbetsårets början 
liksom föregående år av professorerna S. ERIXON, 0. VON FRIESEN, 
II. GEIJER, B. HESSELMAN och X. A. LUNDELL samt överbiblio-
tekarien A. GRAPE. Dessutom deltog arkivarien M. ERIKSSON 
under hela arbetsåret i styrelsens arbete som t. f. föreståndare och 
sekreterare. Den 28 januari 1940 avgick prof. em. J. A. Lun.dell 
med döden, efter att allt ifrån arkivets tillkomst år 1914 ha tjänst-
gjort som institutionens styrelseordförande. Vid styrelsens sam-
manträde den 19 februari 1940 utsågs i stället prof. em. 0. von 
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Friesen till ordförande. Arbetsutskottet har bestått av Lundell, 
resp. von Friesen och Grape i egenskap av styrelsens skattmästare, 
samt Eriksson. 

Vid styrelsens sammanträde den 4 mars 1940 beslöts att till 
den lediga föreståndarebefattningen förorda docenten vid Lunds 
universitet DAG STRÖMBÄCK. 

1 fråga om arkivets fasta personal har från och med detta års 
början, såsom vid behandlingen av anslagsfrågorna vid 1939 års 
riksdag ovan antytts, den förändringen inträtt, att de tidigare av 
lotterimedel eller tillfälligt statsanslag avlönade medarbetarna 
överförts på stat i enlighet med ovan återgivna personalförteck-
ning. Denna del av personalen har haft följande sammansättning: 

A. TJÄNSTEMÄN Å EXTRA STAT ENL. FASTSTÄLLD PERSONAL- 
FÖRTECKNING. 

Föreståndare i lönegrad Eo 30: Vakant. Tjänsten uppe-
hölls under hela året av arkivarien M. ERIKSSON på förordnande. 

Två medarbetare i lönegrad Eo 26: Docenten J. GÖTLIND, 
Då han den 11 april 1940 avled, stod befattningen vakant intill 
den 5 maj, då fil. dr II. GUSTAVSON av styrelsen förordnades att 
som vikarie uppehålla befattningen intill arbetsårets slut — Fil. 
dr L. LEVANDER har hela året tjänstgjort vid dalmålsundersök-
ningen. 

Två medarbetare i lönegrad Eo 21: Intill dess de båda 
nya befattningarna i denna lönegrad hunnit i vederbörlig ordning 
av Kansler tillsättas, förordnades tills vidare fil. lic. E. HOLMKVIST 
och docenten D. 0. ZETTERHOLM att från och med den 1 juli uppe-
hålla tjänsterna i fråga. Genom beslut av Kanslern för rikets 
universitet den 31 augusti 1939 förordnades de att från och med 
den 1 september 1941 vara innehavare av var sin av dessa befatt-
ningar. Under tiden 6 dec. 1939-10 febr. 1940 hade Zetterholm 
tjänstledighet för fullgörande av värnpliktstjänstgöring. Vikarie 
för honom var icke förordnad. 

Arkivarie och expeditionsföreståndare i lönegrad Eo 21: 
Fil. lic. M. ERIKSSON var under hela året ledig från denna befatt-
ning för att uppehålla föreståndaretjänsten. Som hans vikarie 
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tjänstgjorde fil. lic. F. HEDBLOM. Då denne under tiden 31 jan.--
20 mars var tjänstledig för fullgörande av värnpliktstjänstgöring 
Uppehölls tjänsten av fil. dr H. GITSTAVSON. Då han ånyo från 
och med den 12 april inkallades till värnpliktstjänstgöring, vilken 
varade hela återstoden av detta arbetsår, var icke vikarie förord-
nad, utan de med befattningen förenade göromålen handhades av 
arkivarie Eriksson jämsides med att han uppehöll föreståndare-
befattningen. 

B. ÖVRIG ICKE-ORDINARIE PERSONAL. 

Föreståndare för folkminnesavdelningen med arvode av 
9,000 kr., bestämt av Kungl. Maj:t: docenten Å. CAMPBELL. 

Amanuens vid folkminnesavdelningen i lönegrad Eo 18: 
Fil. lic. J. EJDESTAM, som uppehöll tjänsten på tillfälligt förord-
nande intill den 1 september, då han av styrelsen förordnades till 
tjänstens innehavare. 

Arkivbiträde i lönegrad Eo 8: Fru DAGMAR HOLMKVIST. 
Arkivbiträde i lönegrad Eo 7: Fröken ELLA ODSTEDT. 
Kontorsbiträden i lönegrad Eo 4: Fru CARIN HEDBLOM 

och fröken GuNvon WENNSTRÖM. 
Med av styrelsen fastställt arvode har dessutom under året 

som extra biträde tjänstgjort fröken ULLA EYDIN. 
För timavlönad personal redogöres nedan i samband med 

berättelsen om vad som utförts inom arkivets olika avdelningar. 

Resekostnaderna ha under året uppgått till sammanlagt 
kronor 10,814: 27, varav under anslaget till omkostnader kr. 
541: 30 och under anslaget till insamling etc. för dialektunder-
sökningar kr. 6,308: 82 och för folkminnesundersökningar kr. 
3,964: 15. 

För inlösen av samlingar och uppteckningshonorar har an-
vänts kr. 11,417: 35, varav för dialektundersökningar kr. 7,704: 35 
och för folkminnesundersökningar kr. 3,713: —. 

Vid årets slut förelåg en besparing på reservationsanslaget på 
kr. 3,624: 92, som uppkommit främst genom att några resor och 
andra arbeten, för vilka medel reserverats, genom tidsförhållan-
dena icke kunde utföras förrän under juli och augusti 1940. 
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II. Samlingarnas tillväxt och användning. 

Handskriftsamlingarnas tillväxt under året framgår av föl-
jande sammanställning: 

anteckn.ingsböcker ,  från,resor,innehållande 
material av alla slag, 89 häften; 

grammatiska uppteckningar och mate-
rialsammanställningar 2 Lundens typordlistor, 110 
bl. folio, 1100 bl. 4:o och 64 bl. av växlande format; 

text er 15 bl. folio och 504 bl. 4:o; 
lexikaliska ordsamlingar 80 bl. folio, 4,039 

bl. 4:o, 257 bl. 8:o och 33,964 bl. 16:o (varav 18,769 bl. excerpter 
av norrländska dialektord och av Lagergrens smål. ordbok). 
Härtill kom tillväxten av det material, som införts på landskaps-
undersökningarnas oktavkortsamlingar. Antalet nya kort av detta 
slag, som tillkommit under året 1939/40, uppgick till 15,000, varav 
på Övre Dalarna kom 7,250, på Västergötland omkring 6,100 och 
på Västmanland omkring 1,670 kort; 

ortnamn och andra namn 407 bl. 16:o; 
mon.ografiska skildringar, folkminnes-

uppteckningar, svar på frågelistor 135 bl. folio, 
11,661 bl. 4:o, 5,211 bl. 8:o och 3,550 bl. 16:o; 

melodiuppteckningar 13 bl.; 
språkkartor 15 st. 

Sammanlagda antalet under året tillkomna blad av de typer, 
som uppvisa största tillväxten, är kvartblad 17,350, oktavblad 
20,475 och sedesblad omkring 38,000. 

Arkivets badsamling har tillväxt med 492 fotografier och 617 
teckningar och planer. 

Grammofonarkivet har tillväxt med blott 38 skivor, beroende 
på att nya expeditioner ute i landsorten genom kriget och driv-
medelsbristen icke planenligt kunnat utföras. 

Trycksamlingen har tillväxt med sammanlagt 253 volymer, 
till ej ringa del gåvor från enskilda och institutioner. 

Antalet besök i arkivet under arbetsåret 1939/40 har uppgått 
till 3,755. 
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Lån inom staden har ägt rum i 138 fall, varvid 1,081 nummer 
utlånats. Lån utom staden har ägt rum i 93 fall, varvid 857 num-
mer utlånats. Sammanlagda antalet utlånade nummer utgjorde 
1,938. 

III. Arkivarbeten och materialbearbetning. 

1. Allmän översikt. 

Omfattningen av ordnings- och registreringsarbetet inom ar-
kivet framgår av följande siffror. 1 accessionskatalogen ha under 
året införts 1,204 nya nummer och subnummer, och hela detta 
material har även införts i det topografiska registret och person-
registret. Detta arbete har som förut omhänderhafts av fru DAG-

MAR HOLMKVIST. De excerperingar som avse komplettering av 
realkatalogen ha tillfört denna 10,922 nya hänvisningskort och hela 
katalogen omfattade således vid utgången av arbetsåret 104,878 
kort. Registreringsarbetet har utförts av fru GERDA GRAPE. Fru 
CARIN HEDBLOM har deltagit i bokföringsarbetet samt i katalogi-
seringen av nyinkommande litteratur i referensbiblioteket (253 
vol.). Vid arbeten som gällt förvaltningen har även länsbokhållare 
P. CARLSTRÖM biträtt. 

Från expeditionen ha under året 1,553 brev och 1,795 andra 
försändelser avsänts (postgiroförsändelser ej inräknade). 

Ett expeditionellt arbete, som under detta år utförts av ar-
kivet och som varit av så omfattande art, att det här förtjänar 
omnämnas, var den genomgång av alla prof. J. A. Lundells efter-
lämnade papper och samlingar, som under våren 1940 utfördes 
huvudsakligen av arkivarie Eriksson med biträde av prof. H. 
Geij er, dr H. Gustavson och lic. F. Hedblom. Efter den tidsödande 
grovsortering, som måste utföras innan de delar därav, som skulle 
införlivas med arkivet, kunde skiljas från den övriga, för Universi-
tetsbiblioteket avsedda delen av den handskriftliga kvarlåten-
skapen, fortsatte Eriksson under återstoden av arbetsåret en de-
taljsortering och preliminär katalogisering av folkmåls- och folk-
minnessamlingarna samt den omfattande korrespondensen rörande 
dessa och redigeringen av tidskriften Svenska landsmål. Också 
tidskriftens ekonomiska ställning utreddes genom arkivet, som 
sedermera i april preliminärt övertog lagret av äldre årgångar. 
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Här bör också nämnas de arbeten, som stått i samband med pla-
nerad evakuering av arkivets samlingar i händelse av krigsfara. 

lien språkliga riksundersökningen fick en av de två enligt 
beslut av 1939 års riksdag inrättade nya befattningarna vid arkivet 
i lönegrad Eo 21, då doc. Zetterholm erhöll kanslers förordnande 
på denna tjänst fr. o. m. den 1 sept. 1939. Zetterholm har — med 
undantag för den tid, då han enligt ovan fullgjort värnpliktstjänst-
göring — huvudsakligen fortsatt sina tidigare påbörjade dialekt-
geografiska undersökningar om husdjursnamn, samt utgivningen 
av J". V. Lindgrens Burträskordbok. Som hans biträden ha tjänst-
gjort fru LISA LIDBERG-BERGFORS, som främst sysslat med ex-
cerperingar, och fru MARGARETA ZETTERHOLM, SOM biträtt vid 
ordboksarbetet. För kortare tider ha därjämte fil. kand. K.-H. 
DAHLSTEDT, fil. lic. S. WALLSTRÖM, fil. kand. ASTRID VANGE och 
fil. mag. A. GUDMUNDSSON biträtt Zetterholm i hans arbeten. 
Vissa granskningsuppdrag utanför de särskilda landskapsun-
dersökningarnas ram ha utförts av prof. G. KALLSTENIUS 
(Värmland), doc. L MoDEER (Småland), fil. mag. P. AGGEMARK 
(Östergötland) och doc. GERD ENEQUIST (Norrbotten). Fröken 
ELLA ODSTEDT har hela året fortsatt sina arbeten på en special-
ordlista över de svenska dialekternas textila terminologi och i 
fråga om dessa termer jämväl biträtt vid Dalmåls- och Västgöta-
ordböckerna. Vidare har fil. dr IMBER NORDIN-GRIP excerperat 
ord ur äldre källor. Slutligen har t. f. arkivarien HEDBLOM även 
detta år fortsatt utsättandet av uppslagsord på äldre sedessam-
lingar från Gästrikland och Hälsingland. 

De språkliga landskapsundersökningarna rörande Dalarna, 
Västergötland och Västmanland ha också detta år fullföljts. 
Genom doc. J'. Götlinds frånfälle har emellertid Västgötaunder-
sökningen, frånsett utgivningen av Götlinds dialektöversikt, som 
övertagits av doc. Valter Jansson (texten) och arkivarien Eriksson 
(kartorna), måst ställas på framtiden. Utrecligeringen av material 
från svenskarna i Estland har också i mindre utsträckning fort-
satts. 

Da larn a. 1 den av LEVANDER ledda dalmålsundersök-
ningen ha under året herr S. BJÖRKLUND och fil. stud. T. PERSSON 
biträtt med skrivarbete. Dessutom har fil. lic. B. LINDÅN tillfälligt 
deltagit i arbetet. Perssons arbete avbröts dock den 27/2  1940 genom 
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hans inkallelse till militär tjänstgöring. Såväl Persson som Björk-
lund ha fortsatt excerperingen av frågelistmaterialet med det 
resultat, att hela materialet från svaren på de tryckta frågelis- 
torna införts på oktavkorten. Persson har dessutom för ordboken 
excerperat A. Noreens Ordlista över Dalmålet och A. Magnevills 
Bjursåsmålets ordförråd. Björklund har påbörjat införandet på 
oktavkorten av N. 11j. Matssons primäranteckningar från Äppelbo, 
Malung och Transtrand med ledning av uppslagsord, som Levander 
inskrivit i primäranteckningsböckerna. Levander har, vid sidan 
.av granskningen av från övre Dalarna inkommet språkligt, etno-
logiskt och folkloristisk-t material, varit sysselsatt med att utsätta 
-uppslagsord på primärsamlingarna samt med att omarbeta ett 
stort antal oktavkortsartiklar, med genomgång av återstående 
frågelistsvar och monografier och med införande på oktavkorten 
av eget primärmaterial. Dessutom skrev Levander under tiden 
okt.—mars ett hundratal provartiklar, utgörande ett första försök 
att omsätta det på oktavkort och ordlappar i sedesformat befint-
liga materialet till vanlig manuskriptform. 

Vid mitten av april avbröts Levanders och Björklunds arbete 
därigenom, att samlingarna från övre Dalarna på grund av det 
hotande krigsläget flyttades till egendomen Noor i Knivsta s:n. 
1 samband härmed övergick Levander till att ägna hela sin från 
resor i bygderna, besvarande av förfrågningar och annat arbete 
lediga tid åt utarbetande av ordboksmanuskriptet i så definitiv 
form som möjligt. Till arbetsårets slut hade samtliga på bokstaven 
A börjande artiklar utarbetats. 1 sammanhang härmed har Björk-
lund övergått till att ägna hela den från in- och utplockning av 
arbetsmaterialet lediga tiden åt införande av hänvisningar från 
oktavkorten till sedessamlingarna, detta för att så snabbt som 
möjligt göra dessa samlingar tillgängliga vid ordboksmanuskrip-
tets utarbetande. 

Oktavkortsamlingen har under året tillväxt med över 7,000 
kort. Hela antalet kort i dalmålsordboken utgjorde vid arbetsårets 
slut omkring 115,000. 

V ä s t er gö tl an d. Doc. J. GÖTLIND fortsatte intill sin 
död den 11 april 1940 att leda denna landskapsundersökning. 
Av hans arbete »Västergötlands folkmål» förelåg vid hans bort-
gång arken 1-12 i rentryck samt ytterligare ett ark i 2:a korrektur. 
Återstoden av första delen befann sig i sådant skick, att doc. 
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VALTER JANSSON, som redan tidigare biträtt Götlind med detta 
arbete som granskare, kunnat utge återstoden. Även det stora 
flertalet av de till denna del hörande kartorna förelågo renritade 
eller i utkast som kunnat fullbordas. Det har sedermera visat sig 
att manuskriptet till andra delen av arbetet till en del föreligger 
i sådan form, att det kan utgivas utan allt för omfattande efter-
arbeten. Efter doc. Götlinds död fortsatte fil. mag. AINA MEIJEL, 
som varit hans biträde, att införa vissa avslutande kompletteringar 
i ordboken. 

Oktavkortsamlingen har under året tillväxt med 6,100 nya 
kort och innehåller således då arbetet nu preliminärt avslutats 
omkring 110,000 kort. 

Vä st ma nlan d. Arbetet har som förut letts av HOLM-
KVIST, vilken sedan den 1 sept. 1939 av Kansler är förordnad till 
innehavare av den ena av de båda nyinrättade befattningarna i 
lönegrad Eo 21. Som hans medarbetare ha tjänstgjort fru KERSTIN 
LUNDBORG-CARLSÄTER och teol. kand. M. LINDBLAD. En stor del 
av arbetet har ägnats åt avslutandet av den för lång tid sedan 
påbörjade ordboken över Bergslagens gruvspråk, som vid utgången 
av året förelåg i tryckfärcligt manuskript. Vidare har nytt material 
införts i ordboken, bl. a. har Lindblads material från Järnboås 
införts av honom själv. Ordboken har under året tillväxt med 
omkring 1,670 nya kort och hela ordboken innehöll vid årsslutet 
inemot 62,000 kort. 

E stla n d. Agronom FR. ISBERG har under året i minskad 
omfattning fortsatt utredigeringen av Nuckö-material. Efter 
krigets utbrott har emellertid förbindelserna med Estlandssvens-
karna avsevärt försvårats. Även materialet för Rågöbornas språk 
har under året varit föremål för bearbetning av fil. lic. N. TIBERG, 
som utarbetat en översikt avsedd att ingå i rektor P. Söderbäcks 
bok om Rågöborna. 

G otlan d. Här bör också nämnas att utgivningen av Säves 
Gotländsk ordbok efter prof. J. A. Lundells död övertagits av 
Landsmålsarkivet. Utgivningsarbetet har gjorts av fil. dr H. 
GUSTAVSON med arkivarie Eriksson som kontrollant. Under året 
ha arken 36-42 färdigtryckts, omfattande partiet lådigsdag—
näse. Tryckningen har bekostats av ett särskilt statsanslag. 
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Folkminnesavdelningens personal har förutom av förestån-
daren för avdelningen CAMPBELL och amanuensen RIDESTAM ut-
gjorts av fru GERDA GRAPE, som närmast haft hand om realkata-
logen samt fil. mag. RICHARD BROBERG, som arbetat såsom veten-
skapligt biträde med vissa excerperingar samt med utarbetande 
av frågelistor. Fru MÄRTA TAMM-GÖTLIND har dessutom som till-
fällig arbetshjälp medverkat vid vissa herrgårdsundersökningar. 
Slutligen har även fil. dr IMBER NORDIN-GRIP under en kortare 
tid utredigerat samlingar från Södermanland. 

Avdelningens insamlingsverksamhet har rört sig inom samma 
ämnesområden som föregående år. En ny frågelista för undersök-
ningen av allmogens handel, M 148 »Handel och marknad» har 
utarbetats av Ejdestam. För undersökningen av herrgårdarnas 
traditioner har även ytterligare en frågelista tillkommit, M 149 
»Julbegåvning» (av Campbell och fil. kand. Birgitta Waldemars-
son). Något mera omfattande uppteckningsarbete inom detta 
område har icke företagits annat än för Stenhammars gård i 
Södermanland. Detta arbete har möjliggjorts genom HKH Prins 
Vilhelms benägna tillmötesgående och ekonomiska stöd. 

Den i förra årsredogörelsen (s. 91) omnämnda planen på upp-
teckning av städernas folkminnen har så till vida börjat realiseras, 
att ett flertal frågelistor om »Stadstraditioner» utarbetats, näm-
ligen M 152 »Lucia», M 153 »Julen», M 154 »Nyåret, trettondagen, 
tjugondagen och kyndelsmässan», M 155 »Vårfrudagen, fastlagen 
och påsken», M 156 »Valborgsmässan och Kristihimmelsfärds-
dagen», M 157 »Pingst, trefaldighet och midsommar» samt M 158 
»Jordbruk och boskapsskötsel i staden». Samtliga dessa listor ha 
utarbetats av Broberg. Uppteckning av stadstraditioner i någon 
större utsträckning har dock företagits endast i en stad, Trosa. 
Medel därtill har erhållits av stadens hembygdsförening genom 
förmedling av Södermanlands hembygdsförbund. 

Till de olika serierna av frågelistor behandlande särskilda 
sidor av folkkulturen har med detta år tillkommit en, avseende 
att ge systematiska översikter över allmogens äldre arbetsliv, 
arbetsårets, arbetsdagens traditionella uppordning samt livs-
föringens struktur och rytm. Följande frågelistor ha utarbetats: 
M 150 »Arbetsåret. Anvisningar för beskrivningen», M 151 »Arbets-
dagen. Anvisningar för beskrivningen», M 159 »Livsföringens ter- 
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miner», samtliga utarbetade av Campbell. Dessa listor ha omedel-
bart tagits i bruk av ett flertal upptecknare. 

2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet. 

ERIKSSON har under hela året på förordnande uppehållit 
föreståndarebefattningen. Utom det arbete, som åvilat honom 
i egenskap av föreståndare och under större delen av Hedbloms 
inkallelse till värnpliktstjänst jämväl som arkivarie, har han 
granskat inkommande material från olika landskap. Ett arbete, 
som redan omnämnts i det föregående, och som under vårterminen 
1940 tog en stor del av hans arbetstid i anspråk, var ordnandet av 
prof. X. A. Lundells efterlämnade samlingar. Han har utgivit 
»Meddelanden från Landsmålsarkivet i Uppsala nr 2, 1939». Han 
har vidare biträtt vid redigeringen av årg. 1939 av tidskriften 
Svenska landsmål. 

GÖTLIND ledde till sin död den 11 april 1940 som ovan nämnts 
dialektundersökningen i Västergötland och sysslade främst med 
sitt arbete Västergötlands folkmål I. 

LEVANDER har som förut haft sin huvudsakliga verksamhet 
förlagd till Dalmålsordboken, för vilken redogörelse har lämnats i 
det föregående. Han har under året tillsammans med Campbell 
och B. Lindén publicerat »Dalmålsordboken 1939» (i Dalarnas 
hembygdsbok 1940). 

CAMPBELL har som avdelningsföreståndare haft hand om den 
närmare ledningen av folkminnesavdelningens verksamhet. Han 
har vidare utarbetat frågelistorna M 149-151 och 152 samt 
redigerat den för ortsmeddelare m. fl. avsedda stencilerade publi-
kationen »Svensk folkkultur — rapport från Atlas för svensk folk-
kultur», vari han även skrivit en del artiklar. I tryck har han under 
året publicerat »Om medel och mål för den folkloristisk-etnologiska 
undersökningen av den svenska folkkulturen» (i Fm o. Ft 1939). 
Under ht. 1939 och vt. 1940 har Campbell hållit föreläsningar i 
etnologi vid Uppsala universitet samt under vt. 1940 även vid 
Lantbrukshögskolan i Ultuna. 

HOLMKVIST har som ovan nämnts lett undersökningen av 
dialekterna i Västmanland samt under året avslutat utredigeringen 
av ordboken över Bergslagens gruvspråk. 
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ZETTERHOLM har på sätt ovan nämnts arbetat vid riksunder-
sökningen och har under året till större delen färdigställt sin för 
utgivning i arkivets skriftserie beräknade clialektgeografiska 
undersökning om namn på ladugården samt vissa husdjursnamn. 
Vidare har under året större delen av Lindgrens Burträskordbok 
blivit satt och delvis rentryckt. Z etterholm har under året utgivit: 
K. Il. Waltman, »Lidmål. Ny samling» (Sv. lm. B 39, 1938) och 
»En runinskrift från Spekeröd>> (Gbg o. Bohusl. Fmf:s tidskr. 1939). 

HEDBLOM har under året omhänderhaft de göromål, som 
varit förenade med arkivariebefattningen och övat tillsyn över 
expeditionen, vårdat referensbibliotek och handskriftsamlingar 
samt handhaft kassa och bokföring. Särskilda arbeten, som tagit 
hans tid i anspråk utöver dessa löpande ärenden ha varit förbe-
redelserna för institutionens utrymning vid krigsfara hösten 1939 
samt deltagande under våren 1940 i arbetet att ordna prof. Lun-
dens handskriftliga kvarlåtenskap. Han har därjämte fortsatt 
arbetet med utsättande av uppslagsord på ordsamlingar från 
Gästrikland och Hälsingland. 

GUSTAVSON har under den tid han vikarierat å arkivarie-
befattningen dels deltagit i ordnandet av prof. Lundens efter-
lämnade samlingar, dels även ordnat och förtecknat framlidne 
läroverksadjunkten Gunnar Norlanders språkliga samlingar, som 
förvärvats till arkivet. Dessa samlingar innehålla dels en stor 
mängd anteckningar ur riksspråket om skilda företeelser (bildliga 
uttryck, adjektivering, stavning, ordbildning, sammansättning, 
betydelse, allitteration etc.), dels allmogeord och uttryck huvud-
sakligen från Småland och särskilt från Söderåkra, Döderhult m. fl. 
socknar i Kalmar län. Under den tid fr. o. ni. den 5 maj då Gus-
tavson vikarierade å medarbetarbefattningen i E:o 26, ordnade 
och förtecknade han Götlinds efterlämnade samlingar. 

EJDESTAM har huvudsakligen varit sysselsatt vid insamlings-
arbetet och i samband därmed granskat inkommande material, 
fört korrespondens med och givit instruktioner åt upptecknare. 
Som ovan (s. 111) nämnts har han utarbetat frågelistan M 148 
Han har vidare omhänderhaft textgranskningen vid utgivandet 
av framlidne prof. Em. Linderholms »Signelser och besvärjelser», 
som under året avslutats samt vid sidan av löpande göromål gjort 
vissa undersökningar rörande allmogens handelsförbindelser i äldre 

8-440305. Sv. landsmål. 
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tid. Vid tillfällen, då eampbell varit frånvarande för resor eller 
semester, har Ejdestam uppehållit hans tjänst. Under året har 
Ejdestam publicerat följande skrifter: »Handel och marknad i 
Värmland och Dalsland» (i Sveriges privata företagare III, 1940, 
s. 638-643), »Piskning med ris vid årshögtider» (i Fm o. Ft 1940) 
samt »Svenska vårseder» (Sv. landsm. 1939: 2 = B 40). 

BROBERG har huvudsakligen varit sysselsatt med förarbeten 
för den planerade undersökningen av städernas folkminnen samt 
för övrigt deltagit i folkminnesavdelningens löpande göromål och 
därvid utarbetat 7 frågelistor (se ovan s. 111). Vidare har han ut-
arbetat registret till E. Linderholms »Signelser och besvärjelser» 
(i Sv. lm. 1939: 3). 

Fröken ELLA ODSTEDT har på sätt ovan nämnts fullföljt sina 
undersökningar och excerperingar för det textila ordförrådet. 

IV. Resor och uppteokningsarbeten. 

D alar n a. Docenten Å. CAMPBELL reste den 13-24 juli 
1939 i Grangärde, Järna, Malung, Venjan, Mora, Älvdalen och 
Boda för egna forskningar och för instruktion av meddelare. Fil. 
mag. KARIN HESSLING gjorde med ledning av Levanders komplet-
teringslistor till Dalmålsordboken uppteckningar i Gagnef och Ål 
16-29 nov. 1939 och 5-15 juni 1940. Fil. lic. E. HOLMKVIST 
gjorde under ett par dagar i sept. 1939 kompletterande uppteck-
ningar om gruvterminologien vid Falu gruva. Fil. dr L. LEVANDER 
reste 16-28 okt. 1939 i Orsa och Våmhus och 10-22 juni 1940 
i Älvdalen, Mora, Orsa och Våmhus för besvarande av egna 
kompletteringslistor. Fröken ELLA ODSTEDT reste 24 juli-7 aug. 
aug. 1939 i Floda, Mockfjärd och Nås för upptecknande av textil 
och dräktterminologi, och den 25 juni 1940 påbörjade hon en ny 
resa för samma syfte i Orsa och Boda, som avslutades den 4 juli 
1940. Fil. stud. THURE PERSSON upptecknade folkmål oh folk-
minnen i Järna och Ore tiden 6 juni-26 aug. 1939. Herr FILIP 
ROMBO har gjort ett flertal resor till Äppelbo, Lima, Transtrand, 
Ore, Mora, Våmhus, Venjan och Älvdalen. Fil. stud. BIRGER 
WESTIN reste 26 juni-4 juli och 13 juli-18 aug. 1939 i St. Tuna, 
St. Skedvi, Sundborn och Svärdsjö samt i Svartsjö kapellförs. för 
upptecknande av folkminnen. 
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Go tlan d. Fil. dr HERBERT GUSTAVSON insamlade kom-
pletterande material till Gotlandsmålens ljudlära i Lan, När och 
Vamlingbo 8-13 aug. 1939. Fröken ELLA ODSTEDT besökte 13-18 
juni 1940 Visby, där uppteckning av textilterminologi gjordes 
efter meddelare från Hejnum, Ganthem och Norrlanda. 1 samma 
syfte besöktes även Kräklingbo och Bro. 

Gästriklan d. Fil. lic. F. HEDBLOM reste i Hedesunda 
11-20 aug. och i järbo 21-24 aug. 1939 för besvarande av kart-
frågelistor samt andra frågelistor. Den 29-31 okt. 1939 reste han 
till Gävle för instruktion av ortsmeddelare samt för samråd om 
uppteckning av stadstraditioner i Gävle med tjänstemän vid 
stadsbiblioteket. Fröken VIVI WENDIN gjorde uppteckningar i 
Valbo, Ockelbo, Hille, Österfärnebo och Hamrånge och besvarade 
ett flertal frågelistor för dessa socknar. 

Hälsinglan d. Fil. dr PETRUS BOGREN gjorde dialekt-
uppteckningar i Ljusdal och Färila samt fortsatte och komplette-
rade sin tidigare påbörjade utredning om Järvsömålet under 
sammanlagt en och en halv månad 1939. Fil. dr IMBER NORDIN-
GRIP reste 1-6 okt. 1939 i Hanebo, Mo och Segersta för uppteck-
ning av sägner och besvarande av folkloristiska kartfrågelistor. 
Fil. mag. BIRGIT WADIN reste i Bergsjö, varifrån ett antal kart-
frågelistor besvarades samt uppteckningar om fäbodväsen gjordes. 

Härj edal e n. Folkskolläraren E. GRANBERG gjorde folk-
loristiska och etnografiska uppteckningar i Tännäs sommaren 1939. 

Jämtlan d. Folkskollärare E. GRANBERG- har besvarat 
kartfrågelistor för Sunne och Hallen. Fil. kand. MÄRTA HEDLUND 
reste 27 aug.-19 nov. i 20 socknar och gjorde där uppteckningar 
med ledning av arkivets kartfrågelistor jämsides med att hon för 
Etnologiska undersökningen vid Nordiska Museet och på dess 
bekostnad gjorde undersökningar om äldre handelsförbindelser. 

Lapplan d. FTII LISA LIDBERG-BERGFORS besvarade frå-
gelistor och gjorde orduppteckningar i Örträsk. Fil. mag. G. 
HOLM gjorde i juli 1939 i samband med en resa i flera norrländska 
landskap och i sällskap med fil. lic. S. WALLSTRÖM uppteckningar 
för besvarande av kartfrågelistor från Arjeplog. ASTRID VANGE 
har gjort orduppteckningar och besvarat frågelistor från Tärna. 
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Me delp a d. Fröken ANNA-BRITTA FAHLAN har rest i åtta 
socknar och för dessa besvarat kartfrågelistor. Folkskollärare E. 
GRANBERG har i Njurunda gjort uppteckningar om fäbodväsen 
samt om andra etnologiska och folkloristiska ämnen. 

Norr b ot t e n. Under sin ovan nämnda resa i Norrland 
ha fil. mag. G. HOLM och fil. lic. S. WALLSTRÖM gjort uppteck-
ningar i Norrfjärden, resp. Nederluleå, Jokkmokk och Lycksele. 
Doc. D. 0. ZETTERHOLM upptog dialektprov på grammofonskivor 
i över- och Nederkalix 9-12 febr. 1940. 

Närk e. Fil. stud. ANNA BRITTA ARVIDSSON besvarade vid 
besök i Hammar sommaren 1939 frågelistor om slåtter och om 
åkerns beredning. Fil. lic. E. HOLMKVIST besökte 9-11 aug. 1939 
Örebro för studier av samlingar från V. Västmanland i Läns-
museet. Fil. stud. G. Z ETTERBERG fortsatte i mindre omfatt-
ning sin ordinsamling i Snavlunda. 

Smålan d. Fil. dr GERTRUD ARESKOG har gjort uppteck-
ningar om verbens. formlära i Fliseryd och Misterhult. Fil. mag. 
AINA MEIJEL besökte i augusti 1939 åtta socknar i SV. delen av 
landskapet för att insamla svar till kartfrågelistor. Slutligen kan 
här nämnas, att doc. ZETTERHOLM deltog i en av Radiotjänst 
anordnad reportageresa i Småland sommaren 1939. 

ö der manla n: d. Lektor R. JutLow gjorde tiden 7-24 
juli 1939 folkminnesuppteckningar på Muskö och Ornö samt i 
ösmo, Trosa-Vagnhärad, Västerljung, Svärta och Tuna. Fil. dr 
LIBER NoRDIN-GRIP fortsatte sina herrgårdsundersökningar tiden 
15-23 aug. på Stenhammar med understöd av prins Vilhelm och 
den 24-30 aug. på Horns säteri. Tiden 20 okt.-16 nov. gjorde 
hon en folkminnesinventering för Trosa-VagnE ärads hembygds-
förening med understöd från denna förening. Dessutom gjorde 
hon uppteckningar i Malmköping och Flen samt deltog som repre-
sentant för Landsmålsarkivet i Södermanlands Hembygdsföre-
nings årsstämma på Gripsholm den 2 juli 1939. 

Upplan d. Fil. lic. E. HowaKvisT har under hösten 1939 
gjort en resa till Dannemora för kontroll av gravordsuppteckningar. 
Vidare har fru MÄRTA TAMM-G-ÖTLIND gjort smärre folkminnes-
uppteckningar från bruk i N. Uppland. 
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Vär ml an d. Fil. mag. C.-Å. ARVIDSSON gjorde ordupp-
teckningar samt besvarade ett antal frågelistor i Brunskog. Fil. 
mag. R. BROBERG gjorde tiden 17 juni-1 aug. 1939 folkminnesupp-
teckningar i Ostmark, Vitsand, S. Finnskoga, N. Finnskoga, 
Dalby, N. Ny och Nyskoga. Fil. kand. T. EAGNARSSON besvarade 
frågelistor och insamlade ord från Sunne. 

Västerbotten. Fil. mag. GÖSTA HOLM och fil. lic. S. 
WALLSTRÖM gjorde under en gemensam resa i juli 1939 uppteck-
ningar för besvarande av kartfrågelistor och av kompletterings-
frågor till ordförrådet i den under utgivning varande ordboken 
över Burträskmålet i ett tjugufemtal socknar. Fil. kand. S. LUND-
STRÖM gjorde uppteckningar i Skellefteå för sin uppsats om verb-
böjningen i målet. 

Vä st er g ö tlan d. Fil. mag. MAJA BERGSTRAND gjorde 
17 juli-8 aug. 1939 resor i ett flertal socknar i Kåkinds, Kinds 
och Bjärke härader för besvarande av kompletteringslistor för 
västgötaundersökningen. Doc. J. GÖTLIND reste 30 dec. 1939-9 
jan. 1940 i Kinds härad för kontroll av äldre uppteckningar om 
ljudskicket samt gjorde dessutom besök i Göteborg, Borås och 
Skara för samråd med ortsmeddelare. Fil. mag. AINA MEIJEL reste 
5 juli-7 aug. i landskapet för besvarande av kartfrågelistor i 
Hassle och Lugnås samt för kompletteringar till Västgötaöversik-
ten i Vadsbo, Kinne, Kinnefjärdings, Kållands, Åse och Viske 
härader. Fil. kand. E. SANDBERG genomgick kompletteringslistor 
för Västgötaöversikten i Bolum, Eggby, Åsle och Gudhem samt 
kompletterade äldre samlingar om växt- och djurnamn. 

Väst m anlan d. Fil. lic. E. ERIKSSON besvarade som-
maren 1939 ett flertal frågelistor för Fläckebo och Tillberga. 
Fil. lic. E. HOLMKVIST reste i landskapet tiden 5 juli-31 aug. 
1939, varunder Kumla, V. Skedevi, Medåker, Nora, Järnboås, 
Grythyttan, Hällefors, Ramsberg och Gunnilbo besöktes. Under 
samma resa gjordes kompletterande uppteckningar för gruvord-
boken i Nora tiden 15 juli-22 aug. och vid ett besök i Västerås 
genomgingos inventarielistor i Västmanlands fornminnesförenings 
arkiv. Teol. kand. M. LINDBLAD besvarade 25 frågelistor för Järn-
boås samt genomgick därjämte ett antal kartfrågelistor. Fil. stud. 
KERSTIN LUNDBORG-CARLSÄTER besvarade specialfrågor för Väs- 



118 MANNE ERIKSSON. 

tervåla vid ett besök där 1-5 aug. 1939. Folkskollärare R. NILSSON 
besvarade ett antal frågelistor för Medåker. 

Ånger manlan d. Fru LISA BERGFORS gjorde sommaren 
1939 en mindre ordsamling i Bj urholm. Fil. kand. K.-H. DAHL-
STEDT gjorde uppteckningar om husdjursskötsel i Graninge den 
15-29 aug. 1939. En tilltänkt fortsättning av resan måste inhi-
beras på grund av krigets utbrott. Fröken ANNA BRITTA FAI1LfiN 
besvarade kartfrågelistor från Boteå, Edsele, Nordingrå, Ramsele, 
Säbrå, Vibyggerå och Ådalsliden, Fil. lic. S. WALLSTRÖM besvarade 
kompletteringslistor från Arnäs och Nordingrå. 

Ö eter g ö tla n d. Fil. mag. P. AGGEMARK gjorde under 
sex dagar sommaren 1939 uppteckningar för besvarande av fråge-
listor i Tjärstad. 

Av uppteckningsarbeten utanför Sveriges gränser fortsattes 
även detta år agronom FR. ISBERGS omfattande insamling av 
material rörande Nuckö i E stla n d, varvid ett flertal nya fråge-
listor besvarades. 



Landsmålsarkivets i Lund ärsberättelser 1938-40. 

AV GUNNAR HEDSTRÖM. 

1. 

Arbetsåret 1938-39. 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning. 

Institutet för landsmålsundersökningarna i Lund, vanligen 
benämnt »Landsmålsarkivet i Lund» (LAL), har under ovannämnda 
arbetsår haft samma ledning och organisation som under arbetsåret 
1937-1938. Som styrelse har »Centralstyrelsen för landsmåls-
föreningarna i Lund» fungerat. Centralstyrelsen har bestått av 
professor MARTIN P:N NILSSON, ordförande, professor EILERT 
EKWALL, v. ordförande, docenten GUNNAR HEDSTRÖM, sekrete-
rare, förste bibliotekarien BERT MÖLLER och professor C. W. VON 
SYDOW. Skattmästare har varit förste bibliotekarie BERT MÖLLER. 

Institutets föreståndare är sedan d. 1/4 1937 docenten GUNNAR 
HEDSTRÖM. 

Till bestridande av kostnaderna för landsmålsinstitutets 
verksamhet under budgetåret har av förslagsanslaget å 175,400 
kronor till landsmålsundersökningarna i riket anvisats 39,150 
kronor till landsmålsundersökningarna i Lund, därav till avlö-
ningar och arvoden 19,700 kronor, till resor, materialier och ex-
penser, inlösen av samlingar, dialektupptagning å grammofon 
14,450 kronor och till fortsatt utgivande av ordboken över Vanda-
målet 5,000 kronor. 

Till bestridande av tryckningskostnader för P. N. Petersons 
i Norbyvalda Ordbok över Vallda-målet har Centralstyrelsen dess-
utom haft att tillgå den oförbrukade återstoden av det Central-
styrelsen 1937 för fortsatt utgivande av omförmälda ordbok be-
viljade anslaget av lotterimedel. För bedrivande av sitt fältarbete 



120 GUNNAR HEDSTRÖM. 

har institutet måst låna av dessa medel för återbetalning under 
kommande budgetår, enär statsanslaget icke räckt till att utnyttja 
de möjligheter till ett mera omfattande uppteckningsarbete ute i 
bygderna, som detta budgetår erbjudit sig. 

2. Personal och tjanstgöringsförhållanden. 

Institutionens personal har under året utgjorts av — utom 
föreståndaren, docenten HEDSTRÖM — fil. dr INGEMAR INGERS, 
amanuens, och fröken DAGMAR WAHLGREN, arkivbiträde. 

HEDSTRÖM har tjänstgjort under hela budgetåret med undan-
tag av 4-26 juli och 1-18 aug. 1938, då han åtnjöt semester. 
Hedströms arbete har bestått i ledning av institutionen och över-
vakning av arbetet inom densamma. Han har med biträde av 
amanuensen uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar och 
ansökningar av skilda slag samt utarbetat årsberättelsen. Han har 
granskat och värderat inkomna samlingar och instruerat uppteck-
nare. Han har lett och övervakat utredigeringen av äldre dialek-
tala handskrivna källor från Småland och utarbetat frågelistor 
för komplettering av Smålands-samlingarna, och han har granskat 
de utredigerade partierna av den av institutionen utgivna ordbo-
ken över Valldamålet. Hedström har även biträtt vid seminarie-
övningar i nordiska språk för licentiatexamen, när uppsatser eller 
avhandlingar med dialektologiska ämnen ventilerats. 

En offentlig instruktionskurs för landsmålsupptecknare har 
givits av Hedström under tiden 18 april-5 maj 1939. Kursen, som 
omfattade 16 timmar, bevistades av 58 personer. Dessutom har 
Hedström meddelat enskild undervisning och instruktion. 

Följande tjänsteresa har av Hedström företagits: 
till Uppsala 12-14 mars 1939 för överläggningar med Lands-

målsarkivets i Uppsala t. f. föreståndare, arkivarie Manne Eriks-
son, och Svenska Ortnamnsarkivets föreståndare, professor Jöran 
Sahlgren, rörande gemensamma arkivangelägenheter. 1 samband 
med resan gjordes besök i Stockholm för informationer i vissa 
institutionens angelägenheter hos kanslerssekreteraren. 

INGERS har tjänstgjort å Landsmålsarkivet under samman-
lagt 911, månad. Under juli och delvis augusti månader 1938 uppe-
höll han som vikarie föreståndarebefattningen under förestånda-
rens semester. Hans arbete har omfattat granskning, ordnande och 
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katalogisering av till arkivet inkommande samlingar, utredigering 
av äldre och nyare i anteckningsböcker o. d. föreliggande primär-
material, diverse excerperingsarbeten, instruering av upptecknare 
samt expeditionsgöromål. Vidare har han företagit smärre resor 
för komplettering av arkivets samlingar från orter i närheten av 
Lund. Angående resa för grammofonupptagningar se mom. 4 och 
betråffande övrigt insamlingsarbete se mom. 5. 

DAGMAR WAHLGREN har tjänstgjort som arkivbiträde under 
hela året med undantag av tiden 4-23 juli 1938, då hon åtnjöt 
semester. Hon har fört accessionskatalogen, ordnat inkommet 
material och äldre ordsamlingar, utredigerat på seUslappar vissa 
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien och Svenska 
Akademiens Ordboksredaktion tillhöriga handskriftliga ordsam-
lingar från Småland (jfr mom. 4 s. 122), utfört excerperingsarbete 
(särskilt av svar på frågelistor), utskrivit brev och handlingar, 
fråge- och kompletteringslistor och har deltagit i katalogiserings-
och expeditionsarbete. Därjämte har hon biträtt vid redaktions-
arbete för Vallda-ordboken. 

Extra arbetshjälp. 
Fil. lic. ERIC EILERT har under föreståndarens ledning utar-

betat en frågelista för Smålandsundersökningen och har även på-
börjat ett realregister och ett synonymregister till ordsamlingarna. 

Fil. mag. ERIK jOHANNESSON har excerperat folkmålstexter 
och svar på frågelistor för de lexikaliska samlingarna. 

Fil. kand. LENNART LARSSON har utarbetat kartor avseende 
genusförhållanden och utbredningen av vissa ordformer i södra 
Sverige. 

Fröken GUN NORRMAN har utfört räkning och signering av 
samlingar och har påbörjat ett lexikaliskt register till samlingarna 
från Blekinge. 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård. 

Vid arbetsårets ingång utgjorde manuskriptbeståndet 16 h. 
fol., 84 h. 4:o, 235 h. 8:o och 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 och 52 bl. i växlande 
format. 

Arbetsårets accession. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd 
har under året ökats med 15 bl. fol.. 2,884 bl. 4:o och 81,441 bl. 
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16:o. Det utgör således nu 16 h. fol., 84 h. 4:o, 235 h. 8:o och 10 h. 
16:o samt 3,095 bl. fol., 50,259 bl. 4:o, 1,709 bl. 8:o, omkr. 1,084,000 
bl. 16:o och 52 bl. i växlande format. 

Under arbetsåret har Landsmålsarkivet fortsatt intalning av 
dialektprov på grammofonskivor (se vidare under mom. 4 nedan). 

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

Bibliotek. Biblioteket har under året undergått tillökning 
genom gåvor och inköp. 

Inventarier. Samlingarnas och bibliotekets tillväxt har nöd-
vändiggjort anskaffandet av 9 skåp och 3 bokhyllor under budget-
året. 

Gåvor. Gåvor (i form av tryck eller manuskript) ha erhållits 
från följande enskilda och institutioner: 

Stationsinspektor 0. Cappelin, Lund; Det norske Videnskaps 
Akademi, Oslo; docent Johan Götlind, Uppsala; fil. dr Ingemar 
Ingers, Lund; Landsmålsarkivet, Uppsala; författaren William 
Lengertz, Malmö; herr Bror Lindén, Stockholm; docent K. G. 
Ljunggren, Lund; docent Ivar Modker, Uppsala; stationskarl Her-
man Nilsson, Hässleholm; Nordiska Museet, Stockholm; lektor 
Johan Palmk Lund; Riksdagsbiblioteket, Stockholm; fil. dr Carl 
Sahlin, Djursholm; professor Gunnar Tilander, Stockholm; Uni-
versitetsbiblioteket, Lund; Universitetsbiblioteket, Uppsala. 

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har 
under året uppgått till 1,648. 

4. Arkivarbeten, materialets bearbetning och tryckning. 

Äldre samlingar ha fortfarande ordnats, stämplats och räk-
nats. Avskriften av den Svenska Akademiens Ordboksredaktion 
tillhöriga handskriften Norlander, Ordbok över Västbomålet har 
slutförts och utredigering på sedUlappar av den Kungl. Vitterhets 
Historie och Antikvitets Akademien tillhöriga handskriften J. X. 
Lagergren, Ordbok för Småländska Landskaps Språket har på-
börjats. Under utarbetning är även ett realregister och ett syno-
n.yraregister till ordsamlingarna samt ett levikaliskt register till 
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ordsamlingarna från östra och mellersta Blekinge. För Smålands-
undersökningen har med särskilt tillgodoseende av lexikaliska och 
ordgeografiska synpunkter en omfattande frågelista sammanställts 
på grundval av genomgång av ordsamlingarna. Renskrivning av 
institutionen tillhöriga äldre uppteckningar, som hittills förelegat 
i anteckningsböcker o. d., har fortsatt. Utredigering av de i före-
gående årsberättelse omnämnda pristävlingsbidragen från Skåne 
har påbörjats och föreligga därav hittills i renskrivet skick omkr. 
2,800 bl. 16:o med material från Harjagers, Oxie och Skytts hära-
der. Slutligen har ur frågelistsvar ocl monografiska uppteckningar 
från Småland lexikaliskt material excerperats och utskrivits å 
sedålappar. 

Allt inkommande material har genomgåtts och granskats 
av Hedström och Ingers, i huvudsak efter samma fördelning som 
under föregående arbetsår. 

Intalning av dialektprov å grammofonskivor har utförts i södra 
Skåne genom fil. lic. FOLKE HEDBLOM, Uppsala, tillsammans med 
L Ingers medelst en Uppsala landsmålsarkiv tillhörig upptagnings-
apparat, som ställts till förfogande. Intalningarna ägde rum under 
tiden 5-13 juni 1939. Under två dagar biträdde fil. kand. Nils 
Bengtsson vid intalningar i sydöstra Skåne. Följande orter be-
söktes: Stävie, Torna hd; Dagstorp och V. Karaby, Harjagers hd; 
Tottarp och Lyngby, Bara hd; Tolånga, Färs hd; Hammenhög och 
Ö. Herrestad, Ingelstads hd; Tygelsjö, Oxie hd; Vellinge och Fru 
Alstad, Skytts hd; Skarhult, Frosta hd; Ö. Vemmenhög, Vemmen-
högs hd. Språkprov upptogos därvid å sammanlagt 47 dubbelsidiga 
grammofonskivor. 

Det till den dialekt geografiska undersökningen hörande materia-
let förvaras och bearbetas i Uppsala av professor Natan Lindqvist 
(förutvarande föreståndare för Landsmålsundersökningarna i 
Lund) i enlighet med beslut av Centralstyrelsen, den 7 dec. 1936. 

Redigeringen av P. N. PETERSONS ordbok över Valldamålet 
har fortsatt under arbetsåret och har liksom tidigare närmast 
handhafts av fil. dr ERIK BuunN. Det fjärde häftet utgavs från 
trycket i början av juni 1939. Det femte häftet är under utarbet-
ning. 

Följande undersökningar och bearbetningar ha under året fort-
gått eller avslutats: 
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Fil. lic. HUGO ARESKOUG: Sydöstskånska folkmål; fil. dr ERIK 
BRUHN: Kullamålet; docent GUNNAR HEDSTRÖM: Sydsmåländska 
folkmål; fil. dr INGEMAR INGERS: Sydvästra Skånes folkmål; 
fil. lic. Bo MAGNUSSON: Studier över substantivböjningen i syd-
svenska dialekter (avhandling för fil. lic.-examen); fil. lic. STURE 
NILSSON: Mellersta och norra Hallands folkmål; fil. lic. SVEN 
PETTERSSON: Blekingska folkmål; fil. dr GÖSTA SJÖSTEDT: Med 
djurnamn sammansatta ortnamn; fil. mag. V. WELANDER: Kon-
sonantismen i Skånemålen. — Ingers har under året publicerat 
gradualavhandlingen »Studier över det sydvästskånska dialekt-
området» (ingående såsom nr 5 i Landsmålsarkivets i Lund skrift-
serie) och därjämte artikeln »Personbeteckningar i en Skåne-
socken» (i Svenska landsmål årg. 1937) och en textsamling, »Några 
folksägner från Bara härad» (i Skånes hembygdsförbunds årsbok 
1939). Sture Nilsson har utgivit »Om folkmålen i Halland» (i 
Halland, en bok om hembygden, utg. av Hallands nation i 
Lund 1938), Sven Pettersson »Blekinge folkmål» (i Blekinge-
boken 1939). 

5. Insamlingsarbetet 1938-1989. 

Skåne. 

Bara h d. Fil. dr I. INGERS har inlämnat kompletterande 
ordsamlingar jämte en del texter från Lomma, Burlöv, Tottarp 
och Mölleberga. Ortsmeddelaren fröken Kristina Pålsson har för 
Burlövs sn besvarat ett antal frågelistor. 

Bj är e h d. Läroverksadjunkten VIKTOR WELANDER har 
undersökt målet i Barkåkra och hittills upptecknat 1,500 ord. 

Frosta h d. Fröken HELGA PERSSON har i Munkarp och N.. 
Rörum besvarat ett antal frågelistor. Som ortsmeddelare ha dess-
utom verkat herr Ludvig Fredriksson, Löberöd, och fröken 
Annette Sonesson, Ö. Äspinge. 

V. Göin ge h d. Fil. mag. ERIK BERGENRUD har i N. Åkarp 
upptecknat 1,100 ord. Stationskarlen HERMAN NILSSON, Hässle-
holm, har fortfarit som ortsmeddelare för Stoby och kring-
liggande socknar. 

Ö. G öinge h d. Fil. dr GÖSTA SJÖSTEDT har påbörjat un-
dersökningar i Ghmåkra och har hittills inlämnat 1,550 ord. 
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Ingelstads h d. Undersökningar ha företagits i Borrby 
av läroverksadjunkten HUGO ARESKOUG samt i Hörup och 
Ö. Herrestad av fil. kand. NILS BENGTSSON. Av vardera ha c:a 
3,000 bl. 16:o inlämnats. 

Oxie h d. Fil. dr I. INGERS har fortsatt uppteckuingsar-
bete i Bunkeflo. 

Vemmenhögs hd. Fil. dr I. INGERS har i Äspö gjort 
kompletterande uppteckningar. Fru ELLIDA OHLSSON har som 
meddelare för Skurupsorten besvarat ett antal frågelistor samt 
inkommit med en ordsamling på över 2,000 bl. 16:o. 

V illand s h d. Teol. kand. CURT LINDQVIST har i Ive-
tofta besvarat ett antal frågelistor. 

S. Äsbo h d. Fil. mag. Bo MAGNUSSON har i Höja upp-
tecknat omkr. 500 ord. 

Blekinge. 

Bräkne h d. Fil. dr TAGE AIILDÅN har inlämnat en ord-
samling från Hällaryd, omfattande 2,500 bl. 16:o. 

Medelst ads h d. Ingemör AXEL HAMMELIN har fortsatt 
uppteckningsarbete i Ronneby landsförsamling och har under 
året bl. a. inlämnat omkr. 1,800 ordlappar. Herr GUSTAV PETTERS-

SON har som ortsmeddelare börjat insända uppteckningar från Sill-
hövda. Hittills ha inkommit omkr. 1,400 ordlappar. Ordboks-
assistenten MÄRTA PETTERSSON har inlämnat ytterligare omkr. 
1,200 bl. 16:o med uppteckningar från Förkärla. 

Östra h d. Fil. kand. MAGNUS GUSTAFSSON har undersökt 
målet i Lösen, varvid insamlats omkr. 1,240,  ord. 

Halland. 

Fj är e h d. Herr ALFRED JÖNSSON, Lindome, har fortsatt 
sitt uppteckuingsarbete och har under året inlämnat över 4,000 
bl. 16:0 orduppteckningar. Fil. dr P. N. PETERSON, Norbyvalda, 
har åtskilliga gånger insänt kompletterande uppteckningar för 
Vallda-ordboken. 

Halmstads h d. Herr K. A. KARLSSON, Harplinge, har 
fortfarande verkat som ortsmeddelare och har inlämnat uppteck-
ningar utgörande nära 1,000 bl. 16:0. 
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Himl e h d. Fil. lic. STURE NILSSON har i Spannarp upp-
tecknat omkr. 1,100 ord och i Gödestad omkr. 800. 

Höks h d. Fil. kand. KERSTIN VALFRIDSSON har i Hasslöv 
upptecknat omkr. 1,500 ord och därtill besvarat frågelistor. 

Småland. 
Allbo h d. Herr OSKAR NILSSON har för Moheda sn besva-

rat ett antal frågelistor. 
Kinne valds h d. Friherre ERIK KRUUSE har undersökt 

målet i öjaby och upptecknat omkr. 1,700 ord. 
K onga h d. Herr Ton KRANTZ har i Hovmantorp insamlat 

ytterligare omkr. 800 ord. 
S. Mör e h d. Folkskollärare B. 0. BONDESSON har utfört 

monografiska uppteckningar över allmogekulturen i Torsås och 
Gullabo. 

Norr vidinge h d. Friherre ERIK KRUUSE har i Aneboda 
upptecknat omkr. 1,700 ord. 

Sunn er b o h d. Fil. kand. LAGE NILSSON har som resultat 
av undersökning i Vittaryd inlämnat c:a 2,500 ordlappar. Folk-
skollärare K. SALOMONSSON har påbörjat uppteckningar i Angel-
stad och har hittills inlämnat omkr. 1,500 bl. 16:o uppteckningar. 
Fil. stud. STEN BERTIL VIDE har i Hallaryd upptecknat lekar och 
rim. 

S. Tjusts h d. Fil. lic. ERIC EILERT har under året inläm-
nat närmare 2,500 bl. 16:o med uppteckningar från Blackstad. 

T veta h d. Löjtnant FOLKE NEIJ har fortsatt sitt upp-
teckningsarbete i detta härad och har under året utfört samman-
lagt över 8,000 bl. 16:o uppteckningar från Barnarp, Järstorp, 
Jönköping, Ljungarum, Rogberga och Sandseryd. 

N. Vedbo h d. Fil. mag. ERIK LÖNNERHOLM har gjort un-
dersökningar i Linderås och där insamlat omkr. 2,200 ord. 

S. Vedbo h d. Fil. mag. TORSTEN BJÖRKMAN har genom 
undersökning i Edshult insamlat omkr. 2,100 ord. 

Vä st b o h d. Fil. kand. LENNART LARSSON har inlämnat 
omkr. 700 bl. 16:o uppteckningar från Sälluntofta. Fil. mag. ERIK 
LÖNNERHOLM har i Färgaryd insamlat omkr. 1,200 ord. Fru ANNA 
NILSSON har i S. Hestra besvarat frågelistor och kompletterat en 
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förut påbörjad ordsamling samt därtill inlämnat smärre ordsam-
lingar från Gryteryd och Villstad. 

Västra h d. Friherre ERIK KRUUSE har i Rankvilla in-
samlat omkr. 1,150 ord. 

Öst b o h d. Som ortsmeddelare har verkat herr FINGAL 
JOHANSSON, Fryele. Han har inlämnat c:a 900 bl. 4:o. 

Arbetsåret 1939-40. 

1. Organisation, ekonomi, förvaltning. 

Landsmålsarkivet i Lund (LAL) har under ovannämnda 
arbetsår haft samma ledning och organisation som under arbets-
året 1938-1939. Som styrelse har »Centralstyrelsen för landsmåls-
föreningarna i Lund» fungerat. På ordförandeposten i Central-
styrelsen efterträddes professor Martin P:n Nilsson d. 8 dec. 1939 
av professor ERIK NOREEN. Övriga styrelseledamöter hava varit 
professor EILERT EKWALL, v. ordförande, docenten GUNNAR 
HEDSTRÖM, sekreterare, förste bibliotekarien BERT MÖLLER och 
professor C. W. VON SYDOW. Skattmästare har varit förste biblio-
tekarie BERT MÖLLER. 

Institutionens föreståndare är sedan d. 1/4  1937 docenten 
GUNNAR HEDSTRÖM. 

Till bestridande av kostnaderna för landsmålsinstitutionens 
verksamhet under budgetåret har av till landfmålsarkiven bevil-
jade förslags- och reservationsanslag till Landsmålsarkivet i 
Lund anvisats: 23,600 kronor till grundavlöningar m. m. jämte 
medel till avlöningsförhöjningar och rörligt tillägg, 2,200 kronor 
till omkostnader samt 13,900 kronor till insamling och bearbet-
ning av vetenskapligt material. 

Till bestridande av tryckningskostnader för P. N. Petersons 
i Norbyvalda Ordbok över Vallda-målet har Centralstyrelsen 
dessutom haft att tillgå den oförbrukade återstoden av det Central-
styrelsen 1937 för, fortsatt utgivande av omförmälda ordbok be-
viljade anslaget av lotterimedel. 
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2. Personal och tjänstgöringsförhållanden. 

Institutionens personal har under året utgjorts av — utom 
föreståndaren, docenten HEDSTRÖM — fil. dr INGEMAR INGERS, 
arkivarie, och fröken DAGMAR WAHLGREN, arkivbiträde. 

HEDSTRÖM har tjänstgjort under hela budgetåret med undan-
tag av 14/7_19/8,  2042,  221i12  1939, 1415  1940, då han åtnjöt semester, 
och 3  12/2_9i, 1940, då han åtnjöt tjänstledighet för sjukdom. 
Hedströms arbete har bestått i ledning av institutionen och över-
vakning av arbetet inom densamma. Han har med biträde av 
arkivarien uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar och ansök-
ningar av skilda slag samt utarbetat årsberättelsen. Han har 
granskat och värderat inkomna samlingar och instruerat upp-
tecknare. Han har lett och övervakat utredigeringen av äldre 
dialektala handskrivna källor från Småland och utarbetat fråge-
listor för komplettering av Smålandssamlingarna, och han har 
granskat de utredigerade partierna av den av institutionen ut-
givna ordboken över Valldamålet. Hedström har även biträtt vid 
seminarieövningar i nordiska språk för licentiatexamen, när upp-
satser eller avhandlingar med dialektologiska ämnen ventilerats. 
Genom Centralstyrelsens beslut d. 10 april 1940 uppflyttades 
Hedström från löneklass 29 till löneklass 30 inom lönegrad eo 28. 

En offentlig instruktionskurs för landsmålsupptecknare har 
givits av Hedström under april månad 1940. Kursen, som omfat-
tade 16 timmar, bevistades av 33 personer. Dessutom har Hed-
ström meddelat eitskild undervisning och instruktion. 

Följande tjänsteresa har av Hedström företagits: 
till Uppsala 9/0-13/6  1940 för överläggningar med Landsmåls-

arkivets i Uppsala t. f. föreståndare, arkivarie Manne Eriksson, 
och Svenska Ortnamnsarkivets föreståndare, professor Jöran 
Sahlgren, rörande gemensamma arkivangelägenheter. 1 samband 
med resan gjordes besök i Stockholm för informationer i vissa 
institutionens angelägenheter hos kanslerssekreteraren och hos 
statssekreteraren i ecklesiastikdepartementet. 

INGERS förordnades i enlighet med Centralstyrelsens anhållan. 
genom skrivelse från Kanslern för rikets universitet den 5 juli 1939 
att från och med den 1 juli 1939 tills vidare, intill dess befatt-
ningen blivit i vederbörlig ordning tillsatt, upprätthålla den nyin- 
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rättade arkivarietjänsten vid arkivet. Den 11 juli 1939 kungjordes 
befattningen till ansökan ledig och vid ansökningstidens utgång 
hade Ingers ensam anmält sig som sökande. Vid sammanträde den 
20 aug. 1939 avgav Centralstyrelsen sitt förord för Ingers, och 
genom skrivelse från Kanslern den 31 aug. 1939 förordnades 
Ingers till innehavare av befattningen som e. o. arkivarie vid 
Landsmålsarkivet i Lund. Genom k. brev d. 29 sept. 1939 till 
länsstyrelsen i Malmö medgavs, att Ingers under ovannämnda 
tillfälliga förordnande finge åtnjuta de med befattningen förenade 
avlöningsförmånerna. 

Ingers har tjänstgjort under hela budgetåret utom 
23b2, "tis 1939 och 25/6-30/0  1940, då han åtnjöt semester: Under 
föreståndarens tjänstledighet och semester har han även uppehållit 
föreståndarbefattningen. Hans arbete har omfattat granskning, 
ordnande och katalogisering av till arkivet inkommande samlingar, 
utredigering av äldre och nyare i anteckningsböcker o. d. före-
liggande primärmaterial, diverse excerperingsarbeten, instruering 
av upptecknare samt expeclitionsgöromål. Vidare har han före-
tagit smärre resor för komplettering av arkivets samlingar från 
orter i närheten av Lund. Han har även utredigerat av honom på 
1920-talet upptecknade texter från Bara, Oxie och Sky Gts härader, 
sammanlagt omkr. 660 bl. 4:o uppteckningar över sägner, folktro 
och folksed. Beträffande övrigt insamlingsarbete se mom. 5. 

DAGMAR WAHLGREN erhöll cl. 20 juni 1939 av Centralstyrelsen 
provisoriskt förordnande på den nyinrättade arkivbiträdestjänsten 
vid arkivet, till dess denna blivit i vederbörlig ordning tillsatt. 
Den 11 juli 1939 kungjordes befattningen till ansökan ledig och 
vid ansökningstidens utgång hade som sökande anmält sig t. f. 
arkivbiträdet Dagmar Wahlgren och Signe Wirgin. Vid samman-
träde den 20 aug. 1939 förordnade Centralstyrelsen t. f. arkiv-
biträdet Dagmar Wahlgren till innehavare av befattningen som 
e. o. arkivbiträde vid Landsmålsarkivet i Lund. 

Dagmar Wahlgren har tjänstgjort under hela året med un-
dantag av 24/7_12/8  1939, då hon åtnjöt semester. Hon har fört 
accessionskatalogen, ordnat inkommet material och äldre ord-
samlingar, utredigerat på sedålappar gamla handskriftliga ord-
samlingar från Småland (jfr mom. 4s. 4), utfört excerperingsarbete 
(särskilt av svar på frågelistor), utskrivit brev och handlingar, 
fråge- och kompletteringslistor och har deltagit i katalogiserings- 

9-440305. Sv. landsmål. 
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och expeclitionsarbete. Därjämte har hon biträtt vid redaktions-
arbete för Vallda-ordboken. 

Extra arbetshjälp. 
Fil. lic. ERIC EILERT har utredigerat dialektmaterial från 

Blackstad (S. Tjust) och har även fortsatt arbetet med ett real-
register och ett synonymregister till ordsamlingarna. 

Fil. mag. ERIK JOHANNESSON har excerperat folkmålstexter 
och svar på frågelistor för de lexikaliska samlingarna. 

Fil. kand. LENNART LARSSON har utarbetat kartor avseende 
genusförhållanden och utbredningen av vissa ordformer i södra 
Sverige. 

Fröken GUN NORRMAN har utfört räkning och signering av 
samlingar och fortsatt arbetet med det lexikaliska registret till 
samlingarna från Blekinge. 

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning och vård. 

Vid arbetsårets ingång utgjorde manuskriptbeståndet 16 h. 
fol., 84 h. 4:o, 235 h. 8:o och 10 h. 16:o samt 3,095 bl. fol., 50,259 
bl. 4:o, 1,709 bl. 8:o, omkr. 1,084,000 bl. 16:o och 52 bl. i växlande 
format. 

Arbetsårets accession. Landsmålsarkivets manuskriptbestånd 
har under året ökats med 4 h. 4:o, 44 bl. fol., 3,058 bl. 4:o och 
57,380 bl. 16:o. Det utgör således nu 16 h. fol., 88 h. 4:o, 235 h. 
8:o och 10 h. 16:o samt 3,139 bl. fol., 53,317 bi. 4:o, 1,709 bl. 8:o, 
omkr. 1,141,400 bl. 16:o och 52 bl. i växlande format. 

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

Bibliotek. Biblioteket har under året undergått tillökning 
genom gåvor och inköp. 

Inventarier. Under året har inköpts en grammofon med 
högtalare för uppspelning av skivor med dialektprov samt ett skåp 
för förvaring av dylika skivor. 

Gåvor. Gåvor (i form av tryck eller manuskript) ha erhållits 
från följande enskilda och institutioner: 
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Stationsinspektor 0. Cappelin, Lund; professor Herman 
Geijer, Uppsala; fil. dr Herbert Gustavson, Uppsala; fil. dr 
I. Ingers, Lund; kamrer N. Jönsson, önnestad; herr K. A. Karls-
son, Harplinge; Landsmålsarkivet, Uppsala; redaktör W. Leng-
ertz, Malmö; professor K. G. Ljunggren, Lund; docent Ivar 
ModUr, Uppsala; Nordiska MusUt, Stockholm; Universitetsbiblio-
teket, Lund, 

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkiv et har 
under året uppgått till 1,398. 

4. Arkivarbeten, materialets bearbetning och tryckning. 

Äldre samlingar ha fortfarande ordnats, stämplats och räk-
nats. På sedhlappar ha utredigerats handskrifterna X. J. Lager-
gren, Ordbok för Småländska Landskaps Språket, tillhörig Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, samt X. Jons-
son, Ordbok över Hossmomålet, tillhörig Landsmålsarkivet i 
Uppsala. Under utarbetning är även ett realregister och ett 
synonymregister till ordsamlingarna samt ett lexikaliskt register 
till ordsamlingarna från östra och mellersta Blekinge. För Små-
lands-undersökningen har med särskilt tillgodoseende av lexika-
fiska och ordgeografiska synpunkter en frågelista sammanställts 
på grundval av genomgång av under året inkomna ordsamlingar. 
Renskrivning av institutionen tillhöriga äldre uppteckningar, som 
hittills förelegat i anteckningsböcker o. d., har fortsatt, och ur 
frågelistsvar och monografiska uppteckningar från Småland har 
lexikaliskt material excerperats och utskrivits å sed4lappar. 

Allt inkommande material har genomgåtts och granskats 
av Hedström och Ingers, i huvudsak efter samma fördelning som 
under föregående arbetsår. 

Det till den dialektgeografiska undersökningen hörande ma-
terialet förvaras och bearbetas i Uppsala av professor Natan 
Lindqvist (förutvarande föreståndare för Landsmålsarkivet i 
Lund) i enlighet med beslut av Centralstyrelsen den 7 dec. 1936. 

Redigeringen av P. N. PETERSONS Ordbok över Valldamålet 
har fortsatt under arbetsåret och har liksom tidigare närmast 
handhafts av fil. dr ERIK BiluaN. Det femte häftet utgavs från 
trycket i juni 1940. Det sjätte häftet är under utarbetning. 
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Följande undersökningar och bearbetningar ha under året fort-
gått eller avslutats: 

Fil. lic. HUGO ARESKOUG: Sydöstskånska folkmål; fil. dr 
ERIK BRUHN: Kullamålet; docent GUNNAR HEDSTRÖM: Sydsmå-
ländska folkmål; fil. dr INGEMAR INGERS: Dialekttexter från syd-
västra Skåne; fil. lic. STURE NILSSON: Mellersta och norra Hallands 
folkmål; fil. lic. SVEN PETTERSSON: Blekingska folkmål; fil. dr 
GÖSTA SJÖSTEDT: Med djurn,aran sammansatta ortnamn (forts.) 
samt Dialekttexter från Glimåkra med grammatisk inledning; 
fil. lic. V. WELANDER: Konsonantismen i Skånemålen. — Under 
året har publicerats av Hedström »Näshult» (i Sydsv. ortnamns-
sällsk:s årsskr. 1937/39), av Ingers »Namnet Klagstorp» (i Sydsv. 
ortnamnsällsk:s årsskr. 1937/39), av Sjöstedt »Med djurnamn 
sammansatta ortnamn i Frosta härad» (i Sydsv. ortnamnssällsk:s 
årsskr. 1937/39). 

5. Insamlingsarbetet 1939-1940. 

Skåne. 

Bara h d. Fil. dr I. INGERS har utredigerat texter, upp-
tecknade på 1920-talet, utgörande sammanlagt 558 bl. 4:o och 
representerande de flesta socknar i häradet men företrädesvis 
Lomma, Uppåkra, Burlöv, Tottarp och Hyby. Innehållet utgöres 
av folksägner, folktro och folksed. 

Bj är e h d. Läroverksadjunkten VIKTOR Welander har 
fortsatt undersökningen av målet i Barkåkra och under året in-
lämnat ytterligare 500 ord. 

Frosta h d. Som ortsmeddelare ha tjänstgjort herr LUD-
VIG FREDRIKSSON, Löberöd, fröken HELGA PERSSON, Höör, och 
fröken ANNETTE SONESSON, 0. Äspinge, vilka dels gjort ordupp-
teckningar, dels besvarat frågelistor. 

Gärds h d. Den förut påbörjade avskrivningen av fram-
lidne studeranden OLA NILSSONS uppteckningar från 1917-18 
över folkmålet i Linderöd och Äsphult har nu blivit fullföljd. 
Härigenom ha erhållits ytterligare omkr. 1,500 bl. 16:o uppteck-
ningar av ord och fraser samt omkr. 70 bl. 4:o dialekttexter (folk-
tro och sägner, småhistorier, ordspråk och gåtor). Där komplet- 



LA. NDSMILSARKIVETS LUND ÅRSBERÄTTELSER 1938-40. 133 

tering och kontrollering varit behövlig, har denna verkställts å 
ort och ställe genom arkivarien. 

V. Göinge h d. Kamrer N. JÖNSSON har insänt uppteck-
ningar av ordstäv och talesätt från olika delar av häradet. 

Har j a g er s hd. Fil. dr 1. INGERS har inlämnat 960 bl. 
16:o uppteckningar från Kastberga by i V. Sallerups sn. 

In gelst a ds h d. Fil. kand. NILS BENGTSTON har företagit 
undersökningar i Glemminge och Tosterup. Å vardera orten ha 
omkr. 1,500 ord upptecknats jämte en del texter å dialekt. Läro-
verksadjunkten HUGO ARESKOUG har undersökt målet å Kåse-
berga fiskläge i Valleberga sn, där nära 3,000 ord upptecknats. 

Luggude h d. Läroverksadjunkten VIKTOR WELANDER 
har påbörjat undersökningar i Väsby, varifrån hittills 500 ord 
inkommit. 

Onsj ö h d. Fröken HELGA PERSSON har besvarat ett antal 
frågelistor för socknarna Billinge och Hallaröd. 

Oxie h d. Fil. dr I. INGERS har utredigerat på 1920-talet 
upptecknade texter, sammanlagt 71 bl. 4:o, företrädesvis från 
socknarna Husie, V. Ingelstad, Törringe och Svedala. Densamme 
har i Fosie, Lockarp, Glostorp m. fl. socknar upptecknat omkr. 
900 ord. 

Skytts h d. Fil. dr I. INGERS har utredigerat dialekttex-
ter, upptecknade på 1920-talet i Fru Alstad, Bösarp m. fl. socknar. 

V emmenh ögs h d. Fil. dr I. INGERS har som resultat 
av undersökning i Lilla Bedinge inlämnat 1,340 ord. Fru ET.LIDA 
OHLSSON, Svenstorp, har verkat som meddelare för Skurupsorten 
och har utfört orduppteckningar och besvarat frågelistor. 

Blekinge. 

Medelstads hd. Ingeniör AXEL HAMMELIN har i Ronne-
by landsförsamling upptecknat ytterligare omkr. 800 ord. Ord-
hoksassistenten MÄRTA PETTERSSON har fortsatt sitt uppteck-
ningsarbete i Förkärla och har inlämnat 600 ord. Fil. lic. SVEN 
PETTERSSON har som resultat av undersökning i Sillhävda inläm-
nat uppteckningar utgörande 1863 bl. 16:o. Å sistnämnda ort 
har herr GUSTAV PETTERSSON insamlat omkr. 500 ord. 
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Östra h d. Fil. lie. SVEN PETTERSSON har påbörjat under-
sökningar i Kristianopel. 

Halland. 

Faurås h d. Fil. lic. STURE NILSSON har i Källsjö upp-
tecknat 1,600 ord. 

Fj är e h d. Herr ALFRED JÖNSSON har fortfarande verkat 
som ortsmeddelare för Lindome och har besvarat ett antal fråge-
listor samt insänt 1,584 bl. 16:o orduppteckningar. 

En del äldre manuskript med uppteckningar från Fjäre hd, 
som tillhört Halländska landsmålsföreningen, ha under året in-
förlivats med Landsmålsarkivet. 

Halmstads h d. Herr K. A. KARLSSON har fortfarit att 
insända uppteckningar ifrån Harplinge. Fil. kand. KERSTIN 
VALFRIDSSON har undersökt målet i Söndrum, varvid omkr. 1,400 
ord insamlats. 

Höks h d. Herr VERNER LJUNGGREN har inlämnat en 
större ordlista från HishuIts sn. 

Visk e h d. Fil. kand. GUSTAV NILSSON har i Veddige upp-
tecknat omkr. 1,400 ord. 

År st a ds h d. Fil. lic. STURE NILSSON har genom under-
sökning i Årstad upptecknat omkr. 1,000 ord. 

Småland. 

Kinne v alds h d. Fröken INA SVENSSON har upptecknat 
omkr. 250 ord i Urshult. 

Konga h d. Herr GUNNAR CARLSSON har verkat såsom 
ortsmeddelare för Långasjö och herr TOR KRANTZ för Hovman-
torp. 

Norr vi ding e h d. Fil. mag. ERIK JOHANNESSON har in-
lämnat ytterligare 200 bl. 16:o uppteckningar från Tolg. 

Sunner b o h d. Herr K. A. LARSSON har fortfarit såsom 
ortsmeddelare för Berga sn. Folkskollärare KARL SALomoNssoN har 
åstadkommit en större textsamling ifrån Angelstad med upp-
teckningar av sägner och folktro m. in., utgörande sammanlagt 
160 bl. 4:o. Fil. stud. STEN BERTIL VIDE har från Hallaryd inläm- 
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nat ytterligare omkr. 1,100 bl. 16:o uppteckningar och från Göte-
ryd omkr. 1,000. 

S. Tjusts h d. Fil. lic. ERIC EILERT har fortsatt sitt in-
samlingsarbete i Blackstad och har under året inlämnat uppteck-
ningar på omkring 1,800 bl. 16:o. 

T vet a h d. Löjtnant FOLKE NEW har fortsatt undersök-
ningarna i detta härad och har insamlat tillsammans omkr. 3,900 
ord i socknarna järsnäs, Lekeryd och Svarttorp. 

Up p vi di ng e h d. Fil. mag. ERIK jOHANNESSON har ge-
nom undersökning i Granhult upptecknat omkr. 1,900 ord. 
Nottebäck har herr A. E. GUSTAFSON verkat som ortsmeddelare. 

N. V e db o h d. Löjtnant FOLKE NEW har i Haurida in-
samlat omkr. 1,800 ord. 

S. V e db o h d. Fil. mag. TORSTEN BJÖRKMAN har fortsatt 
undersökningar i Edshult, varvid omkr. 1,500 ord insamlats. 
Löjtnant FOLKE NEIJ har i Flisby insamlat omkr. 1,900 ord. 

V äst b o h d. Fil. mag. OVE SEGERBÄCK har företagit un-
dersökningar i Anderstorp, varigenom inkommit 1,855 bl. 16:0. 
Fru ANNA NILSSON har fortsatt uppteckningsarbete i Gryteryd och 
S. Hestra. 

st b o h d. Ortsmeddelaren herr FINGAL JOHANSSON, 
Fryele, har besvarat ett stort antal frågelistor. 

str a h d. Fil. kand. VALTER JOHANSSON har i Skirö in-
samlat ytterligare omkr. 1,400 ord. 
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Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning vid Göteborgs Högskola 

maj 1939-30 juni 1940.1  

Av HJALMAR LINDROTH. 

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

På årsmötet 19 maj 1939 beslöt styrelsen, sedan det fr. o. m. 
1938 fått riksdagsanslag i st. f. tidigare lotterianslag, att Institutet 
skulle övergå till statligt - budgetår för alla sina räkenskaper. 
Institutet har nu att varje år före 15 september till Riksräken-
skapsverket avlämna redovisning för statsanslagets användning. 
Det första hela budgetåret av detta slag komme då att bli 
1/7 1939-80/6  1940. Som en följd av detta beslut ändrades stadgar-
nas föreskrift om årsmötes hållande >>före mars månads utgång» 
till »under förra hälften av september». Lärarerådet har bekräftat 
denna stadgeändring. 

Institutets styrelse har under året i stort sett haft samma 
medlemmar som under föregående år. Institutet har emellertid 
lidit en»  oersättlig förlust genom sin vice ordförandes, prof. E. 
LIDANS, bortgång d. 11 oktober 1939. Prof. Liden var den sona i 
maj 1917 tog initiativet till Institutets instiftande, och han tog 
ända till sin död den verksammaste del i dess arbete. I prof. Lians 
ställe har prof. K. MicHAtusoN invalts i styrelsen. övriga med-
lemmar ha varit: prof. WEIBULL, ordförande, major H. JACOBS-
SON, skattmästare, prof. LINDROTH, sekreterare och undersök-
ningsledare, prof. VISING, prof. LINDQVIST och doc. ARMINI. 
Vice-ordförandeposten har t. v. varit obesatt. Arbetsutskottet 
har fortfarande bestått av prof. LINDQVIST, prof. LINDROTH och 
doc. ARMINI. 

Till revisorer för halva budgetåret 1/1_80/6  1939 och för budget-
året V, 1939—% 1940 ha av Lärarerådet valts prof. SKOTTSBERG, 
med prof. EK som suppleant, och kommendörkapten E. WETTER 
med ingeniör H. LEFFLER som suppleant. Under tiden maj 1939— 

i) Årsberättelsen för april 1938—maj 1939 är publicerad i Sv. 
Landsm. 1938. 
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80/ 1940 ha hållits fyra styrelsesammanträden och två samman-
träden inom arbetsutskottet. 

Såsom assistent har för både ortnamnen och dialekterna doc. 
ASSAR JANZAN tjänstgjort. 

II. Ekonomi. 
Av de kr. 11,800: — varom Institutet ånyo ansökte hos 

regeringen hösten 1938, beviljade 1939 års riksdag kr. 7,000: —, 
varav 6,000: -- till dialektforskningen och 1,000: — till ortnamns-
forskningen. Hösten 1939 ansöktes om samma belopp som förut, 
men 1940 års riksdag beviljade på grund av de tryckta tiderna 
icke mer än kr. 5,600, varav 5,000: -- till dialekterna och 600: --- 
till ortnamnen. „ 

För tryckningen av OGB IX har Institutet av Humanistiska 
fonden mottagit ,kr. ,3,40(): -7—, För komplettering av dialekt-
materialet från södra Dal, där Institutet svarar för Valbo, Sundals 
och Nordals härader, har det våren 1939 mottagit kr. 350: 
från.  Dalslands fornminnes och hembygdsförbund och kr.. 100: ---
från Södra Dals Fornminnes- och Hembygdsförening samt 1940 
från den förra organisationen kr. .250: —. 

Ur de fonderade Lotterimedlen ha följande utgifter skett: 
1. Under halva budgetåret 1/1-396 1939. 

Till assistenten, doc. janAn kr 390: — 
Till Erik Larsson för kompletteringsstommen . . » 221: 10 

- Summa kr. 611: 10 

2. Under budgetåret 1939/40. 

Till assistenten Janzens arvode kr 1,700: — 

Ur riksdagsanslaget 
1. Under halva budgetåret 1/1-396 1939. 

Sekreteraren-undersökningsledarens arvode....kr.   650: — 
Till assistenten J'anMns arvode  » 1720: — 
Hr Erik Larsson för- ordboksarbetet•(jämte omkost- 

nader)  » 952: 65 
- Transport kr. 3,322: 65 
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Transport kr. 3,322: 65 
Expenser  » 200: — 
Litteratur och bindning  » 93: 20 
Resor  » 101: 35 
Excerpering av lantmäteriakter  » 200: — 
Uppteckning av göteborgsdialekt  » 30: -- 
Bokhylla  » 34: 50 

Summa kr. 3,981: 70 

2. Under budgetåret 1939/40. 

Sekreteraren-undersökningsledarens arvode . kr. 1,300: — 
Till assistenten Janz6ns arvode  » 4,100: — 
Hr Erik Larsson för ordboksarbetet (jämte om- 

kostnader)  » 1,441: 25 
Expenser  » 310: 74 
Litteratur och bindning  » 171: 95 
Resor  » 109: 70 
Excerpering av lantmäteriakter  » 400: — 
Brandförsäkring  » 114: 75 

Summa kr. 7,948: 39 

Översikt av lotterimedelskassans ställning. 

30 juni 1939: 

Behållning från 1938 kr 5,307: 47 
Ränta  ; . . » 0:60 

Summa kr 5,308: 07 

Utgifter 1/,-3°/. 1939  kr. 611: 10 
Saldo: behållning till 1939/40  » 4,696: 97 

Summa kr. 5,308: 07 

30 juni 1940: 
Behållning från 1938/39 kr 4,696. 97 
Ränta  >> 98: 99 

Summa kr. 4,795: 96 
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Utgifter 1939/40 kr  1,700: — 
Saldo: behållning till 1940/41  » 3,095: 96 

Summa kr. 4,795: 96 

Översikt av statsmedelskassans ställning. 

I. 30 juni 1939: 

Behållning från 1938 kr  3,262: 54 
Uppburna 1A-30/8  1939  » 3,250: — 

Summa kr. 6,512: 54 

Utgifter 1/1-30/6  1939  kr. 3,981: 70 
Saldo: behållning till 1940/41  » 2,530: 84 

Summa kr. 6,512: 54 
IL 30 juni 1940: 

Behållning från 1938/39 kr  2,530: 84 
Uppburna 1939/40  » 7,000: — 
Ränta  » 62: 58 

Summa kr. 9,593: 42 

Utgifter 1939/40  kr. 7,948: 39 
Saldo: behållning till 1940/41  » 1,645: 03 

Summa kr. 9,593: 42 

Med avseende på inkomster och utgifter i övrigt under tiden 
1/, 1939- 30/6  1940, samt med avseende på Institutets ekonomiska 
ställning i det hela vid slutet av budgetåret 1939/40 hänvisas till 
de i Högskolans arkiv förvarade revisionsberättelserna. 

III. Institutets arkiv. 
Göteborgs ortnamns- och landsmålsarkiv har tillvuxit dels 

genom successiv införlivning av de genom Institutet igångsatta 
arbetena (varom se IV, 2), dels genom deposition från Rikets all-
männa kartverk av det omfattande material, som främst utgöres 
av undersökningsledarens ofta av utredningar åtföljda förslag 
till naranformer för den ekonomiska kartan över länet, samt av de 
värdefulla kompletterande anteckningar sam lantmätarna gjort 
ute i bygden; jfr IV 1. 
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IV. Arbeten utförda av eller genom 'institutet. 

1. Undersökningsledarens egna arbeten. 

Undersökningsledaren har under den tid årsberättelsen om-
fattar, fullföljt och väsentligen avslutat granskningen av assisten-
tens ms till OGB IX, Orust Ö. hd, dels fortsatt arbetet på den i 
föreg. årsberättelse omnämnda avhandlingen om bohuslänska 
ortnamn och bohuslänsk bebyggelsehistoria. På Västsvenska 
filolog- och historikermötet samt i Kungl. Vetenskaps- och Vitter-
hets-Samhället har densamme hållit ett föredrag om De svenska 
ortnamnen och fäbodväsendet. 

Många ortnamns- och dialektfrågor beröras i hans sakkunnige-
utlåtande vid besättande av professuren i svenska vid Lunds uni-
versitet 1939-1940. J'fr under V. 

Namngranskningen för Ekonomiska kartverkets räkning, 
som påbörjades 1932, har nu slutförts. 

2. Av institutet igångsatta arbeten. 

Assistenten, doc. JANZAN, har framför allt sysslat med tryck-
ningen av OGB V, som utkom under sommaren 1939, med arbetet 
på OGB IX (se under 1), som föreligger helt brutet i sidor och ut-
kommer under den närmaste tiden, samt på ms till Bd X, Inlands 
Torpe hd, och VI, Inlands Nordre hd; jfr föreg. årsberättelse. På 
Riksföreningens för svenskhetens bevarande sommarkurser före-
läste J. (liksom föregående år) om svensk ortnamnsforskning. Han 
har hållit två radioföreläsningar ona Emilie Flygare-Car1M. 
I Arkiv för nordisk filologi Bd 55 har J, publicerat en anmälan av 
E. Abrahamsons gradualavhandling 'Västsvenska ordstudier, 
samt i Göteborgs Morgonpost en serie på tre artiklar om »Tal-
språk och dialekt hos Emilie Flygare-CurMn». De i föregående års-
berättelser nämnda, inom Institutets verksamhetsområde helt 
eller delvis fallande licentiat- och doktorsavhandlingarna av A. 
LUND, R. WADSTEIÖM, T. LAINGSTRÖM, A. WIUTEN, B. BJÖRSETH, 

SOHLBERG och, E. &LYORS fullföljas. Dr G. DROUGGE fort-
sätter sitt arbete med ortnumnsmaterialet i Tjärn.ö sn, Vätte hd. 

Herr Rralg LARSSON har fortsatt sitt arbete på den bohus-
länska Mhoken.,'Pör Aletta har emellertid, på grund av det nu 
nedskurna statsanslaget, icke kunnat avsättas lika stort belopp 
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som förut, varför arbetstakten måst minskas. Dessutom har L. 
under april—juni 1940 varit inkallad till beredskapstjänst. 

Fil. kand. }I. L. LUNDH verkställde under sommaren 1939 
komplettering av ortnamnsmaterialet i Orusts östra hd. Dr 
Drougge utförde under en månad samma sommar kompletterande 
dialektuppteckningar på södra Dal. 

Mag. E. SILORS har excerperat ortnamn i handlingar i lant-
mäteriarkivet i Göteborg och därvid genomgått materialet från 
Inlands Nordre hd. 

V. Undersökningsledarens resor. 
Undersökningsledaren deltog 21-24 aug. 1939 i en nordisk 

hembygdskonferens på Jylland, i Gustav. Adolfs Akademiens 
styrelse- och högtidssammanträde i Uppsala 6 nov. 1939, ävensom 
i samma akademis styrelsesammanträde i Stockholm i febr. 1940. 
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förvaltning, s. 127. 2. Personal och tjänstgöringsför-
hållanden, s. 128. 3. Samlingarnas tillväxt, uppställning 
och vård, s. 130. 4. Arkivararbeten, materialets bearbet-
ning och tryckning, s. 131. 5. Insamlingsarbetet 1939-
1940, s. 132. 

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- och dialekt-
forskning vid Göteborgs Högskola maj 1939-30 
juni 1940. Av HJALMAR LINDROTH 136-141 
I. Organisation, stadgeändring, val, antal sammanträden 
o. d., s. 136. II. Ekonomi, s. 137. III. Institutets ar-
kiv, s. 139. IV. Arbeten utförda av eller genom insti- 
tutet, s. 140. V. Undersökningsledarens resor, s. 141  
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Rättelse: 

s. 83, r. 6 uppifrån står: Arbetsåret 1988_40. 
läs: Arbetsåret 1938-39. 

10-440305. Sv. landsmål. 
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ÅNDERSKN, P., Bibliography of Scandinavian Philology XV. Särtr. 
ur Acta Philol. Scandinavica XV:4. — BROBERG, R, Några drag ur 
värmländsk folktro och folksed. Särtr. ur Nationen och hembygden III. 

COLLINDER, B., Lappische Sprachproben aus Härjedalen. Arb. utg. med 
underst. av V. Ekmans universitetsfond 50. Ups. 1942. — EKENVALL, V., 
De svenska ortnamnen på hester. Skr. utg. av K. Gustav Adolfs akademien 
10. Lund 1942. — HELLZKN, 1., Medelpadshistorier. Sundsvall 1942. — 
HOLM, G., Bäran, utbölingen och bortbytingen. Särtr. ur Västerbotten 
1939. — Lövångersmålet. Särtr. ur Västerbotten 1941. — INGERS, I., 
En lanthandlare för 70 år sedan. Särtr. ur Gärds härads hemb. fören:s 
årsb. 1942. — JOHANSSON, LEVI, Om äldre tiders jordbruk i Torp. Särtr. 
ur Torps socken 4. — LINDQVIST, 5., Gotlands Bildsteine 1—II. Ups. 
1941-42. — LJUNGGREN, K. G., Ringsjön — ett tolkningsförslag. Lund 
1941. — Tidsregistret i Halmstads stads privilegiebok. Halmst. 1941.    

Några språkdrag och stildrag hos C. J. L. Almqvist. Vet. soc. års-
skrift 1941, Lund. — LUNDBERG, 0., övertro på sjön. Särtr. ur Sv. 
Kryssarklubbens årsskrift 1942. — MonAss, I., J. A. Lundell som veten-
skapsman. Särtr. ur Kalmar nations skriftser. 18. — Fornvästnordiska 
verbstudier I. Uppsala univ. årsskrift 1941: 10. — NIKANDER, G., Kimito-
bygdens historia II: 1. Bondekulturen. Åbo 1942. — NORDLANDER, J., 
Domare och präster, krigare och borgare. Norrl. samlingar 16, utg. av 
H. Geijer och W. Carlgren. Tierp 1942. — ODSTEDT, ELLA, Namngiv-
ningen och dess principer i dalska textilier. Särtr. ur Rig 1942. — 
Vepa, vässel och åkläde. Särtr. ur Dalarnas hembygdsbok 1942. — 
ROMELL, L. G.; Gotlandsänget och dess framtid. Ups. 1942. — SYDOW, 
C. W. VON, Gammal och ny traditionsforskning. Särtr. ur Folkkultur 2. 

TAMM-GÖTLIND, MÄRTA, Barnen i bruksbygden. Ups. 1942. — WIKMAN, 
K. Ros. V., Uno Harva. Särtr. ur Budkavlen 1941. — ZETTERHOLM, D. 0., 
Ångermanländska dialektsamlingar. Särtr. ur Ångermanland 1940-41. — 
ÅKERLUND, W. 0. LJUNGGREN, K. G., Supplement till K. F. Söderwalls 
Ordbok över svenska medeltidsspråket, h. 2-7. Lund 1932-42. 



Årgången 1941 omfattar, jämte detta häfte (1941:1 = 235 från 
början), tre bilagor, nämligen 

1941 : 2 = 236. Ärtemarksmålets ljudlära (fortsättning och av- 
slutning av 1917 : 3 = 139). Av ERIK NOREEN. 1943. 

1941 3-4 = 237. Personnamn i vardagslag. B. 44 (fortsätt- 

ning och avslutning av 1931 : 2 = 194) samt Svenska språk- 
prov. Av Il. W. POLLA K. B. 45 (avslutning av 1929:1 = 184). 

För årgången 1941 har tidskriften åtnjutit ett statsbidrag av 
4,800 kronor. 
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