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Lanelsmålsföreningarna i Uppsala
1872-1881.
»Det fins en återgång, som ej blott är möjlig, utan äfven
under alla tider ock omständigheter loflig ock nyttig, det är
återgången till sig själf». Dessa GEIJERS ord stä som
motto öfver det upprop, som Västgöta landsmålsförening i likhet med några andra våren 1874 sände till hembygdens folk,
ock i den tanke, som i dem uttalades, synes man hafva att
söka den bufvudsakliga grunden till stiftandet af härvarande
landsmålsföreningar i början på 1870-talet. Kärleken till fosterlandet manade till arbete för det samma, ock man kom till
den riktiga slutsatsen, att hvarje utveckling måste vara organisk för att vara sund. Denna tanke omfattades så mycket
lifligare, som i detta hänseende brutits mycket mot det svenska folket, hvilket man nu borde söka• godtgöra. Så t. ex.
räknar visserligen kristendomen hos oss tusenåriga anor, men
kan man väl säga, att den ännu lyckats förtränga hedendomen?
Ingalunda. Ännu offrar skogsbon åt älfvor ock vättar, ännu
bo jättar ock troll kvar i våra bärg, ännu har man vid alla
sina göromål att akta sig för allahanda onda makters inflytande. Kristendomen blef nämligen vårt folk, som många
andra, påtrugad, dess förkunnare förstodo ej den lärdom, de
borde hämtat af alla apostlars apostel, då denne inför det
atenska folket, långt ifrån att klandra deras afgudiska väsen,
berömde nitet i deras gudadyrkan ock så anknöt sin predikan
till bland dem gängse föreställningar. Därför måste man ock,
om man vill vara sann, medgifva, att i många svenska näjder
kristendomen ännu blott är en hälgdagsdräkt, medan vidskepelse ock vantro herska i det hvardagliga lifvet. Samma
fel. begås också mycket ofta, kanske oftast, vid folkuudervis-

4

HOPPE, LANDSMILSFÖRENINGARNA

II. 1

ningen i våra dagar. Liksom den meddelas på ett för allmogens barn mer eller mindre främmande ock högtidligt klingande språk, så inger den lätt lärjungarne den föreställningen,
att den egentligen blott är ett uppifrån ock utifrån stäldt villkor
för att få »läsa fram sig ock komma ut att tjäna», ett villkor som
man bör söka slippa ifrån för så lätt köp som möjligt. Dylika
misstag i sättet att sprida upplysning bland folket ville stiftarne
af landsmålsföreningarna motarbeta genom att studera folkets
språk, lynne, seder m. m. ock så få en naturlig utgångspunkt
för värksamheten för fosterlandets väl. Därtill kom äfven som
andra jämlik faktor, att den vetenskapliga metoden vid språkforskningen, ehuru ännu jämförelsevis ung, hunnit till någon
grad bringa till medvetande MAX Me'LLERs ord: »All real and
natural life of language is in its dialects», hvilka också anföras i ofvannämda upprop Till folket i Västergötland, liksom
de förut inleda LEFFLERS afhandling' Om konsonantljuden i de
svenska allmogemålen. I folkmålen ville man dels hafva en
källa, ur hvilken man kunde ösa för att rikta riksspråket ock
»från de manliga dragen tvätta det främmande smink»; dels
sökte man hos dem ett ordförråd, som kunde tjäna till belysning
af de nordiska ock de med dem besläktade språken; slutligen
ville man i de i dem fortfarande värksamma ljudlagarne finna
förklaring på så väl de nordiska tungomålens utveckling som
språkens i allmänhet, sidor af saken som dock först senare
blifvit till hela sin stora betydelse fult uppskattade.
I det jag i öfrigt hänvisar till den allmänna redogörelse
för landsmålsföreningarnas uppkomst ock värksamhet, som af
småländska föreningens d. v. ordförande GUNNAR NORLANDER
lemnats i Svensk tidskrift för 1875, går jag nu till att gifta en
detaljerad framställning af det sätt, på hvilket nämda föreningar sökt lösa sin uppgift, ock det material, som sålunda insamlats.
Den första landsmålsföreningen vid svenskt universitet
stiftades af d. v. stud. af Västgöta landskap i Uppsala 0. E.
NORÉN, på hvars kallelse den 5 Oktober 1872 omkring 20
studerande af nämda nation sammanträdde ock beslöto att
bilda Västgöta landsmålsförening. Föredömet följdes raskt
af de öfriga här studerande nationerna, så att man redan två
år senare hade 12 landsmålsföreningar, snart sins emellan
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förenade genom »utskott», beträffande hvilkas värksamhet hänvisas till efterföljande särskilda redogörelse. Nedanstående
tabell visar, hvilka man har att anse som de särskilda föreningarnas stiftare samt deras stiftelsedatum:
landsmålsförening 0. E. NORÉN
Västgöta
5/10 1872
»
K. A. HAGSON
2/11 1872
Östgöta
20/ 1872
T. LAURENT
Södermanlands-Närkes »
24,
0.
S.
G.
Smålands
»
NORLANDER 11 1872
J.
E.
Västmanlands-Dala
D:SON IVERUS 19/2 1873
22/2 1873
Värmlands
P. A. GEIJER
Gottlands
0. F. HEDSTRÖM
9/, 1873
J. V. BODORFF
Ö. Smålands o. Ölands
7 /5 1873
Norrländska landsmåls- o. fornminnesföreningen
L. E. .EDSTRÖM
26 /9 1873
Bohusläns ock Hallands landsH. LARSSON
målsförening
18/2 1874
Upplands landsmålsförening
A. V. HELLMAN
28/2 1874
Gästrike-Hälsinge »
F. V. LOVALL
10/,0 1874
8/5 1878.
Föreningen för Stockholmsmålet L. H. ÅBERG
Ledamot af en landsmålsförening är hvar ock en af nationens medlemmar, som hos ordföranden anmält sig vilja i fkeningen inträda samt erlagt stadgad inskrifnings- ock terminsafgift. Dock har inskrifningsafgift varit föreskrifven blott i få
föreningar, ock terminsafgiften vanligen utgjorts af 25 öre samt
aldrig öfverstigit 1 krona. Dess utom kan föreningen invälja
äfven utom nationen stående personer, en rättighet af hvilken
man i allmänhet gjort ett mycket inskränkt bruk. Hvarje förening har för sina sammankomster begagnat sig af sin nations
lokal, böcker m. m. samt stadgat, att i händelse af dess upplösning dess samlingar skola tillfalla nationens bibliotek, men
har för öfrigt intagit en fullkomligt själfständig ställning med
egna ämbetsmän, egen kassa o. s. v. Dock är Norrländska
landsmåls- ock fornminnesföreningen att undantaga, som alt
sedan maj 1875 varit närmare införlifvad med nationen, så att
t. ex. dess ordförande utses på nationens landskap.
De olika föreningarnas organisation är på det hela taget
den samma. I spetsen står en ordförande ock en sekreterare,
som utlysa sammankomster, bestämma föredragningsämnen,
föra anteckningar, förvalta kassan, ock de öfriga medlemmarne
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infinna sig efter behag ock lägenhet vid sammanträdena ock
lemna hvar i sin mon bidrag till belysning af förevarande
frågor. Till följd af dialektsplittring inom de områden, hvilkas
mål de behandla, ha Västgöta, Södermanlands-Närkes samt
Östra Smålands ock Ölands föreningar tidtals arbetat på skilda
afdelningar, medan så väl dessa som öfriga föreningar haft
olika »referenter» eller »upptecknare» för de olika bygdemålen,
samt alt emellanåt för vissa frågors behandling tillsatt särskilda utskott. Dess utom ha rätt betydliga samlingar tillkommit genom medlemmarnes arbete i hembygden under ferierna. I allmänhet bestämmes arbetsordning för hvarje särskild
termin i början af den samma.
Föreningarnas stadgar öfverensstämma också i alla hufvudpunkter. Såsom prof anföras här stadgarne för Västgöta
förening såsom den äldsta. De antogos den 27 februari 1874.
Västgöta landsmålsförenings uppgift är att uppsöka ock samla det för Västergötland egendomliga i
folkspråket, dess ordförråd, former ock talesätt, folksägner ock visor, ordspråk ock andra muntliga fornminnen, i ändamål att på sådant sätt bärga undan förgängelsen det alt snarare utdöende folkspråket ock åt
vetenskapen ock den fosterländska språkbildningen tillhandahålla det, som sålunda samlats.
Ledamot af föreningen är hvarje medlem af
Västgöta nation, som hos sekreteraren till inträde sig
anmäler. Inträde i föreningen medgifves ock en hvar
annan, som kan ock vill värka för föreningens syftemål,
efter hos sekreteraren gjord anmälan ock sedan föreningen därtill gifvit sitt samtycke.
Till korresponderande medlemmar kunna, på förslag
af föreningsledamot ock sedan föreningen däröfver beslutit, väljas personer, som hysa intresse för föreningens
syftemål ock äro hogade att värka för det samma.
Ledamot i föreningen anses tillhöra den samma, till
dess han för sekreteraren eller skattmästaren sitt utträde
anmält.
Föreningens inkomster äro: 1) inskrifningsafgift, som gäldas med 25 öre; 2) terminsafgift, som endast af de vid universitetet närvarande gäldas, ock hvars
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storlek för hvarje termin af föreningen vid första sammanträdet fastställes.
Föreningens ämbetsmän äro en ordförande,
en sekreterare ock en skattmästare, hvilka väljas vid
sammanträdet näst före föreläsningarnas slut. Skulle på
annan tid någon af dem afgå, skötes tjänsten, om det
är ordförandens, af sekreteraren, om sekreterarens eller
skattmästarens, af ordföranden, till dess nytt val skett,
hvilket bör försiggå vid första därpå följande sammanträde.
Mom. 1. Ordföranden äger att i allmänhet företräda
föreningen, vid dess sammanträden leda förhandlingar
ock arbeten samt i förening med sekreteraren ordna dess
samlingar.
Mom. 2. Sekreteraren äger att a) efter samråd med
ordföranden tillkännagifva om tid, ställe ock ämnen för
livade sammanträde; b) föra föreningens protokoll; c)
sörja för föreningens skriftväxling ock boklån samt vårda
dess böcker ock renskrifva uppteckningar; d) i förening
med ordföranden ordna dess samlingar samt öfver föreningens inventarier föra förteckning.
Mom. 3. Skattmästaren äger att handhafva föreningens kassa ock räkenskaper samt värkställa föreningens uppbörd ock utgäld, hvilken senare mellan två
sammanträden icke må utan föreningens hörande öfverstiga tre kronor. Kassans kontanta behållning vid näst
föregående bokslut med afdrag af de under innevarande
räkenskapsperiod gjorda utbetalningar bör af skattmästaren så förvaltas, att den lemnar fem procents årlig
ränta. I den räkenskapsbok, han nyttjar, skola för
hvarje termin införas namnen på föreningens samtlige
närvarande medlemmar ock vid bokslutet namnen å de
för terminens uppbörd häftande.
Förvaltningen af föreningens räkenskaper ock
den under sekreterarens vård stående boksamlingen
granskas för hvarje termin af tvänne därtill utsedda
ombud, hvilken granskning bör vara värkstäld ock
meddelas föreningen vid sammanträdet för ämbe.tsraannaval.
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Såsom biträden åt ordföranden ock sekreteraren vid ordnandet af samlingarna utses vid hvarje
termins början tvänne föreningens medlemmar.
Föreningen sammanträder under terminen minst
två gånger i månaden på dag ock ställe, som föreningen vid terminens första sammanträde fastställer, ägande
dock ordföranden ock sekreteraren detta efter omständigheterna lämpa.
Vid val af ämbetsmän eller annars, när någon
så äskar, röstas slutet, eljes öppet. Enkel röstöfvervikt
afgör beslutet. Äro rösterna lika delade, afgör vid öppen
omröstning ordföranden, vid sluten lottning. Vid besluts
fattande skola minst tio af föreningens medlemmar närvara.
Vid föreningens möjliga upplösning skola hännes
samlingar i dåvarande skick öfverlemnas till Västgöta
nations boksamling.
Förslag om ändring i eller tillägg till dessa
stadgar får icke vid första behandlingen antagas annat
än såsom hvilande till nästa därpå följande möte.
1 föreningarna hafva sedan deras stiftelse t. o. m. höstterminen 1881 tjänstgjort följande ämbetsmän:
Västgöta: Ordförande med titel sekreterare till d. 'Vm 1873: 0.E
NORÉN ht. 1872—ht. 73, B. TROLLE vt. 74, 0. E. NORÉN ht. 74, T. NArmstN.
vt. 75, A. J. BORG ht. 75—okt. 76, H. ODHNER nov. 76, A. ALSTRÖM vt. 77—
vt. 80, K. A. ÖSTERGREN ht 80, V. VADMAN 81. — Sekreterare: A. THOBELL d. 4/,, 73 till terminens slut, J. A. VALLBLAD vt. 74, A. G. SJÖLIN ht.
74, H. ODFINER vt. 75—okt. 76, A. ALSTRÖM nov. 76, P. G. PAULI 17L. 77, J.
F. HJERTBN ht. 77, K. A. ÖSTERGREN lit. 78, L. TÖRNER ht. 78, V. VADMAN
vt. 79, 0. FORSMAN ht. 79, L. TÖRNER vt. 80, G. T. RABENIUS ht. 80, H.
ÖSTERGREN 81.— Skattmästare: 0. E. NORÉN ht. 72—vt. 73, J. W. E. HOLMERTZ ht. 73—vt. 76, 0. FORSMAN ht. 76—vt. 78, T. NATTSÅN ht. 78-79, C.
NILSSON 80, A. P. SÖDERSTRÖM 81.
Östgöta: Ordförande med titel sekreterare till ht. 73: K. A. HAGsoN ht. 72—vt. 74, G. F. SUNDHAMMAR ht. 74—vt. 75, J. A. LUNDBORG ht.
75—vt. 78, A. J. GYLLING ht. 78, ej tillsatt vt. 79, F. P. LINDBLOM ht. 79,
D. BERGSTRÖM 80, A. JOHANSSON d. "4—d. 21/3 81, sedan 0. FlOPPE. — Sekreterare, efter vt. 80 kallade skrifvare: G. F. SUNDHAMMAR vt. 74, J. A.
LUNDBORG ht. 74--vt. 75, G. F. SUNDHAMMAR ht. 75—ht. 76, K. SUNDSTRÖM
vt 77, 8. ANDRÉN ht. 77—ht. 78, ej tillsatt 79, K. BECKMAN vt. 80, A. M.
SEGERSTEDT ht. 80, H. SJÖSTRAND •37t. 81, A. ALMSTRÖM ht. 81. — Skattmästare: G. F. SUNDHAMMAR vt. 74—vt. 75, J. A. LUNDBORG ht. 75—vt. 78,
A. J. GYLLING ht. 78, ej tillsatt 79, D. BERGSTRÖM 80, A. M. SEGESRTEDT 81.
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Södermanlands—Närkes: Ordförande: T. LAURENT ht.72,13.KEMPFF
73, T. LAURENT Vt. 74, S. BOIJE AF GENNÄS ht. 74—vt. 77, G. STJERNSTRÖM
ht. 77—vt. 79, J. A. DRYSEN ht. 79—ht. 80, ej tillsatt 81. — Sekreterare
för sörmländska afdeln.: E. ÅLUND ht. 72—vt. 73, L. G. ERIKSSON ht. 73-ht. 74, J. A. DRYSEN Vt. 75—vt. 76, J M. PETTERSSON ht. 76—vt. 77, J. A.
DRYSEN ht. 77—vt. 79, F. HELLBERG ht. 79, J. K. LAGERGREN Vt. 80, A. G.
ANDERSSON ht. 80, ej tillsatt 81. — Sekreterare för närkiska afdeln.: G.
E. FORSBERG ht. 72—ht. 75, 0. VIJKSTRÖM vt.376—ht. 77, G. E. FORSBERG
Vt. 78, fl. ANDERSSON ht. 78. J. ViatE vt. 79—ht. 80, ej tillsatt 81.
Smålands: Ordförande: G. NORLANDER ht. 72—vt. 75, N. SELLERGREN ht. 75—vt. 79, A. H/EFFNER ht. 79—d. 10/3 80, K. FOGELMARK d. 29/3_
ht. 80, N. SELLERGREN 81. — Sekreterare: N. SELLERGREN ht. 72—vt.
75, G. A. ALDEN ht. 75, A. G. SVENSSON Vt. 76, A. IDEFFNER ht 76—vt. 79,
V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD ht. 79--ht. 80, K. P. ROSEN 81.
Västmanlands-Dala: Ordförande med titel sekreterare till d. 28/,
74: J. E. D:soN IVERUS de två första sammankomsterna, sedan S. J. Botpnius
vt. 73, J. C. VULFF ht. 73—vt. 74, H. JACOBSSON vid första sammanträdet,
sedan V. SAMUELSSON ht. 74, J. E. D:soN IvEaus vt. 75, G. H. ENESTRÖM
ht. 75—d. 9/2 78, G. BÄCKLIN återstoden af vt. 78, J. ELING första sammankomsten, sedan K. H. KARLSSON ht. 78, L. A. AHLGREN Vt.—d. 340 79, R.
M. ARP' d. 360 79—d, 2260 81, L. A. AHLGREN d. "6,-8/12 81, sedan J. G.
FREDRIKSON. — Vice sekreterare eller efter d. 28/, 74 sekreterare ock
efter d. 124 77 1:e upptecknare: J. E. D:soN IvEaus vt. 73, C. F. NORBERG ht. 73—vt. 74, K. KARLSSON ht. 74—ht. 77, A. NORELL Vt. 78, J. ELING
ht. 78—ht. 80, K H. KARLSSON Vt 81, E. ANDERSSON ht. 81. — 2:e upptecknare: I. FLODSTRÖM d. 12/5—ht. 77, J. ELING Vt. 78, L. A. AHLGREN
ht. 78, A. PETTERSSON Vt. 79—ht. 80, J. A. Rim 81. — Skattmästare:
G. ENESTRÖM Vt. 73—d. 21/3 77, E. DAHL Vt. 77, L. ANDERSSON ht. 77—ht. 81.
Värmlands: Ordförande: P. A. GEIJER d. 22/2—d. 4/4 73, K. Y.
ANDERSSON d. 44-26/2 73, E. G. LILLJEBJÖRN d. 26/2 73—d. 2/3 74, A. G.
NOREEN d. 2/3 74—ht. 77, R. ALSTERLUND Vt. 78 d. 8/3 80, ej tillsatt
d. 8/3 80—d. 18i2 81, sedan R. ALSTERLUND. — Skrifvare: E. G. LILLJEBJÖRN d. '5/3—d. 28/2 73, N. A. ÅHLSTRÖM d. 28/9 73—vt. 74, J. 0:E VESTRIN
ht. 74, J. A. SUNDSTRÖM Vt. 75.--d. 2360 76, E. H. LIND d. 2360 76—d. 3/i,
79, H. LUNDSTRÖM d. '36,, 79—d. 8/3 80, sedan 0. J. OLssow. — Skattmästare: J. HENRIKSSON från d. 24/2 79.
Gottlands: Ordförande: 0. F. HEDSTRÖM Vt. 73—vt. 74,J. V. SVENSSON ht. 74, P. KULLIN vt. 75, F. NORDIN ht. 75, J. V. SVENSSON 76, T. FEGRAUS Vt. 77—vt. 78, S. STENGXRD ht. 78, A. APPELLÖP Vt. 79—vt. 80, T.
FEcat2Eus ht. 80, T. HANSSON 81. — Sekreterare: K. G. HERLITZ Vt. 73,
V. SVENSSON ht. 73—vt. 74, 0. F. HEDSTRÖM ht. 74—vt. 75, G. L2ENoSTADIUS ht. 75—vt. 77, E. SCHÖLDSTRÖM ht. 77—vt. 78, E. NYCANDER ht.
78—vt. 79, K. SUNDAHL ht. 79—vt. 80, B. NYCANDER ht. 80—vt. 81, A. VESTRÖM ht. 81.
Östra Smålands ock Ölands: Ordförande: J. V. BODORFF vt. 73,
A. AHLSTEDT ht. 73—ht. 77, J. A. LUNDELL Vt. 78—ht. 81. — Referen-
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ter eller fr. vt. 76 skrifvare, för fastlandet: J. A. LUNDELL ht. 73—ht.
77, J. H. T. PILO vt. 78—vt. 79; för Öland: E. A. ZETTERQVIST ht. 73, A.
ALMBLAD 74, E. A. ZETTERQVIST 75, B. K. ENGSTRÖM Vt. 76, B. G. X. LARSSON ht. 76—ht. 77, ej tillsatt vt. 78, N. 0. PETERSSON ht. 78—vt. 79; för
båda afdelningarna, som ej längre äro skilda: J. H. T. Pm ht. 79—vt. 80,
0. ARVID SSON ht. 80—ht. 81.
Norrlands: Ordförande: L. E. EDSTRÖM ht. 73, M. NORDSTRÖM
74 0. KLOCKHOFF Vt. 75, M. NORDSTRÖM ht. 75, A. NILSSON vt. 76, M. NORDSTRÖM ht. 76, A. NussoN vt. 77, J. JONSSON ht. 77, 0. P. HERM Vt. 78—ht.
79, J. JONSSON Vt. 80, 0. RÖDRN ht. 80, 0. G. VIKLUND Vt. 81, L. P. DAHLGREN ht. 81. — Sekreterare: M. NORDSTRÖM ht. 73, A. VESTERLUND Vt.
74, E. A. BILLSTRÖM ht. 74, J. VALLAN vt. 75, 0. KLOCKHOFF ht. 75, J.
NORDLANDER Vt. 76, J. JONSSON ht. 76—vt. 77, J. NORDLANDER ht. 77—vt.
78, L. P. SUNDIN ht. 78, 0. G. VIKLUND Vt. 79, H. P. H ÄGGQVIST ht. 79,
G. S. VIGERT Vt. 80, 0. G. VIKLUND ht. 80, K. E. HAMMARGREN Vt. 81, A.
ÅSTRÖM ht. 81.
Bohusläns ock Hallands: Ordförande: F. TAMM Vt. 74, M. LUNDGREN ht. 74—ht. 75, N. F. NILÅN vt. 76 ht. 80, A. BONDESON 81. — Sekreterare: M. LUNDGREN Vt. 74, N. F. NITAN ht. 74—ht. 75, C. F. JOHANSSON
vt. 76, E. Z. BÖKMAN ht. 76, J. A. AHNSTRÖM Vt. 77—ht. 80, A. HAMMARSTRÖM Vt. 81, J. A. AHNSTRÖM ht. 81; biträdande sekreterare: N. F.
NIRAN vt. 74, C. F. JOHANSSON ht. 74—ht. 75, ej tillsatt 76, E. Z. BÖKMAN
Vt. 77, A BONDESON ht. 77—ht. 80, ej tillsatt vt. 81,J. A. FRIEDHOLM ht. 81.
Upplands: Ordförande: A. F. SCHAGERSTRÖM Vt. 74—vt. 76, A. OLSSON ht. 76—d. "/, 77, F. ANDERSSON d. "/,—d. 24/2 77, J. E. ALRN d. 24/2
ht. 77, A. k'. SCHAGERSTRÖM Vt. 78—vt. 79, G. ÅKERMAN ht. 79—vt. 80, F.
ANDERSSON ht. 80—ht. 81. — Sekreterare: A. KÄLLSTRÖM Vt. 71—ht. 75,
J. E. ALRN vt. 76, L. PHILIPSON ht. 76, A. E. SANDBERG Vt. 77—vt. 78, K.
E. BERGLIND ht. 78—vt. 79, J. A. THORSÉN ht. 79, A. E. SANDBERG Vt.
80—ht. 81.
Gästrike-Hälsinge: Ordförande: F. V. LOVALL ht. 74—vt. 78, J.
E. MÄHLRN ht. 78, G. BLADIN Vt. 79, C. V. S. AURIVILLIUS ht. 79 -vt.
80, H. M. HALLGREN ht. 80—ht. 81. — Sekreterare: K. H. BLOMBERG ht.
74—vt. 75, E. COLLINDER ht. 75—vt. 77, P. 0. C. Aunivimaus ht. 77—vt.
78, G. BLADIN ht. 78, B. E. MURRN vt 79, 0. ARNLuND ht. 79—vt. 80, 0.
STRÖMBÄCK ht. 80—d. 26/„ 81, sedan E. ROSENGREN.
Stockholms: Ordförande: L. H. ÅBERG Vt. 78—vt. 79, sedan ej
tillsatt. — Sekreterare: K. A. VICTORIN för slangspråket ock G. E. HAVERMAN för de högre klassernas talspråk, samma tid.

Det intresse, med hvilket landsmålsföreningarnas arbete
följts af den studerande ungdomen, ock det nit, med hvilket
föreningarnas medlemmar deltagit i det samma, har, som naturligt är, varit mycket olika inom de olika nationerna ock
på olika tider. Hufvudorsakerna härtill skall jag söka belysa.
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längre fram. För jämförelsens skull uppställas nedanstående tabeller, hvilkas ofullständighet beror på, att föreningarnas protokoll i början i allmänhet ej befattade sig med dylika statistiska
uppgifter. Den öfversta raden i första tabellen anger, hur många
medlemmar af hvade nation, stående så väl inom som utom
föreningarna, i Medeltal terminligen alt ifrån föreningarnas stiftelse varit vid universitetet närvarande, den andra, hur mänga
medlemmar inskrifvits i föreningarna alt ifrån deras början.
Antalet af föreningarnas vid universitetet närvarande
medlemmar.
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Medeltal af vid föreningarnas möten närvarande medlemmar.

—
—
—
—
—
—
—
—
—

1

un gef ä r

12

7

1 De första åren 10till 20,sedan kanske imedeltal 5.

ti ll

9

12
10
8
6
- 7
5
8
8
9
8
14

—
—
—
10
15
14
16
15
15
11
12
10
13
9
13
9
8
7
6

a'

I

—
—
—

Sf.
0

-

1

—
—

Upplands.

med el t al

Boh.
o. Hall.

I

med el t al

—

Norrlands.

11Ö. Små!.
o. Öl.

1

I

Ibörjanvarmedeltalet kanske 20,senareomkring 10

l.

Imed el t alu n gef ä r10

Omkring 8 till 50,medeltalltanske 15

Im ed el t alu n gef ä r 15

8
9
11
9
13
12
11
12
13
13
13
11
9
11

n

-

1

—

V ärmlands.

Smålands.

Sdm1.-Närk.

Västgöte.
I

,-;-.

I

I

Ht. 72
Vt. 73
Ht. 73
Vt. 74
Ht. 74
Vt. 75
...
Ht. 75
Vt. 76
Ht. 76
Vt. 77
Ht. 77
vt. 78
Ht. 78
Vt. 79
Ht. 79
Vt. 80
Ht. 80 .... ..
Vt. 81
Ht. 81

-c
P

—
14
17
7

Antal sammankomster under hvarje termin, vanligen upptagande 2 timmar.

,

Ht. 72
vt. 73
Ht. 73
Vt. 74
Ht. 74

8
12
9
10
9

3 3
8 9
7 9
4 5
6 11

2
10
13
20
16

7
7
6 9
6 10

2
4 64
8 68
8 58

—
8
11
7

—
—

Stockholms.

5

I

,r.

Boh.
o. Hall.

P2

Norrlands.

•

i

crj"

Gottlands.

°A-

Ö.
Smål.
o. Öl.

c

cn

,P

ri

—
—

—
—

—
—

8

5

—

I UPPSALA

1872--1881.

13
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Som man af dessa tabeller kan se, har intresset inom föreningarna, såsom ofvan nämdt, varierat. På det hela taget
var det lifligast i början ock har sedan aftagit, så att några
föreningar den sista tiden ej haft några sammanträden als,
emedan när sådana utlysts, de varit så fåtaligt besökta, att
ingenting kunnat uträttas. Detta torde också ligga i sakens
natur. Dels tilldrager sig hvade sak, så länge den är ny,
mera uppmärksamhet, än sedan man hunnit vänja sig vid den
ock den »kommit ur modet»; dels måste under loppet af föreningarnas värksamhet de stora svårigheter, med hvilka de
ha att kämpa, framträda alt tydligare ock mera hämmande.
För det första lägger afståndet från hembygden stora hinder i
vägen för arbetets jämna fortgång; källan, ur hvilken man har
att ösa, är för fjärran. Till en stor del skulle detta kunna
afhjälpas, om intresserade personer i landsbygden ville sätta
sig i förbindelse med föreningarna ock meddela dem de upplysningar, de kunna vara i behof af. Föreningarna ha på olika
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tider försökt taga första steget till dylikt samarbete, men på
några få högst berömliga undantag när, till hvilka jag skall
återkomma längre fram, har deras bön om medvärkan förklingat utan påföljd. Denna tnedvärkan är emellertid nödvändig, om föreningarna skola nå det mål de föresatt sig. Ty
de studern nde, hvilka såsom barn varit förtrogna med sitt bygdemål — ock det hafva på långt när ej alla — ha under en lång
skoltid, då de endast sällan trädt i närmare beröring med allmogen, hunnit glömma mycket, så att när de komma till universitetet, ofta det mesta fallit dem ur minnet af de sägner
m. m., hvartill de i sin barndom med begärlighet lyssnat under de långa vinterkvällarne, från lekstugornas nöjen finnas
blott dunkla erinringar kvar, ock få äro de, hvilka 'tala sin
dialekt lika obehindradt som riksspråket. Ock af detta fåtal
är det åter ej alla, som med lust ock nit egna sig åt föreningarnas arbeten. De flesta äro allmogens barn, deras tillgångar
äro inskränkta, hvarför de ej få splittra sina krafter utan söka
göra den vid vårt lands universitet exempellöst länga studietiden så kort som möjligt. Deras studier ligga nämligen vanligen åt helt annat håll. Till en stor del äro de teologer, ock
insikten om det gagn, en blifvande folkets själasörjare skulle
ha af att grundligt känna detta folk, dess lynne ock åskådningssätt — en kännedom som naturligen bäst förvärfvas genom
att man utbyter erfarenhetsrön med andra — insikten därom,
säger jag, har ännu trängt igenom alt för litet. Utan en sådan
kännedom blir dock förhållandet mellan presten ock församlingen, liksom mellan de s. k. bildade i allmänhet ock allmogen,
blott ett yttre; fältet ligger öppet för kolportörer ock hvarjehanda personer, som bättre förstå folket, men äro sämre utrustade i öfrigt för att hälsosamt invärka på det.
Men utom att de tillförlitliga sagesmännen äro få ock att
examensstudier nästan uteslutande taga de studerandes tid i
anspråk, möta äfven andra svårigheter. För att inom föreningar, som arbeta i språkligt syfte, men hvilkas medlemmar till
allra största delen ej sysselsätta sig med språkstudier, hålla
intresset vid lif, fordras en skicklighet hos ledarne, som ej är
allom gifven. Vidare förutsättes hos upptecknarne, för att
uppgifterna skola blifva fult tillförlitliga ock tillbörligt kritiskt
behandlade, utom ljudfysiologiska kunskaper äfven en känne-
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dom af de skiftande bygdemålen i hemtrakten, som man endast
genom sorgfälligt studium kan förvärfva.
Att i trots af alla dessa svårigheter ock många fler, som
det här skulle föra oss för långt att gå in på, ock om hvilka
man vid landsmålsföreningarnas stiftande kanske ej var fult
medveten, men hvilka dock snart nog måste lägga betydliga
hinder i vägen för arbetets framgång — att i trots af dem
föreningarna ha kunnat samla de rika förråd, som nu finnas i
deras arkiv, detta bevisar på det ojäfaktigaste, att de fylt ett
värkligt behof, ock att den kärlek till folk ock fosterbygd,
som de ha att tacka för sin tillvaro, ej varit ringa. Betydligt
har äfven härtill medvärkat det vetenskapliga ock intresseväckande sätt, på hvilket de nordiska språkens studium handledts vid detta universitet under de senare åren, ock för närvarande är kanske just detta den mäktigaste driffjädern för
föreningarnas fortbestånd. Man har t. o. m. grundade skäl
att hoppas, att föreningar, som nu synas afsomnade, mycket
snart skola lefva upp igen.
En svårighet, som framträdde genast vid föreningarnas
stiftande, ock som sedan lösts på ett särdeles lyckligt sätt
genom det svenska landsmålsalfabetet, var att finna en praktisk ock tillika nöjaktig ljudbeteekning. Att riksspråkets alfabet ej var tillräckligt, därom var man genast ense, men att
på ett lämpligt sätt afhjälpa bristen gick ej lika fort. Till
att börja med uppfann hvar ock en hjälptecken efter eget
skön; men all den stund man på det viset fick lika många
alfabet som upptecknare, gjorde sig behofvet af en gemensam ljudbeteckning snart gällande. De olika åsikterna
om hur man borde gå till väga för att bringa en dylik till stånd
bröto sig inom de gemensamma utskotten, hvarför jag hänvisar till den efterstående särskilda redogörelsen för de samma.
Den ihärdiga ifver, med hvilken föreningarnas ledare där kämpade för de olika principerna, återvärkade naturligtvis på
föreningarna själfva, så att endast få, nämligen Gro t tla n d s,
Bohusläns ock Hallands samt Upplands, antog° denaf det
första utskottet slutligen uppstälda beteckningen; de öfriga
behöllo den, de redan förut uppgjort byar för sig, eller bildade sig särskilda på egen hand. Stockholm ska föreningen
hade på grund af sin sena tillkomst den fördelen, att det
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svenska landsmålsalfabetet, en frukt af det andra, sa m fäld a
utskottets värksamhet, då redan förelåg färdigt, hvadan den
-aldrig användt något annat. Detta har äfven,.i synnerhet sedan det i tryck blifvit tillgängligt, begagnats af Ostgöta, Smålands, Gottlands, Östra Smålands ock Ölands, Norrlands, Bohusläns ock Hallands samt Upplands landsmålsföreningar. Att det ej antagits af de öfriga, beror naturligtvis på
svårigheten för den icke fonetiskt skolade att använda det rätt,
hvarför utom lifvet inom ett par föreningar de sista åren varit så
svagt, att ett brott mot det häfdvunna skulle inneburit en alt för stor
kraftansträngning. Dock är väl troligt, att det inom en snar
framtid kommer att bli det allena herskande vid lexikaliska
ock grammatikaliska uppteckningar. De olika beteckningssätt,
Rom af föreningarna användts, vare sig uteslutande eller till
landsmålsalfabetets antagande, återfinnas på efterstående tabell,
jämförda med landsmålsalfabetet ock det äldre utskottets beteckning. Samtliga föreningar ha användt riksspråkets typer
förbdfgliklmnpstv, ingen har haft tecken för a)
abiyaalv6d5g4A2Jmng 7' 't 7g j. Bohusläns
ock Hallands förening är den enda, som skilt kakuminalerna
d n s, t från motsvarande supradentaler, medan så väl det
första gemensamma utskottet som de öfriga föreningarna ansett dessa båda ljudklasser vara en ock samma. Likaså hafva
i ock i, y ock y ej skilts åt. Till nyss anförda tabell fogas
följande anmärkningar.
Det västgötska alfabetet har varit i bruk sedan maj 1874
samt finnes infördt i flygskriften Till folket i Västergötland
3 sidd. 4:o.
Östgötarne antogo sitt alfabet i oktober 1874. Det återfinnes i en liten publikation Landsmål från Östergötland, 4
sidd. 4:o, som föreningen i litografiskt öfvertryck utsände vårterminen 1876. Genom det vanliga längdstrecket öfver bok,
stafven skildes de långa vokalerna från de korta.
Det för Södermanlands-Närkes förening uppstälda skemat gäller hufvudsakligen blott för den södermanländska at
delningen, hvilken dessutom genom längdstrecket skiljer de
långa vokalljuden från de korta samt aldrig dubbeltecknar
konsonanter; Närkessektionen däremot använder riksspråkets
beteckningssätt med öfverstrykning af de i uttalet stumma ljud-
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tecknen; dock så, att v-ljudet alltid tecknas v, långt o ock e
få aksent, x upplöses i ks samt »lent j' ock tjokt 1-ljud» återges så, som af noterna under vår tabell framgår.
Smålands förening har utmärkt själfljudens kvantitet med
- eller
men lemnat medljudens °betecknad, altså alltid skrifvit enkelt medljudstecken.
I den del af ordboken, som Västmanlands-Dala förening
befordrat till trycket samt för erhållande af tillägg ock rättelser
spridt i hembygden, hafva utöfver riksspråkets alfabet endast
användts tecknen te ock ce med de på tabellen angifna ljudvärdena samt l.= 1. I skrift betecknar en punkt till höger
öfver ett själfljud, att efter det samma ett redueeradt 03 höres.
Det inom Östra Smålands ock Ölands förening använda
alfabetet är att anse såsom en förelöpare till »det svenska landsmålsalfabetet» ock är det enda, som åsyftat större fullständighet, än det egna målet kräfver. Det utarbetades af J. A. LUNi
DELL i närmaste öfverensstämrnelse med professor SUNDEVALLS
förslag till fonetiska bokstäfver ock delgafs föreningen redan
den 2 oktober 1873, systematiskt uppstäldt med anslutning till
Sundevall. Därtill fogades följande tillägg: tveljuden tecknas
efter uttalet med y eller w; den på Öland samt i S. Möre förekommande fördubblingen af ett vokalljud utmärkes med upprepade tecken, undertill förenade genom en båge; otydliga
eller s. k. degenererade ljud skrifvas med mindre tecken i öfre
kanten af skrifraden; akut som tecken för tonvikt användes
blott i främmande ord ock i sådana, där aksenten mot vanliga
förhållandet ej hvilar på stamstafvelsen; kvantitetstecken H
brukas endast för att beteckna sådan kort stafvelse, som slutar med vokal eller enkel kobsonant utom ändelse.
Den Norrländska beteckningen återfinnes i en liten publikation från 1876, 4 s. 8:0, hvilken spriddes i hembygden
till ledning för dem, som ville göra uppteckningar åt föreningen. Korta vokaler utmärktes genom dubbelskrifning eller
öfverstrykning af följande konsonant.
Bohusläns ock Hallands förening använde först utskottets
beteckning, men fr. o. m. ht. 1876 till landsmålsalfabetets antagande den i tabellen anförda. Denna är motsvarigheten i
Sv. landsm. II. 1.
2
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skrift till den, som i tryck finnes använd i Ordbok r?fver allmogemålet i Sörbygden af N. F. NiLtN, Sthm 1879.
Gästrike-Hälsinge-föreningens ljudbeteckning är den, som
finnes använd i Ordbok öfver allmogeord i Helsingland, utgifven
af Helsinglands fornminnessällskap, Hudiksvall 1873.
När man betraktar ofvanstående mer eller mindre osystematiska, opraktiska ock ofullständiga beteckningssätt samt'
därjämte tager i öfvervägande, att de under olika tider varit
underkastade smärre variationer, ock att de personer i landsbygden, som lemnat bidrag till landsmålsföreningarnas samlingar, ofta begagnat hvar sitt, hvilket ju ock varit fallet i alla
tidigare dialektafhandlingar; kan man göra sig en föreställning
om, af hur ofantligt stort gagn för dialektforskningen »det
svenska landsmålsalfabetet» är, hvilket på ett exempellöst sätt
förenar vetenskapliga ock praktiska egenskaper. Såsom bekant är, har det ock förvärfvat sig ock sin upphofsman ej blott
svenska, utan äfven utländska framstående vetenskapsmäns
odelade bifall såsom varande »efter det tidigare Pitman-Elliska
det mest storartade hittils gjorda försök att fullständiga det
latinska alfabetet i form af själfständiga bokstäfver till ett allmänt lingvistiskt»1. I hög grad önskligt vore, att det äfven
finge insteg åtminstone i de land, hvilkas folkmål stå de våra
närmast. Säkert är, att ingen skulle förlora något därpå, men
alla dialektforskare vinna fördelar så stora, att de väl äro
värda offret af ens egna personliga tycken, vid hvilka dock
mången hänger så fast för att med dem bevara en lika gagnlös ock opraktisk som teoretiskt ovis själfständighet.
Bland föreningarnas sysselsättningar vid sammankomsterna
har ordboksarbetet intagit förnämsta platsen. Orduppteckningen sker dels i alfabetisk ordning med ledning af J. E. RIETZ,,
Ordbok öfver svenska allmoge-språket, delvis äfven DALINS,
AASENS ock Sv. akademiens ordböcker, vanligen i jämförelse
med redan förefintliga ordförteckningar öfver målet, såsom af
GADD, HOF, HOLMBERG, HYLTAN-CAVALLIUS, LINDER, MöLLER, NILtN, NOREEN, SIDENBLADH, WENNBERG M. fl.; dels ock
i form af monografier. Den senare metoden har den fördelen,
att den lättare håller intresset vaket, samt att tanken lätt faller
1) Professor G. MICEIAELIS i Herrig's Archiv fiir das stud. d. neueren
sprachen. Bd. 65, s. 450.
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på åtskilliga ord, som förbigås vid den alfabetiska uppteckningen, emedan de i den ordbok, man följer, sakna motsvarighet.
Om de alfabetiska ordlistorna, som tillkommit vid föreningar
nas sammanträden ock således omfatta hela det språkområde,
som hvarje förening behandlar, är följande att anteckna.
Västgöte förening: Uppteckningen går till ordet finger, men
renskrifna äro endast omkring 2,700 ord, omfattande bokstäfverna a, ft, ä, b. Alla målets ord upptagas, äfven de med riksspråket gemensamma, ock deras böjning, konstruktion ock betydelse antecknas i den mon, de från riksspråket afvika; deras
förekomst angifves efter härad, om de äro sällsynta, eljest har
man indelat Västergötland i följande sex distrikt: Vadsbo, Nordslätten, Falbygden, Kåkind, Älfsborgs norra ock Älfsborgs
södra. — Östgöta: Genomgångna äro vokalerna utom y med
anteckning af alla målets ord. Ordens böjning m. in. angifves blott i mera märkliga fall, deras förekomst ock olika form
genom särskilda kolumner för e-, a- ock ä-mål — %e härom Yudbetekning för östg-ötskan, Sthm 1881 — men häradsvis, när de
endast förekomma sporadiskt. — Södermanlands-Närkes: Man
har hunnit till ordet duktig. Alla ord upptagas. Vid anteckning af böjning m. m. har man tagit RIETZ' ordbok till mönster; förekomsten angifves häradsvis. — Smålands: Uppteckningen, som går till ordet hund med upptagande af alla målets
ord, omfattar omkring 18,000 ord. Ordens böjning anges i
korthet; likaså de prepositioner, med hvilka verben konstrueras;
betydelsen endast, när den afviker från riksspråket eller ordet
ej återfinnes i det samma. Förekomsten antecknas ej för allmänna ord, men för sällsynta de härad ock fr. o. m. bokstafven f de socknar, från hvilka ordet uppgifvits. — Västmanlands-Dala förening har användt parallelt RIETZ' ock DALINs
ordböcker ock har efter den förra kommit till ordet angel,
efter den senare till envishet ock på bokstafven ä till ändalykt.
Alla målets ord upptagas — hittils bortåt 3,000 — med angifvande af de socknar eller sockendelar, inom hvilka de olika
formerna förekomma. Böjningen angifves endast, utom temat
hos de starka verben, när den afviker från de särskilda bygdemålens; likaså konstruktion ock betydelse, när målen härutinnan ej öfverensstämma med riksspråket. — Värmlands: Den
alfabetiska metoden har, liksom inom följande förening, varit
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föga använd, så att man endast hunnit ett stycke in på bokstafven b. I början upptecknades blott de för målet egendomliga orden, sedan alla, d. v. s. äfven de med riksspråket
gemensamma. För angifvande af förekomsten har området
indelats i 12 distrikt, ock betecknas det nordligaste med 1,
det sydligaste med 12. — Gottlands: Ordlistan går till ordet
brandä [= fiska vid bloss] ock upptager endast de ord, som i
något hänseende afvika från riksspråket med deras egendomliga böjning m. m., hittils omkring 550. Beträffande förekomsten angifves, om ordet finnes i norra eller södra delen af ön
eller på hela ön eller särskildt på Fårön. — Östra Smålands ock
Ölands; I början upptecknades alla ord, men fr. o. m. 1875
endast de för målet egendomliga »med hänsyn till den ovissa
framtid, samlarenitet kunde äga, ock att med bildningens utbredning det egendomliga i folkspråket utplånades». Man har
nu hunnit till bokstafven 1; tillsammans äro antecknade omkring 2000 ord. Ordens förekomst angifves fortfarande sockenvis, deras böjning antecknas också, däremot konstruktion ock
skiftningar i betydelsen endast undantagsvis. — Norrlands;
Enligt den alfabetiska metoden ha endast 50 till 60 ord upptecknats på bokstafven a; däremot har vid monografierna ordens böjning, konstruktion, betydelse ock förekomst angifvits
på ett så fullständigt sätt som möjligt. — Bohusläns ock
Hallands: Man har hunnit till be, ock äro omkring 1,500 ord
upptecknade på lösa blad. Alla ord upptagas med angifvande
af böjning m. m. samt af förekomsten häradsvis. — Upplands:
Bokstäfverna a—r ock omkring hälften af s äro genomgångna,
ock äro omkring 5,500 ord samlade. Endast för målet egendomliga ord upptagas, med angifvande af böjning, när den
afviker från det normala, samt af konstruktion ock betydelse,
så vidt den af medlemmarne varit känd. Förekomsten angifves sockenvis, när ordet ej är allmänt. — Gästrike-Hälsinge
förening upptecknar också blott de för målet egendomliga
orden samt de i riksspråket brukliga, som i målet ha afvikande betydelse, hittils omkring 700, ock har hunnit till ordet
fördom. I allmänhet angifves böjning m. ni: ock förekomsten
sockenvis. — Stockholms: Under föreningens korta värksamhet har man ej kunnat hinna längre än till ordet alvar. Emellertid upptagas alla i det högre ock lägre talspråket före-
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kommande ord med angifvande af betydelse ock konstruktion,
men i allmänhet ej af böjning.
Dessutom finnas åtskilliga smärre ordlistor, uppgjorda af
enskilda personer inom ock utom föreningarna. i Vanligen
innehålla de blott för målen egendomliga ord, men undantag
finnas, som då vanligen framgå af omfånget. 2
Västgöta förening:
CARLSSON i örslösa, Skollärare, Några ord ur västgötadialekten.
HALLENDER, N. L. Kustvakt, Ordbok öfver allmogespråket i Ryda ock
Skarstad med annexer, A-halfstor, 3,790 ord (forts. år utlofvad).
JUNGMARKER, A. F. Allmogeord fr. Västergötland.
Östgöta:
APPELQVIST, C. F. Fr. Svanehals s:n, 8 s. 4:o; fr. Mogata s:n, 10 s. 4:o.
BERGVALL, J. L. Fr. Ulrika s:n, 3 s. 4:o.
ERIKSON, 0. Fr. Tjällmo s:n, 23 s. 4:o.
HAGSON, K. A. Ord ock talesätt från Vårdsbärgs s:n, 6 s. 4:o.
KULIN, P. Fr. Björkebärgs ock Ledbärgs s:nar, 16 s. 4:0.
LARSSON, K. H. Sjötermer, 7 s. 4:o.
LILJESON, A. V. Fr. Vist s:n, 15 s. 4:o.
LJUNGBORG, P. F. Fr. Kuddby ock Jonsbärgs s:nar, 9 s. 4:o.
NOEDEN, F. Fr. Skönbärga ock Drothems s:nar, 6 s. 4:o.
SUNDBERG, A. Fr. Marbäcks s:n, 15 s. 4:o.
SUNDBLAD, C. E. Fr. Godegårds s:n, 12 s. 4:o.
SUNDHAM1SAR, G. F. Tillägg till Rääf, Ydremålet, 8 s. 4:o.
SVENSEN, E. Aspeländska substantiv, 8 s. 4:o.
SÖDERQVIST, G. Fr. Gärdserums s:n, 7 s. 4:o.
ÖSTERMAN, F. 0. Fr. Stranda h:d, 11 s. 4:0; fr. Edshult s:n, 9 s. 4:o.
Södermanlands-Närkes:
HOFBERG, H. Ordlista öfver Närkesmålet, 52 s. fol.; Ordlista fr. St. Mellösa
i Närke, 30 s. fol.
STIERNGRANAT, A. Major, Ord ock talesätt fr. 1VIalmköpingstrakten, 10 s. fol.
Smålands:
ALDEN, G. A. Fr. Alsheda s:n, 3 s. 8:o.
JUNGMARKER, A. F. (gen. 0. S. G. Nordlander), Ord ur Västergötlands allmogemål, 16 s. 4:o.
LINDBLAD, C. P. Fr. Långaryd, 8 s. 4:o; 17 s. 8:o.
') I allmänhet står i det följande författarens eller upptecknarens titel
utsatt, så snart han ej tillhör eller tillhörde föreningarnas vid universitetet
studerande medlemmar.
2) I efterföljande förteckningar anföres hvarje uppsats blott en gång,
äfven om den till följd af sitt innehåll kan föras under olika rubriker.
Siffrorna inom parentes angifva, att bidraget finnes trykt i tidskr. Sv.
landsm. (före 1884).
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LINDSTÅN, C. Urshultsmål, 58 S. 8:0.
NORLANDER, L. G. F. Ordlista öfver

Smålandsmålet, 101 s. 8:0; Ord fr.
Näfvelsjö s:n, 2 s. fol.; Femsjömålet, 5 s. 8:0.
RYDBECK, A. L. Fr. Stenbärga sal, 3 s. 4:o.
SANDELL, J. Kyrkoh. (afskr. af K. Fogelmark), Vocabularium smolandicum
imprimis fröderydense, 31 s. 4:0.
SANDSTRÖM, J. A. Fr. Sandvik, 3 s. 8:o.
SELLERGREN, N. Fr. Våthults s:n, 32 s. 8:o.
SETH, K. A. Allmogeord fr. Onaryds, Berseryds ock Unnaryds s:nar, 5 s. 8:o.
SÄVE, C. F. Smålandsord enl. fanjunkaren J. Höglander, 17 s. 8:o.
SönEanom, A. 542 ord på g fr. Uppvidinge h:d.
TIDANDER, C. J. Ordlista fr. Fryeled, 62 s. 8:o.
VISTRAND, P. G. V. Fr. Östra h:d, 7 S. 8:o.
Västmanlands-Dala:
Kassor', Mixas HANS, Ordförteckning öfver Orsamålet.
FLODSTRÖM, I. Utdrag ur pastor Blumenbergs anteckningar öfver Hedemoramålet.
IVERUS, E. D:soN, Ordförteckning öfver Västmanlands slättbyggemål.
PALM, G. F. A. Ordförteckning öfver Moramålet samt några särskilda ord
o. fraser.
SÖDERSTEN, T. Ord ock talesätt fr. V.Våla ock Gunnilbo s:nar.
Sylloge vocum quarundam Dalecarlicarum (fr. början af 1700-talet) afskr.
af G. Eneström.
Ordboksanteckningar öfver åtskilliga bygdemål.

EKELUND,

Värm1ands:
Dr, ock JANSSON, K. U. Smärre orduppteckningar.
Östra Smålands ock Ölands:

APPELGREN, C!.

D. Ordlista fr. Järeda.

Bohusläns ock Hallands:

P. Hemmansägare (fr. Valda i Halland), En ordsamling på omkr.
8,000 ord med ljud- ock formlära.

PETERSON,

Upplands:
LOKRANTZ,

G. F. V. Bidrag till en ordbok öfver allmogeord i Uppland.
Gästrike-Hälsinge:

ENGELKE, V. Kapten, Anteckningar om Järfsönaålet.
ÖMMAN, J. G. E., HAMBERG ock AHNLUND, 0. Allmogeord

fr. Bollnäs.

Af monografiska anteckningar åter finnes följande: 1
') Där inga särskilda namn äro utsatta, äro anteckningarna gjorda af
föreningarna vid deras sammanträden.
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Västgöta:
Akerbruket, husdjuren ock deras skötsel, namn på byggnaderna på en gård,
stugan ock dess inredning, bohag m. m., klädedräkten, väfning, fogelock växtnamn, namn på fan.
RJERTÅN, J. F. Måltiderna i Redvägs h:d.
NATTSÅN, T. Till krukomakareyrket hörande värktyg.
NILSSON, G. Stadsfiskal, Ortnamn i Alfsborgs län, '24 ark.
ORDBLAD, A. Dagens arbets- ock måltider i Vedens h:d.
SANDtN, A. Körredskap ock delar däraf; delar af djurkroppen, fr. N.
Vadsbo h:d.
VADMAN, V. ock TÖRNER, L. J. Husdjuren ock utsysslor.
STERGREN, H. Bondstuga i Eriksbärg, Gäseneds h:d.
Östgöta:
Köket, delarne af en arbetsvagn, namn på husdjur ock vilda djur, skällsord, svordomar, namn på fan.
Södermanlands-Närkes:
Fiske ock fiskeredskap i Närke, 8 s. 4:o.
ERICSSON, G. Metallarbetare, Om jordbruket ock dess redskap, skörd ock
inbärgning, 104 s. fol.; Kör- ock vägfärdsredskap för sommar ock vinter, 28 s. fol.; Line hur di husållär me je från de ä frö å te dä blir
traser åv je ått lumpsamlärn, 20 s. fol.; Om byggenskap, 32 s. fol.
(alla affattade på folkmål).
LEVIN, P. A. Dr, Benämningar å allmogens dräkt m. m. i Vingåker ock
angränsande delar af Oppunda h:d, 3 s. fol.
Smålands:
Benämningar på könsorganet hos mannen ock kvinnan samt könsdriftens
tillfredsställande fr. Mo h:d, 4 s. 4:o; det samma fr. Västbo h:d, 4. s.
4:o; Fogelnamn, 8 s. 4:o; Namn på fan.
SELLERGREN, N. Småländska ortnamn, 60 s. 4:o.
Västmanlands-Dala:
Mänskokroppens olika delar, om husdjuren, fogelnamn, boningshus, farkoster, påskveckan, namn på fan.
Värmlands:
Jordbruket, husdjuren, hus, husliga förrättningar ock värktyg, klädedräkter, husfliten, sömnad, skomakeriet, fiskredskap, båten ock dess
delar, jakten, uttryck rörande de olika lefnadsåldrarna, maträtter,
ruset ock dess stadier, väderleken, solens upp- ock nedgång, fogel-,
fisk- ock växtnamn, svordomar, namn på fan.
Gottlands:
Växtnamn.
ÄPPELLÖF, A. Namnen på alla gårdar inom Roma s:n samt på alla ägor
tillhörande samma gårdar.
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CEDERSTEN, S. Det samma från Alfva s:n.
LILJENQVIST, H. Namnen på alla gårdar inom

Klinta s:n, samt på alla ägor
tillhörande samma gårdar jämte deras resp. bomärken.
LÖFVENBERG, E. Det samma från Stenkyrka s:n, ock från Bals s:n utom
bomärken.
PETTERSSON, H. Det samma fr. Hangvar s:n.
Östra Smålands ock Ölands:

Om klädedräkten i Kalmartrakten för 30 å 40 år sedan, åkerbruks- ock
forslingsredskap, husgerådet, fogel- ock växtnamn, tills. omkr. 10 ark.
AHLSTEDT, K. A. Ortnamn i Döderhult.
JoNssoiv, M. Ortnamn särdeles från Säters, Silfbärgs, Hedemora ock Gustafs
s:nar i Dalarne efter Nisshytte bruks böcker 1762-1853; Ortnamn fr.
Åby, Bäckebo, Madesjö, Halltorp, Voxtorp, Gullabo, Vissefjärda ock
Karlslunda, tills. 7 '/2 ark.
Norrlands:

Ladugården, stallet ock körredskap m. m.; sädesslagen ock potatis.
Bohusläns ock Hallands:

Notiser om åkerbruk, bostad ock bröllop från Halland; åkerbruksredskap,
klädedräkt från Boh.
Upplands:

Åkerbruk, boskapsskötsel, boningshus, uthus, matlagning, kläder, bak, brygd,
slakt, djur- ock växtnamn.
Gästrike-Hälsinge:

Kläder, boningshus, boskap, slåtter ock skörd, släde ock kälke, seldon.
AURIVILLIUS, Konamn inom Forssa.

De grammatiska arbeten, som förefinnas, hafva till största delen tillkommit under föreningarnas första värksamhetstid,
då man utförde dessa för att i dem ha en grundval för det
vidare arbetet. Af största värdet äro kanske förteckningarna
öfver de starka verben i de olika målen, enär det för den enskilde
forskaren här är särdeles svårt att uppnå fullständighet. Till
största delen äro anteckningarna gjorda vid föreningarnas
sammanträden eller ock enligt uppdrag af enskilda personer
eller utskott. De äro följande:
Västgöta:

Pronomina ock de starka verben.
HJERTEN, J. F. Anteckningar rörande folkspråket i Redvägs h:d.
NiLssoiv, G. Stadsfiskal, Anteckningar om folkspråket m. m. i Västergötland.
VÅLDSDÅD, J. A. Rättstafningen i Västgötamålet.
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Östgöta:
Substantivens böjning; substantivisk ordbildning, sårskildt om bildning af
feminina subst.; de svaga verbens böjning; de starka verben; pronomina.
Södermanlands-Närkes:
Bidrag till. målens formlära; bidrag till läran om verbens böjning i södermanländskan.
Smålands:
GRANLUND, V. G. Anteckningar öfver s. Smålandsdialekten, 14 s. 8:o.
HASSEL, K. J. De starka verben i Konga h:d.
MOZART, K. G. Komminister, Visingsömålet, 4 s. 4:o.
SANDELL, J. Kyrkoh., Grammatiska anteckningar fr. Fröderyd Sal, 4 s. 8:o.
SELLERGREN, N. Artikel, deklination, komparation, räkneord, pronomen ock
starka verb fr. Våthults s:n, 36 s. 8:o.
Västmanlands-Dala:
Personl. pronomina.
GRILL, Dr, Anteckningar om Hedernoramålet.
Värmlands:
NOREEN, A. Anteckningar om ljudläran, omkr. 8 ark
Gottlands:
Påbörjad förteckning öfver de starka verben.
Östra Smålands ock Ölands:
Böjningsmönster, pronomina ock de starka verben.
Norrlands:
Artikel, substantiv- ock adjektivböjning, pronomina ock starka verb fr.
Jämtland; adjektivböjning, pronomina ock starka verb fr. Medelpad;
adjektivböjning ock pronomina fr. Ångermanland; adjektivböjning fr.
Västerbotten; adjektivböjning ock pronomina fr. Norrbotten.
Upplands:
Målets formlära.
Gästrike-Hälsinge:
UPPSTRÖM, A. Utkast till Ofvansjömålets formlära (en föreläsning).

Öfriga uppteckningar äro till största delen gjorda af enskilda medlemmar af föreningarna, oftast under vistelsen i
hembygden under mellanterminerna. Till en del hafva de tillkommit så, att sagor ni. m. berättats vid sammankomsterna
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ock sedan på föreningens begäran af berättaren upptecknats.
Af skrock, ordstäf o. dyl. har åtskilligt äfven samlats vid
sammankomsterna. På det den intresserade må kunna veta,
hvad som redan finnes ock däri ha en anledning att själf samla,
gifves här en så fullständig förteckning som möjligt. Att
ännu mera ingå i enskildheter torde dels vara obehöfiigt, dels
ej tillåtas af utrymmet. För bättre öfversikts skull anföras
samlingarna gruppvis efter innehållet. Det mesta är upptecknadt på folkmål, äfven där titeln ej ger det vid handen. Hvad
titlarnes stafning vidkommer, har jag ej försökt genomföra någon enhetlig grundsats till följd af vanskligheten i ett dylikt
företag, utan i allmänhet bibehållit upptecknarens.
1) Sagor, sägner, äfventyr, legender o. dyl.
Västgöta:
ALSTRÖM, G. A. Saga om börka i Borgsteina sjö; Två sagor om jättar å
barjatroll i Borgsteina; Jättegubben som åt opp sju lass 'gröt, sju lass
mjölk å ändå lite te, Vedens h:d; Den svultne raven som ingen mat
feck; Dal trai pojka sum feck hva si börsa, Gäseneds h:d.
BRUNO, E. Nio sägner om Hemsjö.
FLODBN, G. Huru den första påskakjarnga kom te; Boen å tomtegubben.
FORSMAN, 0. Flölten å löktegubben; Ena saga om huru varjen lura raven
å hur haern feck spruken läpe; Saga om björn å raven, Kållands
h:d; Sägen om bergsråt, Kåkinds h:d.
HJERTÅN, J. E. Saga om Blidsbergs kyrka; Sagor om bärget Korshall; Sägen om Dalums större kyrkklocka; Huru en ås kom till med användande af svartkonstboken; Saga om hafsfrun; Ett par sägner om
troll ock skogsrå; Tre andra sägner.
VADMAN, V. Pojken sum narra jättes; Eläktris.
VENNERBLAD, E. R. Reddar Rö å Lelle Pär Skött, Kinne h:d; Småbitar
efter Sakris i Kyrkefalla.
VINGSTRAND, A. Folksägner ock skrock från Valla h:d.
ÖSTERGREN, H. Ena spökehistoria; Lite småplock om Pettera-Kajsa.
ÖSTERGREN, K. A. Um piga sura ble förvandlater te sten; Di döes julotta;
Om Pus i prästegårn som re på körkesoa; Snor-Hans; Om kjaringa
som bruka jäspa tre gånger inna ho jeck å lae så; Ena knallarehistoria.
Östgöta:
EDMARK, J. P. Necken såsom dragare, S. Tjust
LINDBLOM, F. P. Saga från Kind.
LIINDBORG, J. A. Necken såsom spelman, Vikbolandet.
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QvARNsutöm, K. Guldvagnen, Krokek s:n; Barnsaga från Aska h:d; Skinnskärpinge, Rumskulla s:n; Jättestenarne i Klockrike kyrka; Om kräknäbbepälsen.
BIINDIIAMMAR, G. R. Gullsylla i Sundsjön; Askefisen älla Askepjasken; Di
bägge skrina; E kvinnfolkaträta, Ydre h:d.
SVENSÅN, E. Saga om hackspetten; Snattlä,ndingen å Östgöten; Bonn å faen
i körka (II. 7, s. 7), Aspelands h:d.
TRYBOM, F. Hvarför nötkreaturen dröpja, Lysings h:d.
TIINELL, P. F. Om Tuna kyrka; 011es mo (I, s. 632), Tuna läns h:d.
Södermanlands-Närkes:
ERICSSON, G. Metallarbetare, Språkprof fr. Åkers h:d, 28 s. fol.
DRYSÅN, J. A. Sägner fr. Södermanland, 8 s. 4:o.
NYBLIN, A. G. Språkprof fr. västra delen af Närkes slättbygd.

ALDRN,

Smålands:
G. A. En soldat i Finland; Stjerngranats budbärare; Om prosten

Thalin; Om vår Harre ock Sante Pär samt smeden ock döden; Om
storätarn; Två historier om Jan Svänses, Alsheda s:n.
ANDERSSON, K. A. Sägner fr. Vista h:d, 4 s. 4:0.
BEXELL, G. E. Tabärgsfrua, Månsarp.
CARLHEIM-GYLLENSIIIÖLD, V. Själver; Kapten Id; sesla pegMana; Sägner
fr. Vireda s:n; Sägner fr. Östergötland, näml. om Heda kyrka, Åby
kyrka, Sju jättar i Rödgafvel, Bröllop i Rödgafvel, Trollslottet vid
Malmen, Hästskon; Saoer frå Virda: Askefisen, Askepöten, Gobben å
körven, Pöjken å fisken, Törparpöjken, Ho söm sa att alt va sant,
Marra söm fölade i löfta, Helsoäpplera, Fleka i hua, Pöjken söm va
så dummer, Soldaten som ble storkär, Tommetutt, De lella lella gomma,
Friarhistoria, Fästemöa, Prästen å klockarn, Boen som talte på rim,
Di sju hästa. •
EGGERTZ, A. E. Historia fr. Skåne.
HASSEL, C. J. Den bestraffade dårskapen; En spökhistoria fr. Jurlemyr,
Nöbbeleds s:n.
H2EFFNER, A. B. H. Om sjöfrun; Jätten Rödgafvel; Rödgafvel ock Omme;
Rödgafvel ock Alvastra munkar; Om skogsfrun; Historier om Germunds stall.
JoRANssoN, K. Motvall ock hans kärng; Tuppen å höna; Kärngen ock
hännes ko; Fårabonnen:; Om troll; Om knallar; En historia om en
knekt fr. Elmevik; Sannsagor, Tveta h:d.
KARLSSON, K. E. Annerse Sven; Nesse i Lia; Saga om en kista; Pottebohere; Räfven ock björnen; Hallebokärn; En liten friarehistoria, Habo
s:n i Västergötland.
LINDBLAD, C. P. Två spökhistorier; Erik Räf; Geta-Nissen; Vikagädda;
Gråko; Gasslingfrua, Långaryds Fen.
LINDBORN, J. A. Sex sägner fr. Lidhult.
MELIN, K. V. Sagor ock sägner fr. Elghults s:n.
NoRLAN, 0. E. Spökhistorier, Hestra

•
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ORRE, P. Faen å vår Herre å skapninga; Honntorken å Bomannen; Pottebohere.
PETERSSON, F. A. Om skogsnyfvan, Konga h:d.
PETERSSON, S. G. Göken å dufva; Haren; Anka ä räfven; Gräshoppa å myra;
Ladugårdssvalan; Skrokkel; Ett par folksagor, Västra h:d.
RAPP, J. A. Om Tabärgstrollen.
SANDSTRÖM, J. A. A Halmstarasa; Skovfrua; Kapten Eli; Prästen som
hade gått i sjvattkonsskole; Skam å torpan; Rika grefvinna; Mättnarasa, Sandviks s:n.
SELLERGREN, N. Um daj rika frua i Byn å häna ring; Varför glänta skriker
så ila; hure her dave predikade i tro forker brende

up ala sina seer pa am a same da; zgemas grav; am
knalana m nerlan,; um prcesten a den stim wyslade; ism
spokeriet zjelebo; jetastainen r javinabo; skateskrcelet;
Småsägner, Våthults s:n.
A. G. En presthistoria; Soåsafrun; Berättelser om näcken, fan,
troll ock rå; Fan ock bonden; Två bröder; En äfventyrare; En kärng
ock hännes son; Förlåtelse utvärkad af ett ofödt barn; Fyra västgötehistorier, Eksjö landsförsamling.
VISTRAND. P. G. V. Sagan om Kåttil Runske; Luther ock Faktus; Oden å
hanses jakt; Två sagor fr. Ryssby, Skirö s:n.
()KLANDER, K. Trollen ock tjärbrännarn, Grenna s:n.

SVENSSON,

Västmanlands-Dala:

L. A. Berättelser från Sala s:n.
ANDERSSON, E. Tretton sagor från Norbärg.
BÄCK, J. A. Sagor från Färnebo.
DAHL, E. A. (Em trcellre, Tana.
ERIKSSON, A. S'låkalln tälär vid gäs'kalln i budum, Älfdalen.
GILLBE 8G, P. I. Fem folksägner från Färnebo; Berättelser om äfventyr på
forvägen.
KARLSSON, K. Två »ssegur frå Rättvik.»
MAGNUSSON, J. A. Sagor frän Ängsötrakten; Sagan om Furby ruin; Sägner
från Irsta.
MORELL, A. Lis'lbjärskalln; Sagur fro Mura; Litä åv weru, Bonäs.
PALM, G. A. F. En enklings skildring af sin aflidna hustru; Tre rättegångsmål; Ett äfventyr i Särna kyrka; Glåm imillå PenisMäjt å Anus
Indjebor, Bonäs.
PETTERSSON, A. Saga oem Koalsernisse å trcellä, Söderbärke.
SAMUELSSON, V. E sagu cem e flsjeäntja
AMLGREN,

Värmlands:
ANDERSSON, P. Sven i Dalen på besök hos sin granne Jan i Bärg.

E. H. Berättelser från Filipstads bärgslag.
J. Hemmansägare, Två folksagor.
SVARTENGREN, T. 01 Olsas besök på harrgåln; Nisjes på, Tufva besök hos
Katrina på Nypa for atgärsel.
LIND,

MAGNUSSON,
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Gottlands :
FEGR2HUS, T. När träskalars for halm fran gästabud (III. 2, s. 16); Sönerna
(III. 2, s. 23).
HANSSON, T. Söderdals möte med lotsen (III. 2, s. 20); På vrak (III. 2, s.
21); Trollstriden vid Dalhemseken.
Östra Smålands ock Ölands:
ALMBLAD, A. Alvar-Nissen, Möckleby.
ARVIDSSON, A. Svarta-Stina; Guttorpa here, Torsås.
BERNER, S. Knallen som ble mä barn, Kastlösa.
HABBE, K. F. E. Trulla i Hälleklint; Knallen som ble mä barn, Fagerhult.
LUNDELL, J. A. Den illmarigs käringen; Krittera som jekk te skojen, Kläckebärga.
NORDELL, F. G. Om skälvrängere ; Åtskilliga meddelanden från Döderhult,
28 s. 4:o.
PETERSSON, N. 0. Mysing Högs doter; 011e i Lerkaka ock Sissa i Greby,
Mörbylånga.
VAHLMARK, K. L. Den svartkunstie prästen, Madesjö.
ZETTERQVIST, E. A. Pojken som skulle ha tjänst hos jätten, Gärdslösa.
Norrlands:
B IL L STRÖM, E. A. Språkprof fr. Selånger.
DAHLGREN, L. P. Jöns i Hjältan, Medelpad.
EDLUND, N. P. Om Spå-herr-Ola.
ERIKSSON, P. Gamla sagor, Linsäll.
FLEMSTRÖM, A. 0. En spökhistoria; Bjxran, Graninge.
H ALVARSSON, 0. Skollärare, Om kärinda som skul holde präst'n; Hör dom
bruke stolle mffl krzetin i Linsäld, Szeysogor, Linsäll.
HELL ZÅN, 0. K. Bogg-Hansch, Medelpad.
HJELTSTRÖM, S. A. Jo tökke enxr ä sömlige tjäringxr; En läre männ en
lev, sa tjäringa; då honn höll på dö, Ångermanland.
HOFLIN, L. Nils Nilsson i Hufvulsviken, Jämtl.
HÄGGQVIST, II. Då'n 01 Esn vatt ut för gam' inkn.
HÄGGQVIST, 0. Besschö-Ante; Gätarpojken i tjenest der när bergtrollä, Säbrå.
JoNssoN, J. I berättels om jolbyggxren o i berättels om tomta, Småfiukk
(III. 2, s. 58-64), Offerdal.
KLum, A. Småbitar (III. 2, s. 45), Piteå.
LINDSTRÖM, C. E. Skollärare, Sagor om vittrar m. m., Västerbotten.
NILSSON, A. Askfisen, Rödö.
NORDLANDER, J. Präst'n å klxckan; Tjäringa som skulle gå på vatne; Två
andra historier, Multrå; Skrockhistorier fr. Ytterhogdal.
NORDSTRÖM, M. Stor-Högen; Björnhistorier; Om jolgosse m. m. 'N Håka e
Geezel, Lit; Bremö-trollet, Medelpads skärgård.
NYBERG, Gampiga å påjken, samt en berättelse om personer som sökt jordagods midsommartiden.
PETTERSSON, P. A. Om bärarn, Gubben Alström, Om seende (III. 2, s. 41-44),
. Luleå.
VALLÅN, J. Om hamm, Ragunda.
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Bohusläns ock Hallands:
NnAN, N. F. Vide vallkongsbjön; Ett frieri.
THORVALL, H. 0. e s1cousr6eise i tanum; pet lonNoe, Tanum.
Upplands:
Com," L. Skattgråfning, Torstuna.
THORSÉN, A. Gumman som mötte skogsråan; Saga om sten på Härleberri
norr om Torstun körka; Huru Torstuna kyrka fick sin nuvarande
plats; Hur storklockan kom upp i Torstuna kyrka, Torstuna.

2) Folkvisor ock folkmusik, folklekar o. dyl.
Västgöta
Gumma hu sa: mi dotter Siri (2 varianter).
BERGSTRÖM, J. A. V. Rosendalsvisan; Grimborgsvisan.
HALLENDER, N. L. Grötrim.
HOLMERTZ, J. V. E. Visor m. m.
LOKRANTZ, G. V. Dr, »Då Lagman Högvälborne Herr Grefve L. R. sammanvigdes med Fröken H. Ch. Am. Doyglas 1745.»
VEDELL, 0. En sjöman promenerade uti en äng så grön; Da satt e kärng
ve Erkele; Her Truls i Ånga; Longnåsevisa; Lekestuvepols,ka, Kinna
ÖSTERGREN, K. A. Hertig Fröjdenborg och fröken Adeli.
Östgöta:
Riä, ria rankt, norra Ögl.; Sju vaggvisor fr. Kind. Ord till omkr. 20
danslekar.
HOPPE, 0. et jugfrun getgar i grona lundan, med tonsättning, Aska;
SIINDHAMMAR, G. F. Liten Kerstin stalldräng, med tonsättning; Oler Adelin;
Det groder under vallen; Liten båtsman; Riddar Olar; Hildebrand;
Riddaren ock jungfrun; Den' bärgtagna; Tornbaggen ock flugan; Katten
ock killingen, barnvisa; Dit sitter en fogel i päraträ, vaggvisa; Tulleni
tulleni bockahorn, vaggvisa, Ydre.
SVENSEN, E. Svinaherdens visa, med tonsättning, Aspeland.
Södermanlands-Närkes:
EnicssoN, G. Metallarbetare, Härr Päder; Skön Anna; Tre folkvisor fr.
Näsbults s:n.
FORSBERG, G. E. De bortsålda; Riddar Lagervall; Liten Kerstin stalldräng;
Kämpen Grimborg, v. Närke.
PETTERSSON, J. M. Folkvisa fr. Kärnbo s:n.
SAHLBERG, J. T. Folkvisor fr. Hardemo s:n.
Smålands:
ALDEN, G. A. Visa förf. på 1770-talet af And. Krasse på Pauliström; Visa
förf. på 1870-talet af Petter Jonsson, Byesta, Alsheda s:n.

4
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MAGNUSSON, A. En förträffelig prästvisa, Sandvik.
ROSÉN, C. Några folkvisor fr. Hjälmseryd.
VISTRAND, P. G. V. Oden å hanses jagt; Vallvisa; Vaggvisa, Skirö.
Västmanlands-Dala:
Gamla kväden på dalmål, öfvers. af A. MORBLL m. fl.:
Ad Prost-Ulof i Lieksand, So skrifver miog frägt: Um Siun Silan
uti Dahlun, Ups. 1730, öfvers. på riksspråk (vers) ock Bonäsmål (vers).
Dissertationi de fortitudine mulierum Preecl. Mag. JAC. SvEionrus
Lector Gymnasii Aros. meritissimus hoc gratulationis carmen adjecit,
Ups. 1733, öfvers. på riksspråk (vers), Bonäs-mål (vers) ock östbygge
fjärdings[Mora-]mål (prosa).
Gilliare-Snack af samme förf., öfvers. på riksspråk (prosa) ock Västbygge fjärdings[Mora-]mål (prosa).
Jugå åk Hållård (Jon ock Halvar), förf, af pastor prxp. NOIEMOR/EUS
i Mora till riksrådet grefve Karl Pipers bröllop, öfvers. på riksspråk
(prosa) ock på Bonäsmål (prosa).
Geäsle-Kall up i Dalom, förf. af pastor preep. mag. JOHANNES LAURENTII ELVIUS i Orsa på Älfdalsmål, öfvers. på riksspråk (prosa).
Folkmelodier.
AHLGREN, L. A. Tretton folklekar fr. Salatrakten.
ANDERSSON, E. Visor ock lekar fr. Norbärg.
ANDERSSON, P. A. Fyra ringlekar med dans ock sång fr. Nora-Lindetrakten.
BÄCK, J. A. En samling visor rn. m. fr. Färnebo.
GILLBERG, P. I. Visa författad af drängen A. Gernström; Visa fr. Färnebo.
IvEraus, J. E. D:s, Tre folkvisor från Västmanlands slättbygd.
MORELL, A. ock PALM, G. A. F., Jätten af Tegnér, öfvers. på Utmelands[Mora-]mål.
PETTERSSON, A. Visor fr. Garpenbärg (2 fullständiga ock 3 fragment); 6 vaggvisor ock 32 folklekar fr. Garpenbärg; Diverse folkmelodier (musik).
Värmlands:
FRÖDING, F., Löjtn., Ullevike-vargens dotter ock riddaren 'Dunk ord ock
musik; Ifrån Nordanland, ord ock musik.
NOREEN, A. I min ungdom, ord ock musik; Silkesvisan, ord ock musik;
Tänker du att jag o. s. v., ord ock musik; När solen tänder sina
strålar; Herr Peder han rider till rosande lund; Konungen hörde
ock spörde under ö, under Gulland; Jungfrun hon gångar sig på
högan bärg; Det var en lördagsafton, jag klädde mig till dans. (II, s.
lv—lxiij).
Gottlands:
FEGR/EUS, T. Tvanne visor fr. Fårö.
LAGERGREN, 0. Postexpeditör, Källingtretu, Hemse; Kvännvaisu; Fräjareraisu.
LAGERGREN, TORA, Fröken, Silfverbröllopet i Alfva prestgård; Smissarejakås
fräjårfärdi.
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LINDSTRÖM, AMANDA, Fröken, Astu-Nils får stryk af sin svärmor; Halarsag;
Diverse lekar.
Östra Smålands ock Ölands:

JoNssoN, M. Räkningar till barnlekarne »datten» ock »gömsle».
Norrlands:

Till fröken Skarlåta — je me si — den andra Martibus, då hon fyller åra.
En visa om jämteallmogens fälttåg mot danskarne 1788. En visa om
åe danskes intåg i Jämtland 1788. En visa om den harahjärtade
dansken. En vacker ock eftertänkelig visa »Det bodde en skälm ibland
alla». Minnet af den härliga segern, som Gud förlänte Sverges rike
d. 28/2 1710. Ett fröjdeljud öfver freden, som slöts mellan Sverge ock
Preussen d. "/, 1764. Om segern vid Hogland.
ARBMAN, 0. E. Skmra hagren; Ringdans; Polska, Jämtland.
HÄGGSTROM, L. FIvad angår det däj, om jag super eller dricker, Jänitland.
JONSSON, M. Rödön ock By.
LINDER, J. A., Pastor, När rågen syns på gärde, vaggvisa; 011es friarefärd,
n. Västerbotten.
NORDLANDER, J. Vaggvisor 1T1. m.
SELLGREN, P. Reselevisan.
VIKLUND, 0. G. Visa fr. södra Ångermanland.
Upplands:

ToolisåN, J. A. Drängins visa; Anders i Orsta, Torstuna.
Tom., H. M. Visa fr. Knutby.

3) Folktro ock folkmedicin.
Västgöta:

Skrock om hafvande kvinnor ock barnaföderskor, om di vanliaste hemsuschlera, om husdjuren ock deras skötsel, om djur i allmänhet, om
späda barn ock barndop.
AHLSTRÖM, G. A. Gamla tajten om kriatura.
EDBLOM, A., Landtbrukare, Gamla märken angående väderleksförhållanden.
JUNGMARKER, A. F. Om fördomar ock vidskepliga bruk hos allmogen i
Västergötland.
ÖSTERGREN, K. A. Skrock, gåtor, sägner m. m. Kåkind.
Östgöta:

Skrock om husdjuren, odling ock åkerbruk, spånad, väfnad, bak ock brygd,
om ormar, grodor ock ohyra, om frieri ock fästeskap, vigsel ock bröllop, barnsäng ock hafvandeskap, dop, barnvård, konfirmation ock nattvard, död ock begrafning, om årets högtids- ock andra bemärkelsedagar, om växtriket, däggdjur ock foglar, om människors förgöring
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ock bot därför, om gengångare ock andra spöken, om sjukdomsorsaker;
folkmedicin ock sympatikurer, tecken ock märken om väderleken.

Södermanlands-Närkes:
FORSBERG, G. E. Skrock, 15 s. 4:o.

Smålands:
Väderleksspådomar.
ALDEN, G. A. Skrock ock vidskepelse fr. Njudung.
ANDERSSON, K. A. Om bärgatroll ock spöke.
CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD, V. Gamla fördomar förklarade ock rättade.
H2EFFNER, K. A. B. H. Skrock m. m. allmänt gängse bland fiskarena på
Vätterns södra ock östra strand.
JOHANSSON, K. Skrock ock vidskepelse fr. Öggestorp.
JONSSON, A. Skrock ock vidskepelse fr. Skirö s:n.
KARLSSON, K. E. Spådomar m. m. fr. Habo s:n, samt några sympatikurer.
MELIN, K. V. Signerier ock sympatikurer in. in. fr. Älghults s:n.
PETERSSON, S. G. Skrock fr. Hjälmseryds s:n.
ROSÉN, K. P. A. Vidskepliga föreställningar ock bruk inom Hjälmseryds s:n.
SANDSTRÖM, J. A. Skrock fr. Sandviks s:n, om näcken, spöken, skogsfrun
in. ID.
VISTRAND, P. G. V. Sympatikurer ock skrock fr. Skirö s:n.

Västmanlands-Dala:
Några anteckningar om skrock ock vidskepelse.
FORSSBERG, A., Kyrkoherde, Vidskepelse fr. Grytnäs; Försök att förklara
Sägnerna i Dalarne om jättar ock troll.
IVERUS, J. E. D:sox, Vidskepelse fr. Strömsholmstrakten.
MAGNUSSON, J. A. Folkmedicin fr. Irsta.
RINGSTRÖM, P. F. Botemedel för älfvabläst, Västanfors.

Värmlands:
Diverse skrock, upptecknadt af hemmansägaren JAN MAGNUSSON, dr EKELUND ID. fl.

Östra Smålands ock Ölands:
HÖGLUND, L. V. Anteckningar fr. Älghult.
JONSSON, M. D:o fr. Åby, Älghult, Söderåkra ock Kalmar.
LUNDELL, J. A. D:o om folktro fr. Kläckebärga ock Dörby.

Norrlands:
BILLSTRÖM, E. A. Skrock fr. Medelpad.
BJÖRKQVIST, J. E. Anmärkningar mot norrländska landsmålsföreningens
diskussionsprotokoll den 6 febr. 1875 »om allmogens uppfattning af
vitter».
BYSTEDT, A. Bidrag till framställningen af den norrländska allmogens
tro på skrock: Hvad är vitter, ock hvar vistas hon?
Sv. landsm. II. I.
3
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Något om jordagods; Om puken ock pukskitbränningen.
Meson, A. Något om allmogens väderleksmärken.
LÖFGREN, 0. Om beran ock vitran.
NILSON, A. Försök till utredning af vitrarnes betydelse i folktron ock
deras förhållande till andra naturväsen.
NORDIN, P. A. Uppgift på bot för ris, ormbett, vred m.
NORDSTRÖM, M. Om puken; Hwrre Imen ske säj ut vägglusa; Om börsan;
Medicin fr. Lit.
SÖDERQVIST, J. Om Troll-Maxen.
VESTERLIIND, A. I Medelpad gängse föreställningar om åtskilliga apokryfiska
andeväsen.

HOLMBERG,

Upplands:

Hvarjehanda skrock, 10 s. 4:o.
MAN, J. E. D:o 21 s. 4:0.
Com," L. Skrock fr. Fjärdhundra, 15 s. 4:o.
THORSÉN, J. A. Skrock vid sjukdomar i Torstuna.

4) Ordspråk, ordstäf, gåtor.
Västgöta:

En samling ordstäf, gåtor m. m.
ANDRE/E, P. Gåtor samlade bland allmogen, Herrljunga.
HALLENDER, N. L., Kustvakt, Ordspråk samlade här ock där i Skaraborgs lån.
Nus«, G., Stadsfiskal, Anteckningar om ordstäf m. m.
ÖSTERGREN, H. Ordstäf, gåtor DI. m.
Östgöta:

Samlingar af ordspråk, ordstäf, gissgåtor

111. DI.

Södermanlands-Närkes:
FORSBERG, G. E. Ordstäf ock frågegåtor fr. v. Närke.
LEVIN, P. A. Ordstäf ock gåtor, samlade vid Bie folkhögskola.
VIJKSTRÖM, 0. Fyrtio gissgåtor.
Smålands:
ALDEN, G. A. Ordstäf ock gåtor fr. Alsheda s:n.
CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD, V. Gåtor fr. Småland.
EKMAN, 0. E. Ordstäf på Tvetamål.
JOHANSSON, K. Gåtor, ordspråk ock ordstäf fr., Tveta
KARLSSON, K. E. Ordspråk m. m. fr. Habo s:n.
LIEDHOLM, ANTONIA, Fröken, Gåtor.
MELIN, K. V. Ordspråk ock ordstäf fr. Älghult.

h:d.

NILSON, H. Ordstäf fr. Östbo.
PETTERSSON, S. G. Ordspråk ock gissgåtor
SANDELL, J. Ordspråk fr. Fröderyds s:n.

fr. Västra h:d.
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N. Ordspråk, ordstäf ock gåtor fr. Våthult.
G. V. Ordstäf ock gåtor fr. Skirö s:n.

Västmanlands-Dala:

Ordstäf, talesätt ock gåtor.
ANDERSSON, E. Gissgåtor fr. Norbärg.
DAHL, E. Ordspråk ock talesätt fr. St. Tuna.
hymns, J. E. D:son-, Ordspråk ock ordstäf fr. Västmanland.
RINGSTRÖM, P. F. Gåtor m. m. fr. Västanfors.
Värmlands:
LIND,

E. H. Ordspråk ock ordstäf fr. Filipstads bärgslag.
Östra Smålands ock Ölands:

500 ordspråk ock några gåtor.
Norrlands:
ENGELKE, V., Kapten, Gåtor fr. Järfsö.
NORDLANDER, J. Jiss, menats olstäv på

Glöte- ock Kolsättmålen.
Y m e, Når gååt, opptekne på Offerdalsmåle.
Upplands:
Gåtor ock ordstäf.
Com." L. 74 ordspråk ock 21 gissgåtor fr. S. Fjärdhundra.
VALLIN, J. E. 29 gåtor fr. Roslagen.

5) Seder ock bruk.
Västgöta:

EDBLOM, A. Landtbrukare, Ett bondbröllop på Falbygden för 30 å 40 är
sedan.
MELIN, Komminister, Klefva, Kinne h:d.
VEDELL, 0. Meraftarasten.
Smålands:

K. Om lefnadssättet i Malmbäcks s:n.
LiNnsrtN, K. Hur det går till att gå årsgång (II, s. xvj).
RAPP. J. A. En julgång (II, s. xiv).
SANDELL, J. Anteckningar om seder ock bruk in. m. inom Fröderyds s:n.
SANDSTRÖM, J. A., Pastor, 28 giftermålstillåtelser.
JOHANSSON,

Västmanlands-Dala:

Synebevis. Bruk ock föreställningar.
ANDERSSON, E. Anteckningar fr. Norbärg.
Ros, G. Seder vid bröllopshögtider i Leksand; Plägseder vid ordinarie
höstetingets afslutande i Leksand.
IvEnus, J. E. D:sorl, Plägseder i Strömsholmstrakten.
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Gottlands :
FEGR2EU5, T. Vågningbref fr. Häjde fr. år 1846.
HANSSON, T. Beskrifning öfver »Våg». Vågningbref

med svar.

KULLIN, P. R. Kransgild (III. 2, s. 24).
Norrlands:

P. Seder ock bruk bland Härjedalens allmoge; Från Djursvallen
i Lillherrdal.
HäookvisT, H. Julhögtiden i Ångermanland.
NORDLANDER, J. Om frieri ock bröllop inom S. Ångermanland; Om fäbodar
ock hvad därtill hörer.

ERIKSSON,

Upplands:
MÅN, J. E. Julseder i Söderby.

THORSÉN, J. A. Bröllop i Torstuna.

6) Diverse.
Västgöta:
BERGSTRÖM, V.

Räxa om gårdar i Gudhems h:d.

Östgöta:
Ramsor m. m.
Smålands:
ALDEN, G. A. Brittas råd till sin son, östra h:d.
EGGERTZ, Skål föreslagen vid ett bröllop i Skåne.
CARLHEIM-GYLLENSICIÖLD, V. Lockord på kor, 50 S. 8:o.
KARLSSON, K. E. En gumma utbjuder sin son som dräng

hos en landtpatron,
Vartofta h:d i Västergötland; Bref från en soldathustru till sin man
vid garnisonen.
SELLERGREN, N. Utdrag ur ett bre/ från kyrkvärden Lars Andersson i
Lassabärg, Frinnaryds s:n; Förteckning öfver småländsk landsmålsliteratur, I. Trykta skrifter, 22 s. 4:0; Il. Handskrifter, 28 s. 4:o; III.
Ortregister, 22 s. 4:o.
PETERSSON, S. G. En auktionslängd.
»En kraftig hållen prädikan vid hemvistet 1751». Ämne: Et godt brödstycke, 1. tul des beskaffenhet, 2. waruti det består, 3. des begjarlighet,
4. de wägar man går bäst där til, 5. dyrbarhet, 6. des tilräckelighet,
7. thes nytta, 8. des förlust, 9. des lycksalighet, 24 sid. 8:o. — »Then
andra prä,dikarens» om calotten, 34 sid. 8:o.
Bruareskrift, när borgmästaren i Skara, Nils Nortman, gifte sig med Stina
Fägreus, af Jon Ifversa i Wäsabo, Vråsalta by å Smultarpa sockn.
(Författad på Vadsbomål ock uppläst på bemälda bröllop på 1730talet af prosten i Flistad, Skara stift, Axel Luth, samt trykt i Lidköpings
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Nya tidning 1870 nr 63). Handskriften, som är skänkt af pastor J. A.
bår namnen I. J. DYBERG ock G. DYBERG.

SANDSTRÖM,

Västmanlands-Dala:
CARLSTRÖM,

G. Slöjdinstruktör, Bomärken fr. Älfdals s:n.
Gottlands:

HERLITz, K., Prost, Bomä,rken fr. Fardhem, Öja, Alfya, Hemse, Habblingbo,
Slite, Hafdhem, Sanda, Mästerby, Västergarn ock Väte.
STENGIRD, S. Bomärken från Lummelunda ock Stenkyrka S:nar.
»HESSEBY-OLLE»: Märkbok innehållande alla kreatursmärken på Gottland,
ett särskildt för hvarje gärd.

Östra Smålands ock Ölands:
ALMBLAD, A. Kreatursmärken fr. Öland.
JOHANSSON, EMMA, Jungfru, Ölands kreatursmärken.
PETERSSON, N. 0. Kreatursmärken för Mörbylånga, Resmo,
Ventlinge S:nar; Bomärken inom Mörbylånga S:n.

Vickleby ock

Norrlands:

P. Brurskröft, öfyer texta jamt å ojamt wåhl jamt, når jamtn
brågåmen Anders Forsstedt skull sta å spiäärr i hop mä brua dygdrika matrona Catharina Drake 1748.
RiömcgvisT, J. E. Språkprof fr. ny. Ångermanland.
DAHLGREN, L. P. Samtal mellan en bondgumma ock en arbetskarl.
EDLUND, N. P. Prof på Reselmåle.
FJELLSTRÖM, J. A. Reseskildring på Skelleftemål (III. 2, s. 47).
STRIDSBERG, Dr, Brudetal, hållet på ångermanländska språket.
VIDE, A. G. Uppsats på Stödemålet; Fornminnen från Kärfsta by i Stöde,
Medelpad.
VIKLUND, 0. G. Några upplysningar om Neder-Kalix kyrka ock dess fornminnen; Prof på Neder-Kalix allmogemål (III. 2, s. 38).
BEHM, 0.

Upplands:

Binamn på socknar i Uppland; Plan af Upplandsgårdar; Proyincialismer fr.
Ofvanåker; Några anteckningar fr. Söderala.
Gästrike-Hälsinge:
HÖGSTRÖM, ' E.

Gamla bomärken fr. Bärgsjö; Åtskilliga anteckningar fr.

Bärgsjö.

Bland utanför föreningarna stående är det således män af
allmogeklassen, som lemnat de rikaste bidragen till föreningarnas samlingar. Särskildt förtjäna framhållas metallarbetaren

38

HOPPE, LANDSMÅLSFÖREN. I UPPSALA

1872-1881.

II. 1

G. EitiessoN, kustvakten N. L. HALLENDER ock hemmansägaren P. PETERSON (se äfven Sv. landsm. II, 2). Det är en
så mycket varmare tack, föreningarna hembära till dessa män,
som det varit på knapt tillmätta fristunder eller kanske under
nattens timmar, de gjort de för språkforskaren ock fosterlandsvännen så värdefulla uppteckningarna. De hafva ock till fullo
ådagalagt, att det ej nödvändigt fordras djupgående teoretiska
studier för att främja landsmålets sak, blott öppen blick, ett
sundt ock oförvilladt orndömme samt kärlek till fosterbygdens
språk ock seder. Såsom samlare kan en man af folket, just
emedan han tillhör folket ock detta därför för honom visar sig
sådant det är, i många hänseenden göra större gagn än den
teoretiskt bildade, gentemot hvilken allmogen ofta anser det
ej vara passande att vara sann. Samla kan hvar ock en, som
besitter iakttagelseförmåga; vetenskapsmannens sak blir det
sedan att sikta, systematisera ock draga konsekvenser.
Emellertid hafva äfven af vetenskapligt bildade män stora
ock särdeles värdefulla samlingar öfverlemnats till denna tidskrifts redaktion; men då dessa sålunda ej tillhöra någon särskild förening, har jag här ej haft anledning att omnämna
dem, utan finnas de antecknade å tidskriftens omslag ock
komma att framträda i tryck i den mon, utrymmet det tillåter.
Beträffande de större fester, föreningarna tid efter annan
firat, hänvisar jag till de särskilda redogörelser för de samma,
som finnas införda i Sv. landsm. Det är föreningarnas afsikt
att hädanefter, så vida ej särskilda omständigheter göra det
olämpligt, årligen fira offentliga fester för att väcka ock underhålla allmänhetens intresse. Naturligtvis blir det där till en
stor, del blott leken som visas, ehuru iakttagaren nog äfven
under skämtets form kan finna allvaret. Men arbetet, det
minutiösa ock samvetsgranna arbetet, ligger där bakom ock
kan förstås blott af den, som själf besjälas af kärlek till folket
ock vill lära känna ock förstå det för att på bästa sätt kunna
arbeta för dess sunda andliga utveckling.
OTTO HOPPE.
k

Uppsalaföreningarnas gemensamma utskott
1873-1881.
Landsmålsföreningarna i Uppsala bildades inom de olika
nationerna hvar för sig utan något yttre samband sinsemellan.
De voro blott uttryck af samma tanke ock formade sig naturligtvis, åt minstone i det hela, de yngre efter de äldres föredömme. Snart gjorde sig krafvet af någon gemenskap äfven
i det yttre kännbart. Inbjudningen till ett möte med ombud
från de särskilda föreningarna »för att samfäldt öfverlägga om
vissa för föreningarna gemensamma ärenden», utgick från den
äldsta föreningen, Västgöta. I
Förberedande utskottet,

som sålunda kom till stånd, ingingo samtliga föreningar, i den
mon de bildades, så att hvar ock en till det samma valde
tvänne ombud. Föremål för utskottets värksamhet voro dels
arbetsplan för föreningarna, dels ljudbeteckningen. Utskottets
förslag i dessa båda frågor återfinnas i en utskottsberättelse,
som på utskottets uppdrag utarbetades af tre för ändamålet
utsedde personer ock meddelades föreningarna. Denna berättelse, som här längre fram återgifves, må gälla som redogörelse för detta äldre utskotts värksamhet. Utanför berättelsen skall jag mellertid med ledning af utskottets protokoll om
dess förhandlingar meddela åtskilligt, som synes kunna vara
af något intresse.
Ordförande i utskottet voro:
7 mars-24 okt. docenten HJ. KEMPFF
stud. J. GYLLING östg.
d. 28 okt.
fr. o. m. 4 nov. fil. kand. E. L. EDSTRÖM;
Sekreterare:
7 mars-50 sept. stud. K. A. HAGSON östg.
» G. NORLANDER SMål.
t. o. m. 31 okt.
fr. o. m. denna tid » P. J. LINDAL smål.
Första mötet hölls den 7 mars 1873, hvarvid utom val af
ordförande redogörelse lemnades för det hittils följda arbets-
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sättet inom några af föreningarna. Vid de två följande mötena
i samma månad behandlades ett förslag af 0. E. NORÉN om
ordnandet af föreningarnas arbeten ock gafs åt detta förslag
inom utskottet den form, som i den nämda utskottsberättelsen
under A. 1-4 återfinnes.
Den andra frågan, med hvilken detta utskott sysselsatte
sig, var åstadkommande af en för samtliga föreningar gemensam beteckning för landsmålens språkljud. Öfverläggningarna
ock besluten i denna fråga upptogo tjugoåtta möten om två
till fyra timmar fr. o. m. 18 mars t. o. m. 28 november 1873.
Oaktadt den sakkunskap ock det nit, hvarrned ej få af utskottets ledamöter i förhandlingarna deltogo, var det med utskottet&
arbetssätt ingen lätt sak att vinna enhet ock konsekvens i
besluten. Utskottet bestod af omkring tjugo medlemmar, som
hade att sig emellan dela ansvaret för dess åtgöranden. Då därjämte vanligen ej mer än halfva antalet var för hvarje gång
närvarande, kunde de olika mötena till en stor del bestå af olika
personer; ock den åsikt, som ena gången låg under, kunde
en annan gång för sig vinna flertalets röster. Något i förväg
uppgjordt förslag fans icke till ledning för utskottet, utan förslag framstäldes, diskuterades ock afgjordes utan någon föregående beredning.
Sedan utskottet i allmänhet uttalat sig om ändamålet ock
den allmänna arten af det beteckningssätt, som för föreningarna
vore önskligt, hvarvid bl. a. beslöts, att vid uppgörandet af
beteckningen lika mycket skrift som tryck borde afses,
behandlades först vokalerna, därefter konsonanterna. Inom hvardera gruppen af språkljud undersöktes först, ['vilka ljud som
funnes i riksspråket, sedan hvilka landsmålen därutöfver ägde;.
slutligen bestämdes, på hvad sätt de sålunda funna språkljuden
borde betecknås.
- Enligt utskottets flertal äger riksspråket följande vokaler:
a i hatt, tall; i i fln, finna;
mellan a ock i: ge i här, kärr; ä i rät, rätt; e i het, hett;
mellan i ock (europ.) u: y i fly, flytt; ii i brun, hus; u
brunn, lust;

mellan (öppet) a ock (europ.) u: å •i hat, tal; å i kål, gången;.
o i son, godt; å i bo, bott;

orena vokaler: <3 i hö, böta; ö i böja, köld; ce i smör, förr.
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Sedan utskottet därefter beslutat »att ur landsmålen endast
upptaga de ljud, utskottet ansåg vara af vikt ock behöfva betecknas», finner det, att landsmålen mellan de nu anförda högsvenska icke äger några »väsentliga mellanljud», som kräfva
särskilda tecken. Man anmärker, blott att det »obestämda, tonlösa vokalljudet i ändelser (himmel, mogen, fader, ande, vore)
anses vara väsentligt olika i svea- ock götamål, i de förra
mellan e ock ä, i de senare mellan e ock ö».
Efter det sålunda blifvit afgjordt, för hvilka vokaler tecken
borde finnas, öfvergår utskottet, den 16 maj, till bestämmande
af dessas tecken. Fyra olika förslag framställas
af 0. E. NORÉN västg. »aksentsy ste m et»: kvaliteten betecknas, på isländskt sätt, med akut aksent för de slutna ljuden;
af P. J. LINDAL smål. »ettdragssystemet»: hvarje själfljud (ock medljud) skrifves i ett drag, utan att man behöfver
lyfta pennan från papperet, för hvilket ändamål äfven främmande, t. ex. grekiska typer borde användas jämte de latinska.,
hällre än att nya tecken bildades;
af S. A. HJELTSTRÖM norrl. »tillsatssystem e t»: de gamla
latinska typerna skulle, där så nödigt funnes, förses med tillsatser, tagna från andra vokaltecken;
af G. F. SUNDHAMMAR östg., att sekreterarens tils vidare
använda, ofvan återgifna, tecken skulle fortfarande användas..
Sedan Lindal ock Sundhammar låtit sina förslag falla ock
anslutit sig till Hjeltströms, fick detta i omröstningen med
NorUs öfvervikt, ock beteckningen blef den i utskottsberättelsen här längre fram återgifna. 1 denna berättelse finnas äfven
de af olika medlemmar gjorda insagorna mot dessa ock andra
utskottets beslut, hvarvid jag i noter efter protokollet tillsatt
reservanternas namn. Slutligen 'antog utskottet på terminens
näst sista möte (23 maj) som allmän regel, »att allmogemålens
mest framträdande 1 j ud skift n inga r skola återgifvas med
tecknet för det bud, de ligga närmast, såsom bufvudtecken, ock
det, till hvilket de harva dragning, såsom bitecken öfver det
förra».
Det första utskottets förslag till ljudbeteckning tillgriper
således väsentligen samma utväg, som BRIYCKE I användt ock
1)

Grundz. d. physiol. u. systematik der sprachlaute. Wien 1856.
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efter honom MICHAELIS ock THEOBALD tör tyska dialekter föreslagit', likvist med den olikheten, att enligt dessa tyska förslag bitecknen skulle sättas upptill vid sidan (som exponent),
under det utskottet ville hafva dem ö fv er (eller under) hufvudtecknet, hvilket i tryck är så godt som ogörligt utan nya typer.
Under följande hösttermin behandlas konsonanterna, ock
utskottet stannar i fråga om riksspråkets ljud vid följande beslut:
Riksspråket har fem läppljud: mp b fy. I ljudförbindelsen rs ingå två ljud, nämligen r + ett s-ljud, som dock är
ett annat än vanligt s. I fråga om r + dental afgöres senare
i ett sammanhang, att Stockholmsuttalet i detta fall är riksspråk ock att två språkljud uttalas 2, ett lenare r-ljud samt en
högre upp i gommen uttalad dental. Riksspråket har vidare
ett »sehe»-ljud i stjäla, skära; ett 1-ljud; ett r-ljud, som är
»len» dental i motsats till allmogemålens »hårdare» r-ljud; blott
ett enda, enkelt »tje»-ljud. I dj höres blott j, lj är = j, nj =
n + j, ng ett enkelt ljud. Sist upptagas k, g i komma ock
gå, samt h.
Utom riksspråket konsonanter hafva alleaogemålen: ett
v uttaladt som eng. w; ett d = isl. ä, eng. mjukt th; ett [tjokt]
»palatalt» 1 i blå, valka; två r-ljud, nämligen ett gom- ock ett
strup-r (jämte riksspråkets tand-r); ett »supradentalt» »sehe»ljud som i västg. sjiå slå, värml. usjli usel (jämte riksspråkets,
som uttalas i gommen); ytterligare ett 1-ljud i Norrl. o. Dal.,
t: ex. Hal liten, sorla, hlada, som uttalas mot öfre tandköttet
eller möjligen är ett tand-1 med hväsning 3; två »tje»-ljud (jämte
riksspråkets), nämligen ett mot framtänderna, möjligen med
ett förslag af t, samt ett annat »slappare eller svagare, perspireradt» [d. v. s. utan explosiva] uttal af riksspråkets »tje»-ljud
i Vgötl. ock Värml.; vidare- j med förslag af d som i eng. i
Dal. ock EIels., t. ex. djärå göra; i Vgötl. ett svagare ljud .af
k framför n i t. ex. knif, samt af g i mid- ock slutljud; lavarjämte i Dal., Norrl. m. fl. st. h skall kvarstå »med ett skarpare
ljud» t. ex. i hjul. Ln, it, id »uttalas stundom som riksspråkets
rn, rt, rd». I utskottets förslag till ljudbeteckning förbigås
Jfr Sv. lana'sm. 1.11, 8. 471.
Detta beslut föranleder både ordföranden ock sekreteraren att afga
från sina befattningar:
Man har synbarligen sammanslagit / ock i.
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mellertid utan uppgifvet skäl 1 i Bal, sorla, hlada samt strup-r
ock det första »tje»-ljudet.
Utskottets olika förslag innehållas, som ofvan är nämdt, i en
»Utskottsberättelse.
Sedan i följd af inbjudning från Västgöta landsmålsförening
ombud från härvarande landsmålstöreningar sammankommit ock
bildat ett utskott, hvilket skulle öfverlägga om vissa för föreningarna gemensamma ärenden, såsom arbetsplan, ljudbeteckning in. m., höllos under tiden från den 7 mars till den 28
november 1874 flere öfverläggningar, om hvilka undertecknade,
t uppdrag, nu gå att afenligt vid sista sammanträdet erhålle
gifva följande berättelse.
A. Arbetsplan.
I afseende å föreningarnas arbeten stannade utskottet i
följande åsikt:
Lexikografiaka uppteckningar af allmogemålen i
bokstafsföljd böra om möjligt förekomma hvarje gång föreningarna hafva sammanträden.
Därjämte böra, så ofta ske kan, mo n ogra fiska uppteckningar af alla till ett vist föremål eller värksamhetsområde
hörande benämningar företagas, omväxlande med behandling
af vissa delar af språkläran.
Uppläsningar ock uppteckningar af sp r åk pr o f, hälst af
kulturhistoriskt innehåll (såsom ordspråk, sagor, visor, skrock
o. d.) böra äfven å sammankomsterna företagas.
Föreningarna böra lämpligen fördela sig i afdelnifigar
efter sina olika bygdemål, ock böra vid gemensamt arbete
uppteckningarna inom hvarje bygdemål göras af därtill utsedde
referenter, hvilka hvar för sig göra anteckningar ur det bygdemål de tillhöra.
B. Ljudbeteckning.
I fråga om ett lämpligt återgifvande af allmogens språkljud ansåg utskottet, att
1.. ändamålet med en gemensam ljudbeteckning endast
bör vara att tillgodose landsmålsföreningarnas behof, ock bör
därvid ihågkommas, dels att de olika landsmålens gemensamma
ljud återgifvas lika (eller å ett sätt), dels att endast de mest
tydliga ljudskiftningarna betecknas, dels att ljudens beteckning
varder så enkel ock lättfattlig som möjligt, dels slutligen att
de ljud, som utskottet ansåge vara af vikt att behöfva betecknas, böra hafva hvart sitt särskilda tecken.
2. Grunderna . för en gemensam ljudbeteckning äro att
söka i landsmålsföreningarnas ändamål, i följd hvaraf en strängt
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vetenskapligt ljudenlig beteckning icke anses lämplig eller af
behofvet påkallad. Då likväl ett noggrant återgifvande af
ordens uttal är både nödigt ock nyttigt, bör den latinska bokstafsföljden, fullständigad där så finnes behöfligt med tecken,
som med den samma öfverensstämma, uteslutande begagnas.
Med fäst afseende å detta ändamål ock dessa grunder har
utskottet efter en lång ock mödosam undersökning af de i
riksspråket ock allmogemålen förekommande ljuden, sådana
de muntligen uppgifvits af utskottets medlemmar, sökt lösa
frågan om deras beteckning på följande sätt.
a) Själfljuden.
För återgifvande af dessas ljudvärden föreslår utskottet
följande tecken:
a = det allmänna svenska öppna ljudet af kort a i hatt, tall,
motsvarande det ital. a-ljudet, af Walker tecknadt med å.
ce = det ljud som höres i riksspråkets (det bildade talspråkets)
uttal af här, härja, kärr (= her, herja, kerr).
å = rsprs ljud i rät, rätt.
e = rsprs ljud i het, hett.
i = svenskans vanliga i-ljud i fin, finna, motsvarande det korta
1,judet af Walkers é.
y.= rsprs ljud i fly, flytt.
u = rsprs ljud i brun, ful, hus (= brun, ful, hus).
u = rsprs ljud i brunn, full, lust.
= det allmänt europeiska u-ljudet, hvilket äfven förekommer
i gottländskan, af Walker tecknadt med Å.
= rsprs länga a-ljud, som höres i hat, tal (= hat, tal.
å = rsprs ljud i grå, kål, gången.
= rsprs ljud i fogel, kol, folk.
= det allmänna o-ljudet i bo, bott (= bo, bott).
= rsprs länga öck spetsiga ö-ljud i böta, hö, lön (=båta,
ho, lön).
ö = rsprs korta ljud i böja, bötte, köld.
oe = det ljud som höres i rsprs uttal af bör, börja, förr (=
boer, boerja, foerr).
el = det grumliga ljud, som höres i sista stafvelsen af orden
hatten, vatten (= hatten', vatten1).
Anm. En utskottsledamot 2 nedlade förbehåll mot utskottets
ofvan föreslagna beteckning af själfijuden, önskande att ljudvärdet af hvarje slutet själfljud skulle utmärkas genom tontecknet såsom i den nyisländska stafningen. Tvänne ledamöter 3 nedlade förbehåll mot det föreslagna tecknet för det
Eg. e med lodrätt streck genom nedre bågen.
0. E. Norén västg.
P. J. Lindal små], ock K. A. Hagson östg.

II. 1

GEMENSAMMA UTSKOTT

1873-1881.

45

gottländska u-ljudet (A), önskande i stället tecknet å, närmast
liknande den tyska skriftypen för samma ljud. Samtliga
ombuden för götamålen 1 nedlade sitt förbehåll mot uppfattningen af ljuden e ock oe (båda framför r) såsom tillhörande
riksspråket, anseende dem för endast munartliga.
Af de ofvan uppräknade själfljuden förekomma a (i rspr.),
u, ö endast som korta; -a, u, å endast som långa• de öfriga
'
både som korta ock långa, hvilket äfven är förhållandet
med
a i vissa allmogemål.
I afseende å tveljuden ansåg utskottet, att dessa böra
återgifvas med tecknen för de enkla ljud, livaraf de bestå.
Utskottet har vidare som allmän regel antagit: dels att
allmogemålens mest framträdande själfljudsskiftningar, som ej
återfinnas bland de här ofvan uppräknade ock betecknade själfljuden, böra återgifvas med tecknet för det ljud, hvilket de
ligga närmast, såsom hufvudtecken ock det, åt hvilket de hafva
dragning, såsom bitecken ö fv er det förra; dels att för skiftningar, om hvilka utskottet för närvarande saknade kännedom,
nämda bitecken må sättas und er hufvudtecknet.
Vidkommande sättet för tonviktens betecknande öfverlemnar utskottet åt hvarje landsmålsförening särskildt att i sin
behandling af ljudläran för detta ämne redogöra.
b) Medljuden.
För dessas återgifvande föreslår utskottet följande tecken:

m
p = rsprs tecken ock ljud.
b =
rsprs tecken ock ljud.
f

v=
w = det ljud som framför ett själfljud höres i åtskilliga svenska
landskap (Norrland, Dalarna, Västergötland, Småland, Halland), motsvarande det engelska w.
n=
t = rsprs tecken ock ljud.
8
d=

ä = det läspade d-ljud som efter ett själfljud höres i dalskan,
motsvarande isländskt stunget d (= 6), danskans d efter
själfijud ock det lena engelska th.
/ = rsprs tecken ock ljud.
= det i norra ock mellersta Sverges allmogemål samt i östock västgötskan förekommande tjocka 1-ljudet.
r = rsprs tecken ock ljud.
1) K. A. Hagson, G. F. Sundharnmar ock H. F. Ekwurzel östg.,
G. Norlander ock P. J. Lindal smål., K. Y. Andersson viirml.
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= ett egendomligt r-ljud uttaladt i gommen ock förekommande i götamålen.
rsprs
sche- eller äsch-ljud.
f=
s = ett i Västergötland, Värmland m. fl., landskap förekommande sche-ljud uttaladt mot öfre tandköttet.
c = rsprs vanliga tjeljud.
9 --= ett slappare eller svagare uttal af rsprs tjeljud, uppgifvet
från Västergötland ock Värmland.
eller h, = det näsljud som i rspr. betecknas med ng (ock i
vissa fall med nk, xi ock g).
k=
g=
- rsprs tecken ock ljud.

J =
k= ett från Västergötland uppgifvet svagare k-ljud, närmande
sig det engelska uttalet af k framför fl'.
g = ett från samma landskap uppgifvet svagare g-ljud, motsvarande det fsv. gh.
h = rsprs tecken ock ljud.
Då ljudförbindelserna 1n, It ock id i allmogemålen stundom uttalas som rspr. rn, rt ock rd, böra de äfven så tecknas.
För öfrigt ansåg utskottet, att r i förening med ett följande
tandljud (im. rt, rd, ri ock ra) med dessa i rspr. bildar en
ljudförbindelse, i hvilken r har ett lenare ljud än i andra ställningar ock tandljudet uttalas öfver tänderna.
Anm. En ledamot 2 afgaf förbehåll mot tecknen f ock
s, önskande i deras ställe x ock z. Likaledes afgåfvo trenne
ledamöter 3 förbehåll mot tecknet
o c k 21, önskande i stället
g 1. n. Vidare afgåfvo fyra medlemmar 4 af utskottet förbehåll
mot den uppfattningen, att r åtföljdt af ett tandljud vore en
ljudförbindelse, där tvänne ljud uttalas anseende de båda ljuden
i detta fall hafva sammansmält till ett enkelt ljud.
Slutligen torde vi böra nämna, att följande landsmålsföreningar dels från början, dels under fortsättningen af utskottets
öfverläggningar i det samma af två eller tre ombud varit företrädda, nämligen Ostgöta; Västgöta, Södermanlands-Närikes,
Västmanlands-Dala, Smålands, Kalmar-Ölands, Värmlands, Norrlands ock Gottlands.
Uppsala den 20 januari 1874.
K. A. HAGSON. .
P. J. LINDAL.

GUNNAR NORLANDER».

Torde betyda n eller g (jfr Sv. landsm. 1. 2, s. 31).
P. J. Lindal smål.
K. A. Hagson ock J. A. Lundborg östg., P. J. Lindal smål.
Bland dem doc. Hj. Kempff ock J. Gylling östg.
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I hvad mon den af förberedande utskottet föreslagna ljudbeteckningen blifvit inom föreningarna antagen, synes af redogörelsen för de särskilda föreningarna.
Med uppgörande af förslag till arbetsplan ock ljudbeteckning för landsmålsföreningarna ansåg det äldre, förberedande
utskottet sitt uppdrag fullgjordt ock var färdigt att upplösa
sig. Man fann det mellertid ur åtskilliga synpunkter önskligt,
att något fortfarande samband mellan de olika landsmålsföreningarna funnes, ock uppdrogs därför åt tvänne af utskottets
medlemmar, docenten HJ. KEMPFF ock stud. K. A. AHLSTEDT
kalm., att uppgöra förslag till stadgar för ett ständigt utskott.
Den 6 februari 1874 granskades ock antogs med obetydliga
förändringar deras förslag, ock hemställan gjordes till föreningarna att med godkännande af dessa stadgar ingå i
Samfälda utskottet.
Stadgarna, som icke senare undergått någon förändring,
äro af följande lydelse:
§ 1. Utskottet har till ändamål att främja enhet i de särskilda landsmålsföreningarnas arbeten samt att utgöra ett förmedlande samband dem emellan.
§ 2. Rätte ledamöter i detta utskott äro endast landsmålsföreningarnas ordförander, hvilka därtill äro själfskrifne.
Likväl bör hvarje landsmålsförening terminligen utse en stadman (suppleant), hvilken, när rätt ledamot är hindrad, har att
i hans stad inträda.
§ 3. Endast på kallelse af utskottets ordförande sammanträder detta såväl till laOma utskottsstämmor, hvaraf alltid
en skall hållas inom hvarje läsetermins fjorton första föreläsningsdagar, som till andra sammanträden, dem antingen utskottet beslutit eller ordföranden pröfvat nödiga.
§ 4. Ordföranden ock hans stadman väljas af utskottet
på terminens första lagtima stämma. Ordförandens åligganden
äro att:
på sätt han finner lämpligt utlysa utskottsstämmorna
ock på samma gång underrätta om de ärenden, som skola
komma före;
vid stämmorna leda förhandlingarna, samt
i utskottets förhandlingsbok öfver dessa föra de skriftliga redogörelserna.
§ 5. Å utskottets stämmor må endast sådana ärenden
företagas, som stå i rak förbindelse med landsmålsföreningarnas
ändamål ock arbeten.
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Alla omröstningar göras öppet ock med enkel röstöfvervikt; likväl vid val af ordförande samt annars, då någon
så önskar, med slutna sedlar. Varda å ömse sidor lika många
röster, afgöres vid sluten omröstning genom lottning; vid öppen
äger ordföranden utslagsröst.
Utskottet äger att för hvarje termin uppgöra sin
egen arbetsordning. Till landsmålsföreningarna kan utskottet
endast göra hemställelser, som först genom landsmålsföreningarnas eget samtycke varda för dem bindande.
De omkostnader, utskottet nödgas göra för sammankallelser, förhandlingsbok o. d., gäldas, efter redovisning af
ordföranden inför utskottet, geom tillskott, som efter jämn
fördelning utgå från hvarje landsmålsförenings kassa.
Utskottets stadgar kunna ej utan alla i utskottet
deltagande landsmålsföreningars samtycke ändras.
Redan vid utskottets första stämma den 19 februari 1874
hade de nio föreningar, som haft ombud i förberedande utskottet, godkänt stadgarna ock ingått i det nya. Samma termin ingick den nybildade Bohusläns ock Hallands ock på
hösten samma år Upplands ock. Gästrike-Helsinge nationers nybildade landsmålsföreningar, så att utskottet altså nu utgjordes
af tolf »rätte» medlemmar som ordförande ock ombud för lika
många föreningar. I följd af någon meningsskiljaktighet om
vidden af utskottets befogenhet utgick mellertid i september
1875 Västmanlands-Dala förening ock återinträdde först i slutet
af höstterminen 1878. I början af sistnämde termin hade den
nyss bildade föreningen för Stockholmsmålet slutit sig till samfälda utskottet ock därmed till de öfriga föreningarna.
Samfälda utskottets första åtgärd är egentligen auordnandet
af en för samtliga föreningars medlemmar gemensam festlig
tillställning hösten 1874. Den 29 september tillsattes en kornit
af tre personer för att förbereda saken. På inom föreningarna
utlagda listor tecknade sig omkring 150 deltagare. Festen
ägde rum den 21 oktober på Smålands nationssal ock var besökt
af omkring 200 personer. Till densamma voro inbjudne som
föreningarnas gäster professor CARL SÄVE samt den norske
skalden KRISTOFER JANSON. Vid festen föredrogos sagor, visor,
ordspråk o. d. på fjorton olika folkmål. Korta redogörelser för
denna första gemensamma tillställning ock för en andra, två
år senare åstadkommen sådan finnas i Sv. landsm.1, s. 450 fl.
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Den andra festen af samma slag ägde rum vårterminen
1876 några dagar före påsk, likaledes på Smålands nationssal.
Till densamma voro som gäster 'inbjudna professor C. SÄVE,
adjunkten M. B. BICHERT, docenterna i nordiska språk L. F.
LEFFLER, M. F. LUNDGREN ock E. SCHWARTZ, samt friherre
G. DJURKLOU. Flere akademiska lärare deltogo dessutom i
festen. Denna var i yttre måtto ordnad på samma sätt som den
första. Den inleddes med en redogörelse af utskottets ordförande, fil. kand. S. BOIJE AF GENNÄS, för landsmålsföreningarnas värksamhet under de fyra år, som förflutit sedan deras
uppkomst. Föredrag höllos på talrika mål, ock visor sjöngos.
Deltagarnes antal var ungefär det samma som första gången.
Tredje gången föreningarna på detta sätt voro samlade
var den 7 november 1879. För denna fest, som var tilltagen
efter en något större måttstock än de båda föregående, finnes
en utförlig redogörelse i föreningarnas tidskrift (I. 11), hvarför
jag icke här behöfver vidare uppehålla mig vid densamma.
Jag nämner blott, att tillställningen ägde rum på Gillets öfre
våning ock att i densamma deltogo öfver 400 personer, herrar
ock damer. Tillträde till festen stod nämligen öppet för hvern
som hälst mot uppvisande af förut köpt inträdeskort, under det
de- båda föregående gångerna hufvudsakligen blott förenings
medlemmar deltagit ock afgiften uppburits efteråt af föreningarnas ordförande.
Vi återgå till samfälda utskottets första år. Under höstterminen 1874 är utskottet hufvudsakligen sysselsatt med att
taga kännedom om de särskilda föreningarnas arbetssätt ock
arbeten. Till redogörelsen för utskottsstämman den 2 november äro upplysningar lemnade i nämda afseende från alla föreningarna utom - Bohusläns ock Hallands. Därjämte förevisas
inom utskottet delar af föreningarnas samlingar, ock tillfälle
beredes för utskottets medlemmar att på inbjudning från än
den ena, än den andra af de särskilda föreningarna närvara
vid deras sammankomster. Den första inbjudningen kom från
västgötarna genom hr NORÉN. Om önskvärdheten af dels att få
meddelanden om föreningarnas värksamhet, dels att få närvara
vid deras. möten uttalar sig utskottet flere gånger både under
denna ock följande termin. Flertalet föreningar voro under
Sv. landsm. II. 1.

4

50 •

LUNDELL, UPPSALAFÖRENINGARNAS

IL 1

ifrågavarande läsår bl. a. sysselsatta med att insamla fogelnamn
på grund af en begäran från utgifvaren af svenska jägareförbundets nya tidskrift, dr E.. V. LINDBLAD, hvilken begäran
genom utskottet delgafs föreningarna. Uppgifter om fogelnamnen inom de olika landskapen synas ock blifvit från samtliga föreningar genom utskottet till dr LINDBLAD öfversända;
men synas åt minstone hittils, okändt af hvilken anledning,
icke hafva blifvit på något sätt offentliggjorda.
Redan förut hade flere föreningar vändt sig till befolkningen i sina hembygder med begäran om understöd ock medvärkan,. då på utskottets första stämma 1875 förslag väktes
att i alla föreningarnas namn utfärda en uppmaning till svenska
allmänheten om nriedvärkan för landsmålsföreningarnas syften.
Etter från de särskilda föreningarna ingångna yttranden om
innehållet ock formen af en dylik uppmaning uppsatte på utskottets anmodan ordföranden G. NORLANDER jämte fil. kand. S.
BOIJE ock fil. kand. M. F. LUNDGREN ett förslag till upprop, som
den 26 april granskades af det då mangrant samlade utskottet.
Det enhälligt antagna uppropets lydelse. blef följande:
Till svenska allmänheten.
Många folk hafva synnerligen på sista tiden lagt i dagen
en alt lifiigare sträfvan att taga vara på det inhemska, egendomliga. Klarare än någonsin förr hafva de lärt sig inse,
att de endast genom vårdande ock stärkande af det fosterländska kunna fylla sin uppgift i värden ock uthärda täfian
med andra folkslag, utveckla motståndskraft mot främmande
tryck ock rädda yttre ock inre själfständighet.
Till yttringar af samma sträfvan, som i vårt land uppenbarat sig, bör med skäl räknas bemödandet att närmare lära
känna det språk som lefver på allmogens läppar, de känslor
som röra sig i dess bröst, dess åskådningssätt ock tankegång,
alt i det hela ett arf från fäderna, med undransvärd trohet
vårdadt.
Oaktadt uppmärksamheten länge varit fäst på detta område ock vårt lands största vetenskapsmän ock snillen, en Ihre,
en Linné, en Tegnér, en Geijer, en Almqvist ock andra riktat
blicken därpå, ock ganska aktningsvärda arbeten i detta afseende blifvit utförda, återstår dock ännu mycket, kan hända
det mesta, att uträtta, emedan arbetsfältet är vidsträkt, men
krafterna varit få ock spridda.
Insikten häraf har ledt till förvärkligande af en tanke,
som redan för nära 200 år sedan föresväfvade den om vårt
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språk så förtjänte Nils Tjällman ock efter honom upptogs af
Almqvist: inom tolf af de tretton nationer, i hvilka den studerande ungdomen vid Uppsala universitet är delad, bland sönerna
af samma fosterbygd, ofta födda ock fostrade bland allmogen
ock följaktligen förtrogna med dess språk ock seder, hafva
under de senaste åren så att säga på en gång uppstått s. k.
landsmålsföreningår, hvilka åsyfta att genom mångas samvärkan
rädda undan en snart inbrytande förgängelse hvad ännu lefver
kvar af folkspråk, sång ock sägen.
Då gemensamhet af fosterbygd är den gamla ännu bestående
grundvalen för studenternas indelning i särskilda nationer, då
gemensamma minnen väsentligen medvärka till fastare sammanknytande af det band, som förenar barnen af samma hembygd,
då vid ett universitet ständigt nya friska krafter träda i de
bortgåendes ställe, synas dessa på nationsindelningen grundade
studentföreningar under det kraftig& hägnet af målsmännen för
den svenska språkvetenskapen, hvilken äfven de i sin mon
söka tjäna, kunna med godt hopp om framgång värka för sin
uppgift. le redan inhöstade frukterna af några få års värksamhet hafva icke häller jäfvat förhoppningarna.
Dock inse vi mer än väl ock medgifva gärna, att vi ensamma, äfven med det högsta spännande af våra ungdomliga,
ännu oöfvade krafter, icke kunna nå det mål, dit vi sikta.
Samvärkan med personer utom vår krets, hvilka .själfva tillhöra allmogen eller med denna stä i beröring ock altså äga
tillfälle att noggrant iakttaga dess språk ock seder, är för oss
nödvändig. Från flere håll hafva föreningarna äfven haft att
glädja sig däråt. Vi vända oss nu till den svenska allmänheten med vördsam anhållan om ytterligare understöd ock
medvärkan.
På många ställen i de skilda landsorterna lefva män, hvilka
gjort rika samlingar af ord, talesätt, sägner, sånger, skrock,
gåtor, ordspråk, ordstäf o. d. Ville de ,ock andra, som hafva
sinne för denna fosterländska sak .(ingen finnes, som ej kan
draga något strå till stacken) fästa något afseende vid denna
vår anhållan ock med sitt biträde gagna ett sträfvande, som
ur många - synpunkter för oss visar sig viktigt ock betydelsefull,
samt lemna landsmålsföreningarna del af sina iakttagelser,
stannade dessa därför i största förbindelse ock kunde möjligen
en gång blifva i stånd att i ordnadt skick framlägga de gjorda
samlingarna. Uppgifterna, så noggrant som möjligt återgifvande
alln3goens uttal ock uttryckssätt, torde 'välvilligt insändas till
de särskilda landsmålsföreningarnas ordförande, hvilka liksom
öfrige medlemmar med glädje lemna alla ytterligare upplysningar, som kunna önskas rörande föreningarna ock deras
värksamh et.
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Detta förslag till upprop skulle hänskjutas till föreningarnas pröfning samt därefter, så vidt det oförändradt af alla
föreningarna godkändes, samtidigt offentliggöras i vissa af utskottet bestämda, mera spridda tidningar. Undertecknadt af
A. J. BORG, K. A. AHLSTEDT, G. F. SUNDHAMMAR, M. NORDSTRÖM, S. BOIJE, P. F. S. NORDIN, G. NORLANDER, M. F.
LUNDGREN, J. E. D:SON IVERUS, A. F. SCHAGERSTRÖM, A. G.
NOREEN ock E. W. LOVALL, återfinnes det med ofvanstående
lydelse i Aftonbladet nr 152, Nya dagligt allehanda nr 153, Stockholms dagblad (landsortsupplagan) nr 154, Fosterlandet nr 53,
Allehanda för folket nr 27, Göteborgs handels- och sjöfartstidning nr 153 för år 1875. Man kan medgifva, att dylika
allmänna upprop vanligen ej leda till några viktigare följder.
Skall något vinnas, måste man vända sig personligen till enskilda, en ock en. Men äfven om uppropet blott värkar som
ett lystringsord, blott det ej förklingar alldeles ohördt, åt; det
ej förloradt.
Historien om samfälda utskottets värksamhet under den
återstående delen af det tidskifte, hvarom här är fråga, är
historien om åtgärder för att bringa till stånd en tidskrift för
föreningarna ock landsmålen. Redan hösten 1874 väktes förslag om utgifvande på trycket af prof på föreningarnas arbeten; men frågan fick för den gången falla ock upptogs å nyo
först vårterminen 18761. Vid utskottets stämma den 14 februari
betonade hr J. A. LUNDBORG östg. »den stora vikten af att
snarast möjligt få en tidskrift till stånd». På följande stämma
framstäldes af med. stud. P. F. LINDBLOM ösig. ett förslag,
enligt hvilket »en begynnelse till en tidskrift skulle under år
1876 utgifvas i öfvertryck med 10 häften, i minst 200 ex., till
ett pris af 1,50 kr. för dessa tio häften. Genom en sådan förberedande åtgärd skulle man», menade hr LINDBLOM, »få tillfälle att lära känna de skilda målens ljud ock kunna förena
sig om en ljudbeteckning för att med nästa års början kunna
utgifva en tidskrift med trycktyper». Förslagets upphofsman
erbjöd sig senare att ombesörja utgifningen af en förberedande
1) Redan tidigare hade mellertid hr 0. E. NORÉN inom föreningarna
fråmlagt anteckningslistor för en tidskrift i landsmålsföreningarnas syfte,
som han var sinnad utgifva. Teckningen slog icke illa ut; men någon
tidskrift kom icke till stånd, då hr N. snart därefter lemnade universitetet.
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tidskrift af nyssnämda beskaffenhet, omfång (hvarje nifrarner
ett postpappersark) ock pris, »under villkor att tidningen finge
utgifvas såsom landsmålsföreningarnas,, att två personer utsåges
att tillika med honom bilda redaktionen, samt att hvarje landsmålsförening åtoge sig att .i sin hemort sprida kännedom om
tidskriften). Enligt det ursprungliga förslaget var tidskriften
eljest icke egentligen afsedd för den stora allmänheten, utan
snarare blott för landsmålsföreningarnas medlemmar. Då man
mellertid, oaktadt inom utskottet intresset för en tidskrift var
ganska lifligt, med skäl invände, att äfven för denna »förberedande» tidskrift ett gemensamt beteckningssätt vore nödvändigt ock förutsattesl; då man tviflade på att en tidskrift i öfvertryck skulle kunna framträda i ett föreningarna värdigt skick
ock vinna önskadt förtroende; då därjämte på grund af gjorda"
beräkningar det syntes skola blifva billigare att begagna sig
af vanligt boktryck; ock då för öfrigt saken ej syntes så brådska, särdeles som bland föreningarnas samlingar förmodligen
ej mycket funnes, som vore färdigt att omedelbart lemnas till
tryckning: så lemnades det framstälda förslaget utan afseende.
Men för att främja tidskriftsfrågans snara ock lyckliga lösning
ock som förberedelse härtill beslöt utskottet att gå i författning om åstadkommande af en gemensam - ljudbeteckning.
Det förberedande utskottets förslag till sådan hade nämligen blott af ett mindre antal föreningar blifvit upptaget ock
användt, ock man - synes inom samfälda utskottet med ett slags
tyst samtycke hafva medgifvit, att det äldre förslaget icke
lämpade sig till utgångspunkt med tidskriften som mål framför
sig; om detta äldre förslag är intet tal. Den 20 mars 1876
beslöt utskottet:
att sedan utskottet faststält de allmänna grunderna
för en ljudbeteckning, skulle åt en person uppdragas att
i enlighet med dessa grunder ock med ledning af de upplysningar, som från de olika landsmålsföreningarna kunde
lemnas, upprätta ett förslag ock till utskottet inkomma med
1) Med hänsyn till kännedomen om de skilda målen ock deras ljudförhållanden var man dessutom, efter alla de afhandlingar, som i ämnet
funnos att tillgå, särdeles sedan LEFFLER redan 1872 gifvit en ganska
god öfversikt af konsonanterna, ock efter det förberedande utskottets
arbeten, icke så hjälplös..
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detsamma; hvilket förslag därefter skulle meddelas landsmålsföreningarna, på det dessa måtte få tillfälle att yttra
sig, företrädesvis öfver förslagets fullständighet, hvarefter
det samma skulle af utskottet slutbehandlas.
De för den gemensamma ljudbeteckningen af utskottet faststälda grunderna voro:
Hon borde vara sådan, att de hufvudsakliga skiftningarna
af språkljuden finge särskilda tecken.
Hon skulle vara lämpad för skrift • ock så beskaffad, att
tecknen utan andra förändringar än' de, som blefve en nödvändig följd af omflyttningen till trycktyper, läte'ornforma
sig till sådana.
Hon borde ansluta sig så nära som möjligt till vårt nu
brukliga alfabet.
Med undantag för i, j, å, ä ock ö finge lösa tillsatser ej
användas för att beteckna skiftning i språkljud.
För att fylla bristerna i vårt nuvarande alfabet kunde de i detta
befintliga obehöfliga bokstäfverna c, q, f, w, x, z, användas
samt vidare nya tecken bildas genom förändring af de nu brukliga, med 'anslutning till förut befintliga system ock särskildt
till SUNDEVALLS samt på det sätt, att om möjligt det fysiologiska ock historiska sammanhanget ljuden mellan angåfves.
.6. Dubbelteckning af konsonanter kunde användas för att beteckna kort vokal.
Att med ledning af dessa grunder uppgöra förslaget till
ljudbeteckning utsågs författaren af denna redogörelse. 1 följd
af då som bäst pågående examensstudier kunde jag först under
vårterminen 1877 finna nödig tid för fullgörande af det gifna
uppdraget. Den 5 mars 1877 öfverlemnades ock föredrogs för
utskottet förslaget till beteckning af konsonanterna, den 19 i
samma månad vokalerna, den 15 maj ett tillägg innehållande
några nya 'bokstäfver med anledning af inom utskottet ock af
föreningarna gjorda anitärkningar om bristen på tecken för
gissa af dem angifna språkljud, samt ett förslag till bitecken för utmärkande af nasalering, reduktion, kvantitet, aksent (geminering
ock diftonger). De första förslagen innehöll° följande tecken i:
1) Bokstäfverna inom hakar äro de, som i det slutliga landsmålsalfabetet motsvara det första förslagets tecken. Förslagets öfriga tecken
kvarstå altjämt i sin först gifna betydelse.
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f p] as z 1r n

Palataler:

f[= 1 (3) [.= g] 1[=Z] rt
c [=.1y, y, y]g[=§5]ih,kgxyar[=1 e]g

Vokaler:

a a a ceeta[=i]y[= .1t]uuu

Supradentaler: 1 I

ooeaq [= ca] 0 5 åt [8] y.
I tillägget upptogos ytterligare på grund af erhållna upplysningar y, / [=M, y, h [= ,2], x, hvarjämte 1 utbyttes mot ock
det förra tecknet fick sin nuvarande betydelse. Nasal skulle
utmärkas med vinkel under vokalen; otydlighet med punkt
under; vokallängd med - öfver vokaltecknet, hvaremot kort
vokal ock konsonanterna ej skulle få någon kvantitetsbeteckning. Tonvikt ock tonhöjd, så vidt beteckning af dem funnes
nödig, skulle utmärkas med " " öfver vokalen i den stafvelse,
som ägde tonvikten. Klyfning (cirkumflex) betecknas genom
dubbelskrifning af vokalen med reduktionstecken under den
senare; diftongerna skrifvas med de vokalers tecken, af hvilka
de äro sammansatta, med reduktionstecken under den minst
hörbara.
De båda första förslagen innehöllo äfven förslag till s. k.
»stora» bokstäfver (versaler) med anslutning till SUNDEVALL
ock, i fråga om några få, till I. PITMANS fonetiska alfabet.
Då mellertid inom utskottet yrkades, att till minskande af
omkostnaderna ock underlättande af tryckningen de stora bokstäfverna skulle utelemnas, förekomma sådana icke i mina
senare förslag'.
1) Detta är för öfrigt äfven en teoretisk vinst, sedan under tidens lopp
»stora» ock »små» bokstäfver kommit att skilja sig icke blott i storlek utan
äfven i form, hvarigenom grundsatsen, att hvarje språkljud skall hafva blott
ett tecken, lider en genomgående inskränkning ock alfabetet blir mer än
dubbelt så svårt att lära ock använda, utom att kostnaden för en uppsättning stilar blir dubbelt större. Vill man däremot, t. ex. för utseendets
skull, hafva »stora» ock »små» bokstäfver blott till storleken skilda, så är det
en fråga af blott ekonomiskt intresse att anskaffa en uppsättning större
bokstäfver af samma form som de små ock gjutna på samma kägel som
dessa. För de stora bokstäfverna funnes också i förslaget särskilda
tryck- ock skrifformer, hvilka, ehuru de slöto sig till hvarandra så nära
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Utom exempel, hvari de olika språkljuden ingingo, innehöll förslaget äfven en jämförelse med SENDEVALLs, ELLISPITMANs ock LEPSIITS' alfabet, af hvilken jämrörelse bl. a. framgick, att förslaget skilde sig från SUNDEVALLs fonetiska bokstäfver i fråga om f (t), a, (3), c (3), g (s), j (y), x (20, y
f (P), 3 (S), "r ()2 a + a (a), a (e), y (y), a (0), q (a),
(o), (0), q (o); hvarförutom i, y ock e hos SUNDEVALL saknade beteckning 2.
som möjligt, ej kunde få den fullständiga likhet, sout varit önsklig, så
vidt för de äldre bokstäfverna de brukliga ock kända skrif- ock tryckformerna skulle bibehållas.
Sv. vetenskaps-akademiens handlingar. Ny f. I, nr 2. Sthm,
1862. Tecknen inom parenteser äro SUNDEVALLS motsvarande.
3 .9ceye 0 syntes mig altför obekväma till att skrifva, om
de skulle skrifvas nog tydligt för att kunna skiljas från andra. c g j
x f 3 it q voro kända bokstafsfortner, som jag ville använda hällre än
nybildade, efter den förmodan, att inom vissa gränser en gammal bokstaf
i ny betydelse skulle möta mindre motstånd än en fullkomligt ny form,
vid hvilken ögat vore alldeles ovant, hvarförutom upptagandet afcgjx
q var en ekonomisk vinst, enär stilarna redan funnos. x är för öfrigt vår
form för grek. x. Den omständigheten, att j i eng. ock fr. bar en
annan betydelse, syntes mig icke vara tillräcklig anledning att med SUNDEVALL, PITMAN ock LEPSIUS kasta det ock därigenom frångå gammalt bruk
samt nödgas för y, sedan detta tecken tagit j:s plats, skaffa en ny form.
ock o syntes altför lika hvarandra, ock ingenting finnes i formen som
kan påminna om, hvilketdera som är slutet eller öppet. Det är nämligen ett psykologiskt faktum, att icke blott siffror äro svåra att komma
ihåg (jfr WALKERS beteckningssätt), utan ock sådant, som blott refererar sig
till höger ock vänster. Jag upptog därför tecknet 0 i den RASK-PETERsmaka danska rättskrifningens mening ock skaffade ett öppet 0 genom
kombination af o ock e i formen 0, som skulle påminna om den analoga
bildningen ce. a fick blifva slutet a, liksom at ock 0 äro slutet o ock
hos SUNDEVALL, sedan det fans nödigt att för slutet ock öppet a, som
hos SUNDEVALL icke skildes, skaffa olika tecken. Genom upptagande af
tecknen f ock 3 vans motsvarighet till s ock z. y är efter LEPSIUS'
föredömme upptaget ur nygrekiskan, så mycket hällre som 3 ock k voro
altför lika hvarandra ock för svåra att behålla i minnet (af samma skäl
som e ock 0). a för 3 upptages som en för oss mera känd form, då
det dels förekommer i skrifstil, dels (med tvärstreck) i isländskan. k är
hämtadt ur Pina» alfabet (senare upptogs det isl. p). Tecknen cg j
y
•a a y et 0 0 ingingo redan med samma betydelse i det modifierade
Sundevallska beteckningssätt, som af östra Smålands ock Ölands landsmålsförening antogs hösten 1873.
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Inom samfälda utskottet ock af de särskilda föreningarna
anmärktes mot de första förslagen med afseende på deras
fullständighet: att tecken saknades för ersättningsljudet i sorl
[1], för ett hväsljud eller en »supradental sibilant» som fans i
ljudförbindelsen si [senare a], för palatala n ock 1, ock för
ett »tje»-ljud från Dalarna, som närmade sig ts'; för en vokal
mellan slutet ö ock e [x], samt ett u-artadt ljud mellan slutet
u ock slutet ö (Värml.); för två vokaler mellan a ock a (Dal.);
ett a- ock ett ä-ljud, som uttalas långt ned i strupen, samt ett
mycket slutet ö-ljud (Gottl.); slutligen för nasala vokaler (Dal.)
ock för den obestämda vokalen i ändelser. I tillägget upptogos därför 4 i st. f. det föreslagna i, som fick beteckna ljudet i sorl, samt h y ie. Dessutom ville man hafva skilda
tecken för öppet ock slutet ä [ce, a] ock föreslog, att f skulle
utbytas mot p, såsom senare skett, samt 0 mot 5. Man föreslog, att dentalt ock palatalt r skulle byta plats, likaså tecknen
för ce ock a för u ock u; att i st. f. ea a skulle användas
de i isländskt tryck förekommande q g co; att o borde användas för slutet o (o) ock nytt tecken skaffas för öppet o;
att a u a ce 61 skulle -beteckna slutna, a u o ce o de motsvarande öppna vokalerna; hvarjämte anmärktes, att tj o. s. v.
för mycket afveke från den vanliga skriften ock borde utbytas
mot r med något bitecken 2: hvilket alt innebar mindre nödiga
ändringar i SUNDEVALLs förslag. Norrlands, Gästrike-Helsinge,
Bohusläns ock Hallands samt Smålands föreningar voro för
öfrigt nöjda med förslaget till beteckning af konsonanterna;
Värmlands, Södermanlands-Närikes ock Ostgöta gillade det
samma; men östgötaföreningen »förordade, att man ej skulle
för mycket afvika från skriftspråket, utan noga tillse att de
ljud, som saknades i riksspråket, finge praktisk beteckning
ock blefve mönster för riksspråket». Gottlands förening gillade
förslaget i sin helhet med anmärkning om bristen af tecken
för tre vokalljud; Bohusläns ock Hallands »fann för godt ansluta sig till förslaget» med invändningar mot vissa tecken.
;
Smålands ock Västgöta funno i förslaget tecken för alla inom
deras område förekommande språkljud; Upplands finner förJfr Landsmålsalf. i Sv. landsnz. I. 2, s. 57.
Jfr AURANS tecken i Bidr. t. sv. språkets ljudlära.
1869, s. 20, 21.

Norrköp.
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slaget principriktigt ock fullständigt för sitt behof, »men tror,
att det genom de många nya typerna, enligt dess mening
till en del svårt skrifbara ock svårlästa, är något opraktiskt, dock anser föreningen sig böra tillstyrka bifall till förslaget, så vida det blir gilladt af de öf'riga landsmålsföreningarna»; Västmanlands-Dala förening saknar tecken för åtskilliga
språkljud, som inom dess områd förekomma ock finner »något
svar ännu icke vara af nöden på frågan, huru vida beteckningen
efter vederbörlig ifyllning vore lämplig att sätta i stället för
den af föreningen hittils brukade»; Östra Smålands ock Ölands
förening kunde så mycket lättare gå in på förslaget, som detta
i hufvudsak öfverensstämde med föreningens förut använda
beteckningssätt.
Sedan förslaget genom en rundskrifvelse från utskottet
blifvit de olika föreningarna delgifvet ock dessa, på sätt ofvan
är sagdt, yttrat sig om detsamma, återremitterades förslaget
till dess upphofsman, »på det han efter att hafva meddelat sig
sig med Västmanlands-Dala ock Gottlands föreningar samt med
landsmålsföreningarna i Lund ock Finnland måtte i början af
nästa termin framlägga slutligt förslag», hvilket förslag då skulle
af samfälda utskottet slutbehandlas.
Detta slutliga förslag, som af utskottet behandlades den 5
oktober 1877, innehöll följande tecken 1:

t7 47 ts7
f [f],
127 P, 0 , t, d, s f °7
237 b , k ai7 2 "
f Uj, c [J,,s, y], g [og], y, j, y, k, g, x, y, g, 1, 1, Z,
u, e [4], h, r, v, h, a, a, q [m], a, a, ce, a, e, a, z, o, o, e, u, u,
tt, 0, 0, [8 ], y, Y, i [1], CC x ;

för öfrigt samma bitecken som det första förslaget, samt det
tillägg; att blott »små» bokstäfver skulle användas, för tryck
kursiv stil brukas, ock att språkljud, som man ej tilltrodde
sig kunna noggrant bestämma, skulle utmärkas med antikva
eller kapitäler. Förslaget godkändes af utskottet i dess nya
form, med den förändring att a skulle utbytas mot ett af a i
analogi med w bildadt tecken, ock skulle i sin sålunda godkända form för de särskilda landsmålsföreningarna af deras
ordförander framställes, »med den af utskottet uttalade önskan,
Tecknen inom hakar äro det slutliga landsmålsalfabetets motsvarande tecken, där dessa skilja sig från förslagets.
»Lateral sibilant med tungan i 1-läge».
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att detsamma för enhets vinnande måtte af samtliga föreningarna användas».
Fortsatta studier ock iakttagelser' framkallade mellertid
förslag till åtskilliga tillägg ock ändringar, hvilka för utskottet
framstäldes ock af detsamma godkändes den 29 september
1878, då tidskriftens tryckning redan omedelbart förestod
ock en stor del matriser ock stilar redan voro färdiga. Nu
infördes i alfabetet bokstäfverna 6, m, n , 7', 7Z, "L,
t, d, s,
2, n, 2, a, a, sedan jag om förekomsten af motsvarande språkljud fått kännedom; I, f,
f, 4, e, t, tg, utbyttes mest af
typografiska skäl mot resp. f, j, J, 2, 8, a, g, y; c ock g uppupplöstes i k ock §ff, hvarvid g upptogs i annan betydelse
ock c bortföll, liksom z 4,fi q (det sista ersattes senare af co);
kvantitetstecknet förflyttades under bokstäfverna för att öfver
dem få rum för aksenter. Som tecken för tonhöjd infördes
" med deras sammansättningar - o. s. v.; för tonvikt
— Senare har utskottet icke med alfabetet tagit någon
befattning.
Sedan inom samfälda utskottet förslaget till ljudbeteckning blifvit föredraget ock förhoppning fans oni enhet inom
föreningarna i detta afseende, upptogs åter den fråga, som
närmast föranledt arbetet för åstadkommande af en gemensam
ljudbeteckning, frågan om en tidskrift för föreningarna. Åt dr
NOREEN ock undertecknad gafs i uppdrag att vidtaga förberedelser ock i ämnet framlägga förslag. Den för utskottet den
15 maj 1877 framlagda planen för tidskriften innehöll:
Tidskriften har till uppgift att i alla riktningar sprida kännedom om de svenska landsmålen ock med dem närmare
sammanhängande ämnen.
I grammatiska ock lexikaliska uppsatser skall för landsmålen användas det af Uppsala landsmålsföreningars sam1) Under läsåret 1877-78 deltog jag i åtskilliga föreningars
sammankomster för att vinna närmare kunskap om inom dem förekommande språkljud. Därjämte genomgick jag med ledning af en på förhand uppsatt ordlista språkljuden med studenter från olika delar af
landet efter anvisning af föreningarnas ordförande. Hvarje sådan konferens upptog 2 till 3 timmar. Två besök i Skåne 1876 ock 1877 förskaffade mig någon kännedom om de skånska språkljuden ock bidrogo
till att anslutning till Uppsalaalfabetet älven inom Lunds landsmålsföreningar kom till stånd.
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fålda utskott gillade landsmålsalfabetet. För andra uppsatser är bruket af högsvenskans alfabet utan diakritiska
tecken tillåtet.
Tidskriften utgifves i sex till åtta ark årligen med ett
häfte på våren ock ett på hösten. 16 till 20 ark utgöra
ett band. Häftena skola säljas hvart för sig, ock hvade
afhandling bör, så vidt möjligt är, afslutas i ett häfte,
hvadan om afhandlings storlek sådant kräfver, häftets omfång kan obegränsadt ökas.
Utgifvandet besörjes af en redaktör med två biträden, hvilka
utses af landsmålsföreningarnas samfälda utskott i samråd
med professorn i nordiska språk vid Uppsala universitet.
De två biträdena hafva att tillsammans med redaktören
afgöra, om för upptagande i tidskriften inlemnade afhandlingar till innehåll ock form hafva sådant värde, att de
äro för tidskriften lämpliga. Alla andra bestyr, ekonomiska ock litterära, tillkomma redaktören ensam.
Tidskriften utgifves i landsmålsföreningarnas namn.
Planen innehöll dessutom ett kostnadsförslag för ett första
häfte om 8 ark i en upplaga af 300 ex.:
400: —
Tryck ock papper å 50 kr.
100: — 500:
Omslag ock häftning_
750: —
300 ex. å 2,50
500: _.1
med afdrag af 33% % bokhandelsarvode 250:
På grund af denna plan beslöt utskottet därjämte att till
föreningarna göra en hemställan om fullmakt för utskottet att
med en af detsamma vald redaktion i landsmålsföreningarnas
namn utgifva tidskriften, hvarjämte föreningarna borde tillsamman ansvara för afsättningen af de 300 ex., som kostnadsförslaget upptog. På grund af föreningarnrs s-var, som innehöllo den begärda fullmakten samt garanti eller subskription
1) De värkliga kostnaderna öfverstiga betydligt denna beräkning,
utom att någon kostnad för typers ock stilars anskaffande däri icke ingick, emedan man hoppades kunna använda de af SUNDEVALL anskaffade
matriserna ock trodde, att tryckeriet skulle på egen räkning gjuta stilarna.
Sättningskostnaden för första häftet (1878) uppgår till 60 kr. för tryckark, hvartill kommer tryck, papper, omslag ock häftning.
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å 249 ex.', godkände utskottet den framlagda Planen ock valde
med ledning af den samma för utgifvande af tidskriften dess
nuvarande redaktion. Hösten 1878 utfärdades under meddelande
af planen inbjudning till föreningarna i Helsingfors ock Lund
att deltaga i utgifvandet af den genom utskottet förberedda
tidskriften under villkor, att tidskriften fire; vidare utgåfves i
Uppsala genom den af samfälda utskottet valda redaktionen
samt att af två personer bestående lokala redaktionskomMer
för insamling ock granskning af bidrag för tidskriften utsåges i
Helsingfors ock Lund; ock inkom på denna inbjudning från
ifrågavarande föreningar gynnsamt svar med underrättelse, att
redaktionskomWer blifvit valda. Att bestämma tidskriftens titel
öfverlemnades af utskottet till redaktionen. Sättningen af första
häftet började redan hösten 1878, men fortgick dels i följd af
att en del stilar ännu saknades, dels i följd af satsens svårighet så långsamt, att häftet först efter mer än ett år, vid festen
den 7 november 1879, kunde för föreningarna framläggas.
Till uppgifterna för samfälda utskottets värksamhet hör,
såsom redan blifvit antydt, att söka åstadkomma enhet ock
sammanhang i de olika föreningarnas arbeten. Några gånger
hafva särskilda undersökningar af utskottet förordats som föremål för föreningarnas värksamhet. Redan är nämdt om uppteckningen af fogelnamn, som under läsåret 1873-74 sysselsatte
samtliga föreningar. I slutet af hösttermin 1879 har utskottet,
med anledning af en skrifvelse från föreståndaren för meteorologiska anstalten i Uppsala, professor H. HILDEBRANDSSON, företagit insamling af väderleksmärken. De första uppgifterna för den redogörelse för landsmålsföreningarnas värksamhet 187281, som här framför är intagen, insamlades genom
utskottet. För närvarande är man sysselsatt med plan ock
öfriga förberedelser till efi statistisk undersökning öfver landsmålen, som genom föreningarna skulle värkställas.
1) Då första häftet blef mer än dubbelt större än beräknadt var,
höjdes priset till 3 kronor. Enär föreningarnas ordförande åtogo sig
distributionen inom föreningarna, undgick man att betala bokhandelsarvode,
hvadan för dessa 249 ex. borde inflyta 747 kr. Denna summa motsvarade dock ej mer än balfva produktionskostnaden.
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Under hösten 1880 ock våren 1881 anordnade utskottet
genom sin ordförande allmänna sammankomster af föreningarnas
ämbetsmän ock andra medlemmar, samt beslöt den 3 oktober
1881, att under följande vårtermin en större allmän fest, väsentligen likartad med den 1879 anordnade, skulle åstadkommas.
I fråga om utskottets värksamhet bör här blott ännu anmärkas,
att utskottet under senare år, då inga vidsträktare arbeten tagit
detsamma i anspråk, vid terminernas början i stället för att
efter stadgarna uppgöra arbetsordning vanligen uppdragit åt
ordföranden att i mon af behof sammankalla utskottet.
Till slut meddelas en förteckning på samfälda utskottets
ämbetsmän samt några statistiska upplysningar, hvarvid anmärkes, att uppgift om närvarande ledamöter i protokollen
saknas för stämmorna fr. o. m. 19 februari 1874 t. o. ra. den
28 september 1875, samt vidare fr. o. m. den 7 oktober 1876
t. o. m. den 14 febr. 1878:
Termin

Ordförande

Ordf. stadman

Antal
stämmor
2

Vt. 1874 Stud. K. A. HAG- Stud. G. NORLANDER Sillål.
sort östg.
Ht. 1874 i Stud. G. NOR16
Stud. M. F. LUNDGREN göteb.
Vt. 1875 f LÄNDER
1
Ht. 1875 Fil. kand. A. G. Fil. kand. S. BOIJE sörml.
NOREEN Värml.
Vt. 1876 Fil. kand. S. Stud. J. A. LUNDBORG östg.
4
BOIJE sörml.
5
2
Ht. 1876
Vt. 1877 Stud. F. W. LolStud. K. A. AHLSTEDT kalm.
1
Ht. 1877
VALL hels.
IDoc. A. G. NOREEN värml.
.2
Vt. 1878
iFil. kand. J. A. LUNDELL kalm. 1
Ht. 1878
IFil. kand. J. A. SCHAGERSTRÖM uppl. 2
Vt. 1879 1
Stud. C. G. STJERNSTRÖM sörnil. 3
Ht. 1879
Stud. J. GYLLING östg.
2
Vt. 1880 Fil. kand. J. A.
11
Ht. Hm LUNDELL kalm. }Fil. kand. N. F. N1Lt51 göteb.
Vt. 1881
Ht. 1881

}Fil. kand. R. ARPI VäStM.

12

Medeltal
närv. vid
stämmorna

6,2
(6)

7
8,3
7
8
6
8
9,5

I fråga om båda utskottens yttre angelägenheter kan tilläggas, att deras möten intill senare åren nästan utan undantag
hållits å studentkårens lokal ock att utskotten ej för dem behöft
vidkännas några utgifter. Förberedande utskottets möten ock
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likaså det samfäldas under de första åren bestämdes till tiden
vanligen af närmast föregående möte ock anslogos dänjämte
på studentkårens svarta tafla. Under de senare åren fr. o. m.
ht. 1878 hafva kallelserna uttä,rdats genom en lista, som af
vaktmästare kringburits. Sedan höstterminen 1873 upptagas
föreningarnas ämbetsmän genom utskottets försorg i studentkatalogen.
Det samband mellan landsmålsföreningarna i Uppsala, som
bildas af samfälda utskottet, är ganska löst, ock detta förhållande har stundom känts som en olägenhet. Så som det
nu är stäldt, hafva emellertid de särskilda föreningarna hvar för
sig den fullständigaste frihet att styra ock ställa som dem bäst
synes. Det är tids nog att tänka på nya former, om ock när
de gamla en gång hota att gå sönder.
Uppsala 1882.
J. A. LTJNDELL.

Svenska landsmalsföreningen i Helsingfors
1874-1881.
Ringa har under förgångna tider den omvårdnad varit,
som i Finnland egnats åt det svenska skriftspråket, ock ännu
mindre eller nära nog als ingen den uppmärksamhet, hvilken
fästs vid de af landets svenska befolkning talade allmogemålen.
Förbisedda ock af den bildade allmänheten okända t. o. m.
till namnet, syntes dessa munarter hotade af ödet att, jämte
alt annat svenskt härstädes, försvinna under böljorna af de
framstormande finska nationalitets- ock språksträfvandena. Redan vågade personer betvifla äktheten af det svenska folkelementet i Finnland ock gjorde alt sitt till att förringa värdet
af det samma, som ännu var till sina grunddrag oundersökt.
Men så kunde icke städse få förblifva; forskningens ljus hade
redan begynt spridas öfver detta område i Sverge, ock gnistor
däraf tändes också i våra bygder. Småningom flammade de
upp till en värmande eld, hvilken vi hoppas må lysa genom
sekel.
Blott tre arbeten af äldre datum beröra svenska allmogemål i Finnland. Dessa äro: RADLOFFS Beskrifning öfver Åland
(trykt i Åbo 1795), Om svenska språkdialekten i Nyland af A.
J. HIPPING, trykt i finska vetenskapssocietetens handlingar II.
4, s. 1077-1176, ock S. ELMGRENS Beskrifning öfver Pargas
socken, införd i Suomis 7:de årgång.
Först på 1860-talet blef intresset för våra dialekter lifligare. År 1867 utkom J. E. RIETZ' Ordbok öfver svenska allmogespråket, hvartill icke få bidrag lemnats af finnländske
män, de rikhaltigaste af pastor J. F. BERG i Ingå (Nyland),
pastor C. J. Roos i Replot (Österbotten), ock magister A.
BOEHM i Gamla Karleby. Några år senare eller 1870 utkom
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en sakrik afhandling Om svenska allmogemålet i Nyland af A.
0. FREUDENTHAL, hvilken ett par år förut blifvit utnämd till
docent i »fornnordiska språket ock antikviteterna» vid Helsingfors universitet.
Därmed var början gjord till en närmare undersökning af
de svenska munarterna östanhafs. Dessa arbeten blefvo icke
utan efterföljare. Närmaste orsaken till materialets planmässiga bearbetande ock ordnande gafs af de år 1872 i Uppsala
stiftade svenska landsmålsföreningarna.
År 1874 på våren utsände dåvarande docenten A. 0.
FREUDENTHAL till tre af studentafdelningarna en inbjudning,
gående ut på bildandet af en svensk landsmålsförening härstädes. Söndagen den 19 april samma år infunno sig i ock
för denna fråga 19 akademiska medborgare från nyländska,
västfinska ock österbottniska afdelningarna i studenthuset, togo
förslaget i öfvervägande under docenten FREUDENTHALS ordförandeskap ock beslöt() bildandet af en förening »med syfte
att befordra ett vetenskapligt studium af Finnlands svenska
innebyggares särskilda dialekter» under namn af Svenska landsmålsföreningen i Finnland. Vidare bestämdes, att samfundets
namn icke skulle utgöra något binder för utsträckande af dess
värksamhet äfven öfver Finnlands gränser — ock anfördes i
sådant afseende som ett arbetsfält svenskarne i Estland —
äfvensom »att anteckningar af folkvisor, ordstäf, gåtor m. m.
borde af föreningens medlemmar uppmärksammas». Sedan de
närvarande på en lista antecknat sina namn, upplöstes mötet.
På följande sammanträde den 26 april meddelade ordföranden, att universitetets rektor gifvit sitt samtycke till bildandet af en förening i antydt syfte, hvarjämte han framlade
en »uppränning till svenska dialektanteckningar» såsom plan
för dialektuppteckningar med därtill hörande ljudbeteckningssystem.
På föreningens tredje möte den 17 maj uppläste ordföranden
en från Uppsala ankommen berättelse om organisationen af de
svenska landsmålsföreningarna därstädes, specielt den småländska, samt dennas stadgar, ljudbeteckningssätt m. m. Det
sistnämda ansågs för våra mål oanvändbart, men anordningen
af mötesförhandlingarna skulle tagas till föredömme för vår
5
Sv. landsm. 11.1.
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förening. Vid samma tillfälle nedsattes en komM för uppgörande af förslag till stadgar för föreningen. Dessa antogos
med några få förändringar på första höstmötet den 28 september. Utom hvad här ofvan blifvit anfördt angående föreningens
syfte ock värksam hetsområde, innehålla stadgarne hufvudsakligen följande:
Föreningens ämbetsmän äro ordförande ock
sekreterare, af hvilka den förre leder mötesförhandlingarna,
den senare för protokollet, sköter boksamling, kassa ock
räkenskaper samt i allmänhet biträder ordföranden uti
vården om föreningens angelägenheter, samt trenne referenter, en för hvarje af landskapen Nyland, Österbotten
ock Egentliga Finnland med Åland.
Föreningen sammanträder till möte hvarje annan
vecka eller oftare, om så finnes lämpligt. Första sammankomsten under året är föreningens årsmöte, vid hvilket
med slutna sedlar väljas föreningens ämbetsmän samt revisorer för sekreterarens förvaltning af föreningens medel;
ock åligger sekreteraren att genom annonser i tidningarna
om samtliga mötens hållande tillkännagifva.
På mötena förehafvas: 1:0 föreningens löpande
ärenden, hvarvid, i fall meningsolikhet yppar sig, enkel
röstpluralitet afgör; 2:o monografiska uppteckningar af alla
till ett vist föremål eller värksamhetsområde hörande benämningar samt behandling af språklärans särskilda delar;
3:o lexikografiska uppteckningar af allmogemålen; 4:o uppläsning ock uppteckning af språkprof, hälst af kulturhistoriskt innehåll.
Följande personer hafva beklädt tjänster inom föreningen:
ordförande (hela tiden) professor A. 0. FREUDENTHAL;
sekreterare intill år 1878: fil. mag. Z. SCHALIN, därefter H. VENDELL;
referenter: a) för Nyland under hela tiden H. VENDELL; b) för
Egentliga Finnland ock Åland: R. HAUSEN, E. KORSSTRÖM, L. V.
FAGERLUND, J. P. SOLSTRAND; C) för Österbotten: Z. SCHALIN, R.
F. RANCKEN, M. HOLMBERG.

Föreningens möte den 10 oktober var det första, vid hvilket
ord upptecknades. Därmed har tillgått sålunda, att endast
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slika, som skilja sig från skriftspråkets, antecknats' — mest
på alfabetets första bokstäfver — hvarefter det uppgifna ordet
jämförts med motsvarande från andra nordiska allmogemål
Ett sådant förfaringssätt har visserligen varit hinderligt för ett
snabt fortskridande af arbetet, hvadan vi hittils på mötena
icke medhunnit flere än vid pass 2,700 ord (varianter oräknade); men detta förhållande uppväges af de stora samlingar
öfver bygdemål, omfattande mer än 20,000 ord, hvilka uppgjorts af enskilde föreningsmedlemmar ock som förvaras i
föreningens arkiv. Dessa samlingar hafva blifvit till stor del
hopbragta under resor i lingvistiskt syfte de senare åren af
professor A. 0. FREUDENTHAL i Nyland ock Österbotten, af fil.
kand. J. E. VEFWAR i västra Nyland, Åbo läns skärgård, Åland
ock Österbotten, af med. kand. L. V. FAGERLUND i Korp° ock
Houtskärs socknar i Åbo län, samt af stud. G. E. LINDSTRÖM
i mellersta ock af stud. G. A. ÅBERG i östra Nyland. Dessutom har undertecknad somrarna 1877-79 varit stadd på resor i
Estland ock på Runö samt 1881 varit i Gammal-Svenskby i södra
Ryssland för samma ändamål. Äfven har föreningen grammafiska anteckningar öfver flere sockenmål samt rikhaltiga samlingar af sagor, sägner ock folkvisor, i synnerhet från Nyland.
Åtskilliga sagor ock sånger på samt korta uppsatser om
allmogemål hafva blifvit upplästa på föreningens möten, under
senare tid på hvarje bland dem. På årsmötena hafva längre
föredrag hållits, nämligen:
år 1875 af stud. Z. SCHALIN Om skrock ock vidskepelse i Österbotten •
år 1876 af stud. I. V. OTHMAN Om bröllopsseder i östra Nyland;
år 1877 af fil. kand. H. VENDELL Minnen från västra Nyland;
år 1878 af fil. mag. L. V. FAGERLUND Om Korpo ock Houtskärs
socknar;
år 1879 af stud. M. HOLMBERG Om vidskepelse i Vörå socken i
Österbotten;
år 1880 af hr J. P. SOLSTRAND Om 4fvet på Åland;
år 1881 af stud. G. A. ÅBERG Om frieri- ock bröllopsseder i Pyttis
socken i östra Nyland.
1) Föreningen har icke förbisett vikten af att allmogemålens hel a
ordförråd blefve upptecknadt; men då de från högsvenskan afvikande orden
mest äro blottstälda för att råka i glömska, i synnerhet som folkskolor
alt talrikare begynt inrättas, har dessas räddande, medan tid är, tykts
böra utgöra föreningens första uppgift.
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Föreningen, hvars medlemmar nu äro 91, har ett välförsedt
bibliotek af mer än '200 volymer, däribland samtliga öfver
svenska ock norska samt några öfver danska allmogemål ut"gifna ordböcker, åtskilliga grammatikaliska afhandlingar rörande
desamma, samt för öfrigt ett godt urval af arbeten i nordisk
ock jämförande språkforskning, värk af arkeologiskt innehåll
o. s. v. Detta bibliotek har blifvit sammanbragt dels till en mindre del genom penningemedel uttaxerade hos föreningens medlemmar, dels genom föräringar af enskilda personer, dels ock hufvudsakligen genom ett anslag, stort 400 mark, år 1875 på våren
beviljadt föreningen af nyländska studentafdelningen ur den
Kiseleffska donationsfondens räntemedel.
För sådana syften ock på sådant sätt har Svenska landsmålsföreningen i Finnland hittils arbetat ock vill göra så alt
fortfarande. Dess uppgift är icke blott lingvistisk, hon har
äfven ett historiskt mål: att genom träget samlande ock kriti•
ska jämförelser söka uppvisa, från hvilka delar af Sverge de
olika skandiska munarterna ock, med det samma, den dem
talande svenska befolkningen öster om moderlandet härstamma.
Detta arbete måste förr eller senare leda till resultat ock bör
sålunda vara en länk i den kedja, som till ett andligt helt
sammanhåller sönerna af Odens gamla stam på båda sidorna
om Bottniska viken ock Östersjön.
VENDELL.

Landsmålsföreningarna i Lund
1875-1882.
Föreningen för Smålands minnen.
Enligt den plan till redogörelse för landsmålsföreningarnas
värksamhet, som uppgjorts af Samfälda utskottet i Uppsala,
skulle efterföljande uppgifter egentligen omfatta endast tiden
efter är 1872, men då »Föreningen för Smålands minnen» är
af äldre datum' samt dess bästa värksamhet i vissa riktningar
infaller före denna_tid, har redogörelsens ändamål synts bäst
vinnas genom att låta den framställa föreningens hela värksamhet.
Föreningen konstituerade sig den 28 november 1861. Såsom hännes stiftare kunna nämnas professor C. W. BLOMSTRAND (då nationens kurator), docenten C. H. ANDERSEN,
samt numera lärovärksadjunkten S. Il. B. SVENSSON.
Sedan flertalet af dem, som under de första åren af föreningens tillvaro värksarnmast deltogo i hännes arbete, dels
leinnat universitetet, dels blifvit upptagna af andra göromål,
aftynade intresset alt mer ock mer, ock under åren 1868-1874
kan föreningen ej sägas hafva existerat mer än till namnet.
Först sedan landsmålsföreningarna börjat sin värksamhet, väktes
intresset åter till lit', ock på initiativ af nationens inspektor,
professor BLOMSTRAND, återupptog föreningen sitt arbete höstterminen 1875.
Föreningens värksamhet har alltid faktiskt betraktats såsom en nationens gemensamma angelägenhet, om också deltagandet å nationsmedlemmarnas sida sällan varit så allmänt,
som man kunde hafva önskat. Såsom ett uttryck af föreningens
anslutning till nationen torde den omständigheten kunna anses,
att föreningen bland sina ledare alltid haft nationens inspektorer ock kuratorer, äfvensom att nationens bibliotekarie vårdar
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föreningens boksamling. Här är äfven platsen att omnämna
den punkt i föreningens stadgar, på grund af hvilken hännes
tillhörigheter skola öfverlemnas åt nationen, om ock när föreningens värksamhet kommer att upphöra.
Till en början omfattade föreningen endast medlemmar af
Smålands nation (Växjö stift). Men den 6 november 1865
anslöto sig äfven medlemmar af Kalmar nation till hänne, byarigenom hon kom att omfatta hela Småland. Vid arbetets återupptagande år 1875 återgick man dock till den första bestämmelsen.
Vid stiftelsen fördelades arbetet på fyra afdelningar, hvardera
under en föreståndare, som ordnade afdelningens arbete. De
särskilda afdelningarnas omfång förändrades ett par gånger
ock faststäldes slutligen på följande sätt:
1:sta afd., den språkliga, omfattande landsmålets ljudlära, formlära, syntax ock ordbok;
2:dra afd., omfattande uppgifter rörande Smålands folklif, såsom seder ock bruk vid olika tillfällen, klädedräkt, folksaga, folkvisa, folkmusik ni. ni.;
3:dje afd., den historiska, omfattande dels bidrag till Smålands
allmänna historia, dels släkt- ock lefnadsteckningar, gamla
dokument, beslirifningar öfver fornlemningar samt statistiska uppgifter;
4:de afd., den naturhistoriska.
Då föreningen 1875 på nytt började sin värksamhet, ansågs det obehöfligt, åt minstone tils vidare, att arbeta på skilda
afdelningar; sedan dess har därför arbetet varit gemensamt.
För ordboksarbetet är hittils jämförelsevis litet gjordt.
Någon särskild, genomförd ljudbeteckning har ej funnits; utan
föreningen har anslutit sig till den af småländska landsmålsföreningen i Uppsala antagna. Föreningen äger fyra af enskilda
medlemmar uppgjorda ordförteckningar. Två äro ganska fullständiga; den ena af dessa (förf. af stud. P. E. LINNÉ) innehåller ord från Sunnerbo härad, den andra (af fil. kand. K.
LINDSTÅN) ord från Urshults socken.
Grammatiska arbeten, som värkstälts, äro följande:
BORING, 0. V. Några anteckningar om den dialekt, som talas inom
Virestads, Stenbrohults ock Härlunda samt med några skiljaktigheter äfven i Skatelöfs ock V. Torsås socknar.
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SVENSSON, S. H. B. De starka verben i Smålands folkspråk; Några

anmärkningar om Smålands landskapsmål (hufvudsakligen Konga
härad); Grammatiska betraktelser öfver Sunnerbodialekten (med ledning af den ofvannämda ordlistan af P. E. LINA).
Föreningens samlingar innehålla i öfrigt:
Folkvisor med folkmusik (de flesta från Pjätteryds socken
ock upptecknade af H. VENDELL):
Alla mina glada dagar.
Jag sökte ock jag frågade (ord af H. VENDELL).
Jag har hört en liten fogel sjunga.
I Rogdala socken, i Vallkinda by.
Där gingo två flickor åt rosende lund.
0, tysta ensamhet.
Det var en lördagsafton (från Nässjö, upptecknad af A. RAMM).
Polklekar med musik: 13 stycken, upptecknade af S.
H. B. SVENSSON, H. VENDELL ock L. G. BORING; vidare
beskrifning på åtskilliga barnlekar af J. G. YMAN, samt vaggvisor upptecknade af den samme.

Folksagor:
ANDERSfiN, C. H. Stycken ur en sagokrets: fan ock bonden.
ANDERSSON, C. Några sagor från Bankeryds socken.
EKENMAN, V. Ett par sägner om Ed.
ELMBLADH, M. A. Smörhulta-Swen ock skåningarna.
LINDSTtN, K. Sägner från Urshult.
PALMGREN, K. Tvänne sagor från Asa ock Tjureda.
SJÖSTRAND, N. M. 0. Piehall i Kläcklinge; Masse på Getnö.

Vidskepliga bruk:
ELMQVIST, C. A. Skrock m. in. från Elmeboda.
LINDSTEN, K. Dödsförebud.
LINNELL, C. V. Några vidskepliga föreställningar ock bruk ur Smålands
folklif.
RAMM, A. Skrock ock fördomar.
SJÖSTRAND, N. M. 0. »Medel» d. ä. undangömda skatter ock sättet för
deras återfinnande.
Skildringar af folklifvet i Småland:
BILLENGREN, E. Bidrag till kännedomen om södra Smålands folklif.
BOBERG, J. F. Folklifsbild från Åsenhöga socken.
BREDENBERG, J. 0. En färd genom Västbo.
GUSTAFSON, A. J. Kyrkovärdens Kalle.
JOHANSSON, F. A. Några egendomliga bondemän från Norra Vedbo.
LOTHIGIUS, C. A. R. Ett kronbröllop i Mo 1857; Postkalle; Gubben
Udds krigsbedrifter (se nedan).
PALMGREN, K. Bonden ock riksdagsmannen Bose från Stenslanda södragård i Täfvelsås socken af Kronobärgs län; Folkstudier från Täfvelsås.
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QUENNERSTEDT, A. Några minnen från Småland ock dess folklif.
SJÖSTRAND, N. M. 0. Scener ur folklifvet.
STRANDMARK, J. M. Allmogens sätt att indela året.
YmAN, J. G. Iakttagelser under en exkursion sommaren 1862; Hvarjehanda som ej så noga kan specificeras.
Ortbeskrifningar:
ALMQVIST, G. Något om Huskvarna.
JOHANSSON, F. A. En gammal begrafningsplats i Elmeboda socken.
Flera medlemmar hafva inlemnat gamla Originaldokument, afskrifter af dylika, samt anteckningar ur gamla kyrkoböcker.
Från hembygden har föreningen fått mottaga följande:
HJELmERus ock WETTERMARK, Antikviteter i Urshults socken (ål. af
kyrkoherde N. WIESLANDER).
PETERSSON, A., f. d. seminarist, Berättelser från Hjälmseryd ock kringliggande socknar rörande vidskepliga föreställningar, kloka gubbar,
sägner in. m. (af stort intresse äfven genom upptecknarens egen
- uppfattning ock språk; inlemnad genom ak.-adj. P. J. II. LEANDER).
VACKLIN, C. F. Också en småländsk landtvärnist.
Bref om sibiriska fångarne 1811 ock 1812, material för Ennes' arbete
»Carl XII:s krigare» (gåfva af Z. EKENGREN).
Af de nämda arbetena hafva följande blifvit tryk ta:
Gubben Udds krigsbedri:fter. '1 upp!. Lund 1862. 2 uppl.
Lund 1863. Föreningens förlag.

Stycken ur en sagokrets: fan och bonden. I Lunds studentkalender årg. 1863-64.

Knallakistorier från Urshult. 1 Sv. landsm. I, s. 745-746.
Föreningens ämbetsmän hafva varit:
ordförande: prof. J. G. Ex, prof. C. W. BLOMSTRAND, lärov.-adj. A.
OSEEN, fil. kand. K. LINDSTEN;
v. ordförande: prof. BLOMSTRAND, ak.-adj. P. J. H. LEANDER, prof.
A. QUENNERSTEDT, lektor II. ANDERSSON, teol.-fil. kand. F. A.
JOHANSSON;
sekreterare: doc. C. H. ANDERSEN, lärov.-adj. S. H. B. SVENSSON,
kyrkoherden J. ANDERSSON, fil. kand. K. LINDSTEN, stud. Tu.
BLOMSTRAND;
v. sekreterare: lärov.-adj. G. SÖDERGREN, häradsskrifvare L. G. BORING,
friherre C. A. LILLIECREUTZ, doc. R. WICKBERG, fil. kand. K.
LINDSTEN, fil. kand. 0. °SEEN, Stud. J. B. SJÖSTRAND;
afdelningsföreståndare
för 1:sta afd.: lärov.-adj. S. H. B. SVENSSON, lärov.-adj. G. SÖDERGREN, prof. Tu. WISEN;
i) För de ännu lefvande upptagas de nuvarande titlarna.
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för 2:dra afd.: prof. A. QUENNERSTEDT, lärov.-adj. H. VENDELL, lärov.adj. S. H. B. SVENSSON, lektor G. F. PETERSSON, registrator C.
G-. v. SYDOW;
för 3:dje afd.: stud. P. E. LINNE, lärov.-adj. J. M. STRANDMARK,
lektor E. BILLENGREN;
för 4:de afd.: prof. A. QUENNERSTEDT.
Då föreningen icke har något särskildt inskrifningsalbum,
utan endast förteckningar för hvarje termin öfver de närvarande medlemmarna, kan icke föreningsmedlemmarnas antal
från början noggrant uppgifvas utan efter ett tämligen drygt
arbete; en ungefärlig beräkning gifver emellertid vid handen
ett antal af omkring 250.
Fördeladt på terminer har medlemmarnas antal varit följande':
ht. 61 27 medl.
ht. 65 20 medl.
vt. 79 17 medl.
vt. 62 36 »
ht. 75 30 »
ht. 79 12 »
ht. 62 25 »
vt. 76 27
»
vt. 80 17
vt. 63 40 »
ht. 76 31 »
ht. 80 25 »
ht. 63 50 »
vt. 77 28 »
vt. 81 21 »
vt. 64 34 »
ht. 77 25 »
ht. 81 36 »
ht. 64 32 »
vt. 78 16 »
vt. 65 17 »
ht. 78 17 »
Stadgarna föreskrifva, att sammanträden böra hållas en
gång i månaden under lästermin. Denna bestämmelse bar i
allmänhet iakttagits, men från ock med 1880 hafva enligt regeln
två sammanträden ägt rum i månaden. Sammanträdena räcka
öfverhufvud två timmar. Medeltalet af vid mötena närvarande
medlemmar har varit 10-15:
Terminsafgiften var till en början 1 krona, men har från
1866 varit 50 öre, från 1880 blott 25 öre. Någon särskild inskrifningsafgift erlägges ej.
JOSEF ANDERSSON.

TH. BLOMSTRAND.

1) För åren 1866 ock 1867 saknas uppgifter i matrikeln. Att
för åren 1868 — 74 uppgifter ej finnas, beror på hvad som ofvan blifvit
sagdt om dessa år.
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Skånska landsmålsföreningen
stiftades den 22 september 1875, på uppmaning af fil. stud.
E. K. Böös, af honom ock studerandena H. E. LARSSON, RASM.
HANSSON, A. F. HALLGREN samt L. TH. LARSSON, ock uppstäldes såsom dess uppgift »att söka lära känna skånska folklynnet, sådant det i sång ock sägen, i egendomliga seder ock
bruk, i dansar, lekar, ordspråk, gåtor, ra. m. samt framför alt
i allmogemålet afspeglar sig». Under första tiden var föreningen
blott enskild, tils i början af år 1876 en inbjudning utgick till
skånska studerande nationen vid Lunds universitet att i föreningens arbeten deltaga. Antalet af föreningens inskrifne ledamöter har sedermera varit:
vt. 80 21
vt. 78 17
vt. 76 12
ht. 80 18
ht. 78 25
ht. 76 17
vt. 81 21
vt. 79 '20
vt. 77 16
ht. 81 20,
ht. 79 20 ,
ht. 77 27
ock har hela det inskrifna antalet uppgått till 87. Särskild
inskrifningsafgift har ej funnits; terminsafgiften var till ock
med vt. 1878 en krona, men nedsattes vid höstterminens början
till 50 öre.
I allmänhet hafva de i föreningen inskrifne visat sig ganska
intresserade för dess värksamhet, så att ungefär tre fjärdedelar af dem regelbundet bevistat sammanträdena. Ett möte
har i regeln förekommit hvarannan vecka, ock har hvarje möte
i medeltal varat 21/2-3 timmar.
Föreningen har merendels arbetat på blott en afdelning,
ock ha därvid alltid de kulturhistoriska samlingar, som inlemnats efter föregående mötet, först blifvit genomgångna,
hvarefter ordboksarbetet i förening med det grammatikaliska
företagits. Under de senare läsåren har dock föreningen delvis arbetat på två afdelningar.
Föreningens samlingar, som under den första tiden af dess
tillvaro voro delade i fem afdelningar med byar sin referent,
delades ht. 1877 i två fack, det lexikaliska ock det historisktpoetiska, som hvartdera skulle skötas af sin fackvårdare.
Föreningens historiskt-poetiska fack innehåller: 37 uppteckningar af folkvisor, 18 sagor ock sägner, 60 ringdansar,
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åtskilliga samlingar af ordspråk ock ordstäf, 2 samlingar gåtor,
35 slagdängor ock 12 skildringar ur folklifvet förutom några
smärre bidrag. Samlingarna i detta fack, som till största delen
härröra från fil. kand. E. K. Böös, fil. stadd. G. K KARLIN, A.
MALM, L. A. NYRUP ock H. 0. WRANER, äro delvis upptecknade på landsmål, till en stor del med landsmålsföreningarnas
alfabet.
På det lexikaliska området hafva omkring 1,600 ord, upptecknade på lösa lappar, blifvit genomgångna. Därvid hafva anteckningar gjorts om substantivens kön ock böjningssätt, verbens
konjugation med angifvande af deras former i pres. infin., pres.
indik., imperf. indik., sup. ock part. pret. o. s. v., ock har anförts
ordets betydelse eller betydelser samt, när så ansetts behöfligt,
exempel på dess begagnande. Uppgifterna hafva skett häradsvis, men när olika former eller betydelser hafva funnits i de
olika trakterna af ett härad, har sådant angifvits. Till ock
med vt. 1878 begagnades en för föreningen antagen beteckning,
men från ock med ht. 1878 den af Uppsala landsmålsföreningar
antagna. Emedan vissa ordklasser blifvit genomgångna (t. ex.
de starka verben i det närmaste fullständigt), hafva de upptecknade orden kommit att falla någorlunda jämnt på de olika
begynnelsebokstäfverna. Dessutom hafva till samlingarna blifvit inlemnade omkring 3,500 ej ännu genomgångna ord, hufvudsakligen från södra delen af Luggude härad, dock äfven från
andra trakter af landskapet. Såsom hjälpredor vid föreningens
arbeten hafva användts: RIETZ' dialektlexikon, Svenska akademiens ordlista, MOLBECHs danska ordböcker, AAstisTs norska
dialektlexikon, MÖLLERS ock LINDERS dialektlexika m. fl.
I slutet af år 1877 utgick en inbjudning till landskapets
befolkning att insända uppgifter till föreningen i de ämnen,
hvarmed den sysselsätter sig, ock hafva inkommit 9 stycken
rätt stora ordlistor (en på 8 skrifark) samt några visor ock
danslekar.
Föreningens ämbetsman, som omväljas för hvarje termin,
hafva varit:
ordförande: fil. kand. E. K. Böös ht. 75—ht. 77, fil. kand. N.
OLstra vt. 78—ht. 81;
sekreterare: fil. stud. Ii. E. LARSSON ht. 75, N. OLshm vt. 76—ht. 77,
fil. stud. A. MALM Vt. 78—vt. 81, fil. stud. H. 0. WItANER ht. 81;
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kassör ock bokvårdare: jur. stud. R. HANSSON ht. 75—ht. 77, fil.
stud. L. ADLER vt. 78—vt. 81, jur. stud. F. RINGSTEDT ht. 81;
fackvårdare för det lexikaliska facket: fil. stud. II. E. LARSSON ht.
77, fil. kand. Jon. PAULSON vt. 78, fil. kand. N. OLstra ht. 78—
ht. 81; för det historiskt-poetiska facket: fil. stud. H. WRANER
ht. 77, vt. 81, ht. 81, fil. stud. L. A. NYRUP Vt. 78, ht. 78,
fil. kand. LUDV. LARSSON Vt. 79--vt. 80, fil. kand. E. K. Böös
ht. 80.

Lund den 31 december 1881.

NILS OLSgNI.

Öländska landsmålsföreningen
samt

Ölands ock östra Smålands landsmålsförening.
öländska landsmålsföreningen stiftades den 11 okt. 1876 samt
bestod enligt § 1 i dess stadgar af studerande från Öland vid
Lunds universitet, ock ägde dessutom byar ock en tillträde till
föreningen, som intresserade sig för hännes värksamhet. Föreningen stod sålunda oberoende af nationslifvet.
Föreningens ämbetsmän voro ordförande, vice ordförande,
hvilken tillika tjänstgjorde som vice sekreterare, ock sekreterare.
Val anstäldes hvarje termin, ock enkel röstpluralitet afgjorde.
Sedan föreningens stiftelse hafva följande personer varit ämbetsmän:
ordförande: jur. stud. P. A. HANS'PRÖM ht. 76, ht. 79, teol. stud.
0. ARIAN Vt. 0. ht. 77, fil. kand. P. A. ALBIHN vt. 78—vt. 79;
vice ordförande: teol. stud. 0. ARLIN ht. 76, jur. stud. P. A.
HANSTRÖM vt. 77, ht. 78, vt. 79, fil. kand. P. A. ALBIHN ht. 77,
teol. stud. P. ANDERSSON Vt. 78, ht. 79;
sekreterare: fil. kand. A. KEMPE ht. 76—ht. 79.
Antalet medlemmar inskrifna sedan början i föreningen är
15. För hvarje termin hafva vid universitetet funnits inskrifne
medlemmar:
ht. 76 vt. 77 ht. 77 vt. 78 ht. 78 vt. 79 ht. 79
9
10.
10
9
12
8
8
Vid föreningens sammanträden hafva alla medlemmar varit
närvarande utom dem, som af laga förfall såsom sjukdom,
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resor från staden eller dylikt varit hindrade. Någon terminsafgift erlades icke ock ej häller inskrifningsafgift, utan utdebiterades vid hvarje termins slut på medlemmarna omkostnaderna för föreningen. De vetenskapliga arbeten, som varit
nödvändiga, hafva till låns erhållits från nationsbiblioteket eller
från enskild person. Föreningen ägde sålunda hvarken kassa
eller bibliotek.
Föreningen arbetade gemensamt ock utan utskott. Enligt
§ 5 i stadgarna sammanträdde föreningen hvarannan vecka
under läseterminerna från d. 15 sept. till d. 1 dec. ock från
d. 1 febr. till d. 16 maj. Första sammanträdet borde äga rum
inom 8 dagar efter termins början. Ett sammanträde varar i
allmänhet två timmar. Den arbetsordning, som vid föreningens
stiftelse antogs, är enligt § 9 af stadgarna följande: »Sedan
föreningen granskat föregående mötes protokoll, anstält nödiga
val o. s. v., öfvergår hon till sitt egentliga arbete, hvilket består däri, att alla efter den antagna ljudbeteckningen affattade
berättelser, sagor, visor, grammatiska ock syntaktiska iakttagelser ro. m., som till sekreteraren efter sista mötet inlemnats,
framläggas till granskning; ock sedan de blifvit fullständigt
genomgångna, afgöres, om de böra läggas till samlingarna.
Ordboksarbetet bör tillgå på följande sätt: Af medlemmarna
upptecknas hvarje för öländska allmogemålet egendomligt ord,
men blott sådana, på lösa lappar af Vs arks storlek, ock angifves där ordets betydelse, härledning, böjning, användning
ock området för dess förekomst, så långt alt detta är bekant.
Dessa lappar inlemnas till sekreteraren» ock förfors sedan,
som ofvan är nämdt. Detta sätt att gå till väga vid ordboksarbetet öfvergafs mellertid redan under andra terminen af föreningens värksamhet af flere skäl, ock i stället fann man för- ,
delaktigast att samla efter begrepp eller i större afdelningar.
Därvid tillgick ungefär sålunda, att vid ett sammanträde
medlemmarna ålades att hvar för sig utarbeta hvar sin samling af benämningar ock uttryck, som kunde hänföras till t.
ex. åkerbruksredskap, kvarn, hus, ladugård, husdjur o. d., med
samma bestämmelser, som gälde för ordboksarbetet, dock utan
att lösa lappar användes. Dessa uppteckningar genoragingos därefter på sammanträdena, förökades, beriktigades ock lades slutligen till samlingarna. De hjälpmedel, som hufvudsakligast be-
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gagnats, äro RIETZ' ordbok öfver allmogemålen, LINDERS af
handling om allmogemålet i S. Möre ock BODORFFS om Ölandsmålet. I allmänhet antecknades för orden best. ock obest. form,
numerus, genus, tema för verb i infin. presens, imperf. ock
supinum. Området för ordens förekomst antecknades med socknens namn, om det förekommer inom ett inskränktare område,
annars norra, mellersta ock södra Öland. Antalet af ord, upptecknade på lösa lappar ock i förteckningar efter begrepp,
utgör omkring 1,300, ock antalet namn på byar, gårdar o. s. v.
något öfver 400.
I början af sin värksamhet antog föreningen af den för
Ö. Smålands ock Ölands landsmålsförening i Uppsala gällande
ljudbeteckningen hvad som kunde tillämpas särskildt på ()landsmålet med några få förenklingar i typernas skrifning. På
sammanträdet den 28 september 1878 beslöt föreningen att begagna den af Uppsala landsmålsföreningars samfälda utskott
föreslagna ljudbeteckningen, så fort denna blefve tillgänglig.
På ölandsmål upptecknade texter finnas (med den. första
ljudbeteckningen) följande:
guben sam skal pot kushaal; 1/2 ark, Löt.
va trul kan farma, I ock II; 1 ark, Runsten.
papsa am gryta ma hel t buten; 1/4 ark, Löt.
ve glasa, monolog om en stadsresa; 1/2 ark.
kg6L6kr kcipel, sägner om Långöre kapell; 1/2 ark, Bredsättra.
I föreningens samlingar finnas dessutom åtskilliga sagor
ock berättelser, af hvilka vi här omnämna:
Sagor om näcken (2 st.), sjörån (2 st.), skogsrån (2 st.),
Odens hästar (3 st.), älfvor (1 st.), mjölkharen (1 st.), maran
(1 st.), vålnader ock gengångare (4 st.), Tor (2 st.); sägner om
Prästhögen i S. Möckleby, om Gräbbrören i Segerstad, om
Löthögen i Solbärga, om nergräfda skatter i Gårdstorp ock
Stora Dalby.
Äfven finnas några anteckningar om huskurer ock botemedel från södra Öland.
I samlingarna finnes slutligen en rikhaltig förteckning öfver alla kreatursmärken ock bomärken, som begagnas inom
tolf socknar. Förteckningar finnas äfvenså öfver det öländska
uttalet af namnen på socknar, byar, gårdar, sjöar, mossar, skogar, öar ock grund från följande socknar: Böda, Högby, Källa,
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Pärsnäs, Alböke, Köping, Egby, Gärdslösa, Bredsättra, Räpplinge, Högsrum, Glömminge, Kastlösa, Södra Möckleby, Smedby,
Mörbylånga, Resnio, Gräsgård, Segerstad, Ås .ock Väntlinge;
jämte redogörelse för åtskilliga minnesmärken i Räpplinge,
Egby, Gräsgård, Segerstad ock Ås.
Vid sammanträde den 9 febr. 1880 beslöts på begäran af
medlemmar af Kalmar nation från Smålandssidan att ombilda
föreningen, så att den under namn af Ölands ock östra Smålands
landsmålsförening komme att inom sitt värksamhetsområde omfatta utom Öland äfven den del af Småland, som hör till Kalmar stift. Stadgar uppgjorda på grundval af de äldre ock
med afvikelser därifrån blott för så vidt det kräfdes af denna
utvidgning, ,antogos den 21 febr.
Denna förenings ämbetsmän hafva varit:
ordförande: jur. stud. P. A. HANSTRÖM Vt. 80, fil. kand. A. KEMPE
ht 80--ht.'81;
vice o.rdförande: teol. stud. J. A. SÖDERLUND vt. 80, ht. 80, jur.
stud. P. A. HANSTRÖM Vt. 81, fil. stud.- J. METAN ht. 81;
sekreterare: teol.-fil. kand. C. 0. DALIN vt. 80, ht. 80, fil. stud.
G. A. KARLSSON Vt. 81, ht. 81.
Medlemmarnas antal har varit:
vt: 80
ht. 80
vt. 81
ht. 81
20
10
13
7.
Föreningens samlingar hafva under tiden ökats med 5
skildringar ur folklifvet från Öland, 2 från 'Småland ock 1 författad på Kalmar stadsdialekt. Ordboksarbetet har fortfarande
bedrifvits på samma sätt som förut. Uppteckningar af samma
art som öfver de öländska socknarna hafva inlemnats öfver de
småländska socknarna Karlslunda, Oskar, Förlösa ock Vissefjärda.
Åtskilliga medlemmar af föreningen, som lemnat universitetet, fortsätta att värka för densamma.
Af föreningens samlingar har ännu ingenting blifvit i tryck
utgifvet.
Dec. 1881.
ARVID KEMPE.
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Blekingska landsmålsföreningen.
Vid ett besök i Lund höstterminen 1879 af den kände folklifsskildraren, skolläraren K. NILSSON från Lösen i Bleking,
uppstod först tanken på att bilda en blekingsk landsmålsförening.
Förslaget vann anslutning, ock några personer å,togo sig att
utarbeta stadgar, som på möte den 15 november 1879 blefvo
antagna. Enligt § '2 i dessa stadgar består föreningen »af
studerande af blekingska nationen; dock mottagas äfven andra
personer, som kunna ock vilja värka för hännes ändamål».
Dessa senare insända sina bidrag skriftligen. Föreningen räknar 3 sådana medlemmar: en skollärare, en klockare ock en
bonde.
Föreningens ämbetsmän äro ordförande ock sekreterare,
som tillika är vice ordförande, skattmästare ock bibliotekarie.
De väljas för läsår.
Ordförande har sedan föreningens stiftelse varit fil. kand.
C. M. OLDIN ock sekreterare fil. kand. C. A. WINDAHL.
Medlemmarnas antal enligt de terminliga uppgifterna i
föreningens album har varit följande:
ht. 79 vt. 80 ht. 80 vt. 81 ht. 81
11.
8
10
14
18
Sammanträdena ha hållits hvar tredje vecka under lästerminerna.
Terminsafgiften var under första året 1 kr., men sänktes
sedan till 50 öre. De inflytande medlen användas enligt beslut af föreningen dels till prenumeration på landsmålstidskriften, dels till inköp af annan landsmålslitteratur.
Vid sammanträdena ha af medlemmarna inlemnats en ock
annan saga, samling af gåtor, beskrifning på lekar, namn på
jordbruks- ock fiskeredskap, hvilket upplästs ock behandlats.
För öfrigt har orduppteckning varit den vanliga sysselsättningen. Utgående från den uppfattningen, att en landsmålsförenings ordsamlingar, upptecknade efter sagesmän hur troget
som hälst, aldrig i fonetiskt utseende kunna för forskaren ersätta det lefvande ock personliga studiet af språket bland
folket själft, har föreningen hittils mest lagt an på att samla
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ovanliga, för Bleking egendomliga ord, hvilka tolkats, men
hvilkas särskilta former angifvits endast då, när de företett
någon säregen oregelbundenhet. En följd häraf har varit, att
vanliga skriftecken, kompletterade med några få vokal- ock
konsonanttyper ur svenska landsmålsalfabetet, användts. Det-.
upptecknade ordets fyndort utsättes alltid, vanligen häradsvis,
stundom också sockenvis, när sagesmannen ej haft reda på
det ungefärliga omfånget för dess förekomst. Uppteckningen
sker på lösa lappar.
Bland hjälpredor, som anlitats vid föreningens arbete, må
nämnas: RIETz' dialektlexikon, CIMMERDAHLS afbandling om
Blekingsrnålet, Svenska akademiens ordlista, LINDERS afhandling om målet i Södra Möre. En stor mängd af de i sistnämda
arbeta upptagna orden tillhöra äfven Östra härad i Bleking.
Protokollsbok med kortfattade redogörelser för föreningens
möten ock arbeten, inkomst- ock utgiftsbok med revisionsberättelser för läsår, inskrifningsalbum ock förteckning öfver
boksamlingen utgöra det arkiv, som lemnar upplysning om
föreningens anspråkslösa tillvaro ock värksamhet.
Lund d. 31 dec. 1881.
C. M. OLDIN.

Samfälda utskottet.
Såsom af de särskilda redogörelser, som hvarje af landsmålsföreningarna i Lund lemnat angående sin värksamhet,
framgår, hafva dessa föreningar blifvit stiftade på mycket skilda
tider, enär den småländska räknar betydligt äldre anor än de
öfriga. Föreningarna hafva också i början arbetat oberoende
af hvarandra, ock någon förbindelse har under den första tiden ej mellan dem ägt rum. Ofta kändes dock behofvet af
en närmare sammanslutning, ock förslag framstäldes därom åtskilliga gånger utan något resultat, tils under höstterminen
1878 tvänne ledamöter från hvardera af de tre dåvarande
föreningarna åtogo sig att i de respektive föreningarna väcka
förslag om tillsättande af ett Samfäldt utskott, till hvilket
Sv. landstn. Il. 1.
6
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livade förening ägde att för läsår utse två medlemmar ock
hvilket hade att besluta i alla frågor, som för föreningarna
voro gemensamma, hvarjämte möjligen uppkommande utgifter
borde fördelas lika på föreningarna. Detta förslag antogs af
alla föreningarna, ock valdes till ledamöter i utskottet för läsåret
1878-79 fil. lic. C. AF PETERSENS ock fil. kand. NILS OLstm
från skånska, doc. R. WICKBERG ock teol. stud. J. ANDERSSON
från småländska, samt fil. kand. A. KEMPE ock jur. stud. P. A.
HANSTRÖM från öländska föreningen.
Utskottet sammanträdde första gängen den 28 oktober 1878
ock beslöt: att för läsår inom sig utse ordförande ock sekreterare, att utskottet skulle sammankallas af ordföranden eller
på hans uppdrag af sekreteraren, samt att, om någon af härvarande nationsföreningar bildade ny landsmålsförening;denna
skulle inbjudas att på samma villkor som de förutvarande i
utskottet deltaga. Därefter valdes till ordförande AF PETERSENS ock till sekreterare OLSfiNI. För läsåret 1879-80 åter-valdes i utskottet samme ledamöter med undantag af doc. AF
PETERSENS, som afsagt sig förtroendet ock i hvars ställe valdes doc. A. KOCK. Till ordförande under samma tid utsäg utskottet doc. R. WICKBERG ock till sekreterare kand. N. OLSÅNI.
Den 13 november 1879 stiftade studerande blekingska nationen en landsmålsförening med fil. kand. C. M. OLDIN som
ordförande ock fil. stud. C. A. WINDAHL såsom sekreterare, ock
beslöt utskottet på möte den 26 november i enlighet med föregående stadgande att inbjuda denna förening att i utskottet
deltaga.
För läsåret 1880-81 voro utskottets ledamöter: doc. A. KOCK
ock kand. N. OLsfira från skånska, doc. R. WICKBERG ock kand.
K. LINDSTfiN från småländska, kand. A. KEMPE ock jur. stud.
P. A. HANSTRöM från öländska samt kandd. C. M. OLDIN
ock C. A. WINDAHL från blekingska föreningen; utskottets ordförande under samma tid var doc. R. WICKBERG, ock dess
sekreterare kand. N. OLstm.
Utskottets ledamöter för läsåret 1881-82 äro: doc. A. KOCK
ock kand. N. OLsim från skånska, kandd. K. LINDSTÅN ock E.
ZANDER från småländska, kandd. A. KEMPE ock G. A. KARLSSON
från öländska, samt kandd. C. M. OLDIN ock C. A. WINDAHL
från blekingska föreningen. På mötet den 4 okt. 1881 beslöt
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utskottet för att åvägabringa större enhet i utskottets ock föreningarnas värksamhet, att sekreterarebefattningen i utskottet
skulle indragas ock förenas med ordförandebefattningen, så att
ordföranden äger att sammankalla utskottet ock leda dess förhandlingar, att öfver dessa föra protokoll, att öfvervaka värkställandet af utskottets beslut samt att mottaga ock besvara
skrifvelser, som angå landsmålsföreningarnas gemensamma intressen; hvaijämte beslöts, -att i händelse af förfall för ordföranden den af de särskilda föreningarnas ordförande, som
längst beklädt ordförandeplatsen, skulle träda i hans ställe.
Vid därefter företaget val af ordförande för läsåret utsågs därtill kand. N. OLSENI.
Såsom biträdande ledamöter från Lund i tidskriftens redaktion hafva tjänstgjort: läsåret 1879-80 doc. R. WICKBERG ock
kand. N. OLSENL samt läsåren 1880-81-82 doc. A. KOCK ock
kand. N. OLSI.
Lund den 31 december 1881.
NILS OLSENI:

För följande årgångar af tidskriften äro bidrag färdiga eller under utarbetning
o. af.•
Med. stud. E. ÄLMBLADH (Historier på landsmål från N. Möre),
Bibliotekarien R. BERGSTRÖM (Folkvisor), Stud. G. BLADIN (Folkmelodier),
Lektor C. J. BLOMBERG (Multrå-målets ljudlära; Fonetiska studier), Med.
kand. A. BONDESON (Halländska sagor ock sägner), Fil. kand. V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD (Folkmelodier; Sagor ock visor), Rektor G. CEDERSCHIÖLD (Isländska äfventyr ock legender), Kammarherre G. DJURKLOU
(Visor ock melodier), Kapten V. ENGELKE (Från Helsingland), Professor
A. 0. FREUDENTHAL (Anteckningar öfver Vöråmålets ljud- ock formlära,
jämte språkprof ; Upplysningar om Gamla-Karlebymålet i Österbotten,
jämte språkprof), Brukspatron J. V. GRILL (Anteckningar om Tylömålet), Lärovärksadjunkten K. A. HAGSON (Ljud- ock formlära för
e-målet i Östergötland), N. L. HALLENDER (Ordbok öfver Barne härads
folkmål), Fil. kand. 0. HOPPE (Svenska ordspråk på folkmål), Chargé
d'affaires G. 0. HYLTEN-CAVALLIUS (Värends ordbok; Sagor ock sägner
från olika landskap utom Småland), Stud. J. JONSSON (Person- ock ortnamn från Hossmo; Folkminnen från Möre), Fil. stud. G. J:SON KARLIN
(Folkvisor från östra Skåne; Folkskådespel), Lektor E. KORSSTRÖM (Naguock Pargas-målen), Komminister A. KULLANDER (Västgötamål), Biblioteksamanuensen E. H. LIND (Samlingar från Filipstads bärgslag), Docenten J. A.
LUNDELL (De svenska landsmålens utbredning, I. Plan för undersökningen;
Öfversikt af de svenska landsmålens fonetik; Bröllops- ock andra kväden
på folkmål från 1600- ock 1700-talen omtrykta med kommentarier), Lektor
M. F. LUNDGREN (Ortnamn), Professor A. Ta. LYSANDER (Sagojämförelser),
Fil. kand. A. MALM (Dopnamn inom Vemrnenhögs härad; Ordbok öfver.
Vemmenhögsmålet), Skolläraren K. Nussox (Ordbok öfver sydöstra Blekings folkmål), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver Multråmålet i
Ångermanland; Ordbok öfver härjedalskan ; Äldre ock yngre norrländska
personnamn; Hexprocesserna i Ångermanland; Barnvisor; Sagor), Kartografen E. 0. NORDLINDER (Bergsjömål; Lule-socknarnas ortnamn), Docenten A. NOREEN (Grarnmatikor för dalmålen; De svensk-norska gränsmålen), Med. stud. A. G. NvinnsT (Staffanssjungningen), Fil. lic. N.
Or,shri (Luggudemålets ljudlära; Om verbalböjningen i nordvästra Skånes
landsmål), Hemmansägaren P. PETERSSON (Ordbok öfver norra Hallands
folkmål), Seminaristen 0. P. PETTERSSON (Lapparnas sommarlif), Fil. kand.
A. RAMM (Folkmelodier), Lektor J. 0. I. RANCKEN (Svenska folksagor
från Österbotten), Stud. P. A. SANDEN (Gåtor från N. Vadsbo), Docenten
H. SCHÖCK (Den vandrande juden), Biblioteksamanuensen C. G. STJERNSTRÖM (Om källorna för Ihres dialektlexikon; Förteckning öfver den
svenska landsmålslitteraturen), Med. stud. G. SUNDSTRÖM (Dansföreningen
i Uppsala), Docenten S. SÖDERBERG (Forngutnisk grammatik), Hemmansägaren Sv. THOMASSON (Sagor ock visor från Bleking; Tre svartkonstböcker), Doktor F. UNANDER (Ordbok för västerbottniskan ; Bomärken),
Docenten H. A. VENDELL (Runömålets ljud- ock formlära samt ordbok;
Sagor, visor, gåtor m. m. från Estland; Ordlista öfver Nargö-målet),

Med. kand. V. VENNSTR631 (Upplandshistorier), Litteratören A. VIBÅRG
(Sägner från n. Roslagen), Fru E. WIGSTRÖM (Vandringar i Skåne; Skånska allmogeseder; Folkdiktning från Skåne, Bleking ock Öland), Språkläraren C. G. ZETTERQVIST (En svensk polyglottsamling från 1850-talet);
hvarförutom skola lemnas Redogörelser för de svenska landsmålsföreningarnas värksamhet, Visor, sagor, sägner, gåtor o. d. ur föreningarnas
samlingar. I en särskild serie lemnas som bihang till tidskriften äldre
blott i handskrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om
folkmål eller rörande andra sidor af folklifvg, ock förbereda vi f. n.
till utgifning dels (i förening med Svenska litteratursällskapet) en samling af 1500- ock 1600-talens visböcker, dels äldre skrifter om folkmålen af BUREUS, ENBERG ock TOFTtN.

I följd af ökadt statsunderstöd utkommer tidskriften Svenska landsmålen från ock med år 1884
med trettio tryckark (480 sidor) årligen. Priset
för årgång är oaktadt denna utvidgning oförändradt,
då subskription sker hos utgifvaren, 3 kronor med
tillägg af postporto, ock betalningen sker genom postförskott vid mottagande af årets första nummer. Prenumeration kan ske genom närmaste postanstalt. Tidskriften är äfven tillgänglig i bokhandeln.
Genom öfverenskoramelse med Universitets-Jubileets
danske Samfund är tillfälle beredt för subskribenter å tidskriften Svenska landsmålen att mot nedsatt årsafgift 6 kr. 50
öre (i st. f. 10 kr.) för år blifva medlemmar af nämnda samfund
ock erhålla af detsamma utgifna skrifter. De som önska begagna sig af denna förnnon, böra därom underrätta docenten J.
A. Lundell i Uppsala. Årsafgiften erlägges genom postförskott
samtidigt med betalningen för Sv. landsm. vid mottagandet af
årets första häfte. Nya medlemmar få förut utgifna skrifter,
alla eller enstaka, för 3/4 af bokhandelspriset.
Subskribenter å tidskriften Sv. landsm kunna också efter
anmälan hos denna tidskrifts utgifvare mot nedsatt årspris 2 kr.
40 öre (i st. f. 3 kr.) få den danska tidskriften Skattegraveren,
som utkommer med 30 tryckark årligen ock innehåller folksagor,
sägner, visor, ordspråk, gåtor o. s. v. Betalningen för Skattegraveren erlägges då på samma gång som för Sv. landsin., ock
tidskriften skickas kvartalsvis.
Stockholm, 1885. Kongl. Boktryckeriet.

