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Jo, på den tiden.
Uppteckningar frän S. Sandsjö i Konga här. (Småland)
av MAGNI GRANSTRölVI.

Vad här följer är ett par timmars prat vid kvällslampan, stenografiskt upptecknat. Det är bonden J. J. Hagelberg som berättat. Det
är också han som tillsammans med mig gjort den fonetiska omskrivningen på hans hembygds mål, Södra-Sandsjö-målet.
Denna överföring har vållat några svårigheter, beroende därpå att
Södra Sandsjö ligger mellan två språkområden ock uttalet därför i vissa
fall är vacklande. En del av do oegentligheter, vi funno vid granskningen, ha vi ej rättat, utan lemna i noter förklaringar över hur de
uppkommit. Dialekten är släpig ock sjungande, varför diftongerna höras
även i obetonade ord. Diftongen al för rspr. i synes vara stadd i utdöende.

jo, pa9 &tvi bana, da9 jat,gan dt klagla i 5a4afa1sb0kso,
tim saman. d hadan lenathva mce tbldn, man pa9 saman
ga9gnadan dal sagan anat an boks° a jo gta, fa da va sa9
vamt, kan &liga. a dal. jaan te tss9kana t 5o9lamana mce,
a da fans dat stim sutan aiga t tssgkana taka. da vag ja,
dam t dceonat gamla lovan, stim va jadto ince kathtga, kala t
Jo, på den tiden, då gingo de klädda i skäktefallsbyxor,
om sommaren. De hade linnetröja med ibland, men på sommaren
gagnade de sällan annat än byxor ock skjorta, för det var så
varmt, kan veta. Ock de gingo till kyrkan i skjortärmarna med,
ock det fanns de som sutto inne i kyrkan tocka. Det vet jag,
den där gamle Löven, som var gift med Katrina, Karls i
1)

En del gamla använde uttalet dam dana.
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jogsgas sosto, han bukta ha kojan pa9 amana, na han jetlk
gus hus. a at deq, sutan bakamada i tssolcana, da hoo,da ja
(cia
na deti, vapdan jatafal, sa9, toan deq, aganetpo te vap
fatafal te ob. da anha lamana hadan des. te jooto. kvamfalkan hadan napdenl ve si sak. mosto aga-lisa hada takan
nolodallssak, maigs ja. jatafalat jak te meje,na, ja da vall
sce te hoftono neifha9 ha?,knat. sam va da finaha ttn,.
vafjsoftan pa9 ajåne,n ete, hane, amn sta6. dam va, sa dam,
sto jalvo. st dam va sa9 stspo sam at stax,ktalka, a dam va
staikada sam amt talka ma snata kam 3O ci kuk ate, somana.
ci na dan va gamal, sa9 va clam hao,ko, fastd9s. dan skula
va i stalat fa kupig, ci vamo va dam mce. sam, bleq, da
tunhto.
va sam a9gbla9ga mce tuninno, kan ja tal um an
histökia, sam handa i Ma sa9gjo.
da va eut gamalt fkumtapno, sam tok sa9na dana pesabla9so ate, jtn. da ga9r..,et bla9sa-ap cleq, ci toka. dq bleqe,n
cqta ci bha, fastd9s. jo , malatekb deek sate, hog pao bakagana.
dam voan lai_ta ci bayba, fastcio,s, man hu da va, sa9 hada
paileaklepan skhapat pq da, sa 9 jalgat va tonaka, pa9 eqn
dZ stsikan. ci sa9 skula tsohigana ga9 m tssokana, fastd9s,
man hog hada lat ci ga9, sa hog kam bi a saint. ci na sam
hog kam ag a skula scqta sas m bagkan, ha9kada hog laga
mot, da bla9sono voan, ci da9 bletm. da am fafcilia, smcel, fe,stci9s.
phalstan koda, da va at satato, mot haman, fa hog yetlk agta
gus hus sa ofta, dam dana tswhigana. man hog la9,sadas
agta am naantg, ci phRstan han Nk lav o beaia phaglika
um veizyt. yta hog kam hami, tok hog pakan z falz42, a da
slutada nok mo sthsgc.
jo, da va dam dana staban. ja mags da sao, vql, bo2
mag a jak skula kupa i an. val sta0dan dan pa9 galvat,
a dam sto sam eqt km, a val toan faotci skalan hupa-kg
i an.
1) En väverska har lemnat följande upplysning härom. Man sätter
upp skäktefallsväv liksom annan väv, bara tunnare (glesare) varp, inte
mer än säx eller sju hund (bun), allteftersom en vill ha det tätt till.
Ock så måste en ha lös eller grov sked. Till varp måste en ta annat
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Jonsgårds syster, han brukade ha tröjan på armen, när han gick
i Guds hus. Ock att de sutto bararmade i kyrkan, det hörde jag
far tala om.
Se, när de vävde skäktefall, så toge de ändanoppor till varp ock
skäktefall till väv'. Det andra linnena hade de till skjortor. Kvinnfolken hade nerdel vid sin särk. Moster Inga-Lisa hade tocken
nerdelssärk, minns jag. Skäktefallet gick till midjan, ja det vill
säga till höfterna nedifrån räknat. Sen var det finare tyg.
Vi köpte på auktionen efter hänne en stubb. Den var, så den
stod själv. Se den var så styv som ett sticktäcke, ock den var
stickad som ett täcke med sneda ränder ock rutor efter sömmarna.
Ock när den var gammal, så var den hård, förstås. Den skulle
vara i stället för krinolin, ock varm var den med. Sen blev det
turnyr.
Vad som anbelangar med turnyrerna, kan jag tala om en
historia, som hände i Södra Sandsjö.
Det var ett gammalt fruntimmer, som tog sådana där pissblåsor efter svin. Det går att blåsa upp dem ock torka. De blevo
lätta ock bra, förstås. Jo, mellertid, dem satte hon på bakändan.
De voro lätta att bära, förstås. Men hur det var, så hade
pojkaklipparen skrapat på dem, så skinnet var tunnare på en
del stycken. Ock så skulle käringen gå i kyrkan, förstås,
men hon hade långt att gå, så hon kom bra sent. Ock när som
hon kom in ock skulle sätta sig i bänken, råkade hon lägga
mot, där blåsorna vore, ock då blev det en.förfärlig smäll, förstås.
Prästen trodde, det var ett satetyg mot honom, för hon gick inte
i Guds hus så ofta, den där käringen. Men hon låtsades
inte om någonting, ock prästen han fick lov att börja predika
om igän. När hon kom hem, tog hon pojken i förhör, ock det
slutade nog med stryk.
Jo, det var den där stubben. Jag minns det så väl, bror
min ock jag skulle hoppa i den. Vi ställde den på golvet,
ock den stod som ett kar, ock vi togo fart ock skulle hoppa in
i den.
togarn, blångarn (biagan) eller blånor. Blångarn fås av ändatoet
eller toppatoet. Toppatoet är avfallet, som on får vid första häcklingen.
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data va alt ano§sot, man sa9 hadan deq, sgojsot ince
fhamva9d a9 anat lag tal, da9laaha, tvi. da kana dal ta 5atafal ala anat, fa daz. hadan sa9 stolta fakla fo2 z vana,
sao da fsgtan fa, a i vaodaslaz, feqk fhanavac2dana vaz stagat
sam faoklala. m detz„ skalan spaka.
da va am, hog sna9lada, pao, da valsat, at ho g tok-ap 580ta,t, na hog vazyda, a sat pa9 baha lakan.
daj hada,n aha pakapli pa9 dam tina. na da hamada,
toan daz,
potan a khalgdan daz, tr.vo haga skhavat. da mas
ja, daz, voan sa9 hOlt am knalna. dam nezha dagan a9 khapan
va detz, alki haz,da am. a sko da ha jak algta at dal, spahada
pa9. hu va da han saa, johcins a sälana? »jak hao tufft jagfagstolva, a jak hao hat detz, atan a92, man nu hao Jak
tsoft at pao ana. dam etz,na, a fa sto2, dam anha a fa titan
— kanja dal, a laman te dagi
han hada az,na daka, sam halta malja. a vai_ eleilvo —
ja va do2bhukselalv pa9 oahahsz, da9 — vaz, voan ju befälgda
te a flaga-pa9. a la9,ga ska9ho va da, sa da blaz, sthalgt
fso na a ta-ap. »a, daz, jalva alav&ono, daz, fadcivan mag
me1,7a! sa an. -

ani ga9g han kam fa samt ta daksvaka a feqk fahciyalsa,
fastci9s, da9 sa an: »koan ho g lofta, hft 2, soan ho g leta, hft —
tscehigo,na ho g lefa, hft, sao ni kanon, ko, jak 'fe janig».

an aan holio gaba va dceo, a hetman hogdan vaz, sno
hatan fa. han hade, am takan dana agat, motsvahanas va9ha
felt hata, man va hoo. sa9,n hadee han bao, saman a vantan.
nu hada han dam am saman malt i dam vamasta tina. a
vam vaz,stan aha, h vaz, skalan fa- a9 guban hatan. dao,
tadan vaz, pao, a bsoiadan phata am vaz,m sam slifta vasast,
ban gube.n, at vaz, skalan fao, ta hansas• hat a fasdka pa9.
1)

underkjol

2) f västes mellan läpparna vid inandning.

JO, PÅ DEN TIDEN.

9

Detta var ett underskörtl, men så hade de ytterskört med
framvåd av annat slags tyg, dåligare tyg. Det kunde de ta skäktefall eller annat, för de hade så stora förkläden förr i världen,
så de skylde för, ock i vardagslag fick framvåden vara i stället
som förkläde. Se de skulle spara.
Det var en, hon snålade på det viset, att hon tog upp skörtet, när hon vävde, ock satt på bare baken.
De hade aldrig paraply på den tiden. När det rägnade,
togo de upp skörten ock:krängde dem över hela skrovet. Det minns
jag, de voro så röda om knäna. Den nedre delen av kroppen
var de aldrig rädda om. Ock skor det tror jag inte att de sparade
på. Hur var det han sa, Johannes i Salen? »Jag har köpt getskinnsstövlar, ock jag har haft dem i aderton år, men nu har jag
köpt ett par andra. Den ena, är för stor, den andra är för liten
— kanske de är lagom till dig?»

Han hade en däka, som hette Emilia. Ock vi elever —
jag var jordbrukselev på Orraryd då — vi voro ju befängda
till att flänga på, ock långa skåror var det, så det blev strängt
för hänne att ta upp. »Å, de djävla eleverna, de fördärva min
Emilia!» sa han.

En gång han kom för sent till dagsvärke ock fick förargelse,
förstås, då sa han: »Kon hon löpte, hft 2, son hon löpte, hft —
käringen hon löpte, hft, så ni kunnen tro, jag fick gärning».

En annan rolig gubbe var där, ock honom höggo vi sönder
hatten för. Han hade en tocken där ullhatt, motsvarande våra
filthattar, men var högre. Sådan hade han både sommarn ock vintern.
Nu hade han den om sommarn mitt i den varmaste tiden. Ock
vi visste aldrig, hur vi skulle få av gubben hatten. Då hittade vi på ock började prata om vem som slipade vassast,
ock bådo gubben, att vi skulle få hans hatt ock försöka på.
3)

En del säger

jak tok, men andra säga ja tok.
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na da fatge,n vett, fastci9,s, ettgte,. da9 va da attt sam hada
lovkvettstan, han bjuda an ettn bona. ja da9, faman vett, fastci9s,
fa han thoda atgta, at lana skalan batta pa9 sa9nt lamt t8t.
na vett hadan sltft, sa9 toan vat hatan a satan haman, haglat
khatgde,n pa9 /laman pa9 ettn tu, a satzt klatmda jak te a
skat, dho las a9t atge,na, sa9, da blect baha ett,n klan halba
vtn.
peto-blat-te-satst — sa9, kalatlan dat haman — hada
agan mosa Ince sal, utan han khatgda-pao sat dan htge,n,
sam blaj ovo, a dettn va sa9 smalo, sa hutat stak-ap ovo
an. man na vett human hm, falk han aln mosa cto, as vao
alahopa.
vett fita9dan haman, ha da kana va, mani. han alla kam
te tis.
vak lcan vag alm, stat-ap, fan ja vakna», sa an.
baan hada han monct, -fastclos. da a makvadat, fa fatat
falk a altt ha9hast baonalatcla.
ettn, ga9g falk tsehtgana tvalltga aettn ga9g Punka. na
ho g skala hopa mce a thada, fastd9s, da9 va han atnsaman
hatma has na. da va fat at a elcitndat, fastci9,s, sam da
plcea va pa9 taka stalan. dao fectk ho g Most at,n, a sa9 kam
dan anhe,, fa,stcio,s, man da9 fristö an, at da valla blett map.
»jak thx), at du haznt val, glasa, dam javal», sa han. a
sa9, va han ate, att kala fat a skula plaka dat t.
da a santg a agan hist6itta, man dat cloa,n *hopa.

am vantan va da valman. man f82 t vana, fa lama
settn, hadan dat boks° a9 baheitt bakapity, samskat 5ecte. pcbasan han ha amt pao e,nt7c, man dat a gamla.
dat hadan aga anaklato. theia,na va sar?, kaoto sa, a
im dat b8tcle,n sat, .yettn da am te footana malan boksono a
thojana, fa dan va sa9 kaoto sa. datn va a9 blac2t valman.
vcest hadan dat ct9 samat. da va mudd galt, a so mce settivaknapa t.
1) = att. Stenogrammets men hade jag först översatt med medan
Vid närmare eftertanke har jag emellertid funnit, att medan i Värendsmålet aldrig kan heta man, utan mant eller ännu oftare man, t. ex.
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Nej, det fingo vi, förstås, inte. Då var det en som hette
Lövkvisten, han bjöd honom en krona. Ja då fingo vi, förstås,
för han trodde inte, att liarna skulle bita på sådant lent tyg.
När vi hade slipat, så togo vi hatten ock satte honom, redigt
krängde på honom på en tuva, ock sen klämde jag till ock
skar, drog långs åt äggen, så det blev bara en liten ribba
igän.
Peter-bli-till-sist — så kallade de honom — hade
ingen mössa med sig, utan han krängde på sig den ringen,
som blev över, ock den var så smal, så huvudet stack upp över
den. Men när vi kommo hem, fick han en mössa av oss var
allihop.
Vi frågade honom, hur det kunde vara, men' han aldrig kom
till tids.
»Jag kan väl aldrig stiga upp, förrän jag vaknar», sa han.
Barn hade han mänga, förstås. Det är märkvärdigt, för fattigt
folk är alltid hårdast barnlagda.
En gång fick käringen tvillingar ock en gång trillingar. När
hon skulle ihop med att trilla, förstås, då var han ensam
hemma hos hänne. Det var fattigt ock eländigt, förstås, som det
plägar vara på tocka ställen. Då fick hon först en, ock så kom
den andre, förstås, men då förstod han, att det ville bli mer.
»Jag tror, att du rent vill grisa, din djävul», sa han. Ock
så var han efter ett kålfat ock skulle plocka dem i.
Det är sanning ock ingen historia, men de dogo allihop.

Om vintern var det vadmal. Men förr i världen, för länge
sen, hade de byxor av berett bockskinn, sämskat skinn. Pärsson han har ett par ännu, men de äro gamla.
De hade inga underkläder. Tröjan var så kort så, ock
när de böjde sig, sken det in till skjortan mellan byxorna ock
tröjan, för den var så kort så. Den var av blått vadmal.
Väst hade de av sammet. Det var redigt gult, ock så med silverknappar i.

vanta hea, ~an (eller ment) jak ga90 ty. Däremot: hu veta,
man du alm, kam halm?
Varför kom du aldrig hem?)

12

GRANSTRÖM, UPPTECKNJNGAR FRÅN S. SANDSJÖ.

pa9 vatntan hadan dat valman, sam dat vatvdan a stampadan. a sa9na dana stampa fans da ve van ala baka
vao sam.
man da fans aga ~task°, utan skhatdan fatk sst ba9
kvatnfalks- a kahaklat.o. na han hada sett klatono pa9
sa9 skula han te sagt me saksana, datn stolta slchatclahasaksana, i hutat pa9 falkat. da, va da sagta pa9 vaot
sa9 dat sa9an, vaa skhaldan hada va, fa, da voan dat stusade, ala.
man sko da th9 jak agta at dal spahadan pa9 sam anha
klam. dat hadan sko mg. sativospana pao, vhatstana. jak
anka, am vat agta han att pao sa9na dceo hatma an. da
va solja pa9 mattana.
daz hadan stoha stolva mce hoa, via skaft, sam dat kanan
kalva-ap a kalva-neo. da va sa9na dana fomanstolva, dat,
kala.
da va aln skometkahe, hatma, sam altt sstda, sko, sam
klatmda. fa da lcalada dat haman fotapla9an.
lago tebas hadan dat lenabolcsono mce kaoya.
da spans hatma am kvatlana. dat, hadan ai nana lampo,
utan stamko ala fattavogblas. da9 skula atn sta9 a jusa dat,
sam spunan; man fastci9s sa9 lage, da kant spagan,slap an yusa.
gubana skalan haka hag am kvallana. da9 clhoan dat ale
haga,t a hakadan. d skalan dat, ha pa9 sopadsgana. da va
agta pa9 modan ela. bon skula ha la stop., /takad° ghanahatsahe sam lagastakat, ela va han agan bi a bor, da san
dat pa9 hatsahwan, hu bi a bogan va.
s dam hadan aga 5attahus f82, utan sopadsgana deitn va
utan f80 jalva tsoksdsona da. fa, datn skya fagan dat lavo
sth2, sa9 dat kunan gao.
dat, hakadan hag am kvallana, man daan ata pa9 maonan
sao tsoodan dal ut at pa9 falcighojan. da, va daln sam skula
blat sa hop. par?, sopadsgana havdan dat agta mato, an sam
Jak-a9t.
datn stoha hoyan skula anva,nas
linastian a lagan.
st dat hadan atnta galv t lagan pa9 dal» bana, utan jo2.
1) I detta fall hade aldrig varit rättare. Man säger: De hade
aldrig golv i lagården. Jag vet aldrig, hur det kan va. Jag förstod
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På vintern hade de vadmal, som de vävde ock stampade. Ock sådana där stampar fanns det vid vatten eller bäckar
var som.
Men det fanns inga sömmerskor, utan skräddaren fick sy både
kvinnfolks- ock karlakläder. När han hade sytt kläderna på ett
ställe, så skulle han till sist med saxen, den stora skräddaresaxen, i huvudet på folket. Det var det sista på vart ställe.
Så de sågo, var skräddaren hade varit, för där voro de stussade alla.
Men skor det tror jag inte att de sparade på som andra
kläder. De hade skor med silverspännen på vristerna. Jag
undrar, om vi inte ha ett par sådana där hemma ännu. Det
var sölja på mitten.
De hade stora stövlar med höga, vida skaft, som de kunde
kavla upp ock kavla ner. Det var sådana där sjömansstövlar, de
kalla.
Det var en skomakare hemma, som alltid sydde skor, som
klämde. För det kallade de honom fotaplågaren.
Längre tillbaka hade de linnebyxorna med korta.
Det spanns hemma om kvällarna. De hade aldrig några lampor,
utan stickor eller fetvedsbloss. Då skulle en stå ock lysa dem,
som spunno; men förstås så länge det brann i spisen, slapp han lysa.
Gubbarna skulle hacka ris om kvällarna. Då drogo de in
riset ock hackade. Det skulle de ha på sopedyngan. Det var
inte på modet eljest. Bonden skulle ha lika stor hackad granrishög som ladugårdstaket, eljest var han ingen bra bonde. Det sågo
de på rishögen, hur bra bonden var.
Se de hade inga skithus förr, utan sopedyngan den var
utanför själva köksdörren då. För den skull fingo de lov
strö, så de kunde gå.
De hackade ris om kvällarna, men dagen efter på morgonen
så körde de ut det på förlagshögen. Det var den som skulle
bli så hög. På sopedyngan hävde de inte mer, än som
gick åt.
Den stora högen skulle användas i svinstian ock ladugården.
Se de hade inte' golv i ladugården på den tiden, utan jord.
aldrig, vart han tog viigen, men han aldrig korn hem.
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fa halstan sa jatk da ale& a ha galv, fa dat skalan bahala saltpeto. jak hada am slatfig, sam jaldas fa saltpetoyue,hatvakmastaha. st han va fo2styot fa dat, sam koktan.
da va l pa9 da. dat, maosstani ovakaoltan ha sa9a sao
moat saltpeten. da ma9stan dat sa9gka vaot a9o, sa9 dat
kanan bhetsta-ut na am saman.
dat tsooda-atg masajo2 & jat° a takat a havdan-ate
lagan.
da blat„ sa obamhatat mce lapo, sao dat, blettan aldallas
halv
fula i klatono rna. lapo. dat, bhuktan 1clata-a9, sat
dat, ovo saltpatoghettana. da9 do vaanda lapa, fast4s.
na val nu talan om lapo, soto, kamo jak thdt, va fao
talda-uti. am gaog hadan dat, vat lagan, fastd9s, a hutat
-ut saltpatoio2. st dat, koktan, am da va sanda mce. da fatk
aki stana a koka, tim da va Kelat ala sokant. jo , sa9 hadan
dat, faot fat i aln stor? fa9haskak, a dam tsoadan dat ap te
lagan, da dat bhutat-ut sa9n joo• a lapono hupadey-pa9
fon, fastcl9s. da va sonda, a dat, datha fon human i bahtsiontg mce tseokafeakat, sa9, dat fatan lapono. st na lapono
human i nahattan a9 falkat, sa9 hupadan dat pa9 dat, fa lapo
tokan etta am fao, dat, tokan bato am falk. da va gubanas
apyoo,da ha9, fastd9s, a lapa-no tseokefalkat, sa9 dat, blat,an
nettolapada.
st dat hadan dala klam, dat dana saltpetquana, sa9 na
dat hokada,n dam alna umga9gan, sao, hadan dat dam anha
pa9

skhatdana da a ma9ga htstöhto am dat. a skomåkana mce.
da a skomåkan sam fundthat ap aotavakat. dat voan
pa9 att stalla a seldan. da9 va dceo avta gamal tscehtg, sam
lao, i ana sate a va sao bi a te a fisa. st da9 to skomåkan
da va an saost dat, kaladan haogbatk,
saont dana hao,gbalk
sam dat, skalan ha a baka balktha9ana mce, a da vamdan dat
val, kan jak tho, sa9 da bleu lamt. a da slatgdan dat, saty
1) Miste har ej något stadgat uttal. Det användes jämförelsevis
sällan. Det heter hällre: De far lov eller de . är tvungna att ha så
ock så många lass jord.
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För rästen så gick det inte att ha golv, för de skulle bereda salpeter. Jag hade en släkting, som skälldes för salpetersjuderivärkmästare. Se han var förstyret för dem, som kokade.
Det var lag på det. De måste' ovillkorligen ha så ock så
mycket salpeterjord. Det måste de samka vart år, så de
kunde bryta ut den om sommarn.
De körde in mossjord ock jätter ock tocket ock hävde in i
ladugården.
Det blev så obarmhärtigt med loppor, så de blevo alldeles
fulla i kläderna med loppor. De brukade kläda av sig ock hänga
dem över salpetergrytan. Då dog varenda loppa, förstås.
När vi nu tala om loppor, så kommer jag ihåg, vad far
talade om. En gång hade de varit i ladugården, förstås, ock brutit
ut salpeterjord. Se de kokade, om det var söndag med. De fingo
aldrig stanna att koka, om det var heligt eller söckent. Jo, så hade
de fått fatt i en stor fårskock, ock den körde de upp till
ladugården, där de brutit ut sådan jord. Ock lopporna hoppade på
fåren, förstås. Det var söndag, ock de där fåren kommo i beröring med kyrkfolket, så de fingo lopporna. Si när lopporna
kommo i närheten av folket, så hoppade de på dem, för loppor
tycka inte om får, de tycka bättre om folk. Det var gubbarnas
uppgjorda råd, förstås, att loppa ner kyrkfolket, så de blevo
nerloppade. •
Se de hade dubbla kläder, de där salpetersjudarna, så
när de rökade den ena omgången, så hade de den andra
på sig.

aasan pa9 tscehtgana, a da bl ev& yu tost mw alns, fastci9s. da ynk
agta,
bla9sa fa na. st han .saa, te chalgan: »lag dt an
nava ha9gbalk t algan pao tscehtgana b a da yoada han, a sa9
blar da tost redat. tscehtgana la9 am lttan stan tosto, man
sam, bsayada ho g knuaka, fa hog bleq,fa vceastamo. »ta eqn,
Utan sag a stars alt hal», saa skomåkan. ya da yoada han,
dhalgan, fastci9.s. da9 bmada, da la9ta t at. snn tok an
klakassdan a stab att hal te. a da blat, bas. senn stakan
fleqo hl, festci9s, a san tota,n dal, at da va haat, a baayada
tavla pa9 dn hal ata, hal. a sa9 foatsatan da?,, a apfama
4
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ladan su a anvaga laft, sa9
)(Man olja nue laft. dun
saotans vak va da agan sam vesta am fatt. clu muntan
algte,, at dec, skula apfena aotlan, utan du baha egkadan
tscehtgana, fa du thode,n, at hog doa.
a da kan va faolat, am daj ugta kan slapa vceat. da
talda fao, ton, at da va am sam eko salg duka te daktan, fa
ho g agta kana slupa vceat. han dtto na pa9 ana tsaha huk
vgan, a da va ovo tvao,

Undersökningen

av svenska folkmål
1914.
Av H. GEIJER.

År 1912 i oktober inlemnades av professorerna 0. v. Friesen,
J. A. Lundell ock Ad. Noreen, docenterna B. EIesselman ock
S. Lampa samt fil. lic. H. Geijer till regeringen följande underdåniga ansökan:
För den svenska folkmålsforskningen ock därmed förbundna forskningsgrenar, • vilkas föremål utgöras av de fornärvda formerna för vårt folks andliga ock materiella liv ock
odling, föreligger för närvarande en synnerligen stor ock
maktpåliggande arbetsuppgift. Redan äro på många håll
förhållandena sådana, att folkmålet i sin gamla form, liksom
överhuvud forna traditioner ock levnadsförhållanden, endast
som spridda lemningar ock minnen låta sig uppsöka ock
iakttaga. De svårigheter ock förluster, som härigenom uppstå
för insamlingsarbetet, tilltaga ständigt ock hastigt. Kunskapen om det gamla, som med en nu bortdöende tidsålder
försvinner, är ju dock av den största vikt ej blott för vetenskapen utan för vårt folks kännedom om sig självt, sitt språk
ock sin odling, i nutid ock framtid. I den starka känslan av
vilken vikt som ligger därpå, att de mer ock mer sinande
källorna till vårt folks självkännedom utnyttjas, medan ännu
tid är, hava enskilda föreningar ock personer utfört ett stort
ock värdefullt arbete för våra folkmåls ock vårt folklivs
undersökning. Vad som ännu återstår är dock av den vikt
ock omfattning, att det på enskild väg utförda arbetet uppenbarligen icke räcker till för uppgiften.
Till belysande av ställningen vilja vi i underdånighet
anföra följande.
Vid våra universitet har sedan länge funnits ett livligt
intresse för landsmål ock folkliv, ett intresse vars under
skiftande former gjorda insatser i de svenska folkmåls- ock
2-152642. Sv. Landsm. 1915.
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folklivsstudierna varit för dessa studier av den största betydelse. De under 1870- ock 1880-talen värksamma >landsmålsföreningarnas» mångsidiga, men till mycket stor del
oavslutade samlingar vänta dock ännu på att ordnas ock
systematiskt användas. Landsmålsföreningarnas värk har i
ny form upptagits av de sedan mitten av 1890-talet vid högskolorna genom enskild sammanslutning stiftade styrelserna
för s. k. dialekttopografiska undersökningar av enskilda landskap ock landskapsgrupper. Dessa styrelser hava under de båda
senaste decennierna utgjort ock utgöra ännu nästan all den
organisation, som finnes för folkmålsundersökningar ock därmed sammanhängande undersökningar av folklore ock folkliv
i övrigt. De dialekttopografiska undersökningarnas styrelser
hava genom medel, som insamlats av enskilda, ock med understöd av vissa, företrädesvis lokala korporationer bekostat
undersökningsresor, utförda av tillfälliga, frivilliga medarbetare. Gemensam organisation saknas. Därjämte saknas i
alltför hög grad en jämsides med undersökningarna pågående
bearbetning av det insamlade materialet, en brist som blott
mycket ofullständigt uppväges därav, att enskilda forskare
för enskilda syften använda samlingarna eller delar därav.
Den enda gemensamma institution, som finnes, är den av
undertecknad J. A. Lundell med statsanslag utgivna tidskriften >Svenska landsmål ock svenskt folkliv». I denna tidskrift hava dialektundersökningarna ock därmed förbundna
forskningsgrenar ett organ, vars verksamhet varit ock skall
bliva ett viktigt medel till dessa forskningars främjande.
Tidskriftens redaktion är dock icke i tillfälle att leda någon
systematisk insamlingsvärksamhet, enär de ekonomiska ock
personliga resurser, varöver redaktionen förfogar, redan genom
redigeringsarbete ock tryckning äro fullt anlitade.
De dialekttopografiska undersökningarna befinna sig nu
på en punkt, där frågan om rätta vägen för arbetets fortsättning måste upptagas. Några undersökningar hava nyss
avslutats, i det enligt uppgjord plan hela det avsedda området
genomgåtts; andra nalkas en motsvarande avslutning. Denna
avslutning är dock ännu ingalunda slutgiltig, utan blott
preliminär. Enär planen varit ganska allmänt hållen ock
ledningen ej varit i tillfälle att tillräckligt överskåda förhållandena inom de särskilda undersökningsområdena för att
kunna i varje särskilt fall inrikta undersökningen på det,
som där varit viktigast, så giva de erhållna samlingarna,
hur rikhaltiga ock värdefulla de än äro, icke alltid svar på
viktiga frågor, som vid begynnande bearbetning uppstå, liksom
även i övrigt mycket värdefullt material lemnats obeaktat.
Materialet behöver alltså kompletteras. Härtill kommer, att
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brist rått på tillräckligt utbildade undersökare, varav följden
blivit, att samlingarna i mycket visat sig oklara ock otillförlitliga. Materialet behöver alltså kontrolleras. Slutligen
återstå stora delar av landet °undersökta. En likformig,
enligt de dialekttopografiska undersökningarnas nuvarande
plan till alla dessa delar av landet utsträckt undersökning
blir tydligen för vidlyftig ock långsam. Arbetet behöver
alltså påskyndas ock bedrivas på annat sätt. Utan ett koncentrerat, väl planlagt arbete på de svenska dialektundersökningarnas fullföljande synas dessa i ock för sig så värdefulla undersökningar dömda att bliva ett blott styckevärk,
till ej oväsentlig del förfelat. Vad särskilt beträffar ett av
dialektologiens områden, lexikografien, har det i Sverige utförda
arbetet kommit att stanna betydligt efter det arbete, som utförts i alla våra grannländer. Såväl för kännedomen om de
norska ock danska dialekterna som för kännedomen om de
svenska dialekterna i Finland ock östersjöprovinserna har i
detta avseende mycket mera blivit gjort än för kännedomen
om de svenska dialekterna i Sverige.
Tillsammantagna äro de samlingar av dialektuppteckninear,
:, , som finnas i Uppsala, vida större än några andra dialektsamlingar i Sverige. Uppsalasamlingarna utgöras av dels
de dialekttopografiska undersökningarnas material, dels de
gamla landsmålsföreningarnas samlingar, dels till tidskriftens
redaktion för publicering inlemnade arbeten, dels universitetsbibliotekets handskrifter av hithörande innehåll, dels slutligen
i enskild ägo befintliga samlingar. I dessa samlingar förekomma jämte det rent dialektologiska materialet även ett
till såväl mängd som innehåll betydande folkloristiskt material
ävensom uppteckningar rörande övriga sidor av vårt folks
liv. Enligt sakens natur har samlarnas arbete till mycket
stor del jämsides ägnats åt språkliga ock reala intressen.
Samlingarnas språkliga innehåll står därför i ett synnerligen
nära förhållande till deras övriga innehåll. Vad särskilt de
dialekttopografiska undersökningarnas värksamhet beträffar,
har den dock huvudsakligen letts av ett språkligt intresse.
De nämnda samlingarna i Uppsala befinna sig på mer än
ett tiotal olika förvaringsplatser, av vilka åtminstone en stor
del måste anses olämpliga. Endast delvis äro samlingarna
ordnade, ock då ej efter någon gemensam överskådlig plan.
Mycket är oordnat, något synes till ock med hava alldeles förkommit under de otjänliga förvarings- ock utlåningsförhållanden, som varit rådande. En detaljerad katalog, som för samlingarnas vetenskapliga bruk är oumbärlig, finnes ej. Skall det
arbete, som på dessa samlingars åstadkommande nedlagts,
kunna göras fruktbringande, erfordras med nödvändighet, att
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ett gemensamt, tidsenligt arkiv för dessa samlingar upprättas.
Enär stora ock viktiga delar av de i Uppsala befintliga
folkmåls- ock folkminnessamlingarna redan till höra universitetsbiblioteket eller äro i detta deponerade samt andra dylika
samlingar äro ämnade att överlemnas till detta bibliotek,
är det otvivelaktigt det enda ändåmålsenliga, att det arkiv,
som skall förena de nu kringspridda samlingarna, erhåller
plats i universitetsbibliotekets byggnad. Härmed vinnes även
den väsentliga fördelen, att inom universitetsbiblioteket erbjudes rikligare ock bekvämare tillgång till för samlingarnas bearbetning behövlig litteratur, än som torde kunna
komma att stå till buds, om arkivet förlägges utanför biblioteket. I den år 1912 uppgjorda planen till bibliotekslokalernas
utvidgning har upptagits ett större för dessa samlingar avsett, fullt ändamålsenligt rum, vartill utvidgningsmöjligheter
finnas.
För detta dubbla ändamål: dels upprättandet av ett gemensamt arkiv, dels samlings- ock undersökningsarbetets fullföljande anse undertecknade en ny organisation oundgängligen
av nöden. För dess åstadkommande drista vi påkalla statens
ingripande. Vi göra det ingalunda i tanke, att hela uppgiften
skall ock bör läggas ensamt på staten. Vi äro förvissade, att
enskilt intresse ock enskild offervillighet — i form av arbete
ock i form av ekonomiskt stöd — hädanefter som hittils
skola finnas beredda att föra värket framåt. Men det är ej
längre tid att lita blott till dessa krafter.
Det lämpligaste sättet för denna angelägenhets snara
ordnande anse undertecknade vara upprättandet av ett institut, vars organisation antydes av här bifogat utkast till
stadgar.
Den uppgift, det föreslagna institutet skulle få sig förelagd, är sa omfattande, att den uppenbarligen kräver odelat
ock oavbrutet arbete under en lång tid framåt. Någon bestämd tidpunkt, då arbetet kan antagas vara avslutat, kan nu
omöjligen angivas. A andra sidan är dock genom förhållandena
givet, att det insamlingsarbete, vi nu planera, ej kan hava
en obegränsad framtid för sig. Framtidens uppgifter inom
de forskningsområden, vi avse, komma att ställa sig väsentligt olika mot våra. För oss gäller det att i vår egen tids
liksom i framtidens intresse tillvarataga ett historiskt arv,
som i våra dagar undergår en hastigare ock grundligare omvandling än någonsin. Huruvida de former, vi nu söka finna
för närvarande arbetsuppgift, även böra ock kunna fortbestå
i framtiden ock avpassas efter dess ändrade förutsättningar
för den fortsatta vetenskapliga bearbetning av nu insamlat
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material ock för den fortsatta samlargärning, som kan vara
framtiden förbehållen — den frågan kan ej nu besvaras.
Som ett samlande mål för vår tids strävanden på dialektuppteckningarnas skilda områden vilja vi uppställa en allmän
svensk dialektordbok. Det är ej blott de språkliga intressena,
som därigenom skulle tillgodoses, utan tillika även de forskningar, som gälla folktro ock folksed, ävensom de som gälla
den materiella kulturen ock dess historia. Detta arbete kan
emellertid icke omedelbart upptagas, om också dess förberedelser ej torde kunna uppskjutas, tils de särskilda ordböcker
hunnit fullbordas, som nu förberedas för några av våra språkligt intressantaste landskap. Specialordböcker för alla eller ens
ett större antal av våra dialektområden synes man med visshet kunna förutse icke kunna komma till. stånd. Jämte den
allmänna dialektordboken utgöres det mål, som bör eftersträvas,
naturligtvis även av språkhistoriska ock svråkgeografiska
utredningar, de senares resultat så vitt möjligt framlagda
i form av språkkartor, ock allt ytterst syftande till att
utgöra bidrag till en helhetsbild av de svenska dialekternas
karakter ock utveckling. Åtskilliga mindre arbetskrävande
uppgifter än den allmänna dialektordboken måste i alla
händelser först lösas, ock det är dessa uppgifter vi närmast fattat i sikte, framför allt utfyllandet av de viktigaste luckorna i vår nuvarande språkgeografiska dialektkännedom.
För allt dialektinsamlingsarbete gäller, att det för dess
framgångsrika bedrivande är av vikt, att en viss bearbetning
av materialet företages jämsides med insamlingen. Endast
härigenom kan samlingsarbetet avpassas efter de säregna
förhållandena inom olika dialekter. I särskilt hög grad
gäller detta för den mäst brådskande delen av arbetet, undersökningen av sådana dialekter, som äro stadda i utdöende.
Här erfordras en synnerligen sorgfällig förberedelse, innefattande en språkhistorisk ock språkgeografisk orientering,
som möjliggör för undersökaren att rikta sin uppmärksamhet
på det väsentligaste. Sådana undersökningar kräva vida mer
arbete ock andra förutsättningar, än man av de dialekttopografiska undersökningarnas tillfälliga medarbetare kan begära.
I fråga om den ordning, vari det omfattande arbete bör
företagas, som förestår för den svenska dialektforskningen,
synas de uppsvenska målen framför alla andra påkalla uppmärksamhet, dels på grund av deras nära förhållande till det
svenska riksspråket ock betydelse för dess historia, dels på
grund av den hastiga tillbakagång — man kan på många
håll säga utdöende — vari de äro stadda, dels slutligen på
den grund att man genom att först gripa sig an med dessa
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mål bäst anknyter till forskningsarbetets nuvarande läge.
Bäst undersökta ock utredda äro nämligen nu, tack vare
professor A. Erdmanns initiativ, de uppländska målen. De resultat, som genom dessa måls undersökning vunnits, torde
kunna anses icke hava svikit, utan snarare överträffat förväntningarna, i det de visat sig innehålla viktiga, till fortsatt forskning uppfordrande bidrag till ej blott svensk dialektologi, utan även svensk språkforskning i vidsträcktare
mening. De hava också, tydligare än man hos oss förut haft
tillfälle att iakttaga, visat vikten av att dialektundersökningar göras i sammanhang inom större områden samt under
enhetlig ledning. De s. k. dialekttopografiska undersökningarna inom Uppland samt i det därmed språkligt nära
sammanhängande Gästrikland utfördes väsentligen under åren
1896-1901. Sedermera har på grundval av detta material
utarbetats en språkkarta över Uppland, den första i Sverige,
jämte flera vetenskapliga arbeten rörande Upplandsmålen,
ock för närvarande förberedes en ordbok över Upplandsmålen.
Det som återstår av de uppsvenska målens undersökning,
är väsentligen undersökningen av målen i Södermanland,
Närke, Västmanland ock den med sistnämnda landskap språkligt nära sammanhängande sydöstra delen av Dalarne. Härav
äro Södermanland ock Närke nu till största delen genomgångna enligt väsentligen samma metod, som använts i Uppland; för Södermanland föreligger dessutom en i det närmaste
färdigtryckt preliminär bearbetning av hela det hittils insamlade språkliga materialet, en bearbetning som särskilt
avser att tjäna som grundval för en fullständigande, avslutande 'undersökning. För Västmanlands ock sydöstra Dalarne&
utforskande har däremot ännu jämförelsevis föga gjorts, vadan
dessa bygders mål för närvarande höra till de minst kända
inom det svenska språkområdet. Den närmaste framtidens
arbete på de uppsvenska målens utforskande synes därför först
hava att söka fullfölja undersökningen i Södermanland ock
därnäst upptaga nya undersökningar i Västmanland ock
Dalarne. Vad beträffar målen närmast utanför det centrala
uppsvenska språkområdet, pågår i Östergötland en dialekttopografisk undersökning, som under samma ledning även omfattar till Linköpings stift hörande delar av Småland, vilken
undersökning först om ett par år torde hava utsikt att hava
hunnit genomgå hela sitt område; i Västergötland ock i Värmland hava dialekttopografiska undersökningar utförts, som
under år 1911 avslutats i orterna, varefter nu för Värmlandsmålen pågår ett av styrelsen för nämnda måls undersökning föranstaltat arbete på en språkkarta över Värmland.
För övre Dalarne hava betydande samlingar ock undersök-
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ningar gjorts; däremot har det uppsvenska språkområdets
återstående granndialekt, hälsingskan, hittils i hög grad
försummats. Då hälsingskan synes bilda en för förståendet
av uppsvensk språkutveckling ock dess förhållande till nordligare mål viktig övergångsform ock då det synes erbjuda
vissa, ej obetydliga fördelar att studera hälsingskan jämsides
med bärgslagsmålen, torde skäl få anses föreligga att låta
det nu ifrågasatta särskilda arbetet på fullständigandet av de
uppsvenska folkmålsundersökningarna samtidigt utgå från två
utgångspunkter: Södermanland ock Hälsingland. För målen
norr om Hälsingland finnas några större samlingar, i synnerhet
för jämtskan ock ångermanländskan, vilka måls studium
torde vara det, som lämpligast göres till grundläggande utgångspunkt för studiet av de norrländska målen över huvud
och ej minst för hälsingskan. Det synes därför fördelaktigast
att, innan hälsingemålens närmare utforskande företages, söka
få de viktigaste luckorna -i särskilt, det jämtska dialektmaterialet i någon mån utfyllda. Härmed torde de för närvarande närmast maktpåliggande arbetsuppgifter vara angivna,
som föreligga för de dialektstudier, som nu hava sitt centrum
i Uppsala.
Med hänsyn till det arbete, som, enligt vad vi sålunda
framställt, synes oss vara av särskild vikt att snarast få utfört, ock med hänsyn till de möjligheter, som finnas, att nu
få detta arbete gjort, hava vi uppställt ett förslag till arbetsordning för det första arbetsåret.
Vid de planer, vi sålunda uppgjort för den närmast förestående tidens arbeten, hava vi i första rummet låtit oss angeläget vara att få här bedrivna språkliga undersökningar fullföljda. Folkloristiska ock övriga med den föresatta uppgiften
samhöriga samlings- ock undersökningsarbeten komma naturligtvis att i mån av tillfälle göras, ehuru dessa uppgifter
enligt den av oss för den närmaste tiden skisserade planen
underordnas under den språkliga undersökningens intressen.
Vi hava härvid tagit hänsyn bland annat därtill, att folkkunskapens åt andra sidor av folklivet än den språkliga ägnade forskningsgrenar äro vida mera tillgodosedda än dialektstudierna. Vi kunna härvid hänvisa till Nordiska Museets
mångsidiga arbete samt till det i Lund med statsanslag företagna arbetet på insamling, förteckning ock undersökning av
svenska folkminnen. Otjänlig konkurrens mellan det föreslagna institutet i Uppsala ock Nordiska Museet samt det nyssnämnda, i Lund pagående arbetet torde ej behöva befaras,
De förutsättningar, varpå arbetet bygger, äro på alla de tre
hållen olika, men det till grund för arbetet liggande intresset
syftar mot ett gemensamt mål. Under arbetets fortgång torde
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det bliva tid att se, hur den önskvärd?, samvärkan ock arbetsfördelningen lämpligen bör ordnas. Avenså torde, när Uppsalaundersökningarnas arbetsområde snart utsträckes till närmare undersökningar av andra mål än de uppsvenska ock
ovannämnda norrländska, lämplig arbetsfördelning då kunna
ernås med de dialektundersökningar, som ledas av organisationer i Lund ock Göteborg.
Det arbete, som det av oss föreslagna institutet i Uppsala
skulle utföra, anse vi ej kunna uppskjutas, tils frågan om
lokal för de i Uppsala befintliga samlingarna är löst ock det
i den ovannämnda planen för bibliotekslokalernas utvidgning
upptagna rummet en gång, såsom vi livligt hoppas, står färdigt att mottaga samlingarna. Genom överbibliotekariens
vänliga tillmötesgående har en provisorisk lokal för den närmaste tidens arbete beretts i en av universitetsbibliotekets boksalar. Denna lokal är på grund av bibliotekets redan ytterst
hårt anlitade utrymme allt annat än tillfredsställande för det
av oss avsedda ändamålet, men dock sådan, att den närmaste
tidens arbete där nödtorftligen kan utföras. Samlingarna
kunna dock ej där sammanföras.
För förvärkligandet av den skisserade arbetsplanen hava
vi uppgjort följande beräkningar, närmast med avseende på
det första arbetsåret.
För utförande av det arbete, som skulle åligga institutets
tjänstemän, kräves en viss vetenskaplig kompetens å området.
Personer så kvalificerade kunna i regel som tjänstemän vid
offentliga bibliotek ock andra dylika institutioner eller som
lärare vid statens läroverk påräkna löner, som uppgå till i medeltal minst 3,500 kronor årligen. Då emellertid undertecknade
hava sig bekant, att personer med den nödiga kompetensen
finnas, som äro villiga att av intresse för saken, ock på det
ett institut av angivna art lättare må kunna komma till stånd,
tils vidare åtaga sig ifrågavarande arbete för en väsentligt
mindre lön än den angivna, hava vi ansett oss kunna beräkna arvodet för dessa tjänstemän så lågt som till 2,500 kronor. Lägre kan arvodet under inga omständigheter sättas,
om skicklig personal skall kunna erhållas.
Då arbetet, enligt vad i det föregående närmare utvecklats, ansetts böra börja samtidigt från två håll, erfordras härför två tjänstemän. Utöver de löner, som beräknas för dem,
erfordras medel för att sätta dem i tillfälle att utföra sådant
arbete, som måste utföras utanför universitetsstaden. För av
dem under resor utfört arbete, bestående i nya undersökningar samt i komplettering ock kontrollering av äldre undersökningar, hava vi för första året beräknat en resetid av omkring
4 månader för vardera. Till bestridande av tjänstemännens
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resekostnader, av deras ökade levnadskostnader å främmande
ort samt av andra med undersökningarna i orterna förbundna
kostnader, särskilt skälig ersättning till meddelare, vilkas tid
i högre grad tages i anspråk, hava vi beräknat en summa av
200 kronor i månaden att utgå jämte lönen till vardera.
Enligt planen skall medvärkan sökas av intresserade, som
i en eller annan form vilja deltaga i arbetet. I åtminstone
en del fall torde ersättning för sålunda erhållna bidrag böra
beräknas. För detta ändamål ävensom för inköp av handskrifter m. m., som kunna ock böra införlivas med landsmålsarkivet i Uppsala, behöva medel från början vara tillgängliga.
För första året, innan ett större antal förbindelser hava knutits,• hava vi härför beräknat en summa av 500 kronor.
Slutligen erfordras för institutets arbete medel till vissa
materialier, papper m. m. samt till bokbinderiarbeten, varför
vi under första aret beräknat en summa av 400 kronor.
Vid ansökningen
t, funnos såsom bilagor fogade, utom förslag till inkomst- ock utgiftsstat, slutande på 7,500 kronor
ock överensstämmande med de i sökandenas framställning
gjorda beräkningarna, dels utkast till stadgar, dels ock förslag till arbetsplan för det första året, dessa två senare bilagor av följande innehåll:

Utkast till stadgar.
I förbindelse med Uppsala universitet inrättas ett institut, kallat Uppsala landsmålsarkiv, med syfte att leda ock
främja en systematisk undersökning av svenska folkmål ock
andra sidor av svenskt folkliv, i den mån deras studium
lämpligen förenas med de språkliga undersökningar, som i
första hand bliva föremål för institutets värksamhet.
Institutets arbete ledes av en styrelse, bestående av fäm
personer. Av styrelsens ledamöter utses fyra genom val av
humanistiska sektionen. Bland dessa fyra ledamöter bör alltid ingå minst endera av sektionens professorer i ämnena
nordiska språk ock svenska språket. överbibliotekarien är
självskriven ledamot av styrelsen. Styrelsen väljer inom sig
ordförande samt utom eller inom sig sekreterare.
Varje år i september ingår styrelsen till Kungl. Maj:t med en
framställning om beredande av nödiga medel för institutets arbete.
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Institutets styrelse avger varje år i november till Kungl.
Maj:t redogörelse för värksamheten under året.

De samlingar av olika slag, som genom institutets värksamhet åstadkommas, ock de, som kunna komma att till institutet från skilda håll överlåtas, förvaras som en särskild
samling inom universitetsbiblioteket ock anses, för så vitt ej
vid vissa samlingars överlåtande särskilda villkor äro knutna,
såsom statens egendom. Samlingarna skola hållas tillgängliga för vetenskaplig forskning.

För utförande av det institutet åliggande arbetet anställer styrelsen erforderlig personal.
Förslag till arbetsplan för det första året.

I detalj registreras så mycket som möjligt av a) de gamla landsmålsföreningarnas samlingar; b) de dialekttopografiska
landskapsundersökningarnas samlingar; c) bibliotekets egna
samlingar.
Av samma i institutets tjänst arbetande personer, som
sysselsatts med de i ovanstående § 1 nämnda arbeten, företagas, efter nödiga förberedande undersökningar i redan samlat material, resor för fortsatt uppteckning ock undersökning.
Arbetet börjas samtidigt från två håll, det ena med utgångspunkt från nu vunnen kännedom om uppsvenska mål, det
andra med utgångspunkt i mellersta Norrlands mål. Under
förutsättning att två personer helt sysselsättas med dessa
uppgifter, en för vardera uppgiften, beräknas, att de var för
sig använda omkring 61/2 månad under året till registreringsarbete ock till preliminär bearbetning av materialet ock återstoden av det till 101/2 månad beräknade arbetsåret, alltså omkring 4 månader, till resor. Resorna ägnas under första året
huvudsakligen åt mellersta, södra ock sydöstra Jämtland samt
åt Södermanland ock Västmanland.
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Medvärkan sökes av personer, bosatta i landsorterna,
dels allmogemän, dels studerat folk. Under institutsmedlemmarnas undersökningsresor sökas tillfällen att på samma
gång anknyta ock organisera förbindelser med intresserade,
som antingen självständigt idka eller vilja idka samlarvärksamhet eller som vilja värka som meddelare till institutet.
Upplysningar inhämtas om förefintliga samlingar. I mån
av tillfälle uppköpas sådana.

Institutet träder i samvärkan med förut organiserade •
landskapsundersökningar, som fortfarande äro i verksamhet.
Denna ansökan remitterades för utlåtande dels till kanslersämbetet för rikets universitet, som häröver inhämtade
yttrande av Filosofiska fakultetens i Uppsala humanistiska
sektion ock Större akademiska konsistoriet, dels till Nordiska
Museets nämnd. Alla de således hörda yttrade sig för bifall
till ansökningen. Nordiska Museets nämnd har härvid yttrat:
Staten gåve för närvarande understöd åt tre olika håll
för folkloristiska studier inom Sverige, nämligen åt Nordiska
Museet, åt herrar Andersson, Norlind ock von Sydow i Lund
ock åt svenska landsmålsföreningarnas tidskrift, vilken senares arkiv skulle uppgå i det nu föreslagna institutet. Personförhållanden hade gjort, att den litterära ock musikaliska
sidan, avhandlande folkdikter, sagor ock sägner med mera,
blivit den mäst framträdande för arbetsprogrammet i Lund,
under det att i Uppsala den språkliga dialektfrågan utgjorde
huvudmomentet, medan åter Nordiska Museet med sina samlingar av allmogeföremål med nödvändighet huvudsakligen
arbetat med de rent etnologiska spörsmålen, det vill säga riktat sitt insamlande på uppgifter om seder ock bruk ock allt,
som hängde samman med forntro. Dessa tre värksamhetsfält
kompletterade, utan att till någon del täcka varandra. Den
språkliga sidan vore den, som hitintils erhållit minst understöd av statsmedel, ock då de med privatmedel gjorda undersökningarna givit så goda resultat, kunde man av de nit planerade undersökningarna vänta att vinna ett material av synnerligen stor vikt för svenska språkets utvecklingshistoria
ock därigenom för uppfattningen av hela vår kulturhistoria,
allra hälst som arbetsplanen vore synnerligen väl genomtänkt.
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Härtill komme, att just de dialekter, som lemnat det största
bidraget till bildandet av vårt riksspråk, vore de som vore
stadda i snabbaste bortdöende, ock med all rätt kunde man
med avseende på dem liksom i övrigt på insamlandet av allt,
som rörde vår allmogekultur, tillämpa dåvarande chefens för
ecklesiastikdepartementet yttrande vid behandlingen år 1910
av anslagsbegäran från de nämnda forskarna i Lund, att »det
ligger en värklig fara i dröjsmål». På grund av det sagda
ock med särskilt betonande av vad i den från Uppsala ingångna framställningen i utkast till stadgar § 5 bestämdes,
nämligen att »samlingarna skola hållas tillgängliga för vetenskaplig forskning», finge alltså Nordiska Museets nämnd,
under förutsättning att samlingarna, såsom föreslaget vore,
bleve staten tillhöriga, tillstyrka nådigt bifall till den gjorda
framställningen.
Till 1913 års riksdag avgav regeringen med anledning
härav proposition om beviljande å extra stat för år 1914 av
ett anslag å 7,500 kr. för systematisk undersökning av svenska
folkmål m. m. genom ett i förbindelse med universitetet i
Uppsala ställt institut, benämnt »Uppsala landsmålsarkiv», att
mot redovisning inför Kammarrätten ställas till institutets
förfogande, under villkor att de samlingar, som genom institutets värksamhet åstadkommes, ävensom de samlingar, som
utan förbehåll i motsatt riktning överlätes till institutet,
bleve statens egendom ock hölles för vetenskaplig forskning
tillgängliga (Statsverksprop. 8:e huvudt., p. 235).
Framställningen avstyrktes av statsutskottet, men en minoritet av nio medlemmar reserverade sig till förmån för dess
bifallande i oförändrad form. Vid ärendets behandling i 2:a
kammaren yrkades av vice talmannen D. Persson i Tällberg,
hrr Starbäck ock Westman bifall till den k. prop. i oförändrad
form, i vilket yrkande många av kammarens ledamöter instämde, under det hr Värner Rydén yrkade bifall till statsutskottets hemställan. Hr Bernhard Eriksson i Grrängesbärg
framställde ett medlingsförslag, gående ut på att riksdagen
skulle bevilja det av Kungl. Maj:t begärda beloppet »till systematisk undersökning av svenska folkmål, att utgå på de
närmare villkor Kungl. Maj:t kan finna lämpligt bestämma».
Hr Erikssons förslag understöddes av hr Edén, varefter alla
de föregående talarne förenade sig i yrkande på bifall till
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detta förslag, som av kammaren utan votering antogs. Vid
frågans behandling i 1:a kammaren antogs efter tillstyrkaude
av universitetskansleren, greve Fr. Wachtmeister, samma beslut, som föregående dag fattats av 2:a kammaren.
Med anledning av detta riksdagens beslut uppdrog Kungl.
Maj:t genom resolution av den 22 aug. 1913 åt professorerna
0. v. Friesen, J. A. Lundell ock A. Noreen, docenterna B.
Hesselman ock S. Lampa samt fil. lic. fl. Geijer att tillika
med överbibliotekarien vid Uppsala universitetsbibliotek utöva ledningen av omförmälda undersökning, samt ställde det
beviljade anslaget till rektors vid universitetet i Uppsala
förfogande för att i mån av behov tillhandahållas ledarna av
undersökningen mot redovisning inför Kammarrätten, ock
lemnade tillika följande föreskrift för undersökningens planerande ock utförande under år 1914:
Undersökningens huvudföremål skall utgöras av dialekterna. I den mån det låter förena sig med dialektundersökningens planmässiga fullföljande, skola dock alla tillfällen
iakttagas till undersökning av folktraditioner, även när dessa
icke äro av rent språkligt intresse.
Arbetet skall bestå i: a) detaljerad registrering. av i
Uppsala redan befintliga dialekt- ock folkminnessamlingar;
sådan bearbetning av detta material, som närmast erfordras
såsom grundval för materialets komplettering ock kontrollering;
bedrivande av fortsatta undersökningar å landsbygden.
De under b ock c här ovan nämnda arbetena ägnas under
år 1914 huvudsakligen åt två arbetsfält. A den ena tages
till utgångspunkt nu vunnen kännedom om uppsvenska mål,
å den andra anknytes på motsvarande sätt till hittils gjorda
undersökningar rörande mellersta Norrlands mål. Dessa arbetsuppgifter har ledningen att överlemna åt två personer,
vilka tillika skola arbeta på den under a här ovan nämnda
uppgiften. För sitt arbete åtnjuta dessa personer ett arvode
a 2,500 kr. vardera för arbetsåret, beräknat till 10 1/2 månader. Av varderas arbetstid beräknas omkring 6 1/2 månader
till registreringsarbete ock materialbearbetning i Uppsala samt
omkring 4 månader till resor. Den ene undersökarens resor
egnas under året huvudsakligen åt Södermanland ock Västmanland, den andres huvudsakligen åt Jämtland. För den tid,
undersökarna äro stadda på resor, uppbäres av vardera undersökaren ersättning med 200 kr. i månaden utom årsarvodet.
Ledningen ock undersökarna skola vid undersökningarna
så vitt möjligt försäkra sig om medvärkan av personer bosatta
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i landsorten. Samarbete bör ock åstadkommas med förut organiserade undersökningar, som ännu äro i värksamhet.
För inlösen av handskrifter, som anses böra införlivas
med samlingarna i Uppsala, får av statsanslaget användas
ett belopp av intill 500 kr. Vad som återstår av statsanslaget efter frånräknande av denna utgiftspost ävensom av årsarvoden ock reseersättningar, må i mån av behov användas
för expenser, papper, bokbinderiarbeten m. m.
De samlingar, som genom de av ledarna föranstaltade undersökningarna åstadkommas, ävensom samlingar, som utan
förbehåll överlemnas till dem, skola bliva statens egendom
ock hållas tillgängliga för vetenskaplig forskning. Samlingarna skola, så snart utrymme inom universitetsbiblioteket kan
beredas, förvaras därstädes.
De härigenom meddelade föreskrifterna sammanföllo sålunda i huvudsak med den i ansökan föreslagna arbetsplanen
för det tillämnade institutet. Skillnaden är väsentligen endast
den, att genom riksdagens ock Kungl. Maj:ts beslut arbetet
utföres såsom ett tils vidare givet uppdrag, icke genom en
permanent institution.

För att vid utförandet av det härmed givna uppdragetkunn a
arbeta med erforderlig enhetlighet ha de sålunda utsedde ledame av undersökningen vid sammanträde den 11 december 1913
bildat en organisation, som i anslutning till det i ovannämnda
k. brev av den 22 augusti s. å. använda uttrycket benämnes
»Undersökningen av svenska folkmål», samt inom sig valt ett
arbetsutskott bestående av prof. Lundell som ordförande, prof.
v. Friesen som skattmästare ock lic. Geijer som sekreterare. Åt
arbetsutskottet uppdrogs att uppgöra arbetsplan för det den
1 januari 1914 börjande arbetsåret, i den mån de allmänna
bestämmelserna i det ovannämnda k. brevet kunde anses
kräva att efter hand i detalj utfyllas, samt att i detalj bestämma över användningen av undersökningens pänningmedel, i den mån deras användning ej redan vore genom samma
k. brev bestämd.
Vid nämnda sammanträde den 11 dec. 1913 utsågos till
att utföra de i samma k. brev under mom. a, b ock c föreskrivna arbetena fil. lic. Torsten Ericsson ock Herman Geijer.
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Genom de sammastädes givna närmare föreskrifterna rörande arbetets utförande har för vardera av ifrågavarande
undersökare den tid, han under året vore skyldig att tjänstgöra, bestämts till 10 5 månader. Tjänstgöringstiden har
för Ericsson varit 1 jan.-15 juli samt 17 augusti-23 december, för. Geijer 1 jan.-8 mars, 24 mars-14 april, 5 maj-13
sept., 17 sept.-31 dec. Av arbetsutskottet bestämdes varderas
dagliga arbetstid i undersökningens direkta tjänst till 5 timmar, vilket timantal dock i allmänhet betydligt överskridits.

När med ingången av år 1914 den på ovan nämnt sätt
bildade nya organisationen för systematisk undersökning av
svenska folkmål trädde i värksamhet, funnos i Uppsala följande äldre organisationer för undersökning av särskilda landskaps mål:
Styrelsen för undersökning av Upplands
folkmål.
»
»
»
» Södermanland-Närkes»
2,
»
»
» Västergötlands
»
»
»
D
»
Östergötlands
»
»
»
»
» Smålands ock Ölands »
>
»
»
» Värmlands
»
Upplösta voro styrelserna för undersökning av Västmanlands ock Dalarnes folkmål (värksam 1897—omkr. 1903) ock
för Norrlands folkmål (värksam 1897-1900). I stället för
sistnämnda organisation har sedan 1906 trätt »Norrländska
studenters folkbildningsförening», efter 1912 benämnd »Norrländska studenters hembygdsförening», vars verksamhet till
väsentlig del bestått i anordnande av undersökningar av folkmål, folktraditioner ock arkeologiska förhållanden i de norrländska landskapen.
De flästa av ovannämnda, vid 1914 års ingång kvarstående styrelser, nämligen styrelserna för undersökning av Upplands, Södermanland-Närkes, Västergötlands samt Smålands
ock Ölands folkmål, hade ej under det senaste året, i vissa
fall ej sedan många år anordnat några nya undersökningar.
I Uppland ock Västergötland ock ävenså Värmland var hela
området genomgånget med typordlistor ock i sammanhang där-
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med utförda uppteckningar. I Värmland pågick ock pågår
ännu ett av den gamla styrelsen för detta landskaps undersökning anordnat arbete för komplettering ock kontrollering
av de hopbragta samlingarna ävensom för en översiktlig bearbetning (språkkarta).
Andra organisationer för dylika undersökningar funnos vid
början av år 1914 ej i Uppsala. Av de gamla landsmålsföreningarna hade den sista, Väst göta landsmålsförening, upplösts år 1901.
Den nya undersökningen trädde under året i samvärkan
med samtliga de äldre styrelser, som ännu funnos kvar, först
i ock för värkställandet av en allmän inventering av de äldre
styrelsernas samlingar; vidare också för deltagande i ledningen
av de undersökningar, som av vissa bland dessa styrelser
under år 1914 anordnades; slutligen också på så sätt att vissa
av dessa styrelser till den nya undersökningens arkiv överläto eller där deponerade sina samlingar.
Utanför Uppsala har en på motsvarande sätt värks=
organisation, nämligen Dalarnes fornminnesförening i Falun,
åt undersökningen uppdragit att instruera av föreningen under året utsända folkmålsundersökare ock granska de av dem
gjorda samlingarna.
Undersökningen har vidare under året trätt i förbindelse
med ett ganska stort antal enskilda personer på skilda håll,
vilka genom inlemnade uppteckningar eller på annat sätt
medvärkat till undersökningens ändamål.
Alla de ovannämnda, liksom alla andra för undersökning
av folkmål bildade organisationer, vilka tidigare funnits i
Sverige, ha avsett endast någon viss landsdel. Den nya undersökningen av svenska folkmål har icke någon sådan insKränkning på sitt program. Såsom dess huvuduppgift torde
få betraktas att söka fylla det behov av central ledning, som
tidigare på flerehanda sätt yppat sig, samt att därvid så vitt
möjligt värka för att hittils utförda arbeten fullföljas till
ett systematiskt helt. En av de första förutsättningarna för
detta måls uppnående utgör den registrering av i Uppsala
redan befintliga dialekt- ock folkminnessamlingar, vilken blivit
undersökningen ålagd. Detta registreringsarbete måste redan
från början egnas åt samlingar representerande de allra fiästa
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av rikets landskap. Däremot måste de övriga särskilda uppgifter, som tillika blivit Undersökningen ålagda genom k.
brevet av den 22 augusti 1913, nämligen »sådan bearbetning
av detta material, som närmast erfordras såsom grundval för
materialets komplettering ock kontrollering», samt »bedrivande
av fortsatta undersökningar å landsbygden» begränsas till
vissa orter för varje år. För samtidigt tillgodoseende av behovet av undersökningar ock samlingar även inom andra
orter än dem, där dylika arbeten för året med understöd av
statsanslaget bedreves, har från början förutsatts, dels att
organisationer sådana som de ovannämnda styrelserna för
undersökning av Upplands m. fl. särskilda landskaps folkmål
samt enskilda föreningar ock personer i orterna fortfarande
skulle arbeta för sagda ändamål, dels att ledningen av den
statsunderstödda undersökningen skulle ha att förvänta även
annat ekonomiskt understöd än statsanslaget. Dessa förhoppningar ha också i ej ringa grad uppfyllts trots de ogynnsamma omständigheter, som det allmänna ekonomiska läget
år 1914 medfört. Så har ledningen av den statsunderstödda
undersökningen i augusti 1914 ingått till Kon:s Befallningshavande i Kopparbärgs ock i Södermanlands län med ansökan,
att K. E. ville av respektive landsting utvärka anslag för
ändamålet; i förra fallet med 3,000 kr. årligen under 10
års tid, i senare fallet med 500 kr. årligen under 5 års
tid. Hos vardera landstinget framställde K. B. i respektive
län ansökan om beviljandet av det av Undersökningen begärda
anslaget. Av Kopparbärgs läns landsting bifölls denna ansökan, dock med inskränkning av anslagsperioden till 5 i
stället för 10 år; men av Södermanlands läns landsting blev
motsvarande ansökan avslagen.

I överenstämmelse med föreskrifterna i ovannämnda k.
brev av den 22 aug. 1913 har det av de ovannämnda tvänne
undersökarna utförda arbetet under 1914 omfattat följande
speciella uppgifter:
3-152642. Sv. landsm. 1915.
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Å. Detaljerad registrering av i Uppsala befintliga dialektock folkminnessamlingar.
Såsom förberedelse till detta arbete erfordrades ock utfördes en allmän inventering av dels de gamla landsmålsföreningarnas, dels de nyare dialekttopografiska undersökningarnas samlingar.
Därefter påbörjades en utförlig nominalkatalog över
handskrifterna. Denna katalog utfördes under år 1914 för alla
de landsmålsföreningars samlingar, vilka under året införlivats
med Undersökningens arkiv. Därutöver katalogiserades på
samma sätt några smärre delar av från andra håll till Undersökningens arkiv inkomna samlingar.
Den vid arbetets början befintliga grundplåten till Undersökningens eget arkiv utgjordes av följande landsmålsföreningars i mer eller mindre fullständigt skick föreliggande
samlingar:
Norrlands nations landsmåls- ock fornminnesförenings samlingar
Västmanlands-Dala
landsmålsförenings samlingar
Södermanland-Närkes
Ostgöta
Smålands
Östra Smålands ock Ölands
Dessa föreningar hade vid de gamla landsmålsföreningarnas sammanslagning våren 1886 ingått i den genom sammanslagningen bildade >Uppsala landsmålsförening» på de
härför uppställda villkor. Ett av de viktigaste villkoren var,
att varje i Uppsala landsmålsförening ingående äldre landsmålsförening skulle bilda en landskapsavdelning inom den
nya föreningen, ock att den gamla föreningens arkiv skulle
införlivas med det gemensamma arkivet.
I fråga om ett par av de i sammanslutningen till Uppsala landsmålsförening deltagande föreningarna hade emellertid beslutet ej omedelbart genomförts, ock deras arkiv hade
ej häller omedelbart införlivats med Uppsala landsmålsförenings arkiv.
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Norrlands nations landsmåls- ock fornminnesförening kunde
ingå i Uppsala landsmålsförening ock föreningsarkivet överlämnas till det gemensamma arkivet, först sedan Norrlands
nations landsmålsförening blivit skild från sin förbindelse
med nationen, varför erfordradeå ändring i nationsstadgarna
ock upphävande av den i föreningens stadgar ingående bestämmelsen, att föreningsarkivet skulle i händelse av föreningens upplösning tillfalla nationsbiblioteket. Efter det nationen på landskap bifallit den i sådant syfte gjorda framställningen samt detta nationsbeslut godkänts av Mindre
akademiska konsistoriet ock rektorsämbetet, ägde överlemnandet rum år 1891.
Vad beträffar Gotlands landsmålsförening, som 1886 likaledes beslöt upplösa sig för att såsom landskapsavdelning
ingå i Uppsala landsmålsförening, synes beslutet aldrig hava
trätt i värkställighet, ock föreningsarkivet har införlivats
med Gotlands nations bibliotek, varest det ännu vid slutet
av år 1914 befann sig.
De övriga gamla landsmålsföreningarna i Uppsala, nämligen Västgöta, Värmlands ock Upplands landsmålsföreningar
samt Gästrike-Hälsinge nations landsmåls- ock fornminnesförening, hade vid samma tillfälle, våren 1886, beslutat ej
deltaga i sammanslagningen.
Alla de i sammanslagningen icke deltagande landsmålsföreningarna med undantag av Västgöta landsmålsförening
ha kort efter denna tid utan formligt beslut upplösts, varvid
deras samlingar i de fiästa fall tillfallit resp. nationsbibliotek.
I fråga om två föreningar, nämligen Bohusläns-Hallands landsmålsförening ock (den första) Föreningen för Stockholmsmålet,
saknas i nu tillgängliga källor varje upplysning om tiden
ock sättet för deras upplösning, liksom det ej häller ännu
kunnat utrönas, vart deras samlingar tagit vägen.
De till »Uppsala landsmålsförening» hörande samlingarna
hade sedan slutet av 1880-talet förvaltats av studentkårens
bibliotekarie. I brist på användbar katalog ock i saknad av
tillfredsställande förvaringsort hade dessa samlingar under
årens lopp råkat i ett tillstånd av allt större ock större oordning, varjämte betydliga delar av de samlingar, som en gång
funnits, saknades. Vid inventeringen av dessa gamla före-
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ningsarkiv tjänade till huvudsaklig ledning de gamla föreningarnas, i form av akeessionskatalog förda, mycket ofullständiga inventarielistor. I sammanhang härmed ingick arbetsutskottet till Värmlands, Upplands ock Gästrike-Hälsinge
nationer med hemställan att nationerna ville till Undersökningens arkiv överlåta de i resp. nationsbibliotek befintliga
delar av Värmlands, Upplands ock Gästrike-Hälsinge landsmålsföreningars handskrivna samlingar. Denna framställning
blev av alla de nämnda nationerna bifallen på landskap under
våren 1914.
Till Norrlands nation framställde arbetsutskottet en motsvarande hemställan, att nationen måtte till undersökningens
arkiv överlemna de smärre delar av den Norrländska landsmåls- ock fornminnesföreningens handskrivna samlingar, som
tillfälligtvis kommit att införlivas med nationens bibliotek i stället för, såsom avsikten ursprungligen varit, med Uppsala landsmålsförenings arkiv. Denna hemställan bifölls av Norrlands
nation med undantag för en oväsentlig handskrift (avskrift).
Över resultatet av inventeringen av varje särskild landsmålsförenings samlingar upprättades inventeringsberättelse.
Utlånade delar infordrades; saknade delar efterforskades, i
de flästa fall med framgång.
Utom ovan uppräknade, från landsmålsföreningarna härstammande samlingar ha under året med Undersökningens
arkiv dels såsom gåva, dels såsom deposition införlivats flera
av de dialekttopografiska undersökningarnas samlingar.
Hithörande akcessioner äro följande:
Styrelsen för undersökning av Västergötlands folkmål
har genom beslut, fattat den 29 jan. 1914, förklarat sig upplöst ock överlemnat sina samlingar till den nybildade Undersökningen av svenska folkmål, dock med det förbehåll att nu
endast de delar av styrelsens samlingar, som vore av huvudsakligen språkligt innehåll, skulle till den nya Undersökningens arkiv överlåtas, under det att de delar, som vore av
kulturhistoriskt ock folkloristiskt innehåll t. v. skulle ställas
under förvaltning av kommissionen för utgivande av en beskrivning över Västergötland. Västgötaundersökningens styrelse uttalade dock på samma gång såsom sin förhoppning, att de till den
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nämnda kommissionens förfogande ställda delarna av samlingarna sedermera skulle förenas med de övriga delarna därav. I
denna styrelses samlingar ingingo även de samlingar, som hopbragts av den år 1872 stiftade, år 1901 upplösta Västgöta landsmålsförening. Enligt föreningens stadgar tillföll° vid dess
upplösning alla dess samlingar Västgöta nations bibliotek.
I enlighet med en av föreningen vid dess upplösning uttalad
önskan, överlemnade emellertid Västgöta nation genom beslut
på landskap i februari 1901 till Styrelsen för undersökning av
Västergötlands folkmål »de vetenskapliga delarna» av föreningens samlingar, så att nationsbiblioteket behöll (utom tryckta
böcker) föreningens förvaltningshandlingar (protokoll, matriklar, kassaböcker, korrespondens m. m.).
Styrelsen för undersökning av Södermanland-Närkes folkmål deponerade sina samlingar, vilkas älsta delar härröra
från 1897, de senaste från 1912.
Norrländska studenters hembygdsförening överlemnade alla
sina allt ifrån början av föreningens värksamhet t. o. m. år
1914 inkomna samlingar. I sammanhang härmed överlemnades till Undersökningens arkiv de förut delvis med nämnda
förenings samlingar införlivade uppteckningar, som åstadkommits på föranstaltande av den upplösta styrelsen för
undersökningen av Norrlands folkmål 1897-1900.
Dessutom ha med Undersökningens arkiv införlivats de
samlingar, som hopbragts av den upplösta styrelsen för undersökning av Västmanlands ock Dalarnes folkmål.
Ännu en upplöst förening med likartat syfte, nämligen
den 1897-1901 värksamma (andra) Föreningen för Stockholmsmålet, har under året lemnat sina samlingar till Undersökningens arkiv.
Rörande omfattningen av de från de dialekttopografiska undersökningarna härrörande akcessionerna må nämnas, att
Styrelsens för undersökning av Västergötlands folkmål
till arkivet överlemnade samlingar utgjorts av bl. a. över
65,000 ordlappar ock 215 typordlistor;
de av Styrelsen för undersökning av SödermanlandNärkes folkmål deponerade samlingarna ha utgjorts av bl. a.
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inemot 65,000 renskrivna ordlappar, 56 typordlistor ock omkr.
1,200 kvartsidor renskrivna täxter;
den upplösta Styrelsens för undersökning av Norrlands
folkmål samlingar utgöra omkr. 10,000 renskrivna ordlappar
ock stora täxtsamlingar (blott delvis renskrivna); Norrländska studenters hembygdsförenings deposition omfattar närmare 20,000 ordlappar ock ett 20-tal typordlistor;
de av Styrelsen för undersökningen av Västmanlands ock
Dalarnas folkmål hopbragta samlingarna innehöllo bl. a. över
3,000 ordlappar.
Hela antalet ordlappar, som ingingo i de med Undersökningens arkiv till slutet av år 1914 införlivade samlingarna,
utgjorde omkr. 170,000.
Vidare ha akcessionerna under år 1914 utgjorts av dels de
samlingar, SQM under året gjorts på resor av licentiaterna T.
Ericsson ock H. Geijer, dels av samlingar, vilka Undersökningen
för statsmedel inlöst, ock slutligen av samlingar eller smärre
uppteckningar, som av enskilda personer eller föreningar blivit till Undersökningens arkiv såsom gåva skänkta eller —
i ett fall — deponerade i avvaktan på tryckning.
Med avseende på ifrågavarande resor få vi hänvisa till
s. 41 fr. nedan.
För inlösen av samlingar har av statsanslaget använts
högsta medgivna beloppet, 500 kr. (de inlösta samlingarna
nämnas s. 48 nedan).
Inlösen av hr Jirlows samlingar möjliggjordes därigenom att lic. Ericsson ur egna medel tillsköt 100 kronor utöver det belopp av 150 kr., som för ändamålet utgingo av
statsmedlen.
Bland samlingar, som skänkts till Undersökningens arkiv,
må särskilt nämnas följande:
av fil. stud. Å. Lagerholm år 1914 gjorda uppteckningar
från Torö s:n i Södertörn ock av fil. stud. S. Blom gjorda uppteckningar från Stigtomta s13. i Södermanland (båda dessa upptecknares arbeten förvärvades genom ett av lic. T. Ericsson
av egna medel skänkt bidrag å 75 kr. till vartdera arbetet);
av prof. Lundell flera uppteckningar, gjorda av olika
personer, särskilt rörande Småland, Öland, Ångermanland ock
Norrbotten;
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av prof. liesselman ock lie. H. Geijer, dels gemensamt,
dels var för sig, uppteckningar, gjorda av åtskilliga personer,
från Uppland (däribland en ordsamling å omkr. 1,200 ord_
lappar från Vaksala) samt från Dalarne in.
av läroverksadj. Johan Nordlander i Stockholm dels en
av honom utarbetad omfattande ordbok över målet i Älvros
ock Lillhärdal i Härjedalen samt ett stort antal smärre täxtuppteckningar, däribland materialsamlingar till den planerade, men aldrig utgivna andra delen av Nordlanders »Barnlekar ock barnrim», varav första delen trycktes i Sv. Landsmål V (1886).
Av sällskapet »Vitterhet och Hävd» i Linköping har
skänkts en samling av 57 i sällskapets arkiv befintliga manuskript rörande dialekter ock folktraditioner inom Östergötland ock Småland. Manuskripten härröra till större del från
det 1860-71 värksamma »Sällskapet för svenska språket», bestående av gymnasister vid Linköpings gymnasium, samt från
det samtida ock äldre »Sällskapet för forntida minnen och
historien» vid samma gymnasium.
Allt som inkommit har förtecknats i en akcessionskatalog.
Med hänsyn därtill, att det tydligtvis ej blir möjligt att förr
än efter avsevärd tid fullfölja den påbörjade utförliga nominalkatalogen för alla akcessionerna, har akcessionskatalogen
till betydlig del gjorts så detaljerad, att den tils vidare
måtte kunna i viss utsträckning tjänstgöra som ersättning
för annan registrering.

Utom nyssnämnda akcessionskatalog ock den ovannämnda
nominalkatalogen har påbörjats en topografisk katalog.
Denna omfattar nu alla till Undersökningens arkiv hörande
uppteckningar rörande Södermanland, men föreligger ännu
endast i koncept.
I sammanhang med katalogiseringen har pågått ett ganska
omfattande arbete för bindning av arkivalier. Största delen
av de gamla landsmålsföreningarnas samlingar ha under år
1914 inbundits eller kartonerats, varvid trasiga blad, som i
mycket stor mängd förekommit, ha lagats.
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Under år 1914 har även grunden lagts till ett med Undersökningens arkiv förenat referensbibliotek, över vilket
hittils endast akcessionskatalog hunnit föras. I detta referensbibliotek ingå dels böcker, som med Uppsala landsmålsföreningars samlingar kommit till Undersökningens arkiv';
dels under år 1914 till referensbiblioteket skänkta böcker av
prof. Lundell ock Hesselman, doc. Lampa ock Östergren, bokhandlaren Zander i Falun (bl. a. Crwlius' beskrivning över
Nås) m.
Lok al för samlingarnas förvaring ock för utförandet av
det arbete, som måst utföras där arkivalierna förvaras, har
genom överbibliotekariens tillmötesgående beretts i universitetsbiblioteket, där Undersökningen under året disponerat dels
två skåp i arkivrummet, dels ett skåp ock några hyllor i en
av boksalarna. På hyllorna ha uppställts i för ändamålet
särskilt gjorda kartonger de på lappar skrivna ordsamlingarna,
varje kartong rymmande omkring 4,000 lappar. Genomförd
systematisk uppställning ock signering av samlingarna har
dock uppskjutits, tils det rum, som enligt planen för universitetsbibliotekets ombyggnad skall ägnas åt Undersökningens
samlingar, får tagas i besittning. Arbetsplatser för besökande
finnas ej vid samlingarna, utan måste härför läsesalen anlitas.
Antalet antecknade besök i samlingarna under året utgör
omkr. 130. Då besökare, som mera än en dag begagnat
rekvirerade arkivalier, gjort detta på läsesalen utan att annat
än för ny rekvisition eller för rådfrågning förnya sina besök
i Undersökningens samlingar, så är antalet antecknade besök
lägre än antalet värkliga studiebesök.
För samlingarnas begagnande har vid sammanträde av
ledarne den 29 maj 1914 antagits ett av arbetsutskottet utarbetat reglemente (Bil. I).
Såsom av det föregående torde framgå, ha vid sidan av
den registrering, som åligger Undersökningen, åtskilliga till
1) Det allra måsta av de gamla landsmålsföreningarnas förråd av
tryckta böcker har emellertid på sin tid från de särskilda föreningarna
kommit till resp. nationers bibliotek, ett förhållande vari numera någon
ändring icke lämpligen kan ifrågasättas.
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'registrering ej hänförbara, men med arkivarbetet sammanhängande uppgifter tagit i anspråk en betydlig del av arbetstiden. Särskilt gäller detta expedition av lån, besvarande av
förfrågningar (muntliga ock skriftliga) samt handledning åt
upptecknare ock granskning av under året gjorda uppteckningar.

Bearbetning av materialet.
De hithörande arbetena ha till sin huvudsakliga del bestått i excerperingar ock undersökningar direkt avsedda såsom
förberedelse till de av lie. T. Ericsson ock H. Geijer utförda
resorna inom Södermanland ock Jämtland. I tryck har utgivits av lie. T. Ericsson en samling »Gamla södermanländska
ord», avsedd att tjäna såsom ledning vid ordsamlingsarbete.
Denna lista har tillsänts intresserade personer inom Södermanland ock närliggande landskap. Dessutom har under år
1914 i tryck utgivits slutet av T. Ericssons avhandling »Södermanlands folkmål» (Sv. landsmålen B. 8) jämte en språkkarta över landskapet. Vid sidan härav har utgivits prof.
Lundens »Om uppteckning av folkmål», Sv. landsmålen 1914
s. 1-44, utarbetad på uppdrag av 1:a kongressen för nordisk
folkkunskap i Stockholm 1908.
Undersökningar i landsorter.
Av de tvänne undersökarne ha företagits följande resor:
Lic. T. Ericsson har rest inom Södermanland 25/5-15/7
ock inom Södermanland ock Västmanland 1/io-23/11 1914.
Den förstnämnda resan, som inleddes med några dagars
studier i Nordiska Museets, arkiv. i Stockholm ock i Södermanlands fornminnesförenings arkiv i Strängnäs (å bägge dessa
håll rörande smeden G. Ericssons samlingar m. m.), ägnades
huvudsakligen åt uppteckningar inom sö. Södermanland,
särskilt det förut föga representerade Rönö härad. I socknarna Tystbärga ock Bälinge (samt det angränsande Svärta)
gjordes sammanlagt omkr. 1 månads undersökningar, avseende utom grammatisk komplettering även en översikt rörande det sdml. ordförrådets fördelning i anslutning till förut
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gjorda orduppteckningar i norra Sdml. (Selaön) ock i mellersta Sdml. (Dunker). Andra besökta orter voro Södertälje
med landsförsamlingar (tillägg till förut gjorda undersökningar), vidare Hölö, Furtuna ock Malmköping — å alla dessa
orter gjordes dock endast kortare uppehåll för vissa frågors besvarande ock för att intressera ock instruera vissa bygdemeddelare. En extra utflykt gjorde E. till Brännkyrka för
att personligen biträda vid de s. 38 ock 48 nämnda Södertörnsmedarbetarnas uppteekningsförsök.
Den senare reseperioden avsåg kortare undersökningar i
ett flertal socknar dels inom Sdml. för att utfylla de återstående större luckorna — språkgeografiskt sett — i sörmlandsundersökningen, dels inom Västmanland (14//1-23/u.) för att få
de första punkterna bestämda i en undersökningsbas för östra
hälften av detta landskap.
I Sdml. besöktes först Nämndö församling i östligaste
skärgården, senare följande socknar i det inre, ungefär efter
linjen Gnesta—Flen ock från Flen söderut ock vidare till
längst i sydväst: (Järna i förbifarten,) Frustuna, Dillnäs,
Gryt, Flen, Sköldinge, Lerbo, Blacksta, Bettna, Björkvik,
Kila — alla utom Blacksta nya i den topografiska översikten.
Huvudintresset i dessa uppteckningar knöt sig till Björkvik,
men längsta tiden krävde eljes uppehållet i Flen, närmast
för redigeringen av den ovan nämnda frågelistan »Gamla sörmländska ord», för vilken också i Strängnäs hade behövts några
dagars uppehåll. Studier i lånade arkivalier ock underhandlingar med bygdemeddelare förekommo även under denna resa.
I Västmanland påbörjades — efter ett kort besök i Västerås för samarbete med Västmanlands läns fornminnesförening — uppteckningar inom socknarna (Kolbäck — blott ang.
objekt) Munktorp, Ramnäs, Sala.
Sammanlagd resetid för Ericsson: 31/2 månader.
Lic. H. Geijer har under året företagit tre resor:
Till Linköping 8/6-13/6 1914. Närmaste anledningen till
denna resa gav ett av »Sällskapet för Vitterhet och Hävd» i
denna stad till Unflersökningen framställt erbjudande att till
Undersökningens arkiv, efter av dess sekreterare i samråd med
föreningens styrelse gjort urval, överlemna vissa i sällskapets
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arkiv befintliga manuskript (jfr s. 39 ovan). Under samma
resa tog G. i Linköpings stiftsbibliotek kännedom om de viktigaste där förvarade handskrivna källor rörande dialekter
ock folktraditioner.
Till Dalarne 1O/9_23/9; dels för uppteckningar i Falutrakten,
i .Rättvik, Gagnev m. m., dels för att med medlemmar av
Dalarnes fornminnesförenings styrelse personligen underhandla
om närmare samvärkan för undersökning av Dalarnes folkmål.
Dessa underhandlingar gällde bl. a. deposition i Undersökningens arkiv av sådana i Fornminnesföreningens arkiv i Falun
ingående hdskr., som för de fortsatta dalmålsundersökningarna
vore av betydelse; vidare att föreningen åt Undersökningen
skulle uppdraga att efterhand ock i den mån det befanns lämpligt till dess arkiv indriva uppteckningar, gjorda på de av föreningen medels landstingsanslag bekostade stipendieresorna för
uppteckning av folkmål, för så vitt sådana uppteckningar ej
redan till föreningens arkiv inlemnats. Under 1915 har en av U:s
arbetsutskott till föreningens styrelse gjord hemställan rörande
båda dessa frågor blivit av föreningen bifallen. Slutligen
genomgicks föreningens arkiv i avsikt att taga kännedom om
vad detta infiehölle av ifrågavarande art.
Till Jämtland 4/12-352 med avstickare till Ångermanland
20/12_21/12. Resan användes huvudsakligen till dialektundersökningar, som, i anslutning till av G. tidigare inom västra
Jämtland gjorda undersökningar, egnades åt Mattmar ock
dess grannsocknar Mörsil ock Alsen. Dessa socknar bilda
nämligen i förhållande till de västligare, tidigare genomgångna socknarna (Undersåker, Åre ock Kall) början till ett
nytt dialektområde, vars utsträckning åt öster ännu är okänd.
Undersökningen fortsattes utan avbrott efter nyåret 1915. De
uppteckningar, som gjordes under den inom år 1914 fallande
delen av resan, ha vid redigering ock renskrivning ej skilts
från de under resans fortsättning jan.—febr. 1915 gjorda uppteckningarna, utan först gemensamt med dessa tillförts Undersökningens arkiv. Dessutom anställdes under samma resa
efterforskningar efter äldre skrivna ock tryckta källor av
någon betydelse för kännedomen om dialekterna. Sådana efterforskningar företogos i Jämtlands bibliotek, i länets lantmäterikontor, hos Jämtlands läns fornminnesförening samt hos
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enskilda, i sistnämnda avseende särskilt för vinnande av upplysning om framlidne kapten Hans Westins efterlemn ade
samlingar. En del av dessa anträffades också i Fors socken.
Från Fors företogs under dagarna 20/12-21/12 ett besök hos
regementspastor E. Modin i Ångermanland för studier i hans
samlingar från Ångermanland m. fl. norrländska landskap.
Sammanlagda resetiden för Geijer uppgår till 44 dagar.
Den tid, som använts på resor, har således, särskilt beträffande Geijer, betydligt understigit den ursprungligen beräknade ock i K. br. av den 22 aug. 1913 föreskrivna resetiden,
omkring 4 månader för vardera undersökaren. Denna inskränkning i restiden föranleddes därav, att arkivarbetena
under detta första år hopade sig mer, än att de under den härför
avsedda tiden kunde medhinnas, utan att det lämpligen lät
sig göra att låta vissa ursprungligen för år 1915 avsedda arkivarbeten stå över till detta år. Bl. a. hade Undersökningen att
under år 1914 mottaga betydande samlingar, som, så vida de ej
skulle tils vidare fullständigt avstängas från begagnande, omedelbart måste underkastas ordnande ock registrering. Med anledning av att resetiden således måste inskränkas, ingingo
Undersökningens ledare till K. Maj:t med underdånig ansökan
om sådan ändring i de genom K. hr. av den 22 aug. 1913
givna föreskrifterna, att det måtte medgivas, att den ena undersökaren inskränkte sin resetid till omkring två månader
samt att den härigenom uppkommande besparingen måtte få
användas till papper, kartonger, bokbinderiarbeten ock dylika expenser för undersökningen. Denna ansökan blev genom
k. resolution av den 31 dec. 1914 bifallen.
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Bilaga I.
Reglemente för begagnande av arkivalier, hörande till Undersökningen av svenska folkmål.
A.

Allmänna bestämmelser.

§ 1. Undersökningens samlingar skola förvaras i Uppsala universitets bibliotek ock för begagnande till vetenskapliga ändamål hållas
tillgängliga enligt följande regler.
§ 2. Undersökningens sekreterare tjänstgör tillika som dess arkivarie. I hans frånvaro förordnas av arbetsutskottet annan person
i hans ställe.
§ 3. Arkivalierna äro icke tillgängliga vare sig för begagnande
inom Universitetsbibliotekets lokaler eller för utlåning utom Universitetsbiblioteket:
då vid deras överlåtande till eller deponerande i samlingarna
fästs villkor, som utgöra hinder härutinnan;
då anledning förefinnes att befara, det arkivalierna kunna lida
skada genom att utlemnas till begagnande;
då arkivalierna icke utan hinder för Undersökningens eget
arbete kunna avvaras.
§ 4. Företrädesrätt till bearbetning ock publicering av i samlingarna ingående uppteckning eller utredning tillkommer den, som
utfört uppteckningen eller utredningen, efter i varje särskilt fall med
arbetsutskottet träffad närmare överenskommelse. I övrigt må ingen
publicering äga rum utan efter samråd med arbetsutskottet.
§ 5. I tvivelaktiga fall skall överbibliotekarien pröva, huruvida
arkivalier, som begäras till begagnande inom bibliotekets lokaler, må,
enligt §§ 1, 7, 8, jämförda med §§ 3 ock 4, utlemnas eller icke.
I alla frågor, som röra utlåning, deltager överbibliotekarien såsom
särskilt tillkallad ledamot i arbetsutskottets beslut.
§ 6. Därest arkivalier, som utlemnats till begagnande inom
bibliotekets lokaler eller som utlånats utom biblioteket, återställas i
skadat skick, ock likaså därest det lånade ej alls kan återställas, vare
låntagaren skyldig att genast gälda skadeersättning, vars belopp Undersökningens arbetsutskott äger bestämma. Arkivalier, för vilka skadeersättning sålunda guldits, förbli dock samlingarnas tillhörighet.

B. Clemning till begagnande inom Universitetsbibliotekets lokaler.
§ 7. Uppställda ock katalogiserade delar av samlingarna utlemnas genom Universitetsbibliotekets försorg till begagnande inom bibliotekets lokaler under iakttagande av de föreskrifter, som i övrigt gälla
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inom biblioteket. Dock sker sådant utlemnande icke i de fall, varom
i § 3 säges.
§ 8. Ännu icke ordnade ock katalogiserade delar av samlingarna må, därest ej särskilda hinder möta, genom Undersökningens
sekreterare eller den, som i hans ställe av Undersökningens arbetsutskott förordnas, göras tillgängliga för begagnande i därför avsedd
lokal under iakttagande av samma föreskrifter ock samma undantag,
som enligt § 7 gälla för utlemning till begagnande av ordnade ock
katalogiserade delar av samlingarna.

C.

Utlåning utom Universitetsbiblioteket.

§ 9. Utlåning utom Universitetsbiblioteket äger rum endast efter
formligt beslut av arbetsutskottet samt, med i § 10 nämnda undantag,
endast till offentliga institutioner för begagnande inom dessas egna
lokaler.
§ 10. Lån av till samlingarna hörande arkivalier med rätt att
använda det lånade eller viss del därav utanför offentlig institutions
lokal må av arbetsutskottet undantagsvis kunna medgivas i följande fall:
då sådant oundgängligen erfordras för av Undersökningen föranstaltade arbeten;
då lån med rätt till dylikt begagnande begäres för av annan
organisation eller av enskild person företagna arbeten, därest dessa
arbeten av arbetsutskottet finnas vara av betydande vikt antingen
direkt för Undersökningens egen värksamhet eller överhuvud för folkmålsstudiet ock vad därmed sammanhänger, samt tillika förhållandena
funnits vara sådana, att arkivalierna ej lämpligen kunna för ändamålet begagnas inom offentlig institutions lokal.
§ 11. För lån, varom i § 10 säges, äger arbetsutskottet att i
särskilda fall uppställa särskilda villkor. Som allmän regel för dylika
lån gäller, att låntagaren är skyldig att åt det lånade bereda tryggaste
förvaring, som under förhandenvarande omständigheter är möjlig, samt
att ej större del av det lånade får på en gång till mindre trygg förvaringsplats uttagas eller på sådan plats längre tid behållas, än som
för användningen till det bestämda ändamålet är nödvändigt.
§ 12. Låntagaren må ej utlåna ur Undersökningens samlingar
till låns erhållna arkivalier åt annan.
§ 13. Tiden för lån utom Universitetsbiblioteket är, därest ej
i särskilda fall arbetsutskottet vid lånets beviljande bestämt annan
lånetid, säx månader. Efter lånetidens förlopp må förnyelse av lånet
kunna av arbetsutskottet medgivas, varvid iakttages vad i §§ 14, 15
ock 17 bestämmes.
§ 14. Utom Universitetsbiblioteket lånade arkivalier är låntagaren skyldig att, vid anmodan av arbetsutskottet, låta undergå inventering. Då förnyelse begäres av lån, för vilket lånetiden utlupit, skall
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inventering alltid äga rum före beviljandet av låneförnyelse. Ha arkivalier utlånats till institution, som med avseende å betryggande
förvaringssätt ock vård är med Universitetsbiblioteket jämförlig, må
de lånade arkivalierna, efter överbibliotekariens beprövande, kunna
inom den lånande institutionen undergå inventering. Ha arkivalier
utlånats till hit ej hänförbar institution eller till enskild, må, därest
förhållandena äro härför lämpliga, efter överbibliotekariens beprövande,
inventering kunna få ske i orten, dit arkivalierna lånats, genom person, som av arbetsutskottet i det särskilda fallet fått åt sig uppdraget
att förrätta inventering. I alla andra fall skola de lånade arkivalierna insändas till Universitetsbiblioteket för att där inventeras.
Låntagare utom Uppsala skall återsända det lånade omsorgsfullt inpackat ock försäkrat till belopp ej understigande assuranssumman för Undersökningens egen sändning. Att återsända lånade
arkivalier •i korsband är ej tillåtet. Alla kostnader för transport är
låntagaren skyldig att gälda.
Utom Universitetsbiblioteket lånade arkivalier, som behövas för Undersökningens eget arbete, skall låntagaren, även före
utgången av den vid lånets utfående bestämda lånetiden, då anfordran
därom av arbetsutskottet göres, ofördröjligen återsända. Låntagaren
är i sådant fall berättigad att, så snart de av honom före lånetidens
utgång återsända arkivalierna kunna avvaras för Undersökningens eget
arbete, åter utfå desamma samt behålla dem så lång tid, som återstår
av lånetiden.
Önska flera lånesökande under samma tid låna samma
arkivalier, äger arbetsutskottet att i varje särskilt fall bestämma, i
vilken ordning ock för hur lång tid varje lånesökande må erhålla det
begärda lånet.
Därest låntagare ej inom bestämd tid återställer det
lånade, plikte han till Undersökningens kassa 5 kronor för varje påbörjad överskjutande vecka, intill dess det sammanlagda pliktbeloppet
uppgår till 50 kronor. Har låntagaren ej inom 10 veckor efter lånetidens slut, trots två gånger upprepade påminnelser från arbetsutskottet, återlemnat det lånade, vare låntagaren skyldig till sådan ersättning, varom i § 6 säges.
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Bilaga II.
Sammandrag av räkenskaperna för användningen av 1914 års
statsanslag.
kr 4,999.92
Arvoden
Reseersättningar:
706.66
till Ericsson
293-34 1,000.00
» Geijer
Inlösen av handskrifter:
till folkskollär. Aug. Nordström i Luleå för ett till
Undersökningens arkiv insänt manuskript med titel:
»Något om språk, seder och bruk i Neder Luleå» 50.00
till fil. stud. R. Jirlow för till Undersökningens arkiv
inlemnade handskrivna samlingar rörande dialekttema i Brännkyrka, Huddinge, Botkyrka ock ösmo
socknar i Södermanland, omkring 1,700 renskrivna
ordlapper samt ett fåtal täxter, jämte primärupp150.00
teckningar (jfr s. 38 ovan)
till fil. stud. S. Åsander för till Undersökningens
arkiv överlemnade manuskript rörande målet i
Lillhärdal (Härjedalen), omkring 1,300 renskrivna
ordlappar, en typordlista (blott ljudlära) m. m. . 150.00
till fil. kand. Sven P. J. Svenson för en till Undersökningens arkiv överlemnad ordsamling ur Bärgsmålet i Jämtland, omkring 1,400 renskrivna ord150.00 500.00
lappar m. m
Expenser:
för förvaltningskostnader (frakt, maskinskrivning
4 0.51
m. m )
264.72
för papper (ock andra materialer)
345.o o
för kartonger
336.92 987.15
för bindning
12.9 3
Behållning till år 1915
Summa kr. 7,500.00

Detaljerad redovisning har lemnats till K. kammarrätten.
Den räntebehållning, som uppstått, innestår tils vidare som
besparing i Undersökningens bankbok. Några för undersökningens ändamål gjorda utgifter ha bestritts av enskilda medel,
såsom förvärvet av en del handskrifter, varav de viktigaste torde
vara de, som nämnts s. 38 ovan, samt tryckningskostnaderna för
den ovannämnda frågelistan »Gamla södermanländska ord» samt
vissa smärre expenser för förvaltningskostnader ock materialier.

Njurundamålets formlära
(Medelpad).
Av ERIC STENBOM.

Omkring en ock en halv mil söder om Sundsvall vidtager
Njurunda socken, sträckande sig efter kusten ned till gränsen
mot Hälsingland i söder. Med dialekten är författaren av föreliggande uppsats väl förtrogen sedan barndomen, men för säkerhets vinnande ha alla exempel genomgåtts med f. hemmansägaren E. Myrn, som väl känner såväl den äldre som den
yngre generationens språk. Då akcenten i huvudsak överensstämmer med riksspråkets, har jag särskilt utmärkt densamma
endast i de fall, då den avviker därifrån.

4-152642. Si,. landsm 1915.

Substantiv.
A. Numerus.
Som den gamla indelningen av genus i mask., fem.
ock neutr. visar sig vara den bestämmande faktorn vid böjningen i allmänhet, har jag valt denna indelningsgrund. Jag
tror, att därigenom vinnes större klarhet ock enhetlighet, än
om en uppdelning efter ändelser i t. ex. obest. plur. skulle
göras. Möjligen kan denna noga genomförda åtskillnad i genus
sammanhänga därmed, att i tredje personens personliga pron
saknas motsvarighet till det riksspråkliga »den».
Maskuliner.

Nästan alla mask.1 ändas i obest. plur. på -er. Hos
de kortstaviga svaga mask., som i obest. sing. sluta på -a,
tycks formen i oblika kasus ha segrat. De bilda sin plur. genom
tillägg av änd. -rer.
Anm. Jag har dock någon gång iakttagit, att denna sista plur.
kan bildas genom tillägg av blott -r. Skulle man kunna antaga, att
detta från början varit regel, ock att den längre formen uppstått genom
påvärkan av de vida talrikare subst. på -er, således genom systemtvång?

1. Plur. bildas genom tillägg av änd. -er (1. -r). Hit höra
a) alla starka mask., t. ex.
drceyar
drcevan
drcen
drceoan
dräng
betan
bel betar
boll
bron
brenar
brenan
bron
brunn
kamar
kaman
kam
kaman
kam
(manan)
mana
metnan
manar
måne
afeglar
agtclan
af g
afålan
affär
1)

Om undantag se § 4.
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balk
ba-k
bcd_rkan
barkar
banan
båt
int
b ata
Uttar
batan
bäck
bceb.
bceipan
bcebar
&ekan
bälg
bah
baban
bjjar
barjan
dal
dak
da,',
dcarar
dakan
person
paj&
pajdnar
patsönan
PaOn
fjärding baby
&armar
flakman
figkiVan
hammare hamar
Urnan
harnarr
hamaran
karl
bar
barr
baran
Ån
nog
rytm
rygar
rygg
rygan
skruv
sb.ruv
struvan
sAruvar
sbruvan
akar
åker
akrar
«kran
by
byn
by
byar
byan;
b) långstaviga svaga mask. atom de på -are (se därom § 3),
t. ex.
bunke
bokan
begkar
begka
bokan
granne
granar
graaa granan:
granan
kälke
jpaKrka
bsa?.rkan
Jakar
»a_lrkan
stolpe
stab»
stakpan
starpar
stakpan
timme
tima
tzman
timar
tzman.
2. Plur. bildas genom tillägg av änd. -rer. Hit höra
c) kortstaviga svaga mask., en mycket livaktig grupp, t. ex.
båge
bega
began
begarar
begaran
draka
drake
drakan
drakarar
drakaran
hare
kara
haran
hararar
hararan
påse
pesa
pesan
pesarar
pesaran
mage
maga
magan
magarar
magaran.
§ 3. Som bel böjas bvcel, sal, kerprcil, samt med synkope
i plur: pet] 'kittel', fal, tid?, tygal, spggal, ceyal;
som broa: hun 'hund', mua, sten, spor, 'spån', vcea, famn, omn
'ugn';
som kam: arm 'arm', orm, dront, ska?" forn, dam;
som bet: hat, part, prcest, gs, grgs, hals, as, dars 'dans' yest;
som be: stek, firceb., sceb, rek, satt;
som baki: ab 'älg', vari 'varg', mar), her;
som clak: gak 'gård', stO, samt med synkope i plur.: fega.,
gcivar, nckar, n4var, %vpk, skakar (kan även vara fem.),
aksg 'vagnsaxel';
som pa,sdn: akfdn 'auktion', statPn, natOn;
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som bag: fob.;
som fjably: hedmy, hovdky, konu, tolv!) 'tidning';
som hamar: 'navar, skomåkar ock övriga ord på -are i rspr.,
därigenom att slut-e i dessa ord bortfallit;
som tar: var;
som ryg; vcefj;
som kar: somar, båda med synkope i plur.;
som N: sno, sa.
Anm. Att en slutande guttural palataliseras framför art. i sing.,
inträffar blott hos den äldsta generationen, under det att detta sällan
(eller kanske aldrig?) höres hos den yngre generationen.

Oregelbunden böjning hava:
man
menar
moran
mora
morgon
aftnan
aftnar
aftan
afton
afta
dggar
dagan
dan
dag
dag
sonan
sonar
s011e
sn
son
shedran
(stcedar)
stan
sta
stad
skona
skor
skon
sko
ska
-bona
-bor
-bon
(Njurunda)• bo -bo
fotran .
fotr
fottz
fot
fot
-stcevran
-stcevar
-stavan
bokstav
bokstav
spcenran
spcen
span
spann
span
6 menar mwtran
man
man
broran
bmra;
bror
bror
bror
bonran
bon
bon
bonar
bonde
,n arian.
manar
man
månad
M61749
Femininer.

Alla fem. på få undantag när ändas i obest. plur. på -er.
Som bekant lånade i yfsv. många subst. efter paradigmet drake
-a även till nom. ock fingo en alternativ böjning efter paradigmet gata. Men det stannade ju icke härmed, utan många
av dessa ursprungliga mask. naturaliserades som rena fem. I
målet hava de dock bibehållit sitt mask. -e, men med dessa
hava övriga svaga fent., som i rspr. ändas på -a, gjort sällskap,
så att de alla ändas på -e i obest. sing. De som sluta på -el,
-en ock -er, få synkope i plur. Detta gäller
a) alla fem, med regelbunden böjning, som ej höra till
grupp b, t. ex.
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axel
aksla
akslar
ab,/
akslaw
byggning by9249
bynzva btozvar bynlyan
bakalsar
bahalsa
bakelse
bakals
bakalsan
dora
der
dorar
doran
dörr
elakhet etakheta elakhetar elakhetan
elakhet
gren
grena
grenar
grenan
gren
frua
fruar
fru
fruan
fru
gropan
grop
gropa
gropar
grop
hud
/man
hu
hua
haar
nrgkan
nål
naira
nedrar
nedi.
sejar
~jan
sorg
sov
sorja
soknan
socken
sokan
sokna
soknar
broan
bro
broa
bro
broar
ko
koa
köan
ko
köar
röst
rost
rostan
rosta
rostar
smörgås
-ueis
smorggis
-o.ris
a
-grisar
., _ a n
bsyster s(t!.
systran;
sigstra
systrar
b) de svaga fem., som i riksspråket ändas på -a i sing„
t. ex.
aska
aska
—
aska
kyrka
jor.4a jpea
jpean
../39013
flicka
stin.ta
stgnta
stgntar
stgntan
blomma
bkoota
borna
bkomar
birornan
smedja
smga
smga
smgan
smgar
skada
skaa
skaa
—
§ 6. Som alssg böjas: stgivak, c'evak;
som bytny: drotym, ijscpny, hmv 'kolning', Joey 'körning',
oliv 'ordning';
som bakals: hakals 'hackelse' ock övriga ord på -eise;
som der: mar 'märr', myr, fy 'fåra' (sulcus), ar 'åra', pr
'potatis';
som gren: blygt 'kvarn', vagn, an 'aln', grm 'grind', gran;
som hu: bo 'bod', fe, he 'hed', vt. 'vidja' (kan även gå efter
grupp b);
som grop: see, sa, asp, Ivork, grav, vetg, rem, mar4 'mark';
som nak: Jok 'jord', sok;
som ho: fko (motsats till 'äbb'), sla, trs, vr4;
som rOs.t: makt, skey, sAreft 'skrift', trakt, at ‘ärta';
som systr: fdstr, möstr.
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Oregelbunden böjning hava:
bok
boka
botar
b04ran
dotra
ditran
dotr
ektrar
nata
mat
ncetar
netran
tana
tcenar
tan,
tcenran
staga
stag
stceyar
stceyran
lys
lusa
10s
105 stuga
stuga
stigar
stggan.
Som nat böjas: jet 'get' (er), fgsfrnQt, rQt (ratar);
tan: han, 'hand', ratt, stran, an 'and';
stag: svag, tag;
/ms: mus;
stuga: fajta 'förstuga', laa 'lada'.

bok
dotter
natt
tand
stång
lus
stuga
som
som
som
som

Neutrer.
§ 9. Allt efter de olika sätt, på vilka plur., som nedan
synes, här bildas, har jag indelat neutrerna i tre avdelningar.
Plur. = sing. Hit höra neutr. med konsonantslut:
bärg
ber)
bcerja
ber)
bcerja
bord
bo?
boa
bc??P
bok:a
band
ban
bana
ban
bana
betsel
best
besla
bes!,
besla
finger
fira
Nar
fira
Nar
kärl
fela
»Tia
1§6P1
M-fi
golv
g-0Na
gett)
gekva
ge.tv
lakana
lakan
lakan
lakan
lakana
hallon
halona
halon
halon
halona
skott
sket
skota
sket
skota
taka
tak
tak
tc_dc
taka
ägg
ceg
ceg
cega.
ega
Plur. bildas genom tillägg av änd. -ar, varvid sing.
slutvok. bortfaller. Efter denna grupp böjas tvåstaviga neutr.
på vokal:
dWan
dWar
dike
dUpa
dgjp
brean
bräde
brcear
brcea
bred
huvan
huvud
huvar
huva
huva
inpft
en_pr
äng
inya
VIP
vetnan
vetna
vetnar
vittne
vetna
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ombyta ombyta (embytar?) —
ombyte
«ar
oran
ora
bra
gra
orar
gran
öre
tya
syra
ogar
ogan
öga
Ca
Oga
—
(ottan).
järta
yata
jata
3. Plur. bildas genom tillägg av änd. -n. Så böjas enstaviga neutr. på vokal:
tren
trena
tre
tre
trä
Amen
knena
knä
J blice
Ån'T
bon
bona
bo
bo
bo
led
le
len
lena.
le
B. Artiklarna.
Postpositiva bestämda artikeln.
§ 10. Formerna för densamma i målet äro följande:
fem.
neutr.
mask.
_ a,
sing. -an, -n, —1
-a, —1
plur. -an, -ran
-an, (-ran)
-a, -an, -na.
§ 11. Vid artikelns suffigering märkas följande förändringar,
som subst. undergår:
Ett slutande k eller r sammansmälter med artikelns -n
till resp. r, ock g.
Synkope inträder i ordet sommar samt mask. plur.,
fem. ock neutr. sing. ock plur. i ord, som ändas på -al, -at,
-an ock -ar.
Till dessa förändringar hör även den palatalisering,
varom talas i § 3, anm.
§ 12. I mask. sing. bildas best. form av obest.:
1. genom tillägg av -an till ord, som i målet sluta på
labial, palatal eller guttural, t. ex. kovan, kkafan, vcevan, pnkan,
konugan;
2. genom tillägg av -n till ord, som sluta på vok. eller
tungspetsljud. Detta -n uttalas:
som n efter vok.: byn, bogan;
E, e efter dorso-gingival utom ?P, r ock n: bqk,
som
bOj, knotg 'myggen', grgsti., både 'bölden';
1)

Artikeln har fallit bort, så att best. ock obest. form bliva lika.
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c) sammansmälter med föregående k ock r till n ock g :
stoft, alen.
3. Utan särskild änd. är best. form, när ordet slutar på -n.
i obest. form.
Anm. Akcentförändring ha far ock bror:
oregelbundet, i det best. form heter ppt.

fob brol; pinne är

§ 13. I mask. plur. bildas best. form:
1. genom änd. -an, som lägges till
obest. sing. av starka mask.: drceyan, bakkan, hestan;
stamslutande kons. i långstaviga svaga mask., som gå
efter § 2 b, t. ex. bulan, speran av 'sporre', »akkan av 'kälke';
2. genom änd. -ran, som lägges till obest. sing. av kortstaviga svaga mask.: hagaran av 'hage', skaran av 'släde' etc.
§ 14. I fem. sing. bildas best. form genom änd. -a, som
fogas till:
obest. sing. i alla fem., som gå efter § 5 a, t. ex. dera,
aksla, broa, sova 'sorgen';
stamslutande kons. i svaga fem., som i riksspråket
ändas på -a i obest. sing., t. ex. kkeka, »orka etc.
Orden stuga ock laa (se § 7 ock 8) äro lika i best. ock
obest. form.
§ 15. I fem. plur. bildas best. form genom änd. -an, som
tillägges:
till obest. sing. i de fem., som nämnas i § 14, mom. a,
t. ex. stavkan, tf an etc.;
på samma sätt som i § 14, mom. b, t. ex. lampan etc.
§ 16. Neutr. bildar best. sing.:
genom tillägg av änd. -a till alla neutr. med konsonantslut, t. ex. fata, husa, lana 'landet';
utan särskild änd., så att best. form blir lika med obest.
i alla neutr., som sluta på vok., t. ex. dkya, huva, trT, bo.
§ 17. Vid fråga om en viss, bestämd person tillägges den
postpositiva best. art. -an, -n till egennamn, som äro enstaviga
eller sluta på -ing eller vilkas sista sammansättningsled utgöres av växt, växtdel eller lokalitetsuttryck. Denna bildning
förekommer icke vid namn, som sluta på -n. Ex. bchystroman,
no:rbceryan,cikAingtta, rötvg•an, hithyan.
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Obestämda artikeln.

Obest. art. heter:
ueutr. g (t?)
fem. g (t?)
mask. (a)n 1. -n
Formen -n användes i enklitisk ställning, varvid
n-ljudet till uttalet rättar sig efter föregående ljud. Ex. han
ha-n polka, hu sta-n krona 'hon stal en krona', dom ha
spat-u del.
En prepositiv pleonastisk art., mask. (a)n, fem.
a, begagnas framför orden far ock mor samt framför mask. ock
fem. förnamn ock egennamn på husdjur. Ex. ta par, 9) erb.9,
a kara, a ana, 9y, brunta, a gulros.
Vare sig förnamnet står ensamt eller ännu mer, om det är
närmare bestämt genom ett tillägg, angivande boningsort —
t. ex. et ep myra ('Myre' är namn på by liksom Skrängsta
i följande ex.), tt, -ngsa sblyegsta — har artikeln rent individualiserande karakter.
C. Kasus.
Genitiven är föga i bruk som särskild kasus, ock.
mindre i obest. än best. form. De vanligaste uttryckssätten ära
antingen sammansättning eller omskrivning med prep. Gen.
på -e användes mäst av tillnamn, titlar ock yrkesnamn, varvid
bär liksom i Degerforsmålet best. art. måste finnas antingen i
ägarens eller det ägda föremålets namn. Ex. lobcerjans vagn
eller ftibe,s vagna. Ofta användes denna gen. i uttryck, där
orden folk, hus eller gård få underförstås, t. ex. fran jorbyaj'körkvärdens', tt hanla,s 'handlandens', danar tokmans 'hos tolvman' samt i synnerhet efter prep. till: tg matnas (marknaden),
tg sta,s (staden), tg bits, tg jorAas (kyrkan), tg has (hälgen).
Vokativ. Såsom sådan kan man anse former med
akcentförändring från gravis till akut, som orden papa, mama,
moma samt tvåstaviga fem, förnamn ock mask. med grav akcent
få i allokutiv funktion.
Av den gamla dat. ock ack. har jag icke märkt
några spår i det nuvarande målet.
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Adjektiv.
Lika skarpt utpräglad som i subst. finna vi även här skillnaden vara mellan olika genus.
A. Positiven.
Obest. form i självständig ställning har mask., fem.
sing. ock hela plur. lika. Neutr. sing. bildas genom tillägg av
-t ock till enstaviga på vok. -tt. Adj., som sluta på -t i mask.
.ock hava kort vok., bliva °böjda i alla ställningar, t. ex. Ut,
fast, sval. Om böjningen av pret. part. se § 60. Vidare ex.:
sing. neutr.
sing. m. f.; plur. m. f. n.
rent
-ren
ren
helt
hel
hel
valsar
vacker
valsat
gama
gagnat
gammal
iyft
djup
PO (.1¥19 )
styft
styv
styv
duyit
-daktig
cli-44
varm
vant
varna
gul
g/Ltt.
9944,..
stot
stor
stor
starb•
stat
stark
lagt
lång
lag
het
bet
het
gol
god
gQ
ny
ny
mit
liten
4 iti
4tat
luden
kat.
kan
Bestämd form i självständig ställning.

Denna form, som företrädesvis förekommer av enstaviga adj., bildes genom tillfogandet av postpositiva best. art.
mask. -an eller
fem. -a, neutr. -a, plur. -an. I mask. följas
därvid samma regler som för subst. i § 12, med den skillnaden
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att -an tillägges även adj., som sluta på vok. eller -n. Akcenten
är överallt gravis. Synkope få adj., som sluta på trycksvagt
-al, -el ock -er (jfr § 11,2).
plur.
neutr.
fem.
Ex. mask.
lagan
lav
laga
legan
renan
rena
rena
renan
hetan
heta
heta
hetn
helan
hela
hela 9
heln
gukan
guka
guka
guZ.rn
vakran
vakra
vakra
vakran
ketan
kela
kota
ketg
dyran.
dyra
dyra
(lyran
Obestämd form i förenad ställning.
§ 26. Till pos. föregången av obest. art, lägges i mask.
änd. -an eller -n, fem. -a, neutr. -a ock plur. -a.
plur.
neutr.
fem.
mask.
Ex.
n svatg hcest j va/Sara stinta j sncelta ban N% Akcear
g hetta trce stora stenar.
i vita sceg
laean rek
Bestämd form i förenad ställning.
§ 27. Denna kan uttryckas på två sätt:
antingen genom juxtaposition, om subst. får best. postpositiv art., då adjektivets grundform oförändrad användes i
alla ställningar, t. ex. vit-hcedn, vit-mara, vit-lama, vit-stokan;
eller med både demonstrativt pron. före adj. ock best.
postpositiv art. vid subst. Adj. får då and. -a överallt. Ex.
dan styga po2kan, n han tona bQka, da dana, rena boka 'det
runda bordet', da clava, feta svyna 'de feta svinen',
B. Komparativ ock superlativ.
§ 28. Komparationen sker genom tillägg till positiven av
änd. -are i komparativ ock änd. -est i superlativ. Adj. på
trycksvagt -ig få dock blott -ar i komp.
fetast
fetara
Ex. fet
fet
gQast
go.ara
god
gQ
tologast.
tQkxg
tolagar
tokig
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29. Följande adj. ha oregelbunden komparation:
kvar
lceyst
lång
lag
storar
stor
stor
stot
og
yvar
yrt
ung
tyst
tung
toe
kivar
bcek
bcest
bra
bra
nignar
mgnst
liten
iltn
ntern9 ar
ncemast
nära
ncera
fg,gar
fmg ar
fager
f cpgrast
—
undre
unar
unojt
—
övre
ovar
oran
yttre
ntan
Or
inre
—
war
Plan
nedre
—
nera
ned.
Dubbelformer ha:
låg
lag
lceg ar
lcebst
grov
°TONT
grovar
grofst
b
dålig
daktg
scemst
scemar
hög
hest
ho g
hogar
små
Sr«
minst,
minar
som därjämte alla kunna kompareras regelbundet.
§ 30. Komparativen på -are är oböjlig, men den på -ar
böjes i förenad ställning enligt samma regler som positiven,
dock i best. form efter § 27, mom. 2.
I best. form självständig ställning får komp. av de adj.,
som sakna pos., samma änd. som pos. av adj. i motsvarande
ställning (se § 25).
I best. form självständig ställning böjes superlativen på
samma sätt som pos., men i förenad ställning får den änd. -a överallt.
De advärb, som till formell överensstämma med neutr.
av adj., kompareras som dessa. Dessutom kompareras följande
som nedan:
gärna
Jena
hcelr
hcelst
..‹,
illa
t la
scemst
scemar
länge
lcenia
lceyar
lceyst
ofta
ofta
oftara
oftast
mycket
milbsa
mera
mcest
fort
fokara
fokast
fQi
före
—
fora
feg.
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Itiikneorden.
Grundtalen lyda: et, tya, tre, fara, fam, sats, fig,
etta, ma, tya, alva, My, tratan, fjotan, famta- n, setstan, Man,
atan, nztan, Jpga, trati(a), fotg(a) famti(a) o. s. v. -hunn, tus.
Med undantag av et, de som sluta på -an ock tunt kan
av de övriga en plural bildas genom tillägg av änd. -an, om
framför tv a sättes »bägge» ock framför de övriga »alla». Ex.
bop tvaan, ala trean, ala fotgan o. s. v.
Ordningstalen sluta alla på -e ock lyda: fega,
trea, fjab•a, fa,mta, fata, fana, atana, mana, tona, alta,
Ma, tratana o. s. v., hsugana, tratlana o. s. v., hunrana, tusana.
I best. form självständig ställning böjas de som pos. av
adj.; plur. finnes dock blott av fe,fta—fiaka. Framför ett subst.
i best. form bli de oböjliga.
»Varannan» heter anavar, »var tredje» tre:lavar o. s. v.

Pronomina.
Personliga pronomen.
2:a person du
nom.}
1:a person jag
nzg
deg ack. sing.
vz
nom.}
plur.
os
ack.
3:e person 1) i betonad ställning:
mask.
fem.
neutr.
plur.
nom. han (han)
hu
ha
dem
gen. haNsas
hands
demsas
dat. honem
hand
dem
ack. han (han)
hu
ha
dem;
2) i obetonad ställning:
mask. -an, -n
fem. -a, -na
neutr. -a, -na.
Av de båda dubbelformerna i obetonad ställning användas
de, som börja på vok., efter kons., de andra efter vok. Båda
förekomma endast i enklitisk ställning. Ex. sprals-an 'sprack
han', han tog-a fran-an 'tog det av honom', har-a 'har hon',
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bran-a o_p 'brann det upp', svara-na 'svarade hon', da braka-na.
1@st, 'då- brakade det löst', sparbg-n-an 'sparkade han honom',
ja har Lsort-n ot-a 'köpt den åt hänne'.

Refiexiva ock reciprokt pronomen.
Som reflexiver brukas
för 1:a person Inceg i sing., os i plur.
» z
2:a person cheg
» steg
3:e person sceg
Som reciprokt pron. användes varån.
Possessiva pronomen.
mask. fem. neutr. plur.
mg
1:a person en ägare man
mat
mana
voran vora vorat vora
flere »
dz
dat
dana
2:a person en ägare dan
flere »
eran era erat era
sz
sat
sana.
san
3:e person:
Om pronominet har starkare betoning än subst., sättes pron.
före detsamma. Äger motsatt förhållande rum, sättes pron. efter
subst., som då också får best. postpositiv art. Ex. rokan man.
Till genus rätta sig de poss. pron. efter det ägda föremålets..
Demonstrativa ock determinativa pron.
Som förenade dem. pron., vilka alltid ha sin plats
före subst., användas:
fem. ei han, n dan, teka
mask. ti han, n dan, tokan
neutr. ock plur. da hana, da dana, tok_a.
De självständiga dem äro:
plur.
neutr.
fem.
mask.
da
kulan
da
hana
hana
n han
da
danan
da
dana
n
dana
n date
toka enar.
g toka et
g toka [en]
n tokan [en]
förenad
ställning
kunna
även
användas
de
oböjliga hana,
Anm. 1. I
dana, som ha sin plats efter subst.
Anm. 2. Dem. advärb äro hitan 'hit', dan 'dit', hana 'här'y
dana 'där'.
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Relativt pronomen.
Något annat relativt pron. än sem finnes icke.
Interrogativa pronomen.
1) Sing. mask. ekan
fem. eka
neutr. oka
plur.
oka enar
Sing. mask. har också gen. ekans. De ovan nämnda pron.
användas både som förenade ock självständiga.
fem.
mask.
neutr.
va-for-a [en]
2) Sing. va-for-an [en];
va-for-a [et] •
plur.
va-for-a [enar]
Om deras användning se mom. 1. »va» kan skiljas från
återstoden av uttrycken ock inleder då alltid satsen.
Anm. Interrogativt adv. er va-nan eller va-nagan.
Indeflnita pronomen.
neutr.
mask.
fem.
plur.
nagan 1. nan niga 1. na
nagra 1. na.
nga 1. na
tjan
tya
tya
kva
tokan
toka
teka
toka
g ana
anra
n ån
i ana
fakv
faffl
fakv
faN
var [a en]
vat [a et]
var [a en]
varenda [en] varenda [en] vatenda [et]
valera
valen
vaclera
Som indefinita pron. användas oc-kså man, semblga, ~ta
somt', ala, maea, fra, fa.
Av nagan, tjan bildas de oböjliga nagandera, yandera.

Värben.
Särskilda ändelser för att utmärka olika personer saknas, ock plur. är överallt lika med sing. Infinitivmärket heter 4.
Presens particip bildas på samma sätt som i rspr., men formen
är föga använd i målet. Av rörelsevärb eller sådana, med vilka
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en rörelse kan tänkas förbunden, användes efter värbet koma
'komma' ett passivt pres. part. på -nas. Ex. han kom sprmanas,
Tinas 'ridande', akanas l'åkande'.
A. Svaga värb.
Efter det sätt, varpå dessa bilda pret. ock sup.,
kunna de i målet indelas i tre konjugationer. Alla hava det
gemensamt, att pres. får änd. -r, som lägges till infinitiven.
Särskild konjunktivform saknas. Passivum bildas genom änd. -s,
som lägges till motsvarande former av aktivum utom i pres.,
där ändelsen fogas till infinitiven.
Första konjagationen.
Pres. får änd. -r, men för övrigt äro alla former lika
med inf. Konjugationen kan uppdelas i två klasser allt efter
infinitivens ändelse.
Första klassen. Infinitiven ändas på -a:
imp.
inf.
sup.
pret.
pres.
prata
prata
prata
prata
pratar
Hit höra värb, som ha kort stamstavelse ock gå efter riksspråkets första konjugation: gapa, svara 'svara', taka, smaka,
bada, kkaga, kara, sa 'tugga om' (samma sak), lova, meka,
strceva, b.lceta 'klistra', slceta, spa3la 'spela'; brotas, hops 'trivas',
Andra klassen. Infinitiven ändas på -e:
inf.
imp.
sup.
pret.
pres.
spegla
spegla
spegla
spegla
speglar
Hit höra:
de flästa långstaviga på -la, -no ock -ra: mogka, segka,
stregka 'strigla', b•reb.ka (närmast motsvarande 'mödosamt förflytta
sig'), storkna, slakna, 3.222tna ma., grena 'gistna', hinra' hindra',
bkistra 'vissla', tzmra, pkeistra, mdra 'mildra';
värb på -era: kuska, skroWra etc.;
en mängd andra såsom: kasta, dansa, mceta 'meta', meta
'bryna' (t. ex. en kniv), darna, jzspa 'gäspa' m. fl.;
en del reflexiva på vok.: roa sa 'roa sig', froa fran sa,
krya tel sa. De flästa hithörande värb äro bildade av stamord
genom konsonantavledning.

viss. -
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Andra konju.gationen.
§ 47. 14finitiven ändas på -e, pres. på -er. Imperativen
bildas av värbpts stam utan särskild änd.: boi, ler, bravi, sov,
rd. Allteftersom pret. bildas genom tillägg av änd. -de eller
-te, indela vi konjugationen i två klasser. Sup. ändas på -t.
§ 48. Första klassen får i pret. änd. -de, varvid följande
förändringar inträda hos värbet:
,
Värb, vilkas stam slutar på -ij ock -rj, förlora detta j,
ock d sammansmälter med föregående ljud till d ock 4.
Samma ljudförändring äro de värb underkastade, vilkas
stam slutar på k ock r.
I sup. sker liknande framför t.,
Ex, lära
inf. lcera
pres. lerar pret. kcia sup. ket
skölja
idka
fkbr
fo.da
fig
följa
fäjar
foda
fo.
foba
välja
vaja
våjar
vada
ved
tämja
tama
temar
tcemda
temt
dänga
den»
&k var
dceyda
(levt
befalla
befcila
befcilar
befcilda
bele
bränna
brand
brånar
braricla
brant
värma
varma
vårmar
vancla
vali.t
vänja
vana
dinar
vanda
vant
fråga'
fraga
frecgar
fragda
frakt
bygga
byta
bkgar
bygda
bygt
sörja
sova
sårjar
socla
sot
färja
feerjar
&tia
fcet
fter.19
bärga
bcerja
beerjar
bcecla
bet
utfodra
stzla
stilar
stilda
stiY
gnälla
gnela
gneelar
gncelda
gnceY.
Efter denna klass böjas i synnerhet värb med »len» vok.,
vilkas stam slutar på g, j, 11, m, fln ock r.
§ 49. Andra klassen bildar pret. genom änd. -te. Vid
böjningen märkes i pret. ock sup., att
p föregånget av vok. övergår till f framför t;
p föregånget av kons. försvinner framför t.
Ex. röka
pres. real. pret. 1ftAt2 sup. rgy
inf. rg39
språka'
spraka
spretkar
sprakta
sprakt
1) Xan även böjas efter § 46.
5-152642. Sv. landsm. 1915.
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sup. ja.t
inf. japa pres. jgrpar pret. jcta
jälpa
stat
stab
stålpar
stakpa
stjälpa
Anod
b•rympa 3Tympar 3.rymta
krympa
joft
köpa
PgPa Db" jofta
bkast
bkasta
bkasa
bkasar
blåsa
vist
vista
visar
vzsa
visa
best
besta
be§sar
tjudra (i bås) Kesa
målar
mot
mota
möta
mota
Åtar
jcet9
vakta kreatur
ta
icet
byt
byta
bitar
byta
byta
last
lysta
lsdr
lysa
lysa
siceita
s-lceft
sleepar
slcepa
släppa
gkcelst.
gkcefsta
gkeefsar
g?rcefsa
gläfsa
Stammen i de flästa hithörande värb slutar på någon av
konsonanterna k, p, s, t.
Tredje konjugationen.

§ 50. Pres. ändas på -r, i pret. tillägges änd. -dde ock i sup.
-tt. Imperativen är lika med infinitiven. Hit höra de värb,
som i rspr. gå efter 3:e konjugationen, ock de flästa värb, vilkas
stam i rspr. slutar på -d föregånget av lång vok., emedan dessa
senare i målet sluta på rotvokalen. De av riksspråkets starka
värb, som därigenom komma att följa denna konjugation, bibehålla i allmänhet sin starka pret.-form jämsides med den svaga.
sup. rot
pret. roda
pres. ror
inf. ro
Ex. ro
spat
spada
spar
spa
spå
klut
bjur
bjuda
bjuda
bitc
rit
'nr
r a
ri
rida
bet
bec_la
ber
bedja
be
jet
yeda
jer
ofra
ig
b
let
leda
ler
le
leda
ret
rer
reda
re
reda
fot
foc_la
föda
fg.
fgr
sbyet.
sbycecla
sh•rcer
skräda
sblyp

spara
glädja

§ 51. Oregelbundna svaga värb.
inf. spara pres. spar pret. spacla sup. sinti
gkada
gint
gr
g

VÄRB.

67

säga
sätta
sälja
väva
skava
tåla
göra
lägga
veta
duga
töras
idas

inf. scega pres. scpg
pret. sa
sup. salst
swt
sceta
sat
sata
sia
sol
salda
sglt
vceva
vov
vovda
voft
skava
skov
skavda
skaft
teka
tok
toda
to'
jgr
'ara
.79-49
iot
/cega
lceg
lg
lakt
vceta
vet
vida
vceta
dega
dog
dogda
dekt
tokas
te2
Mas
tokas
t das
Idas.
Klas
?.,9
Som vceva böjas: grceva, vcega, vrceb•a;
som skava: gnaga. maka;
som jara: beicera.
B. Starka värb.
Infinitivens änd. är -e utom i några få värb efter
3:e klassen. Imperativen bildas av värbets stam, så ock pres.
utom i enstaviga på vok., där -r tillägges. En särskild pret.konjunktivform finnes, som på få undantag när är lika med
supinet. Pret. part. bildas av sistnämnda form genom tillägg
av -n. För att bilda passivum fogar man änd. -s till motsvarande
aktiva former.
Efter de olika ljudskiftena har jag indelat de starka värben
i följande klasser:

Ex. bita
driva
gripa
knipa
kliva
lida
niga
pipa
riva
skina

Första klassen.
Pret. -e-, sup. -e-. Pret. konj. = sup.
inf. bata
pret. bet
sup.
drava
drev
gripa
grep
Ana,
Ang.Pa
Aktiva
b'kev
la
le
neg
niga
pipa
pep
rev
riva
fana
fen

5f -152842.

Sv. landsm. 1915.

beta
dreva
grepa
Anepa
Akeva
(lp)
nega
PO»
reva
fena
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Skriva
skrika
slita
smita
stiga
svika
tiga
vika
vina
gråta
låta

inf. s4rgva

pret. sArev

sb.r149

sitta
smgta
stiga
svgAa
tgga
vgAa
vgna
grata
lata

slet
smet
steg
svet
teg
veb•
ven
gret
let

sup. sAreva
sAreAa
sleta
smeta
stega
sveAa
tega
veAa
(vota)
greta
leta.

Andra klassen.
§ 55. Pret. -g-, sup. -g-. Pret. konj. = sup.
pret. sbyyt
inf. faga
sup.
Ex. skjuta
sgg
suga
suga
sop
supa
sg..23a
stop
stypa
stupa
nop
nypa
ni1.2)0
brot
bryta
bryta
flyga
fte
Rva
pot)
klippal
Abil99
R•ot
fkyta
flyta
drop
drypa
drypa
fras
frysa
frysa
fnos
fnysa
fnysa
fø
falla
fela
hot
/lob
hålla
sgv
sova
sova
likgv
3•?tyva
klyva
4ngt
b.nyta
knyta
figs
nysa
nysa
rgt
ryta
ryta
smgg
smyga
smyga.
rø
ryka
"09
snot
snyta
snyta
foy
fbna
sjunga.
1)

Kalv även böjas efter § 49.

.904
sgga
sfpa
stopa
nopa
brigg
fkgga
Ako.pa
firgia
dropa
frosa
fngsa
fob
hob
sgva
Com
Angta
ngsa
rg.ta
smgga
ro/ja
snote
lova
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sjunka
hugga
tjuta

inf. fog/ca
haga
jpictd

pret. foyt
hog
dt'«

sup. fovAa.
hop
/pta.

Tredje klassen.

§ 56. Pret. -a- eller -a-, sup. -o-. Pret. konj. . sup. Ex,
inf. bara
bära
pret. bar
sup. bra
vara
var
vara
vora
skära
fara
skar
spra
fceka
stjäla
sta?r
sto b
svälta
svelta
svalt
smita
gnälla
gnela
gnal
gnola
räcka
reta
rak
roAa
smälla
smcela
smal
sm- ola
smälta
smcelta
smalt
smolta
sprätta
spreta
sprat
svälla
svcela
sval
~la
brinna
binda
dricka
finna
hinna
rinna
sitta
slinka
stinka
spinna
spricka
springa
sticka
-vinna
stinga
simma

brina
bind
dn/ja
fina
hind
'Ina
seta
shvb.a
st/ja
s.23Z130
sprg.a
slagna
st/ya
vina
sta
sgma

bran
ban
drak
fan
han
ran
sat
slak
staek
span
sprak
spraN
stak
van
stag
sam

brona
bona
drop
fota
hona
rona
sota
sloyfra
(stoyfra)
spana
sprop
sproya
stota
von-a
stop
smita.

Fjärde klassen.
§ 57. Pret. -o-.
Ex. draga inf. dra pret. ind. drQg pret. konj. dreja sup. dreja
fara
for
fora
fora
fara
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svärja
inf. svcera pret. ind. svor pret. konj. svora sup. svora
slå
sle
skg
sle2a
slela
slåss
sle2as
slas
sloks
slelas
retas
tas'
te2as
toks
te2as
taga
ta
kg
tep
te2a
skga
stå
sta
stog
stat.
§ 58. Här har jag sammanfört värb — några delvis oregelbundna — som icke kunnat hänföras till någon av föregående
klasser.
inf. si pret. ind. sag pret. konj. saga sup. sat
se
äta
ceta
at
eta
eta
ligga
lag
lkga
laga
laga
gå
'klia
gat
0
PÅ
få
fiva
fat
fet
fib
låta
lata
lat
(lat?)
(lat)
komma
/toffla
km,
o
korna
kollo
ljuga
kg
laga
laga
laga
vara tvungen jeta
gat
gota.
(90ta?)
§ 59. ,Jälpviirb.
inf.
hava
ha
bliva
bh
skola
ska
vilja
vila
kunna Otta

pfes.
har
bliv
ske
vil
kan

pret. ind. pret. konj.
hada
hada
vat
vota
skula
sblhla
vila
vila
Auna
4uv.,a

sup.
hat
vota
skula
vila,
!runa.

§ 60. Böjningen av pret. part. Dess användning som
adjektivattribut — för att använda de gängse skoltärmerna —
torde väl vara möjlig endast i obest. form förenad ställning,
men med den inskränkningen att neutr. sing. icke kan förekomma. Som predikatsfyllnad däremot uppträder pret. part.
vida oftare ock huvudsakligen.
1. I de svaga, värben är pret. part. i hela 1:a konjugationen
samt 2:a konjugationens 2:a klass till formen lika med sup.
ock oböjligt.
1) eller

taks.
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I 2:a konjugationens 1:a klass ock 3:e konjugationen, där
part. bildas genom tillägg till värbets stam av -d, resp. -dd,
böjes part. i likhet med adj.
2. Vad de starka värben beträffar, är redan förut (§ 53)
omtalat, att pret. part. bildas av sup. genom tillägg av -n. I
predikativ ställning saknar likväl neutr. särskild änd. ock blir
följaktligen lika med sup. För övrigt gäller även för böjningen
av de starka värbens part., att densamma överensstämmer med
adjektivets i motsvarande ställning.

Table des matieres et resumes (1915).
Oui, en ce temps-1. Mceurs et coutumes dans la par. de S. Sandsjö (canton de Konga, prov. de Småland), notes par MAGNI
GRANSTRÖM. P. 5-16.
Habillement d'autrefois. Deux personnes miginales. Occupations
pendant les soirees. Les poux et les salpetriers. Invention des
orgues.

Les recherches dialectales de Sukle en 1914, par H. GEIJER.
P. 17-48.
Compte-rendu des travaux du « Comite des recherches sur les parters
de Suede (»Undersökningen av svenska folkmål») pendant rannee 1914,
premiere annee de cette nouvelle institution.
Au 'nojs d'octobre 1912, MM. les professeurs von Friesen, Lundell
et Noreen, le professeur agrege Hesselman (plus tard professeur des
Gothembourg), le professeur agrege Lampa et le
langues scandinaves
licencie ås lettres H. Geijer ont presente au ministre de l'Instruction
publique une requete portant que le ministre voultit bien demander au
Riksdag de 1913 une subvention de 7,500 cour. pour rannee 1914 sur
le budget extraordinaire, destinee å couvrir les frais de la premiere annee
d'exercice d'un nouvel institut que ron proposait de creer sous le nom
de »Uppsala Landsmålsarkiv» (Archives Upsaliennes des Parlers de Suede)
et dont les travaux se rattacheraient intimement aux travaux scientifiques
de l'Universite d'Upsal.
Les pages 17-29 exposent les destinees de cette requete aupres
du Gouvernement et du Riksdag. Le Riksdag accorda la subvention demandee « pour retude systematique des parlers de Suede, payable aux
conditions particulieres que S. M. trouvera bon de stipuler ».
Par le brevet du 22 aoitt 1913, les signataires de la dito requete
ainsi que le Directeur de la bibliotheque universitaire d'Upsal sent charges
de diriger les recherches en question, conformetnent aux dispositions particulieres que porte le brevet et qui se trouvent reproduites p. 29-30.
La meme subvention a ete renouvelee les annees suivantes, et les
memes personnes en ont dispose selon des stipulations essentiellement
semblables. La seule difference entre ce que le Gouvernement a propose
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d'abord au Riksdag å la suite de la requ6te en question et ce qui
a et6 (Wide, c'est que les travaux auront le caractere d'une mission renouvelee chaque arinee et non celui d'une institution perrnanente.
Selon les dispositions particulieres mentionnees plus haut, les travaux
devaient comprendre: A) Enregistrement detaille des collections de dialectes
et de folklore se trouvant deja å Upsal; B) les travaux de triage necessaires pour servir de base au contr81e et å completer les materiaux
recueillis; C) continuation des recherehes dans les provinces.
Les pages 34-41 rendent compte des travaux de l'annee 1914 se
rapportant å l'art. A; la p. 41 rend compte de ceux mentionnes dans
l'art. B; et les pages 41-44 de ceux 'dont parle l'art. C.
L'appendice I presenta la copie du reglement, adopte par les personnes qui ont dirige les recherohes, pour l'emploi des collections (p.
45-47). L'appendice II donne le compte-rendu financier de l'annee
1914.

Flexions du dialeete de Njurunda (prov. de Medelpad), par ERIC
STENBOM. P. 49-71.

Namnförteckning.
Geijer, H., Stockh., fil. lic. (Upps.), anställd vid Undersökningen av svenska folkmål:
s. 17.
Undersökningen av svenska folkmål 1914
Granström, Mats Magni, organist i Alsheda, Smål.
» 5.
Jo, på den tiden
Stenbom, Eric, Norrl., fil. kand. (Upps.)
» 49.
Njurundamålets formlära

Till årg. 1915 höra som bilagor:
Personnamn från medeltiden, av M. LUNDGREN ock E. BRATE,
s. 167-322. [H. 130 = X. 6.]
Södra Hallands folkmål av E. WIGFORSS, s. 145-432. [H. 131.1
Fryksdalsmål. Av E. G. SAIILSTRÖM. [H. 132 = B. 14.]

Redaktion: Professor J. A. LUNDELL med biträde av
prof. L. F. LÄFFLER ock prof'. AD. NOREEN för Uppsala,
prof. A. Kom ock bibliotekarien A. MALM för Lund,
prof. 0. F. HULTMAN ock prof. HuGo PIPPING för Hälsingfors.

Under år 1915 har tidskriften av allmänna medel haft ett
understöd å 5,000 kronor.

Innehåll.
Titelblad.
•
Jo, på den tiden. Uppteckningar från S. Sandsjö i Konga härad
(Småland) av MAGNI GRANSTRÖM. S. 5-16.
Klädedräkt. Två original. Kvällssysslor (spinna, hanka ris). Salpeterberedning ock loppor. Skomakarn har funderat upp orgvärket.
— På folkmål med överflyttning på litteraturspråk.

Undersökningen av svenska folkmål 1914. Av II. GEIJER. S.
17-48.
Ansökan om statsanslag. Ärendets behandling hos myndigheter,
regering ock 1913 års 'riksdag. Förutvarande organisationer med
samma syfte ock den nya »undersökningens» förbindelse med dem.
Detaljerad registrering av i Uppsala befintliga dialekt- ock folkminnessamlingar (Landsmålsföreningarnas ock de Dialekt-topografiska undersökningarnas samlingar; inlösta eller skänkta samlingar av Jirlow,
Lagerholm, Lundell, Hesselman, Geijer, Nordlander, Sällskapet »Vitterhet och Hävd»). Topografisk katalog. Bearbetning av materialet.
Undersökningar i landsorten (Södermanland, Västmanland, Dalarne,
Jämtland). Reglemente för begagnande av arkivalierna. Sammandrag av räkenskaperna.

Njurundamålets formlära (Medelpad). Av ERIC STENBOM. S.
49-71.
Substantiv, adjektiv, advärb, räkneord pronomina, värb.
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KALLSTENIUS, Tre visor av Pär Jonsson (»Dresk-Pär»).
WEISS, Sägner ock historier på Aspelandsmål.
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LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60. (XIX. 6).
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Bilagor:
LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3).
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96.
FREDIN, Gotlandstoner, s. 1-128.
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TUDERUS, Om the österbothniske lappar under Kiemi
gebiet. (XVII. 6.)
En rimkrönika om lapparna. (XVII. 7.)
LEFFLER, Öster-Fernebo. (XVIII. 7.)
Ärg. 1911: Fästskrift till Il. F. Feilberg på 80-årsdagen.
Ärg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19:de århundradet.
II/EFFNER, Anders Värmes historier.
SAHLGREN, Några dalboord från 1600-talets slut.
SAHLGREN, Några svenska ortnamn.
LANDTMANSON, Menuetter ock Polska dantzar.
ULRICH, Anteckningar om hemliga språk.
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FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272.
GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7).
Ärg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland.
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