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En västgötsk landsmålsskald ock en 
bröllopsdikt från 1700-talets 

förra hälft. 
Av JOHAN GöTLIND. 

Som jag omnämnt i den bibliografiska förteckningen över 
diktning på västgötamål i min avhandling »Studier i västsvensk 
ordbildning» s. 158, finns det ett bröllopspoem »När Munser Nis 
Northnnan Hadde Bröllup å Prästwigdes mä — — — Jomfru 
Stina Fegrxus» i skillingtryck från 1700-talet. Trycket saknar 
författarnamn ock årtal, men uppger sig vara från »i år sum å 
17 håndra å två tiug så när fulla», d. v. s. 17401. Den ganska 
väl skrivna bröllopsdikten, som visar noggrann kännedom om 
Västgötamålet, vilket författaren använder med ovanlig konse-
kvens ock stor ledighet, blev tydligen rätt populär i landska-
pet, att dömroa av de många varianter av densamma som jag 
funnit. Den återfinnes nämligen i Hwad Nytt? Hwad Nytt? år 
1774, n:r 234-237 samt långt senare i Lidköpings Nya Tid-
ning ck 10/8 1870. En fjärde redaktion av poemet har jag fun-
nit i en handskrift, som äges av redaktör 0. Norén i Uppsala. 
Författaren, 'som visar sig vara en ganska tränad poet i fråga 
om värtlehandlingen, kallar sig »Jon Iwarsa i Wesabo, Hwäs-
bulta bu, å Snultorpa-Socken», vilket uppenbarligen är en pseu-
donym. .Helt nyligen fann jag gåtans lösning. I G. Anreps 
Svenska slägtboken I, s. 243 står det nämligen anmärkt under 
Christina Fegrans (f. 1718, d. 1778): »Det var vid hennes bröllop 
i Fägreds prestgård, som den vittra prosten Axel Luth i Flistad, 
profpsahnbokens författare, infann sig, förklädd till Wadsbo-
bonde, och upplåste den af honom på ortens hårda och breda 
dialekt författade bröllopsvisa: 'När som bå eta å supa va alt, 
Å häpet va ute å ja satt ä. svalt etc.'». Här har vi sålunda för,: 
fattaren till vår »Bruare-Skreft» som rubriken lyder i Hwad 

) Ej 1739, som jag uppgivit i Västsv. ordb. s. 158 (disput.-uppL).  '-
1-180112. Sv. lanclkm. 1919. 
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Nytt? FIwad Nytt? Med stöd av detta namn fann jag sedan i 
Skara stiftsbibliotek en handskrift med dikter av Axel Luth ock 
även bröllopsdikteu i fråga, av pikturen att dörnma troligen av 
lians egen hand'. 

Axel Luth föddes i Björsäter i Vadsho härad i Västergöt-
land år 1708 ock var son till komministern därstädes Petrus 
Luth. Redan år 1714, d. v. s. när Axel var 6 år gammal, flyt-
tade Petrus Luth till Otterstad i Kållands härad, där han blev 
kyrkoherde året därpå. Det är väl buyudsakli&

e'
en från dessa 

socknar, särskilt från Björsäter, som Axel Luth hade sin kim-
skap om västgötadialekten vid 'tiden för bröllopsdiktens förfat-
tande. Som jag nedan skall visa, är poemet också skrivet på 
Vadsbo-mål.. 

Axel Petri Luth inskrevs i Västgöta nation i Uppsala år 
1726. Det är väl ingen tillfällighet, att närmast honom i na-
tionens matrikel står Nils Northntan, vid vars bröllop han sedan 
kom att uppträda med sin dikt. Luth promoverades till, ma-
gister 1737, ock var 1738 nationens kurator. Han blev seder-
mera informator hos riksrådet S. Lagerberg 1739, ock på dennes 
»kallelse k prästvigdes År 1740, samma år som Uppsala-kamra-
tens bröllop stod. Ar 1742 tillträdde han Flistads konsisto-
kiella pastorat, utnämndes 1765 till kyrkoherde i Borås ock 
samma år till prost över Ås kontrakt. Han synes ha åtnjutit stort 
anseende bland prästerskapet i stiftet, hedrades med flera uppdrag 
ock »fick 18 röster till biskop i Skara 1766». Han avled 1781. 

I en gammal matrikel i Västgöta nations arkiv i Uppsala 
står det anmärkt om Luth, att han »war snäll i musik och rit-
ning, särdeles i svenska skaldekonsten). Denna poetiska ådra 
återfinnes även hos hans son, titulärprofessor Per Luth, som var 
ledamot av Utile dulei ock blev belönad med stora priset i 
Vitterhets- ok antikvitetsakademien. 

Axet Luths författarskap är i stort sett icke av så märklig 
natur 2. Det utgöres till största delen av psalmer ock religiösa 

I fråga om de indiska handskrifterna har jag haft mycken jälp 
av lektor G. Lindsten. 

En förteckning över sina tryckta alster har han lemnat till 
J. H. Liden. I dennes »Samlingar till fortsättningen af Historia Poeta-
rum Svecanorum» (U. 144 i Upps.) är listan iobunden bredvid behand-
lingen av Luth. Förteckningen är icke daterad, men upptager dikter 
till ock med år 1769. I Skara stiftstidningar 1793, n:r 18, ock i 
Warholins Skara stifts Herdaminne II, s. 461 finnas även några upp-
gifter om hans författarskap. Vidare finnes ett stort antal tillfällighets-
dikter i den nämnda Skara'-handskriften. I denna står antecknat av 
hans son P. Luth: »Större delen af de här befintelige.occasions-poömer 
äro, jämte åtskillige flere af sednare data, särskilt af trycket utgifne, 
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sånger, predikningar, bröllopsvärs ock griftetal, gratulationskvä-
den m, in.- Som vitterlekare torde han ha gjort sig mäst känd 
genom ett psalmboksförslag, vilket inleronades till prästestån-
det år 1756, samt en »Samling af några utvalda Kyrko-Psalmer 
Och 'andeliga Sånger», tryckt i Örebro 1764. Om detta senare 
arbete säger .J. H. LidU i ovannämnda handskrift: »Ej synner-
ligen lycklige. Om de skola kallas utwalda,. måste de öfriga 
ludra varit mer än släta». Ett arbete av helt annan art är 
en nyligen i Skara stiftsbibliotek av lektor G. Lindst6i upp-
täckt handskrift, som denne tillskriver Luth. Det är ett lust-
spel, med titeln »Hedon eller Then förlorade sonen», ett se-
delärande skolskådespel. Hans bästa dikt är kanske dock den 
här nedan behandlade »burlesque. på bondska» — så kallar Luth 
denna bröllopsdikt i sin förteckning till LiUn — som röjer 
en god diktion ock en värklighetsskildring av ej alltför vanlig 
art på den tiden. Hans diktning blev uppmärksammad av 
sällskapet »Apollini saera» i Uppsala, som kallade honom till 
sin ledamot (år 1771)'. 

Härnedan utges Luths bröllopsdikt ånyo jämte några språk-
liga reflexioner i anledning av densamma samt under jämfö-
relse, med de olika. varianterna. Som grund har jag lagt bröl-
lopstrycket av 1749 (cit. Br.). Det är visserligen odaterat, men 
trycktes tämligen säkert till biöllopet, som ägde rum detta år. 
I den ovannämnda till LitMn lemnade förteckningen skriver 
Luth. bl. a. i fråga om sina bröllopsskrifter: »3. öfw. Borgrnäst. 
i Skata Niclas Nortbraan och Jfru Christina Fegrxa tr. i Skara 
1740, 4. En dito öfwer de samma Burlesque på bondska», 
Bägge dikterna finnas i den nyssnämnda Skara-handskriften. 

och i en samling inbundne». Om hans i skilda tidningar publicerade 
alster, utom vad som ovan nämnts, kan jag med ledning av uppgifter, 
som Lindstn lemnat mig, nämna följande: Allmänna Tidningar 1772, 
n:r 212 (tal); Stockholms Dageligt* Godt 1776, D:r 53 (»Passionssång», 
undert. A. P. Luth); Hwad Nytt? Hwad Nytt? 1777 n:r 137, 138 
(»Epigrantme»), 202-205, 212, 213 (tvänne bröllopskväden, same. 
undert. A. L.); Göteborgska Nyheter 1778, n:r 6 (gratulationsdikt till 
Mag. Carl Bundeg vid dennes utnämning till lektor), 9 (dikt över 
»archiatern och Riddar. v. Linné»), bägge undertecknade A. L. Hop-
buntade med dessa lågo ett par ej undertecknade epigram, vilka troli-
gen äro av honom, nämligen ett i Samlaren 1773, s. 208 (»Kallsinnig-
het») ock ett i samma tidskrift 1774, s. 392 (»Ägtenskapet»). 

1) Biografier över A. Luth: Skara Stifts-Tidningar d. 22 o. 29 aug. 
1793 (av C. J. Knös?) samt i J. W. Warholna s Skara stifts herda-
minne II, 460 f. 
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Den förra, kallad »Damons Avanture», anger bröllopets datum: 
26 jun. 1740. Denna »bondska» handskrift (cit. L.) överens-
stämmer i det närmaste med Br. Betydligt flera avvikelser upp-
träda i Bruare-Skreft i Hwad Nytt? Hwad Nytt? (cit. Hw.). I 
denna variant förekomma åtskilliga företeelser, som ej tillhöra 
Vadsbo-målet, men däremot stämma med Mark- ock Kinds-
dialekten, t. ex. greifwens r. T3, reipkiortla v. 25, schwalt 
r. T2, sohwult v. 14, 35 (sohw- betyder förmodligen jw- eller 
ett närstående fonem, vilket är kännetecknande för större delen 
av Kind ock även finnes i Mark i nutida dialektuttal som er-
sättning för för sv-), siga 'säga' v. 64, 125, 139 (se v. 64). Där-
efter har jag framdragit avvikelser i Norns handskrift, som 
är av rätt sent datum, kanske ungefär från mitten av 1800-ta-
let (cit. N.). Däri förekomma många avvikelser ock förvansk-
ningar, ibland dock renare Vadsbo-mål, förmodligen förbättrin-
gar av en skrivare, som varit förtrogen med denna dialekt. 
Alderdomligare, fast till tiden senare är trycket i Lidköpings 
Nya Tidning (10/8 1870, cit. LNT.). Detta tryck liknar mycket 
Br. och L. Jag har även ofta haft anledning här nedan att 
citera en annan handskrift av Luth, nämligen hans bidrag till 
'bres dialektlexikon (UB., lhre 98: 20. här cit. LO, undertecknat 
Flistad prästgård 1754). Detta manuskript upptager västgötska 
ord ock fraser med översättning jämte en del uppgifter om 
uttal o. d. 

Följande tryck är bokstavstroget detsamma som i Br. utom 
i några få fall, där det uppenbarligen är fråga om tryckfel. 
Dessa ha anmärkts i noterna. När jag uppgivit variantfornier, 
har jag ej tagit någon hänsyn till liten eller stor bokstav. Br. 
L. Hw. ha ofta stor begynnelsebokstav i appellativer. Ej häller 
har jag upptagit olikheter i stavning med w eller v. I regel 
ha alla w utom den mycket sena handskriften N., ROM genom-
gående använder v. I förbindelsen qw har dock LNT. vanli-
gen qv. 

Regelbundna varianter äro följande, som därför ej upptagas 
i noterna utom i fråga om avvikelser från normaltormerna: 
Br. L. LNT. sum, Hw. såm, N. som; Br. män (konj.), de övriga 
men (i några fall har även Br. men, som framgår av trycket); 
Br. L. Hw. LNT. at, N. att; Br. N. ett, L. Hw. LNT. et. 

De ord, som i Br. äro tryckta med latinsk stil, äro här 
kursiverade. 

Anmärkas bör också, att bokstäverna å ock ä ibland skrivas 
så lika i L., att de ej säkert kunna hållas i sär. I ett par 
fall har jag varit osäker i fråga om konj. når 	när. 



Ra sum bå bita å supa wa alt 
När håppet wa vte å ja sat å 'swalt: 

Så kom jak i Grefwens ti å fick wära mä på dä fliucka gästebödt, 

Når 

Den kapawle Bårmästaren i SKARA 	5 
Den möge Boklähla, Skripserliga, å te alt dä sum före- 

wiskar, Wählwise å vtstugderade HARRN, 

Här Munser NIS 
NORTHMAN, 

Hadde Bröllupp å Prästwigdes mä den ena åf di wackre Proste 	10 
Jonifrura i Fägre 

Må weta, den umöjelig Fina, Kruserliga å te alt dä sum 
sa wära, så wuhli, Snälla å farli beskedeliga Jomfrua, 

Jomfru STINA 
FEGRIEUS, 	 15 

Snm stog på Håhlinen mä vbart pråhl å skräckeligit traektamente 
I mö grant å stort Folcks mä wära, 

Tras Atter dä wi hadde te wåhrat i Made Måna i åhr, sum ä Suttanhundra 
å twå tiug, så när fulla. 

Men bur dä bar 'te dä ena mä di ara, å hur jak kom te 	20 
å wära mä å hwa ja ohla' å häfde ur mek bå före å åttor dä står alt 

präntat i denna kuppia sum ja mä ega Hånn kunsepperat, 

Sum di kalla 
Jon Iwarsa i Wesabo, 

Hwäsholta Bu, å Snultorpa-Socken. 	 25 
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Anm. till titelbladet. 

ra sum 'just som', GM. triesum, Hw. när sam, N. ra som, LNT. 
rässum. I fråga om rä jfr v. 24 nedan. alt 'slut', N. allt. 
nar. LNT. når, jfr GM. n8r; håppet, N. hoppet, LNT. håppe; 
vte, do övriga ute; sat 'satt', GM. sot, Hw. satt; swalt, Hw. 
sohwalt (se inledn.). 
kom, Hw. LNT. kam; jak, N. jag; grdwens, Hw. greifwens (se 
inledn.), N. grefves; ti, L. tij; fick, de övr. feck; vara jfr LO. 
»ä för a»; »wära pro wara», N. vara; flincka 'vackra, glänsande'? 
jfr Tanim Etym Ordb. flink, Ilw. flenka, N. NLT. flinka; gäste-
bödt 'gästabudet', Hw. gästabot, N. gästabåt, LNT. gästehöt. 
når, Hw. N. når. 
kapawle, Hw. N. kapafle; barmilstaren, L. bärmitstarn, Hw. N. 
baremastarn, LNT. bårmastarn. 
möge 'mycket', Hw. moget, N. må veta den möe; boklähla, 
L. N. LNT. boklähle, Hw. bokläle; skripserliga, L. H w. skripser-
lige, N. skrupselie, LNT. skripserlie; sum, LNT. som, se iniedn.; 
forewiskar 'förekommer', jfr Hof foreweska, förewiska 'före-
kånitna, hända, förefalla', Hw. foreweskar, LNT. foreweter som 
översättes 'föreligger'. 
wählwise, Ilw. LXT. wälwise; vtstugderade, L. Hw. utstugde-
rade, N. utstuderte, LNT. utstuderate; hann, L. han, Hw. 
harren, N. herren, LNT. harn. 
här, N. herr; =unser, N. munskör; Nie (jfr LO. »synkopa» Nie 
pro Nils, GM. sälle \ nt nis), Hw. LNT. Nils. 
Northman, Hw. Nortman, N. Notman. 
hadde (jfr LO. »geminata pro simpliei»: »hadde pro hade»), flw. 
N. hade; bröllup (GM. brintiv), Hw. brölåp, N. bröllop, präst-
wigdes, Ilw. prastewigdes; ttf, Hw. af, N. å; di, N. de; waokre, 
Hw. wacka, N. vackra; proste jomfrara, N. proste-jumfrara, 
LNT. proste-jamfrura. 
umöjelig (jfr LO. »n för o privativ»), L. umöjeli, Hw. umögeli, 
N. möe, LNT. nmöjelia; kruserliga, utelemnat i N., LNT. kin- 
eserna. 	 ' 
sa, N. ana; så wuhli 'så välbildade'? (jfr GM. vilan 'välformad, 

uteleu.nat i N.; fall (jfr GM. fttli, egentl. 'farligt', för-
stärk. adv.) står i N. framför snälla; beskedeliga, Hw. N. beske-
della, LNT. beskedlia; jomfrua, N. jumfrua, LNT. jamfraa. 
jomfru, se föreg. rad. 
Fegrayas, Hw. Fegrens. N. Fingrens, LNT. Fitgreus. 
sum ---= rad Tö; stog, Hw. N. LNT. sto; Håhlmen, L. 
de övr. Holmen; ubart 'ovanligt, väldigt' (jfr LO. obart, okalligt 
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etc. »adverbia exaggerandi»), de övr. ubart; pråhl, de övr. prål; 
skräokeligit, L. skraoklit, Hw. skräokelia, N. LNT. skråokelit 
(GM. skreelpht); traoktamente, L. traoktemente, Hw. traota-
mentor, N. traotamante. 
mö, N. möe; foloks, Hw. fålks, N. LNT. folks; må. våra 'när-
varo' (om våra se r. T3 ovan), L. LNT. mavara. 
tras, LO. »fras pro straxt» (vilket han skiljer från trass struts»), 
jfr Två dikter på västgötamål 1, v. 6 (Sv. landsm. 1917, s. 47) 
samt v. 33, 96 nedan, N. strass; da utelemnat i Ilw. N. LNT.; 
hadde se r. T10 ovan, Hw. N. hade; te währat, Hw. N. LNT. te-
wårat 'värkställt vårarbetet'?; marje måna utelemnat i L. N., LNT. 
matje månad; åhr, N. LNT. år; suttanhundra, Hw. suttan hunra, 
N. 17 håndra. 
twå, Hw. tu, LNT. twa; ting. Hw. tiåg, N. tjåg, LNT. tjug; 
så när, Hw. så nära. 
hur då, Hw. hö lä, LNT. hure dä; hur, Hw. hör, LNT. hure; 
jak L. N. ja; kom, Hw. kkm. 
wära so r. T3; ja, Hw. jak; L. tillägger härefter där; ohla 
'ordade'; häfde, N. hof; ur, L. uhr; mek, Hw. mäk, N. me; före, 
L. för. 
pråntat, L., pantat; denna, L. danna; kappia 'kopia', Hw. oupia, 
N. ouppia; ja, L. jag, Hw. jak; ega 'egen'; hånn, Hw. hån; kun-
bepperat 'koncipierat', L. kunsnerperat, Hw. oonsuperat, N. 
oon,supperat, LNT. kunseperat. 
Iwarsa 'Ivarson', L. Ifwa:rssa, Hw. Iversa, N. Evarsa; Wesabo, 
L. N. LNT. Mesabo, Hw. Hwäsabo. 
Hwasholta, Hw. Hwasålta, N. Vä,shålta, LNT. Hwashulta; 
Snultorpa, L. Snultarpa, Ilw. Snulltorpa, N. Snåltorpa, LNT. 
Snultorps; socken, L. soohn, Hw. soken. 

Rader 	titelbladet ock tillhörande anmärkningar citeras med Ti, Ta 0. s. y. 
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AI-jija me, Buken ä swånger å tomm, 
Å inte för Tanna, för Strupe och Gomm: 
Hwar ska ja ta sypen för Bukref å.  Flen? 
För Giöken? Hwar ska ja ta uhltåren sen? 

	

5 	Hwar sa ja ta sugel å Brö-föa mä? 
Um Påska-Das otta wa inte igiä; 
Hwa Kan i ha bakat bryggt, bränt te den Helg, 
Dä suck i min Mage å Gåhlbons mins Bälg 
Nu har a min tönn tapp å såfwer på dän, 

	

lo 	Å locktar på tappen å rapar — — — — Ja män. 
Än tro ja tör wåga te giäsbös gåhlen gå? 
Så tör a wähl få mek en sqwatt älle twå. 
Men ubön te kåmma dä ä-la stor harm; 

aj-jija, en i Vg. vanlig form för 'aj', Hw. ajia, N. ah ji ja; me, 
Hw. rna; swånger, LO. översätter 'hungrig, tom', Hw. soliwånger; 
tomm, Hw. N. LNT. tom. 
strupe, L. ströpe, N. stråpe; och, de övr. 	gomm, Hw. N. LNT. 
gom. 
ska, 11w. N. LNT. sa; la, de övr. ja; sypen, Hw. N. LNT. supen; 
å, N. och. 
giöken., Hw. N. göken, LNT. gjöken; ska, de övr, sa; ta, N. tå; 
uhltåren, L. Hw. N. öhltåren. 

6. Hwar, Hw. Hwa; sugel, N. sågel. 
um, L. Hw. N. om; påska-das, L. paska-das, Hw. påskedås; 
wa, Hw. war; 'gitt, L. Hw. igä, N. igen. 
Hwa, N. Va; bakat, L. bakt å; bryggt, L. brygt, Hw. brögt, 
LNT. bröggt; bränt, N. brännt; den, L. dän; helg, L. Hw. 
N. hälg. I N. börjar raden: Va ml Karl bakat etc. 
gåhlbons, L. grannens, Hw. gåhl-bon, N. gålbons. 
tonntapp, N. tunntapp; såfwer 'suger' (jfr LO. dufwa 'duga' ock 
trufwa 'truga'), L. N. suger, Hw. suwer; dän, de Syr. den. 
looktar (Bjs. ock Oit. lolstar), L. luohtar, H. . luoktar, N. 
loktax (en del av Vadsbo har lakta, jfr Sandstrdrn o ock u 
s. 60); tappen L. LNT. kappen 'bägaren', jfr Ihre kappe 'tum-
lare, liten bägare', österg.; rapar, N. rapar (möjl. ropar, jfr vgm. 
hkpii 'rapa'); män, L. Hw. N. men. 
tör, L. Hw. törs; giäsbös gåhlen, L. giäspus gåln, Hw. gäsbös-
-gåln, N. gästebåds-gåln, LNT. gjäsbösgåln. 
a 'jag', Hw. N. ja; wåhl, L. wäl, Ilw. la 'väl'; mek, Hw. mäk, 
N. i me; sqwatt 	11w. equatt; alle, L. elle, Hvr.‘br: eller. 

13. ubön 'objuden', Hw. uben, N. obön; te N. te å; kåmma, Hw. 
feltr. hämma, de övr. komma; ä-la 'är väl', N. ä le (bägge for-
merna finnas ännu i Vg.); harm, N. skam. 
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Men större te plågas åf swult i min tarm. 
Stor sak hwar-a setter (men barast i fre) 

	
15 

Jak häller på Kåsten än Kåsten på me. 

Ha! — — — kiänn hör dä osar åf skålling å Stek; 
.Af åtngröt å Brunost! (dä går la i mek) 
A — — se hwa Kareter å här wägner möt, 
Di skålla så granna sum blumster i höt. 
Här ä Kris-vpsera niä Sölfwer- Gallon 
Å Piruka-Kära ja tror en Sqwattron. 
Ko-dö! se hwa Töser å Matroner mä, 
Rä fina på Trån, ja di ä felle dä. 
.De •walekaste Jornfrur, sum Repkiortla ha 
större, LNT. storre; te, N. te å; af, Hw. N. LNT. å; swult, 
1,1w. schwult 
a, 11w. N. ja; setter, L. LNT. seter (GM. sta, jfr v. 49); ba-
rast, 11w. N. bara. 
jak, L. jag, N. ja; häller, N. heller. 
ha, N. ah; kiann, 11w. kan, N. LNT. känn; hör da, L. N. hur 
da, Hw. hö la; af, b. N. af; skalling, LNT. översätter 'helstekt, 
eg. skållat svin'. 
5,1', N. å: åmgröt 'ugnsgröt', förmodl. risgrynsgröt brynt i ugn, 
i GM. vanl, kallad riwunspansktika (LO. åm, de flästa typords-
listorna från Vadsbo uppge (5022, Bjs. Ont), Hw. omgröt, N. åmn-
grot; gårla, N. gårle. 
a, L. å, N. ah; kareter, L. careter, Hw. karetter; hår wägner, 
L. herr-wägner, N. harrevagna, LNT. harrvängner (GM. vieenar, 
vanl. form i Vg.); möt, N. moet. 
skalla, LO. 'synas, det skållar stort, det synes stort'; sum = r. 
T6; blumster, Hw. blam:ister, N. LNT. blomster; höt, N. höet. 
kris-vpsera 'officerare', L. LNT. kriss-upsera, Hw. N. kris-upsera; 
sölfwer-gallon, 11w. N. solfwer-galon (841par 'silver' vanlig form 
i Vg.). 
å,. Hw. a; piruka-kara, Hw. peruka kära, N. LNT parruka-kåra; 
ja tror en, N. ja tror da ä. en; sqwattron, 11w. squatron. 
matroner, N. LNT. mattroner. 
rå 'riktigt, duktigt'? Jfr Två dikt, på västgötam. 1, v. 28, 31, 
41 (Sv. landsin. 1917, e. 49), N. rått; felle, L. N. fälle, Hw. 
fella, LNT. fölle. 
de, de övr. di; walckaste, jfr Hof wahlkerr 'snäll, artig, förmö-
gen att uträtta någåt', Hw, LNT. wackaste (vålcasta vanl. form 
i Vg.), N. vackraste; jomfrur, N. jumfrur; repkiortla 'styv- 

20 

25 
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Dä luser å glettrar ja wet intet hwa. 
Ab! hör hure jufligt di Spela di gå, 
Di låcka å låeka (Ja går nock ändå) 
Ja tåckar me bätter, at gå under Tak, 

30 	Här saknas må weta nån gick mä sum jak. 

Gus Fre å Saluttem Her wördige Far, 
Gu da Her Probstinna! å hela Bru-skar! 
Ja ber me förlåf, um förtänkelse stras, 
At ja kommet må uppå Erat Kalas. 

35 	För anno, för swult å för ulåta flu 

kjortlar' (se Dahlgren Ord och talesätt), Hw. reipkiortla, N. LNT. 
repkjortla. 
glettrar, Hw. gletrar; intet, de övr. inte. 
ah, L. åh, Hw. a, N. ack; hör är utelemnat i LNT.; hure, Hw. höre, 
N. hur; luftigt, L. LNT. jullit (OM. jiodit), Hw. ljuftitt, N. 
juvelig; spela, Hw. spella. 
låoka, L. Hw. locka; å, Hw. N. di; nock, Hw. la. 
under, Br. under; båtter, LO. bäter (Ve(o. vanl. form i Vg., 
därjämte förekommer på många håll bcktar; jfr v. 84, 86, 138). 
Hos de övriga lyder denna vårs: L. ja tockar me bäter, å går un-
der tak, Hw. jak tåckar me böter å går unner tak, N. ja töcker 
möt) bätter å gå unner tak, LNT. ja tåokar me bätter te gå 
unner tak. Br. ock LNT: 'jag närmar mig mera för att gå under 
tak'? (Jfr GM. teika sk 'förflytta sig en smula'. 
gack må, LNT. översätter 'snyltgäst', jfr I h re »gackmä pro 
gack med. V. G. Följeslagare som ej doger». GM. game 
'hållningslös person, som går med på allting'. 
Gus, L. N. Guss; saluttem, Hw. salutam, N. schalutum, LNT. 
salutem; her wördige, L. här wyrdige, Hw. ehrs wohlige, N. 
herr vördige, LNT. har wördige. 
her probstinna, L. hr prostinna, Hw. här prostinna, N. käxa-
mor, LNT. herr prostinna. 
ja, flw. jak; Br. me färlåf, LO. mek för lof 'cum venia', L. me 
for låf, Hw. um förlof, N. LNT. me förlof; um, Hw. N. å; 
förtänkelse, L. förtänckelse, jfr Hof förtangkellse 'förlåtellse, 
ursäkt': strass 'strax', Hw. tras, se r. T18 ovan, N. strass. 
kommer, Ilw. LNT. kåmmer; uppå, Hw. N. på; erat, Hw. ehrat; 
kalas, Hw. LNT. kallas. 

36. swult, Hw. schwult; ulåta 'olåten' (om u för o se r. T12), L. 
LNT. ulitta, N. oläta. I L. börjar värsen: för kiuld, å for 
swult etc. 
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Ja måtte, så skumpa frå Stöfwa å Bu. 
Sen gråfota toge bohlt Hielma i Åhr 
Ja, Miölek-sqwipen miste hwar äfweli tåhr, 
Å broka Bröt skåneka i twärwre, Gu-nås! 
Hu står inte mer te å resa i Bås 
En lathonn ä mågen å Kiäringa mi må; 
Ja då su I tro ä e waeker e dä. 
Jak esammer ä bå i Fyset å Stall, 
Å ingen sum wil skela Söera wall 
Ja esammer plöger å esammer skiär; 

ja, Ilw. jak; så, L. å; Hw. har här annan ordföljd: så måtte 
jak; skumpa 'springa'; stöfwa 'stuga', N. ståfva. 
gråfota 'vargarna'; toge, L. LNT.•toke, N. to; bohlt, L. N. LNT. 
bort, Hw. bårt: Hilma, L. Hw. hiälma, N. Jälma, LNT. hjelma, 
ett vanligt konamn i Vg. (GM. jebna, jfr Västsv. ordb. s. 21); 
ähr, Hw. N. LNT. år. 
ja, Hw. jak; miölek-sqwipen 'mjölkskvätten', L. miälek-sqwipen, 
Ilw. miolk-squimpen, N. mjölksqvimpen, LNT. mjolksqvatten, 
jfr Hof sqwip, sqwimp 'sqwiite, GM. skvzp 'skvätt, slank'; miste, 
L. Hw. meste, N. mäst te (förmodl. missförstånd); äfweli, L. 
efweli, Hw. eweli, N. evili? jfr Hof hwar ewelig 'hwar enda 	.'; 
tåhr, de övr. tår. 
broka, N. Bracka, LNT. översätter 'vanligt namn på kor'; skåneka, 
Hw. N. LNT. skanka (GM skägka); twärwre, LO. twär-wre 'adver- 
silas', Hof översätter 'förtretlighet .. 	LNT. 'i hast'; gu-nås, 
L. gu nåss. 
hu, L. N. ho; mer, L. mehr. 
lathonn 'lathund', L. lathund, Hw. latthun, N. lathun; N. av-
viker för övrigt här: mågen min å så ä etc.; kiäringa, L. kiärnga, 
Hw. kär'nga, N. käringa, LNT. kjäringa. 
ja, Hw. jo; dä, Hw. da (jfr Mark, Istorps s. da 'det'); au, N. 
sa; ä, L. wa; e 'en' (fem.), Hw. NLT. a, N. ena (alla formerna 
belagda i Vg.: na,e i Vb., a i Kind in. fl. ställen). 
jak, jfr v. 45 (LO. jak, »apocope» ja), N. ja; esammer, L. 
esammen, Hw. N. LNT. ensammer; fyset (jfr flisa 'fähus' fr. 
T.rsö i Vadsbo, fysa fr. örslösa i Kålland), Hw. N. fähus, LNT. 
fuest. 
wil, L. will, Hw. wel, N. LNT. weil; skela, LNT. översätter 
'köra', Hof sohela, skela 'sehillja, söndra ifrånn hwart annat' (jfr 
GM. skela 'bena'), Hw: kiöra; söera 'fåren' (LO. 800 'ovis'), Hw. 
sera. 
ja, L. liw. jak; esammer, Hw. N. LNT. = v. 43; plöger, L. N. 
LNT. plöjer, Hw. pioner; skiär, Hw.. N. LNT. skär. 

45 
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Ja esammer trösker, å esam' förtär; 
Å lill ä ja slotten å ihol å blek, 
Å dermä så ha ja komme på knek. 
Gu wähls Ehr, sam seta we skål å we wägg; 

50 	Ja får fälle ug nåka dugg i mitt skiägg. 
Ja, ser-le hwa dätta sa betna Ja: 
Här seta di twå, sam hwar ara sa ha — 
Så gåhle am wåren mä Jura all slätt, 
Å Fugla, sum håppa på gra-tåppa lätt; 

55 	Di fullja sin nattur, å skalekas ihop 
Di sqwittra, Juwlera mä ståi å mä rop. 
Så må e Gas männska wähl giära så mä, 

ja, Hw. jak, N. å; esammer se v. 45; esam, Hw. N. LNT 
ensam. 
lill, L. Hw. LNT. lell; ja, Hw. jak; slotten, Hw. slåtten, N. 
slåten, LNT. översätter 'insjunken i ansiktet', Hof slotten 'snål 
äffter mat, glupsk'; ihol, L. ihohl, Hw. iholi, N. ihålig (jfr GM. 
ihiar 	Hw. ock N. utelemua det mellersta å. 
dermä, L. där mä, Hw. dä må, N. dårmä, LNT. darmä (jfr 
GM. dar 'där'); ha ja, Hw ä ja, LNT. har'a; L. N. inskjuta här 
nu; komme, Hw. kåmmen, LNT. kåmme. 
N. tillägger ja i radens början; wähls, Hw. wåles, N. vals, LNT. 
tvåls (jfr I h rea. väljs Upi. felix, väljs honom — — 0 eum beatutni); 
ehr, N. LNT. er; sum = r. TO; seta, N. setta. 
ja får fälle ng, L. ja får felle åg, Hw. jak tör la få åg, N. 
ja får folle åg, LNT. ja får folle ug (om ug ock åg se v. 212); 
mitt, L. mett, Hw. met, LNT. mit; skiågg, Hw. N. skagg, LNT. 
skj ägg. 
ja, Hw. jak; ser-le, Hw. ser-la; dätta, L. detta; betua 'betyda', 
L. bettua. 
seta, N. setta; twå, Hw. tu; sa, N. sa. 
gåhle, L. N. går dä, Hw. gå le, LNT. går le; am, L. N, om; 
wåPen, L. wåhren; jura, L. diura, Hw. djuren. 
fugla, Hw. sporfwa, se v. 178; håppa, N. hoppa; graptåppa 
'grantopparna', Hw. gran-tåppa, N. gratoppa. 
fullja, L. LO. fulja (ex. på »u för ö» hos LO., jfr GM. fiarja), 
Hw. N. följa; nattur, Hw. LNT. natur; skalokas, Hw. N. LNT 
skalkas, 
sqwittra 'kvittra'? Hw. squittra, N. qvittra; juwlera, N. juve- 
lera; stål, L. stoij, de övr. stoj 	• 
e, Hw. LNT. a, se v. 42; Gus, L. N. Guss; männska, L. menn-
skia, Hw. menska, N. mänska; wähl, Hw. LNT. wäl; giara 
(jfr LO. »ä för 43»; giår pro glor), N. gära, LNT. gjära. 
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Å Gifftas Kallasa, å tralla å qwä: 
Ja tror at Ho justatnent där te ä giohl. 
Män nu sa ja skroa mit Brua ett old. 	 60 

I waekra, mit Kruna där, Jornfru å Brrt, 
Sum nu sa te Mannas å bli ena Fru, 
JJLn ohrsiiekt, ja nosar te glamma mä Er; 
Te låeka! te &kil! Ja seger int' mer 
I få en finurlig, seratelig Kiir 	 65 
Just sum I wa wähl alt wa 1 begiär; 
Så bra sum han nåntin kan Skiortas ä Ban, 
gifftas, Hw. LNT. giftas, N. geftas; kallasa, L. Ilw. kalasa; 
qwa, Hw. qua. 
ja, Ilw. jak; ho, Hw. hu; justament, N. justamänt; där te, 
LNT. dar te (GM. deite); giohl, Ilw. giol, N. LNT. gjohl. I N. 
lyder början av denna v.: ja tror justament ho darte etc. 
skroa, LO. skroa 'balbutire, confabulari', LNT. översätter 'språka'. 
wackra, Har. wacka (jfr OM. vålca 'vackra'); kruna (jfr Hof 
kruna, GM. kriota .jässa'), N. krona; där. LNT. dar, se v. 59, 
Ilw. har i stället bå, 'både'; jomfru, N. jumfru. 
mannas, jfr Hof mannass 'gint, sig, giwass inann i wålld' (GM. 
fiilinas 'gifta 	läge stil); ena 'en' står här i alla täxterna, 
jfr v. 42. 1 Hw. börjar värseu: som sa te å mannas, i N.: 
som nu sa te å mannas. 
um, L. N. om; ohrsackt, LO. »o för u ut ohrsächt), L. ohrsächt, 
Ilw. ursäkt, N. orsakt, LNT: orsäckt; ja, Hw. jak; nosar, LO. 
nosa 'höras, drista', LIKT. översätter 'sticker sig fram, vågar'; 
te glamma, N. te å glamma; er, L. Ilw. ehr. 
te läcka 'till lycka', LO. »o för y» locka 'lycka', Br. tryckfel 
lacka, L. te locka, N. di lå3ka (bägge gångerna); seger (jfr 
GM. s)ar 'säger% Ilw. alger, se även v. 139 (jfr Leander sa 
'säga', en fornt som även typordlistortia i LArk. uppge från Mark 
ock Kind; g i formen seger o. d. (efter fräteire vokal)‘ har en 
mycket liten del av Vadstio, större delen av Älvsborgs- samt Mark-
ock Kinds-målen; Skairaborgsmålet ock större delen av Vadsbo-
malet har j); int', Ilw. N. LNT. inte; mer, L. mehr. 
fa, N. får; finurlig, Hw finuli, N. finurli; seratelig, Hw. se-
rateli, N. sirateli; kar 'karl', L. kahr (jfr Hof kar). 
sum = r. T 6; I, LNT. j; wa, Hw. hwa; wähl, L. N. LNT. wähla; 
alt, L. N. LNT. 	wa, Hw N. hwa; begiär, Hw. N. begär, LNT. 
begjär; L. LNT. ha denna avvikelse i ordföljden: å I wa begiär. 
sum = r. T 6; nåntin, LO. nåntin »pro någonsin», Hw nauti, N. 
nånsin; . skiortas, N. LNT. skjortas, LNT. översätter 'finnas'. 
2-180112. Sv. landsm. 1919. 
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Å alldri så kunn I fått ippare Man. 
Först ha'an i SKARA wähl Lattina Läst 

70. 	Sin Dunhatt, Gråmatka, å Spectus där näst: 
Mä håfwe-bru har Han fundera brewe; 
Mer lähldom än Fåra-Lår hof Han i se. 
Sen drog Han te Vpland å stugddera där, 
Å där mä så ble Han så fullpanta Kär. 

75 	Ja säll ä dän så kan få Her' åf si Släckt 
K då kan Han gläas åt onge Han kläckt. 
Nock präddika Lill' Månssa Mangnis-le fint, 
Män putt sa'n, dä höhles la Han ha' inte långt hint. 

alldri, L. aldrig, Hw. alri, LNT. allri; kunn, Hw. kun, N. kan. 
LNT. kunne; I, LNT. j; fått, Hw. N. få, LNT. fåt; ippare, LO. 
ipper 'pnestans', Hw. uppare, N. sippare; man, Hw. fel man. 
ha'an, N. har han; wahl, Ilw. LNT. 
dunhatt 'donat, latinsk grammatika', Hw. dönhatt, N. har: sen 
duhnat gramatika; spectus 'Orbis pictus', benämning på en skol-
bok med talrika avbildningar av föremål, Hw. spektus, N. spictus 
(»orbis pietus» i marginalen); där näst, LNT. dernäst. 
ma, N. LNT. må; håfwe-bru 'huvudbry', L. hofwebru, Hw. 
höfwebru; har han, L. felskr. hur han, Hw. ha an; fundera, 
Hw. fönderat, N. funderat. 
mer, L. mehr; lähldom, Hw. N. lärdom; han, Hw. an. 
drog han, Hw. drogen, N. resten; Vpland, L. LNT. Uppland, 
Hw. Upla,n, N. Upplann; stugddera 'studerade', L. studdera, 

LNT. stugdera, N. studera. 
där mä, Hw. dä mä (jfr GM. cicinia 'därför); ble han, N. haen 
blefvet; fullpanta 'fullfärdig, duktig'? (jfr Ihro fullplantad braf 
karl 'som hafver et almänt godt ryckte om sig), Hw., fulpantat, 
N. fulpanta, LNT. översätter 'fullkomlig'; kär se v. 65. 

76. ä, L. wardt; dän, de övr. den; flera täxter avvika här: dän så 
kan, Hw. den, såra så kan, N. wähl den så kap.; her' 'heder', 
N. beer; åf, Hw. N. LNT. å.; si, Hw. sin; släckt, L. slächt, 

släkt, N. slägt. 
gläas, L. då kan han ha hognat åf tc., Hw. glass, N. så kan 
han väl glas; onge, L. Hw. unge, N. de onga; kläckt, L. klächt, 
Hw. kläkt. 
präddika (jfr L eand er priedzka), L. preddika, Hw. pråka (jfr 
pr,?pka, som jag hört i Ullasjö, Kinds h.), N. predika; lill', Hyv. 
lella, N. lelle; Mangnis (jfr GM. mcients n. pr.), L. N. Magnis, 
Hw. Magnus; -le, Hw. lä, N. fälle, jfr v. 13 o. 24. 
man, L. 13.w. N. men; dd utelerunat i LNT.; höhles 'hördes', Hw, 
höles, LNT. hohles översatt (säkert felaktigt) med 'huruledes'; la 
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Å San' zonel sura kåstat mång Tre dalers Plåt, 
Han skref, å Han dref, å Han drack å Han åt; 
Sen resten te ii.måhl i frärnmanne Lann, 
Ä nappast kund' bli en Kumsarjuser Han. 
Män denne ä Bussen å Funtus um nån: 
Han Ohrlerar bäter än Ilärdas Kärn wån. 
Han kan le prostera å difla Kavvat 
Å processa bäter än nån Abbekat; 
När Jönssa-Lars wele ha Gåhl deln i sek, 
Mä urätt trebblera å häfwa ut mek: 

(se v. 13) utelemnat i L. N. LNT.; ha inte, L. ha'nte, N. hade 
ente; hint 'hunnit' (GM. htnt). . 

79. sum = r. T 6; kåstat, L. Hw. LNT. kostat, N. kostat (= dm. 
kistat?); mång, L. mong. 

$1. Åmåhl, Hw. N. Åmål (N. anmärker inom parentes i marg. Åbo); 
frammanne, Hw. främmande; lamt, Hw. lan. 
nappast 'knappt' jfr Hof »nappa, no pro mad knapp nöd sv. 
knapt . . ». Från Vadsbo, Kinnefjärding, Kållinds m. fl. härader 
föreligga i typordl. å LArk. flera uppgifter om en övergång .kn 

gn el. nn-, t. ex. Finnerödja: gnap 'knapp', grav 'kniv', 
Källby: nnut 'knut', nnc.e. 'knä', S. Fågelås anmärker: »De gamla 
formerna med uddljudandde fln- (el. gg?) äro så gott som utdöda». 
N. knappast; kund', Hw. N. kunna; kumsarjuser, Hw. atm-
sariusser, N. komsarjese, LNT. kumsarjusser. 
män, L. Hw. N. men; ä, N. å; bussen, jfr Hz. buss adj. 'mycket 
god' (Värmland m. fl. landskap); funtus, LNT. översätter 'rask 
ock duktig', jfr Ihre ftmtus' god, artig, braf' (Roslagen) um, L. 
N. LNT. om, Hw. öm. 
ohrlerar, L. ohlar, Hw. N. orerar; L. inskjuter här mö; bäter 
se v. 29, LNT. bättre; härdas kam, 'hälgdagskarlen'? L. härdas 
kährn, N. herrdaskärn, LNT. översätter 'prästen'. 
le, Hw. la, se v. 13; prostera, jfr Hof prostera 'påkka på, tala 
ällerr tadla på, förklara sitt missnöje', LNT. protestera; difla, 
jfr Hof diwla 'twista, träta, munnhuggas, disputera, dywla (dyfla)', 
GM. har diljla, L. difwla; kawat jfr Hof kawat 'hurtig, flink, 
bra, braw', GM. kat:åtar 'duktig', L. Hw. cavat. — Denna ock 
följande våra saknas i N. 
bäter, LNT. bätter, se v. 29; abbekat 'advokat', L. Hw. abbeoat, 
jfr GM. abakett. 
Jönssa-Lars, Hw. LNT. Jönsa-Lars, N. Jönsa Lasse; wele, L. 
Hw. wille, N. LNT. welle; gåhl deln, L. gårddehln, Hw. gål- 
delen, N. gåhla deln. 
urätt, N. urätta, se r. T 12; trebblera, jfr Hof tribbelera 'läcka, 

go 

8-5 
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Då uträttan så möt at ja feck bli där, 
Å Lasse :ble .wackert en Tremarka Kär; 
Sen ga'n rrie'n Supplit niä bå Paper å prent, 
Te LannsItärn, å tok icke nå Krunas ment.. 
Se tåcke, sa wöhla, dä gilims inte ner 
Dä spubles-la wja hå detta -å Mer. 

95 	När kåningen bulle hur stiTwer Han wa, 
Sä satten tras Hoom te stura en Sta. 
Wi sega at SKARA ä'n Häfwe Sta wi: 
Män där sa Han llåfwet för Bårgara bli: 

tubba, öwertala, mäd list förmå till något', GM. trebalera-i 'inbilla', 
Hw. treblera, N. trebelera. 	' 
då, Hw. så, N. da, jfr GM. dc_i 'då'. I Två dikter på västgötamål, 
Sv. landsin. 1917, har E. Noreeu regelbundet ändrat da till då 
i täxten. Men det är mycket) möjligt, att det värkligen avses da, 
som är ganska vanligt i Västergötland ock även förekommer i andra 
landskap. Se t. ex. Frödiugs 'paschasa' Svampinjoner. mot "myc-
ket', N. mnet. 
tremarka kär, Ihre tremarkskarl 'ärelös' (Vg), L. tre marcka 
kähr. 
me'n 'mig en', Hw. me en, N. me; supplit 'supplik', Hw. suplita; 
mä bå, Ilw. rna, N. bå ma; paper, Hw. papir, N. papper; prent, 
Hw. N. LNT. pränt. 
lannshärn, L. lanshärn, Hw. lans-harren, N. lansherrn; LNT. 
lannshärrn; tok, Ilw. tog; icke, Uw. ecke, N. ente; nå fattas 
i Hw., N. nåe; krunas, N.kronas, Be v. 61; ment 'mynt', 
Ilw. N. mönt. 
tåcke, L. tocka (GM. tök.,t); sa wohla 'skall jag försäkrit'? Hof 
*wåhla, wöhla 'vårda, akta' - - - item 'försäkra' (jfr GM. sa ,sela 
'skall jag säga'), L. sa wåhla, Hw. i wähla, N. kan våhla, LNT. 
sa  wohlas; glams 'gömmes' ((IM. jeenja), L. gäms, Hw. N. goms, 
LNT gjoms; ner, L. nehr. 
spuhles 'spordes',. Elw. spule,s, N. spörs; la, N. folle, jfr v. 50; 
wja, L. wija, de övr. wia; detta, L: N. &dta; mer, L. mehr. 
når, L. når; kåningen, L. N. koningen; höhle, Ilw. hole; hur, 
Ilw. hor; stifwer 'styv, duktig', LO. »i för , y» stif pro styf. 
satten tras hoom (jfr hium i vissa trakter sv Vg.), L. - - ho-
nom, Hw. satte hannen tras, N. satten strass honom, LNT. 
satte'n strass hoom. Om tras se r. T18. te stura 'till att 
styra', 11w. N. te å stura. 
sega, Hw. siga, se v. 64; at, LNT. att; ä'n, Hw. N. ä en; håfwe 
sta 'huvudstad', L. hofwesta, Ilw. hofwesta. 
mån, L. Hw. N. men; håfwet, jfr v. 97, L. hofwet, Hw. hofwet; 
bårgara, Hw. bärgare, N. borgarna, LNT. bargara. 
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Där ä la mång slarfwer bå fattig å låg; 
Män Stor Folek å wördige Eleders-Män åg.• 	 100 
Di diire mä Krafwa å Lång Kappa si, 
Di ä vtstuddera å full lähla di, 
Di ha mänga Gus-ohl å Bibla i se, 
Bå Aldnack'r å Kröttek'r å äfwentur te. 
Där gå stim en smahle på Gat'ra i ra' 
Priisälyra å Gåssa, sum Socknabielp ta. 
Di Suöbulta kasta, ja sa'eke ett ohl 
Å skrämde rnett Hors, när a wa där i fiohl. 
Män kåm nu trsss Dosa:.  då giära rumohr 
Di sa west få weta hwar Bårmästarn bor. 
Ja männa Gu wiihles dän tåeken kan bli 
Då kan Han bå sek a di ara stä hi? 

ä la, N. ä le, se v. 13; mång, L. mon; fattig, Hw. fatt!, 
LNT. fatig (jfr GM. fettir). 
man = v.. 98; stor folck, Hw. storfålk, N. LNT. storfolk; 
wordige, L. wyrdige. Ilw. wohlige, N. wohliga, LNT. wordiga; 
itg 'också', LO. »tlg pro ock). 
rna, N. med; krafwa, jfr LO. krafwe pro krage, LNT. krafwe; 
si, L. 

102., å, N. ale; vtstuddera, L. utstuddera, Hw. utstugdera, N. 
LNT. utstuderta; fullahla, IIw. fullale. 
många, L. monga; Gus-ohl, L. N. gussohl; bibla, Hw. biblar. 
ahlnack'r, Hw. abernaoker, N. alme acker; kronek'r, IIw. krpn-
ker, N. kröneker; te, N. de. 
dar, N. der; gå, N. går; smahle 'flock', L. smähle, Hw. smala 
gatr'a, N. gatera 
prasäftra 'preceptorerna', L. presäftra, liw. preseftra, N. prä-
saftera, LNT. pra)sefera (p övergår ofta till f framför t i 
Vadshom.); gåssa, L. N. gossa, Ilw. giäkna; sooknahidp, L. 
soohnahielp, 11w. LNT. sooknahjelp. 

10T. snobulta, N. LNT. snobolta; sa'cke 'sade icke', Hw. N. saka 
(GM. set- ka). 
mett, Hw. met, LNT. mit; horss, lIw. hårs, N. hors; a, L. N. 
ja; fiohl, Ilw. fiol, N. fjol, LNT. fjohl. 
män, L. Hw. N. men; kam, L. N. LNT. kom, Hw. kåmm; då, 
Ilw. å, N. så; giära, Ilw. gara (i.utfallot?), N. gara, LNT. 
gjar'a; rumohr, Hw. N. rumor. 
au, N. sa; west, L. wist; bårmastarn, Hw. bårmästarn, N. 
båremastarn, LNT. bärmastarn. 
ja männa, jfr GM. Ad nrdna 'ja män'; wähles jfr v. 49, 
L. wahlis, Ilw. wäls; dän, L. Flw. den; tåelren, L. sådden, 
Hw. tocken. I N. äro rad. 111-112 utelemnade. 
di, Hw. de; ara, L. LNT. are. 

105 
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Nå likgått: Gu sign Er Herr Bårmästar Fru. 
Ja ska la te språka må Bruggummen nu. 

115 	Dra ej swarta Elåser, Min go Här Munse'r 
. At ja så i slanger må Brua me ger. 

Ja pränta west för'a hwa Kär stim i wa', 
Män nu låter Er te å höra e ra. 
Så sull I ,ha j Er Prost Jomfrua 

120 	Ehur' I frPrera så mått' Ho stå bi? 
Då ä west e dåeka så fager å skiön, 
Te gripa i Fången å då bli Er Lön, 
Ho ä, wel ja låfwa åf Kiämpa gådt Slag, 
Då Folck-slag rosar bå Soekna å jak 

likgått, L. likgodt, N. likgott; sign, Hw. signeker, L. Hw. 
ehr; herr, L. Hw. här; bårmästar fru, Br. bärmästar. fru, 
Hw. barmästare fru, LNT. bårmastar fru. I N. lyder värseu: 

likgott dä ä så herr båremästare fru. 
ja, Hw. jak; ska, Hw. N. LNT. sa ; la, L. le, N. då; te, N. te å; brag-
gammen, L. brugumen, Hw. brugomen, N. LNT. brugummen. 
ej, de övr. 'ej; swarta, Hw. swahrta; håser 'strumpor', dra 
swarta håser 'vara svartsjuk'; go, Hw. N. goe; här, N. herr; 
munser, N. munskor. 
Hw. utelemnar i; me, UW. mek; ger, L. gier. 
ja, Hw. jak; Br. kår, L. kähr, do övr. kär; sum, L. N. som, 
Hw. sam; i, LNT. j. 
Nu låter ehr 'nu är det er tur' etc., L. LNT. låtar, Hof »röta, 
rötta te, kårarna till, höra till, kåmma på ens lott ällerr dela (jfr 
GM. ieta-t); er, L. Hw. ehr. 
sull, N. sa; I, LNT. j; j, de övr. 1(1); er, L. Hw. ehr; prost jom-
frua, N. proste jumfrua, LNT. prost jåmfrua. 
ehur, H. ehör; frirera, Hw. frierera, N. vre mäna; mått?, N. 
måtte; ho, Hw. hu. 
west, L. wist; e, LNT. a; Meka, L. däka, Hw. dokka, N. LNT. 
docka; skinn, N. LNT. skön. 
te, N. te å; fangen, fag 'famn' (vanlig form i Vg.), Hw. fammen 
(formen fam belagd från Ale ock Flundre härader i Vg., LArk.); 
bli, de övr, blir; er, L. Hw. ehr, 
ho, Hw. hu; wel, L. Hw. will, N. LNT. vell; låfwa, L. lofwa; 
af, L. af, Hw. N. å; kiämpa, N. kämpa, LNT. kjämpa; gådt, 
L. N. gödt, Ew. LNT. gått. 
folck-slag, L. folckslage. Hw. fälkslag, N. folkslag, LNT. folk- 
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Di seg' Hu sa wära mer qweeker å klok, 	 426 
Än mången sum gööm läst mång Rotwälsker Bok. 
Ho giär-la åf Söleke mö grannlåt å Prål 
Ho sur å kruserar må Sissar å Nål. 
Ho kan ta se före, Bak Bryggning å Bränn, 
Å giäre starek Fasium (Ah hadde ja dänn) 

	
130 

Män Ho ä e Matrnohr så frummer å go 
Ho tör gie me Tönn-Skåhl å Gulla-Brö Ho 
När jak inte SKARA må Dieekna Bu drar 
Å Ho igiöm Finstre kan blia me wahr. 

slaga; N. inskjuter här då; sockna, L. soohna, Hw. sokna; 
jak, L. jag. 
seg', Ilw. siga (se v. 64), N. sega; hu, L. N. LNT. ho; qweoker, 
L. LNT. qweker, Hw. queker. 
mången, L. mongen; sum, L. N. som, Hw. såm; göönt läst 
(jfr v. 96), L. gomlast, Hw. genomlast, N. har genomläst; 
mång, L. mong. 
ho, Hw. hu; giär-la, Hw. särla, N. gärle, LNT. gjär la; 
åf, L. af, N. å; soloke 'silke', Hw. N. LNT. solka (841.ka vanlig 
form i Vg.); mö, N. mös; grannlåt, Hw. granlåt; å, Hw. och. 
ho, Hw. hu; Sissar 'brodersax'. Jfr Hof Sissarr 'enn litenn 
sax, hårsax', L. LNT. sisar, N. sissär (jfr GM. skara n. 'liten 
sax). 
ho, Hw. lm; se, Hw. sä; bryggning, L. N. LNT. bröggning, 
Hw. brögning; bränn, Hw. brän. 
giåra, N. gära, LNT. gjåra; starok, Hw. LNT. stark, N. stort; 
fasium, LNT. översätter 'dryck' (jfr stark-fasjum n. 'svagt ock 
dåligt dricka, speerd' hos G. Ericsson), N. fasit; ah, L. aoh, Hw. 
N. ack; hadde, liw. N. LNT. hade; ja LNT. jag; dann, L. Hw. 
dån, N. den. 
ho, Hw. hu; e, LNT. a; matmohr, L. Hw. matmor, N. LNT. 
mattmor; frummer, N. LNT. frommer. 
ho, Hw. hu; gie, Hw. N. ge, LNT. gje; me, Hw. mä; tönn-
-skåhl, L. LNT. tönnskål, Hw. tunskål, N. dubbelt öhl, LNT. över-
sätter med 'första drycken av en brygd'; gulla-brö, jfr Rietz 
»gullabrod n. vispbröd, glänsande av sammanvispade ägg. Arg.» 

• nar, L. LNT. nar; jak, N. ja; inte, N. te; dieokna, lm, L. 
dieknabud, Hw. giakna-bö, N. djeknabå, LNT. djeckna-bu. 
ho, Hw. hu; igiöm, L. igöm, Hw. genåm, N. genom, LNT. igjöm; 
finstre 'fönstret', L. fenstert, Hw. fönstret, N. fönstene, LNT. 
fonstre. Formen finstar är belagd från Vadsbo, Barna ock Laske 
härader, finstar från Laske, Kulling, Ale ock Bollebygd (LArk.). 
blia, N. bli; me, Hw. må; wahr 'varse', Hw. hwar, N. LNT. war. 
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1.35 	Män hör sa ja lell säta Skiägget te gass 
At stim Hu förskuldt Henne rosa te pass. 
Män liwa ä dä, åt vppå dänne Kunsion, 
I wetat mö bäter, än Ja, fattig 'Bon 
Kan sega; å badd' I ei west'et igenn, 

140 	Ho hadd ej Er Iliert-Onge bleet; No menu. 
Nu su I bötäneka liwa •Qwenna I fått, 
Å giära'na Heder å unna'nft godt: 
När i få dåmdera på Råstöfwa I 
Så får Ho set' hemma.  we Hushalle bli, 

145 	Å när 1 få därja mä Bussarna fler, 
Så får Ho re frukost å Maten åt Er; 

hor, L. N. hur; lell, N. då,; säta, N. sätta; skiägget, Hw. N. 
skägget, LNT. skjägget; te gass, LNT. översätter med 'i ord-
ning'. 
hu, L. N. LNT. ho; förskuldt, L. förtient, Hw. förskiult, N. 
fortjent, LNT. förskult. 
vppå, L. uppa, Hw. N. uppå, LNT. öppa; dänne, L. LNT. 
denne, Hw. N. denna; kunsion, H w. oumsion, N. oonsjon. 
wetat, Ilw. hwetat, N. vetet; mö, N. moe; bäter (jfr v: 29), 
L. N. LNT. bätter; ja, Hw. jak; fattig, L. fatig (jfr GM. Mar), 
N. LNT. fatti; hion,' L. N. jon, LNT. hjon. 
sega, Ilw. siga (se v. 64), N. segat; hadd' His. had, N. ha;• 
I, Ilw. hu; ej, do övr. ej; igenn, Ilw. N. igen. 
ho, IIw. hu ; hadd ej se före. v.; er, L. Hw. ehr; hiert-onge, 
Ilw. hiert-unge, N. hjertunge, LNT. hjertonge; bleet (jfr (iM. 
bqat), Hw. blet; ne, 11w. nä, N. näe; menn, Ilw. N. LNT. men. 
nu, Hw. tu; su, N. sa; I, LNT. j; botänoka, L. betänoka, 
Ilw. betänkja, N LNT. betänka; hwa, N. hvad; qwenna, N. 
håstra (änd. -a i detta ord har jag ej påträffat i Vg., nieti där-
emot i ögötl.; den finnes även i Södnd. ock Småland.' 
giara'na, Ilw. giåranna, N. LNT. gärana; heder, N. LNT. heer; 
unna'na, L. monghånna, N. mangältanna, LNT. mångahånna; 
godt, L. gott, II w. LNT. gått, N. gådt. 
när, N. å när; &tradera, L. domdera, Hw. domdera, N. dum-
dera, LNT. dunderera; råstofwa, N. råståfva. 
ho, Hw. hu; set', Hw. sett, N. Beta; hushålle, L. hushollet, 
Ilw. N. hushållet. 
få, Hw. får; dårja 'regera', jfr Rietz dårga 'med skyndsamhet 
och huller springa', 'gräla och föra oljud' ni. in., L. dårga, 
rösta, N. dästa, LNT. därja; bussarna, Hw. bossarna, LNT. 
bussarne. 
ho, Ilw. hu; frukost, N. frukåsten; er, L. Hw. ehr. 
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Å när I få seta i ro i Er Sta, 
Så tör 110 få resa te Tuschdan 	— — — Ja, ja. 
När I få spassera kring äger å Marek, 
Får ho set'. å wagga: te knerek å te knarek. 
Tu su I.  ej wära surwulden å förr, 
Å knarra alt jämt sam a mellom-hus dörr; 
Män alti go-wehlan, lättwinnig å gla, 
.Korasig, puss-  lustig, 	stim ja. 
I su ej ta nöket te Kika å Skrin, 
Te Wisthus å Kiällar' te Uhl å te Win; 

allri se ätter alt sniåplåek så2 grant 
Å inte just .wiiga hwar iifweli Slant. 
Män hwa sa ja Läxa för dummaren gie? 
Ja talar, •sam han wure lika mit me, 

få, Ilw. N. får; seta, N. setta; i ro, N. mit ro; er, L. IIw. ehr. 
N. börjar värsen: Så får ho resa etc.; ho, Hw. hu; Tusehlan., 
L. Tuskland, Hw. Tysalan, N. LNT. Tusehlann, 
när, L. når; I, LNT. j; äger, L. Hw. ägor, LNT. eger (jfr 
GM. kpr); marek, Ilw. LNT. mark. — I N. äro värsarna 149 
ock 150 uteletunade. 
ho, Hw. hu; set' å, Tlw. setta; knerek, Hw. LNT. knerk; 
knarek, Hw. LNT. knark. 
tu, L. ty; su, N. sa; I, LNT. j; el, de övr. ej; surwuhlen 
'vresig', Hw. sur-wulen, N. survohlen; torr, N. tvär, LNT. torr. 
knarra, Hw. knarka, N. knorra; jämt, L. jemt; sum, LNT. 
som (jfr inleda.); a, L. N. e; dorr, LXT. dorr. 
alti, N. 'alltid; go-wehlan, L. LNT. gowehkn, som LNT. över- 
sätter 'godsint' (jfr Itietz godvelen 	välmenande, 

Vg.), Hw. glawholen, N. govohlen (jfr GM. görlian med 
samma bet.); lättwinnig, LNT. översätter 'munter' (jfr 11 of lätt-
windig 'snäll, wig, snabb% Hw. lättwinnog, N. lättlunnig 'glad-
lynt'?; gla, Hw. bra. 
korasig 'uppsluppen'? fiw. LNT. korasi, N. eorasig; puss lustig, 
N. påsslåstig, LNT. pusslusti; took-rolig, L. N. tokrolig, 
LNT. tokroli. 
su, N. få; el, de öyr. ej; nökel, Ilw. nagel. 
wisthus, Ilw. N. westhus; å, Hw. te; kiällar', N. källare, LNT. 
källarn; uhl jfr v. 4, L. Ilw. N. öhl. 
allri, Hw. alri, N. ente; ätter, L. etter. 

158; inte, N. ente; äfweli, L. Hw. N. eweli (OM. 
läxa, N. lexa; dummaren, Ilw. LNT. domaren, N. domma-
ren; gie, Hw. N. ge, LNT. gje. 
ja, Hw. jak; sum, LNT. som, se inledu.; wure, Hw. N. LNT. wore; 
N. har ordföljden vore han. 

25 
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Om orsäckt ja bess, kiärn Bårmästar Far, 
Män än har'a nä te Fo• Onga tu qwar. 

Nä Gu gie Er Låcka Herr Brugum å Bra 
At wähl lefwa samma' bå Härn å Has Fru 

165 	Uni da'ra te stussa på Härgålils wie bra, 
Å nättra så blia, sam ärbetz-Folck ha. 
Jak önskar Er båa mer'n gibpninga full 
Åf god dar; å Kister åf Sölfwer å Gull. 
Åf Rikdom Guss-ähra, i Hushåll å Bo, 

170 	Te Låmm å te Währe, te Kalf å te Ko. 
At allri e Qwiga, sen mer, ok på Wang, 
Ell' Bingen ble tomer, å Öhltönna sang. 
At alt hwa hopfogas å empas i wåhr 

om, Hw. am; orsttokt, L. ohrsäoht, Elw. ursäkt, N. orsäkt; 
bese, Hw. bes, LNT. bees; klara, N. herr, LNT. kåra; bår-
mastar, Hw. bårmästare, N. båremästare. 
nå' 'något', Hw. nåt (jfr GM. n8t), N. nåe; er, Hw. ehr; onga, 
L. unge, Hw. unga. 
gie, Hw. ge, LNT. gje; er, L. Hw. ehr; låsöka, L. locka (jfr 
v. 64), LNT. locka; herr, L. förkortat H. liks. i v. 188, 193, Hw. 
här; brugum, Hw. brugom. Värsarna 163-166 utelemnade i N. 
wahl, Elw. wal; samma', L. Hw. samman; bå utelemnat i Hw.; 
harn, Hw. harn. 
am, L. om; stussa, LO. 'westitu superbire', jfr Ihre 'slå stort 
uppå'; härgåhls wie, L. herrgåhls wie, Hw. harrgårdswis, LNT. 
harrgåhls wie. 
ärbetz folok, L. arbete folok, Hw. arbetsfolk, LNT. arbesfolk. 
jak, N. ja; er, Elw. ehr; mer'n, Hw. mer, N. mer än; giöp-
ninga, Hw. gopningar, N. gopninga, LNT. gjopinga. 
god dar, L. LNT. godar, Hw. gosdar, N. goe dar (jfr GM. 
Oadtia); kister, L. Hw. kistor; åf, N. å. 
åf, L. af; Guss-ahra, Hw. Gun ära, N. gods, åra; hushåll, L. 
husholl. 
låmm, L. lomm, Hw. låmb; withre,. Hw. killing, N. LNT. yttre. 
allri, N. alldrig; e, N. er, LNT. a; sen mer, N. ser(!); pk N. 
uppå. Vårs. 171-172 utelernuade i Hw. 
elr, N. eller; ble, N. bli; tomer, de Syr. tommer; å, N. eller; 
öhltönna, de övr. öhltunna. 
empas 'ympas', Hw. =pas; wåhr, Hw. LNT. war. — Värsarna 
173-476 utelemnade i N. 
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Si blumma åt åhre, å Frueht Knäppa får! 
Å små Folek så kring Er sen tulta å gå, 
Stim telninga tätt i kring Kösbärs Trä stå. 
Gu lät Er bli gamla å wählmådda mä! 
Så krua å qweeka sam grå-sperfwen ä; 
Så friska sum Dufwa; sam Krunhiort å Rå 
Stå på sek: Må Er allri krämpa rå på! 
Ja lefwa te hopa i Åhr Fem å Nål! (50) 
Förrn nåken åf Ere am kiäka blir kåll. 
Men glämma ej len, at I su här ifrå, 
Tu sa I be Gu at dä wähl måtte gå. 
Å läs' i Pesalmboka; Sura& iblann: 
Eli i Daves Saltkar, ell nåken sådann 

Si, Hw. So; blumma (jfr GM. bHma), Hw. blomma; åt, Hw. te, LNT. 
et; frucht knäppa, L. frucht knoppa, Hw. LNT. fruktknåppa. 
små folok, Hw. små-fAlk, LNT. småfolk; så, Hw. få; er, 
ehr; sen, Hw. såm; tulta, L. tullta. 
telninga, Hw. telningar, LNT. terninga (GM. Urna, i Vadsbo 
förekommer både -ar ock -a i pl. av dylika subst.); i kring, Hw. 
kring; kösbärs trä, Br. kosbärs trå, L. kiorssbarsträ, •Hw. 
kiorsbärs-tran, LNT. kössbärstra (GM. §ifgahces4rch 
låt, N. LNT. låt; er, Hw. ehr; wählmådda, Hw. wälmådda. 
krua 'livliga', L. krya; qwecka, L. LNT. qweka, Hw. gneka, 
N. qvioka; grå-sperfwen, LO. sperf, Hw. gråsporfwen (jfr Wig-
forss S11E. s. 46 spolo), N. gråsparfven. 
krunhiort, Hw. krumhiorta (följande å utelemnat), N. kron-
hjort, LNT. krunhjort. — Hw. har kastat om v. 179 ock 180. 
sek, L. sak, N. åe; må, N. lär, LNT. men; er, Hw. ehr, ute-
lemnat i N.; allri, Hw. alri, N. alldri (g överstruket). Härefter 
nån inskjutet i N. 
ja, N. å; åhr, N. LNT. år; nåll, L. noll; N.: i år fem å ett nåll. 
form, N. förr än; nåken 'någon', L. nåkon; åf, L. LNT. af, 
N. å; ere, L. eder, Hw. ehr, N. er; um, L. N. om, Hw. i; 
kiäka, L. kitIJKa 'hakan' (jfr GM. ot.k f. 'haka'), N. käka, LNT. 
kjak; blir, 11w. bli. 
gamma (jfr GM. genta 'glömma'), Hw. glöma, N. glöm; ej, 
de övr. ej; sa, N. sa. 
tu, L. ty; au, N. sa; Gu utelemnat i N.; dä, N. då; wähl, L. 
Hw. wal, 
pesalmboka, Hw. pesalmbok, N. pasalmeboka; N. inskjuter å; 
Suraok, Hw. Surak; iblann, Hw. iblan. — V. 185-188 äro 

' överstrukna i L., ock därför svårlästa. 
saltkar, L. saltar(?); nåken, L. nåkon; Hw. Eli Dawis salt- 

175 

180 

185 
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Sam Tubbia' Boka, stim giär en så frum 
wån Herr Mages så mö talar mit) 

Så få I Tri'mpera i Himlen te slut. 
190 	Män nu tror-a ja slår på Radda tui knut. 

* 

195 

Ja ska-la få i mek nå Gulån nu törst! 
Nån dråpe i Skråtten te slöcka min törst. 
Er skål Här Munser, å Er Söll Kappe ritli! 
Syn gott! — — — — dä wa west kull förstelit dit! 
Ja tror dit wa Mässwin ell Karnahli-Säck, 
Skompanje; Män likgott, dit smaka me kiäckt. • 

kar, el' nåka så dan; N. Koning Davits Saltkar, eller nåken 
sådan. 
Tubbice boka, Hw. Tubio boka, N. tobbieboka, LNT. tubbie 
boka; giär, Hw. gär, N. gör, LNT. gjar; frum, N. from. 
då, H w. N. den; wån (jfr GM. vem 'vår'), N. vår; herr, 
här, LNT. härr; Olages, Hw. Olagus, N. Olaves; mö, N. moe; 
um, N. om. 
tri'mpera, N. trimfera, LNT. trumpera; himlen, N. himmelen, 
LNT. hemmeln. 
Även LNT. har män, se inledn.; ml, Hw. en. 
ja, Hw. jak; ska-la, L. ska le, Hw. sa la, N. sa le; mek, 
L. N. me, Hw. mak; nå, N. ett; Guslån, L. N. Guskån; först, 
LNT. forst. 

, dråpe, Ilw. dråppa, N. droppa; skråtten, LNT. översätter 'skrovet', 
jfr 1 hre »skrott V. G kropp, bål», L. N. skrotten; te, N. te å; 
slöcka (jfr GM. sZna), Hw. N. släcka; min, N. mi; törst, LNT. 
torst. 
er, L. Hw. ehr; här, N. herr; munser, N. munskör; å ute-
lemnat i N.; Böll kappe, LNT. 6% ersätter 'silverbägare', 11w. 
solkappe, N. sallskappe. 
syn, syn gott 'Gud välsigne', bär ungef. 'gutår'? Hw. sinn, 
N. Bonn; gott, 11w. gått; härefter tillägges hal i L.; wa, Hw. 
hwa; west, L. wist; kull forstelit, L. kuhl försteligt, Hw. 
kurforstelit, N. conforstelit, LNT. kuhlforstelit. 
ja, Hw. jak; mässvin, N. mässevin; dl, N. eller; karnahli-
-säck 'kanarioSekt, ett slags vin från Kanarieöarna' L. carnali-
säck, Hw. karnalje säck, N. canariesäkt, LNT. karnali-säck. 
— V. 195-196 överstrukna i L. ock därför svårlästa. 
skompanje, Hw. skånpanje, N. companje, LNT. skumpanje; 
likgott, Hw. likgått; kläckt, Hw. käkt, N. käckt, LNT. 
kjåckt. 
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Dass drieken sa Tusken, dass geht meg woll 
Män når a på Slåttöbl ell dungöhl iblann 
Feek mek en sluneker, jak häfwe gala ble; 
Men maken te dreeka kam allri i me. 	 200 
Ja blir sam ja wure i Femtonne åhr. 
Hiir linjera klinga, å Hilbohn han går. 	• 
Ja bess um en Bond dantz mit diup refwerentz, 
Wipp lustig! Sen tar a i Kappen qwettenS. 

Was fammen nu ha ja fått Wällingstan tull 	 205 
Hwem pötte mek? ja tror a (letter i kull. 

clrieken, N. drinken, LNT. dreeken; geht, Hw. get, N. glekt; 
mej, Hw. mek, N. me; woll, N. vål katt. 
mån även i N., se itu.; når, L. Hw. N. nar; slåttohl 'slåtter-
gille', L. slottohl; ell, Hw. N. LNT. å; dungo1,1 'kalas efter 
jälp med gödselns utfiirslande', L. kioröhl (tim dylika fit,ter se 
min uppsats i Tidskrift för hemmet 1917, s. 91 f.); iblanzt, Hw. 
i blan. 
mek, L. LNT. i mek, N. i me; slunoker 'klunk', jfr Ilire »slunk 
Sud. reliquite 	 L. slaneker 'skvätt' (GM. *Magic), 
Hw. N. slanka', LNT. slank; jak, N. ja, LNT. å jak; håfwe 
gan, L. hofwegaln, Ilw. hofgalen, N. håfvegahln. 
dreeka, N. dricka; kam, L. N. LNT. kom; allri, Hw. alri, N. 
aildri. 
ja, Hw. LNT. jak; wure, Hw. wore, N. LNT. våre; i, N. på; 
femtonne, L. femtane, Hw. femtonde, N. femtenc; åhr, Ilw. 
ahr, N. LNT. år. 
uiljera 'ergelstäntitiorna', L. uljera, Hw. N. oljera; håbohn 

L. håbon, Ilw. häbeta, N. basängen 'bassonen', LNT. 
haboja; han lite:mimat i Ilw. N. LNT. 
ja, Ilw. jak; bess, Ilw. ber; um, L. N. LNT. om; bond dantz, 
Hw. bondans, N. L.N bonndans; m, L. med; djup, N. LNT. 
djup; refwerentz, L. reverentz, Hw. reverens, N. reverents, 
LNT. refvenns. 
wipp, Hw. hwipp; lustig, Hw. lusti, N. lustigt, LNT. lustit; 
sen, Hw. sa; a, Hw. ja; qwettens, Elw. quettens, N. qvitt• ns. 

205, was, L. Hw. LNT. wass, N. vars; fammen, Ilw. famnen; ha 
, ja, L. hara; fått, LNT. fåt; wällingstan, N. vallinge stan. 

mq. hwem, N. vem va som; mek, Hw. N. me; ja, Hw. jak; a, L. 
ja; detter 'faller' (GM. data st. v.), N. dåtter; i kull, 
1 kåll. 
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Far wähl nu go Härra, Guslän sku I ha, 
För Bukfylla, gille å rus I me ga. 
Ja masserar hemmat, mä fählnubben ruk, 

210 	Te Kiär'nga i spisen, å räss ja får struk; 
Nock går Hu å kiäckar i Hamn å i Hähl. 
Hu sa ug .få finna hur ja furi wähl. 

wähl, Hw. wä,l; härra, L. N. herra, Hw. LNT. Imma; guslän, 
L. slann, N. stor tack, LNT. guslån; sku, Hw. su, N. sa. 
för, N. for; bukfylla, Hw. N. LNT. bukfölla; gille; N. gelle. 
ja, Hw. jak; hemmat, L. hemat, Hw. N. hemåt; fählnubben 
jfr Weste fälnubb in. 'petit bout de pipe, brfllot, Pipette de 
campagne', Hw. fäht nubben, N. snårfven, LNT. fähnubben; 
ruk 'ryker'? L. har rak där ft (liksom i den följande radens 
striik) varken sammanfaller med hans vanliga skrivning av u 
eller med y, N. parruk. LNT. översätter 'medan pipan ryker'. 
kiär'nga, Hw. kiärringa, N. käringa, LNT. kjäririga; å, N, 
ja; rasa, L. räds, Hw. ras; struk, L. strök. 
nock, Hw. nåok; hu, L. N. ho; kläcka; L. kiäkar, Hw. häxa; 
N. käkar, LNT. kjäkar (jfr GM. §eeka 'tjata); hamn, N. hack; 
hähl, L. Hw. N. häl, LNT. hähln. 
hu, L. ho, N. men ho; ug (jfr GM. u 'också), L. og, Hm,. N. 
åg (4g belagt i Halma i Vb. LArk.); finna, N. veta; hur, 
Hw. hör, N. huru; ja, Hw. jak; furi, N. for; wähl, Hw. wäl. 

Några språkliga anmärkningar till dikten. 

Författaren till dikten var, som ovan nämnts, född i Björ-
säters socken i Vadsbo härad. Som man har rätt att vänta, är 
det också Vadsbomål som Axel Luth velat återge. Man kunde 
ju också tänka på Kållands-mål. Författaren var bara 6 år, 
när hans föräldrar flyttade till Otterstad. Nu är ju förhållandet 
det, att flera speciella likheter finnas mellan dessa häraders 
mål. Så t. ex. förekommer även på Kålland, att gammalt ö 
blir å-ljud eller ett ljud, som ligger nära å. Denna egenhet, 
som förekommer i dikten, visar oss således ingenting vid valet 
mellan de båda dialekterna. Men det finns andra avvikelser 
från det centrala Västergötlands mål, som icke alls låta förena 
sig med Kållands-dialekten, t. ex. bortfall av t i slutljud i ord 
av typen komne iköminie, fundera 'funderat'. Detta drag åter-
finna vi däremot i Vadsbo. Om vi sålunda måste antaga,-att för- 
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fåttaren i stort sett skrivit på sin födelseorts språk, hindrar 
detta naturligtvis inte, att enstaka detaljer i vår dikt kunna ha 
rönt inflytande från Kållands-målet. 

Jag skall här nedan sammanställa några viktigare dialekt-
drag, som skymta fram i dikten. 

Speciellt nordvästgötska drag (från d. s. k. »novationsområdet»). 

it 	å(o) : håfwe 'huvud' v., 71, lfteka 'lycka' v. 163 
(jfr senare fornnorska ock nynorska dialekters lukka), stråpel 
v. 2. Hit hör väl också jomfru r. T14 m. fl., lathomi v. 41 
(om o här betecknar ett å-ljud). I hkr. N. finnas betydligt fler 
exempel. 

Overgången 	å-ljud anser Sandström 6 ock ii s. 69 
vara av rätt ungt datum. Här föreligger ett bevis på att före-
teelsen fanns åtminstone 1740 i Vadsbo-målet. Men det ser ut, 
som om det ö, som uppkommit av ö i vissa förbindelser, ännu ej 
följt med i utvecklingen till å-ljud. Se mom. 2 e nedan. 

En egenhet för det nutida målet i större delen av Vads-
bo är, att t ofta fallit i slutljud_ efter svagtonig vokal. På 
denna företeelse har dikten följande ex.: finstre v. 134, folek-
slage v. 124 (L.), furi v. 212, fundera v. 71, hushålle v. 144, 
komme v. 48, tåeke v. 93. 

Även den avvikelsen i »novationsområdet» i norra Väster-
götland, som Sandström ö ock ö s. 70 oninämner, att ö i pret. 
sg. av 2:dra avljudsklassens värb inträngt även i pret. particip 
ock supinum, typen friisa 'frysa', tros, frkat (: centralvgm. 
frissa, frus, frizsat), torde vara representerad i dikten: ubön 
'objuden' v. 13. 

2. Andra västgötska dialektdrag. 

a) Exempel på den även utanför Västergötlands gränser 
mycket omfattande övergången I —› e förekomma även i dikten, 

1) Detta ord måste i västgötskan utgå från en form med ii. Det 
heter i de centrala västgötamålen stritpa. Formen har förmodligen 
bildats på participstadiet av ett urspr. starkt värb, som möjligen före-
ligger i det norska strtpa 'klemme, knipo, trykke' (Se Torp Nyn. 
Etym. Ordb. under strtp). Jfr även no. dial. ströp n., ströpa f... 
strope m.? hos Torp. 
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som man. ,kan vänta: fock v. 89, &kurar v. 26, matt ,v..108, 
sota sr. 52, west v. 117 o. s. v. Författaren är härvidlag dock 
ej fullt konsekvent, t. ex. tiok r. T3, mitt v.. 50. Till inkonse-
kvenserna får man förmodligen också räkna sådana former ,som 
miste v. 38, giftas v. 58, wisthus v. 156. Dock" kvarstår I. 
även i en stor del av de moderna västgötamålen i vissa ställ-
ningar, t. ex. framför n (mina, bina etc.), ock i vissa andra fall 
såsom siar, st, tia, via, där vi ha att göra med 'gam-
malt i. • 

Fullt riktiga .dialektformer torde därför föreligga i :min 
v. 8, hint v. 78 (däremot e i qwenna v. 141' liksom i GM:s 
kana), sissar v. 128. 

y 	u (14): betua 'betyda' v. 51, bu 'by' v. 36, fin v. 35, 
häfwe-bru 'huvudbry' v. 71, Inser 'lyser' v. 26, rak förmod-
ligen pres. 'ryker' v. 209, struk 'stryk' v. 210, stura 'styra' 
v. 96, Barack 'Sy,rack' v. 185, äfwentur 'äventyr' v. 104. Jfr 
mom. c.. 

Mot y' svarar u (liksom i nutida centrals-g. dialekter) i 
följande exempel: dungöhl v. 198 (jfr GM. dia 'dynga'), putt.  
v. 78. (GM. put 'pytt' i uttrycket 'pytt san' o. 	Tuseman 
v. 143 (GM.. tåsZan), tusken v. 197 (GM. ticskan). 

Denna i - MOM. b .ock e berörda -övergång y 	u är .  förmod- 
ligen västgötskans 'näst karakteristiska kännemärke: Före-
teelsen omfattar de centrala delarna av landskapet, ock runt Om-
kring är området begränsat av y-former, som tränga längst 
fram i söder ock väster. 

. 	d) y -›ö : bröggning v. 129 (L.), möt 'mycket' v; 19, $9, 
nökel 'nyckel' v. 155. Full konsekvens råder ej häller i detta 
ful. 

e) ö --> u (u) före k : fallja 'följa' v. 55 (centralvgm. f»), 
uhi 'öl' v. 4, 156 (däremot öhl v. 172, 198, GM. ok, där ö säker-
ligen lånats från rspr.). Exempel på bevarat ö i denna ställ-
ning förekommer även: höhle 'hörde' v. 95 (GM. hilka). 'Detta. 
fall kan dock förklaras på det sättet 7-- om det IM inte är 
frågan om riksspråksinflytande — att ö överförts fiån infini- 
tivdn. 

,Denna övergång tycks 'finnas över hela Västergötland. 
Sandström . påpekar. i anf a. s. 67, att i »novationsområdet» i 
norr detta av ö uppkomna a har följt med i utvecklingen u -› 
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å-ljud (jfr fakja 'följa', haka 'hörde', (.34. 'öl' från Gillstad i 
Kållands h.). Ovanstående exempel skulle då kunna tyda på 
att detta u utvecklat sig senare till å-ljud än gammalt ä. Åt-
minstone skulle övergångsprocessen ej ha hunnit längre under 
förra hälften av 1700-talet, än att författaren ej känt sig frestad 
att använda å-typen (jfr mom. 1 a ovan). Man får dock kanske 
inte bygga för mycket på dessa få exempel, ock man bör också 
lägga märke till att ii långt ifrån alltid återgives med å, där 
man hade rätt att vänta det. För övrigt ha vi måhända ett 
exempel på övergången ö 	u 	å / k i dikten, om nämligen 
våhla v; 93 (L.) motsvarar det centralvg. mara ÷- vörda. 

ö --->- u / m tycks föreligga i dummaren 'dommaren' ock 
frummer 'from' v. 131. I det senare ordet kan u dock för-
klaras på annat sätt. Att en övergång av denna art värkligen 
föreligger i västgötamålen, har Sandström anf. a. s. 45 tydligt 
visat. 

ii -->- o (o) / g : onge 'ungarna' v. 76, onga 'unga' v. 162. 
Det negerande prefixet ö är ersatt med u: u.hön 'obju-

den' v. 13, ulåta 'olåten' v. 35, umöjelig r. T12. LO. har en 
anmärkning om detta: »u för o privativ. — — — ut udygd, 
urätt, usant, ulyeka, u.wiss pro odygd, orätt, osant, olycka, 
owiss». Här tycks språkbruket ha genomgått en förändring 
sedan Luths tid. I listan för Björsäter står o-, vilket är den 
vanliga formen i det centrala Västergötland. 1 Mark ock Kind 
däremot uppträder u-. 

d (dh) faller mellan vokaler eller i slutljud efter vokal: 
betua 'betyda' v. 51, båa 'båda' v. 167, sta 'stad' v. 147 m. fl. 

g kvarstår i visa fall, där man enligt dialektens nuva-
varande utseende skulle vänta j. Inom Vadsbo h. finnes ännu 
ett litet område med g efter såväl främre som bakre vokal 
(typen «han, mi2gan). Genomgående förekommer detta; enl. 
Ekblom s. 33, blott i Eks socken, sporadiskt — vid sidan av y 
— i Odensåker, särskilt dess södra del Rör. Detta område 
ligger ju mycket nära Björsäter. I dikten förekomma med g 
efter främre vokal: plöger 'plöjer' v. 45 (pkgfgar har jag funnit 
i Kind), sega 'säga' v. 97 (GM. *ja), seg' v. 125, seger v. 64, 
wäga v. 158, äger 'ägor' v. 149 (GM. kygr). Efter bakre vokal: 
mage v. 8, plågas v. 14, sugel v. 5 (GM. st:gak) m. $. Typ-
ordlistan för Björsäter har j efter främre, y efter bakre vokal. 

3-180112. Sv. landat». 1919. 
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,) värkligen förekommit i Björsäter i nämnda ställning på 
denna tid, hade det ju varit lätt att skriva det, då ju ett tecken 
fanns för detta ljud. Värre var det med y efter bakre vokal, 
då mån för detta ej hade något särskilt tecken, varför Luth 
möjligen av den anledningen grep till g i brist på bättre, 
Osäkert är ju i bägge fallen, hur mycket man får sätta på 
skrifttraditionens konto. 

k) gn --> gn : Mangnis v. 77. 
kn 	n : nappast v. 82. Hof har nappa nö 'med knapp 

nöd'. Företeelsen uppträder ännu i Västergötlands dialekter;  
men torde vara i utdöende: gnav 'knapp', gniv 'kniv' (Finne-
rödja), nnut 'knut', lime 'knä' (Källby). Se noten till v. 82. 
Övergången är påpekad redan hos Leffl er Om konsonantljuden 
s. 51, där det säges, att »kn uttalas nästan som hn» i »flera 
trakter av Vgöt., såsom Kållands härad ock i synnerhet i Ale 
ock Flundre härad av Älvsborgs län». 

m) Många exempel finnas på n-bortfall under den vanliga 
förutsättningen, att det är slutljudadde, kort ock står i Svag-
tonig Stavelse,: jura 'djuren' v. 53, e 'en' f. v. 42, ega 'egen' f 
r. T22, hu ho 'hon' (se mom. s, nedan), kiäringa v. 41;  samma 
'samman' v. 164 m. fl. 

Mindre kända äro många andra fall med n-förlust i Väst-
götamålen. Ofta faller n framför vissa konsonanter: gråis 
'granris', his 'hans', skmds 'stenmossa', samtliga i GM. 
dikten finnas också exempel på denna företeelse: esammer 'eu4 
sam' v. 43, gratäppa, 'grantopparna' v. 54, has 'hans' v. 164. 
Ett par andra exempel förtjäna också uppmärksamhet: igiä 
'igän' v. 6, hoom 'honom' v. 96, gööm 'genom' v. 126. 

En form som igiä (med n-bortfall) måste anses fullt säkert 
belagd. I dikten rimmar ordet med mä. I de av E. Noree n 
i Sr. landsm. 1917 publicerade västgötska språkproven från 
omkr. år 1700 finnes formen under skrivningen ige (s. 53, v. 53), 
Förmodligen beror n-bortfallet här på att ordet ofta använts 
svagtonigt, i vilken ställning n blivit förkortat.' Jag vet mik 
dock aldrig ha hört formen i nutida dialekter. Enligt Beck. 
man Sekundära nasalvokaler s. 18 förekommer på ett par 

i) se  Beckman Sekundära nasalvokaler s. 	f. (Sv. landmil 
XIII: 3). 
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ställen i Själinna tröst ha för han(n), vilket B. anser bero på 
skrivfel: Men det är väl inte alldeles omöjligt, att ha värk: 
ligan representerar en talad form, vilken kunde ha uppkommit 
på samma sätt som igiä av igiän. 

Värre är det att förklara uppkomsten av hoom ock gööm 
(jfr /diam, »hm o. likn. i vissa nutida sydvästgötska mål). Enligt 
Beckman anf. a. s. 40 f. bör en form som hbra sammanhållas med 
en metateserad form hemr). 	honM. »Sedan kunde akeenterna 
antingen flyttas båda på vokalen, då man erhöll hm(n) eller 
ock biakcenten till det sista ljud, som kunde uppbära stavelse-
ton: herm?, såsom i Vgm.» Frågan är kanske inte härmed löst. 
Man måste också ta hänsyn till andra liknande fall av n-för.,  
lust i Vgm. I Hallenders täxter (representerande Ryda i Barne-
härad) förekomma ofta mia 'mina', sia 'sina'. Själv har jag 
antecknat mia 'mina' i Håcksvik, Kinds h. Det ser också ut 
som om en form fia 'fina' förekommit i Västergötland, om nu 
belägget hos E. Noreen Två dikter på västgötamål (Sv. landstn. 
1917, s. 51, v. 22) är rätt tolkat. Jag skall icke här inlåta mig 
på någon förklaring av formerna. 

Pluralsuffixet -ar i maskuliner (typen hästar) har i 
vgm. tappat sitt r. Från denna regel avviker endast Vadsbo, 
där ändelsen i större delen av området fortfarande kan heta -ar. 

vår dikt uppträda dock r-lösa pluralformer av hithörande 
Slag: härra 'herrar' v. 207, giöpninga 'göpingar' v. 167, telninga 
'telningar' v. 176, snöbulta 'snöbollar' v. 107. Antingen har 
författaren tyckt denim form vara den mäst »bondska», eller 

. också har han fått den från Kålland, där -a är enarådande. 
Ändelsen -er i presens sg. har bortfallit i ruk 'ryker', 

om jag förstått formen rätt. Exempel på denna företeelse torde 
vara ytterst sällsynta i vgm. Borde kanske rätteligen föras • 
till avd. 3. 

Vissa dialekter i Västergötland, särskilt i de södra delarna 
av landskapet, ha ännu plural form av värbet vid iSluralt 
subjekt. Segast håller sig 2 pers. pl. imperativ, som finnes 
även i Skaraborgs län, t. ex. tå era ena smirge_is, jiera elce! 
(GM.). Möjligen föreligga Vadsbo-dialektens pluralformer i föl-
jande exempel: I få 'I fån' v. 145, 147, 189 m. fl., I wetat 
veten det' v. 138, glämma 'glömmen' 2. pl. imp. v. 183, toge 
(L. toka) 'togo' 3 pl. v. 37. Man kan dock inte vara säker på huru 
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mycket som är påvärkan från den tidens på detta område föga 
enhetliga »riksspråk». 

Första svaga konjugationens värb sakna preteritisuffix i 
de nuvarande västgötamålen. I dikten förekomma följande 
exempel: kasta 'kastade' v. 107, präddika 'predikade' v. 77, 
pränta 'präntade' v. 117, ohla 'ordade' i. T 21, uträttan 'uträttade 
han' v. 89. 

I de nutida målen i landskapet kan en tydlig geografisk 
fördelning uppvisas mellan formerna mo(k) 'mig', d(k) 'dig', 
so(k) 'sig' ock hQ 'hon' å ena sidan ock me(k), dg(k), se(k) ock 
hu å den andra. De förra tillhöra de centralvästgötska målen, 
under det de senare härska i södra delarna av landskapet, på 
vissa håll ända upp i Skaraborgs län. I Vadsbo finnes också 
me(k), dg(k), se(k) belagda. Hon tycks däremot beta laQ. Typ-
ord!, från Bjs. har me, de, se, ho. Detta stämmer rätt väl med 
förhållandet i dikten: mek v. 18, 88, me v. 16, sek v. 87, 112, 
se v. 72. För hon står i Br. vanligen ho, t. ex. v. 127, 128, 
129, 131, 132 in. fl. Dock förekommer även formen hu v. 125. 
136, 211, 212. L. har alltid ho ock Hw. alltid hu. 

3. För nutida västgötamål främmande dialektdrag. 

I de nutida västgötamålen känner jag ingen motsvarighet 
till en form som furi 'farit' v. 212 med dess -i, så vitt jag vet 
alltid i Västergötland ersatt med ed a-vokal, där det inte blivit 
ersatt med cirkumflekter.ing av föregående vokal. Dock måste man 
komma ihåg, att Vadsbo-målet har flera egenheter, som sam-, 
manfalla med uppsvenskt språkbruk. Lån utifrån är kanske 
därför inte enda möjligheten vid förklaring av formen. 

Slutligen må ett par ord anmärkas om ortografien i bröl-
lopstrycket. »Tjockt 1» (k) återges ganska konsekvent med hl: 
Hählmen, prähl r. T14. ohla r. T 21 o. s. v. Dock förekoinmer 
även skrivning med 1, där uttalet k avses, t. ex. fullja v. 55, 
prål v. 127. Med hld ock hit har författaren säkert menat d 
(— (1) ock 4 (s,  t) i följande belägg: lähldom 'lärdom' v. 72, 
bohlt 'bor' v. 37. 
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Förkortningar. 

Bjs. = Björsäter, socken i Vadsbo härad i Västergötland. 
Ekblom = R. Ekblom, Fonetiska skiljaktigheter inom Vadsbomålet. 

Sv. lm. 1916, 
G. Ericsson = G. Ericsson, Ordlista Ur Åkers ock öster-Rekarne Härads 

Folkspråk. I Bidrag till Södermanlands äldre kulturhistoria I—V. 
Sthm 1877 f. 

GM. = Målet i Göteve socken i Vilsk-e härad, •Vg. 
Hof --= Sv. Hof, Dialectus Vestrogothica. Sthm 1772. 
Ihre =-- J. Ihre, Svenskt dialect lexicon. Uppe. 1766. 
LArk.= Landsmålsarkivet i Uppsala. 
Leander = P. L eand er, Ordlista över Holsljungamålet (i Kinds härad, 

Vg.). Gbg 1910. 
Ott. r= Otterstad, socken i Kållands härad, Vg. 
Sandström (ö ock it.) = J. Sandström, Studier över utvecklingen av fev. 

ock tt inom västgötadialekterna (Sv. lm.). Sthm 1910-1912.  
Vb. = Vadsbo härad i Vg. 
Weste = F. W. W es te, Svenskt och fransyskt lexicon. Sthm 1807, 
Wigforss SlIF. = E. Wigforss, Södra Hallands folkmål (Sv. lm). Sthm 

1913-1918. 
Västsv. Ordb. = J. Götlin d, Studier i västsvensk ordbildning (Sv. lm.). 

Sthm 1918. 
Om förkortn. Br., Hw., L., LNT., LO., N. se inledningen. 



Undersökningen av svenska folkmål 
1918. 

Av HERMAN GEIJER. 

I. Förvaltning. 
Det för vart ock ett av åren 1914-1917 av Riksdagen be-

viljade anslaget å 7,500 kr. till undersökning av svenska folk-
mål har för år 1918 höjts till 8,000 kr. Genom k. brev den 9 
november 1917 har uppdragits åt samma personer, som under år 
1917 haft motsvarande uppdrag, att utöva ledningen av denna 
undersökniug, nämligen professorerna 0. v. Friesen, B. Hessel-
man, J. A. Lundell ock A. Noreen jämte Uppsala universitets 
överbibliotekarie ock docent H. Geijer. Rörande arbetets utfö-
rande ock anslagets användning föreskrevs genom samma k. brev, 
att enahanda bestämmelser skulle gälla, som genom k. brev den 
3 november 1916 fastställts för år 1917, dock att den resetid, 
som ålades undersökningens två årsanställda medarbetare, på 
grund av dyrtiden nedsattes från »omkring 8 månader» till »minst 
5 månader», samt dessutom med den av anslagets höjning från 
7,500 kr. till 8,000 kr. betingade ändringen, att i stället för det 
belopp av 400 kr., som förut reserverats tör »papper, bokbinderi-
arbeten ock dylika expenser för undersökningen», nu reservera-
des 900 kr. till »materialier ock diverse arbetsjälp». 

Inom sig ha undersökningens ledare valt ett arbetsutskott, 
liksom föregående år bestående av prof. Lundell, ordförande, 
prof. v. Friesen, skattmästare, ock doc. Geijer, sekreterare. Ar-
betsutskottets funktioner ha varit desamma som förut. 

Utförandet av de genom ovannämnda k. brev den 9 november 
1917 föreskrivna särskilda arbeten har liksom de föregående 
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åren uppdragits åt fil. lie. Torsten Ericsson ock doc.- Herman 
Geijer. Deras tjänstgöringstid har fördelats på följande sätt: 

Ericsson har tjänstgjort vid undersökningen i Uppsala 
1 jan.-16 maj, 23 maj-14 juni, 23 juni-28 juni, 14 okt.-
26 nov., 6-8 dec., 20-23 dec., alltså sammanlagt något över 
7 månader. På resor i undersökningens tjänst har E. tillbragt 
tiderna 17 maj-22 maj, 15 juni-22 juni, 29 juni-2 aug., 13 
sept.-13 okt., 27 nov.-5 dec., 9-20 dec., alltså sammanlagt 
3 månader ock 11 dagar. Semester har E. åtnjutit 3 aug.-12 
sept. ock 27-31 dec., alltså sammanlagt 1'/2 månad. 

G ei j er, har tjänstgjort i Uppsala 24 jan.-3 april, 8 april 
—21 juni, 26 juni-16 juli, 20 juli-23 juli, 26 juli-1 dec., 
alltså sammanlagt 9 månader ock 27 dagar. På resor i under-
sökningens tjänst har G. tillbragt tiderna 1-23 jaa., 4-7 april, 
2-31 dec., alltså sammanlagt 1 månad ock 27 dagar. Semes-
ter har G. åtnjutit 22-25 juni, 17-19 juli ock 24-25 juli, 
alltså sammanlagt 9 dagar. 

Under tiderna 1-23 jan., 4-7 april ock 22-25 juni, då 
Geijer var bortrest från Uppsala, vikarie' ade Ericsson för honom 
enligt arbetsutskottets beslut. Under tiden 17 —19 juli vikarie-
rade på motsvarande sätt professor Hesselman ock under tiden 
2-31 dec. fil. lic. F. Tydnn med biträde av kand. 0. Bann bers, 
Skattmästarens göromål ha under sommarmånaderna, enligt ar-
betsutskottets uppdrag, förvaltats av t. f. överbibliotekarien. 

Den i föregående årsberättelse berörda utveckling, söm un-
dersökningen genomgått, i det att allt flera personer utom de från 
statsanslaget honorerade två årsanställda medarbetarna tagit del 
i undersökningens arbeten, har under år 1918 fortgått i stegrad 
omfattning, så att antalet övriga medvärkande under året stigit 
till omkring 60, däri då inräknade ej blott vetenskapliga 
medarbetare, utan jämväl mer ock mindre tillfälliga bygdemed-
delare. Medräknas även smärre bidrag, ha under året de från 
Uppsala ledda arbetena sträckt sig till nästan alla Sverges land-
skap med undantag av de fyra landskap (Skåne, Blekinge, 
Halland ock Bohuslän), vilkas undersökning helt ock hållet 
ledes från Lund ock Göteborg. 

Då statsanslaget icke varit beräknat för väsentligt mera än 
ovannämnda två medarbetares del samt till vissa kostnader för 
förvaltning av de gemensamma samlingarna, ha därutöver me- 
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del måst skaffas på andra håll. Vad sop' sålunda stått till för-
fogande utöver statsanslaget, har utgjorts av anslag från vissa 
landsting samt bidrag av enskilda. Härtill kommer som det ur 
ekonomisk synpunkt ej minst betydande bidraget det myckna hit-
hörande arbete; som utförts utan något ekonomiskt understöd alls 
eller med understöd, som väsentligt understigit kostnaderna. 
Särskilt har detta skett genom studenter, för vilka sådant ar-
bete ingått som ett led i deras arbete för examen eller för dok-
torsdisputation. När det gällt att bereda medel vid sidan av 
statsanslaget, har undersökningen för vissa landsändars vidkom-
mande understötts av speciella sammanslutningar, som stå i 
nära samvärkan med undersökningen ock ofta bland sina sty-
relsemedlemmar räkna vissa av dess ledare. Sådana speciella 
sammanslutningar i Uppsala, som under år 1918 varit i värksam-
het, äro de gamla Uppsalastyrelserna för Upplands, Värmlands 
ock Östergötlands undersökning samt den ombildade Västgöta-
kommittén ock slutligen i viss mån även Norrländska Studen-
ters Hembygdsförbund, vilken sistnämnda förening ju dock egent-
ligen har ett mycket vidsträcktare program, då däri ingår även 
annat än vetenskapliga syften ock bland de vetenskapliga syf-
tena ej blott folkmålsuppteckningar ock vad därmed närmast 
sammanhänger, utan all slags hembygdsforskning,. I det föl-
jande skall redogörelse lemnas för dessa Uppsalasammanslut-
ningars värksamhet under år 1918 på samma gång som för den 
statsunderstödda undersökningen. 

Under avdelning IV nedan återfinnas summariska översikter 
över deras inkomster ock utgifter; under avdelningarna II: 2 ock 
III: 2 redogöres i korthet för sådana av dem bekostade arbeten, 
vilka utförts i Uppsala eller i vederbörande landsorter. I detta 
sammanhang må förutskickas några upplysningar av allmänt 
intresse. 

Styrelsen för Östergötlands landsmålsundersökning ock Väst-
göta folkmålskommittö ha under året samlat de största bidra-
gen. Den förstnämnda vände sig våren 1918 till intresserade 
landsmän för att genom dem erhålla medel till fullföljande av 
östgötaundersökningen. Till grund för denna insamling, som 

1) Jfr om dessa speciella sammanslutningar Sv. landsm. 1915, s. 
31 f.; 1918, s. 83, 84, 87, 90, 92 ock 93 samt nedan. 



FÖRVALTNING. 	 411 

omhänderhades av Östgöta nations d. v. förste kurator, fil. mag. 
S. Karsberg, låg en av Östgötastyrelsen ock den statsunder-
stödda undersökningens styrelse gemensamt utarbetad redogö-
relse för östgötaarbetenas dittils vunna resultat samt för deras 
ändamål ävensom en approximativ kostnadsberäkning för åren 
1918-1920. Insamlingen inbringade under år 1918 kr. 7,400, 
vartill under samma år kom en donation å 5,000 kr. av Andra 
Kammarens förre talman, konsul Axel Swartling. I juli "1918 
ingick Östgötaundersökningens styrelse till Östergötlands läns 
landsting med förnyad framställning om anslag å 3,000 kr. 
årligen under åren 1919-1922, vilken framställning av lands-
tinget bifölls'. — Västgöta folkmålskommiW, såsom den av 
kommissionen för utgivande av en beskrivning över Västergöt-
land tillsatta subkonimittU benämnes, har föranstaltat en av 
docenten E. Neuman omhänderhavd insamling, som inbragt kr. 
5,000. — Den största jälp, som för övrigt under året kommit de 
från Uppsala ledda undersökningarna till del, har, leninats av 
landshövding W. Murray i Västerås, som godhetsfullt åtog sig 
att med anledning av en av styrelsen för undersökningen upp-
satt promemoria rörande doc. Neumans västmanländska under-
sökningar (jfr nedan s. 48) söka insamla det för dessa un-
dersökningars fortsättning under åren 1918 ock 1919 erforder-
liga beloppet ock under år 1918 insände hälften härav med 
2,500 kr., som av landshövdingen utvärkats från direktör Sigfrid 
Edström i Västerås. 

Den befattning, ifrågavarande sammanslutningar tagit med 
arbetena, har väsentligen inskränkt sig till den ekonomiska 
sidan av saken. För den arbetsledning, som i ock med under-
sökningens utvidgning påkallats, liksom för förvaltning av alla 
de olika samlingar, som genom den på det ena eller andra 
sättet utvidgade värksamheten uppkommit, har den statsunder-
stödda undersökningen ensam tjänstgjort som gemensamt cen-
tralorgan ock härvid varit hänvisad till väsentligen samma re-
surser i fråga om personal ock medel, som när den började. 
Alla de pänningmedel ock arbetskrafter, som tillkommit utanför 
statsanslagets' ram, ha varit egnade åt vissa speciella veten-
skapliga uppgifter, i allmänhet begränsade till något visst land- 

1) Jfr Sv. landsm. 19'18, s. 87. 
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skap eller annan lokal enhet. För de gemensamma uppgifterna 
har sålunda genom de utvidgningar som ägt rum, icke tillförts 
undersökningen någon förstärkning i arbetskrafter. Endast i 
vissa fall ha undersökare, som sysslat med mera omfattande 
vetenskapliga uppgifter rörande något särskilt område, frivilligt 
lemnat värksarnt bistånd vid handledning ock inspektion för 
sina intresseområden. 

Under år 1918 har för första gången förekommit, att bland 
undersökningens extra medarbetare funnits sådana, som avsett 
att för en längre tid framåt egna hela eller nästan hela sitt 
arbete åt tillhörande uppgifter, utan att dessa uppgifter ingått i 
arbete på doktorsdisputation. Av de våren 1918 kreerade filo-
sofie doktorerna ha näinligen tre: d:r J. Götlind samt docenterna 
N. Lindqvist ock E. Neuman frän hösten 1918 egnat sig ute-
slutande eller huvudsakligen åt följande uppgifter: Götlind åt 
förarbeten till en dialektgeografisk översikt över Västergötland 
samt därmed sammanhängande arbeten', Lindqvist åt undersök-
ning av dialekt, ortnamn ock folkminnen inom Bjärka-Säby 
socken i Östergötland' ock Neuman åt förarbeten till publice-
ring av äldre källor rörande Västmanlands ock Dalarnes dialek-
ter ävensom åt undersökningar i orterna rörande samma dialekt-
grupp.3  

Den utveckling, som undersökningen sålunda på flera sätt 
visar, har onekligen medfört, att den ram, som från början gavs 
åt det hela ock som" betingats av statsanslagets belopp ock av 
de för dess användning bestämda formerna, börjat visa sig i allt 
högre grad för trång. Undersökningens ursprungliga omfattning 
ock anordning var visserligen vid igångsättandet tänkt som ett 
provisorium, vilket snart borde fullföljas genom nya åtgärder, men 
så länge krigstiden räckt, har man icke velat ifrågasätta sådan 
genomgripande utvidgning ock nyorganisation, som behövs. Vad 
som måste göras, torde dock nu ej böra uppskjutas längre. 
Frågan om folk målsundersökuingarnas utveckling sammanhänger 
emellertid på det närmaste med frågorna om folklivs- ock folk-
minnesforskningen ock måste lösas för hela riket i ett samman-
hang. På initiativ från ledarna av Uppsalaundersökningen ha 

1) Se i det.följande s. 48. 	2) Se i det följahde s;48. 
3) Se i det följande s. 48. 
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därför hösten 1918 inletts överläggningar med representanter 
för Nordiska Museet i Stockholm ock Folkminnesföreningen i 
Lund ni. fl. i syfte att få till stånd en gemensam, allsidig stats-
utredning av frågan, huru alla de nära förbundna forsknin-
gar, som röra folkliv, folkminnen ock folkmål i Sverge, skola 
erhålla en sådan utveckling ock organisation, att de i inbör-
des samarbete skola kunna värkligen uppnå sina föresatta 
mål. Dessa frågor ha även från annat häll varit föremål för 
uppmärksamhet, ock redan vid 1919 års lagtima riksdag väck-
tes de genom motion av härr P. E. Sköld rn. fl. i andra kam-
maren samt genom en härmed likalydande motion av hr 0. 
Olsson i törsta kammaren. Det är alla undersökningens med-
arbetares livliga förhoppning, att den bästa utväg till att nå 
målet måtte kunna beredas genom den allsidiga utredning om 
»organiserandet av insamling ock utforskning av den svenska 
allmogekulturen», som 1919 års lagtima riksdag: med anledning 
av dessa motioner i skrivelse till K. Maj:t begärt att K. Maj:t 
må låta skyndsamt värkställa. 

II. Arbeten i Uppsala. 
1. Arbeten utförda av undersökningens från statsanslaget 

honorerade medarbetare. 

Förvaltningen av undersökningens arkiv har i ock med 
arkivets egen tillväxt ock den ökade frekvens, som besök ock 
lån under året visat, ställt sig mer arbetskrävande än tidigare, 
ock härvid har en viss förskjutning i arbetet inträffat, så att lö-
pande göromål nödtvunget undanskjutit ock försenat sådana ar-
beten, som avse arkivets definitiva ordnande. 

Arkivets tillväxt under år 1918 uppgår till omkring 22,500 
renskrivna lappar i sedesformat (varav nära 21,000 innehålla 
egentliga orduppteckningar, omkring 700 innehålla ortnamn, 
omkring 500 andra namn, omkring 250 grammatiska notiser 
ock 225 småtäxter); vidare något över 1,900 'Tillskrivna blad i 
4:0 (varav 251 blad täxter ock omkring 1,600 blad grammatiska 
uppsatser ock materialsamlingar), samt något över 500 blad kon- 
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cept, 55 blad av blandat innehåll, 17 typordlistor ock 24 band 
eller häften av blandat innehåll samt 28 fotografier ock 1 rit7 
ning. 

Bland förvärven ingå fortsättningar av två tidigare gjorda 
depositioner, nämligen Styrelsens för östgötamålens undersökning, 
som under året ökats med omkring 3,100 ordlappar, omkring 1,400 
blad 4:o renskrivna grammatiska materialsamlingar, 2 typordlistor 
ock 8 häften primäruppteckningar, samt Norrländska studenters 
hembygdsförenings, som under året ökats med något över 600 
ordlappar, 1 typordlista ock 129 blad täxt. För övrigt ingå i 
årets förvärv inga depositioner. Ej häller ingå däri några under 
äldre tid än 1917 gjorda samlingar av avsevärt omfång'. 

Antalet besök under år 1918 har utgjort omkring 800. An-
talet lån utom staden har utgjort 43. 

Antalet besök visar således en väsentlig ökning ock antalet 
lån utom staden någon ökning i jämförelse med förhållandena 
under år 1917, då motsvarande siffror voro 529 besök ock 34 
lån utom staden. Däremot visade akcessionerna i vissa avseen-
den betydligt lägre siffror under år 1918 än under år 1917: under år 
1918 omkring 22,500 renskrivna lappar i sedesformat mot näri 
mare 40,000 motsvarande lappar under år 1917; något över 1,900 
renskrivna blad i 4:o under år 1918 mot något över 5,000 under 
år 1917. Förklaringen till detta förhållande ligger till en del 
däri, att under år 1917 inkommo till arkivet flera samlingar, 
vilkas utarbetande helt eller delvis låg åtskilliga år tillbaka i 
tiden, under det att, som ovan nämndes, i 1918 års förvärv 
icke ingår någonting av avsevärt omfång, som utarbetats tidi-
gare än år 1917. Men den huvudsakliga anledningen till att 
akcessionssiffrorna för år. 1918 ej äro så höga, som de under 
andra förhållanden kunnat vara, ligger däri att tyngdpunkten 
i fråga om de största under året utförda arbetena faller på an-
nat håll, än som kommer till direkt uttryck i dessa siffror, näm-
ligen i grammatisk bearbetning samt i komplettering ock kon-
trollering av äldre material. Så har varit fallet såväl med de 
båda av statsanslaget honorerade medarbetarnas arbeten som 

1) Se K. Universitetets i Uppsala redogörelse för det akademiska 
året 1918-1919, s. 921. 
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med de arbeten, vilka av andra utfötts rörande bl. a. Östergöt-
land, Västergötland ock Medelpad. 

Åt katalogiseringsarbetena har under år 1918 kunnat 
egnas mycket mindre tid än under år 1917, i det att endast 
den ene av de båda årsanställda medarbetarna, nämligen Erics-
son, kunnat ta värksammare del i mera omfattande katalogise-
ringsarbeten, ock detta blott under vissa delar av sin arbetstid 
i Uppsala. Han har härvid fortsatt föregående års arbete på 
ordnande ock förtecknande av upplandssamlingarna, de största 
ock mäst arbetskrävande som arkivet innehåller. Hela det förut 
på ordnande av samlingarna från detta landskap nedlagda ar-
betet har under året verifierats samt manuskript till den defini-
tiva.  katalogen häröver utarbetats till ett omfång av 32 folio-
sidor, motsvarande omkring hälften av den blivande katalogen 
över de uppländska samlingarna. För andra, ännu ej på ut-
tömmande sätt katalogiserade delar av ,arkivet har motsvarande 
detaljarbete gjorts på vissa punkter, då särskild anledning där-
till förekommit, särskilt i samband med stämpling av ordlappar 
från Öster- ock Västergötland, Närke, delar av Norrland samt 
Småland. Detta mera tillfälliga katalogiseringsarbete även-
som fortsättandet av akcessionskatalogen har fördelats på båda 
de av statsanslaget honorerade medarbetarna. 

Innan arkivet är fullständigt ordnat, återstår ännu ganska 
mycket arbete. Visserligen äro nu alla arkivets olika delar, 
utom de Bondesonska papperen', i detalj genomgångna ock 
kataloger, åtminstone i koncept, däröver upprättade. Men det 
mästa återstår ännu att verifiera, innan den definitiva katalogen 
kan utskrivas ock fullständig signering göras. Då först kan 
också en rationell uppställning genomföras samt kortregister 
upprättas. Härvid kommer att behövas ej blott nominalregister 
ock topografiskt register, vilka båda upplades redan vid under-
sökningens första början2, utan även ett realregister på lappar. 
Dessutom kommer att behövas ett gemensamt ordregister. Det 
är nu en mycket kännbar olägenhet, att man för att uttömmande 
ta reda på vilken utbredning ett visst ord har ock hur dess 
form växlar i olika delar av landet, liksom även när det gäller 

Se Sv. landen). 1918, s. 70 f. 
Se Sv. landem. 1915, s. 34 ock 39. 
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att vinna upplysningar rörande flera andra förhållanden, måste 
slå upp i hundratals olika ordlappssamlingar. Denna svårighet 
låter ej avjälpa sig på det sättet, att alla de olika ordlapps-
samlingarna sammanslås till en enda alfabetiskt ordnad serie, 
ty därmed vore all vidare möjlighet avskuren att använda de 
från samma ort härrörande, hittils sammanhållna ordlapparna 
som källa för efterforskning av det för orten ur olika syn-
punkter karakteristiska, liksom härmed också förlorades möjlig-
heten att överblicka vad varje särskild upptecknare gjort ock 
vilka hans individuella skrivvanor varit. Det är därför nödvän-
digt att, med bibehållande av de nuvarande lokala ock indivi-
duella ordsamlingarna som enheter, vid sidan härav upplägga 
ett alfabetiskt ordnat, gemensamt ordregister, vilket ej torde 
behöva innehålla avskrifter av de nuvarande samlingarna, utan 
i mycket stor utsträckning kan inskränka sig till att blott hän-
visa till dem. Detta gemensamma ordregister torde då också 
på samma gång kunna tjänstgöra som stomme för en blivande 
gemensam svensk dialektordbok samt i flera avseenden också 
kunna supplera realregistret. 

Utom de till arkivförvaltning i egentlig mening hörande 
arbetena ha under tjönstgöringstiderna i Uppsala också fått ut-
föras bearbetning av materialet, en sida av uppgiften 
som emellertid nödtvunget måst stå tillbaka för andra före-
fallande göromål. Emellertid har Ericsson under år 1918 åter-
Upptagit de år 1916 avbrutna arbetena på en översikt övex 
Västmanlands folkmål med excerperingar ock förprickningar i 
sina materialsamlingar. Häri ha också inbegripits ordförråds-
studier avsedda till ledning vid insamlingen. Geijers material-
bearbetning har huvudsakligen fått inskränkas till vissa ord-
ningsarbeten inom det på hans egna resor samlade materialet, 
utan att detta mer än till mindre delar medbunnits. 

Publicerade äro under året, utom den i Sv. landsm. 1918 
tryckta redogörelsen för 1917 års arbeten, följande skrifter av 
Geijer, vilka dock till allra största delen utarbetats tidigare.: 
Svenska dialekter (i I. Flodströms »Sveriges folk» s. 196-204);  
Sägnen om prästdråpet i Rättvik (i Meddelanden frän Dalarnes 
fornminnesförening V, s. 10-105), Färdmän .(i Jämten 1918, 
s. 26-38), en biografi över dalmålsforskaren 0. U. Arborelius 
(i Svenskt biografiskt lexikon). 
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Största delen av arbetstiden i Uppsala har emellertid för 
Geijers del upptagits av sådana göromål, som gällt den extra 
medarbetarstaben. Denna-  har för rekrytering, handledning, ar-
betsfördelning samt för beredande av ekonomiskt understöd krävt 
ett allt mer växande arbete, vari i fråga om enskildheter dels 
Ericsson, dels vissa av de extra medarbetarne medvärkat. Någon 
gemensam instruktionskurs har under året icke hållits. Ett 
möte av några av undersökningens värksammaste extra inedar-
betan för Dalarne jämte några valda sagesmän hölls under led-
ning av Geijer den 10 ock 11 nov. 1918 på Nordiska museet 
ock Skansen. Mötet, som bekostades dels av Kulturhistoriska 
föreningen i Stockholm, dels av enskilda, var ett första experi-
ment i sin art med kombinerade uppteckningar rörande ord ock 
sak efter sagesmän från olika orter på samma gångl. 

2. Arbeten utförda av undersökningens extra 
medarbetare. 

De viktigaste av de arbeten, som av undersökningens extra 
medarbetare, till stor del på arkivlokalen, utförts under året;  
må här också omnämnas. 

Måst omfattande äro de arbeten, som avse Ostergötland  
De i årsberättelsen för år 1917 omnämnda tre parallella avhand-
lingsarbetena rörande detta landskapsmål ha fortsatts, av fil. lic. , 

Tydön3  fil. lic. T. klander ock fil. mag. E. Törnqvist 2; De 
två förstnämnda ha härpå använt hela året, den Sistnämnde 
den allra Största delen härav. Under våren avslutades (i mara 
ock april) de av klander ock Törnqvist i oktober 1917 påbör-
jade excerperingarna av alla typordlistorna ur de synpunkter, 
Som betingats av varderas avhandlingsämne: Motsvarande ar-; 
bete hade Tydön för sin del avslutat redan förut. Dessutom 
har arbetats på excerpering av ordsamlingarna -på lappar samt 
av andra källor rörande landskapet. För 'attordsamlingarna 
på lappar lättare skulle kunna bearbetas, ha de •först avskrivits 
på blad i 4:o i så stor utsträckning, som ansetts behövlig (av- 

1) Se närmare Geijers redogörelse härför i Rig 1920. 
g) Se Sv. landsm. 1918, s. 86. 



48 	GEIJER, UNDERSÖKNING EN AV SVENSKA FOLKDIÅ L 1918. 

skriften upptar 2,133 blad). Excerperingen har gjorts så, att 
den på samma gång inneburit materialets fördelning åtminstone 
i huvudsak på sina platser i de under arbete varande avhan& 
ungarna. Med excerperingen har också förbundits utredningar 
rörande enskilda ord. Under, våren utarbetades i sammanhang 
med dessa excerperingar också frågelistor för sommarens resor 
i Östergötland (jfr nedan). Arbetet har betalats med en tim-
pärining, som före 1 april utgjorde kr. 1.25, men då höjdes till 
kr. 1.50. Denna betalning har utgått ur Styrelsens för Östgöta 
landsmålsundersöknings kassa. Dock har arbetet på excerpe-
ring av typordlistorna varit fullständigt obetalat. Friståepde i 
förhållande till dessa östgötaundersökningar ock icke honorerat 
av nämnda styrelse har det arbete varit, som docenten N. Lind-
qvist ägnat Bjärka-Sabyundersökningen. Lindqvist återupptog 
hösten 1918 denna undersökning ock har under återstoden av 
året på grundval av sina åren 1915 ock 1916 gjorda primär-
anteckningar från orten i huvudsak ifyllt en typordlista samt 
utarbetat en folkminnessamling. 

Docenten Neuman har efter att under våren ha avslutat sin 
doktorsavhandling »Utbredningen av vokalbalansen a och å i 
medelsvenskan», i vilken avhandling han, med användande av 
landsmålsarkivets samlingar såsom jämförelsematerial, lokaliserat 
vissa med eltidshandskrifter till språkområdet Västmanland --
Dal orne, under hösten återupptagit sitt arbete på utgivning av 
de viktigaste medeltidshandskrifterna från detta område, ett glos-
sarium med signaturen C 20 i Uppsala Universitetsbibliotek, 
varav första häftet utkom i Fornskriftsällskapets samlingar 1918, 
samt dessutom undersökt en västmanländsk handskrift av Kris-
tofers landslag med signum 2232 i Köpenhamns kungliga bibliotek 
varifrån handskriften lånats till Uppsalabiblioteket. Neumans ar-
bete under hösten har honorerats enligt en beräkningsgrund 
av kr. 400 för arbetsmånad av de medel, som genom lands-
hövding Murray ställts till den statsunderstödda undersöknin-
gens förfogande. 

Fil. d:r J. Götlind, som våren 1918 disputerade på en av-
handling »Studier i västsvensk ordbildning», vilken avhandling 
huvudsakligen bygger på dialektmaterial från författarens hem-
socken, Göteve i Vilske härad i Västergötland, har på hösten 
börjat förarbetena till en språkgeografisk översikt över Väster- 
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götland med excerpering av typordlistorna från landskapet. 
Under hösten excerperades alla typordlistorna (tillsammans 216 
stycken) till § 100. Viktigare företeelser inlades samtidigt på 
karta. Götlinds arbete honorerades av de av Västgöta folkmåls-
kommitté samlade medlen enligt en beräkningsgrund av kr. 400 
för månad. 

III. Arbeten i landsorter. 

I. Resor utförda av undersökningens frän statsanslaget 
honorerade medarbetare. 

Ericsson har under året utfört fån resor, nämligen: 
Den första resan 17/5-22/ ställdes till Katrineholm ock 

gällde huvudsakligen fonetiska detaljundersökningar med an-
ledning av docenten 0. Gjådmans då nyss utkomna avhandling 
»De sörmländska stadsmålens kvalitativa ljudlära b. 

Den andra resan 15/6-22/6  ställdes till Södertörn ock gällde 
samarbete med Nordiska Museets byundersökningsexpedition i 
denna trakt, i motsvarighet till det samarbete som föregående 
år egt runil. 

Den tredje resan 29/6-2/8  var fördelad mellan Söderman-
land ock Västmanland. Första tiden 2976_14/7 ägnades åt kon-
trollering av äldre undersökningar på linjen Strängnäs—Eskils-
tuna. Tiden 15/7---28/1  ägnades åt undersökningar i Arboga-
trakten ock slutligen tiden 24/7-218 åt undersökningar i trakten 
av Flen ock 'Vadsbro. 

Den fjärde resan 13/9-13/0 var likaledes fördelad på Söder-
manland ock Västmanlitud, med böljan i Södermanland. Vissa 
i Eskilstunatrakten förekommande likheter med Västmanland i 
avseende på akcenten voro särskilt föremål för efterforskning. 
Från ock med 21/9  var resan förlagd inom Västmanland, på 
linjen Kolbäck—Köping—Fellingsbro. 

Den fänne resan 27/11-20/12 (med avbrott 6/12-8/12, jfr 
s. 39 ovan) gällde . trakten Sala—Mökliata i Västmanland. 

1  Sa Sv. landsm. 1918, s. 73 f. 
4-180112. Sv. lands'''. 1918. 
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Alla Ericssons resor utom den andra hade väsentligen ka-
rakteren av kontrolleringsresor i ock för materialets samman-
fattande bearbetning. 

Geijer har under året utfört tre resor. 
Den första resan 1/1-23/1  anslöt omedelbart till G:s 20/11-

31/12 1917 utförda resa i Jämtland. Härunder avslutades de 
föregående årens undersökningar inom Mörsil, varjämte för jäm-
förelse en exkursion till Undersåker företogs. 

Den andra resan 4/4-4/7  ställdes till Falun, där G. på in-
bjudan från Dalarnes Hembygdsförbunds styrelse deltog i sty-
relsens överläggningar om organiserandet av de arbeten på 
folldivs- ock folkminnesforskning i Dalarna, som av styrelsen 
föranstaltats i samarbete med pågående från Uppsala ledda 
dialektundersökningar. Under samma resa meddelade G. in-
struktion åt bygdemeddelare. 

Den tredje resan 52-31/12 gällde Jämtland, där nu särskilt 
ett nytt viktigt område indrogs i undersökningen, nämligen Rödön. 
1 denna socken, som ligger mitt i en av de gamla stora stråk-
vägarna genom Jämtland, men blivit relativt föga berörd av 
den med järnvägen följande utvecklingen, synes man ha ett 
gammalt centrum, som starkt påvärkat dialektutvecklingen ej 
blott inom dess gamla annexsocknar Näskott, Ås ock Aspås, 
utan ock i vidare omkrets. Genom Rödöområdets undersökning, 
som nu blott påbörjades, fylles en lucka mellan å en sida om-
rådet Mörsil—Alsen—Mattmar, å en annan sida området Lit—
Häggenås, vilka båda områden förut äro relativt grundligt 
kända. Därjämte gjordes en mindre undersökning i Lits syd-
östra annexsocken Kyrk-ås, vilken bildar ett övergångsområde 
mellan Lit ock Brunflo, ett övergångsområde för vars fortsatta 
grundligare undersökning torde få räknas på fil. stud. Anton 
Anderssons undersökningar'. 

2. Allmän översikt. 

Med bortseende dels från smärre arbeten, dels från sådana 
arbeten av större omfång, vilka under året endast i jämförelse- 

1) Se s. 54 i det följande. 
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vis ringa omfattning bedrivits, ha undersökningens extra med-
arbetare under år 1918 värkat på följande sätt inom särskilda 
landsorter. 

Dalarne. Bingsj ö kapellfcirsamling (under Rättvik). Fil. 
kand. E. Sandback har fortsatt sina år 1917 i kyrkbyn böljade 
samlingar ock utsträckt dem till jämväl andra byar. Han har 
utarbetat en mindre uppsats oni Bingsjömålets formlära, ifyllt 
en typordlista för byn Finnbacka, samlat ortnamn, ökat ord-
samlingen med omkring 300 nya ord samt 'upptecknat smärre 
täxter. Jfr Boda ock Rättvik. 

Boda. Sandback har ifyllt en typordlista (i byn Ovan-
myra) ock dessutom gjort smärre grarnmatiska anteckningar, 
upptecknat några mindre täxter ock omkring 500 ord. Arbetet 
har värksamt befordrats av den som författare av smärre styc-
ken på Bodamål kände hemmansägaren Jonas Erik Andersson 
i Ovanmyra. 

En viken'. Fil. mag. P. Envall har fortsatt sin undersök-
ning, nu med Klockarnäs by som huvudstation. Jfr Svärdsjö. 

Floda. Hr 0. Bannbers har fortsatt sina mångsidiga folk-
målsuppteckningar i samband med de arbeten för olika tider av 
hembygdsforskning, vilka B., med utgångspunkt i dialektunder-
sökningarna, sedan flera år bedrivit ock, för vilka han nu, efter 
att under året ha blivit sekreterare i Dalarnas Hembygdsför-
bund, fått ett utvidgat fält. Han har under året .avslutat ock 
till laudsmålsarkivet inlemnat en namnsamling (person- ock gårds-
namn•  m. m.) från Floda, såväl upptecknade i orten i dialekt-
form som samlade ur arkivaliska källor, till vilken samling fo-
gats mindre namnsamlingar från andra socknar i övre Dalarne, 
ock ävenså avslutat sin på grundval av detta material utarbe-
tade uppsats »Namngivningen i en Dalasocken» (Floda), tryckt 
i »Meddelanden från Dalarnes Hembygdsförbund» (Hembygds-
förbundets avdelning i Landtbrukstidskrift för Dalarne 1917-
1918). Dessutom har han ökat sin till arkivet inlemnade ord-
samling från Floda med omkring 350 renskrivna ordlappar och 
inlemnat en samling täxter på Flodamål (50 blad 4:o)., 

Gagnet'. Fil. lic. A. Gagnar har under året publicerat sin 
under föregående år utarbetade samling »Folktro från Gagnef» 
(Förlag Majander, Malmö). 



52 	GEIJER, UNDERSÖKNINGEN AV SVENSKA FOLKMÅL 1918. 

Leksand. Fil. kand. A. Nygård har fortsatt sina samlin-
gar, ehuru utan att under året inlemna nya delar. 

Malung. 0. Bannbers har fortsatt sina samlingar rörande 
såväl Över-Malungs * som Ytter-Malungs mål ock under året in-
lämnat bl. a. omkring 200 nya ordlappar samt en typordlista 
för byn Romarheden. 

Mora. 0. Bannhers har utfört ännu ej avslutade dialekt-
uppteckningar i samband med övriga arbeten (se ovan s. 51). 
Rektor Romson har fortsatt sina uppteckningar i Östnor. 

Nås. Fil. kand. Gabriel Jonsson har med jälp av anslag 
från Undersökningen fortsatt sitt år 1914 började, hittills ute-
slutande på egen bekostnad bedrivna arbete på ordsamling ock 
grammatik för Nåsmålet, hans modersmål. 

Orsa. Rektor J. BoRhius har kompletterat sina mångåriga, 
stora samlingar rörande örsamålet, på grundval av vilka han 
utarbetat en under året utgiven akademisk avhandling med ti-
tel »Orsamålet I. Ljudlära» (Sv. Landsm. IV: 4). 

Rättvik. Lektor A. Kor161 har återupptagit sin år 1910 
med' understöd av Dalarnes fornminnesförening påbörjade, men 
då avbrutna undersökning av målet i Mårtanbärgs by i Sör-
byggefjärdingen, en målform som står på övergången till Lek-
sandsmålet. Som resultat av sin undersökning har K. till arki-
vet inlemnat ett manuskript å 239 blad 4:o innehållande om-
kring hälften av en formlära för målet. Fil. kand. E. Sand-
back, som dessutom gjort undersökningar i Boda ock Bingsjö, 
har till jämförelse härmed gjort smärre uppteckningar i.olika 
delar av moderfölsamlingen Rättvik ock bl. a. i Vikarbyn. 

Stora Sk edvi. Fil. mag. C. C. Schmidt har i anslutning 
till bl. a. egna äldre studier i Hedemoramålet börjat upptecknin-
gar rörande Skedvimålet. 

S v ärd sjö. Fil. mag. P. Envall har, i anslutning till sin i 
Enviken började dialektundersökning, gjort en grundlig under-
sökning även i den gamla moderförsamlingen Svärdsjö, särskilt 
i Boda by, men i mindre utsträckning också i Gränna på gränsen 
till Bjursås. Han har utom dialektsamlingarna, som under året 
börjat renakrivas, samlat ock renskrivit sägner, gåtor rn. m. • 

S ärna. Fil. mag. W. Dalgård slutredigerade ock insände 
sina år 1917 i Särna gjorda samlingar, bestående i bl. a. en 
typordlista samt omkring 1,500 ordlappar. 
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Vänjan. 0. Bannbers har utfört dialektundersökningar i 
samband med fäbodundersökningarna. 

Älvdalen. Fil. d:r L. Levander har fortsatt sina samlin-
gar i Åsen ock inlemitat omkring 900 nya ord till sin ordbok 
samt en mängd anteckningar rörande grammatik, namnskick, 
allmoge-etnografiska förhållanden m. m. (däribland omkring 100 
tilläggsnotiser till sin 1914 utgivna bok »Livet i en Älvdalsby 
före 1870-talet» samt en anteckningsbok kallad »Anteckningar 
om fåbodar»). 

Dalsland. Fil. mag. G. Bergman har påbörjat en under-
sökning, särskilt rörande vissa dialektgeografiska motsättningar 
mellan olika delar av landskapet ock för denna undersökning 
rest från Vänern till norska gränsen, huvudsakligen följande 
gränsen mellan norra ock södra domsagan. Undersökningen är 
avsedd att fortsättas ock utvidgas under samarbete med dialekt-
institutet i Göteborg. 

Gestrikland. Folkskolläraren, fil. kand. P. E, T. Lind-
kvist har fortsatt sina arbeten, huvudsakligen liksom förut rö-
rande målen i Haturånge ock Torsåker, men med syfte att små-
ningom omfatta hela landskapet. För sitt ändamål har L. låtit 
trycka blankettblad upptagande bredvid varandra i ordning 
efter läget från norr till söder namnen på alla landskapets tolv 
socknar, varje namn inom en ruta som lernnar plats för anteck-
ningar, ock på dessa blanketter ur sitt material infört bl. a. ett 
par tusen Hamrångeord. 

Gotland. Under året har samarbete inletts mellan de av 
undersökningen utsända dialektupptecknarna ock lektor M. 
Klintberg, vilken alltsedan mitten av 1870-talet bedrivit omfat-
tande undersökningar rörande ej blott folkmålet, utan — med ut-
gångspunkt häri — rörande folklivet i dess helhet i enlighet med 
det på hans initiativ stiftade Sällskapets för gotländsk forsk-
ning program. Av synnerligt värde för yngre Gotlandsforskare 
torde det särskilt kunna bli att komma i nära kontakt med lektor 
K:s .samlingar rörande Lau sockens folkmål ock folkliv, de 
ojämförligt största ock mäst uttömmande som finnas för någon 
socken i hela Sverise. På grundval av utkast, som tidigare 
gjorts av lektor K. under jämförelse särskilt med fil. lic. Nils 
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Carlssons förarbeten till doktorsavhandling, utarbetades nu en 
typordlista beräknad speciellt för Gotland, varjämte ljudbestäm-
ningar ock ljudbeteckningar reviderades för vinnande av in-
bördes enhetlighet. Genom lit. Carlssons på -hösten inträffade 
död avbrötos hans mångsidiga ock framgångsrika Gotlandsforsk-
ningar, vid vilkas fortsättande stora förhoppningar voro fästade. 
Hans efterlemnade, ofullbordade samlingar, varur tre postuma 
vetenskapliga uppsatser publicerats,' ha överlemnats till Under-
sökningens arkiv ock tillfört detsamma, utöver hans föregående 
år inlemnade ordsamling från Atlingbo, typordlistor för Atlingbo 
ock Havdhem, konceptsamlingar från dessa socknar samt från 
Lau ock När, materialsamlingar till en planlagd, större gram-
matisk avhandling om gotländska dialektförhållanden ävensom 
till hans tryckta uppsatser ock till än flera planlagda smärre 
uppsatser rörande folkmål ock folkminnen på Gotland. 

I Bro socken har fil. stud. Herbert Gustavson gjort en 
undersökning, som till arkivet inbragt något över 1,000 ord 
ävensom smärre andra anteckningar, däribland några anteck-
ningar' rörande dialektord i Hangvar ock Hejnum, som avvika 
från förhållandena i Bro. 

Hälsingland. Fil. kand. A. Enqvist har fortsatt gin under-
sökning av Enångersmålet ock utarbetat en större ordsamling. 

Jämtland. Berg. Fil. kand. Sven Svenson har fortsatt 
sina samlingar, dock under året huvudsakligen blott redigerande 
ock kontrollerande äldre samlingar från denna ock närliggande 
sydjämtska socknar. 

Brunflo. Fil. stud. Anton Andersson har påbörjat en under-
sökning av dialekten i denna socken ock med denna undersökning 
som utgångspunkt börjat omfattande uppteckningar på dialekt 
— av folkminnen inom ett flertal socknar i mellersta Jämtland. 

Kyrkås. Fil. stud. Anton Andersson har, delvis i sam-
arbete med H. Geijer ock i anslutning till sin Brunfloundersök- 

1) »En gotländsk bröllopsdikt» i Sv. landsm. 1918. s. 5-25, »Ett 
par bidrag till kännedomen om de germanska lånorden i finskan» i 
Le Monde Oriental 1919, s. 237-243 ock »Utvecklingen av urgerm. 
Gotländska bidrag» i Arkiv för nord. filologi XXXI, s. 321-330. Dess-
utom är hans licentiatavhandling »Om i-oniljutlek i gotländskan» antagen 
till publicering i Göteborgs Högskolas årsskrift. 
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ning, börjat undersöka även Kyrkåsmålet, som bildar en över-
gångsform mellan målet i Brunflo ock målet i det stora, förut 
undersökta område i norr, vars medelpunkt är Lit. Härjämte 
ha folkminnesuppteckningar gjorts. 

Mörsil. H. Geijer har avslutat revisionen av egna ock 
andras tidigare samlingar från orten ock därvid tillagt omkring' 
500 nya ord ock namn m. m. 

Näskott. Fil. lic. H. Fax61 har gjort en ordsamling på 
något över 500 ord. 

Rödön. H. Geijer har börjat en undersökning av Rödö-
målet under jämförelse med omgivande dialektgrupper (jfr ovan). 

Sunne. Fil. mag. B. Collinder har börjat en undersökning 
Sunnemålet ock som resultat därav inlemnat en typordlista 

(oavslutad), omkring 350 ordlappar, en del ortnamn samt åt-
skilliga smärre anteckningar. 

Medelpad. Attmar. Fil. lie. A. Vestlund har undersökt 
dialekten, ock fil, stud. Anton Andersson gjort uppteckningar 
av vitersägner m. m. 

Selånger. Fil. lic. A. Vestlund har fortsatt sina samlin-
gar av denna orts mål, som blir tyngdpunkten för hans av-
handling. 

Tynderö. Fil. lic. Vestlund har i anslutning till påbe-
gynta uppteckningar av H. Geijer under en månad utfört en 
undersökning av målet i socknen. 

Småland. Alseda socken i Jönköpings län. Fil. mag. Jo-
sef Svensson har på grundval av egna uppteckningar utarbetat 
en uppsats om målets ljudlära. 

Hällebärga s:n i Kronobärgs län. Studeranden S. Yd-
ström vid Kalmar h. allmänna lärovärk har, efter av lektor J. 
Stårek meddelad instruktion, insänt en ifylld typordlista samt 
omkring 100 ord. 

Loftahammars s:n i Kalmar län. Lektor E. Grip har 
insänt en ifylld typordlista samt bortåt 2,000 ordlappar. 

Ryss by s:n i Kronobärgs län. Fil. kand. J. Mellgård (John 
Andersson) har utarbetat ock inlemnat en uppsats å 80 sidor 
4:0, vari redogöres för målet under jämförelse med andra socktrar. 
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Södermanland. Om Torsten Ericssons undersökningsresor 
se ovan. För övrigt har, utom docenten 0. Gjerdmans under 
året utgivna doktorsavhandling »Studier över de sörmländska 
stadsmålens kvalitativa ljudlära, I» (konsonanterna) samt pro-
fessor B. Hesselrnans i Sörmlandsboken publicerade uppsats om 
Södermanlands folkmål, under året intet nämnvärt arbete ut-
förts för landskapet. 

Uppland. Professor B. Hesselman har under en månad ut-
fört en dialektundersökning i Häverö socken m. fl. orter i Ros-
lagen. • Lektor A. Isaacsson, som under året återupptagit sina 
år 1909 började undersökningar av dialekten i hemorten, Norrby 
socken i Fjärdhundra, har upprättat en ny, större typordlista för 
socknen samt upptecknat inemot 500 ord ock en del täxter. 
På grundval av sitt material har I. under året utarbetat en 
licentiatavhandling »Formlära för Norrbyniålet» samt publicerat 
en uppsats »Anteckningar om seder ock bruk i Varmsätra» (by 
i Norrby socken), tryckt i Sv. landsm. 1918. 

Värmland. Inga nya undersökningar i orten torde under 
året ha gjorts, men den sammanfattande bearbetningen av det 
samlade materialet genom rektor G. Kallstenius bar fortsatts 
(konsonanterna i huvudsak genomgångna). Sekreteraren i sty-
relsen för undersökning av Värmlands folkmål, lektor Sixten 
Samuelsson, bar i »En bok om Värmland» publicerat en kort 
översikt över landskapets folkmål. 

Västergötland. Fp. d:r J. Götlind har under året, dock 
endast i mindre utsträckning, fortsatt uppteckningarna i hem-
orten.  ,(Göteve s:n i Vilske härad), varjämte smärre exkursioner 
företagits till andra orter, däribland även till norra Halland: 
Om hans bearbetning av västgötatnaterialet se ovan. Fil. mag. 
R. Ljunggren har under hela sommaren deltagit i Nordiska 
Museets byundersökningsexpedition inom landskapets alla delar 
ock i sammanhang därmed jämväl ur språklig synpunkt över-
allt upptecknat ock till betydelsen närmare bestämt de dialek-
tala benämningarna på de inom byundersökningarnas arbets-
uppgift fallande föremål ock förhållanden. 
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Västmanland. Om Torsten Ericssons resor, inom land-
skapet se ovan. I samarbete med honom ha följande personer 
utfört specialundersökningar inom enskilda socknar av land-
skapet. 

Grythyttan. Fil. kand. R. Jirlow har gjort( upptecknin-
gar rörande dialekt ock folkminnen samt inlemnat tvänne an-
teckningsböcker ock inemot 200 märkligare ord renskrivna på 
lappar. 

H julsj ö. Densamme har som resultat av sina uppteck-
ningar inlemnat en typordlista, i det närmaste 500 ordlappar 
samt två anteckningsböcker, innehållande folkminnesuppteeknin- 
gar. 	m. 

Hällefors. Densamme har BOM resultat av sina under året 
här gjorda uppteckningar inlemnat omkring 150 ord. 	' 

Lund by. Fil. mag. D. Söderholm har påbörjat en under-
sökning. 

Ramsbärg. Docent E. Neuman har ifyllt en typordlista 
samt gjort uppteckningar av ord ock folkminnen. 

Ro mfartuna. Fil. mag. A. P Thorfors har ifyllt en typord-
lista ock upptecknat något över 700 ord ävensom en del säg-
ner m. m. 

Thorfors har dessutom under deltagande i av amanuensen 
vid Nordiska Museet Sigurd Erixon ledda bygdeundersökningar 
i Skultuna gjort smärre språkliga uppteckningar i anknyt-
ning till detta arbete inom särskilt Skultuna ock Harakers 
socknar. 

Ångermanland. Nora socken. Fil. mag. T. Bucht har 
upptecknat något över 2,100 ord samt omkring 150 namn ock 
gjort täxtuppteckningar M. m. 

Nätra. Densamme har upptecknat något över 1,000 ord 
ock dessutom upptecknat en del namn m. 

Ullånger. Densamme har ifyllt en typordlista. 

Östergötland. På grundval av frågelistor, som under 
ovan omtalade bearbetning av östgötamaterialet upprättats, ha 
undersökningar för komplettering ock kontrollering av materia-
let gjorts i sammanlagt 43 socknar i landskapet under samar-
bete av säx undersökare, som för konferens sammanträdde i 
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Söderköping. Arbetet har letts av lic. k'. TyUn, som från 
början av juni till slutet av september genomreste Östergötland, 
från Östersjökusten till Vätterstranden på en sträcka, som be-
tecknas av häradsnamnen Östkind, Björkekind, Hammarkind, Skär-
kind, Åkerbo, Bankekind samt — med överhoppande av Hane-
kind ock Valkebo — Vifolka, Göstring ock Lysing. Inalles 
besökte Tydål 25 socknar. I 15 av dessa socknar åtföljdes han 
av lic. T. Ålander, som dessutom ensam företog motsvarande 
undersökningar i 5 socknar. Utanför nämnda sträcka företogo 
TyUn ock Ålander, dels tillsammans, dels var för sig, under-
sökningar i mindre omfattning i Ydre ock Binda. Till deras 
resor anknöto sig resor, som utfördes av mag. E. Törnqvist, sär-
skilt inom Bankekinds ock Vifolka härader, som endast i rela-
tivt ringa män berördes av Tydåls ock Ålanders resor; oek av 
mag. S. Karsberg dels på Vikbolandet, dels i Åkerbo härad; 
samt slutligen ett par särskilda sockenundersökningar, nämligen 
av lärovärksadjunkten friherre E. Kruuse i Gryts socken av 
Hammarkinds härad (2 typordlistor ock omkring 2,000 ordlap-
par) ock av amanuensen S. Rothman i Åsbo socken av «öst-
rings härad (nära 200 kvartblad innehållande huvudsakligen 
samlingar av ord ock namn) ock i Västra Hargs socken .av Vi-
folka härad. (över 550 kvartblad, innehållande ord ock namn, 
grammatiska notiser ock materialsamlingar samt täxter). 
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Översikt av inkomster ock utgifter 
för under år 1918 från Uppsala ledda undersökningar av 

svenska folkmål. 

Ä. Medel som förvaltats av den statsunderstödda 
undersökningen. 

1. Sammandrag av räkenskaperna för användningen av 
1918 års statsanslag. 

Inkomster. 
Statsanslag för år 1918 	  kr. 8,000. oo.  

Summa kr. 8,000. oo 
Utgifter. 	 • 

Arvoden 	 kr 4,999. 92 
Reseersättningar: till Geijer 	  kr. 759. 65 

» Ericsson 	 » 840. 35 » 

Inlösen av handskrifter: 
till fil. mag. T. Bucht, Uppsala, för 

samlingar från Nora socken i Ånger-
manland (jfr ovan s. 57) . . . . kr. 170. oo 

till fil. dr J. Götlincl, Uppsala, reste- 
rande ersättning för en ordsam-
ling från Göteve socken i Väster- 
götland (jfr Sv. landsm. 1917, s 	 
90 ock 95)   » 100. oo 

till R. SaMbergs Antikvariska Bok-
handel, Stockholm, för ett exemplar 
av P. Möllers »Ordbok öfver hall-
ländska landskapsmålet», innehål-
lande handskrifna anteckningar av 
C. J. Ljungström rörande västgöta-
ord svarande mot ordbokens hal- 
landsord 	  » 	6. 00  

till fil. kand. E. Sandback, Uppsala, 
för samlingar från Rättviks socken 
i Dalarne m. m. (jfr ovan s. 51 f.)1. » 200. oo » 	476. oo 

Transport kr. 7,075. 92 
1) Kand. Sandbacks år 1918 gjorda samlingar från Rättvik, Boda ock Bing-

sjö äro härmed endast delvis honorerade. Återstoden av inlösningssumman ut-
går av Kopparbärgs läns landstings anslag för åren 1918 ock 1919. Jfr nedan. 

1,600. oo 
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Transport kr. 7,07.5. 92 
Expenser: 

för materialier: papper kr. 364. 45, 
kartonger kr. 93. 50, lådor 78. 50, 
böcker kr. 39. 60, övriga materialier 
kr. 25. 75 ...... 	. . 	 kr. 601.80 

för tillfällig arbetshjälp 	  » 207. oo 
för diverse: frakt kr. 62. 74, maskin-

skrivning kr. 25. 12, övriga ex- 
penser kr. 27  42 	   s 116.28 » 	924. 08 

Summa kr. 8,000. oo 

2. Redovisning för landstingsanslag, som under år 1918 stått till 
den statsunderstödda undersökningens förfogande. 

a. 	Jämtlands län 4' landstings anslag. 

Inkomster. 
Anslag för år 1918 	  kr. 500. oo 

Summa kr. 500. oo 

Utgifter. 
Till fil. mag. B. Collinder för, undersökning av Sunne-

målet (jfr ovan s. 55) 
Till fil. kand. Sven Svenson för fortsatta undersökningar 

av Bergsmål m. m. (jfr ovan s. 54) 	  
Till fil. stud. Anton Andersson för undersökning av Brun- 

%målet (jfr ovan s. 54) 	  

kr 300. on 

z. 	125. 00 

75. oo 
Summa kr. 500 oo 

b. Kalmar läns norra landstings anslag. 

Inkomster. 
Anslag för år 1918 	 kr 200. oo 

Summa kr. 200. oo 

Utgifter. 
Till lektor E. Grip, Norrköping, för undersökning av målet 

i Loftahammars socken' (jfr ovan s. 55) ...... kr. 200. oo 
Summa kr. 200. oo 

5 Undersökningen är härmed endast delvis honorerad. Återstoden av 
arvodet vars hela belopp enligt överenskommelse skall utgöra kr. 450, be-
talas år' 1919 ock redovisas i berättelsen för detta år. 
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Kalmar läns södra landstings anslag. 

Inkomster. 
'Anslag för år 1918 	  kr. 250. oo 

Summa kr. 250. oo 

Utgifter. 
Till docent Hj. Lindroth, Göteborg, resterande ersättning 

för undersökningar på Öland, utförda 1917 . . . . kr. 250. oo 
Summa kr. 250. oo 

Kopparbärgs läns landstings anslag. 

Inkomster. 
Anslag för år 1918 	 kr 3,000. oo 
Brist i kassan vid utgången av år 1918 	 » 	74. 54 

Brist i kassan från år 1917 
Utgifter. 

Summa kr. 3,074. 54 

kr 	21. 59 

 

Till sekreteraren i Dalarnes hembygdsför-
bund 0. Bannbers för ord- ock täxt-
uppteckningar från Västerdalarne 
(Floda, Malung, Äppelbo m. m.) ock 
för samlingar rörande namnskick i 
Övre Dalarne (jfr ovan s. 51) . . . kr. 700. oo 

D 	fil. mag. W. Dalgård för avslutningen 
av hans år 1917 började underökning 
av Särnamålet (slutlikvid, jfr ovans. 52) » 275. oo 
IiI. mag. P. Envall för fortsatta un-
dersökningar i Svärdsjö ock Enviken 
(förskott, jfr ovan s. Stf.) . . . . 	400. oo 
fil. kand. J. Gabriel Jonsson för fortsatta 
undersökningar i Nås (jfr ovan s. 52) 	» 700. oo 
fil. dr L. Levander för fortsatta un-
dersökningar i Älvdalen (slutlikvid, 
jfr ovan s. 53)  	» 450. oo 
fil. kand. E. Sandback för undersök-
ningar i Rättvik, Boda ock Bingsjö 
(jfr ovan s. 51 LO 	  » 525. oo 

Porton för postanvisningar 	  » 	2. 95 » 3.052. 95 
Summa kr. 3,074. 54 

1) Sand. Sandbacks samlingar av år 1918 äro härmed endast delvis hono-
rerade. Återstoden av den överenskomna inlösuingssumman utgår dels av 1918 
års statsanslag (se ovan), dels av landstingets anslag för år 1919. 
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-e. Kronobärgs läns landstings anslag. 

Inkomster. 
Anslag för år 1918 	 kr 250  on*  

Summa kr. 250. oo 

Utgifter. 
Till fil. kand. J. Mellgård (Andersson) för undersökning 

av Ryssbymålet (jfr s. 55 ovan) 	 kr  200'.00 
,» studeranden S. Ydström, Kalmar, för uppteckningar 

från Hällebärga socken (jfr s. 55 ovan) 	 » 	50. oo 
Summa kr. 250 .06 

f. Västmanlands läns landstings anslag. 

Inkomster. 
Anslag för år 1918 	 kr  750. oo 

Summa kr. 750. oo 

Utgifter. 
Till fil. mag. A. Thorfors för dialektundersökningar i Rom- 

fartuna m. m. (jfr s. 57 ovan) 	 kr 200  no 
fil. mag. D. Söderholm för dialektundersökningar i trak- 
ten av Lundby (jfr s. 57 ovan) 	  » 150. oo 
lektor A. Isaacsson för dialektundersökningar i Norrby 
(jfr s. 56 ovan) 	  » 400.00 	• 

Summa kr. 750. oo 

. Örebro läns landstings anslag. 

Inkomster. 
Anslag för år 1918 	 kr  750. no 

Summa kr. 750. oo 

Utgifter. 
Till fil. kand. R. Jirlow för undersöknin-

gar i Hjulsjö, Grythyttan ock Hälle-
fors socknar i Västmanland (jfr s. 57 
ovan 
fil. stud. P. Lundh för en undersök-
ning i Vikers socken (jfr Sv. landsm. 
1918, s. 85) 	  

kr  375. oo 

» 	75. oo kr. 440. oo 

    

Transport kr. 450. 00 
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Transport kr. 450. oo 
Till docent E. Neuman för en undersök-

ning i Ramsbärgs socken (jfr s.-57 
ovan) 	 kr 300  oo 	kr. 300. oo 

Summa kr. 750. oo 

3. Redovisning för till undersökningen influtna gåvomedel år 1918. 

Inkomster. 
Behållning från år 1917 	 kr 	732. oi 
Gåvor avsedda till undersökningar rörande 

målen i Västmanland ock Dalarne: 
av fru Mary Johnson, Nya Koppar- 
bärg, genom fil. dr J. Götlind . . kr. 	100. oo 
av hr P. J. Åhlén, Insjön, genom 
prof. J. A. Lundell 	  » 1,000. oo 
av direktör S. Edström, Västerås, 
genom landshövding W. Murray . » 2,500. oo 
av ett flertal givare genom docenten 
E. Neuman 	  » 	535. oo 

Gåvor vilkas användning ej bundits vid 
viss ort: 
av fru Anna Tarnm, genom fru M. 
Tamm-Götlind 	. . . . 	 » 	93. oo 
av onämnd givarinna genom fil. lic 	 
T. Ericsson 	  » 	150. oo kr. 4,378. oo 

Summa kr. 5,110.01 

Utgifter. 
Till fil. kand. A. Enqvist, Uppsala, för undersökningar 

i Enånger i Hälsingland (jfr s. 54 ovan) . . . . kr. 	160.soo 
hr 0. Gullberg, Älvdalen, för fortsatt arbete på 
teckningar till en dalmålsordbok (jfr Sv. landsm. 
1918, s. 77) 	  » 	250. oo 

»• docent E. Neuman för förberedande till utgivning 
av medeltida källor rörande västmanländskan (jfr 
s. 48 ovan) 	  » 1,200. oo 
fil. mag. A. Thorfors för undersökningar i Norr- 
bärke i Dalarna 	  » • 240. oo 

Behållning till år 1919 	  » 3,270. of 
Summa kr. 5,110. 01 
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B. IlLedel som förvaltats av särskilda styrelser ock före-
ningar i Uppsala ock Stockholm. 

1. Sammandrag av styrelsens för Östergötlands folkmålsundersök-
ning i Uppsala räkenskaper år 1918. 

Inkomster. 
Behållning från år 1917 	 kr 440  23  
Bidrag dv f. d. statsrådet friherre A. T. 

Adelsvärd 	 kr 	500. oo 
» f. d. statsrådet friherre J. 

Beck-Fries 	  » 	500. oo 
» kapten E. Beckman, Norrkö- 

500. oo Mng 	  grosshandlare H. Ehrenborg, 
Norrköping 	  » 	200. oo 
brukspatron G. Ekelund, 
Hults bruk 	  » 	500. ou 
apotekare A. Ericsson, Norr- 
köping 	  » 	200. oo 
konsul Rob. Göhle, Norrkö- 
ping 	  » 1,500. 00 
fabrikör J. A. Hedeiaström, 
Norrköping 	  » 	300. oo  
bankdirektör Ch. A. Hjärne, 
Norrköping 	  » 	100. oo  
brukspatron B. Kjellgren, Reij - 
myre 	  » 400. oo 
f. d. talmannen i Riksdagens 
andra kammare, F. J. A. 
Swartling, Norrköping . . 	» 5,000. oo 
universitetskansler C. Swartz » 	500. oo 
Boxliolms aktiebolag 	. . . » 2,000. oo 
A.-B. P. Jansson & C:o, Norr- 
köping 	  » 	500. oo kr. 12,400. Ou 

Östergötlands läns landstings anslag år 1b18 	. . 	• 	3,000. oo . 
Under år 1918 upplupna bankräntor . 	 • 	72. 13 . 	. 	. 	... 

Summa kr. 15,912. 30 
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Utgifter. 
Till fil. lic. F. TyUn för uppteckningar 

från Ljung 1915 (jfr Sv. landsm. 
1916, s. 66) 	 kr 	250. oo 
fil. kand. S. Rothman för uppteck-
ningar i V. Harg 1911, 1914, 1915 
ock 1917 samt i isbo 1918 (jfr 
ovan s. 58) 	...... . . 	 » 	650. oo 

» 	lärovärksa djunkten 	friherre E 	 
Kruuse för uppteckningar i Gryt 
1918 (jfr ovan s. 58) 	 » 	750. oo kr. 4650. oo 

Reseersättningar år 1918: 
Till fil. mag. S. Karsberg (jfr ovan s. 58) kr. 	250. oo 

fil. lic. F. 	(jfr ovan s. 57 f.) » 1,080. oo 
fil. mag. E. Törnqvist (jfr ovan 
s. 58) 	  » 	900. oo 
fil. mag. T. Ålander (jfr ovan s. 58)  » 	900. oo 

Arvoden för systematisk bearbetning år 
1918 av insamlat material: 

Till fil. lic. F. TyUn (jfr ovan s. 47 f.) kr. 1,600. oo 
fil. mag. E. Törnqvist (jfr ovan 
s. 47f.) 	  » 	517.50 

» 	fil. mag. T. Ålander (jfr ovan s. 47 f 	) » 	511. oo 
Expenser för renskrivning ock excerpering år 1918 . . 
Diverse materialier ock förvaltningskostnader . . . 	 
Behållning till år 1919 	  

» 3,130. oo 

» 2,628. 50 
» 265. oo 
» 251. 04  
» 7,987. 82 

Summa kr. 15,912. 36 

2. Redovisning för gåvomedel till Västgöta folkmålskommittd i 
Uppsala år 1918. 

Inkomster. 
Behållning från år 1917: 

Kapital 	  kr. 	650. 53 
Under år 1917 upplupen ränta 	  » 	1. 3 i 	651. 84 
Bidrag av direktör C. Erikson, Rydboholm 	 » 	400. oo 

» direktör C. Berntson, Borås . . 	 » 	100. oo  
aktiebol. Erikson & Larson, Borås 	 » 	100. oo 
fabrikör Ax. Bergengren, Borås . 	» 	100. oo 
fabrikör D. Olander, Borås . 	» 	100. oo 
direktör G. Rydin, Borås . . 	. » 	100. oo 
fabrikör A. Sprakarn, Borås . 	. » 	100. oo 
disponent J. Troye, Borås . . 	• » 	100. oo 

Transport kr. 1,100. oo 	651. 84 
5-180112. Sv. landmil. 1918. 

e 
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Transport kr. 	1.100. oo 	651. 84 

	

Bidrag av fabrikör F. Åkerlund, Borås . . . » 	100. oo 
» fabrikör L. Svenson, Kinna . . . » 	50. oo 
» disponent R. Jagenburg Borås . . » 	100. oo 
» aktiebol. Bröderna Andersson, Borås » 	100. oo  
» grossh. Chr. Carlander, Göteborg • » 	100. oo 

	

a grossh. C. Elögberg, Skövde . . • n 	100. oo 
» fabrikör L. Andersson, Rinna . • » 	50. oo 
» disponent E. Leffier, Rinna . . • » 	50. oo 

» 	» firman Petterson & Tisell, Kinna . » 	25, oo 
» hr. Ax. Åberg, Kinna 	 » 	10. oo 
» fabrikör A J:son Borg, Kinna • • » 	100. oo 

	

» fabrikör Hj. Hallin, Borås . . . a 	200. oo 
» 	» grossh. W. Petån, Borås . . 	. » 	100. oo 

5 fabrikör S. Sandwall, Borås • .• • » 	100. oo 
» fabrikör T. Gentzel, Borås • • • » 	100. oo 
» fabrikör S. Svensson, Borås . . . » 	100. oo 

a _ » fabrikör N. Skoglund, Borås 	• » 	100. oo 
a,  häradsh. T. Odenerants, Borås . . » 	100. oo 
» grossh. K. EvPrs, Borås 	. . . . » 	. 100. 55 
» järnhandl. J. Nilson, Borås . . . » 	100. oo 
» bankdirektör E. v. Zweigbergk, Borås » 	100. oo 
» kapten C. Sandels, Mariestad . 	 » 	100. oo 
» direktör L. Westberg, Lidköping 	 » 	200. oo 
a direktör H. N:son Dag, Lidköping » 	100. oo 
» friherre G. Klingspor, Skövde . . n 	500. oo 
» ryttmästare R. Bäckström, Tunarp . » 500. oo 
a prosten J. Hemberg, Skövde . . . » 	100. oo 	4,485. oo 

Summa kr. 5,136. 84 
Utgiffer. 

Inlösen 	av 	samlingar, 	gjorda 	år 	1917 	av 	fil. 	mag. R. 
Ljunggren (jfr Sv. landsm. 1918, s. 85) 	  

Arvode åt fil. d:r J. Götlind (jfr ovan s. 48 f.) 	 
500. oo 

1,200. oo 
Reseersättning åt doc. E. Neuman air ovan s. 41) . 	. 179. 25 
Materialier, porton m. m 	  33. 61 
Behållning till år 1919 	  3,223. ss 

Summa kr. 5,136. 84 

3. Redovisning för de av Norrländska Studenters Hembygdsförening 
1 Uppsala år 1918 till folkmålsundersökningar använda medel. 

Västernorrlands län. 
Inkomster. 

Anslag för år 1918 av länets landsting ..... . . . 	500. oo 
Summa kr. 500. 00 
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Utgifter. 

Till fil. lic. A. Vestlund för fortsatta undersökningar av Me- 
delpads folkmål (jfr ovan s. 55) 	 350 oo 

Till fil. mag. T. Bucht för undersökningar i Ångermanland 
(Nätra socken, jfr ovan s. 57) 	 150 oo 

Summa kr. 500. oo 

De av föreningen för år 1918 uppburna anslagen från övriga 
landsting ha använts till andra ändamål än undersökningar av sven-
ska folkmål, nämligen Norrbottens läns landstings anslag till lokal-
historiska undersökningar ock Västerbottens läns landstings anslag till 
undersökningar rörande lapska dialekter. 

4. Redovisning för av medlemmar av Gotlands Gille i Stockholm 
till folkmålsundersökningar på Gotland anslagna medel, förvaltade 

på Gillets vägnar av prof. N. Lithberg. 

Inkomster. 
Behållning från år 1917 	 kr 350. oo 
Bidrag av direktör K. Anchr 	  » 100. oo 

» 	» onämnd givare 	  » 150.00 
Under år 1918 upplupen ränta 	  » 	3. 75 

Summa kr. 603.75 

Utgifter. 
Till - fil. lic. N. Carlsson för fortsatta undersökningar av 

Atlingbomål m. m. (jfr ovan s. 53 f) 	 kr. 350. oo 
Till fil.. stud. Il. Gustavson för undersökning av målet i 

Bro m. m 	  » 200. oo 
Behållning till år 1919 	  » 	53.75 

Summa kr. 603. 75 

Sammanfattning av redogörelserna för särskilda kassor 1918. 

Inkomster. 

A. Medel förvaltade av den statsunderstödda undersökningen i 
Uppsala. 

Statsanslag 1918 	  8,000. oo 
Landstingsanslag 1918 ...... • .   5,700. oo 
Gåvomedel 1918 	  5,110. 01 
Besparade räntor 	 354. 50 19,164. 51 
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B. Medel förvaltade av särskilda styrelser ock föreningar i 
Uppsala ock Stockholm. 

1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning, Uppsala 
Behållning från år 1917  	440. 23 
Bidrag från enskilda år 1918 	  12,400. oo 
Anslag av Östergötlands läns landsting .   3,000. oo 
Upplupna räntor  	72.  13  15,912. as 

.2. Av Västgöta Folkmålskommit0 i Uppsala. 
Behållning från år 1917  	651. 84 

. Bidrag av enskilda 1918 	  4,485. oo 5,136. 84 

3. 	Av Norrländska Studenters Hembygdsförening i Uppsala. 
Anslag av Västernorrlands läns landsting . . . 	500. oo 	500. oo 

3. Av Gotlands Gille i Stockholm genom prof. N. Lithberg. 
Behållning från år 1917 	 350 oo 
Bidrag av enskilda 1918 . . 	...... 250. oo 

	

3  75 
	

603. 75 

Summa kronor 41.317. 46 

Utgifter. 
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda undersökningen. 

Utbetalningar av statsanslaget till täckande av 
utgifter 1918 	  8,000. oo 

Utbetalningar av landstingsanslag till täckande av 
utgifter 1918 	  5,700. oo 

Utbetalningar av gåvomedel till täckande av ut- 
gifter 1918 	  1,840. oo 

	

Behållning av gåvomedel till år 1919 . . . 	 3,270. om 

	

» räntemedel » » 1919 . . .  	354. 50 19,164. 51 

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

1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning i Uppsala. 
Utbetalningar till täckande av utgifter år 1918 7,924. 54 
Behållning till år 1919 	  7,987. 82 15,912. 36 

Upplupen ränta 
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2. Av Västgöta Folkmålskommitte i Uppsala. 

Utbetalningar till täckande av utgifter år 1918 1:9213. 9  2.886 32  
Behållning till år 1919    5,136. 84 

Av Norrländska Studenters Hembygdsförening i Uppsala. 

Utbetalningar till täckande av utgifter 1918 . 	500. oo 	500. oo 

Av Gotlands Gille i Stockholm genom prof. N. Lithberg. 

Utbetalningar till täckande av utgifter år 1918  	550, oo 
Behållning till år 1919  	53.75 	603. 75 

Summa kronor 41,317. 46 

I ovanstående kassaredovisningar äro emellertid ej med-
tagna alla de medel, som under år 1918 använts till de uppsa-
liensiska folktnålsundersökningarna. Så ha här icke medtagits upp-
gifter rörande två av de gamla Uppsalastyrelserna, vilka ännu 
fortbestå vid sidan av styrelsen för den östgötska undersök-
ningen, nämligen styrelserna för Upplands ock Värmlands folk-
målsundersökning. Av dessa har Upplandsstyrelsen att under året 
uppvisa en utbetalning å 300 kr. till professor Hesselmans an-
dersökningsresa till Häverö (jfr ovan s. 56). Andra i det före-
gående nämnda arbeten ha möjliggjorts genom anonymt mece-
natunderstöd, som ej inräknats i här meddelade siffror. En 
gåva, som i detta sammanhang även bör nämnas, är 5 ri4 rutat 
papper som genom överingenjören vid Klippans pappersbruk 
E. A. Eurenius kostnadsfritt ställts till förfogande för östgöta-
undersökarna. 



Årsberättelse 
från styrelsen för ortnamns- ock dialektforskning vid 

Göteborgs Högskola sept. 1917—febr. 1918. 

I. Institutionens tillkomst ock organisation. 
Den 31 maj 1917 sammanträdde ett antal lärare vid Göte-

borgs Högskola för överläggning ock beslut om bildande av en 
organisation för ortnamns- ock dialektforskning. Redan något 
tidigare i samma månad hade denna fråga på av Prof. LidM 
gjort förslag ock sedan ett betydande ekonomiskt understöd för 
ändamålet ställts i utsikt av härr Axel Girlander, varit föremål 
för enskild överläggning vid en sammankomst av lärare vid 
Högskolan. Härvid hade Prof. LiUct framlagt de huvudskäl, 
som syntes tala för att i Göteborg bildades en sammanslutning 
med syfte att vetenskapligt ock ekonomiskt giva ett fast stöd 
åt utforskandet av ortnamn ock dialekter, närmast i Göteborgs 
ock Bohus län nck omgivande trakter. En sådan organisation 
hade att återupptaga ock fullfölja den undersökning av västra 
Sveriges folkmål, som pågick åren 1891-1901 genom Forn-
minnesföreningens försorg ock tinder Prof. Cederschiölds ledning, 
samt att i vidgad omfattning fortsätta den sedan år 1916 på-
gående utforskningen av Västkustens naturnamn. Dessa redan 
utförda eller igångsatta arbeten hade planlagts ock letts eller 
leddes alltjämt av lärare vid Göteborgs Högskola, ock det hade 
huvudsakligen varit studenter vid Högskolan som utfört samlings-
arbetet i bygderna. Redan på grund härav borde den åsyftade 
organisationen bliva nära knuten till Högskolan. Därigenom 
skulle också å ena sidan företagets vetenskapliga hållning bäst 
tryggas ock å andra sidan en betydande fördel kunna tillföras 
de filologiska ock därmed besläktade studierna vid Högskolan. 
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En teoretiskt väl kvalificerad ock med arbeten _av ifrågavarande 
art praktiskt förtrogen vetenskapsman borde anställas med huvud-
uppgift att i närmaste hand planlägga ock leda undersökningen 
samt bearbeta ock publicera samlingarna. Denne skulle tillika 
vid Högskolan meddela sådan undervisning, som — på samma 
gång den kunde värka befruktande på de studerandes vetenskap-
liga bildning — satte dem i stånd att deltaga i det ifrågavarande 
undersökningsarbetet. — Dessa vid det nämnda förberedande 
sammanträdet framförda synpunkter hade i huvudsak funnit 
anslutning av de däri deltagande, ock det hade uppdragits åt 
förslagsställaren, Prof. LidU, samt Proff. Hesselman ock Sylwan 
att vid en ny sammankomst framlägga ett formulerat förslag i 
frågan. 

Vid sammanträdet d. 31 maj framlade nämnda tre härrar 
ett organisationsförslag, som utarbetats av Prof. Hesselman med 
ledning i lämpliga delar av de för institutionen »Undersökning 
av svenska folkmål» i Uppsala gällande bestämmelserna. I an-
slutning därtill beslöt() professorerna Sylwan, Liohn ock Hessel-
man, med stöd av övriga närvarandes Mening, att konstituera 
sig som Styrelsen för ortnamns- ock dialektforskning vid 
Göteborgs Högskola. Därefter antogos följande stadgar: 

§ 1. Styrelsen för ortnamns- ock dialektforskning vid 
Göteborgs Högskola har till syfte att leda ock främja under-
sökningar av ortnamn ock folkspråk i Göteborgs ock Bohus län 
ock angränsande trakter. 

Styrelsen består av minst 3, högst 7 medlemmar. Själv-
skrivna ledamöter av Styrelsen äro Göteborgs Högskolas Rektor 
ock professorn i nordiska språk vid Högskolan. Högskolans 
Lärareråd äger rätt att årligen utse tvänne styrelsemedlemmar. 
Styrelsen väljer årligen ordförande ock vice ordförande ock 
skattmästare samt tillsätter ett arbetsutskott på 3 personer. 

Styrelsen anställer för viss tid en ledare av undersök-
ningsarbetet, som skall planlägga ock igångsätta arbetena, in-
seruera ock handleda högskolestudenter ock andra personer, som 
vilja ägna sig åt ortnamns- ock dialektforskningar, själv före-
taga undersökningsresor samt utföra ock ombesörja den be-
arbetning ock publicering av det insamlade materialet, som kan 
finnas lämplig. Undersökningsledaren är tillika sekreterare i 
Styrelsen. 

De samlingar av olika slag (rör. ortnamn, folkspråk 
ock i samband därmed även folkminnen), som åstadkommas 
genom Styrelsens värksamhet, sammanföras till ett arkiv, »Göte- 
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borgs ortnamns- ock landsmålsarkiv», som deponeras å Göteborgs 
Stadsbibliotek ock där hålles tillgängligt för vetenskaplig forsk-
ning. Med detta arkiv kunna införlivas också äldre hithörande 
samlingar, som finnas förvarade i Göteborg ock annorstädes, 
eller sådana som framdeles kunna tillkomma genom andra under-
sökningar än de av Styrelsen ledda. Arkivet ordnas ock för-
valtas av undersökningsledaren i samråd med Stadsbibliotekets 
chef. 

§ 5. Årssammanträde hålles av Styrelsen i februari för 
revision ock val av funktionärer ock arbetsutskott. Vid samman-
trädet uppsättes en årsberättelse, som skall inlemnas till Göte-
borgs Högskolas Lärareråd. 

Sedan den sålunda konstituerade Styrelsen vid samma 
sammanträde uppdragit åt Prof. LiUn att träffa förberedande 
avtal med docenten vid Lunds Universitet Dr Hj. Lindroth 
rörande hans anställande som undersökningsledare ock sekre-
terare i Styrelsen, beslöts på sammanträde d. 14 sept. att an-
ställa Doc. Lindroth i nämnda egenskaper för en tid av 3 år, 
räknat från d. 1 sept. 1917, sedan kärr Axel Carlander till 
Styrelsens förfogande ställt 8,000 kr. för arbetsåret 1917-1918. 

Av Göteborgs Högskolas Lärareråd utsågos den 17 sept. till 
medlemmar av Styrelsen Proff. Vising ock Lid6i. På Styrelsens 
sammanträde d. 29 okt. valdes till medlem ock skattmästare i 
Styrelsen Notarien P. 0. Wigelius. Till arbetsutskott hade 
genom beslut under hand valts Proff. Li&n, Hesselman ock 
Doc. Lindroth. 

II. Den ekonomiska grundvalen 
för Styrelsens värksamhet under det halva arbetsåret 1 sept. 
1917-1 mars 1918' utgjordes vid dettas begynnelse av följande 
belopp: 
8,000 kr. överlemnade av Hr Axel Carlander; 
1,086: 60 kr. utgörande vad som ännu icke förbrukats av de 

medel, som insamlats för den ovannämnda naturnamns-
undersökningen på Västkusten ock som av givarna, Härrar 
P. 0. Wigelius, Kn. H:son Natt och Dag, Ivar Lignell samt 

1) Då inga revisorer kunnat stadgeenligt utses för detta första 
halva arbetsår, kommer revisionsberättelsen för detta att inflyta först i 
följande årsberättelse. 
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Aug. Leffler & Sons Nya Aktiebolag, nu ställts till Styrel-
sens förfogande för komplettering eller publicering av det 
genom undersökningen insamlade materialet. 
Därtill ha under arbetsåret i gåvor influtit 1,250 kr., näm-

ligen 1,000 kr. av Löjtnant Gösta Fraenkel ock 250 kr. av Härr 
B. Lindelöf (med förbindelse att lemna samma belopp för vart-
dera av åren 1918 ock 1919). 

III. Styrelsens arkiv 
(Göteborgs ortnamns- ock landmålsarkiv). 

På förslag av sin ledamot Prof. G. Cederschiöld beslöt Göte-
borgs ock Bohus läns Fornminnesförening d. 1 dec. 1917 att på 
Styrelsen överlåta de genom Föreningens försorg under åren 
1897-1901 sammanbragta dialektsamlingarna från länet med 
villkor att dessa, för den händelse Styrelsen skulle upphöra att 
fungera, skulle överlemnas till Stadsbiblioteket. Dessa sam-
lingar utgöras av omkring 54,000 ordlappar från över hälften 
av länets socknar jämte Göteborgs stad samt från tre socknar 
i Dalsland, 36 typordslistor representerande de allra flästa av 
dessa samma socknar, omkr. 2,700 kvartblad täxter samt 37 
blad folkmusik. Till samlingarna hörde dessutom en ordför-
teckning i folio över målet i Orusts Västra härad samt en äldre, 
likaledes handskriven, mindre förteckning över ordförrådet i 
Norra Bohuslän. 

Genom medgivande av de ovan nämnda Härrar, som be-
kostat undersökningen av Västkustens ortnamn sommaren 1916 
ock 1917, ha även de därvid gjorda uppteckningarna kunnat 
införlivas med Styrelsens arkiv. De bestå av de folkliga uttals-
formerna av naturnamn, framför allt öar, bolmar ock grund, 
men även vikar, uddar o. d., på samtliga de områden, som äro 
inrymda på de länet tillhörande sjökorten (mr 69-75), varvid 
på bifogade sjökort med siffror utmärkts de lokaliteter, som där 
icke funnos upptagna eller namngivna. 

Övriga gåvor av handskrifter: 
H. KalÖn, Ett medeltida bohuslänskt köpebrev (avskrift jämte 

kommentar, uppsats för nordiska seminariet). 
Arvid En qv i st, Ortnamnsuppteckningar från Orust sommaren 

1916. 
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Om övriga tillskott till arkivet av handskrivna samlingar ock 
uppteckningar se under IV. 

IV. Arbeten utförda av eller genom Styrelsen. 

De av Fornminnesföreningen på Föreningen överlåtna äldre 
samlingarna ha provisoriskt inventerats. 

Ortnamnsexcerpering genom högskolestudenter av tryckta ur-
kundssamlingar ha igångsatts. Redan inlemnade äro excerpten 
från Skara stifts jb, Sv. Riksark:s Pergamentsbrev, Diplom. Norveg. 
I—X1II, Sv. Diplom., ny serie 1—III ock Västgtl. fornm. tidskr. 

Excerpering pågår av jordeböckerna för länets västgötadel 
i Kammararkivet i Stockholm. 

Likaledes pågår excerpering av kustnamnen från de i 
Generallantmäteriar kivet i Stockholm förvarade kartorna. Redan 
inlemnade äro Styrsö, Askims, Frölunda, Lundby, Torslanda ock 
Öckerö socknar. 

En förteckning har av undersökningsledaren upprättats över 
de på Lantmäterikontoret i Göteborg befintliga äldre kartorna 
(intill 1800) över länets kustsocknar. 

I Landsarkivet i Göteborg ock i Göta Hovrätts arkiv i Jön-
köping ha arkivalier genomgåtts eller förtecknats i ock lör upp-
rättandet av excerperingsförslag. 

En avskrift har tagits av en i Kammarkollegii ägo befintlig 
förteckning över arkivalier rörande Bohuslän ock Älvsborgs län 
i Riksarkivet i Köpenhamn. 

Undersökningsledaren har även varit sysselsatt med en veten-
skaplig behandling av länets härads- ock sockennamn avsedd 
att resultera dels i en serie offentliga föreläsningar vid Hög-
skolan (jfr V), dels i en populärt hållen tryckt skrift. 

Av densamme har även en bearbetning av önamnsmaterialet 
påbörjats. 

V. Undersökningsledarens undervisning vid Högskolan. 

Under h.-t. 1917 har undersökningsledaren givit en kurs 
på 14 timmar i elementär fonetik. 

Under v.-t. 1918 pågår sedan d. 5 febr, en serie offentliga 
föreläsningar över Bohusläns härads- ock sockennamn. 
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VI. Undersökningsledarens resor. 
Den 1-3 nov. till Jönköping, varvid en förteckning upp-

rättades over de äldre där befintliga domböckerna.' 
29 nov.-11 dec. till Stockholm ock Uppsala, väsentligen 

för att igångsätta källexcerpering i Kammararkivet ock General-
lantmäterikontoret i Stockholm, rådgöra med kamerala sakkunniga, 
undersöka förutsättningarna för ett samarbete med Kungl. Ort-
namnskoramiWn samt taga del av dialektsamlingarnas ordnande 
i Uppsala landsmålsarkiv. 

Göteborg 28 febr. 1918. 
Otto Sylwan. 

Johan Vising. 	 Evald Lian. 
Bengt Hesselman. 	 P. 0. Wigelius. 

Hjalmar Lindroth. 

Årsberättelse 
från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid 

Göteborgs Högskola febr. 1918—febr. 1919. 

1. Organisation, val, antal sammanträden o. d. 
Genom beslut på årssammanträdet d. 28 febr. 1918 ändrades 

institutionens titel, som tidigare varit »Styrelsen för ortnamns-
ock dialektforskning vid Göteborgs högskola», till att från ock 
med h.-t. 1918 vara »Institutet för» etc. 

Institutets styrelse ock arbetsutskott ha under arbetsåret 
haft samma sammansättning som under föregående arbetsår. 
Revisorer för kalenderåret 1918 ha varit Brukspatron Kn. Ilson 
Natt och Dag ock Professor E. Wadstein med Professorerna 
Lundström ock Leander som suppleanter. Under arbetsåret ha 
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hållits ett styrelsesammanträde ock fyra sammanträden inom 
arbetsutskottet. 

Såsom biträde inom arkivet åt sekreteraren tjänstgör sedan 
hösten 1918 Fil. Mag. Rudolf Lundin. 

II. Ekonomiskt understöd 

har Institutet fått först ock främst av Göteborgs stad, i det att 
Stadsfullmäktige d. 6 juni 1918 efter motion av Hrr Blom, 
Hansson ock Lundström beslutit att ikläda sig halva kostna-
derna för Institutets ortnamnsundersökningar inom länets Väst-
götadel jämte Backa socken i Bohuslän upp till 7,000 kr., under 
förutsättning att en av Institutet framlagd •plan för en fylligare 
behandling av nämnda område kommer till utförande ock att 
så vitt möjligt länets tre västgötahärad eller i alla händelser 
ett avsevärt parti därav föreligga publicerade vid stadens stun-
dande jubileum. 

Av Grosshandl. Bernhard Lindelöf har på grund av tidigare 
löfte även för år 1918 överlemnats en gåva av 250 kronor. 

Brukspatron M. W. Rhedin har lemnat ett understöd på 
500 kronor, ock lika stor summa har (i febr. 1919) överlemnats 
av Hr Ivar Lignell. 

I övrigt hänvisas till revisionsberättelsen (som gäller kalen-
deråret 1918)'. 

II. Institutets arkiv 

(Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv) har sedan sistlidne 
oktober fått sig en ändamälsenligare lokal anvisad inom Stads-
biblioteket, i det att det nedflyttats från fjärde till andra vå-
ningen. 

Arkivet har (vad handskrifter angår) under arbetsåret till-
vuxit dels genom sukeessiv införlivning av resultaten av de 
genom Institutet igångsatta arbetena (varom se IV), dels genom 
mer tillfälliga gåvor eller förvärv. Dessa senare äro: 
N. NiNn , Bohuslänska ortnamns- ock dialektanteckningar från 

1880 ock 1884: 

1) Revisionsberättelsen är här utesluten. Den förvaras i Göteborgs 
Högskolas arkiv. 



Vm GÖTEBORGS HÖGSKOLA 1917. 	 77 

en sedan 1916 i Stadsbiblioteket deponerad samling, be-
stående dels av två anteckningsböcker, av vilka den ena utom 
ortnamns- (särsk. gårdnamns-)former innehåller strödda dialekt-
anteckningar från, Bohuslän, dels av folioark upptagande gård-
namusformerna inom ett stort antal bohuslänska socknar; 

gårdnamnsformer inom ytterligare 11 socknar, dels på 
lappar dels på renskrivna folioark. 

Genom dessa samlingar förfogar Institutet bl. a. över dia-
lektformer av samtliga på Generalstabens karta upptagna gårdar 
i Bohuslän. — Overlåtelsen gäller blott »fils vidare» ock »så-
framt jag [förf.] icke personligen annorlunda förordnar». 
»Petter i MoI j e», Folkliga recept från Nödinge sn, Ale hd 

(avskrift); gåva av Folkskollärare H. Hulten. 
Ordlista över romanispråket, avskrift av original hos giva-

ren, Folkskollärare H. Hulten. 
Olaus Olsson, Folktro från Tjörn rörande havandeskap, födsel, 

nyfödda barn ock barndop (prov ur en större samling); 
gåva av upptecknaren. 

Syskonen Am undson, Liten ordlista från Ödsmåls sn, Inlands 
Nordre; gåva av upptecknarna. 

A. Stalin, Primäranteckningarna till densammes landsmåls-
täxter från Kollered ock Råda från omkr. 1900; gåva av 
upptecknaren. 
De äldre samlingarna av ordlappar, som hittils varit för- 

delade på buntar med kartongomslag, förvaras numera till största 
delen i kapslar. 

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet. 
1. Undersökningsledarens egna arbeten. 
Genom kontrakt av 15 april 1918 mellan Institutet ock Elan-

ders Boktryckeri A.-B. har detta åtagit sig att på vissa villkor 
trycka ock förlägga en av Institutet utgiven skriftserie, tils 
vidare innefattande säx nummer. Såsom nr I av dessa »Skrifter 
utg. av Institutet för ortnamns- och dialektforskning vid Göte- 
borgs Högskola» har i början av juni utsänts: H j. Lindroth, 
Bohusläns härads- ock sockennamn. 

Under v.-t. påbörjades katalogisering av de äldre, vid In-
stitutets tillkomst förefintliga samlingarna. 

Under sommaren har undersökningsledaren haft sin huvud-
station i Resteröds sn i Fräkne hd. Inom denna socken ha gjorts 
fylliga uppteckningar av såväl dialekt som ortnamn. Under 
resor har material i övrigt insamlats särskilt från Käringön ock 



78 	 ORTNAMNS- OCH DIALEKTFORSKNING 

Tjörn med Klädesholmen, i mindre mån från Hjärtum i Torpe 
hd ock Ödsmål 1 Inlands Nordre hd samt mera tillfälligt från 
Orust, Gravarna i Sotenäs, Fiskebäckskil, Svarteborg i Tunge 
hd ock Solbärga i Inlands Nordre. En del av dessa resor hade 
till syfte att granska ock komplettera Institutets tidigare sam-
lingar av önamn ock kustnamn. 

Vrider höstterminen ha (utom renskrivning av sommarens 
samlingar) följande arbeten utförts eller påbörjats av undersök-
ningsledaren: 

För värket »Sverige, Geografisk, topografisk, statistisk be-
skrivning» har skrivits en översikt över Bohusläns folkmål. 

För en i serien »Gleerups böcker för hembygdsundervisning» 
kommande bok om Bohuslän har givits en kortfattad ock popu-
lär utredning av landskapets sockennamn. 

Ett utkast till behandling av Härryda sockens bebyggelse-
namn har utarbetats. 

Bearbetningen av önamnen ock kustnamnen på sjökortet 
Tjörn har påbörjats (jfr under 2). 

Någon uppteckning av målet i Harestad, Inlands Södre, har 
gjorts efter infödd meddelare. 

En uppsats om skiljaktigheterna mellan syd- ock nord-
bohuslänska mål (för Institutets skriftserie) är under utarbetning. 

I Göteborgs Dagblad (Göteborgs 'Aftonblad) ha åtskilliga 
artiklar publicerats i samband med Institutets arbeten, däribland 
en redogörelse för sommarens undersökningar ock en utredning 
av namnet Älvsborg. 

2. Av Institutet igångsatta arbeten. 
Excerperingen av tryckta urkunder har fortsatts. Ytter-

ligare inlemnade äro Diplom. Norveg. XIV—XVI, Sv. Diplom. 
I—VI,1, 2 ock ny serie IV,1, 2, Västgl. forum. tidskr. III, Gustaf 
I:s registratur, Norske Regnskaber o. Jordeb. III o. IV, Akt-
stykker tu l de norske Sttendermoders Historie h. 1-2, Styffe 
Skand. under unionstiden», Sv: Riksdagsakter, Histor:-geogr.-
statist. lexikon, Avhandlinger viede S. Bugges Minde, de la 
Gardieska arkivet 1—IV, Marg. Hvitfeldts o. Dorothea Bjelkes 
jordeböcker. 

För den utförligare behandlingen av Göteborgstrakth har 
så gott som all ifrågakommande tryckt litteratur för Göteborg 
med omnäjd excerperats. Det har även ansetts nödvändigt att 
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i viss utsträckning genomgå äldre göteborgstidningar. Excerpe-
ringen av dessa har rörts fram till 1776 (fortsättningen har an-
setts tils vidare böra anstå). 

Excerperingen av handskrifter har dels fortsatts i Kammar-
arkivet i Stockholm, såsom resultat varav hittils inkommit 
jordeboks- ock tiondelängdsmaterialet rör 10 av västgötadelens 12 
socknar (jämte mantalslängder 'för Örgryte ock Askims s:nar), 
dels utvidgats. Sålunda har excerpering av bohuslänska arki-
valier igångsatts i Köpenhamns riksarkiv, ock därifrån har in-
lemnats materialet' ur jb 1544, 1568, 1580-81 ock 1585-86 
samt ur registret över odalbönderna av 1615. 

Kustnamnsexcerperingen" i Genprallaintmäteriarkivet har fort-
satts ock fortskridit upp till Sotenäs härad. 

För ,den ovannämnda behandlingen av Göteborgstrakten har 
även handskriftsexcerpering efter en speciell plan ansetts nöd-
vändig. En sådan pågår sedan', i höstas i Landsarkivet. Den 
omfattar jordeböcker, kyrkoböcker, häradsrättsarkiv, domböcker 
(delvis lånade från Göta hovrätts arkiv), taxeringslängder, räken-
skaper, registratur, syneprotokoll, jordransakningsprotokoll, hand-
lingar rörande Kungsladrtgården, Nylödöse tänkeböcker m. m. 
Den vida övervägande delen av arbetet är här redan undangjord. 

Om en motsvarande specialexcerpering av arkivalier i Kam-
mararkivet ock Riksarkivet har överenskommelse träffats. 
- 	Arbetet på uppteckning av dialekter ock ortnamn har, väsent- 
ligen under sommaren, bedrivits såväl av. utsända högskolestu-
denter som andra särskilt instruerade, därför lämpade personer. 
Sålunda ha samlingar gjorts i Bullaren (företrädesvis Mo sn), 
på Elädesholrnen ock Åstöl, Jörlanda i Inlands Nordre hd, på 
samtliga dessa håll företrädesvis av bygdemålet, i Ljungs sn av 
Fräkne hd, här företrädesvis ortnamnen, vilka senare uteslu-
tande varit föremål för undersökningarna inom Fässbärgs socken 
i Askims hd. Även inom Kållered i samma hd ha en del upp-
teckningar gjorts. Likaså i Fjäre hd i n. Halland. 

Allmogemän ha varit bejälpliga med att teckna upp sina 
respektive modersmål inom 'Bro sn, Stångenäs hd (hittils ute-
slutande ortnamn), Tegneby på Orust 3ck Solbärga i Inlands 
Nordre hd (här har arbetet först helt nyligen påbörjats). Även 
Kvillemål ät föremål för någon uppteckning av infödd. 

Den redan förra året påbörjade bearbetningen av sjökortet 



80 	ORTNAMNS- OCK DIALEKTFORSKNING I GÖTEBORG. 

Göteborg har överlemnats åt en yngre språkforskare, Fil. Mag. 
Bertil Ohlsson, som genom ett tidigare arbete rörande bleking-
ska önamn visat sig äga goda förutsättningar för uppgiften. 

Den på Institutets arkiv tjänstgörande Fil. Mag. Rudolf 
Lundin har bl. a. genomgått vissa delar av de äldre samlingarna, 
dels för kontrollräkning ock åstadkommande av alfabetisk ordning, 
dels för inläggande av nödiga hänvisningslappar, dels slutligen 
för uttagning av ortnamnen till självständig samling. Dessutom 
har han stämplat en del av de inkomna samlingarna. 

Genom Institutets försorg har en reproduktion i 15 numre-
rade exemplar värkställts av en i Generallantmäteriarkivet för-
varad handritad karta öter Bohuslän av Kietell Classon från 1673. 

V. Undersökningsledarens undervisning. 

De offentliga föreläsningarna över Bohusläns härads- ock 
sockennamn avslutades d. 5 mars. 

Vid vårterminens slut gavs en instruktionskurs på 12 timmar 
för dialekt- ock ortnamnsuppteckning. I kursen deltogo omkr. 
14 fasta deltagare, även andra än högskolestudenter. 

Under h.-t. ha seminarieövningar hållits över Bohuslänska 
ortnamn. 

Enskild handledning i uppteckning har i åtskilliga fall 
lemnats. På folkhögskolan på Tyft har en instruktionsföreläs-
ning hållits. 

V. Undersökningsledarens resor (utom sommarens resor 
inom länet). 

Den 7-15 mars 1918 till Köpenhamn för att igångsätta 
excerpering i därvarande Riksarkiv. 

Den 13-22 febr. 1919 till Stockholm för att igångsätta en 
specialexcerpering av arkivalier rörande Göteborgstrakten i Kam-
mararkivet ock Riksarkivet. 

Göteborg 27 febr. 1919. 
Otto Sylwan. 

Johan Vising. 	 Evald Lidnn. 
Bengt Hesselman. 	 P. 0. Wigelius. 

Hjalmar Lindroth. 



Table des matieres et resumes (1918). 
Piece de vers en patois de la Vestrogothie, datant de la Ire  

moitie du XVIlle siecle, publiee avec une introduction et 
des notes linguistiques par J. GÖTLIND. P. 5-37. 
A l'occasion du mariage de N. Northman et Stina Fegratus, en. 
1740. Patois des cantons de Vadsbo. L'auteur Axel Luth est 
ne en 1708, mort en 1781, cure å Borås; d'ailleurs auteur de 
psaumes et d'autres poesies religienses. Le texte est imprime 
d'apres une edition de 1740 avec des variantes d'autres editions 
et de divers manuscrits. 

Recherches sur les dialectes de la &Me en 1918; par Ii. 
GEIJER. P. 38-69. 
Le Parleinent 
en 1918. Le 
essentiellement 
chives pendant 
1,900 feuilles 
gramrnaticales, 
et 28 photos. 

a accorde 8,000 cour. pour les travaux du Comite-
fonctionuement et le plan des travaux sont restes 
les måmes qn'auparavant. L'accroissement des ar-
l'annee comprend vers 22,500 mots (en 16:o), vers. 
en 4:o contenantes des textes et des observations 

17 listes de mota typiques, 24 cabiers de melanges 

L'institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes de 
la Suede d'ouest å Gothembourg. Compte-rendu des annees. 
1917 siit 1918, par le bureau. P. 70-80. 
L'institut a ete constitue le 31 maj 1917. Le bureau est cour-
pose de professeurs de runiversite de Gothembourg, et les archives. 
sont conservees å la bibliotheque de la ville. Statuts (p. 71-72). 
Le budget des deux ans ensemble est de 11,586:60 cour. A 
l'institut ont ete remises les collections dialectologiques de la 
Societe archeologique de Gothembourg. Les travaux ont Stå 
par Mr Aj. Lindroth, qui vient d'&tre nornme professeur å l'uni—
xersite. 

6-180112. Sv. iandsnz. 1919. 



Namnförteckning. 

Geijer, H., stockh., docent vid Uppsala universitet: 
Undersökningen av svenska folkmål 1918, s. 38-69. 

Götlind, L, västg., fil. d:r (Upps.): 
En västgötsk landsmålsskald ock en bröllopsdikt från 1700-talets 

förra hälft, s. 5-37. 
Lindroth, Hj., stockh. (Upps.), professor vid Göteborgs högskola: 

Årsberättelse från styrelsen för ortnamns- ock dialektforskning 
vid Göteborgs högskola sept. 1917—febr. 1918, s. 70-75. 

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning 
vid Göteborgs högskola febr. 1918 — febr. 1919, s. 75-80. 

Luth, Axel Petri, västg., fil. mag. (Upps.), cl, 1765 som kyrkoherde 
i Borås: 

När Nis Northm an hadde bröllupp mä Stina Fegrwus, s. 9-30. 

'Till årg. 1918 höra som bilagor: 
Nordisk magi, studier i nordisk religions- ock kyrkohistoria av 

E. LINDERHOLM, I. [H. 143.] 
Burträ,skmålets grammatik av J. V. LINDGREN, s. 165-251 med 

tit. [Il. 144, XII. 1.] 

Redaktion: Professor J. A. LUNDELL med biträde av 
prof. L. F. LÄFFLER ock prof. AD. NOREEN för Uppsala, 
prof. A. KOCK ock bibliotekarien A. MALM för Lund, 
prof. 0. F. HULTMAN ock prof. HUGO PIPPING för Helsingfors. 

Under år. 1919 har tidskriften av allmänna medel haft ett 
understöd å 5,000 kr. 



Innehåll. 

Titelblad. 
En västgötsk landsmålsskald ock en böllopsdikt från 1700-talets 

förra hälft. Av JOHAN GÖTLIND, .8. 5-37. 
En bröllopsdikt på Vadsbomål, vid borgmästare Nis Northmans 
bröllop med Stina Fegrxus 1740, utg. av d:r J. Götlind efter 
tre tryck ock två handskrifter. Förf, var kyrkoherden i Borås 
Axel Luth, som i övrigt efterlemnat psalmer, predikningar o. a. 
Inledning om författaren. Bröllopsdikten avtryckt efter 1740 
års tryck med varianter från övriga tryck ock handskrifter samt 
ordförklaringar. S. 30-36 »Några språkliga anmärkningar till 
dikten»; s. 37 Förkortningar. 

Undersökningen av svenska folkmål 1918. Av HERMAN GEIJER, 
s. 38-69. 
Förvaltning: samma allmänna bestämmelser som föregående år ock 
samma anställda, statsanslag 8,000 kr. — Arbeten i Uppsala, ut-
förda av undersökningens ordinarie medarbetare: tillväxt 22,500 
lappar i 16:o, 1,900 blad i 4:o (täxter ock grammat. uppsatser), 55 
blad av blandat innehåll, 17 typordlistor, 24 band 'eller häften av 
blandat innehåll, 28 fotografier; av extra medarbetare (Östergötland, 
Västmanland, Dalarne, Västergötland). Arbeten i landsorter, dels ar-
beten utförda av ordinarie anställda, dels allmän översikt landskap för 
landskap. Översikt av inkomster ock utgifter (hela summan;  för 
vars användning redovisas, är kr. 41,317: 46). 

.Årsberättelse från styrelsen för ortnamns- ock dialektforskning 
vid Göteborgs högskola sept. 1917—febr. 1918. Undert. av 
Styrelsen, sekret. HJALMAR LINDRO.TH, s. 70-75. 
Den nya organisationen fullföljer de undersökningar, som 1897-
1901 värkställdes genom formninnesföreningens försorg, under prof. 
Cederschiölds ledning. Styrelsen konstituerade sig den 31 maj 
1917 ock antog då stadgar. Föremål för undersökningen äro ort-
namn ock folkmål i Göteborgs ock Bohuslän ock angränsande trak-
ter. För arbetsåret 1917-1918 hade styrelsen till sitt förfo-
gande kr. 10,336: so. Till styrelsen överlåtes fornminnesförenin-
gens samlingar: 54,000 ordlappar, 36 typordlistor, 2,700 blad 
t,äxter i 4:o ock 37 blad folkmusik. Arbetet har huvudsakligen 

.1gestått i excerpering av ortnamn ur diplom, jordeböcker ock kartor. 
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Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning-
vid Göteborgs högskola febr. 1918—febr.' 1919. Undert. av 

, Styrelsens sekret. Hj. Lindroth, s. 75-80. 
Götoborgs stad har iklätt sig halva kostnaden för vissa ortnamns--
undersökningar upptill 7,000 kr. Dessutom ha i gåvor influtit 
1,250 kr. Excerperingen av ortnamn har fortsatts, dialektuppteck—
ningar ha gjorts.  inom en del socknar av Bohuslän. 

Table des matieres s. 81. 
Namnförteckning s. 82. 
Innehåll s. 83. 
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Förslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar 

tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v. 
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 

hittills nr 1-5, 6-10. 

Av den äldre serien äro följande band kompletta till 
bindning: 

1878-81. 
h. 1881 B F, 1882A, 1883 AB, 1884 C E, 
1885 A, 1886 C. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126. 
hh. 54, 57, 58. 
hh. 43, 46, 48, 87, 144. 

XIIT  • hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, 66, 68. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XX: hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. 	1882 C, 1886 A, 1895 A. 
hh. 16, 30, 52. 
hh. 71, 85, 98, 134. 

Övriga band äro under arbete ock skola bliva far- 
diga så fort som möjligt. 

Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta, att 
binda i två band (1-5, 6-10). 

SVENSKA 
LANDSMÅL 

6 - 10 

V. ö 
Ortnaffill 

SNU folkmål 
Säger fr, Sk. 

BjursUfäl 
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