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En byskomakares historia. 
Upptecknad av HERMAN GEIJER. 

Jag föddes av en ringa ock fattig moder i ett dåligt torp, 
avlägse från folk, ett ställe som kallas Kastviken, under Kornäsl, 
Kornäs i Kall. 

Min mor härstammade ifrån Åre, utav Pe-Jonssläkten, ock 
for över till Kall under den tid hon var en tjugu år. Tog tjänst i 
Kornäs hos en bonn, men för atti de va elakt i folk, så flyttade 
hon till Kolåsen, te ei som heite Sara, den varste manifa, som 
fanns i heile Kall sokken. 

Der tjent a Y års ti, men kunn int va der länger, utan for 
tebaker te Kornäs å va der Y ti. Der vortt a förlov° rna ein 
der, som heite Pe Annersa frå Toppen i Mörsil, men vortt be-
drYgin, å de va då igen stör skada, rör de va int sån kar, att 
han ha dogd te å förstiry vårsen seg hell anner.2  

En barnogg fikk a se ma han. Då fikk a brörau-sinn te å 
fara tivy -te Kall å bygg se i lita stuga, i Kastvitjen, ställt-te 
som Y lite torsp at se der. 

Så vortt a förlovo ma ein, sol heite Jo Gunnarsa, dövstumm 
— han kålles för Damm-Jo — å ma han fikk a tri barn, å jä 
va ygst. 

De vill sääjj, han dog når je va ett å h&dd år gamalr. 
Då va min mor i små omständigheter, å int kunn förstiry barna. 
En syster hadd je. Hu vårt fikke te Gråljön, menu andre 

Namnet på den by, som skrives lons, uttalas Urnas. 
dugt till att försörja varken sig eller andra 
halvt (had) 
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bror han vortt fikke te Kornäs, te Anders Andersson, Hund-Ante. 
Per Gustav, den oäkte, han vortt fikke te Kriffan Forsström 
i Kornäs på värn å skull jeeti om somorn, å når de lei på ha,ustn2, 
så skull Kriffan Forsström odel, å då narre dom en t-å lägg 
på stein å tjör-bortt, -  å han va int mär an toirv år gamalr. Då 
boll 'n på heile vukus på de vise å löft stein. Når de vortt 
laudagskvälln, då tjänne-n, han badd så förfardela ont ti huvun. 
Han jikk då bortti Y fjösbu å lå-se. Når han vakne om måran, 
så bälle-n int stig-opp. Når han försökt å skull ha se på 
fottran, så seig en ihop, han nUty se int, han va förlamat. Då 
låg en lågt ut på dan å dom sakne-n, å så skull dom sta å 
si, hore de sto tä. ma-n. Dom bar in en å satt-n på n stolt 
darma spissn, å då påsto dom han j&k-se-tä. Dom ville, han 
skull stig-opp. Då tog en ti stolrpen rna hännrom. Då hadd 
dom en gapu-n drägg, som rykkt unnåv a stoirn, så han fikk 
driv ne-i gokve å stött se rätt duktit. Ja de va mytjy galri. 
Va var e anY te å jara-på an te å folr beim en ditåt 'n mor 
hans. Han satt tvo ta dräggom te å fuss heim en. Dom 
rodd-n tivy vitja, som jikk mat heir« hans, å bar opp en ifrå 
föa 	å in-i stugu. Då slå gg fottran å huvu på a som på 'n 
dan 'n kairv. Å la-n så ne på gokve, å saan jikk dom senn 
väg. Ja, vå skull a mor tätigk, som va fatti å usel å låg 
fairv fuk! 

Minns du det? 
De e så miitjy je ha nån hammirig ti-din5. 

Då gatt a mor stig opp å bädd at tt, så han fikk lägg-se. 
De såg int så hagt6  ut för henner då — fairv fuk, ensam, å 
skull ha-åt-se ven, å tillstunne vintren. Gud nåde den bonn, som 
ställt-tä så! Ske int han en gågg få svara för sett, då e int 
Gud rättvis. 

Då låg en heile vintren, test på våra han bejynt å kravle 
se opp, skuvvd 'n sto1l. iivy goirve, när han skull gå. Når de 
lei utpå haairv somorn, så jolt- n se e par krykka falv, å dom 
begague n å jikk på i tri år. Han holt se att den eein sim, 

1) vakta boskap 	 2) hösten 
veckan 
'han nyttjade sig inte' (kunde inte använda sina lemmar) 
i det (din dat. av det) 
Neutr. av adj. hag 'lämplig, tjänlig'. 
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så han vortt skakk i ryddja å fikk en knule på 'n, eein simn. 
bakpå akslen. Når han ha begagne kryttjan dY dann åra, så 
sa 'n: ja gufelov, nå tror je, je får lämn ifrå me kryttjan, nå 
ske je ta tjäppen». 

Ler se lasa fikk en falrv, så gott 'n kuunn. Unner titt rest 
a derifrå, a mor, å rest på Rislägdn. Komme så i lag ma 'n 
tokken dann slåggfyrus, som iggentigg dogd-tä å iggentigg ville 
jara, [mil an barY va lat. Når dom vårt jift, så jaga 'n bortt 'n 
Pe. Han ville int si'n tokken dann uslig i husan. Når de va 
nån gång han komme heim o skull häls-på a mor å meg å han 
fikk si 'n på avståun, så sa 'n: »nå komm usligen denn, tjarig!» 
Men påhälsniga vortt int nå låggvarla, han mått nä reeis. 

De va gott å vak för han. Han fikk ju reeis han. Men hore 
var e at meg, som va litn, som skull vara i la ma tokken dann ban-
dita, som hit hadd nå folrkförstånn? På meg svor 'n å trätte 
jamt, kålle me jävul, äktnskapsjävul. Han kunn Kid ä si på 
me lågge stunnan å int säjj någo, å såt å togg på en stor 'n 
tubaksbuss, som han 'Orv int ha dogd te å tjänt se, å spytte 
me mitt i syna då ma startt2  Y tubaksspytt. »Komm hit, ske 
je ji de 'n blrosvull!» sa 'n. Je torske tu augom å va tyst. 
Var e så je grein ta di de svei, så sa 'n: »tig du int, så ske je 
ji de siist J'isuknippen1» D' e fint jortt ta ein, som ha stYgi i 
faders stääll. 

En vakker dag satt 'n me te å gå å fara lauve, å je va 
int mär an Ju, hell va je åått år. De va Y bra Y styttjy frå 
heima je skull gå. De va Y lita vik straks sönna heimen vår, 
å de va 'n litn bäkkava5  der, ova sannbagken. Då stane je 
der å tog te å grov i sann å skull däämm bättjen å gömt a 
lauvferigen. Som je såt der å grov å int komme nå galri i 
haug, så fikk je höör, de strusse tå 'n tvo tri 1'åt4  ti sanna. Je 
vann int vänn me om å tiitt, för an je fikk Y krafiut Y slag at dY 
eein öran, så je dreiv durekt ut i fön. Å je svimre a. De va 
bra tvarjuft der. Vågan slog inpå, så de aure opp sann5, så 
de vortt tvarjuft. Då fynne 'n se, tog å löft opp me å kaste 
me 'inpå sann' å skaka me duktit der. Då råss je ti.6  Å då 

1) annat 	 2) starkt (stat) 
vik av en bäck med stillastående vatten 
struttade till ett par tre steg 	2) det bildades en sandbank 

6) 'Då råddes jag i', d. v. s. då kvicknade jag till. 
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hank je, han san: »komm nu!» Å de bar iväg oppi lauvskojen, 
å je skull fara lauve. Då va je så Gom1  i huvan, att je ville 
styyp. Je ragire, men tolres int säjj nå. Då skratte 'n å tyykkt, 
de va arttut: »nu fikk du de 'n sitt-opp, tokker skull då vaa 
lite jamt, så kunn e biri folrk ta de. Säjj du nå om dY danue 
för mor, så ske je tyn-de2, je ske avhänn-de2, da kann du va 
alldeiles seker på». Han såg, de tog galri, å för di hot-n me, 
Han såg, blron rann tu dY anner öran. 

Je vortt så steindauv ti örom te sist, de låte som dom ha 
hammre på Y tromm, å vitauga vortt blrorau, je hadd ont ti 
huvan jamt. Å je e dauv ann på dY öran, som de rann ut blron 
jönom, men iint på dY öran, som fikk slage. 

En vakker 'n dag rest 'n åt skoga å skull skaft* ven. Han 
rådd allri te mär, an som rokk3  för dan, för han va så lat. Då 
säjj a mor at me — hu skull komUr me te å jara nå smått, för: 
hu såt', rna nå arbei å nådd int jara nå ekstra borterå,v4. Så 
hank je int, vå hu saa. Hu sa om e flrär gåågg. »Du e så 
lömmhölr. Vå er e som fel-de? Du hör int nå, vå je säjj. 
Då glråmt3  a på me å fikk si, je såg ut så konstra. »Vå er e 
som ha kiimy at de? Ha 'n slYgi de nånan6?». »Nej», svara je. 
»Jo, je förstår, han ha slYgi de, je sir e på de, je tjänn int 
ijann de, du som ha vii så kvikk för. Tala-om, om han ha 
slYgi de!» Då va je naturla,vis damm nog te svara, fast je va 
forske7. Je svara »je törs int». Då sa a: »d'e iggen fara. Je 
ske nog försvara de. Taka om-e du, så sker e nog blå rå för a». 
Då talta je om alltihop, hore de ha gått tevä,ga. »Han ske få, 
barY han komm heim!» Å når gubben komme i döra ma ve-
bölrn på ryddja, tjariga kul på 'n, å ji a Y drag, så attin han 
dreiv borttet golevan. »Je ske ler de je, denn fehunn, hore du 
ha filry at pöjtja. Du ha slYgi 'n, så attin han ha mist för-
stånne. Je ske gå ett folrk å lansmann. Han ske få ta å för 
de på häkte». Men den gåggen gatt han tä å bess-för.8  Han 
tokes int jara nå motstånn. 

Då vortt e lagt Y bra Y ti utjönom vintren. Men je hadd 

1) yr 

3) räckte 
5) säg 
7) varnad.  

2) döda dig 
4) dessutom 
6) nu 
8) 'bedjas för' (ta till bönboken) 
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int Iti-gt ini huvun int. De dundre å gnyydd å söödd', som de 
åska skull ha gått. Stunom tykkt je, de va 'n hop rna häst-
bjäll i olik låta. Återijann tykkt je, de va som de skaut, å 
återijann som dom skull ha slYgi på Y tromm. Je fikk ha 
ont mest heile vintren. Hoggru fikk je vara, för han töledd int 
si, je fikk nån mat. Han ville ata opp allt för se fairv. De 
va hu som fikk tjen ens å bara heim en. 

Men han vortt lei se te å bo ders. Han saald rättuheita 
henn mor4  å fkött derifrå om vårn. Då flrött dom te Tjoolrn.5  
De va om vårn, Kristi himmeltärdsdag. Då skull mas fara 
väst tivy Kallfön te Maknitsvitja, å je badd int nå på fottran 
nå ani an barY når slarvu tuuss. Je fikk dom full ma snösorsp. 
De va så jup en oppstopoi. Han jikk å drog en tjaalrk. Je 
fikk int sYti på, för han tyykkt, de va för togt. Je gatt gå, så 
lita som je va. Je troodd, je hadd gått-at. Når nia komme 
i Tjookn, så tykkt foktje, je-  va farla slarvu, å tyykkt je såg ut 
stygg. Vå skull je jara? Je hadd igga rå för me. Der vortt 
ma tivy somorn, te de lei uttivy jule. Då vortt Tjokan så lei as, 
dom ville int si 'n nå mär, utan han sa, rna skull reis derifrå. 
Då bar e i väg bortjönom at Digernase, Gräflön, Kolråsn å 
Granbarss, å te sist tebaker på Rislägdn, dit han va kiirayn frå. 
Ma va der då Y år, han vortt var å var elak. Då rest a mor 
ne ti Jarspbyn" å tog meg ma se å va der når vuku. Foirtje 
va mytjy snäll emot oss, så je fikk både lite kkea å. 	så je 
kunn va i lag ma folrk. 

En vakker kväll komme 'n ett å skull dit å häls-på å skull 
reis heim tebaker anner dan. Då fikk en si, a mor hadd når 
vitjäppan, so  me hu skull firäkk sunn te bast. Hu skull tä å jara 
korjan. Då sa han, de va (*dra", å hu sa, de va viin. Då 
brant 'n sunn dom å brant opp dom. Han tog se Y stor 

Egentl. 'sjöd', här (ock ofta) om ett långvarigt, enformigt buller. 
förtjäna den (maten) 
Han blev led (på) sig (själv) till (av) att bo där (ledsnade på att ...). 
Han sålde mors rättighet (att bo på torpstället i Kastviken). 
Fjällbyn (Väster) Kjoland. 	6) vi 
Vatten som samlas ovanpå isen. 
Då blev Kjolborna så ledsna på honom. 
Granbärgs(fallet) är en gård mellan Beljom ock Kallströmmen. 
Byn Järpen i Undersåker. 	11) käppar av vide 

12) al 
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talribil,  å .skull sta å leit-se nå riktut Y slag. Reest å fann 
når vitjäppa, som han skull hoogg. Då hogg en ein nema 
rota, men når han skull hakk-ta tulln 2, så holl 'n tjäppen 
ti veran3  frammaför se, å hogg tä så att han jikk a ma ett 
hogg. Så ohannlein4  å ovig som han va te å jara de som va, 
så foll öksa ne-i kne på farlegast ställan ne-ma knesnålln, så 
levattne rann ut. Han komme liken tebaker å va alhleiles vit 
i syn. Så låte tjariga dan i gålra jul — tyykkt, de va galri de han 
hogg se. »De e int fala dY hänne», tykkt 'n, barY je ha hadd nå 
fevattn». — »Ja er e int nå ani som feel», tykkt tjariga, »så nog 
finns ä da». Hu tog framm i lita flraask å firir2  at meg. Je ville 
lämn-at-a-ne. »Slå ti du!» sa 'n. Je dröft ti någer dropo ti 
hoggsåre at a, som han ba me om, men der kanhänn vortt liv 
der! Han hoppe å kute opp ta stolra framm på golrve, hoppe 
slögt-se6, vrei se å skreik å lävd-se7  som en vild 'n indian, hajje 

skreik. Je vortt gira je. Nu, tägt je, nu får du tjänn på 
ont, nu får du fara frukta ta de du ha sådd, nu blri je för 
allti fri de, för je först°, han skull bi ofalru. 

Dom plös sääjj, når huvu e dumrn, så får kroppen Iii. De 
vortt som je täägt. Han fikk lYtji ti ranslen2  Y låggsamlra Y ti, 
heile somorn, å ranne sunn länna på a", så han vortt 'n krömp-
irig. Han fikk ijann vå han ha sakt om meg å om en bror 
menn: »nu komm usligen denn!» De komme je ihaugn. Nu va 
han falev en uslig. 

&MEM de han int kunn arbei å förstiry se då, så fikk 
sokkna ta 'n: Han fikk flröti frå 'n eein gålra i 'n annren. 
Å så holl 'n på i flrär år, allt man han läävd. Men je tykkt 
jarna int synn om en, för je täägt: när je blri stor, ske je ji 
de för de du ha jortt meg! Men når je vortt stor, tykkt je, de 
va galri om en. Han ha allt fått lida för sin elakhet. De vortt 
int nå stryk av. »Je vill int jara de nå galri. Du får vara 
för den stakkar du e». 

1) täljbila, yxa 	 2) toppen 
3) i vädret 	 4) °händig 
5) räcker 	 6) slängde sig 
7) 'levde sig', levde 	 8) plägar  
3) ligga i värken 

ock länden på honom värkte sönder 
i håg 
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Men je va i la ma 'n mor å jakpe henner Y lågg ti saan.. 
Men så slute je å rest ifrå 'n fra mm på Janne. Når de lei om 

ti, vortt hu flik. Hu badd kräfta i huvun, å oförmögen te å 
reda se. Iggen tav oss va nervarande, utan sokkna gatt ta a 
om hann. Hu vortt inakkordere borttrna 'n kronolansmann i 
Kall, i Bakk. Han fikk en krona dan för di han skull sytt 
'n1, men de vortt Y dålig Y fötsel. Dom talra om vanvård, men. 
de kann mann siiitjj va vanvård. Je va dit nyss, för an hu döödd, 
å skull häls på-a, å då jikk je in at lansmann å fråge, vår hu 
låg. Hu låg dan fjösan2. De va sent på hausta3, så de va 
kållt. Når je komme dit, så såg je 'n dyggslada darpå goirvan, 
en hop ma slaarv ti, prYsis som han4  skull ha raurtt5  ihop rna 
'n tjäpp, å je vysst int, vår huvuänn hell fotänn va. Der fikk 
a lYtji å jara både vått å torrt ptiny6  se. Men når je taira at 
'n, så bredd a ta se ta ansiktan. Då var a så förstöre i augom, 
så hu fikk int opp dom, utan hu fråge: »hokken er e?» Då 
taka je om, att je va yygst son hennes. Je fråge na, hore hu 
måådd. »Ja de står iill tä rna meg. Du må häls dY anner 
barnom fl-Rut frå me nu». Då tog a opp dY eein auge rna 
hann å såg på me. »Ja, je sir, je tjänn ijann de», tykkt-a. 
Då tog a me i hann: »Gu välsign de, barn! Du må lava or- 

» 

	

	dentla å akt de, så int du komm i elakt Y sällskap! Du må 
komo ihaug, hore farleie de e. Je ha int ani gott te å jara 
de». Då sa je ajö at 'n å jikk. De va sist gånjen je taka rna 
henner. 

Je jikk in at lansmann å tyykkt: »de e huskut lönt te å si, 
hore fint hu har e dan tjösan. Ja, je kan iggentigg sääjj om 
saken, men ha je hadd nå te å jortt mä å int je ha sitt, de e 
så lågt gått rna 'n, så ha je tYgi na falrv å fött a. DY danne 
råken je e misshandel». Då vortt lansmann siunu. »Va int 
morsk! je ske ji an de rör vanvård!» 

Då ba je ein ta småpöjkom hans, han skull skriv at me, 
når hu döödd, så je fikk vata ne7. Åått daga derätt fikk je 
bräv tä Mattmar, att hu va dö, å de sto så i brävin: »Varken 
mamma eller pappa var hemma, när hon dog, ock inte vi heller 

3) sköta häune 2) fähuset 
8) hösten 4) man 
5) rört 6) under 
7) veta det 
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var närvarande, men allt gick lungt ock stilla till väga.» Hore 
kunn dom sääjj prYsis, att hu döödd lugt å stillt, når int dom va 
der? Hu fikk ju döjj i vonröktom, å da får mann råken för van-
vård. Så var e äntela slut på hennes plååg, å je va gira, je slapp 
täägk på hore hu låg å plågdes. 

Når år dereett komme je tebaker opp te Kall te Väster-
Tjoirn å vortt för den oturn, som allti oförstånnut folk ske 
jara, je komme i la ma ( stoorssl. Men je fikk hog för tt, fast 
a såg gamalr å bräkklein ut te hälsn. Gamalr föräller hadd a, 
fattit å klrent, men je fatte beslute, å de jikk så lågt, att je 
kunn int överji a, je va tvuggen te å ta a. Je jifte me ma 
na. Straks dereett fikk vi Y lita doter, å vi va i la ma gam-
Iran å jalrpe dom. Dom hadd iggentigg falrv. Tjariga va så 
fairvhä,nt, så hu kunn int ata. Dom hadd iggen vone2, igger saker 

ei ku hadd dom, å hu hadd dom te låns. Je jalrpe-dom-tä, 
så dom fikk-se-tä Y ku, som dom åått2  falrv. Kua dom haadd, 
tog han ijann han som ått-a, så dom vortt utan. Je ialrpe gubba 
barge fore, så dom fikk .ha duktit ma krek. Je jikk bortt å 
förtjent å skaffe mat å bar heim to gg Wir,' som je bar i mik:u-
tak om vintren, för je hadd int nå rå för te å lei fuss. Je fikk 
slit riktut ont. 

Men så vortt gubben en vakker dag fuk. Han låg i säks 
dygn, å så dödd-n i lugginflammafon. I somo dgonbkikk som 
han döödd, så vortt gamair-tjariga fuk, å ävenså mi tjarig, 
dotera dåres. Je hadd tvo små barn å igga jairp. Broorn at 
tjarigen menu badd hemmane, å han va elak, likens tjariga 
hans. Je fikk int ha gubben ståen heeim, je va tvuggen å fuss-
å-ma-na. Den måran ma skull bara ut n, så stall. tjariga hans 
Jonte 'n sau4  tu fjösan vårtt å bar dit-i fjöse sett, å höjje stak 
å mat å alltigg, så barna mun fikk Ii nö. Je nådd int va 
boortt å tjen nå. Då gatt je leei tvo kara, som fusse-å-ma 
gubba. Å de va nyss före juli. ä all vaarst tin. Kallfön va int 
spekkt5. En rysela hå lr 'n anstavinn, så han holl int på å skull 
häll ro6. Å når dom komme ijann, så låg gamaktjariga på 

1) flicka 	 2) bohag ock redskap 
3) egde 	 4) får 

hade inte lagt (man kunde ej färdas på isen) 
så det var nära, att man inte kunde ro 
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sistone, å mytjy riktut hu döödd, å je ha ville spara å frakte-å-
ma gubben på ein gåg,g, så dom ha fått foltddes at". Då fikk 
je jara tvo besvarsam reeis. 

Når rna skull bara ut tjariga, så va tjariga mi så fuk, att 
hu bälle int rör-se dan i sänjen. Då sa je at 'n Jonte-Brita: »du 
jät2  vara snäll å si om de je ha, maan je e boortt å jaairp 'n 
Aann å pass barna. Du får int ta höjje tu mett fjös, je får för 
lite at krekom». Då vortt a så sinnu, så hu skull kast-ut de 
je haadd. Kaste ut stokan å ani på gålrn — å je hadd litje 
på slada, å va fardi te å reeis. Då tog je å bar in stoiran te-
baker. Så går je å teg ajö ta tjarigen menu å sääjj: »du ler 
nå helst int lavas, nå je komm ijann, för je sir, du e för fuk. 
Nu må je reeis». Då lägd je 'n Lill-Jo i Tjolra te å foiri4, å 
når je komme nete Kallfön ma litje, så va fön spekkt hakv frå 
noirlannan, så je komme int iivy, utan je gatt ro at Smädi-
vitjen.2  Når je komme dit, va fön spekkt. Då gatt je länin 
litje der, men dom nekkt husromm at me för !n, je fikk int 
lämn-a. A vå skull je jara? Je kinin int ji me utpå fön 
å speik-fast, å int kunn je fara omkrigg fön 	de e för lågt 
å iggen väg"). Då säjj je: »Je må få sati na dit-i bastugu då.6. 
Da ha full int nå bruk för henner sån nyss före juli». — »Ja 
da får du jara som du vill om. Ma' lat-då-int-tä nå ani hus2». 
— »Je kann int vara her å väänt, test fön blri starsk, å ha 
hustru l'itjin 2  döende heeim. Je e tvuggen te å fara heim jei-
nest, å litje kann je hit ta tebaker.» Je satt a ini bastugu, å 
denna for je beim. Je gatt hanter a svarmor mi, som de skull 
ha vii 'n falrvspillig på de vise. De va-  finnt jortt ta släktn, 
att dom skull va så ojalrpsam. Å når je komme heim, så ha 
fibren2  jitt se at tjarigen, så attin hu va ganske kry då, å hu 

1) så att de hade fått följas åt 	2) gitter, måste 
leva 
då lejde jag Lill-Jon i Kjoland till att följa 
Byn Smedjeviken omkr. en halv mil söder om Kjolbyarnas 

båtstad., Från Väster-Kjoland till båtstaden är vägen inemot 2 mil. 
Från Smedjeviken är rakaste vägen över sjön till Kalls kyrka omkring 3 mil. 

Det är omkring 6 mil från Smedjeviken till kyrkan längs 
stranden. På en stor del av denna sträcka finns ingen väg. 

Vi 
Vi släpper då inte till något annat hus. 

5) liggande 	 , 2) febern 
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vortt bätter för vår' dag. Når de ha gått förbi når vuku, så 
rest je framm te tjörsn 2  å fikk jolre gantirans. 

Dom fikk vata då, att allt va klarst, å Rå komme Ägglund 
å de mär svågran å 'n Ole-Persa å skull håll arvfift. Men då 
svara je dom, att je såg int, je hadd tYgi mot någo te å håll 
arvfift på, utan de som fanns, de tykkt je haat* tneg tä. Å 
der holl dom tä Y badd Y dygn å trätte å svor som når varste 
bandita, å en deil ta dom va lesara. Å tjariga va så svag å 
fuk, så hu kunne knaft stå. 'N bror hennes, en lesar, steig-tä 
dan i döra om kvälln å rute4  som en varste stygg en ooks å saa: 
»en Gamalr-Suir ske ta dikk2.» De va hygglreie sakt ta 'n gud-
frukti mann. Dom stog å trätte å fäällt allihop å skrärnmt barna, 
så att dom å° skreik. Men je sa, de jalrpe int nå, dom fikk 
int-nå. a Jonte-Brita hu ga opp de som fanns, bonen?, å 'n 
01r-Persa skreiv boupptäknig å ville ha meg te å skriv unner, men 
je jolf e int. Je svara dom: »Dä e jä som ske håll boupp-
täknig å ingen aann om de e nå te å håll på. De e jä som 
får stå i ansvar å betalta skullan ett gamlrom. Å bonen ske 
akfoneres å betalras så lågt de rökk, å de övriga får je an-
svara för. För når je ha jairpe gamirom i tu i år å badd dom 
om hann å ingen aan ha jakpe dom ta barnom, så ler je 
nå få stå för e hadana ås. Gåan heim, da ha intnå hen° å 
jara! Da va int hit, rnan dom läävd, å såg, om dom hadd nå 
te å lava rna, å ga dom nånting. Hell, vå dom kuunn, ein deil 
ta dikk, faant a _dorn någow å falra ta dom någon deil, å 'n 
deil ville lägg dom på sokkna. Så antar je, att da ha ingen 
talan nu.» 

Då jikk je te förvaltar Eggbarg på Husån, för de han va 
mytjy sakkunnu, å fråge, om je varskela int hadd rättuheit te å 
akfoner bortt boe. »De e din fyldihet å din rätt», sa 'n. Je 
joolr, som han saa. Då komme dom dit, når je holl akfon, å 
mens skull lööjs de som va. Men fikk intnå. De som restere 

1) varje 	 2) kyrkan 
8) och fick de gamla jordade 	4) röt 
5) Djävulen skall ta er. 	 8) också 

bohaget 	 8) 'hädanav' (hädanefter) också 
här 

9 med fautstreck lura av dem ,något 
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på skullan, de va etthunnersäksti kroon, de fikk je betalfa. 
Ändå stärumt dom me på redovisnig, men da jalrpe int ändå. 

Je Stött te Rö'. Drog pån tjaalrk de ma haadd. De 
va allt. Je komme rna tvo tom hänuer. Ma skull bo i Y 
lite romm hos — — 	som va så toramt, som om du skull 
flröti ut all möblan tu di hänn romnaan. Men inna .kvälln 
hadd je ändå de som rna behövd. 

Når dom tog på å såg, att je kunn reda me Å förtjent så 
pass, att je kunn förstiry me ma tjariga å barna, då komme 
dom jeinest å tog reda på me för te å takser opp me te å be-
talta skatt at dom. För2  ha iggen brydd se om me Y grann 
— var e nån som fråge ett me hell tägt på hore je skull harg-
me rna Y fuk Y tjärig å fuk barn? Nä, dom va hell så dom 
lydd me, å ville int si nie på nån plrass. Men då komme dorn 
å taksere opp nie te fammhunner kronors inkomst. Han ha go 
rå te å betala, tägkt dom. »De his allti någo på vår utfylla». 
Dom e int så strägg te å takser opp se fattv å råken ihop allt, 
vå dom ha i inkomst. Skull dom takser opp tokker som en 
Erik Jakobsa hell 'n Lars Oksa i Rö lik strägt — de skull blri 
ofantela suurn dom figg betalat i skatt. 

E de rätt, att je ske betalat för fammhunner kronors in-
komst, når int je ha e? Om du råken trihunner arbesdaga på 
åre, å je skull törnen i kroon om dan — men de e lågt ifrå 
all dagan je når ti å få arbei — så tjänn du, je komm int te 
trihunner en gågg. Nu ha je arbedd hos a Pe Pålsa, san de va 
bartt i hanst, å te sistn i februari3  — å heile arbesförtjensta e 
tretti kroon. Men för fammhunner om åre ske je takseres. Je sa 
de 'n gågg at a Lars. »Du ha minst fammhunner kroon», sa-n. 
De e int möjla ani. Du ha mågg inkorasfa, som int du räken, 
för du tägk int på 'dom», sa-n. :Om du går i skogen å rår de 
lite ve å drar heim; så er e inkomst da å», tykkt-n. »De e fin 
Y inkomst — je dreg heim ven på 'n tjaalrk, å ell opp en dani 

Jag flyttade till Bör (by i Ball, öster om Kallsjön). Uttalas ro. 
förut 
Nu har jag arbetat hos Pär Meson, sedan det var bart i •  höst 

ock till slutet av februari. 
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spissa, å får-til lite aask — e da inkomst? Nä, je ske säjj-de 
fälrneni mula deg å meg», sa-je. »Du ha 'n stor 'n skog, som 
du åg fairv, å du satt dit dräggan-din te å hoogg at de. Å så 
tjör du ne e på Kallfön, å når vårn komm, så frakt du firär 
tusn pimpel ditat fabrike i Jarspen å får Y stor i suum för 
pimpla. Då ha je fått tä lite aska dan i spissa — je kunn 
sammelr ,ihop a ti 'n påso å bara hit å bjö ut a. Vå får je 
för di? Vill du byyt ma me?» 

Når a Anna, älst dotera vår, va litn, så var a darna a 
Lars, å je fikk ijann a nätjene å utsvyltn, sår å finnlaus å lusu, 
utan kirea, — hu ha slYti ut famm skopar å fyyr klränig, som 
je ha hylle 'n, man hu ha gått å jätte å slava at ä. Å ändå 
bejoir 4  'n rätt ta meg för föa. 

Om somorn då ville dom nå alltin si barna-min te å slava 
å jeete at se, men om vintren ville dom helst släpp si dom. 
Å skoira ha dom int hadd nå stor åniurane för. Je ha 'Orv 
fått prööv å jalrp-te å ler dom lasa. Sav  ha je int gått mytjy 
på skoolrn je hell, je jikk tvo måne vårtt åre i tvo år — ha int 
je vii den somo som fairv ha vårde om boka lite, veit vå je ha 
lärdd ta bart skoolrn?1, 

Vå ha je hadd för goheit ta de allmänna, te statn o 
kommun? Bart betalra å lyy! Sinnu å aggu ha böndran vii 
mot me jamt, å hell an dom ha prövd å jalrpe me någo, ha 
dom prövd å fante a me de je ha badd. Der ha je sYti ti hus 

arbedd för te å tjeen foa. Å dom komin å krav på skullan 
å utlagan. Å ha je int hadd te å betala ma, så ha dom kiimy 
å skulle pante% möblan å vå dom fann, å helst de je ha' vii 
nfidugest om, som skomafin. 

Hu ha Ni ont tav a Lars, a Anna. De va tvo gama' 
folk der, toku båå tvo, å dom skull a slåss å fåsses ma. Å 

skillnaden 
vaktat boskap 

5) vakta boskap 
Hade jag inte varit 

litet, (vem) vet vad jag hade 
så ha de kommit ock 

2) naken 
4) begärde 
6) åhåga 

densamme som själv vårdat om boken 
lärt av bara skolan? 
skolat pantat 
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badd Så fjöse å anner syhln tatl, så de va omöjla, hu kunn int 
pass dom jamt. Då vortt e da då, att hu ha vanSiitt dom, miss-
hannle dom. Dom ha skrivi intyga at Ägglunna å jikke hit at 
Åre komun, att vill dom int tro Ägglunn, att han bki miss-
hannle ta 'n Anna, så kann dom fråäg i Rö, så får dom höör, 
hore hu ske ha misshannle gamiran der. Nå ani filirS ha dom 
int på 'n, å da e klent Y läk 

A de e . . . son att lansmann, som a mor fikk lYtji å plråges 
hos, som ha skrYvi de intyga — fitkar, som ske lägg se oppi 
de int han veit nå om! Vå veit han mär, an de Ägglunn ha 
prata ti n? Men oförstånnu i huvun, sir du! BarY för dom ha 
satt se i sinne, att dom ske utrot oss allstäss. 

0 så den välsignade Katrina i Grönluns, som va så vitt 
bra, så utrope för Y tokke mönster! Men hu va fullständit Y 
sugga. Skreiv jällbräva, sir du, o missrekomdera oss allstäss. 
0 bröran hennes, dom tjänn je å för dY tjältriga dom e. Je 
troodd, de skull vaa so rejel kara, inne', je ha lärdd å tjänne 
dom, snorvålrpan senils. Nå e dom i Amerika allihop, så je 
ler full allri si dom nå mär, men skull je mööt dom hen ijann, 
så blår e igga go Y hann, som je lägg i dåres, de säjj je fik 
all foirkaug. Ha dom vii så vitt vaksn, inna dom reest, att 
dom ha tölrdd stryk, så skull je ha slYgi dom. Je ha slYgi 
tokker för. 

Å a Katrina i Smädivitjen, de e å ej som ha lakt Y ok i 
rättn. Jeinest så skull a håll-ma, når dom klaga! Han vysst 
ta rätte cia te å gå tä, gamalrfau, når han jikk te henner. Hu 
e int sein te å bara krigs jit, ha int. 

Å nå veit hit je, vårtt ma ske flaiti, te somorn kornm. Darna 
Magnus går e int. Dom sitt fairv som på nåder å kann int ta 
oss dit. Men er e så dom vill int si me nånstäns i Åre, så finns 
nog dom i 'Kall, som vill ha me te å arbei at se. Je ha vii i 

Ock hade så fähuset ock andra sysslor därjämte, 
bevisning 
innan jag hade lärt känna dem, de snorvalparna (egentl. snor-

valparna sina). 
2-200172. Sv. landsm. 
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Kall för. Nog blir e någa, rå. Je ha försfiry me hittäl fairv 
å tjariga, fast a e jak å toggsal, å de tror je nästan je häll 
jara hadana å. Å går e int, så er e Prål för, som fått jalrp ta 
sokknen. 

Men så milgy er e: jag krusar aldri en bondjävul! 

De skildringar ur sitt eget liv, som min sagesman, sko-
makaren ra. m. Gunnar Jonsson, givit i ovanstående berättelse, 
ha av mig upptecknats efter ett samtal med honom i mars 
1908, då vi en söndag träffades i byn Nordhallen i Are socken 
i Jämtland. Gunnar Jonsson, då omkring 60-årig, hade vid 
denna tid sitt hem i byn Aggsjön i samma socken, där han 
dock, lika litet som förut på andra orter, fann någon varaktig 
stad. Hemma i »Grönlunds», som hela den lilla fjällbyn i dag-
ligt tal brukade kallas, hade jag förut flera gånger besökt 
honom. Vi hade också träffats i andra byar, ock han hade 
varit min sagesman för ett ganska stort antal uppteckningar 
av mycket växlande innehåll, däribland också för ett par 
smärre stycken, som jag publicerade i Fataburen 1910, s. 221 if. 
under rubriken »En spelman i Are». Tyvärr måste de emellertid 
då översättas till riksspråk. 

Om ett ock annat av det, som ingår i den nu publicerade 
berättelsen hade jag vid tidigare tillfällen hört talas, så om boupp-
teckningen i Kjoland ock om samtalet mellan G. J. ock en av 
storbönderna rörande taxeringen. Här har dock icke medtagits 
något annat, än vad som finns i min uppteckning från det ovan-
nämnda tillfället i mars 1908. G. J. hade någon gång sagt, 
att han skulle berätta för mig hela sitt liv. Det var det han 
då tänkte göra ock värkligen gjorde, på det sätt uppteckningen 
visar. 

Uppteckningen gjordes samma dag, ock lästes upp för 
honom på kvällen. Inga väsentliga ändringar eller tillägg 
gjordes därvid. Av det han berättade bar jag emellertid ej fått 
med på långt när allt, vilket ju ej häller var min avsikt, ehuru 
jag nog önskat uppteckningen fullständigare, än den blev. 
G. J. hade under föregående uppteckningar vant sig vid att be-
rätta ett lagom långt stycke i sänder. Efter varje sådant stycke 
gjordes ett avbrott, varunder jag skrev ock vid skrivandet oupp-
hörligt frågade honom till råds, då minnet ej räckte till. De 
första meningarna dikterades av G. J., på riksspråk. Han föll 
emellertid strax i början in i sin dialekt, som är i viss grad 
individuell ock rätt inkonsekvent. Hans språkform har natur:  

1) hittills 
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ligtvis i min uppteckning blivit i åtskilligt normaliserad, dels 
avsiktligt, dels omedvetet. Jag har med flit låtit kvarstå ett 
ock annat drag av inkonsekvens eller språkblandning, så-
som pronominet vi på ett par ställen för ma, »hore de sto tä 
rna 'n» (hur det stod till med honom), där 'n i ren dialekt, ock 
i regel även i G. J:s eget språkbruk, skulle varit utbytt mot 
dativformen a, riksspråkliga konstruktioner som »menu andre 
bror» ock ordformer som »döende» o. s. v. I G. J:s språk 
råder ej blott blandning av riksspråk ock dialekt, utan även 
blandning mellan dialektformer fråon åtminstone de två socknar, 
där han mäst vistats, Kall ock Are, varvid Kalldialekten av-
gjort hos honom har övertaget. Som exempel på normali-
sering kan nämnas, att jag genomfört formen men (man) tör 
den adversativa konjunktionen, under det uppteckningen i oiigi-
nal har en blandning. av man ock man, av vilka former den 
sistnämnda är regel i Are ock vid uppteckningstillfället skrevs, 
så ofta jag ej bestämt råkade fästa mig vid ock brydde mig 
om att angiva uttalet man, som emellertid förefallit mig vara 
det måst normala i G. J:s språk. Att ens till någon del söka 
från fall till fall följa det naturliga talets växlingar i dy likt 
vore n en längre täxtuppteckning meningslöst. Även om tiden 
hade medgivit att uppteckna denna hans berättelse med genom-
fört landsmålsalfabet — något som ett så inkonsekvent språk-
bruk som hans gör ganska svårt — hade det knappt lönat 
mödan ur rent språklig synpunkt. Som G. J:s berättelse nu 
föreligger, är den ju också något tillgängligare för en ock 
annan, som måhända kan ha intresse för innehållet, men skulle 
ha avskräckts av landsmålsalfabetet. 

Trots den grova beteckningen ock trots den normalisering, 
som här föreligger, ock trots den inkonsekvens, som jag i mot-
sats mot många andra upptecknare, principiellt fasthållit vid, vågar 
jag tro, att denna uppteckning skall erbjuda ett för dialektfors-
kare användbart material rörande en dialekt, som hittills varit 
endast obetydligt representerad av tryckta språkprov. Endast ett 
par enskildheter i fråga om,  ljudvärdet må här framhållas. Bok-
staven e betecknar såväl e som a, så uttalas t. ex. frasen »de e» 
(det är) da 	Å andra sidan inbeoTipes stundom a jämte ce 
under bokstaven ä. Då dialekten — ej blott G. J:s individuella 
språkbruk — visar ett sådant förhållande mellan de två vo-
kalerna a ock ce, att de i stor utsträckning kunna vikariera för 
för varandra — ehuru de i vissa fall hållas ganska väl skilda 
— har jag ansett bäst att i detta fall så litet som möjligt av-
vika från vanlig ortografi, där denna ej skulle bli missvisande. 
Alltså står t. ex. rättuheita 'rättigheten' med ä i första sta-
velsen, ehuru uttalet kan vara ock kanske oftast är a, d. v. s. 
detsamma som hos första komponenten i diftongen ej i tredje 
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stavelsen av ordet rättuheita o. s. v. När konsekvent väx-
ling är säkert konstaterad, uttryckes den naturligtvis: de 'det' 
i svagton, da i starkton, te 'till' i svagton, tä i starkton m. m. 
Ytterligare kan det vara anledning nämna, att å i vissa fall 
användes ej blott för a, utan ock för o : vår 'varje' m. m. 

Bokstaven i utmärker här ett för dialekten karakteristiskt 
i-ljud, som ännu saknar beteckning i landsmålsalfabetet; bok-
staven u användes, men blott provisoriskt, för att beteckna 
ett häremot svarande y-ljud. Båda ljuden bildas synnerligen 
långt tillbaka i förhållande till i ock y. 



Apokope i Älvdalsmålet. 
Av LARS LEVANDER. 

Förberedande anmärkningar: 1) Ordet »apokope» användes här 
i den hävdvunna betydelsen (»utelemnandet av en bokstav eller stavelse 
i slutet av ett ord» Nord. Fam.), ej i den av Noreen föreslagna (»ett 
fonem bortfaller i slutet av ett större sådant» V. Spr. III, 51)1; 2) med 
sammansatta ord avses i denna redogörelse endast sådana ord, som be-
stå av två eller flera komponenter, vilka var för sig alltjämt leva som 
enkla ord i målet; 3) märkas bör, att samtliga ex. äro hämtade ur 
målet i byn Åsen i Alvdalen, ock att här framställda regler för apokope 
ej i varje detalj gälla för övriga varianter av älvd. ock ännu mindre 
för dalmålet i dess helhet; 4) Gr. = Levander, Ålvdalsmålet i Da-
larna. 

I. Apokope, oberoende av ordets ställning i 
satsen. 

A. °sammansatta ord. 

a. Tvåstaviga ord ock ordformer. 

Här inträder akokope i vissa former av ord på -el, -en, -er 
samt i andra ord på 	-n, -r, vilka på liknande sätt syn- 
kopera den före slutkonsonanten stående vokalen. I de apo- 

1) Am. Larsen (Om de trondhjemske dialekters apokope e. 3) tar 
ordet i en ännu mera inskränkt betydelse: »at utlydende vokaler bort-
falder». 
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koperade formerna uppträder framför 	-11 ock -r svarabhakti- 
vokalen a (utom framför sonantiskt n). Exempel: 

1. Substantiv. 
I mask. dekl. I, par. d', (Gr.. 15) apokoperas ändelse-

vokalen i sg. dat. ock pl. ack.' (resp. -a ock -a), ex. sg. dat. 
Piga 'fågel', pl. ack. sippbar 'somrar'. 

I mask. dekl. III, par. b (Gr. 19) apokoperas ändelse-
vokalen i sg. nom. dat. ack. ock pl. ack. (resp. -a ock -a), ex. 
sg. nom. dat. ack. gtgar 'havre', pl. ack. näga 'naglar'. 

Anm. 1 det älvd. ordet för 'tistel' växlar ett *stingsel (akc. I) 
med ett *stingsle (akc. 11).2  Det förra föreligger i obest. sg. nom. 
stiga, ock best. sg. nom. stigk, det senare t. ex. i best. sg. dat. 
stWlqm. 

I fem. dekl. I, par. b (Gr. 31) apokoperas ändelsevo-
kalen i sg. (resp. -GG Ock -o), ex. bUidar 'hudutslag', /9,,n_tqn 
'jämn mark'. Märk svar.-vok. eller sonantisering av n, t. ex. 
gZrti,, 'ljusöppning' (<-•*gi.yrna). 

Ordet nboar 'stycke näver' enl. fem. dekl. III apoko-
perar -a, (4-*niavre; jfr nivar 'näver' koll.) i sg. 

Anm. Fem. skällsord på -gla bibehålla jämte svar.-vok. även 
ändelsevok., detta särskilt i emfatiskt uttr.-sätt, t. ex. uletE trkaZa 
'vilken envis kvinna!', 	2,169,1c mOtgaZa 'en sån där sölig kvinna'. 

I neutr. dekl. I, par. d (Gr. 39) apokoperas ändelse-
vokalen i sg. dat. (-a), ex. fiegar (-<- *fingra), yadar 	*weöre). 

De enligt neutr. dekl. IV (Gr. 42) böjda orden sAgaZ 
'kvarnsegel' (.4-• 'segla; jfr Gr. § 70, anm. 2) ock bitar 'altare' 
(-4-• *aura') apokopera ändelsevokalen (-a) i sg. 

Anm. Med de apokoperade ock med svar.-vokal försedda subst.-
formerna synes böra sammanställas 1:a sms.-leden i ex. som ricovqn-
Nt 'rovåker', kqn-ycam 'ögonlock', sitnqn-stetk 'sophög', årn-tsr 
öronvax. 

2. Adjektiv. 
Obest. adj. enl. par. V (Gr. 49) apokopera ändelsevokalen 

i M. pl. ack., f. sg. ack., n. sg. dat. (resp. -a, -a ock -o), ex. 
gemibaZ (4- *gamla, *gamlo), d3gar (4-• *digra, *digro).3  

Endast obest. former apokopera, bestämda aldrig. 
De konstruerade formerna avse intet visst fornspråk, utan en-

dast den äldre dalmålsform, på vilken den nuv. formen pekar tillbaka. 
Närmast hit höra milsaZo 	*miklo) ock andra former av 

detta ord; se Gr. 54. 
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Advärb. 
Att i adv. äldar 'aldrig' ändelsevokalen -o apokoperats, 

framgår av den i emfatiskt uttr.-sätt begagnade formen bidar°. 
Pronomina. 

Av pron. 'eder' ock 'någon' apokoperas ändelsevokalen i 
m. pl. ack. ock n. sg. dat. (resp. -a ock -o), ex. Uar 'edra 
edert', nkar 'några något'; av 'någon' även f. sg. ack.: nägar. 
Märk vid tydligt eller emfatiskt uttal former med både svar.-
ock änd.-vokal, t. ex. a Za sakt„diko a nägaro 'det lär nog 
duga till något'. 

Anm. Närmast jämförlig med dessa pronominalforrner är första 
sms.-leden i Daaryaks (K-• 2 rovis). 

Värb. 
Värb, som sluta på någon av avledningsändelserna -la, -no, 

-ra, apokopera ändelsevokalen (-a, -a) i inf., 3 pers. plur. 
pres. ock imper., ex. bk,ta4 'bettla', ägaZ 'hagla', rakqn 'räkna', 
brprj 'smälta', gZitar 'glittra', Malms 'prata', st494n 'stämma', 
skyn), 'surna'. 

Anm. 1. Åtminstone vissa värb på -4tt kunna alternativt bibe-
hålla både svar.- ock ändelsevokal, ex. 0 yqn-Nnda dag a4a rena 
'ock varenda dag skall det rägna!' 

Anm. 2. Värb på -N apokopera ej änd.-vok., värb på 4 där- 
emot alltid, ex. Ula 'karda', sala 'sadla', men sk,04 'skvalpa', b44 
'betsla'. 

b. Tre- ock fyretaviga ord ock ordformer. 
Tre- ock fyrstaviga ord ock ordformer apokopera i regel 

alla ändelsevokaler, som ej skyddas av efterföljande konsonant 
eller av nasalering. Exempel: 

1) substantiv: sg. dat. ock pl. ack. Anfeg 'pänning pän- 
ningar' (Gr. § 5, anm. 1); sg. nom. dat. ack. ock pl. ack. 
äbito,r 'aborre aborrar'; sg. nom. dat. ack. ock pl. ack. slak-
makar 'skomakare' (Gr. § 17)'; sg. nom. dat. ack. Zinemdld 
'lemmel' (best. -dldq); sg. nom. dat. ack. ock pl. nom-  . ack, 
år4nd; sg. Dom. dat. ack. iktya/s 'något att röka', statzbais 
'stärkelse'; sg. dat. kmein 'hemman' (så alla dat. av 2-stav. 
neutra enl. dekl. I, par. a: krffitPr 'kreatur', ZölOn 'lakan' etc.); 
kvinnonamnet män Maria; 

1) Närmast hit höra de också apokoperande Nor 'hammare', 
növor 'navare' ock k4mcir 'kammare'. 
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adjektiv: fem. sg. ack. av 2-stav. adj. enl. par. I (Gr. 
§ 75): dålshg 'duktig, friisn4ny. 'frostlänt', Zikttm 	tfio- 
Zug 'tålig' (-a apokoperas); komparativ av kortstaviga adj. på 
-in samt adj. på -ad, -0 (-a apokoperas): elytfarneir 'mera 
trött', fil.e,tadar 'snabbare'; 

räkneord: ålov 'älva' (<-. 93110V0); 
värb: pres. particip (-a apokoperas; jfr -491das): Ms?» 

v4vid 'skälvande', yår410 'varande'. 
Endast alternativ är apokopen i följande fall: 

Mask. på -ad apokopera ändelsevokalen i sg. dat. ock 
pl. ack., endast då de böjas som långstaviga, alltså Inkset0 

'mes(ar)', metrknad 	metrknadå 'marknad(er)', bråd 
'laxöring'1. 

Best. sg. dat. av alla fem. bibehåller alternativt ändelse-
vokalen, ex. lavkn(a) 'klövjebördan', gnign(a) 'gropen', mbp32,(a) 
'myren', bktvi(a) 'byttan', fiiigtin(a) 'flugan', dgiask(a) 'geten', 
49.44) '6n"- 

Komparativens -a apokoperas alternativt (Gr. § 94), utom 
i de ovan under 2) nämnda, där -a alltid faller, ock i 2-staviga 
komparativer, där -a alltid behålles, t. ex. ?kara 'värre', mitty 
'mindre'. 

Endast någon gång bibehålles -a i pret. sg. av 1:a konj:s 
svaga värb, t. ex. kike_gad(a) 'tittade', demsad(a) 'dansade' s. 

Följande grupper av tre- ock fyrstaviga ord apokopera ej 
ändelsevokalerna: 

ord, som börja med det negativa prefixet tyv-, ex. 
40,14ta 'klumpig kvinna', 40s4ma 'osämja'; 

ett stort antal lånord, ex. ätdva 'åtbörd', rftsfna 'russin', 
Abila 'sibylla', sg. dat. etitigsa 'apotek', pl. ack. a1js),40na 
'auktioner'; 

vissa kortstaviga, ex: abugi 'armbåge', b3toZ6 'betala' 
(Näset, i Åsen: bita), b3gravid sup. 'begravt', plidk6 'pre-
dika', r'igovå 'orkan' (jfr apokoperande kortstaviga som Icistolar 
'kolare'); 

Däremot alltid miniadi 'månad(er)'. 
Detta alternativ äger dock bestånd endast i äldre personers 

språk; jfr förf. i Språk och Stil IX, 49 f. 
Oavgjort lemnas, om motsättningen i best. pl. dat. kosibim 

Ultima, (jfr ors. kguma), Bo öthius Orsam. ljudlära, s. 29) bör föras hit. 



SAMMANSATTA ORD. 	 25 
tre- ock fyrstaviga ord, vilkas huvudtryck ligger på 

penultima, ex. bkråla 'förrätta tacksägelse efter', gaZdsa galosch', 
karamala 'karamell', syrkna 'syren'; 

adverb på -11, t. ex. gZetaah 'glatt', n4yak 'vänligt', 
snUalt 'snabbt'; 

ordet gag 'gök', t. ex. pl. ack. Mua 'gökar'. 

B. Sammansatta ord. 
Vid sammansättning förlorar senare kompositionsleden, om 

den är ett långstavigt substantiv eller en långstavig substantiv-
form, varje ändelsevokal (-a, -a, -o), som ej skyddas av efter 
vok. följande kons. eller av nasalering. Ex.: 

ni as k.: sg. dat. geknikcil 'gubbe' (jfr keda), pl. ack. stit-
dtra 'stora gårdar' (jfr g4r0a), sg. dat. ri1p6wk liten pojke' 
(jfr pby0a), sg. dat. stretypbdg 'strupbälg (ett slags säck)' (jfr 
bk), pl. ack. Zcittdsg 'landsväg' (jfr 	a)1, sg. nom. dat. ack. 
ock pl. ack. ,iiZokii/ss 'elak oxe' (jfr dlcsa, tigga), d:o tyarob41.p 
'tvär backe' (jfr bdisa, bd1sa), d:o sj100.2, 'skinnkjol' (jfr 
1,40,1a, jp40,3,1a), nom. dat. ack. psådabiZ 'farbror Peder' (jfr 
bga, Nk), d:o sprit-Z4s 'Spritt Lars' (jfr Zdsa, Zecsa); 

fem. (alla ex. gälla obest. sg.): krefynnbrdya 'kron-
brud' (jfr brecy0a), skar4s 'stenrös' (jfr r4sa), finIcid 'fin flicka' 
(jfr killa, ko), stdflo4nib 'kort höbörda' (jfr k4lyba, khzbo), 
sticgdrölp 'stockdrög' (jfr drbspa, drbyo), dilpgsrbs 'dagsresa' (jfr 
rusa, -o), »ffiffl.,tZia‘v 'kvarleva av kött' (jfr kom, -o), fettn4n 
'farmor' (jfr mina, -o), kb.stltpt 'faster Kerstin' (jfr tyta, -0), 
gr40-471, 'Grund Anna' (jfr ema, -o)2 ; 

neu tr.: sg. dat. bäkuNcera 'bakbord' (jfr bra), 
fhis 'koladugård' (jfr fipsa), x.ålddys 'eldhus' (jfr dysa, best. 

Odddysq), ,g4.21.4g 'vall-lag' (jfr .c_le,); sg. nom. dat. ack, ock 
pl. nom. ack. Zetyggdektf 'långt dike' (jfr decktpa), brbmstig 
'brynsticka' (jfr stiga). 

Däremot förekommer apokope ej, då senare sms.-leden är: 
1) ett kortstavigt substantiv, ex. sg. dat. tftc,e,yavi 'blånväv', 

Däremot apokoperar ej adv. Zekyggyad 'långväga'. 
Ordet me9a 'Maja' apokoperar ej vid sms., t. ex. sfisl-mci),a 

'Susi Maja'. 
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sg. nom, askrajpi 'hässjkrake', sg. dat. ack. splfiugå 'spyfluga', 
sg. -dat. figispudi 'metspö''; 

2) ett värb, vare sig lång- eller kortstavigt, t. ex. Ztits5e,t-
greg_na 'storgråta', stgrkliTsa 'storfrysa', köbvicyda 'envist er-
bjuda', vy9ftåla 'överfalla', )i-).s02r6c 'avstyra'. 

Följande undantag från huvudregeln ang. apokope vid sms. 
märkas: 

Senare sms.-leder, vilkas stam slutar på vokal, apoko-
pera ej gärna ändelsevokalen, t; ex. sg. dat. (4kfict6a 'djup 
dy', pl. ack. gttuså a 'vattensåar', sg. ack. dr3t103.  o 'smutsig fä-
gata', sg. nom. dat. ack, ock pl. nom. ack. skbyaly.a 'skojar-
följe(n)'. 

Alternativt, isynnerhet vid mycket tydligt eller emfatiskt 
uttryckssätt, bibehållas -a ock -o (däremot ej -a) i såsom se-
nare sms.-led fungerande svaga mask. ock fem., ex. o då a 
J.Mpt...ctag kan .2,1e0cfn stkålssa 'ock du har köpt dig en sån 
stor oxe', ult1 snkm6ya 'vilken vacker fästmö', at-du Ii2p kan 
.2,1ak1e sti_fkailo 'skall du jälpa en sån stor flicka'. — Endast i 
apokoperad form förekomma sms. med 'mässa', ex. 1t.gurn6i.5 
'hälgonmässan', j9kdnids 'kyndelsmässan'. 

Svaga fem. på -usa apokopera ej, ex. etvWsa 'hav-lösa, 
brist', fike,daZbsa 'foderbrist', gNsa 'liknöjdhet', rösa  'råd-
löshet'. 

Substantiverade adj. enl. böjn.-typen 'öga' (Gr. § 70, 
anm. 1) apokopera ej, ex. siisina 'nyupptaget änge, tillhörande 
Susigården', metrknasg4oda 'gott från marknaden'. 

II. Apokope i satssammanhanget. 
1) I regel apokoperas oskyddade — undantagsvis även av -r 

åtföljt a (se nedan2)— ändelsevokaler i varje långstavigt ord, som 

Märk, att vissa längst. neutra, då de stå som senare sms.-led, böjas 
som kortstaviga, ex. sg. dat. spissZi 'spisöl' (jfr Ma), d:o armkZadi 
'halsduk' (jfr Niga). 

Utom av efterföljande korsonant skyddas ändelsevokal mot 
apokope av nasalering, alltså stå bilar 'stora karlar', Sak lunar 
'stora flickor', men stihrlf 145,e,rd 'stora bord'. 
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ej omedelbart åtföljes av paus, ex. bi:65,040 a ebyg,,pt...41,0, går° a, 
rbsj§o 'bolaget har köpt två gårdar i Rånäs', av-Mt kox 84 a 
mg 'ta hit en strumpa åt mig', aO *r tggq 9,A i &hkr 'det är 
ingen villa (svårighet) att hitta dit' (obs. att både subst. villa 
ock värbet hitta apokopera), stiP, fin åstar 'stora fina hästar', 
kucw. frqmta, Z),Acet spktpa 'titta framåt, fula spöken", Ag a 
bå fk,å0 sjykOar 'jag har bara fyra skedar'3, pn ar a sakt sit 
'hänne har jag nog sett', no pbsekar 'några pojkar (jfr självst. 
formen nägrar; om apokope i pronomina se vidare Gr. §§ 104- 
122, uppgifterna om pronominas förenade former)4, n. dilgd int 

'han kunde inte styra sig' (fonemet -ra har apokperats)3. 
Anm. 1. Kortstaviga ord apokopera i regel ej ändelsevokalen 

(undantag nedan), ex. ).,itc,fsap a skut ttce råm rösjpo 'Josef 
har skjutit två rävar

, 
i Rånäs', av-ricet 	biro a mg 'ta hit 

en borr åt mig', aa 	mgq 92480 	ZU/in 'det är ingen vassla 
i ladan', q a fråko kriva 'hon har snälla barn', mtn baro Rota 'med 
bara ben', Nto u:30tm 'flotta ved' (på flotte•

' 
 jfr Nt-tIlybrq 'flotta 

timmertimmer'), bii0Oet kedtfM d4 'båda karlarna, dur 
Anm. 2. Endast i apokoperad form förekomma vissa ord, t. ex. 

b(r) 'bara' (taqm bår a fåht 'vi skall bara till Falun), km 'ena' 
(dqn an stilcam,  'den ena stolen', dem /9,,n .yar blt 'den ene var 
halt), enk (447c ischn 'vem som hälst', Zkk y491 'vad som hälst', 

f:t,kk r 'hur som hälst'; jfr det aldrig apokoperande 4onda, t. ex. 
qc,e,nda fty 'hur som hälst'), Zbir 'lär' (nayg Zbt au 'nog lär du (göra 
det etc., iron.)', g 'allra' (g ?,,ciMast), 4nd 'ända' (4nd frq lonq 
'ända hemifrån'). Placerande av något av dessa ord i slutet av sats 
undvikes alltid, t. ex. g.  aZ övo bar kna (mask. to» 'jag skall ha 
bara den ena'. 

2) Vid omedelbar sammanställning med adVärb (preposition) 
apokopera även kortstaviga värb ändelsevokalen, ex. hor-(4.22tar 
a0 'bära upp det' (men: När° a0 (Var trqmpqm 'bära det upp-
för trapporna'), 1,aqm av-km taov 'vi skall ha Olov hemma' 
(men: tditm övo qn lona 'vi skall ha honom hemma'), rny,x3- 

Märk, att bär stavelsen -ra apokoperats. 
Om apok. adj. se  vidare ex. i Gr. §§ 88 ock 93. 
Märk, att här stavelserna -ra ock -rar apokoperats. — Om 

apok. former av räkneord se Gr. § 99 (även anm. ock 2). 
Obs. att 84mu 'samma' aldrig apokoperar ändelsevokalen, alltså 

sqmu kålar 'samma karlar', men sitm kålar 'somliga karlar'. 
Om vidare ex. på apokope i värb se t. ex. Gr. § 158. Undan-

tagsvis apokoperas ej imperativens ändelsevokal i uttr. kriega-OT 
'skynda dig!'; jfr gm-dig 'göm die, bår-mg.  'bida mig!' etc. 
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493dar 'mjöla under'. Ord med urspr. ä i infin. bibehålla vid 
sådan sammanställning detta ä som a, ex. fa-Ot 'fara dit' 
(jfr föro), rna- p 'mala på' (jfr mblo), par-409 'vara undan' 
(jfr ri_tbro). 

3) De kortstaviga värben 'bära', 'fara', 'göra', 'vara' apo-
kopera infinitivens (ock 3 pers. plur. pres.) ändelsevokal — trots 
ställning i starkton —, då de omedelbart åtföljas av ord, som 
börjar på konsonant', ex. du aZbi mg 'du skall bära mig' 
(men: bkhro qn 'bära honom'), part al...du fö n4 'vart ska du 
fara nu?' (men: do;  föro a bitelerecks 'de fara till Bunkris'), 
yqn al-du dgå mkn dyffl, 'vad skall du göra med det? (men: 
yqn bål dm däro pm 'vad kunna de göra honom?'), uh ?,,tö k,ar 
-cicig 'ni skall vara här i dag' (men: yar u 	öro -mörgli 'var 

skall ni vara i morgon?'). Samma apokopering träffar det kort-
staviga 'taga' i uttr. tög-ov 'taga av', ex. all t40,nta yö no 
tög-ov 'det måste finnas något att ta av' (men: tögo agna 'ta dem', 
tögo ad 'ta det'). 

1) Obs., att även stammens r faller framför denna konsonant. 
vadan det bortfallna fonemet är -ro. 



Undersökningen av svenska folkmål 
1919. 

Av HERMAN GEIJER. 

I. Förvaltning. 
Till fortsättande under år 1919 av den systematiska under-

sökning av svenska folkmål, vartill riksdagen för vart ock ett 
av åren 1914-1917 beviljat ett anslag å 7,500 kr. ock för år 
1918 ett anslag å 8,000 kr., beviljade 1918 års lagtima riksdag 
ett anslag å 10,400 kr. Härtill kom sedermera ett av 1919 års 
lagtima riksdag å tilläggsstat för år 1919 beviljat anslag å 
3,000 kr. Genom k. brev den 25 oktober 1918 förnyades för år 
1919 det för föregående år åt professorerna 0. v. Friesen' 
B. Hesselman, J. A. Lundell ock A. Noreen, överbibliotekarien 
J. M. Hulth samt docenten H. Geijer givna uppdraget att utöva 
ledningen av denna undersökning, samt meddelades närmare 
föreskrifter rörande arbetets utförande ock fördelningen på olika 
utgiftsposter av det av 1918 års lagtima riksdag beviljade an-
slaget. 

Dessa bestämmelser skilde sig i två punkter från dem, som 
genom k. brev den 9 november 1917 givits rörande det för år 
1918 beviljade anslaget, nämligen dels därutinnan att årsarvodet 
för vardera av undersökningens två årsanställda medarbetare 
för år 1919 bestämdes till 3,500 kr. i st. f. det för år 1918, 
liksom för vart ock ett av de föregående åren, bestämda arvo-
desbeloppet 2,500 kr., 'dels därutinnan att av det för år 1919 
beviljade anslaget reserverades 2,000 kr. till reseersättningar i 
st. f. 1,600 kr. av det för år 1918 beviljade anslaget. Med 
hänsyn till dyrtiden bibehölls den för år 1918 medgivna, ned- 
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satta resetiden av omkring fäm månader för båda de årsan-
ställda medarbetarne tillsammans. Ävenså bibehölls friheten för 
undersökningens ledning att fördela det till reseersättningar 
reserverade beloppet efter sig företeende omständigheter. Övriga 
tidigare bestämmelser bibehöllos oförändrade. Genom k. brev 
den 30 maj 1919 ställdes det av 1919 års lagtima riksdag på 
tilläggsstat för år 1919 beviljade anslaget å 3,000 kr. till rektors 
vid universitetet i Uppsala förfogande för att i mån av behov 
tillhandahållas ledarna av undersökningen för det med anslaget 
avsedda ändamålet. Detta var att bereda en arvodeshöjning med 
1,500 kr. åt envar av de båda årsanställda, av statsanslaget 
honorerade medarbetarne, vilkas sammanlagda arvode härigenom 
höjdes till 5,000 kr. — utan dyrtidstillägg — för vardera i st. 
för det tidigare beloppet 2,500 kr., varpå dyrtidstillägg ej häller 
utgått. 

Inom sig ha undersökningens ledare valt ett arbetsutskott, 
bestående av professor Lundell, ordförande, ock docenten Geijer, 
sekreterare, vilka båda under alla de föregående åren beklätt 
samma poster, samt överbibliotekarien Hulth, vilken nu som 
skattmästare efterträdde prof. von Friesen, då denne med an-
ledning av ökade göromål undanbett sig återval. 

Utförandet av de genom ovannämnda k. brev den 25 oktober 
1918 föreskrivna särskilda arbeten har liksom föregående år 
uppdragits åt fil. lic. Torsten Ericsson ock docent Herman Geijer. 
Deras tjänstgöringstid har fördelats på följande sätt: 

Ericsson har tjänstgjort vid undersökningen i Uppsala 
8 jan.-29 juni samt 21 augusti-21 november, alltså samman-
lagt 8 månader 25 dagar. På resor i undersökningens tjänst 
har E. tillbragt tiderna 30 juni-13 juli, 17 —20 augusti samt 
22 november-31 december, alltså sammanlagt 58 dagar. Se-
mester har E. åtnjutit 1-7 januari samt 14 juli-16 augusti, 
alltså sammanlagt 41 dagar. 

Geijer har tjänstgjort i Uppsala 20-24 februari, 26 februari 
—3 mars, 5 mars-7 april, 10-15 april, 22 april-7 juni, 19-
20 juni, 30 juni-2 juli, 9 juli-25 september, 9 oktober-27 
november, 1-10 december, sammanlagt 8 månader. På resor i 
undersökningens tjänst har G. tillbragt tiderna 1 januari-19 
februari, 25 februari, 4 mars, 8 april, 16-17 april, 10-18 juni, 
3-4 juli, 6-8 oktober, 28-29 november, 11-31 december, 
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sammanlagt 3 månader ock 2 dagar. Semester har G. åtnjutit 
21-29 juni, 5-8 juli samt 26 september-5 oktober, alltså 
tillsammans 22 dagar. I G:s tjänstgöring har liksom förut in-
gått, utom sekreteraregöromål, föreståndarskap för undersöknin-
gens arkiv. 

Under tiden 1-7 januari, då såväl Geijer som Ericsson 
voro bortresta från Uppsala, vikarierade enligt arbetsutskottets 
beslut fil. lic. F. Tydön för Geijer såsom vakthållande vid 
arkivet. Under övriga ovan angivna tider, då Geijer icke tjänst-
gjort vid arkivet, har Ericsson vikarierat rör honom, med undan-
tag av dels tiden 3-8 juli, då bibliotekarien 0. Lundberg 
vikarierade, dels tiderna 28-29 november ock 15-22 december, 
då fil. dr. J. Götlin d vikarierade, dels tiderna 12-13 samt 
23-31 december, då fil. lic. F. Tyd ön vikarierade. Dr. Götlind 
har även dessutom biträtt vid expedition i arkivet under tiden 
22 november-11 december. 

II. Arbeten i Uppsala. 
1. Arkivförvaltning ock andra arbeten utförda av under-
sökningens från statsanslaget honorerade medarbetare. 

Under året 1919 har visat sig en stark tillväxt i använd-
ningen av undersökningens samlingar. Mot omkring 800 besök 
år 1918 svara 1,657 besök år 1919. Antalet lån utom staden 
är 64. Siffran för antecknade besök motsvarar dock icke på långt 
när hela den användning av undersökningens arkiv, som ägt 
rum i Uppsala. Åtskilliga besökande ha nämligen använt lånade 
delar av dessa samlingar i bibliotekets allmänna läsesal eller å 
annan särskild arbetsplats inom biblioteket, ock dessa ha endast för 
nya lån eller för rådfrågning avlagt besök i landsmålsarkivet. 
Vidare ha för bearbetning hemlån inom staden av samlingar, 
dem låntagaren själv gjort, i betydlig utsträckning måst med-
givas. Av dem, som använt arkivets samlingar, vare sig i lands-
målsarkivets rum på biblioteket eller utanför dessa rum, äro 
fiere regelbundna besökare, vilkas ställning till undersökningen 
mer ock mer fått karakter av ordnat medarbetarskap. Deras i 
samråd med undersökningens ledning planerade ock till stor del 
därifrån ekonomiskt understödda arbeten bilda ett allt mer ut- 
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grenat system av ortsundersökningar. Dessa extra medarbetare 
syssla i regel blott med dylika ortsundersökningar, utförda 
antingen i Uppsala ock bestående i bearbetning av samlingarna 
från en viss ort eller i landsorter ock då bestående i kontroll ock 
komplettering av samlingarna. De från statsanslaget honorerade 
medarbetarnes vetenskapliga arbeten ha, såsom redan i före- 
gående årsberättelse framhållits, måst väsentligen tillbakasättas 
ock fördröjas genom de på dem vilande, växande uppgifter, 
som avse förvaltning av samlingarna ock det helas gemensamma 
angelägenheter i fråga om arbetsledning ock ekonomi. 

Härvid har huvudparten av låneexpeditionen ock av kata-
logiseringen fallit på Ericssons lott. Den stora katalogen över 
Upplandssamlingarna har av E. fortsatts ock blir under loppet 
av år 1920 fullständigt avslutad. Tillfälliga katalogiserings-
arbeten ha förekommit liksom tidigare (se Sv. landsm. 1919, s. 45), 
ock akcessionskatalogerna ha fortsatts. Katalog på lappar har 
upplagts över arkivets tryckta boksamling, vars förutvarande 
litenhet hittils möjliggjort dess användning som referensbibliotek 
utan annan förteckning än den särskilt häröver förda akces- 
sionskatalogen. Vid katalogiseringen av tryckta böcker har 
extra arbetsjälp använts liksom också för excerperingar 021. m. 

Akcessionern a till arkivet under år 1919 uppgå till om-
kring 34,000 renskrivna lappar i sedesformat, omkring 1,000 
blad 8:0, omkring 750 blad 4:0, omkring 400 blad teckningar, 
utgörande illustrationer till en förberedd dalmålsordbok, omkring 
300 blad diverse, 16 typordlistor samt 75 band eller häften inne-
hållande uppteckningar. 

Bland förvärven ingå fortsättningar av två tidigare gjorda 
depositioner, nämligen Styrelsens för Östgötamålens under- 
sökning, som under året ökats med bl. a. 35 häften innehållande 
anteckningar från under året gjorda undersökningsresor inom 
Östergötland, samt Norrländska studenters hembygdsförenings, 
som under året ökats med omkring 2,700 ordlappar ock 1 
typordlista.1  

Det ojämförligt största förvärv, som under året gjorts, ut-
göres av en enskild donation, nämligen förre redaktören Johan 

1) Se K. Universitetets i Uppsala redogörelse för det akademiska 
året 1919-1920, s. 85 f. 
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Carlssons ordbok över målet i hans hemsocken, Husby i Dalarne. 
Denna ordbok, ett värk av många års omsorgsfullt arbete, över-
träffar med avseende på antalet ordlappar, som uppgår till 
mera än 15,000, alla tidigare ordsamlingar från Dalarne, av 
vilka dock ett par komma nära samma siffra, ock utgör med 
sin genomförda fonetiska beteckning en källskrift av värde ej 
blott för ordforskare, utan också för grammatici. 

Den bearbetning av materialet, som vid sidan av för-
valtningsgöromål ock handledning åt yngre undersökare utförts 
av de från statsanslaget honorerade medarbetarne, har för Erics-
sons del huvudsakligen bestått i fortsättning av hans arbeten 
rörande Västmanland. Bearbetningen av det västmanländska 
materialet har under året uppdelats på två linjer. Arbetet in-
riktas närmast på en sådan översikt, vari utom allmän inledning 
ingår en redogörelse för de språkområden, vari västmanländskan 
kan indelas, med karakterisering, utan alltför mycket detaljer, 
av dessa områdens kännemärken gent emot varandra ock mot 
omgivande landskap. Därefter får utarbetas en mer i detalj 
ingående redogörelse för de särskilda ljudens, böjningsformernas 
o. s. v. gestaltning inom västmanländskan i det hela. För 
Geijers del har bearbetningen huvudsakligen bestått i vissa 
sammanställningar av norrländskt material, särskilt rörande 
Västerbotten, Ångermanland ock Medelpad. Kortfattade över-
sikter över dialekterna i de två sistnämnda landskapen ha under 
året publicerats av Geijer i »Sverige. Geografisk, topografisk, 
statistisk beskrivning», utg. av 0. Sjögren, VI, s. 469-476. Här-
jämte må nämnas den i Sv. landsm. 1919, s. 38-69 tryckta 
redogörelsen för undersökningen av svenska folkmål 1918. 

En• instruktionskurs, omfattande 12 föreläsningar, gavs 
av Geijer i Uppsala under maj. Enskild handledning har givits 
av både Ericsson ock Geijer, såväl i sammanhang med denna 
instruktionskurs som oberoende därav vid andra tider. 

2. Arbeten utförda av undersökningens extra 
medarbetare. 

Såsom ovan nämnts, har förhållandet mellan arkivets be-
sökare ock dess ursprungliga, från statsanslaget honorerade per-
sonal i flera fall utvecklats till ordnat medarbetarskap. Flera 

3-200172. Sv. landsm. 1920. 
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sådana extra medarbetare ha enligt arbetsfördelning, som i sam-
råd uppgöres, egnat all sin arbetstid åt vissa speciella uppgifter 
inom ramen av undersökningens samfällda värksamhet. Till 
stor del, men icke genomgående, utgöras dylika speciella upp-
gifter av arbeten, som utföras för akademisk examen eller för 
doktorsdisputation. Några av dessa i Uppsala utförda bearbet-
ningar ha ekonomiskt understötts av för ändamålet avsedda 
lokala anslag eller gåvomedel, vilka disponerats dels av den 
statsunderstödda undersökningen, dels av vissa därmed sam-
värkande speciella organisationer i Uppsala. På dylikt sätt i 
högre grad understödda arbeten på särskilda orters utforskande 
ha under år 1919 varit följande: 

Åt Östgötamålens fortsatta undersökning ha fil. lic. F. 
TyUn ock fil. mag. E. Törnqvist eguat hela året, fil. lic. T. 
Ålander tiden 1 jan.-31 aug., dock med den inskränkningen 
att Tyden under höstterminen tjänstgjort som timlärare vid 
Uppsala folkskoleseminarium 4 timmar i veckan, samt att Ålander 
ock Törnqvist använt någon tid på examensstudier, som sam-
manhängt med undersökningen. Ål an der har under året av-
slutat sin del av excerperingen ur ordsamlingarna samt utar-
betat en avhandling »Översikt över konsonanternas utveckling i 
östgötarnålen», 307 sidor 4:o. Med denna avhandling, som förelåg 
färdig i juli, har Å. utfört den bearbetning, han vid den år 1917 
gjorda arbetsfördelningen åtagit sig.' Ty&n har fortsatt excer-
peringen ock jämsides därmed bearbetningen rörande sin del 
av uppgiften: vokalsystemet. Han har härvid utsträckt sin 
undersöknings omfång genom att däri indraga även det typord-
listmaterial, som finns i Uppsala från Smålandsdelen:av Lin-
köpings stift. Törnqvist har fortsatt excerpering av ordsam-
lingarna ock jämsides härmed bearbetning rörande sin del av 
uppgiften: formläran. Under årets lopp har Törnqvist emellertid 
sett sig nödsakad att begränsa sitt arbete till endast substantivet. 
I fråga om formlära ha mera än i fråga om andra delar 
av grammatiken framträtt en genomgående otillräcklighet ock 
osäkerhet i det äldre materialet. Särskilt beträffande genus ha 
upptecknare i synnerligen stor utsttäckning låtit vilseleda sig 
av skenbara överensstämmelser eller olikheter. Törnqvists arbete 

1) Se Sv. landsm. 1918, s. 86. 
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har därför huvudsakligen måst inriktas på att åstacilimina en 
omfattande fråglista samt att med ledning därav söka samla 
nytt material. Ur hans arbete, som till större del än någon av 
de övriga östgötaundersökarnes varit förlagt till orten, har nu 
börjat framgå en geografisk fördelning mellan olika formläre-
typer, parallell med de geografiska fördelningar i fråga. öm ljud-
lära, vilka framgått ur TydUs och Ålanders undersökningar. 
Alla dessa tre östgötaundersökares arbete har under hela året 
1919 honorerats med samma timpänning, som under senare delen 
av år 1918, nämligen kr. 1.5 o. 

Fil. d:r J. Ortttli n d har egnat hela året 1919 åt fortsättning 
av sina hösten 1918 började förarbeten till en språkgeografisk 
översikt över Västergötland. I alla landsmålsarkivets typ-
ordlistor från landskapet ha fullständigt excerperats paragraferna 
100-237. Jämsides härmed ha de viktigaste resultat, som 
framgått ur denna excerpering, inlagts på kartor ock fråglistor 
för fortsatta undersatta undersökningar i orten upprättats. Mr-,  
betet har honorerats av medel förvaltade av Västgöta folkmåls-
kommiW, som utom d:r Götlind består av doc. H. Geijer ock 
E. Neuman. Beräkningsgrunden var under månaderna januari 
—augusti 400 kr. pr månad, under återstoden av året .500 kr. 
pr månad. Under vårterminen bortgick från Götlinds arbetstid 
hans tjänstgöring som timlärare vid folkskoleseminariet under 
4 timmar i veckan. Under året publicerade Götlind dels i Sv. 
landsm. (1919, s. 5-37) en uppsats med titel »En västgötsk 
landsmålsskald ock en bröllopsdikt från 1700-talets förra hälft», 
dels i »En västgötabok», utgiven genom Götlind av Västgöta 
folkmålskommitK uppsatser om »Gamla västgötska idrottslekar», 
om »Folkmålsdiktaren N. J. Hallender» m, in. 1 samma bok 
ingingo även bidrag av prof. N. Beckman, doc. H. Geijer ock 
E. Neuman in. fl. 

Docent E. Neuman har under år 1919 fortsatt sina arbeten 
från år 1918 rörande äldre källor för dialektforskningen, särskilt 
rörande dialekter i Västmanland ock Dalarne. Därjämte har 
N. tjänstgjort som skattmästare för Västgöta folkmålskommitM 
ock sekreterare i kommittén för utgivande av en beskrivning 
över Västergötland. Det är väsentligen hans förtjänst, att kost-
naderna för Västgötaundersökningen kunnat täckas. Från Neu-
mans arbetstid för egna undersökningar har emellertid börtgått 
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inemot hela vårterminen, då han var nästan helt upptagen av 
akademisk undervisning (propedeutiska kursen n:o 1 i nordiska 
språk, som han då första gången gav). Av de i berättelsen för 
år 1918 (s. 48) nämnda arbetena har N. fortsatt utgivningen av 
glossariet (C 20 i U. U. B.), varav andra häftet (s. 257-384) 
under året utkom i Sv. Fornskriftsällskapets samlingar (h. 154), 
samt undersökningen av en västmanländsk medeltidshandskrift 
av Kristoffers landslag (handskriften n:o 2232 i Köpenhamns 
kungl. bibliotek, för ändamålet lånad till universitetsbiblioteket 
i Uppsala). Dessutom har N. påbörjat en förteckning av alla 
äldre svenska bröllopsdikter på dialekt, kompletterande ett under 
1880-talet av prof. Lundell påbörjat, men då ej fullföljt arbete 
av samma syftning. Härvid har N. erhållit värdefull medvärkan 
av förre lasarettsläkaren, med. d:r M. 0. Franz6t i Stockholm, 
som med N. delat arbetet så, att d:r F. genomgår hela personal-
trycket i Kungl. Biblioteket i Stockholm från 1700-talet (177 
s4nlingsband) ock N. genomgår motsvarande samlingar från 
1600-talet i samma bibliotek. Dessutom har N. genomgått uni-
versitetsbibliotekets i Uppsala motsvarande samlingar i kvart 
från början fram till år 18313 m. m. Vidare har N. förtecknat de 
diplom i de två första banden av Sv. Diplomatarium, ny serie, 
vii ka synts honom innehålla något av intresse för kännedomen om 
dialekter i Västmanland ock Dalarne. Vid alla dessa förtecknings-
arbeten har Neuman tillika gjort språkliga excerpter. Slutligen 
har N.gj ort en undersökningsresa i Dalarne (jfr i det följande s.38). 

III. Arbeten i landsorter. 
1. Resor utförda av undersökningens från statsanslaget 

honorerade medarbetare. 
Ericsson har under året utfört tre resor. 
Den första resan 30/8-13/7  har gällt undersökning av målet 

i Grännatrakten — varöver E. sedan många år gjort mera till-
fälliga anteckningar — såmt under jämförelse med Grännamålet 
målet på Visingsö. I undersökningen på Visingsö deltog under 
en dag docenten 0. Gjerdman. 

Den andra resan "/8-2°/8 ställdes till Fellingsbro i Väst-
manland ock avsåg särskilt att meddela handledning åt kand. 
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Erik Larsson, vilken börjat en undersökning av denna orts dia-
lekt, som är hans modersmål. 

Den tredje resan 2 1  2/1  31/12 började med en gemensamt 
med lektor A. Isaacsson utförd undersökning i Vittinge ock 
Huddunge i Fjä,rdhundra (22/11-24/11), avsedd till jämförelse med 
Isaacssons .under utarbetning varande monografi över målet i 
andra delar av Fjärdhundra (jfr nedan). Tiden 29/11-16/12 eg-
nades åt studiet av Salamål under jämförelse särskilt med målet 
i Karbenning:.  Under tiden 17,i 12-19/12 gjordes för jämförelse 
ett besök i Ostra Färnebo socken i Gestrikland. Under tiden 
20/12_23/12 gjordes ett nytt uppehåll i Salatrakten, ock återstoden 
av resan användes till undersökning av en hittils förbigången 
ort i Dalarne, nämligen Stjärnsund i Husby socken. 

Geijer har under året utfört följande resor: 
Den första resan 1/1-19/2  var helt ock hållet förlagd till 

Jämtland ock utgjorde omedelbart fortsättning av resan i samma 
landskap 2/12-352 1918. Huvudparten av arbetet ägnades åt 
det viktiga Rödömålet. Med målen i andra socknar, särskilt 
med målen i Lit, Ås, Näskott, Alsen, Mattmar, Mörsil, Undersåker 
samt Myssjö ock Bärg gjordes jämförelser. 

Resan 1O//6_18/6  ställdes först till Visby, där G. i samråd 
med lektor M. Klintberg ock med yngre Gotlandsforskare under-
kastade den för Gotland avsedda typordlistan en revision. För 
övrigt gjorde G. orienterande studier i lektor K:s samlingar 
rörande gotländskt folkmål ock folkliv ock upprättade en skis-
serad förteckning över dessa samlingar, tvivelsutan de vida 
vägnar mäst ingående som finnas rörande någon särskild ort i 
Sverige. Här må blott nämnas, att däri ingå omkring 70,000 
ordlappar endast från Lau socken samt att ordforskningen 
genomgående förbundits med en ingen möda skyende sakforsk-
ning, vari lektor K. lyckats fä intresserade ock sakkunniga 
allmogemän till mycket värksamma medarbetare, ej blott i 
muntlig, utan även i skriftlig form. 

Den sista resan under året 11/12-31/12 var förlagd till Da-
larne, där G. för handledning ock inspektion besökte under-
sökningens medarbetare i Hedemora, Leksand, Mora, Sollerön 
ock Floda. Ett besök avlades också hos förre redaktören Johan 
Carlsson i Husby, om vars ordbok jfr ovan s. 32 f. Egna upp-
teckningar blevo tillika i vissa punkter kompletteradö. 
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Övriga kortare resor (på en, två, högst tre dagar) ha alla 
gällt Stockholm, utom resan 28-29 november till Västerås, ock 
ha gjorts för konferenser med undersökningens medarbetare ock 
andra intresserade samt för studier i samlingar. 

2. Allmän översikt. 

De viktigaste arbeten, som under år 1919 bedrivits i skilda 
landsorter av undersökningens extra medarbetare, ha varit föl-
jande. 

Dalarne. Am sbä,rgs kapellförsamling under. St. Tuna har 
undersökts av fil. lic. P. Envall under sommaren 1919 i sam-
manhang med hans Tunaundersökning. 

Enviken. Hela januari månad har av Envall använts till 
fortsatta undersökningar i Klockarnäs by. 

Falun. Fil. kand. Lisa Flodström har på grundval av sin 
år 1917 utarbetade uppsats (se Sv. landsm..1918, s. 75) om dia-
lekten i staden Falun företagit nya undersökningar, såväl rörande 
grammatik som rörande ordförråd, det senare särskilt med hän-
syn till gruvarbetet. 

Flod a. 0. Bannbers har färdigredigerat över 700 nya 
tilläggsartiklar till sin ordsamling. 

Grangärde. Docenten E. Neuman har under sommaren 
egnat något över tre veckor åt en undersökning av denna soc-
kens mål. 

Hedemora. Fil. lic. C. C. Schmidt har i anslutning till 
sina tidigare Hedemorasamlingar (se Sv. landsm. 1918, s. 75) 
utarbetat en under året ej fullt avslutad typordlista, byggd på 
målet i byn Mälby, bekant för sin skiljaktighet från andra byar, 
särskilt genom en viss svårighet att uttala r, samt har även 
gjort andra uppteckningar (jämförelser med Skedvimål, skrock 
m. m.). 

Husby. Vid besök hos redaktör J. Carlsson, om vars ordbok 
jfr s. 32 f. ock 37 ovan, har Geijer gjort anteckningar om ordboken, 
dess beteckningar m. ni. T. Ericsson har inom en annan del 
av socknen, Stjärnsund, vars språk ej i väsentligare mån tycks 
skilja sig:  från det övriga Husbymålet, gjort grammatiska an-
teck ningåri 
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Leksand. Fil. kand: A. Nygård har utvidgat sin formlära 
över Leksandsmålet (se Sv. landsm. 1918, s. 75) med en över-
siktlig framställning rörande de viktigaste uttalsreglerna samt 
med undersökningar ock exempelsamlingar hörande till gräns-
områden mellan formlära ock syntax, men ännu ej avslutat sitt 
arbete. P. Lundh har upptecknat täxter i Laknfis ock Tällbärg. 

Malung. 0. Bannbers har utredigerat tillägg till sina 
namnsamlingar ni. m. Fil. lic. N. S.jödahl har ägnat hela höst-
terminen åt undersökningar rörande kvantitetsutvecklingen i 
kortstaviga ord ock därmed sammanhängande frågor. Utgångs 
punkten utgöres av S:s iakttagelser i hans modersmål, målet i 
Ytter-Malung; men undersökningen har utvidgats till att om-
fatta allt material, som finnes samlat från hela Västerdalarne 
ock en stor del material från andra delar av Dalarne. Arbetet 
fortsättes. 

Mora. Teol. stud. E. Öhnell har under ett par veckor på 
sommaren utfört en undersökning i Oxbärg, som dock ej av-
slutats. 

Nås. Fil. kand. J. Gabriel Jonsson har under sommaren 
fortsatt sina stora samlingar rörande målets grammatik ock 
ordförråd. 
. 	Rättvik. Lektor A. KorMn har fortsatt ock avslutat sin 

formlära för målet i byn Mårtenbärg. 
Sollerön. Herr Karl Lärka har utfört mycket omfattande 

täxtuppteckuingar, stenograferade på dialekt. 
Stora Skedvi. Fil. lie. C. C. Schmidt har fortsatt sina 

undersökningar, varvid som ledtråd använts J. Carlssons ordbok 
över Husbymålet. Partiet m-ö har under året genomgåtts. 

Stora Tuna. Fil. lic. P. Envall har gjort en undersökning 
i byarna Buskåker ock Hässe. 

Torsång. Fil. stud. fröken Rut Kjerski har under som-
maren använt omkring två månader till undersökningar i orten, 
med huvudstation i byn Tylla. 

Tyngsjö. Fil. lic. N. Sjödahl har ifyllt en typordlista 
ock gjort några jämförelser mellan Tyngsjömål ock värmländska 
grannmål. 

Venjan. 0. Bannbers har under Dalarnes hembygdsför-
bunds byundersökningsexpedition till Finngruvan gjort omfattande 
uppteckningar rörande dialekten. 
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Älvdalen. Teol. stud. E. Öhnell har börjat uppteckningar 
i Mjågen. 

Dalsland. Fil. lic. G. Bergman har ifyllt en typordlista 
för Skåller ud samt skrivit omkr. 500 ordlappar ock smärre 
folkminnesuppteckningar, allt påbörjat år 1918. Hans arbete 
har honorerats av särskilda gåvomedel (jfr i det följande s. 49). 
För sitt arbete har B. konfererat med prof. Lindroth, som lett 
de av dialektforskningsinstitutet i Göteborg föranstaltade arbetena 
i landskapet. Även fil. mag. R. Jirlow har under Nordiska 
Museets byexpedition gjort dialektuppteckningar i Nössemark, 
Ed ock Håbol. 

Gestrikland. Fil. kand. P. E. T. Lindkvist har under 
hela året fortsatt bearbetningen av dialektmaterial. Under juni 
ock augusti har L. också i orten fortsatt sitt insamlingsarbete. 
Hans största ordsamling, den från H amrånge, har under året 
växt till inemot 7,000 ord. Kontrollgenomgång av dessa har 
under året avslutats. Dessutom ha geografiska namn samlats. 
Alla de andra Gestrikemålen äro även indragna i undersökningen. 
Typordlistorna i Uppsala ha för ändamålet exeerperats. 

Gotland. Sällskapet för gotländsk forskning har under 
året kraftigt främjat de gotländska dialektforskningarna genom 
att häråt anslå hela sin årsinkomst av räntor för detta år, det 
första då ränteavkastningen fått, enligt sällskapets stadgar, tagas 
i bruk. Med understöd av sällskapet har fil. stud. Herbert 
Gustavson under sammanlagt fäm veckors tid bedrivit under-
sökningar på följande orter: Fåröu, Bunge, Fleringe, Hall ock 
Lärbro. Den gotländska typordlistan (varom se i det föregående 
s. 37 samt Sv. landsm. 1919, s. 53 f.) har fullständigt ifyllts 
för Lärbro ock Fleringe, det parti som rör formläran för 
Får ö n. Dessutom ha andra uppteckningar gjorts ock även en 
Fåröbo, J. A. Enderberg, enligt av lektor Klintberg givna före-
dömen ock uppslag, vunnits till medarbetare i den nya Fårö-
undersökningen, särskilt för upptecknande av täxtmaterial. 
Under början av G:s Fåröarbete deltog häri även fil. stud. N. 
Tiberg. Han var härvid ej blott G. till jälp, utan vann ock 
erfarenhet ock övning, innan han sedan samma sommar började 
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egna undersökningar i annan del av ön, som utsetts till hans 
'arbetsfält, nämligen trakten mellan Visby ock Klintehamn. 
Under inemot en månad arbetade T. i Hejde, därefter ungefär 
lika lång tid i Västerh ej de. För båda orterna har han ifyllt 
en gotländsk typordlista, i Heide dessutom antecknat omkring 
1,000 ord. Därjämte ha även gjorts andra anteckningar, av vilka 
en del röra målen i Guldrupe ock Väte. Slutligen har lektor 
Klintberg fortsatt sina stora arbeten rörande Lau (jfr s. 37 ovan). 

Hälsingland. I Forsa socken har en typordlista ifyllts 
av fil. lic. P. Bogren. I Jätten da 1 har en undersökning på-
börjats av fil. stud. Nils Eriksson. 

Härjedalen. Fil. mag. S. Åsander har i sammanhang med 
en under sommaren för K. OrtnamnskommiWn utförd namn-
undersökning till kartbladet Hede återupptagit sina av sjuk-
dom avbrutna dialektundersökningar (jfr Sv. landsm. 1918, s. 
79). Fil. mag. E. Terner har som biprodukt till ortnamnsunder-
sökningar till kartbladet Åsarne även lemnat några dialekt-
uppteckningar från Storsj ö kapellförsamling. 

Jämtland. Om Geijers undersökningar i Rödön m. m. se 
ovan s. 37. Fil. stud. Anton Andersson har fortsatt sina uppteck-
ningar, vilka till största delen utgöras av folkminnen, stenogra-
fiskt upptecknade på dialekt. Hans arbete har utsträckts till en 
mängd orter i Jämtland: Brunfio ock Kyrkås, Offerdal, Näskott, 
Lit, Häggenås ock Hammerdal samt under året framför allt 
Ho tagen, där särskilt språkgränsförhållandena mellan den svenska 
byn Gunnarsvattnet ock den norska byn Eidet voro föremål för 
undersökning. Sju elever vid Birka folkhögskola ha genom 
förmedling av fil. mag. E. Terner till arkivet insänt folkminnes-
uppteckningar, delvis även innehållande notiser om dialekterna, 
från Näskott, Offerdal, Mattmar, Kyrkås, Bärg, Hammer-
dal ock Sun dsj ö. Slutligen har Terner också inlemnat av honom 
under resor för ortnamnsundersökning till kartbladet Åsarne gjorda 
anteckningar från Oviken, Myssjö ock Bärg. 

Medelpad. Fil. lic. A. Vestlund har under sommaren egnat 
mer än två månaders tid åt undersökningar i In d a lsli d en, 
Torp, Holm ock Bär gsjö. Av dessa arbeten var det, som ut- 
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fördes i förstnämnda socken (inemot 3,000 ord, ortnamn m. m.), 
understött genom ett stipendium från Norrländska studenters hem-
bygdsförening. Hela vårterminen egnades åt fortsatt bearbetning 
av samlingar från hela landskapet ur vokalistnens synpunkt. 
De år 1918 gjorda samlingarna från Attmar ha färdigredi-
gerats (en avhandling om ljudläran å 111 blad, omkring 1,700 
ordlappar m. m.). Dessutom har i Uppsala efter en sagesman 
från Ljustorp utarbetats en ordsamling på omkring 1,300 lappar. 

Norrbotten. Lektor Hulda Rutberg har fortsatt bearbet-
ningen av sitt stora material från Nederka lix. Under sam-
värkan med hänne har fil. mag. fröken Carin Pihl börjat en 
undersökning av Överkalixmålet, varåt egnades dels två 
månader under sommaren — härunder upptecknades omkr. 2,600 
ord m. m. i kyrkbyn ock gjordes exkursioner, särskilt åt norr — 
dels december månad, då undersökningen var förlagd till Nybyn. 
Sommarresan understöddes genom ett stipendium från Norr-
ländska studenters hembygdsförbund. 

Småland. Om T. Ericssons undersökningar av Gränna-
ock Visingsömål se ovan s. 36. I Alseda socken har fil. mag. 
Josef Svensson fortsatt sina uppteckningar från 1918 ock full-
ständigt ifyllt en typordlista. I Kalvsvi k s socken i Kinne-
valds härad hat fil. mag. Elin Carlsson efter samråd med fil. 
lic. G-. Hedström i Lund börjat en undersökning. Dessutom har 
hon gjort en undersökning i Burseryds socken i Västra härad. 

Uppland. Professor Hesselmau bar fortsatt arbetet på Upp-
landsordboken ock även sina år 1918 böljade uppteckningar i 
Roslagen, där särskilt Häverö, Söderbykarl ock Lohärad 
varit föremål för undersökning. Lektor A. Isaacsson har fortsatt 
sin undersökning av Fjärdhundramålet ock därunder besökt 
alla socknar i Fjärdhundra utom Enåker ock Härnevi. Om den 
tnedvärkan, han särskilt vid ett besök i Vittinge m. m. haft av 
T. Ericsson, se ovan s. 37. Fil. stud. Emanuel Eriksson har gjort 
uppteckningar rörande sin hembygd, Östervåla. På grundval 
härav har han utarbetat en utförlig ock mångsidig monografi 
över bondelivet i hans hembygd, skildrat med dialektens ter-
minologi som utgångspunkt. 
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Värmland. Rektor G. Kallstenius har fortsatt arbetet på 
,in översikt, över hela landskapets mål. Fil. kand. J. Hedlund 
har 	börjat en monografi över Ransäters målet, vartill han 
redan 1916 börjat samla material. Sommaren 1919 har H. an-
vänt omkring två månader till nya materialsamlingar i Ransäter, 
Ö. Ullerud ock Nyed. 

Västerbotten. Fil. Mag. L. Sydin, som utfört rikhaltiga 
ock noggranna undersökningar rörande målet i hans hemort, 
Trehörningsjö i Ångermanland, på gränsen mot Västerbotten, 
påbörjade en jämförande undersökning av Nord malin gsmålet, 
avsedd att dels fastställa de viktigaste skiljepunkterna, dels kon-
trollera äldre uppteckningar från Nordmaling. Hans arbete rö-
rande Nordmalingsmålet måste dock på grund av sjukdom avbry 
tas. I Bjurholm har fil. stud. Greta Lindström börjat en under-
sökning, under användande av äldre uppteckningar från orten. 

Västergötland. Dr J. Götlind har med användande av av 
<le frågelistor, vilka framgått ur hans vinterarbete (jfr ovan s. 35) 
företagit undersökningar i 17 socknar inom Frökinds, Vilske, 
Redvägs ock Kinds härader. Inom sistnämnda område gjordes 
mera omfattande undersökningar. Med honom har samarbetat 
-särskilt fil. kand. Ernst Carlsson, som med Götlinds frågelistor 
genomrest 28 socknar i nordöstra Västergötland. Omfattande 
Västgötaforskningar ha också utförts av fil. mag. R. Ljunggren. 
Utom undersökningar rörande torp- ock lägenhetsnamn inom 
Älvsborgs län, som han på uppdrag av K. Ortnamnskommittén 
alltsedan år 1916 fullföljt, har han fortsatt bearbetningen av 
det under 1918 års byundersökningsexpedition samlade materialet 
(jfr Sv. landsm. 1919, s. 56) ock slutligen under året börjat 
en avhandling om syntaxen i västgötamålen, närmast i hans 
hemort, Laske-Vedum. I ock för hans syntaktiska undersöknin-
gen har också genomgåtts hela det från övriga delar av Väster-
götland samlade täxtmaterialet. De tre nämnda Västgötaforskarna 
sammanträdde på Mössebärg, ock hade därvid förmånen att även 
få konferera med professor Beckman från Göteborg, vilken 
någon tid förut intresserat en av sina lärjungar vid Göteborgs 
högskola, fil. mag. E. Abrahamsson, att företa målet i trakten av 
Göta älv till monografisk behandling. 
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Västmanland. Om T. Ericssons arbeten inom landskapet 
se ovan s. 33 ock 36 f. Om lektor Isaessons arbeten rörande de' 
västmanländska målen i Fjärdhundra jfr ovan s. 42. Fil. mag. A. 
Thorfors har dels fortsatt sina undersökningar rörande målet i sin 
hemort, Ro mfartu n a, m. fl. orter i östra delen av landskapet, dels 
under omkring sju veckor företagit en undersökning av målet 
i Lindes b ärgs landsförsamling jämte Guldsmedshyttans kapell-
församling. Hans arbeten ha till väsentlig del varit inriktade 
på att söka få fram det för orten karakteristiska i ordförrådet, 
särskilt i fråga om jordbruk, byggenskap ock hyttbruk. 

Ångermanland. Fil. lic. T. Bucht har under året utar-
betat en avhandling om utvecklingen av gammalt kort o ock a 
i No ramålet under jämförelse med en del andra mål samt fort-
satt sin materialsamling.  i Nora, dels på nyåret, dels under två må-
nader på sommaren. Även några anteckningar om Härnösands 
stadsmål ha gjorts av B. 1 T reh örni n gsj ö har fil. mag. L. Sjödin 
på grundval av egna tidigare påbegynta anteckningar utarbetat en 
större ordsamling, som i mycket torde vara representativ för det 
språkligt sammanhängande området Arnäs-Gideå-Trehörningsjö. 

' Östergötland. Utom de i det föregående (s. 34 f.) nämnda 
tre östgötaundersökarna TydU, Ålander ock Törnqvist har under 
är 1919 även docenten 0. Gjerdman deltagit i undersökningarna 
i orten. Under tiden 11-29 juli har nämligen G. tillsammans 
med TyUn i ock för kontroll av olika upptecknares uppfattning 
ock beteckning företagit en resa genom följande socknar: Risinge, 
Vånga, Skärkind, Ristad, Kvistbärg, Ekebyborna, Hagebyhöga, 
Hov, Hada, Stora Åby, Åsbo, Jonsbärg, Häradshammar, Rönö 
ock S:t Anna (Espholm). Årets övriga resor inom Östergöt-
land ha huvudsakligen agnats åt besvarandet av Törnqvists ovan 
(s. 35) omtalade frågelista rörande formläran. Denna frågelista 
har av Tydår genomgåtts i socknarna Stora Åby ock (delvis) 
Ödeshög, av Ålander i Norra Vi samt (delvis) Asby ock Kisa. 
Törnqvist har genomgått samma lista i 26 socknar, represen-
terande alla delar av landskapet utom Finspänga läns ock Kinda 
härader samt Motalatrakten. Reseersättningen har varit 10 
kronor pr dag för samtliga undersökare i Östergötland utom 
Gjerdman, som för hela tiden 11/7-29/7  erhöll 315 kr. 
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Översikt av inkomster ock utgifter 
för under år 1919 från Uppsala ledda undersökningar av 

svenska folkmål. 

Ä. Medel som förvaltats av den statsunderstödda 
undersökningen. 

1. Sammandrag av räkenskaperna för användningen av 
1919 års statsanslag. 

Inkomster. 
Av 1918 års lagtima riksdag å extra stat för år 1919 

beviljat anslag 	  kr. 10,400. oo 
Av 1919 års lagtima riksdag å tilläggsstat för år 1919 

beviljat anslag 	  » 	3,000. oo 
Summa kr. 13,400. oo 

	

Utgifter 	 
Arvoden: till Geijer 	  kr. 5,000. oo 

» Ericson 	  » 5,000. oo » 10,000. oo 
Reseersättningar: till Geijer 	 kr. 1,300. oo 

» Ericsson 	 » 	700. oo » 	2,000. oo 
Inlösen av handskrifter: 
till fil. lic. A. Vestlund för en ordsam-

ling från Ljustorps socken i Medel- 
pad 	  kr. 	150. oo 

till lektor E. Grip för dialektsamlingar 
från Loftahammars socken i Småland' » 	50 oo 

till fil. mag. L. Sjödin för en typord-
lista för Trehörningsjö socken i Ånger- 
manland 	  » 	100 oo 

till fil. mag. P. Bogren för en typord- 
lista för Forsa socken i Hälsingland » 	100. oo » 

Transport kr. 	400. oo kr. 12,000. oo 

1) Jfr i det följande s. 47 not 2. 
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Transport kr. 400. oo kr. 12,000. oo 
till folkskolläraren E. Åström, Gagsniark, 

Brännfors, för en uppsats om dialekten 
i Byske socken i Västerbotten . . . » 	40. oo  

till herr G. Lova, Stabby, Söderbykarl, 
för diverse uppteckningar ock sam- 
lingar  	25.— >465. — 

Materialier: kartonger kr. 218. oo, papper kr. 48. 50, 
böcker kr. 151. 95, andra materialier kr. 31. 35 . . 	449. so 

	

Tillfällig arbetsjälp   » 	182. oo 

Diverse expenser: maskinskrivning kr. 129. 75, tryck-
ning 65. 50, frakter ock bud kr. 30. 40, porton kr. 
47. so, övriga expenser kr. 29. 75 	  » 	303. 20 

Summa kr. 13,400. oo 

.1. Redovisning för landstingsanslag, som under år 1919 stått till 
den statsunderstödda undersökningens förfogande. 

Gävleborgs läns landstings anslag. 

Inkomster. Anslag för år 1919 	  kr. 500. oo 
Summa kr. 500. oo 

Utgifter. Till fil. kand. P. E. T. Lindkvist för under- 
sökningar i Hamrånge m. m. (jfr ovan s. 40) . kr. 450. oo 

Behållning till år 1920  	50. oo 
Summa kr. 500. oo 

Jämtlands läns landstings anslag. 

Inkomster. Anslag för år 1919 	  kr. 500. oo 
Summa kr. 500. oo 

Utgifter. Till fil. stud. Anton Andersson för undersök- 
ningar i Hotagen m. ra. (jfr ovan s. 41) . . . kr. 250. oo 

Till fil. mag. E. Terner för dialektuppteckningar 
från Oviken m. m. (jfr ovan s. 41) 	 » 	150. oo 

Behållning till år 1920 	 » 	100. oo 
Summa kr. 500. 00 
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Kalmar läns norra landstings anslag. 

47 

Inkomster. 	Anslag för år 19191 	  kr. 200.00 
Summa kr. 200. oo 

Utgifter. 	Till lektor E. Grip för dialektundersökningar 
i Loftahammars socken2   kr. 200. oo 

Summa kr. 200. oo 

Kopparbärgs läns landstings anslag. 
Inkomster. 

Anslag för år 1919 	  kr. 3,000. oo 
Summa kr. 3,000. oo 

Utgifter. 

	

Brist i kassan från år 1918   kr. • 74. 5 4 
Till fil. kand. E. Sandback fyllnadsersättning för under år 

1918 utförda undersökningar i Rättvik ock Boda 
(jfr Sv. landsm. 1919, s. 51) 	  » 	150. oo  
lektor A. Korlen för samlingar från Rättvik (jfr 
ovan s. 39) 	  » 	400. oo  
herr K. Lärka, Sollerön, för täxtuppteckningar från 
Sollerön (jfr ovan s. 39) 	  » 	200: oo  
fil. kand. J. Gabriel Jonsson för fortsatta undersök- 
ningar i Nås (jfr ovan s. 39) 	  » 	400. oo  
fil. lic. P. Envall fyllnadsersättning för under år 
1918 utförda undersökningar i Svärdsjö ock Envi- 

	

kens socknar (jfr Sv. landsm. 1919, s. 51 f.) . . » 	300. oo 
docent E. Neuman för undersökningar i Grangärde 
(jfr ovan s. 38) 	  » 	300. oo 
fil, stud. fröken R. Kjersen för undersökningar i 
Torsång (jfr ovan s. 39) 	  » 	500. oo  
fil. lic. N. Sjödahl för undersökningar i Tyngsjö (jfr 

ovan s. 39)  	 150. oo  
skriftställaren Carl Larsson i By för resa till Upp-
sala i ock för tenomgång på landsmålsarkivet av 
hans dialektuppteckningar från By 	  » 	35. oo 

Behållning till år 1920 	  » 	490. 46 

Summa kr. 3,000. oo 
Av Kalmar läns södra landsting har för år 1919 beviljats ett anslag 

å 600 kr. till lika fördelning mellan Undersökningen av svenska folkmål i 
Uppsala ock Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund. Det till Upp-
salaundersökningen sålunda beviljade anslaget 250 kr. har emellertid ännu ej 
influtit ock ej använts. 

F r lektor Grips undersökning, vilken utfördes år 1918, var en ersätt-
ning av 450 kr. överenskommen. Härav täcktes 200 kr. av samma landstings 
anslag för år 1918, ock 50 kr. av statsanslaget för 1919 (jfr ovan s. 45 ock 
Sv. landsm. 1919, s. 60). 
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Kronobärgs läns landstings anslag. 

Inkomster. Anslag för år 1919 	  kr. 250. oo 
Summa kr. 250. oo 

Utgifter. Till fil. mag. Elin Carlsson för undersök- 

	

ningar i Kalvsvik m. m. (jfr ovan s. 42) . . . kr. 	225. oo 
Behållning till 1920 	  » 	25. oo 

Summa kr. 250 .00 

Västmanlands läns landstings anslag. 

Inkomster. Behållning från år 1918 	  kr. 400. oo 
Anslag för år 1919 	  » 	750. oo 

Summa kr. 1,150. oo 

Utgifter. Till fil. mag. A. Thorfors fyllnadsersättning 
för under år 1918 utförda uppteckningar från Rom- 
fartuna 	  kr. 	50. oo 

» 	densamme för undersökningar i Haraker m. fl. orter » 	200. oo 

	

» lektor A. Isaaesson för undersökningar i Fjärdhundra » 	550. oo 
Behållning till år 1920 	  » 	350. oo 

Summa kr. 1,150. oo 

Örebro läns landstings anslag. 

Inkomster. Anslag för år 1919 	  kr. 750. oo 

Summa kr. 750. oo 

Utgifter. Till fil. mag. A. Thorfors för undersök- 
ningar i Linde ock Guldsmedshyttan 	  kr. 	400. oo 

Behållning till år 1920 	  » 	350. oo 
Summa kr. 750. oo 

3. Redovisning för till undersökningen influtna gåvomedel år 1919. 

Inkomster. 
Behållning från år 1918 	  kr. 3270. oi 
Gåvor insända genom landshövding W. 

Murray ock avsedda för doc. E. 
Neumans arbete med utgivning av 
äldre källor rörande dialekterna i 

Transport kr. 3,270. 01 
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Transport kr. 3,270. o 
Västmanland ock Dalarne ock i sam- 
band härmed företagna undersök- 
ningar, (jfr ovan s. 35 f. ock Sv. 
landsm. 1919, s. 41 ock 63): 

från direktör Lars Blume, Arboga . . kr. 500. 00 
» 	Torsten Gumeelius, Kärr- 

gruvan 	  » 	500. oo 
Fagersta bruks A.-B. 	  » 1,000. oo 
direktör Hadar Hallström, Köping » 	300. oo 
brukspatron Uno Lindberg, Stockholm » 	200. oo kr. 2,500. o 

Gåva till undersökningar i, Västernorrlands län från 
Graningevärkens .A.-B. genom prof. J. A. Lundell » 	300. o 

	

Gåva till undersökningar på Gotland av onämnd givare » 	100. 00 
Gåvor till undersökningar i Dalsland, tecknade på listor: 
n:o . 4 insänd genom Dalslands Hem-

bygdsförbunds ordförande, läro- 
verksadj. A. Härnelius, Åmål . . 	kr. 	173. oo 

	

n:o 5 insänd genom grossh, H. Th 	 
Dahlen i Göteborg  	50. oo 

n:o 8 insänd genom riksdagsmannen, 

	

godsägaren A. v. Sneidern . . 	» 	535. oo 	» 	758. oo 
Gåva till undersökningar i Dalarne från direktör Emeric 

Thunberg genom prof. J. A. Lundell 	 » 1,000. 00 

Summa kr. 7,928. o 

Utgifter. 
Till 0. Gullberg för teckningar till dalmålsordboken 

(jfr Sv. landsm. 1918, s. 77 ock 1919, s. 63) . kr. 	250. oo 
doc. E. Neuman (jfr s. 35 f. i det föregående) . . » 2,241. 67 
fil. stud. N. Tiberg för undersökningar i Väster- 
hejde på Gotland (jfr s. 41 i det föregående) . . » 	100. oo 
fil. lic. T. Bucht för undersökningar i Nora i 
Ångermanlandl 	  » 	200. oo 
fil. mag. L. Sjödin för en ordsamling från Trehör-
ningsjö i Ångermanland (återstoden av den över-
enskomna ersättningen, inalles 500 kr., utbetalas 
1920, jfr ock s. 44 ovan)  	100. oo 
fil. lic. G. Bergman för undersökningar i Skålle- 
rads socken i Dalsland 	  » 	300. oo 

Behållning till år 1920 	  » 4,736. 34 

Summa kr. 7,928. o 

1) Dessa undersökningar understöddes dessutom genom ett stipendium på 
100 kr. frän Norrländska studenters hembygdsförening (jfr s. 53 i det följ.). 

4-200172. Sv. lanciam. 1920. 



50 	GEIJER, UNDERSÖKNINGEN AV SVENSKA FOLKMÅL 1919. 

4. Redovisning för av undersökningen disponerade räntemedel 1919. 

	

Inkomster. Räntebehållning från år 1918 . . . . kr. 	354. 50 

	

Under år 1919 upplupna räntor . . . • . . . » 	271. 29 

	

Summa kr. 	625. 79 

Utgifter. Till 0. Gullberg för förarbeten till fort- 

	

satta teckningar till dalmålsordboken . . . . kr. 	44. o5 
Behållning till år 1920 	  » 	581.74 

	

SUMMA kr. 	625.79 

B. Medel som förvaltats av särskilda föreningar ock 
styrelser i Uppsala. 

1. Sammandrag av styrelsens för Östergötlands folkmålsundersök-
ning i Uppsala räkenskaper år 1919. 

Inkomster. 
Behållning från år 1918 	 kr  7,987. 82 
Östergötlands läns landstings anslag för år 1919 . . • 3,000. oo 
Årsbidrag av godsägare J. G. Wennersten, Ballersta, 

Linköping 	  » 	200. oo 
Upplupna räntor 	  » 	434. 89 

Summa kr. 11,622. 71 

Utgifter. 
Till fil. kand. S. Rothman resterande arvode för upp- 

teckningar i V. Harg 1911, 1914, 1915 ock 1917 kr. 	200. ou 
Reseersättningar år 1919: 
Till docent 0. Gjerdman 	 kr  315. oo 

fil. lic. F. Tydån  	» 	600. oo 
fil. mag. E. Törnqvist 	 » 	750. oo 

.» 	fil. mag. T. Ålander 	 » 	300. oo » 	1,965. ou 
Arvoden för systematisk bearbetning av 

insamlat material: 
Till fil. lic. F. Tydån 	 kr  2,550. oo 

fil. mag. E. Törnqvist 	. . » 1,350. oo 
fil. mag. T. Ålander 	  » 1,960. oo 5,850. ou 

Transport kr. 8,015. 00 
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Transport kr. 8,015. 00 
'Expenser för tillfällig arbetsjälp med excerpering 	. 	. » 720. oo 
Diverse materialier ock förvaltningskostnader 	. 	. 	. 	. » 151. 89 
Behållning till år 1920 	  » 2,735. 82 

Summa kr. 11,622. 71 

4. Redovisning för gåvomedel till "Västgöta folkmålskommitte i 
Uppsala år 1919. 

Inkomster. 

Behållning från år 1918: Kapital 	 kr 	3,223. 98 
Under år 1918 upplupen ränta 	  » 	28. 43  
Inkomst av en föreläsning över Västgötamålen, hållen 

	

i Falköping ock Skövde av dr J. Götlind . . . » 	35. oo  
Bidrag av H. K. H. Prins Carl, Stockholm 	 » 	200. oo 

friherre W. Klingspor, Råbäck 	 » 	1,200. oo  
greve G. Hamilton, Blombärg 	 » 	600. oo 
riksmarskalk F. von Essen, Kavlås . » 	500. oo 
kammarherre A. von Essen, Halliden 	• » 	500. oo  
greve N. F. Posse, Vreten . . . » 	500. oo 

» grevinnan S. Sparre, Mariedal 	. 	. 	500. oo  
friherre P. Hierta, Främmestad 	 » 	500. oo 
ryttmästare R. Bäckström, Tunarp 	» 	500. oo  
direktör C. Erikson, Rydboholm 	 » 	200. oo  
godsägare G. Berg, Skövde 	  » 	150. oo  
aktiebolaget Dalhems väveri, Borås . 	» 	100. oo  
fabrikör S. Svensson, Borås 	  » 	100. oo  

	

kammarherre A. 0. Hedenstierna, Mariestad » 	100. oo 
direktör C. Sandels, Mariestad 	 » 	100. oo 
bankdirektör V. Peterzkns, Mariestad 	» 	100. oo  
direktör J. Hedin, Mariestad 	 » 	100. oo  
grossh. Sjöstedt, Hjo 	  » 	100. oo 
grossh. J. Lithander, Göteborg 	 » 	100. oo 
fru Märta Andr&m, Stockholm 	 » 	100. 00 
fabrikör A J:son Borg, Kinna 	 » 	100. oo 

	

häradshövding T. Odencrants, Borås   » 	100. oo 
direktör C. Berntson, Borås 	  » 	100. oo 
grossh. K. Evers, Borås 	  » 	100. oo 
fabrikör N. Skoglund, Borås 	 » 	100. oo  
fabrikör S. Svenson, Borås 	  » 	100. oo 
fabrikör D. Olander, Borås 	  » 	100. oo 

Transport kr. 10,237. 41 
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Transport kr. 10.237. 41 

Bidrag av fabrikör T. Gentzel, Borås 	  » 	100. ob 
fabrikör S. Sandwall, Borås 	  » 	100. oo 
fabrikör II. Hallås stärbhus, Borås . . . 	» 	100. oo 

	

bankdirektör E. v. Zweigbergk, Borås . • • » 	100. oo 

	

aktiebolaget Erikson & Larson, Borås . . » 	100. oo 
direktör H. N:son Dag, Lidköping 	» 	100. oo 
notarie W. Hamberg, Stockholm 	 » 	100. 00 
grossh. C. Jacobson, Borås 	  , 	50. oo 
Vila & Johanson, Borås 	  » 	60. oo 
järnhandl. J. Nilson, Borås 	  » 	50. oo 
fabrikör R. ölander, Borås 	  » 	50. 00 
disponent K. Neurnan, Borås 	  » 	50. oo 
handlanden B. Bohlin, Hjo 	  » 	50. oo 
järnhandlare J. Kihlberg, Hjo 	  » 	50. oo 
godsägare J. A. Johanson, Hjo 	 » 	50. oo 
doktor P. Sahlin, Skara 	  » 	50. oo 
apotekare C. V. Lindquist, Skara 	 » 	50. oo 
doktor G. Ekelund, Skövde 	  » 	50• oo 
fabrikör L. Andersson, Kinna 	  » 	50. oo 
fabrikör L. Svensson, Kinna 	  » 	50. oo 
grosshandlare G. Vennberg, Lidköping . 	 » 	50. oo 

	

bankdirektör T. Bergqvist, Skara . . • • , 	60. oo 
-doktor E. Westermark, Skara 	  » 	50. oo 

Summa kr. 11,737. 41 

_Utgifter. 

Arvode åt d:r J. Götlind för år 1919 	 kr 	5,200. oo 
Resterande arvode åt d:r Götlind för föregående år 	. » 400. oo 
Tilläggsarvode åt d:r Götlind 	  » 200. oo 
Reseersättning åt d:r Götlind för 1 mån. 7 dagar . 	. » 146. 50 

Ersättning åt kand. E. Carlsson för 11 dagars språk-
ligt kompletteringsarbete i Västergötland somma- 
ren 1919 	  » 146.67 

Konferens på Mössebärg (jfr ovan s. 43) 	 » 24 

Reseersättning åt skattmästaren för två insamlingsresor 
sommaren 1919 	  », 211.88 

Matetialier, porton m 	m. 	  » 36 
Kostnader för tryckning av En Västgötabok 	. » 1,843. 32 

Behållning till år 1919 	  » 3,493. 44 

Summa kr. 112737.41 
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3. Redovisning för de av Norrländska studenters hembygdsförening 
i Uppsala år 1919 till folkmålsundersökningar använda medel. 

Västernorrlands län. 
Inkomster. 

Anslag för år 1919 av länets landsting 	kr 500. oo 
Sunrma kr. 500. oo 

Utgifter. 
Till fil. lic. A. Vestlund för fortsatta undersökningar av 

Medelpads folkmål (jfr ovan s. 41 f.) 	 kr 400. oo 
Till fil. lic. T. Bucht för fortsatta undersökningar av 

ångermanländska mål (Nora socken, jfr ovan s. 44) » 100. oo 
Summa kr. 50.0. oo 

Västerbottens län. 
Inkomster. 

Anslag för år 1919 av länets landsting 

  

kr  - 300. oo 

  

    

Summa kr. 300. oo 
Utgifter. 

Till fil. mag. L. Sjödin för undersökning av Nordmalings- 
målet (jfr ovan s. 43) 	  kr. 50. oo 

Till fil. stud. Greta Lindström för undersökning av Bjur- 
holmsmålet (jfr ovan s. 43) 	  » 100. oo 

Behållning till år 1920 	  » 150. oo 
Summa kr, 300. oo 

Norrbottens län. 
Inkomster. 

Anslag för år 1919 av länets landsting 

  

kr 300  oo 

  

    

Summa kr. 300. oo 
Utgifter. 

Till fil. mag. Carin Pihl för undersökning av Överkalix- • 
målet (jfr ovan s. 42) 	 kr 300 oo 

Summa .kr. 300. oo 

Utom nämnda tre landstingsanslag har föreningen under år 1919 
disponerat ett anslag från Gävleborgs låns landsting å 300 kr. Detta 
sistnämnda anslag har under året använts för fäbodundersökningar, 
utförda av fil. mag. D. Åkerblom. 
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Sammanfattning av redogörelserna för särskilda kassor 1919. 

Inkomster. 
Å. Medel förvaltade av den statsunderstödda undersökningen i 

Uppsala. 
Statsanslag 1919 	  13,400. oo  
Landstingsanslag 1919 ...... • .   6,350. oo . 
Gåvomedel 1919 	  7,928. 01  
Besparade räntor 	 625. 79 	28,303. so 

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

1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning. 
Behållning från år 1918 	  7,987. 82 
Under år 1919 influtna anslag ock gåvomedel 3,200. oo 
Upplupna rä,ntor  	434.  89 	11,622. 71 

2. Av Västgöta Folkmålskommitte. 
Behållning från år 1918 (inklusive under år 

1918 upplupen ränta) 	  3,252. 41  
Inkomst av föreläsning  	35. oo  
Bidrag av enskilda 	  8,450. oo 	11,737. 41 

3. Av Norrländska Studenters Hembygdsförbund. 
Landstingsanslag 	  1,100. oo 1,100. oo 

Summa kronor 52.763. 92 

Utgifter. 
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda undersökningen. 

Utbetalningar av statsanslaget till täckande av 
utgifter år 1919 	  13,400. oo 

Utbetalningar av landstingsanslag till täckande av 
utgifter år 1919 	  4,984. 54  

Behållning av landstingsanslag till år 1920 . 	 1,365. 46 6,350. oo 
Transport kr. 19,750. 00 
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Transport kr. 19,750. oo 
Utbetalningar av gåvomedel till täckande av ut- 

gifter år 1919  	3,191. 67 
Behållning av gåvomedel till år 1920 	. 	. 	. 	. 4,736. 34 7,928. 01 
Utbetalning av räntemedel till täckande av ut-

gifter år 1919 44. 05 
Behållning av räntemedel till år 1920 . 	. 581. 74 625. 79 

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

1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning. 
Utbetalningar till täckande av utgifter år 1919 	8,886. 89 
Behållning till år 1920  	2,735. 82  11,622. 71 

2. 	Av Västgöta Folkmålskommitt. 
Utbetalningar till täckande av utgifter år 1919 	8,243. 97 
Behållning till år 1920  	3,493. 44 11,737. 41 

3. Av Norrländska studenters hembygdsförening. 

Utbetalningar till täckande av utgifter för folk- 
målsundersökningar  	950. oo 

Behållning till år 1920  	150. 00  1,100. oo 
Summa kr. 52,763. 92 

Alltså utgör sammanlagda beloppet av utgifter för den stats-
understödda undersökningen kr. 28,303. so (jfr s. 54), utgifterna för 
särskilda styrelser ock föreningar i Uppsala kr. 24,460. 12. 



Årsberättelse 
från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid 

Göteborgs Högskola febr. I919—febr. 1920. 

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

Institutets styrelse har under arbetsåret så till vida under-
gått en förändring, som Prof. B. Hesselman i ock med sin ut-
nämning till professor vid Uppsala universitet avgått som leda-
mot samt prof. Hj. Lindroth i ock med sin utnämning till pro-
fessor i nordiska språk vid Högskolan (24 nov. 1919, av K. 
Maj:t stadfäst 19 dec.), med bibehållande av sitt uppdrag att 
vara sekreterare ock undersökningsledare, inträtt såsom själv-
skriven ledamot. I arbetsutskottet invaldes den 15 sept. i prof. 
Hesselrnans ställe prof. N. Beckman. 

Revisorer för kalenderåret 1919 ha varit advokat Ossian 
Rygård ock prof. E. Wadstein med professorerna Lundström ock 
Leander som suppleanter. Under arbetsåret ha hållits fyra sty-
relsesammanträden ock säx sammanträden inom Arbetsutskottet. 

Såsom assistent inom arkivet har under v.-t. 1919 tjänstgjort 
fil. mag. Rudolf Lundin ock från ock med h.-t. 1919 fil. stud. 
Axel Paulsson (såsom tillfällig vikarie för denne frk. A. Gerle). 

II. Ekonomiskt understöd 

har Institutet fått från flera håll. Utom det belopp på 8,000 kr., 
som i sept. enligt tidigare utfästelse även för 1919-20 över- 
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lemnats av hr. A. Carlander, har Institutet nämligen mottagit 
följande donationer ock gåvor: 
av person, som önskar vara okänd, genom landshövding von 

Sydow 25,000 kr.; 
av person, som önskar vara onämnd, 1,000 kr. för undersökning 

av Orust ock Tjörn, med utfästelse att för samma ändamål 
överlemna lika stort belopp för vartdera av åren 1920-
1923; 

av Styrelsen för Göteborgs sjöfartsmuseum 666: 67 kr. till upp-
teckning av fiskeriterminologien på bohuslänska fisklägen, 
under förbindelse att för samma ändamål överlemna lika 
stort belopp för åren 1920 ock 1921; 

av givare, som önskar vara onämnd, 500 kr., med utfästelse att 
lemna samma belopp under 1920. 

Grosshandlare B. Lindelöf har enligt tidigare löfte även för 1919 
överlemnat 250 kr. 
I övrigt hänvisas till revisionsberättelsen (som gäller kalen-

deråret 1919)1. 

III. Institutets arkiv 

(Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv) 
har, vad handskrifter angår, under arbetsåret tillvuxit dels genom 
sukcessiv införlivning av resultaten av de genom Institutet igång-
satta arbetena (varom se IV), dels ,genom mer tillfälliga förvärv. 
Dessa senare äro: 
N. NiUn, Avskrifter av densammes ortnamns- o. dialektanteck-

ningar från 1880-1884; 
B. Lan n, »Ur talspråket i Landvetter på 1850-talet»; 
A. Stalin, Primäranteckningar från densammes undersökningar 

inom länet 1900 ock 1901; 
I. Lin dquis t, Ortnamnsformer från GS kartblad 41 (Uddevalla) 

med inprickning på detta; 
0. Olsson, Ramsor (»räxor») från Tjörn o. Mjörn; 
E. Lindälv, Terminologin rörande snickerihantverket i Lindome 

ock liesmidet i Älvsåker. 

1) Den förvaras i Göteborgs Högskolas arkiv. 
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IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet. 

1. Undersökningsledarens egna arbeten. 
Bearbetningen av önamnen ock kustnamuen på sjök. Tjörn har 

fortsatts. Utkast till behandling av Landvetters sockens bebyg-
gelsenamn är under utarbetning, varjämte assistenten handletts 
vid motsvarande bearbetning av materialet för Partille ock Kol-
lered (se nedan). 

Avhandlingen om gränserna ock skiljaktigheterna mellan 
syd- ock nordbohuslänska har avslutats ock är under tryckning 
(jfr nedan). 

I publikationen »Tytt» (Tidskrift för Billströmska Folkhög-
skolans elevförbund) har offentliggjorts en populär uppsats »Om 
de »vackra» i- och y-ljuden på Orust och Tjörn». 

Förteckning har uppgjorts över för Institutets arbeten vik-
tigare Göteborgskartor i Stadsingenjörskontoret. 

Uppteckning har gjorts av ord ur målet i Valla sn (på 
Tjörn) efter infödd meddelare. 

I Gbgs Dagblad ha åtskilliga artiklar publicerats i samband 
med Institutets arbeten, däribland en redogörelse för sommarens 
undersökningar, artiklar om stavningen av namnet Grebbestad, 
om namnen Skagerak ock Kattegat, om namnet Ullervi samt 
(för julnumret) en behandling av härads- ock sockennamnen i 
länets västgötadel. 

Under sommaren har undersökningsledaren huvudsakligen 
ägnat sig dels åt att samla ock bearbeta material till en utred-
ning av gränserna ock skiljaktigheterna mellan syd- ock nord-
bohuslänska (jfr här ovan), dels att i stor utsträckning på ort 
ock ställe komplettera ö- ock kustnamnsmaterialet inom sjökor-
tet Tjörn. Resor för att inspektera ock handleda utsända un-
dersökare gjordes dessutom till Inlands Nordre, Lane-Ryr ock 
södra Dalsland. 

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

ligare inlemnade äro namnformerna ur Jens Nielsens Visitats-
boger, Norske Rigsregistranter 1—XII, Biskop Eysteins Jordebog 
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(Rode Bog), Oedman Bohus-Läns Beskrifning, Bidr. t. känned. 
om  Boh:s hist. o. beskr. II, VII, Norske Herredagsdomboger 
1579-1616, Forssell Undersökn. om  rikets ränta 1530-33, Lunds 
Ärkestifts Urkundsbok, Rhyzelius Monasteriologia ock Episco-
scopia, Klint Underrätt. t. kartor öv. Bohus-bukten och Kattegat, 
Oslo kapitels kopiebog h. 1-2 (A. Johnsen i norsk Histor. tids-
skrift 4 R. 3, 1 if.), Akershusregistret av 1622, J. Hahn i Måns-
son Sjöbok uppl. 1748, De la Gardieska ark. V—XVI. 

Den särskilda excerperingen av tryckt litteratur för den ut-
förligare behandlingen av Göteborgstrakten har fortsatts ock 
väsentligen avslutats. 

Excerperingen av handskrifter har likaledes fortsatts. 
Från Kammararkivet ha lemnats jordeboks- ock tiondelängds-
utdragen frän västgötadelens samtliga 12 socknar, ock excerpe-
ringen därsammastädes av de bohuslänska jordeböckerna från 
svenska tiden är förberedd. Excerperingen av bohuslänska arki-
valier i Köpenhamns riksarkiv har fullföljts, så långt som åtmin-
stone f. n. ansetts behövligt; komplettering av de äldsta där 
förvarade jb ur jb 1573 i Göteborgs Landsarkiv har påbörjats. 

Kustnamnsexcerperingen i Generallantmäteriarkivet har av-
slutats (efterkontrollering återstår dock). Även av äldre sjökort 

. i sjökartevärket har excerpering begynts; hittils har sjökor-
tet Tjörn genomgåtts. Även i Köpenhamn förvarade äldre kar-
tor ha tillgodogjorts. 

Den speciella handskriftsexcerperingen för Göteborgstraktens 
behandling har fortsatts ock utvidgats samt bragts nära sin av-
slutning. Denna excerpering har väsentligen ägt rum i Lands-
arkivet, i Kammararkivet, i Riksarkivet ock i Göta hovrätts 
arkiv. Det är förutom vissa enskilda urkunder huvudsakligen 
de yngre årgångarna av domböckerna som ännu återstå. Dess-
utom pågår för samma ändamål excerpering i Generallantmäte-
riarkivet av det till västgötadelen ock Göteborgs stad hörande 
äldre kartmaterialet, särskilt med hänsyn till naturnamnen; redan 
inlemnat är hithörande material för 7 av de 12 socknarna. Lika-
ledes har det hithörande kartmaterial, som förvaras i Kungl. 
Fortifikationens arkiv i Stockholm, excerperats. 

De för behandling av ortnamnen avsedda excerpten på 
lappar utgöra nu över 21,000, varav på Göteborgstrakten — 
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beträffande vilken även historiska synpunkter anlagts vid excer-
peringen — komma omkring 8,600. 

Arbetet på uppteckningen av dialekter ock levande ortnamns-
former har under sommaren bedrivits av instruerade ock ut-
sända högskolestudenter. Samlingar ha sålunda gjorts i Bulla-
ren (fortsättning av föregående års arbete), Sanne sn i Sörbyg-
den (ortnamn ock dialekt), Lane-Ryr, Ljung ock Grinneröd i 
Fräkne, Ucklum ock Ödsmål i Inlands Nordre (undersökaren 
erhöll för ändamålet ett Hvitfeldtskt stipendium) samt Valbo-
Ryr i s. Dalsland. För arbetet på Göteborgstraktens ortnamn 
ha uppteckningar gjorts i Askiins, V. Frölunda ock Råda sock-
nar inom Askims hd, Härryda, Landvetters ock Partille inom 
Sävedals hd. 

Genom infödda allmogemän pågå uppteckningar av målet 
i Bro sn i Stångenäs hd, Tegneby i Orusts Västra hd samt i någon 
mån Solbärga i Inlands Nordre hd. Uppteckningen av Bville-
målet fortsättes ock i någon utsträckning. Institutets infödde 
medarbetare i Stångenäs hd har ock värkställt uppteckning av 
ortnamnen i flåby socken. En ny genuin medarbetare har för-
värvats för Röra sn i Orusts Västra hd. 

En specialuppgift har upptagits på Institutets program genom 
planen att, parallellt med en av Minnesutställningens Fiskeri-
kommiW igångsatt insamling av framför allt äldre fiskeredskap, 
ägna särskild uppmärksamhet åt fisketerminologien på de bohus-
länska lägena, ock tack vare Sjöfartsmuseets gåva (se ovan) har 
arbetet redan i år kunnat påbörjas. Genom fil. mag. Bertil Ohls-
son ha sålunda under sommaren uppteckningar av denna art 
gjorts på Rönnäng, Dyrö ock Flatholmen, samtliga inom 
Tjörns hd. 

Med undersökningen av svenska folkmål i Uppsala har ett 
samarbete inletts för eventuellt uppgörande av gemensam plan 
för undersökningen av Dalslands folkmål. 

N:r II av Institutets skriftserie är under tryckning; det 
omfattar större ock mindre uppsatser inom såväl ortnamns- som 
dialektforskning. 

I sin egenskap av assistent på arkivet under v.-t. fortsatte 
fil. mag. Rudolf Lundin ock avslutade väsentligen den påbör-
jade genomgången av de äldre samlingarna (jfr föreg. årsber.), 
varjämte han biträdde vid nykomna samlingars inregistrering. 
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Detta senare arbete övertogs under h.-t. av efterträdaren, fil. 
stud. A. Paulsson. Denne har överhuvud under undersöknings-
ledarens överinseende handhaft expeditionsgöromålen (utom kor-
respondensen), varjämte han varit sysselsatt med att i utkast 
bearbeta det gårdshistoriska materialet för Partille ock Kolle-
reds socknar. 

V. Undersökningsledarens undervisning. 

Vid vårterminens slut gavs en instruktionskurs på 8 timmar 
för dialekt- ock ortnamnsuppteckning. Kursen besöktes av 10 
fasta deltagare. 

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

I samband med resor av mer privat natur till Jönköping i 
april 1919 ock till Stockholm i jan. 1920 ha diverse frågor hand-
lagts rörande Institutets urkundsexcerpering på nämnda orter. 

Göteborg 24 febr. 1920. 

Otto Sylwan. 	 Evald Liden. 

Johan Vising. 	 P. 0. Wigelius 
Hjalmar Lindroth. 



Table des matieres et resumés (1920) 
L'histoire personnelle d'un cordonnier-paysan, d'aprås le råcit 

de lui-mine, par HERMAN GEIJER. P. 5-20. 
L'histoire est racontåe pour la plupart en dialecte de Jemtland (dia-
lecte mixte des paroisses de Kall et dUire). Le cordonnier a 
menå une vie assez tnisårable, jeune il est maltraitå par son beau-
/Are, sa måre meurt de cancer dans une åtable. Disputes avec 
les parents et avec les paysans. 

Apoeope dans le dialecte d'Älvdalen (Dalekarlie); par LARS 
LEVANDER. P. 21-28. 
La voyelle finale disparait dans certaines catågories de mota (mota 
simples å une ou plusieurs sillabes, mots composås), et dans cer-
taines formes de phrases. 

Recherches sur les dialectes de la Suåde en 1919; par HERMAN 
GEIJER. P. 29-55. 
Le Parlement a accordå 13,400 cour. pour les travaux du Comitå 
en 1919; les conseils gånåraux 10,700 cour.; les contributions de 
particuliers atteignent la somme de 16,578 cour. Le fonctionne-
ment et le plan des travaux sont restås les månes qu'auparavant. 
L'accroissement des arehives pendant l'annåe comprend vers 34,000 
mota (en 16:o), vers 2,050 feuilles en 8:o et en 4:o, eontenantes 
des textes et des observations diverses, 16 listes de mota typiques, 
75 cahiers ou tomes de målanges, 400 feuilles d'illustrations pour 
un dictionnaire des parlers de la Dalekarlie. 

L'institut de recherehes sur les noms de lieux et les dialectes 
de la Suåde d'ouest å Gotembourg. Compte-rendu de l'annåe 
financielle 1919-1920. P. 56-61. 
Dans le bureau de l'Institut et entré (au lien de M. Hesselman, 
maintenant professeur å runiversitå d'Upsala) M. le professeur 
Lindroth, cette annåe comme auparavant directeur des recherches. 
Le budget de rannåe (provenant de diverses sources) monte å 35,416 
cour. Les archives ont åte enrichics de dons de plusieurs per-
sonnes et d'annotations et recherches dirigåes au nom de l'Institut. 
On a excerpå les formes de noms de lieux dans les vieux docu-
ments, annotå les formes de ces noms qui se trouvent dans les par-
lers locaux; on a åtudiå divers dialectes des provinces de Bohus-
län et de Dalsland. L'Institut a commencee å publier une sårie 
d'åtudes dialectologiques et toponymiques. 
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ning av olika dialekter), skomakaren berättar. Född i fattigdom, 
misshandlas som barn av sin styvfar, denne hugger sig i benet ock 
blir ofärdig. Modern dör av sjukdom ock vanvård. Gifter sig — 
alltjämt elände. Arvskifte efter svärföräldrarna. Höga skatter. 
Dottern i tjänst. Bor sist i Åre. 

Apokope i Älvdalsmålet. Av LARS LEVANDER, s. 21-28. 
Apokope 1) oberoende av ordets ställning i satsen, dels i 
osammansatta ord (med två eller flera stavelser), dels i samman-
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'havre', nagel 'naglar', gambel 'gamla', reken 'räkna', rötjels 'rö-
kelse', warend 'varande'; stieres 'stenrös' (jfr rese); Ifvv• fem 
'hava hem' o. d. 

Undersökningen av svenska folkmål 1919, av H. GEIJER, s. 29-55. 
1. Förvaltning. II. Arkivarbeten. III. Arbeten i landsorter 
(resor utförda av undersökningens egen personal, allmän översikt i 
alfabetisk ordning efter landskap). översikt av inkomster ock ut-
gifter. 

Årsberättelse från ,Institutet för ortnamns- ock dialektforskning 
vid Göteborgs högskola febr. 1919—febr. 1920, s. 59— 61. 
Organisation, val, antal sammanträden o. dyl. Ekonomiskt under-
stöd. Institutets arkiv. Arbeten utförda av eller genom institutet. 
Ledarens undervisning ock resor. 
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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 ABF, 1882 A, 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. 	6 -10 hh. 54, 57, 58. 
hh. 43, 46, 48, 87, 144. 
hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, 66, 68. 	 V. 0 II 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 	 Ortnifill 	 hh. 80, 82, 89, 94. 
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 

II: hh. 16, 30, 52. 	 gellr fr. Sk, hh. 71, 85, 98, 134. 
Övriga band äro under arbete ock skola bliva fär- 	Bjursåsmål 

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 
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