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En dalaprofet 
av 

EMIL HERLENIUS. 

Lima socken är genom sitt läge en av de mäst avskilda i 
Dalarna, ock dess historia är fördenskull föga känd. Detsamma 
gäller ock det andliga livet inom socknarna. På 1840- ock 1850-
talen började dock även där åtskilliga andliga rörelser vinna 
utbredning, först Erik-Jansismen ock läseriet, sedan baptismen 
ock mormonismen. Den sista vann dock ytterst få anhängare, 
men bland dem en man, Gunnars Lars Larsson, som under 1870-
talet ock senare lät höra talas om sig rätt mycket, varför han 
torde förtjäna att närmare framdragas i ljuset. 

Gunnars Lars Larsson föddes i Torgårds by år 1832 ock 
var son till Gånars (Gonnars) Lars Larsson ock hans hustru 
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Marina Jonsdotter. Fadren blev enligt kyrkboken år 1860 krossad 
av en kvarnsten i Torgås Valla, då han var där ock malde, 
modren dog 1883. 

Sonen fick ej någon annan skolundervisning än den vanliga, 
som på den tiden meddelades av någon bonde, ock som bestod 
i att kunna läsa innantill ock skriva samt att kunna utantill 
Luthers lilla katekes jämte förklaring. Sedan han blivit vuxen, 
jälpte han sina föräldrar med gårdens skötsel ock sysslade om 
vintern med den då brukliga skogsavvärkningen i de oavyttrade 
skogarna. 

Skogsavvärkningarna till avsalu på de allmänna skogarna 
böljade i Lima omkring 1808 ock fortsatte obefiindrat till 1850-
talets början, då myndigheterna beslöto göra slut på desamma. 
Den första åtgärd, som vidtogs, var att tillsätta skogvaktare, som 
hade till uppdrag att beslagtaga allt hemkört virke. Vederbörande 
fick sedan lösa igen det för en viss avgift ock sedan sälja det 
till något bolag. Detta väckte bland bönderna en sådan för-
bittring, att några togo sig före att giva skogvaktarna stryk 
ock sedan köra dem hem. Saken blev naturligtvis anmäld för 
länsstyrelsen i Falun, åtal anställdes inför Malungs häradsrätt, 
två av de värsta bråkstakarna fingo 28 dygns vatten ock bröd, 
ock några fingo böta. Andra måste göra avbön, ock bland dem 
var Gunnars Lars. Då dommaren frågade honom, om han inte 
visste, att man borde lyda överheten, svarade han, att det visste 
han ock mera till, men han visste även, att man måste mera. 
lyda Gud än människor. Då han anmodades att göra avbön, 
svarade han: »Ingo avbön jä,r je, om je än får 1 000 riksdalers 
böter å dödsdom på tjöpe, män e bön kann je järo får °om-
vände dommare å präster.» Om han sedan föll till föga eller 
fick böta, har sig förf. ej bekant. 

Då oviljan bland bönderna genom myndigheternas åtgärder 
blev betydligt ökad, reste landshövdingen greve Polykarpus Erik 
Cronhielna till Lima i mediet av 1850-talet ock höll där stämma 
med Lima 'ock Transtrands sockenmän för att förmå dem till 
lydnad. Då han hållit ett tal ock uppläst de lagparagrafer, som 
rörde saken i fråga, slutade han med orden: »Viljen I nu ställa 
Eder Hans Majestät Konungens bud ock befallning till efter-
rättelse?» Därpå svarade bönderna med ett kraftigt ock en-
hälligt nej. Landshövdingen gav stämman en stunds betänke- 
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tid, upplåste lagparagraferna ånyo ock återupprepade sin fråga. 
Det blev då en stunds tystnad, men snart hördes ett nej vid 
dörren samt därefter flera nej här ock där i rummet. Efter ännu 
en stunds betänketid fingo bönderna för tredje gången höra 
paragraferna ock frågan, ock då framsteg en gråhårsman, bugade 
sig djupt ock svarade ja, varefter beslutet stadfästes med ett 
klubbslag. Sagda person säges ha varit Gunnars Lars' far (en-
ligt andra en Transtrandskarl). Säkert är, att far ock son voro 
båda med på sammanträdet, ock fadren måste hälla sin son i 
rocken ock draga honom tillbaka gång på gång för att förmå 
honom att tiga ock hålla sig i styr. 

Några år efter dessa händelser började Gunnars Lars att 
ivrigt läsa bibeln ock särskilt Uppenbarelseboken. Därefter kom 
han över några mormonskrifter ock tilltalades så av dem, att han 
beslöt övergå till mormonismen. Under hela 1860-talet vandrade 
han omkring både i Dalarna ock andra landskap ock sökte värva 
proselyter genom föredrag ock skrifter. Gärna sökte han upp 
framstående personer ock gav sig i språk med dem, såsom Adolf 
Erik Nordenskiöld, Viktor Rydberg, Pontus Vikner, Adolf Hedin, 
m. fl. Av alla de här namngivna personerna har han enligt egen 
uppgift fått dels pängar, dels kläder, dels båda delarna, ock 
säkert är, att åtminstone Nordenskiöld ock Hedin fattade ett 
visst intresse för honom. Snart blev han bekajad med en rätt 
stor portion andlig högfärd, som ofta tog sig löjeväckande uttryck, 
ock han kallade sig gärna för »profet». Han hade ett ovan-
ligt gott minne ock en viss slagfärdighet, om ock orden måsta-
dels voro illa valda. Sina religiösa åsikter, som i det mästa 
sammanföll° med mormonismen, sammanfattade han i en bok: 
»Det eviga evangeliums katekes.» Vid midsommartiden 1871 
infann han sig i Falun å Länstidningens kontor ock medhade 
sitt manuskript, som han ville ha till trycket befordrat, ock er-
bjöd sig att erlägga ett par hundra riksdaler. Han tillråddes 
dock att avstå från att utgiva det, men det oaktat blev boken 
samma år tryckt i Kalmar. 

I svaret på den 4:de frågan: »Hurudan är Gud, vår Him-
melske Faders person ock lekamen?» säges: »Gud, vår Himmel-
ske Fader, är en mansperson ock har en förklarad kropp, ock 
med densamma bor han i himmelen.» I näst följande svar säges, 
att Guds lekamen är lik hans Sons förklarade lekamen, så som 
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han är efter uppståndelsen, undantagandes att han icke bär 
några ärr eller strimmor på sin lekamen efter någon martyrdöd. 
På samma gång är Gud en allestädes närvarande ande (n:o 6). 
Om Kristus säges, att han är avlad ock född som en annan 
människa, dock med den skillnad, att hans fader var himmelsk 
ock odödlig (n:o 25). 

Den Helige Ande har däremot ingen förklarad kropp eller 
lekamen, men han kan antaga form av lekamen, eftersom han 
visade sig uti en duvas skepnad vid Jesu dop (n:o 38). 

Syndafallet var nödvändigt, ty kunskapen om det onda är 
lika nödvändig som kunskapen om det goda (n:o 50); ock om 
det onda ej blivit uppenbarat här på jorden för människorna 
ock kreaturen, så hade människosläktet blivit stillastående till 
sin andliga utveckling ock kommit i en andlig förruttnelse 
(n:o 53). 

På frågan: »Kunna människorna hålla den skrivna lagen, 
som Gudomen uppenbarat för dem?» (n:o 108) svaras ett obe-
tingat ja, ty det vore onaturligt, att Han skulle begära något 
av människorna, som de ej kunde hålla (n:o 109). Kristus har 
lidit ock dött för att visa Guds kärlek till människorna (n:o 123). 
Dopet måste förrättas på så sätt, att både dopförrättaren ock 
den som skall döpas skola nedstiga i vattnet (n:o 142). De ny-
födda barnen få ej döpas (n:o 149), utan skola frambäras till 
prästerna för att undfå välsignelse genom handpåläggning (n:o 
150). Däremot kunna de få nattvarden tillsammans med de 
äldre (n:o 154). 

På frågan: »Var är det Guds rike, där Gudomen bor ock 
från vilket den Heliga Ande utgår?» (n:o 234) svaras: »Det är 
en förklarad jord eller planet, såsom solen eller någon annan 
av planeterna, som äga odödlig härlighet, fullkomlighet ock evigt 
liv, ock till vilken härliggjord planet Kristus uppfor, när han 
skildes från sina lärjungars synliga umgängelse här på jorden.» 
Även djuren skola få evigt liv, ock detta är rättvist av Gud, då 
en stor del av djuren hava tjänat människorna ock varit dem 
till nytta här i livet (n:o 241). 

Äktenskapet är stiftat både för detta ock det kommande 
livet (n:o 243), men blott de rättfärdiga skola undfå himmelska 
äktenskap (n:o 246). Gud har ej behag till de orättfärdigas 
förökelse, så att i det kommande livet betagas dessa sina väl- 
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signelser inför Gudomen (n:o 247), d. v. s. de kunna ej genom 
fortplantning förökas. Engifte anser han för det rätta i vanliga 
fall, men »de rättfärdiga här på jorden få dock ha flera hustrur, 
ty en rättfärdig man, som har en gudomlig upplysning, såsom 
forntidens profeter ock patriarker hade, är mera skicklig att 
upplysa, vägleda ock regera sju kvinnor med sina barn till 
timlig ock evig välsignelse än en orättfärdig man med en hustru, 
som neddrager sig själv, sin hustru ock sina barn i orättfärdig-
het inför Gudomen i timligt ock andligt elände» (n:o 250). 

Änglarna, både goda ock onda, äro uppståndna människor 
(n:is 255-263). Djuren förstöra icke varandras andar därigenom, 
att de uppäta varandras lekamön, utan den Allsmäktige Skaparen 
är mäktig att giva dem en ny lekamen ock ett evigt liv på den 
nya jorden» (n:o 310). 

Om ett snart tillkommande tusenårigt rike läres med stor 
bestämdhet (n:o 320), ock detta rikes huvudstad skall byggas 
»i de västliga utkanter av staten Missouri i Norra Amerika ock 
tillägnas Josef Smith junior ock andra, i vilka Gud har väl-
behaglighet» (n:o 320). 

Katekesen avslutas med tre i formellt hänseende mycket 
underhaltiga psalmer, en tacksägelsepsalm, en »Sång till tidens 
visa ock lärda» ock en »Sång till tidens makthavare». 

Boken blev genast åtalad, ock till följd därav fingo de 
exemplar, som Gunnars Lars själv medförde på sina vandringar, 
en strykande åtgång. Han skröt också över, att han i Uppsala 
sålt 12 exemplar, bland andra till ärkebiskopen ock domprosten. 
Då riksdagen börjat, infann han sig i andra kammaren med en 
skinnsäck full med böcker, som alla köptes av riksdagsgubbarna. 

Den 8 ock 19 februari samt 25 mars 1872 skulle målet 
förevara vid Kalmar rådhusrätt, men Gunnars Lars, som enligt 
skrivelse från Falu länsstyrelse blivit hämtad i Lima en av de 
första dagarna i mars, hade ej infunnit sig. Då han på resan 
sändes över Gävle, hade polismästaren därstädes tagit honom i 
förhör ock sökt få honom på bättre tankar, ock då detta visade 
sig omöjligt, hade han förklarat sig ej veta, vad han skulle taga 
sig till med denna »usla, förvillade varelse». När Gunnars Lars 
sedermera berättade härom, brukade han säga: »Å han va go 
tä sä så om mä, da je sto dä mä förstann, så je kund styr 
värsdejler!» 

fr\ 
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Vid rådhusrättens sammanträde den 6 april inlemnade 
Gunnars Lars en skrift, vari han, i den händelse juryn skulle 
fria honom från åtalet, yrkar ersättning av den eller dem det 
vederbör, enligt räkning 280 rdr. I skrivelsen omtalar han ock 
sitt lidande ock huru illa han behandlats under resan från sitt 
hem till Kalmar; att han blivit fängslad med järnbojor ock 
kastad i mörka fängelsehålor tillsammans med andra fångar, 
som voro häktade av helt andra orsakar, nämligen för grova 
brott, m. m. Skriften intogs i protokollet, men lemna,des utan 
avseende. 

Utslag förkunnades den 10 april, ock Larsson förklarades 
av juryn skyldig till ansvar. På, grund härav avkunnade råd-
husrätten dom av innehåll, att Larsson ålades att för utevaro 
från rätten utan anmälan av laga förfall utgiva 75 rdr, varjämte 
han dömdes att böta 100 rdr ock själv ersätta hämtningskost-
naderna. Boken skulle konfiskeras. Dock komme utslaget, var-
med svaranden förklarade sig missnöjd, att underställas Göta 
hovrätt. 

För böterna gingo Hedin ock Nordenskiöld i borgen, sedan 
Larsson genom prästbevis styrkt, att han var utfattig. 

Genom utslag av den 2 juli upphävde hovrätten böterna 
för uteblivandet ock nedsatte i avseende på huvudsaken böterna 
till 50 rdr. Dock fastställdes dommen om konfiskation av 
skriften liksom skyldigheten att gottgöra hämtningskostnaden. 
Detta utslag fastställdes av Kungl. Maj:t. 

Gunnars Lars började omedelbart, sedan han lemnat Kalmar, 
att vandra omkring överallt i Sverge för att värka för sina 
åsikter, ock han talade därvid alltid om, huru mycket han lidit 
för desamma. Sina resor utsträckte han även till Norge ock 
Danmark. I Dalarna besökte han en gång en kyrkoherde ock 
berömde sig inför honom att hava talat med Gunnar Wennerberg, 
»härrarnas ecklesiastikminister». Vid samma tillfälle yttrade han 
sig om månggiftet ock de s. k. andliga äktenskapen ock åbe-
ropade därvid som bevis Es. 4: 1. För att skaffa sig inkomst 
brukade han även låta omtrycka för försäljning en hel del mera 
bekanta poem, såsom Dödens ängel m. fl. Förtjänsten blev dock 
klen, ock han måste då ock då söka jälp av vänner ock bekanta. 
Hans föredrag voro ett sammelsurium av allt möjligt mellan 

_himmel ock jord. Än talade han om Uppenbarelsebokens Nya 
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Jerusalem, än om en allmän värdsfred, än om våra malmtill-
gångar ock än om någon politisk fråga. Då han var som bäst 
i tagen, brukade han bekräfta sina ord med en lindrig svordom. 
Han utfor ofta i gyckel ock hån mot prästerna ock stats-
religionen. Om åhörarna satto med betäckta huvuden, något 
som särskilt är vanligt bland allmogen i övre Dalarna, förargade 
det honom betydligt. 

Att han under sådana förhållanden själv blev utsatt för 
mycket 'gyckel, är naturligt. Vid ett tillfälle i Dalarna på 
1870-talet voro några pojkar samlade på ett loft, som stod in-
vid landsvägen, där .  profeten kom gående förbi. Då de fingo 
syn på honom, började de ropa: »Du skallige», kom upp! — 
Du skallige, kom upp!» (2 Kon. 2: 23). Troligen erinrade de 
sig dessa ord ur Barths Bibelhistoria, som vid den tiden mycket 
lästes. Häftig till lynnet, som Gunnars Lars var, rusade han 
upp ock kastade en av pojkarna ned till marken med den på-
följd, att ena armen avbröts. 

En annan gång vid samma tid var han i Särna ock höll 
föredrag i en bondgård. Det var om våren, ock man hade, som 
vanligt är däruppe i socknarna, tagit in sättpotatisen. En del 
av åhörarna togo sig för att kasta potatis på talaren, som då 
förgrymmad avbröt sitt föredrag med orden: »Er e osalige, 
era särnhundar, er e orörlige som Nekkföberget!» (ett bärg 
i Särna). 

En person, som åhörde ett föredrag i Uppsala, berättar här-
om: »Föredraget var annonserat att hållas på arbetareföreningens 
lokal, ett mycket anspråkslöst rum i målare Agerbergs gård. 
Jag infann mig där jämte några andra studenter. För övrigt 
utgjordes åhörarna av 2-3 pigor, ett par arbetare — på sin 
höjd ett dussin personer. Föredraget blev ett fullständigt fri-
spektakel. Det var det värsta sammelsurium, man kan tänka 
sig, späckat med högst oväntade, grovkorniga vändningar, som 
framkallade ljudliga skrattsalvor. Han höll då upp, tils audi-
toriet skrattat slut, ock fortsatte sedan i samma stil. Till en 
början syntes han smickrad av munterheten, men så tyckte han 
väl, att det gick för långt, ock utropade: 'Nu ska ni inte vara 
kitsliga!' Av det virriga föredraget minnes jag ej mycket. Han 

, 
1) Gunnars Lars Larsson var betydligt skallig, även han. 
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började med att läsa upp ett bibelspråk ur Gamla testamentet; 
jag tror, att ordet 'sol' däri förekom, vilket gav honom anled-
ning till följande uttalande: 'Jag vill inte precis påstå, att 
solen är en gud, men det är ändå en härlig planet, ock de som 
dyrka solen, äro mycket bättre än luteranerna.' Dessa gick 
han mycket illa åt. Om Luther själv sade han: 'Han kravla 
väl å, så gott han kunde, stackars karl.' Bland andra uttalanden 
må anföras: 'Det finns dom, som inte begriper mer av religion, 
än vi gjorde, när vi låg i vagga å fet ner våre egne kläder' 
(stort jubel!) 'Hemma vill dom ha mej tä riksdagsman, 
män jag har sakt, att dom kan järna fikka dit dän där 
gamle länsmann, fast dä är just däsamma som att fikka dit 
min rokk.'» 

År 1887 förrättade biskop Billing kyrkoherdeinstallation i 
Lima ock höll därvid ett storartat tal till kyrkoherden ock ett 
ljungande visitationstal till församlingen. Gunnars Lars var 
närvarande, ock utkommen från kyrkan yttrade han: »Ja biskopen 
har nu visserligen hållit ett utmärkt tal, men det säger jag 
ändå, att Brusblacken (en bäst i en granngård) blir lika salig 
som biskopen.» 

Men Gunnars Lars Larsson hade ock andra intressen än 
de religiösa.. År 1887 utgav han en bok: »Nycklarne för Svenska 
folkets framtid, öfver hvad Riksdagslagstiftningen borde utföra 
under de kommande riksdagsmötena, om de såsom tänkande 
människor skola befrämja folkets och landets allmänna bästa 
för framtiden.» Han säger däri: »Först ock främst bör den 
dyra tiden avjälpas genom att de döda kapitalen i bankerna 
släpptes ut, ock lån skulle beviljas med ränta, som ej översteg 
3 %. Åsen vid privata lån finge ej högre ränta tagas. En mängd 
tullar borde avskaffas, särskilt spannmålstullarna, ock vad övriga 
skyddstullar beträffar, så ha de kommit för sent. Svenskarna 
'komma alltid med hö, sen märra är dö'.» — »Det bästa de hava 
av jordens produkter — feta oxar ock prima mäjerismör — för-
sälja de till utlandet i brist på pänningar — — — ock så tar 
de ju från utlandet margarinsmör i stället, värklig skosmörja. 
Sina bästa skogar nedhugga de ock flotta fram till sågvärken 
ock försåga till plank ock bräder, försälja sedan på utlandet 
för det priset, som utlandets folk själva bestämmer, ock få alla 
möjliga dåligheter in i stället, såsom leksaker ock kram, cham- 
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pagne, konjak, arrak ock alla sorters tillgjorda viner, siden ock 
klockor.» Sådana varor borde helt ock ballet förbjudas ock be-
slagtagas. Privatbankerna med deras hypotekslån borde tagas 
bort ock riksbanken i stället reformeras. Två millioner kronor 
borde årligen anslås av riksdagen till uppletande av malmer, 
säx millioner till att förbättra jordbruket oek utdika mossar, 
61 millioner till att förbättra ock underhålla landsvägarna, så 
att de bli lika bra som de norska. Vad jordbruket beträffar, 
så framhåller han södra Hälsingland som ett mönster, ty där 
har man lärt sig att på ett förståndigt sätt tillvarataga gödseln. 
Gottland ock Öland klandras däremot, ty i dessa landskap skötas 
jordbruk ock ladugårdar efter urgammal sed, ock allting går 
tillbaka. För Dalarna ock norra Sverge böra nya lagar stiftas 
angående skogsköp, så att bolagen ej kunna bemäktiga sig all 
skog. Så uttalar han sig om den allmänna rösträtten, som han 
ofördröjligen vill ha införd, ock avslutar sin skrift med följande 
ord i kvinnofrågan: »Kvinnan, som har kommit till mogen 
ålder, bör hava rösträtt uti prästval ock andra ting, men icke 
uti större angelägenheter, som angår landets lagstiftning. Hon 
hör till mannen ock bör vara lika med honom allenast uti sitt 
människovärde ock vad som angår hennes husliga angelägen-
heter, ty det står, att mannen är kvinnans huvud.» 

Det var troligen genom denna bok som han lyckades tillvinna 
sig Nordenskiölds ökade intresse, ock med honom stod han i 
livlig förbindelse, dels skriftligen dels personligen, för att söka 
förmå honom att medelst diamantborrning undersöka bärgens 
innandömmen uppe i Dalarna. Det var värkligen fråga om, att 
Nordenskiöld skulle resa upp till Lima, men då insjuknade 
Larsson, ock planen gick om intet. Av den berömde professorn 
hade han som minne erhållit boken: »Dicksonska expedi-
tionen till Grönland» med en skriven tillägnan: »Till Dala 
Profeten Gunnars Lars Larsson. Till vänligt minne af A. E. 
Nordenskiöld». 

Vidare jälpte Nordenskiöld Larsson med hans bekanta jakt-
bok: Jakthistorier öfver de skickligaste jägare och björnjägare, 
som halva funnits i norra Dalarna, och en del af de förnämsta 
bragder, som de i sin tid utfört. Författade af Dal-Profeten 
Gunnars Lars Larsson.» Boken, som utkom 1893, är tack vare 
jäl pen skriven på ett vårdat språk ock skildrar i en livlig ock 
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rask stil en hel del i Lima ock Transtrand kända björnjägare 
ock deras bedrifter, såsom Sjungar Erik Larsson, hans fader 
Sjungar Lars Olsson, Skogs Jonas Olsson, Hans Hansson Orre, 
Gudmunds Andreas i Transtrand, Lloyd m. fl. ock har också 
ett kapitel om björnens utseende, föda ock egenskaper. Av 
författarens egendomliga religiösa åsikter märkes ingenting annat 
än ett yttrande om Lloyd, s. 95: »Kanske också många av de 
björnar, han under sin livstid förpassade till andarnes värld, 
nu få sällskapa med de fordna jaktkamraterna [Lloyd ock Jan 
Finne], vilka förut voro deras argaste fiender, samt deltaga i 
deras salighet.» 

Då författaren tyckte, att utgivandet av boken lät vänta 
på sig, skrev han till Nordenskiöld, som lovat bekosta tryck-
ningen, ock frågade, »om det där fostret någon gång skulle födas, 
eller om det för alltid skulle bliva kvar i moderlivet». Detta 
tog skruv, ock boken utkom strax därpå. 

Under en lång titl ivrade Larsson för en allmän värdsfred 
ock föreslog, att alla internationella tvister skulle avgöras genom 
en skiljedomstol. Han utarbetade en skrift därom, men den tycks 
ej ha blivit tryckt. En levnadsteckning över den på sin tid 
mycket omtalade norske allmogeprofeten ock undergöraren Vis-
Knut — Knut Rasmussen på Nordgården i Svastum i Gausdal — 
vilken ock blivit skildrad av norrmännen Johannes Skar ock 
Björnstjerne Björnson, fanns i manuskript bland hans kvarlåten-
skap. Däremot utkom på trycket ett litet flygblad: »Visdoms-
regler för ynglingar, jungfrur, män och kvinnor, huru de böra 
göra lyckliga val af like eller maka för framtiden», beledsagad 
av en »Sång för ynglingar, jungfrur, män och kvinnor». 

Mot slutet av sitt liv besökte Gunnars Lars en limabonde, 
Lars Ingvallsson, som måste nedslakta sin häst, som råkat ut 
för någon olycka. Profeten begärde att få köpa hästsjälen, som 
av honom skulle begagnas i det tillkommande livet. Ingvallsson, 
som var en allvarlig ock religiös man, tyckte, att en dylik affär 
var fullkomligt dåraktig, men han villfor dock halvt på skämt 
profetens begäran, ock som köpeskilling fick han ett gammalt 
fä,hus. Han ville sedan betala Larsson för fähuset, hälst som 
han var i behov av detsamma, men profeten var orubblig. 

På hösten 1900 sjuknade Gunnars Lars i njurlidande ock 
blev intagen på Lima sjukstuga. För att kurera sig själv för 
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en svårare förkylning hade han intagit en alltför stark dosis 
terpentin, vilket tog knäcken på honom. I sin hälsas dagar 
hade han mästadels talat gycklande ock hånfullt om både präster 
ock kyrkoceremonier, men nu begärde ock erhöll han nattvarden. 
Under hela våren ock försommaren 1901 var han ömsevis bättre 
ock sämre, ock slutet kom helt plötsligt den 7 juli. Han avled 
ogift. 

Efterskrift. 
Sedan ovanstående skrevs, har förf. fått kännedom om ännu 

en »reformatorisk» skrift av Gunnars Lars Larsson. Den är ut-
given i Malmö är 1884 på C. A. Anderssons o. C:s tryckeri ock 
bär titeln: »Reformer för Svenska och Norska folkens upplys-
ning och framtid. Utarbetade och författade af Gunnars Lars 
Larsson.» 

Han begynner den med ett upprop till Skandinaviens folk, 
som han manar till noggrannare efterlevnad av bibelns läror, 
ock framhåller, att teologien från Luthers dagar till närvarande 
tid stått på samma ståndpunkt, vilket är bevis på ett sorgligt 
stillastående. I motsats till sina muntliga föredrag yttrar han 
sig mycket berömmande om Luther. Sedan övergår han till 
det politiska området ock framlägger åtta förslag. I det första 
påstår han, att grundlagarna i båda länderna »sakna visdom» 
ock därför böra förändras, så att de överensstämma med tidens 
krav, folkets ock landets allmänna bästa». Endast på så sätt 
kan man till sist nå fram till en republikansk statsform, som 
han anser för idealet. I andra förslaget ivrar han för allmän 
rösträtt, i tredje för upphävandet av tullar mellan de båda ri-
kena, i det fjärde för förändring av landskommunernas lagar, 
så att de bli lika städernas. Borgmästare ock rådmän böra 
alltså finnas i varje större kommun, »ock vid varje kyrka bör 
finnas ett litet fängelse». I fämte förslaget vill han omorgani-
sera försvarsväsendet, så att en exercisplats anskaffas inom 
varje församling, något som enligt hans mening skulle bliva be-
tydligt billigare. I sjätte förslaget påyrkar han slöjdskolors 
upprättande i varje större församling, ock i sjunde bärgvärkens 
uppjälpande genom staten. Han anser nämligen, att överallt i 
våra urbärg finnas rika malmådror, vilka det gäller att upp- 



16 	 HERLENTUS, EN DALAPROFET. 

täcka ock tillvarataga. Åttonde förslaget gäller nykterheten, 
ock han föreslår däri införandet av lokalt veto efter amerikanskt 
mönster. Även kaffemissbruket bland kvinnorna bör inskränkas. 
Som avslutning gör han ännu ett förslag, nämligen »åstadkom-
mandet av en värds- ock fredsskiljedomstol alla civiliserade 
länders regeringar emellan». 

Boken har på första sidan författarens porträtt. 
En del av ovanstående reformförslag återkomma i hans se-

nare utgivna: »Nycklarna till svenska folkets framtid.» 



Undersökningen av svenska folkmål 
1920. 

AV HERMAN GEIJER. 

I. Förvaltning. 
Till fortsättande under år 1920 av den systematiska under-

sökning av svenska folkmål, vartill riksdagen för vart ock ett 
av åren 1914-1919 beviljat anslag, anvisade riksdagen år 1919, 
med bifall till Kungl. Maj:ts därom gjorda framställning, på 
extra stat för år 1920 ett reservationsanslag å 17,100 kr. Genom 
k. brev den 1 oktober 1919 förnyades det för föregående år åt 
professorerna 0. v. Friesen, B. Hesselman, J. A. Lundell ock 
A. Noreen, överbibliotekarien J. M. Hulth ock docenten H. Geijer 
givna uppdraget att utöva ledningen av denna undersökning, 
samt meddelades närmare föreskrifter rörande arbetets utförande 
ock fördelningen på olika huvudposter av det för år 1920 bevil-
jade anslaget. 

Dessa bestämmelser skilde sig i följande punkter från dem, 
som genom k. brev den 25 oktober 1918 givits för användningen 
av det för år 1919 beviljade anslaget. Årsarvodena för vardera 
av undersökningens två årsanställda medarbetare bestämdes till 
5,000 kr. i stället för till 3,500 kr., vilket sistnämnda belopp 
emellertid redan genom k. brev den 30 maj 1919 höjts till 5,000 
kr.1  Till reseersättningar reserverades av 1920 års statsanslag ett 
belopp av 3,000 kr. i stället för det för år 1919 till detta ändamål 
reserverade beloppet 2,000 kr.. Det för inlösen av handskrifter 
avsedda beloppet höjdes för år 1920 till 1,500 kr. från det belopp 

1) Se Sv. landsm. 1920, s. 30. 	 • 
2 —210303. Sv. landsm. 1921. 
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av 500 kr., som beräknats för alla de föregående åren. Slut-
ligen ändrades den genom ovannämnda k. brev den 25 oktober 
1918 givna bestämmelsen, att vad som återstode av statsanslaget 
efter utbetalandet av årsarvoden, reseersättningar samt inlösen 
av handskrifter, skulle i mån av behov användas till expenser 
för materialier samt diverse arbetsjälp», därhän att motsvarande 
del av 1920 års statsanslag finge »i mån av behov användas till 
materialier (däri inbegripna böcker ock kartor), tillfällig arbets-
jälp ock diverse expenser». Det belopp, som sålunda reservera-
des för materialier, tillfällig arbetsjälp ock diverse expenser, 
steg i enlighet härmed till sammanlagt 2,600 kr. i stället 
för det belopp av omkring 900 kr., som enligt de för åren 
1918 ock 1919 gällande bestämmelserna stått till förfogande för 
motsvarande ändamål. Höjningen av denna post från 900 
till 2,600 kr. möjliggjorde bl. a. anskaffandet av böcker ock 
kartor, varav ett allt större behov gjort sig gällande, ju mera 
arbetet inom undersökningen börjat omfatta bearbetning av 
materialet jämte insamling. Under året har också för första 
gången kunnat användas tillfällig, honorerad arbetsjälp för excer-
pering ni. m., ehuru blott i ringa utsträckning. 

I övriga avseenden utom de ovan berörda förnyades genom 
det k. brevet den 1 oktober 1919 samma föreskrifter, som med-
delats genom det k. brevet den 25 oktober 1918. 

Efter därom gjord underdånig ansökan medgavs genom k. 
brev den 9 juli 1920 en sådan ändring av de genom k. brev 
den 1 oktober 1919 meddelade föreskrifterna beträffande resorna, 
att den till sammanlagt omkring fem månader beräknade tid av 
arbetsåret 1920, som Ericsson ock Geijer skulle använda till 
resor, måtte inskränkas till tre månader för båda tillsammans, 
enär hopade göromål vid undersökningens arkiv i Uppsala kräv-
de deras närvaro därstädes under längre tid, än som var fören-
lig med fullgörandet av hela den reseskyldighet, som ålåg dem. 
De genom inskränkningen av deras resetid uppkommande be-
sparingar å den till reseersättningar reserverade delen av stats-
anslaget fingo, enligt samma k. brev, användas till reseunder-
stöd åt fyra av undersökningens extra medarbetare, nämligen 
fil. dr J. Götlind, fil. licentiaterna F. Tyohn, P. Envall ock T. 
Bucht. 
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Inom sig ha undersökningens ledare valt ett arbetsutskott 
bestående av samma personer som under år 1919, nämligen 
professor Lundell, ordförande, överbibliotekarien Hulth, skatt-
mästare, samt docenten Geijer, sekreterare. 

Utförandet av de genom k. brev den 1 oktober 1919 före-
skrivna särskilda arbetena har för år 1920 liksom för föregående 
år uppdragits åt fil. lic. Torsten Ericsson ock docenten Her-
man Geijer. Deras tjänstgöringstid har fördelats på följande sätt: 

Ericsson har tjänstgjort vid undersökningen i Uppsala 
under följande tider: 2/1_4/2,  2/2_2/7,  12/9-3/12, alltså samman-
lagt något över åtta ock en halv månad. På resor i undersök-
ningens tjänst har Ericsson tillbragt tiderna 1/1-8/1, 9/2-31/2, 
4/12-2342, 27/12-352, alltså sammanlagt 67 dagar. Semester Ilar 
Ericsson åtnjutit under tiderna 5/s—/a, h/7-8/8, alltså sammanlagt 
37 dagar. 

Geijer har tjänstgjort i Uppsala under följande tider: 22/1  
_2/2,  2/2_21/9,  1/7_2/7,  12/7_22/9,  6/12---14/11, 17/11---5/12, 252-652, 
sammanlagt tio månader. På resor i undersökningens tjänst 
har Geijer tillbragt tiderna 1/1_25, 2/2_4/2, Vio-2/12, samman-
lagt 25 dagar. Semester har Geijer åtnjutit under tiderna 22/6  
—39/6, 3/7-9/7, sammanlagt en halv. månad. Under tiderna 16/11 
—16/11 samt 6/12_22/12  har Geijer i Stockholm deltagit i folk-
minneskommitterades arbeten. 

Under tiden 1/1-3/1  har fil. lic. F. TyUn vikarierat som 
expeditionsföreståndare vid arkivet, under tiderna 5/1-8/1  samt 
6/12-22/12 vikarierade fil. dr J. Götlind. Ericsson vikarierade 
under tiderna 23/6-39/6  samt 3/7-9/7. 

Ovannämnda k. brev den 9 juli 1920, varigenom medgavs, 
att en del av den resetid, som ålåg Ericsson ock Geijer, fick 
överflyttas på vissa av undersökningens extra medarbetare, som 
för sina undersökningar behövde företaga resor, till vilkas be-
kostande nödiga medel på annan väg ännu ej kunnat beredas, 
tillmötesgick ett redan förut känt behov. Användningen av 
statsanslagets till resor reserverade del, i den mån denna ej 
förbrukats av Ericsson ock Geijer, blev följande: fil. dr J. Göt-
lind utförde med understöd av dessa medel en dialektunder-
sökningsresa i Västergötland under en månad 

1) Se i det följande s. 35 ock s. 38. 

(2/8___2/9),1 fil.  lic. 
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F. TyMI utförde en resa i Östergötland under 17 dagar (25 

—5/8  ock 11/8_18/8),1  fil. lic. P. En vall utförde en resa i Dalarne 
under tre veckor (9/8--8°/8)2  ock fil. lic. T. Bucht en resa i 
Ångermanland under 25 dagar (18/7_6/8  ock 12/8_16/0.3  Sam-
manlagda resetiderna för nämnda fyra extra medarbetare steg 
alltså till något över tre månader. Lägges härtill Ericssons 
ock Geijers resetider, uppgår den sammanlagda tid, varunder 
resor utförts med understöd av statsanslaget, till något över 6 
månader i stället för den föreskrivna minimitiden av omkring 
5 månader. 

II. Samlingarnas tillväxt ock användning. 
Den största akcession, som under året tillkommit, utgöres 

av de samlingar rörande Värmlands folkmål ock folkliv, som 
hopbragts av styrelsen för undersökning av Värmlands folkmål. 
Denna styrelse har nu upplöst sig ock överlemnat sina sam-
lingar till landsmålsarkivet, sedan den språkliga bearbetning, 
som av styrelsen lemnats i uppdrag åt rektor G. Kallstenius, 
avslutats. Dessa samlingar utgöras, med undantag för vissa 
delar av folkloriStisk art, vilka äro föremål för bearbetning 
genom lektor S. Samuelsson, av omkring 71,500 lappar i sedes-
format (därav 63,500 innehållande ordförråd, 7,700 ortnamn, 
500 småtäxter m. m.), vidare omkring 1,120 blad 4:0 (mäst 
täxter) ock 80 blad folio (grammatik m. rn.) samt 97 typord-
listor ock 8 häften eller band. 

Bland övriga under året tillkomna förvärv må nämnas 
Väst göta landsmålsförenings protokoll ock övriga förvaltnings-
handlingar samt korrespondens, som genom beslut av Västgöta 
nation, i vars bibliotek dessa handlingar förvarats från förenin-
gens upplösning år 1901, överlemnats till landsmålsarkivet för 
införlivande med samma landsmålsförenings språkliga ock folk-
loristiska samlingar, vilka redan sedan år 1914 ock 1915 till-
hört landsmålsarkivet. 

Se i det följande s. 36 ock s. 38. 
Se i det följande s. 30 ock s. 38. 

2) Se i det följande s. 36 ock s. 38. 
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Vidare har samlingen av de gamla landsmålsföreningarnas 
handlingar under året kompletterats därigenom, att f. lektorn N. F. 
Nilen i Skara överlemnat vad som finnes bevarat av Bohusläns, 
Hallands ock Göteborgs landsmålsförenings arkiv (blott om-
kring 70 blad uppteckningar, måst av lexikalisk natur, samt 1 band 
föreningshandlingar). Sistnämnda landsmålsförening var den 
enda av de gamla uppsaliensiska landsmålsföreningarna, vars 
samlingar hittils fullständigt saknats. 

Såsom deposita ha under året till Landsmålsarkivet över-
lernnats dels en fortsättning på en tidigare gjord deposition, 
nämligen från styrelsen för undersökning av Östergötlands 
folkmål omkring 320 blad grammatiskt ordnade materialsam-
lingar ni. ni. samt 15 häften primäruppteckningar ock fråge-
listor för uppteckningar; dels en nytillkommen samling, åväga-
bragt genom Upplands nations folkmusikkommitte (1909-
1916), vilken kommitté nu nedlagt sin värksamhet. Dess depo-
sition utgöres av inalles 1,270 blad melodier, vartill kommer 
en större bunt förvaltningshandlingar, korrespondens o. d. 

Bland övriga förvärv må nämnas några. Folkhögskole-
rektorn fil. dr J. B oUhius har som gåva överlemnat sina 
huvudsakligen under åren 1903-1910 gjorda samlingar från 
Mora, Våmhus, Sollerö ock Ore socknar, innefattande omkring 
2,300 ordlappar, två typordlistor samt en anteckningsbok rörande 
fäbodar m. m. Till samlingsresornas bekostande har Dalarnes 
Fornminnesförening delvis bidragit med anslag.1  Fil. dr L. 
Levander har som gåva överlemnat en samling anteckningar 
från tidigare resor i Dalarne, inalles 22 anteckningsböcker. 
Dessa böcker innehålla primäranteckningar till delar av dr 
Levanders ordbok över Älvdalsmålet.2  Lärovärksadjunkten dr 
F. Rode n stam i Hudiksvall har som gåva överlemnat bevarade 
förarbeten till delar av sina på 1870- ock 1880-talen utförda 
ordsamlingar från Uppland, varav senare redaktioner redan tidi-
pre införlivats med landsmålsarkivet. Herr L. H ans back i 
Älvdalen har skänkt dels en anteckningsbok innehållande av 
honom gjorda orduppteckningar från byn Näset, dels en anteck- 

Jfr E. Nordenstam i Meddelanden från Dalarnes Fornminnes-
förening I, Falun 1913, s. 10 f. 

Jfr Sv. landsm. 1917, s. 91. 
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ningsbok innehållande av Skräddar Lars Andersson gjorda ord-
uppteckningar från byn Västermyckeläng i samma socken. Dessa 
uppteckningar från intresserade allmogemän i Älvdalen ha för 
de pågående översiktsarbetena över de övre dalmålenl varit syn-
nerligen välkomna. Detsamma gäller seminarieeleven A. Hed-
ströms gåva av en av honom utarbetad, innehållsrik uppsats 
om hans hembygds dialekt, Mockfjärdsmålet. 

Totalsumman av landsmålsarkivets akcessioner under år 
1920 utgör över 110,000 renskrivna lappar i sedesformat (varav 
omkr. 96,000 innehålla ordförråd, omkr. 13,000 ortnamn, omkr. 
200 andra namn, omkr. 850 småtäxter); vidare över 1,500 blad 
8:0 (varav omkr. 1,230 innehålla folkmelodier ock nära 200 kon-
cept), nära 2,500 blad 4:o (varav 1,415 innehålla täxter och 
omkr. 520 gram matiska uppsatser ock materialsamlingar), över 
210 blad folio (varav omkr. 120 blad grammatik), över 250 blad 
i skilda format (koncept ock diverse), samt 126 typordlistor ock 
108 band eller häften av varierande innehåll (av vilka sist-
nämnda 72 innehålla primär- ock konceptanteckningar). 

Antalet antecknade besök i undersökningens arkiv under 
år 1920 utgör 1,934. Liksom i fråga om motsvarande siffra för 
år 1919 gäller det även i fråga om denna siffra, att den är 
väsentligt lägre än den siffra, som skulle erhållits, om hela 
antalet av de besök kunnat räknas, vilka avlagts i universitets-
biblioteket för användning av undersökningens samlingar. Åt-
skilliga besökande ha nämligen använt dessa samlingar i biblio-
tekets allmänna läsesal. Inom staden ha för bearbetning hemlån 
till medarbetare i undersökningen ägt rum i 30 fall. Antalet 
lån utom staden utgör 43. 

III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning. 
1. Arbeten utförda av undersöknin.gens av statsanslaget 

honorerade medarbetare. 

De arbeten, som det åligger de av statsanslaget avlönade 
två medarbetarne att utföra i Uppsala, ha fördelats mellan dem 
på följande sätt: 

1) Jfr s. 24 nedan. 
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Huvudparten av låneexpeditionen ock av katalogiseringen 
har ombesörjts av Ericsson. Geijer har utom en viss mindre 
del av samma tjänstgöring handhaft undersökningens ekonomi, 
härutinnan biträdande skattmästaren, samt fortsatt att bestrida 
sekreteraregöromål ock föreståndarskap för arkivet ock filr arbe-
tena. Handledning åt undersökare har individuellt givits av 
både Ericsson ock Geijer; av Geijer har dessutom på våren givits 
den sedvanliga instruktionskursen för nytillträdande upptecknare. 

Till instruktionen har under året även lektor E. A. Meyer 
i Stockholm bidragit, i det han under två dagar (29/5  ock 30/5) 
på Fysiologiska institutionen i Uppsala föreläste om de experi-
mentella metoder han använt samt demonstrerade dem. Häri 
deltogo tio av undersökningens medarbetare. Vid detta tillfälle 
gjordes undersökningar av akcenten hos vissa av deltagarna 
samt hos några till staden inkallade sagesmän från Uppland. 

Bearbetningen av materialet har för Ericssons del huvud-
sakligen bestått i fortsatt arbete på översikten över Västmanlands 
folkmål. En kort uppsats över detta ämne har Ericsson under 
året utarbetat för Nordisk Familjebok. Ericsson har också med-
värkat vid utarbetandet av den i Carl Larssons i By arbete »En 
dalasockens historia» I, Stockholm 1920, s. 144-161 ingående 
redogörelsen för språket i By. För Geijers del har bearbet-
ningen huvudsakligen bestått i fortsatt genomgång ock gruppe-
ring av norrländskt, särskilt jämtskt ock västerbottniskt material, 
på grundval varav sammanfattande framställningar rörande vissa 
specialfrågor. utarbetats. Publicerat under år 1921 har Geijer, 
utom den i Sv. landsm. 1920, s. 29-55 tryckta redogörelsen för 
undersökningen av svenska folkmål 1919, en fölklivsuppteckning 
från Jämtland, kallad »En byskomakares historia» (a. a. s. 5-
20) samt en 'redogörelse för »Ett möte av upptecknare och sages-
män på Nordiska Museet och Skansen» (Rig 1920, s. 182-185). 

Det största katalogiseringsarbete, som under år 1920 utförts 
i landsmålsarkivet, har bestått i fortsättning av den detaljerade 
förteckningen över de av styrelsen för undersökning av Upp-
lands folkmål hopbragta samlingarna. Denna av Ericsson utar-
betade förteckning, som under året avslutats, upptar 1,195 num-
mer ock fyller 57 maskinskrivna foliosidor. Dessutom har under 
året i koncept slutförts katalogiseringen av de genom samma 
styrelse åstadkomna samlingarna från Gästrikland. Katalogise- 
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ring av de av styrelsen för undersökning av Värmlands folkmål 
överlemnade samlingarna, varom jämför ovan s. 20, har påbörjats. 
För övrigt har blott löpande katalogisering i akcessionskataloger 
förekommit. Stämpling av ordlappar har genomförts för sam-
lingarna från Västmanland, Dalarne ock delar av Norrland. 

2. Bearbetning utförd av undersökningens extra medarbetare. 

Utom de arbeten i Uppsala, som bekostats av statsanslaget, 
ha i nära samarbete med den statsunderstödda värksamheten 
bedrivits bearbetning av material från ett stort antal landskap 
med understöd dels av de medel, gåvomedel ock landstingsan-
slag, som utöver statsanslaget stått till undersökningens förfo-
gande, dels av medel som disponeras av andra organisationer i 
Uppsala, dels i någon mån av understöd ur vissa fonder. Slut-
ligen har också ett omfattande arbete på grundval av lands- • 
målsarkivets samlingar utförts av personer, som för bearbet-
ningen ej åtnjutit någon som hälst ersättning, utan blott för 
resor ock för samlingar, som de lemnat till inlösen. Det vikti-
gaste av 1920 års hithörande värksamhet ter sig, framställt 
landskapsvis, på följande sätt: 

Dalarne. Fil. dr L. Levander har i maj 1920 påbörjat 
en översikt över dialekterna i Övre Dalarne, såväl Österdalarne 
som Västerdalarne; ock har för detta ändamål excerperat hela 
det uppteckningsmaterial från dessa bygder, som funnits till-
gängligt i landsmålsarkivet. Excerperingen har gjorts i form 
av avprickningstabeller uppställda enligt väsentligen samma 
system, som tidigare använts inom arkivet för motsvarande över-
sikter över andra landskaps mål. Med tillgodogörande av tidi-
gare erfarenheter ock på grund av dr Levanders redan före 
arkivarbetets början vunna ingående förtrogenhet med land-
skapets viktigaste mål kunde dock förenklingar företagas, som 
gjort att materialgenomgången här utförts med väsentligt större 
snabbhet, än som uppnåtts vid något av de tidigare började 
översiktsarbetena. Ur excerperingstabellerna, vilka utgöra en 
sammanförd, lättöverskådlig avskrift av allt det väsentliga i 
materialet, har Levander sedermera börjat införa ord ock former 
på ett nytt slag tabeller, upptagande (i förkortning) namnen på 
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ett 30-tal valda byar, varigenom erhålles en geografisk gruppering 
av materialet redan i ock med placeringen på tabellbladen. 
Utom excerperingsarbetet har Levander medhunnit att i ett inter-
folierat exemplar av sin avhandling »Älvdalsmålet» (1909) införa 
de anmärkningar ock modifieringar, vartill hans senare forsk-
ningar i orten givit anledning, samt utarbetat en uppsats över 
Apokope i Älvdalsmålet», tryckt i Sv. landsm. 1920, s. 21-28. 
Levanders arbete har honorerats ur undersökningens gåvomedel 
enligt en beräkningsgrund av 500 kr. för månad. 

Fil. lic. P. Envall har under september ock oktober börjat 
förarbeten till en språkgeografisk översikt över Dalabärgslagens 
mål med excerpering av typordlistor ock ordsamlingsmaterial. 
Härvid ha samtidigt ord ock böjningsformer införts på tryckta 
blankettblad, upptagande namnen på omkr. 25 socknar i södra 
Dalarne ock uppställda efter samma principer som dr Levanders 
blankettblad för Övre Dalarne. 

Fil. lie. N. Sjödahl har fortsatt sina undersökningar rö-
rande kvantitetsutvecklingen i kortstaviga ord ock därmed sam-
manhängande frågor inom Västerdalarnes dialekter. Under bear-
betningen har han i större eller mindre utsträckning gjort studier 
rörande kortstaviga ords utveckling i dialekter i Norrland, södra 
Dalarne, Västmanland ock Uppland. Under året har han i nära 
tryckfärdigt skick utarbetat en kortfattad inledande ljudhistorisk 
översikt samt framställningar rörande utvecklingen av typerna 
kort vokal + slutljudande kort konsonant ock kort vokal + inter-
vokalisk kort tonande konsonant. 

Om docent E. Neumans arbeten se nedan under Västman-
land. 

Gästrikland. Fil. kand. P. E. T. Lindkvist har på sina 
blankettblad (varom se Sv. landsm. 1919, s. 53) infört ej blott 
grammatiskt utan också lexikaliskt material på bokstäverna a 
ock b, omfattande omkr. 500 blankettblad. 

Nedelpad. Fil. dr P. Bogren fortsatte bearbetningen av 
materialet från Torps socken ock avslutade under höstterminen 
manuskriptet till en akademisk avhandling rörande Torpmålets 
ljud- ock formlära. Fil. lic. A. V est lund har färdigredigerat 
de år 1919 gjorda uppteckningarna från Indalsliden ock in- 
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lemnat omkr. 2,800 ord ock ortnamn från denna ort till arkivet. 
Åt sin fortsatta sammanfattande bearbetning av medelpadsmålen 
har han under året endast kunnat egna obetydlig tid. 

Norrbotten. Lektor Hulda Rut berg har fortsatt bear-
betningen av materialet från Nederkalix, i det hon till sin 
förut i manuskript utarbetade formlära fogat en ljudlära, varav 
under året partiet om vokalerna i det närmaste avslutades. Som 
bidrag till sina undersökningar av Nederkalixmålet erhöll lektor 
Rutberg 1,000 kr. ur Längmanska kulturfonden för år 1920. 

Fil. mag. Carin Pihl ordnade under höstterminen 1920 
sitt material från Överkalix samt började en första bearbet-
ning av de starktoniga vokalerna. 

Småland. Om fil. lie. F. Tyckas bearbetning av målen i 
nordöstra Småland se nedan under Östergötland. 

Uppland. Professor Hesselm an fortsatte arbetet på Upp-
landsordboken. Lektor A. Isaacsson var under hela vårtermi-
nen sysselsatt med bearbetningen av sina samlingar från Fjärd-
hundra. Härunder genomgick han också hela det av professor 
Hesselman ordnade uppländska ordboksmaterialet. 

Värmland. Rektor G. Kallstenius i Västerås har under 
året avslutat sitt på uppdrag av styrelsen för undersökning av 
Värmlands folkmål utförda arbete på en översikt över hela land-
skapets mål samt inlemnat detta arbete till tryckning i Sv. 
landsm. Styrelsen, som härmed fyllt den sista av de uppgifter 
den föresatt sig, har nu upplöst sig ock överlemnat sina sam-
lingar till landsmålsarkivet.' 

Fil. lic. J. Hedlund fortsatte sitt arbete rörande Ran säters-
målet ock framlade i november 1920 till granskning på nordiska 
seminariet en avhandling »Ransätersmålets formlära». 

Västerbotten. Fil. stud. Greta Lindström har bearbetat 
sina samlingar från B j ur h o 1 In samt utarbetat en avhandling 

1) Jfr ovan s. 20. 
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»Deskriptiv formlära över Bjurholmsmålet», vilken avhandling 
granskats på nordiska proseminariet. 

Västergötland. Fil. dr J. G ötlin d har fortsatt arbetet 
på den språkgeografiska översikten över Västergötland. I samt-
liga landsmålsarkivets typordlistor från landskapet ha paragra-
ferna 238-378 fullständigt excerperats ock de viktigaste resul-
taten, som framgått ur denna excerpering, inlagts på kartor. 
Jämsides med detta arbete ock med utgångspunkt i detsamma 
har han utarbetat grunddragen till en dialektgeografisk studie 
»Var är äldre västgötalagen skriven?». Till de i hans avhand-
ling »Studier i västsvensk ordbildning» behandlade orden har 
han upprättat ett fullständigt register. Under året publicerade 
Götlind uppsatserna »Folkmål» s. 122-128 i Vetenskaplig Forsk-
ning 1920 ock »Prella tyge, en folklek från norra Halland» 
i Vår Bygd 1920. Götlinds arbete har honorerats av Västgöta 
Folkmålskommittes gåvomedel enligt en beräkningsgrund av 
500 kr. för månad. 

Fil. mag. R. Lj unggrens arbete på en syntax för väst-
götamålen har fortsatts, men har under största delen av året 
fått stå tillbaka för utförande av ett åt honom av Kungl. Ort-
namnskommittén givet uppdrag, att utarbeta etymologiska för-
klaringar till de namngrupper inom Älvsborgs län (»i orten bruk-
liga binamn» till jordeboksnarnnen samt »lägenhetsnamn»), vilka 
i ortnamnskommittens häradsredogörelser icke gjorts till före-
mål för förklaringar. Ljunggrens arbete är avsett att utgöra 
andra delen av inledningen till »Sveriges ortnamn, Älvsborgs 
län». 

Docent E. Ne u man har tjänstgjort som skattmästare i 
Västgöta Folkmålskommitte samt som sekreterare ock skattmäs-
tare i kommittén för utgivande av beskrivning över Västergöt-
land. 

Västmanland. Om T. Ericssons arbeten se ovan s. 23. 
Om lektor Isaacssons arbeten rörande de västmanländska målen 
i Fjärdhundra se ovan under Uppland. 

Docent E. N eu m an har under år 1920 fortsatt sina arbe-
ten dels med utgivande av glossariet C 20, varav tredje häftet 
på våren utkom i Sv. Fornskriftsällskapets samlingar, dels även 
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med genomgång ock förteckning av de diplom i Sv. Diploma-
tarium, ny serie, som han funnit innehålla dialektdrag, utmär-
kande för Västmanland ock Dalarne. Neuman har under de ti-
der han arbetat i undersökningens tjänst honorerats av gåvo-
medel efter en beräkningsgrund av 500 kr. för månad. 

Ångermanland. Fil. lic. T. B ucht fortsatte arbetet på 
sin avhandling om Noram ål et, i det han som tillägg utarbe-
tade en redogörelse för utvecklingen av gammalt au, oy ock 
i samma mål. 

Östergötland. Åt Östgötamålens fortsatta undersökning ha 
fil. lic. F. Tyde n ock fil. mag. E. T örn qvi st egnat även hela året 
1920, dock med den inskränkningen att båda vid sidan av detta 
arbete haft någon tjänstgöring som timlärare. Tyden har un-
der året fortsatt excerperingen av typordlistorna från Smålands-
delen av Linköpings stift samt bearbetandet av allt det samla-
de materialet rörande vokalsystemet i hela Östergötland ock 
nämnda del av Småland. Bearbetningen bar under året hunnit 
därhän, att det första partiet av vokalutredningen, behandlande 
kort i, blivit färdig. Alla de övriga korta vokalerna voro dess-
utom föremål för bearbetning. Jämförande studier gjordes för 
bestämmande av förhållandet mellan vokalsystemet i östgöta-
målen å ena sidan ock i Södermanlands, Närkes, Västergötlands 
ock nordvästra Smålands mål å den andra sidan. Törnqvist 
avslutade under året excerperingen av ordsamlingarna ur sub-
stantivböjningens synpunkt, ordnade excerptmaterialet samt ut-
arbetade en frågelista för egna ock andras undersökningar inom 
landskapet. Denna frågelista, den största som dittils förekom-
mit i de uppsaliensiska landskapsundersökningarna, omfattar om-
kring 5,000 former. För övrigt har Törnqvist under året stu-
derat sig in i sin blivande avhandlings ämne. 

Tydens ock Törnqvists arbete har honorerats genom sty-
relsen för undersökningen av Östergötlands folkmål med en 
timpänning av 2 kr. Från ock med Vs 1920 ock till årets slut 
har Tyden icke uppburit något honorar från styrelsen, då han 
vid denna tidpunkt som bidrag till sina östgötaundersökningar 
erhöll 3,000 kr. ur Längmauska kulturfonden. 

Docenten N. Lindqvist har fortsatt sina arbeten för Bjärka- 
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S äbyundersökningen.1  Under år 1920 har han utarbetat etymo-
logiska förklaringar till de flästa ortnamnen i Vist socken (om-
kring 500 namn). 

Resor. 
1. Resor utförda av undersökningens från statsanslaget ho-

norerade medarbetare. 

Ericsson har under året utfört fyra resor. 
Den första resan 1/1-8/1  utgjorde omedelbar fortsättning av 

en i december 1919 utförd resa för undersökning av målet i 
Stjärnsund inom Husby socken i södra Dalarne. På återresan 
till Uppsala besöktes korrespondenten C. Åkerberg i Västanfors 
i Västmanland i ock för medvärkan vid slutförande av vissa 
av hans uppteckningsarbeten. 

Den andra resan 9/8_11/9  gällde dels Västergötland, dels 
Västmanland ock Närke. I Västergötland undersöktes 9/9-20/8 
vissa grammatiska drag enligt frågelistor uppställda av fil. dr 
J. Götlind. Början gjordes med vissa drag inom Viste härad, 
Flakebärgs socken. Därpå gjordes (från 13/0 undersökningar 
inom Vadsbo härad av några sockenmål kring Moholm, vid Ti-
dans viktiga språkgräns, nämligen Götlunda, Vad, Hjälsta, Mo 
ock Fägre, vidare Bäck väster om Töreboda samt Finnerödja 
på gränsen mot Närke. Alla dessa mål befunnos bestämt ny-
anserade mot varandra med Tidan å ena sidan ock Tiveden å 
den andra som starkaste gräns. 

I Västmanland, dit färden ställdes den 21/s, förlades under-
sökningen åter till västmanländskans centralaste punkt, Köping—
Arbogalinjen, där ett samlat intryck kunde fås av bärgslagsmå-
lens fina, men viktiga förtoningar mot Södermanlands ock Närkes 
gräns. För att samtidigt höra också Närkesmålet, gjorde han 
en utflykt till Götlunda socken i nordöstra Närke (från 4/9). 

Den tredje resan 4/12-22/12 gällde Gästrikland ock Hälsing-
land. Denna resa avsåg dels samarbete med bygdemeddelare, 
dels bestämmande av vissa bärgslagsmålsgränser mot norr. I 

1) Jfr Sv. landsm. 1919, s. 48. 
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Gästrikland tycktes Torsåkers socken närmast sluta sig till dessa 
mål, att dömma av en kontrollerande genomgång av en för 
kyrkbyn ifylld typordlista av fil. kand. E. Lindkvist. I Häl-
singland däremot tycktes Bollnäs, som besöktes 942-1242, falla 
helt ock hållet utanför. I norra Hälsingland undersöktes Ljus-
dals mål (13/12--16/1.2); därpå, under ett besök i Delsbo hos 
folkskolläraren A. Lindkvist, Färilamålet, hans modersmål, med 
utgångspunkt från uppteckningar av honom (1918) ock med 
samtidigt givna instruktioner åt honom för fortsatta arbeten. På 
återvägen besöktes 252-22/12 Ockelbo, som föreföll sluta sig till 
bärgslagsmålen, dock snarast som övergångsmål. 

Den 29/12 flyttades undersökningen till Småland, där den 
fjärde resan 2742-352 egnades åt fortsatt uppteckning av 
Grännamålet. 

Geijer har under året utfört följande resor: 
Under tiden 5-9/1  har Geijer, i omedelbar anslutning 

till en i december 1919 påbörjad resa i Dalarne, besökt Falun för 
konferenser med i staden vistande upptecknare ock för studier 
i därvarande samlingar; under tiden 9/1-15/1  besöktes för mot-
svarande ändamål Härnösand. På återvägen gjordes ett kortare 
uppehåll för undersökningar i en ångermanländsk landssocken, 
Gudmundrå. För övrigt har Geijer under året endast gjort tre 
resor till Stockholm i undersökningens ärenden på tider som 
ovan angivits. 

2. Resor ock uppteckningsarbeten utförda av undersöknin-
gens extra medarbetare. 

Dalarne. Sekreteraren i Dalarnes Hembygdsförbund 0. 
Ban n b ers har under året gjort samlingar av språkligt material 
rörande myrjärnstillvärkning ock smideshantering i Övre Väster-
dalarne i sammanhang med sina på uppdrag av Järnkontoret 
utförda undersökningar rörande dessa gamla näringsgrenar. Vi-
dare har han gjort tillägg till sina ordsamlingar från Floda ock 
Malung. 

Fil. lic. P. En vall företog under augusti uppteckningar i 
Vika socken, huvudsakligen inom byarna Nyhyttan ock Strand. 

Fil. kand. J. Gabriel Jonsson har även detta år gjort en 
resa till Nås för fortsättning av sina stora samlingar rörande 



RESOR. 	 31 

detta synnerligen viktiga mål, varöver han utarbetat en innehålls-
rik ock överskådlig grammatik, som i manuskript inlemnats till 
landsmålsarkivet. 

Fil. stud. Rut Kj ersön utförde en undersökning i Gustavs 
socken, vars resultat föreligger i en till arkivet inlemnad ord-
samling å omkr. 800 ord, en typordlista m. m. 

Fil. lic. C. C. Schmidt har under året färdigredigerat ock 
inlemnat en typordlista för Hedemora. 

Fil. lic. N. Sj öd ah 1 gjorde under sammanlagt 33 dagar, i 
samband med sina undersökningar rörande kvantitetsutvecklin-
gen i kortstaviga ord, resor utefter Västerdalälven från Gagnef 
till Transtrand, ävensom till Tyngsjö ock Sävsnäs socknar samt 
till Lindesnäs i Nås socken. 

Envalls undersökningar utfördes med understöd av statsme-
del (se ovan s. 20), Schmidts med understöd av besparade 
landstingsmedel från år 1919, Kjersöns ock Sjödahls med under-
stöd av undersökningens gåvomedel för Dalarne. 

Resor inom Dalarne ha dessutom utförts av Ericsson ock 
Geijer, jfr ovan s. 29 ock s. 30. 

Dalsland. Fil. lic. G. Bergman företog under 14 dagar 
resor genom Vedbo ock Tössbo härader för att undersöka grän-
serna för några viktigare språkdrag såsom — e:a i ändelsen i in-
finitiv, best. form. pluralis körkene: körkera etc., växlingen ku: 
ko, tru: tro etc., förekomst av kortstavighet t. ex. i typen 
ståvana 'stugorna'. — Under en månad har han gjort ord- ock 
folkminnesuppteckningar inom såväl norra som södra delarna 
av Vårviks socken, vilka undersökningars resultat till största 
delen inlemnats till landsmålsarkivet. Som understöd till sina 
dialektundersökningar inom Dalsland erhöll B. under år 1920 ur 
Längmanska kulturfonden 1,000 kr. 

Gottland. Sällskapet för gottländsk forskning har även 
under år 1920, liksom år 1919, understött dc språkliga under-
sökningarna på ön på initiativ av dess sekreterare, f. lektor 
M. Klintberg, som samtidigt fortsätter sina egna forskningar. 
Undersökningsresor ha utförts av fil. mag. H. G us tavson ock 
fil. stud. N. Tiberg. Båda tillsammans gjorde under tiden 
15/6_23/6 uppteckningar på Fårö. Sedermera undersökte Gustav-
son med ett omkring 170 ord omfattande sammandrag av den 
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gottländska typordlista, som utarbetats år 1918,1  socknarna 
Hejnum, Stenkyrka, Lummelunda, Boge, Hörsne ock Norrlanda 
samt upptecknade ortnamn i ovannämnda socknar ock dess-
utom på Fårö, i Lärbro, Hall, Hangvar, Lummelunda, Martebo, 
Källunge, Vallstena ock Ganthem. Delvis på grundval av 
dessa ock Tibergs nedan nämnda ortnamnsundersökningar har 
Gustavson på uppdrag av släktnamnssakkunnige publicerat en 
uppsats om »De gotländska gårdsnamnens användning vid person-
beteckning», tryckt i »Sveriges familjenamn», Sthm 1921. 

Tiberg fortsatte sina undersökningar med ovannämnda sam-
mandragna typordlista i socknarna Västerhejde, Träkumla, Sten-

Tofta, Eskelhem, Vall, Hogrän ock Sanda-Västergarn 
samt med en uttalsordlista (delvis) i Sanda ock Mästerby. Vi-
dare har Tiberg insamlat ortnamn från samtliga ovannämnda 
socknar. 

Gustavsons sammanlagda resetid uppgår till minst 5 veckor, 
Tibergs till 6 veckor. Liksom under föregående år har G. sam-
arbetat med J. A. Enderberg på Fårö. 

Dessutom har teol. stud. C. Söderberg ifyllt en samman-
dragen typordlista i Helvi socken under en veckas tid. Sist-
nämnda arbete har honorerats ur Uppsalaundersökningens stats-
medel. 

Gästrikland. Fil. kand. P. E. T. Lindkvist har företa-
git en resa till Ö. Färnebo, inom vilken socken han gjorde un-
dersökningar under något mer än en vecka. Sedermera har han 
därifrån inlemnat en typordlista. Lindkvists resa företogs med 
understöd av Gävleborgs läns landstings anslag. Om T. Erics-
sons resa se ovan. 

Hälsingland. Fil. mag. L. 0. H ögb erg har under som-
maren fortsatt sina år 1915 började dialektundersökningar inom 
Hanebo socken samt underkastat alla sina tidigare upptecknin-
gar en genomgående revision, varunder i stor utsträckning gjorts 
tillägg av former ock exempel på de äldre ordlapparna. Lika-
ledes ha på samma lappar jämförelser gjorts med Bollnäsmål. 
Om T. Ericssons undersökningar se ovan s. 30. 

1) Se Sv. landen. 1919, s. 53 f. 
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Härjedalen. Fil. mag. S. Åsan d er har under år 1920, 
i sammanhang med en för K. Ortnamnskommittén utförd gransk-
ning av namnen på Tännäsbladet, gjort Tännäsdialekten till 
föremål för en icke alltför flyktig undersökning, främst inom 
Funäsdalen, men även i övriga byar såsom Kyrkbyn, Valmåsen 
ock Midskogen. 

Fil. mag. E. Terner bar i sammanhang med en motsva-
rande namngranskning av andra delar av samma kartblad även 
gjort smärre orduppteckningar i Sveg, Linsäll ock Tännäs. 
Terners orduppteckningsarbete har bekostats av Jämtlands läns 
landstings anslag. 

Jämtland. Fil. lic. T. Bu ch t har under tre Veckor gjort 
dialektundersökningar i Revsunds socken med en mindre ex-
kursion till Hällesjö. Revsund synes nära överensstämma med 
Sundsjö i fråga om de visserligen ganska få drag, som genom 
äldre undersökningar äro kända från sistnämnda socken. Hälle-
sjö åter synes ansluta sig till Ragundaområdet, men har ej, an-
nat än i utkanterna, bevarat mycket av gammal dialekt i ren 
form. 

Fil. stud. Anton Andersson har fortsatt ock utvidgat sina 
omfattande samlingar av dialektord ock folktraditioner i Brunflo 
ock Kyrkås samt under året därjämte börjat samlingar i Frösö 
socken. För närmare bestämmande av vissa språkdrag gjordes 
resor till Bodsjö, Häggenås ock Oviken. 

Docenten H. Fax62 har fortsatt o(åk väsentligt ökat sin ord-
samling från Näskott, samt efter i samarbete med docent H. 
Geijer företagen revision därav inlemnat denna till landsmåls-
arkivet. 

De två förstnämnde undersökarne ha understötts med me-
del ur Jämtlands läns landstings anslag för år 1920, 

Medelpad. Fil. lic. A. Ve stlund fortsatte under somma-
ren sina uppteckningar i Selånger. 

Fil. dr P. Bogren har för komplettering ock kontrollering 
genomgått största delen av de uppteckningar från Torps socken, 
som han gjort under åren 1917, 1918 och 1919. 

Norrbotten. Lektor Hulda Rutberg gjorde för kom-
plettering och kontrollering av sina undersökningar av Nederka- 

3-210303. Sv. landsm. 1921. 
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lixmålet en resa till Västanäs i den mot Överkalix vettande 
delen av Nederkalixmålets område. 

Fil. mag. Cari n Pihl fortsatte i januari ock början av 
februari undersökningen av Överkalixmålet, dels i socknens cen-
trala del med utgångspunkt från Nybyn, dels i dess sydliga 
del med undersökningen förlagd till Svartbyn, där särskilt det 
s. k. »gamla Svartbymålet» undersöktes ock befanns vara ett 
inom några gamla, Svartbyfamiljer förr befintligt — nu nästan 
utdött — blandmål mellan Överkalixmål ock Nederkalixmål, 
sannolikt uppkommet genom livlig förbindelse socknarna emellan 
vid gränsen. Sommaren 1920 egnades något över tre månader 
åt undersökning speciellt av Överkalixmålets geografiska ut-
bredning, skiljaktigheter i uttal mellan olika byar samt skill-
nader mellan olika åldrars språk. Beträffande gränserna för 
målets utbredning konstaterades, att dessa i stort sett samman-
falla med sockengränsen samt att, där avvikelser skett, det i 
regel varit Överkalixmålet som utbrett sig utanför socknens 
område. — Pihls resor ha i någon utsträckning kunnat under-
stödjas därigenom, att för hennes samlingar, sedan de inlemnats 
till arkivet, utbetalats honorar ur statsanslagets medel för in-
lösen av handskrifter. 

Närke. Om T. Ericssons resa till Götlunda socken se ovan 
s. 29. 

Småland. Om T. 'Ericssons undersökningar av Grännamål 
se ovan s. 30. 

Fil. mag. A. Forsström, som år 1916 påbörjade en under-
sökning av målet i Hakarps socken av Jönköpings län, fortsatte 
under följande år sina undersökningar samt har till lands-
målsarkivet inlemnat en samling på omkr. 1,000 ord, som inlösts 
för landstingsmedel, samt såsom deposition en avhandling 
»Ljud- och formlära för Hakarpsmålet» 76 bl. 4:o, vilken ven-
tilerats på nordiska proseminariet vid Göteborgs högskola vår-
terminen 1916. 

Teol. stud. Martin Nor dlun d började en undersökning av 
målet i Torskinge socken i Västbo härad, varifrån han under 
året inlemnat en typordlista ock en samling av 350 ord. 

Fil. lie. F. Ty(Un har under tiden 19/8-28/8  gjort gram- 
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matiska uppteckningar inom socknarna Döderhult, Mönsterås 
ock Fliseryd med avsikt särskilt att bestämma respektive måls 
ställning till östgötskan. 

Fil. mag. Elin Carlsson, som år 1919 började en under-
sökning i Kalvsviks socken i Kinnevalds härad, måste redan 
samma år strax i början avbryta sitt arbete. Även under åren 
1920 ock 1921 har fröken Carlsson av sjukdom hindrats åter-
upptaga sina undersökningar i Kalvsvik, ock med anledning här-
av har hon i juli 1921 återburit det belopp av 225 kr. ur 
Kronobärgs läns landstings anslag, som hon år 1919 uppbar i 
förskott. Forsströms ock TyUns undersökningar ha bekostats 
av landstingsmedel, Nordlunds dels med statsmedel, dels med 
gåvomedel. 

Uppland. Fil. stud. Emanuel Eriksson har under tre 
veckor gjort uppteckningar i Östervåla, varifrån han inlemnat 
1 typordlista ock omkr. 475 ord jämte andra anteckningar, samt 
under en vecka i Tierp, varifrån han lemnat 1 typordlista, 100 
ord ock diverse andra anteckningar. Erikssons arbete har 
honorerats av styrelsen för undersökning av Upplands folkmål. 

Västerbotten. Fil. mag. Seth Larsson återupptog sina 
undersökningar av målet inom Nysätra socken, varåt han egna-
de omkr. 7 veckor. 

Fil. stud. Greta Lindström fortsatte sina uppteckningar i 
Bjurholm. 

Västergötland. Fil. dr J. Götlind har under en del av som-
maren företagit uppteckningar med ledning av under bearbet-
ningsarbetet i Uppsala utarbetade frågelistor i 36 socknar inom 
Frökinds, Laske, Barne, Bjärke, Viste, Kållands, Åse, Väne, 
Ale ock Marks härader. I fråga om undersökningen av målet 
vid Göta älv har samarbete ägt rum mellan Götlind ock fil. 
mag. E. A braham s on från Göteborg, vars ordsamliug på omkr. 
2,240 ord från Fors socken i Flundre härad avskrivits Pir lands-
målsarkivets räkning under kontroll av Götlind ock Abraham-
son. Värdefull jälp i fråga om insamling av språkmaterial har 
Götlind även erhållit av ett par personer ute i landskapet, näm-
ligen av folkskollärare A. J. Björkman rörande målet i Ilägges- 
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leds socken ock av seminarieeleven Edit Svenson rörande må-
let i Ö, Bitterna socken. Götlinds resor ha utförts med bidrag 
av statsmedel. 

Fil. kand. W. Hallin har inlemnat en typordlista från Sand-
hults socken i Västergötland, vilken typordlista inlösts av stats-
medel. 

Västmanland. Om T. Ericssons arbeten inom landskapet 
se ovan s. 29. 

Docent E. N eum an företog en fåm veckors resa för un-
dersökning av vissa dialektdrag, vilka ägde särskilt intresse för 
hans arbete på lokaliseringen av den medeltida handskriften C. 
20 i U. U. B., varom se ovan s. 28. 

Fil. mag. A. T hor fors har fortsatt sina undersökningar 
rörande ordförrådet i fråga om jordbruk, byggnader ock hytt-
bruk i Karbenning, Gunnilbo, Lindesbärg, Hällefors ock Gryt-
hyttan under en sammanlagd tid av något över en månad. 

Neumans resa företogs med understöd dels av ett Seder-
holms inrikes resestipendium på 500 kr., dels av landstin-
gens anslag; Thorfors' med understöd av landstingsanslagen. 

Ångermanland. Om Geijers resa se ovan s. 30. 
Fil. lic. T. Bucht gjorde under tre veckor uppteckningar i 

norra Ångermanland, huvudsakligen i Sidensjö, vars dialekt 
företer jämförelsevis många ålderdomliga ock nordliga drag. 

Fil. mag. L. Sjödin fårdigredigerade ock inlemnade som 
tillägg till 1919 års samlingar från Trehörningsjö omkr. 1,900 ord. 

Fil. stud. E. Ehnm ark påbörjade en undersökning av må-
let i Torsåkers socken. 

Buchts undersökningar ha bekostats av statsmedel, Sjödins 
av statsmedel ock gåvomedel. 

Östergötland. Under tiden 28/7_5/8 ock 11/8_18/8 gjorde 
fil. lic. F. Tyden ock fil. mag. E. Törnqvist tillsammans i ock 
för dialektgeografiska gränsbestämningar resor inom västra Ös-
tergötland, närmare bestämt socknarna Hogstad, Rinna, Väder-
stad, Hov, Örbärga, Nässja, Orlunda, Hagebyhöga, Lönsås ock 
Ljung. Huvuduppgiften var att bestämma gränserna för e-, ä-
ock a-målen, vilken uppgift med dessa resor är väsentligen 
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löst. Samtidigt gjordes undersökningar rörande ett flertal frå-
er inom ljud- ock formläran, där norra, centrala ock sydöstra 
Östergötlands dialekter avvika från målen i landskapets syd-
västra del. Övriga resor under året ha alla företagits av Törn-
qvist ensam ock gällt ifyllandet av hans ovan (s. '28) omtala-
de frågelista rörande substantivböjningen. 

De mäst omfattande undersökningarna gjordes detta år inom 
Kinda ock Finspånga läns härader av Törnqvist. Törnqvists 
sammanlagda resetid, häri inberäknat den tid han reste tillsam-
mans med Tyda, uppgår till 70 dagar, under vilken tid han 
besökte 31 socknar. 

Tydas resor ha företagits med understöd av statsmedel, 
Törnqvists med understöd av 825 kr. ur Leonard ock Ida 
Westmans fond. 

Utrikes orter. Utom undersökningarna i ovannämnda 
landskap har under tiden 28/8-30/9 fil. dr L. Levander gjort 
en resa i Norge för undersökning av målen i Engerdal ock 
Tryssil, vilka mål äro av särskilt intresse att jämföra med de 
svenska dalmålen. Resan underlättades väsentligt genom att 
före dess anträdande konferenser anordnades med norska dialekt-
forskare i Kristiania samt genom det tillfälle, som där välvilligt 
bereddes, att excerpera professor J. Storms då outgivna anteck-
ningar från de orter, som närmast intresserade dr Levander. 



Översikt av inkomster ock utgifter 
för under år 1920 från Uppsala ledda undersökningar av 

svenska folkmål. 

Ä. Medel sona förvaltats av den statsunderstödda 
undersökningen. 

1. Sammandrag av räkenskaperna för användningen av 
1920 års statsanslag. 

Inkomster. 
Av 1919 års lagtima riksdag å extra stat för år 1920 

beviljat anslag 	  kr. 17,100. oo 
Summa kr. 17,100. oo 

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

» Ericsson 	  » 5,000. 00 

 

10,000. oo 
Reseersättningar: till Geijer 	 kr. 	497. 64 

Ericsson 	 » 1,252.36 
fil. lic. T. Bucht 	 » 	400. oo 

» 	» P. Envall » 	200. oo 
» dr J. Götlind . » 	350. oo 
» lic. F. Tyffil . » 	300. oo 3,000. oo 

Inlösen av handskrifter: 
till fil. kand. W. Hallin för en typordlista 

från Sandhults socken i Västergötland kr. 	125. oo 
till fil. mag. L. Sjödin för en ordsam-

ling från Trehörningsjö socken i Ånger- 
manland 	  » 	300. oo 

till fil. mag. fröken Carin Pihl för dialekt- 
samlingar från överkalix 	 » 	900. oo 

till teol. stud. M. Nordlund för dialekt-
samlingar från Torskinge socken i 
Småland 	  » 	114. 99 

Transport kr. 1,439. 99 kr. 13,000. 00 
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Transport kr. 1,439. 
till 	fil. 	mag. Josef Svensson för en typ- 

ordlista för Alsheda socken i Småland, 
för vilken typordlista den återstående 
delen av ersättningen utgår ur ett av 

99 kr. 	13,000. oo 

Jönköpings 	läns 	landsting 	beviljat 
anslag  	» 	60. 00 » 1,499. 99 

Materialier: papper kr. 537. so, böcker 
kr. 	626. 82, 	övriga 	materialier 	kr. 
281.95  	» 	1,446. 37 

Tillfällig arbetsjälp  	» 	920. 50 

Diverse expenser: maskinskrivning kr. 
140. 45, 	telegram- ock postporton kr. 
51. 49, 	frakter 	ock 	bud 	kr. 	34. 45, 
övriga expenser kr. 6. 75  	» 	233. 14 » 2,600. 01 

Summa kr. 17,100. oo 

2. Redogörelse för de landstingsanslag för år 1920, för vilka den 
statsunderstödda undersökningen är redovisningsskyldig. 

a. Gävleborgs läns landstings anslag. 

	

Inkomster. Behållning från år 1919   kr. 	50. oo 
Anslag för år 1920 	  » 	500. oo 

Summa kr. 550. oo 
Utgifter. Till fil. kand. P. Einar T. Lindkvist för dialekt- 

	

undersökningar inom Gästrikland 	  kr. 	300. oo 

	

Behållning till år 1921   » 	250. oo 
Summa kr. 550. oo 

b. Jämtlands läns landstings anslag. 

Inkomster. Behållning från år 1919 	  kr. 100. co 
Anslag för år 1920 	  » 	500. co 

Summa kr. 600. oo 

Utgifte.r. Till fil. lie. T. Bucht för undersökningar i 
Revsunds pastorat ock Ragunda tingslag (jfr ovan 
s. 33)   kr. 	250. oo 

Till fil. mag. E. Terner för undersökningar i Sveg 
(jfr ovan s. 33) m m 	  » 	100. oo 

Behållning till år 1921 	  » 	250. oo 
Summa kr. 600. 00 
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c. Jönköpings läns landstings anslag. 

Inkomster. Anslag för år 1920 	  kr. 250. oo 
Summa kr. 250. oo 

Utgifter. Till fil. mag. A. Forsström för dialektunder-
sökningar i Hakarps s:n sommaren 1916 (jfr 
ovan s. 34) 	  kr. 	200. oo 

Till fil. mag. Josef Svensson resterande ersättning 
för en typordlista från Alsheda s n 	   » 	50. oo 

Summa kr. 250. oo 

Kalmar läns norra landstings anslag. 
Inkomster. Anslag för år 1920 	  kr. 200. oo 

Summa kr. 200. oo 
Utgifter. Till fil. lic. F. Tyän för påbörjade under-

sökningar rörande folkmålsmaterial från Norra 
ock Södra Tjusts, Sevede ock Tunaläns h:der 
(jfr ovan s. 28) 	  kr. 	200. oo 

Summa kr. 200. oo 

Kalmar läns södra landstings anslag. 

Inkomster. Anslag för åren 1919 ock 1920 . . . . kr. 	300. oo 
Summa kr. 300. oo 

Utgifter. Till fil. lic. F. Tyd6n för undersökningar i 
Döderhult, Mönsterås ock Fliseryd (jfr ovan s. 34) kr. 250. oo 

Behållning till år 1921 	  » 	50. oo 
Summa kr. 300. oo 

Kopparbärgs läns landstings anslag. 

Inkomster. Behållning för år 1919 	  kr. 490. 46 

Summa kr. 490. 46 

Utgifter. Till sekreteraren i Dalarnes Hembygdsförbund 
0. Bannbers för dialektarbeten i Dalarne under 
år 1919 	  kr. 	200. oo 

Till fil. lic. C. C. Schmidt för en typordlista från 
Hedemora (jfr ovan s. 31)  	150. oo 

Till fil. lic. P. Envall för under år 1919 gjorda 
uppteckningar i Enviken 	  » 	140. 46 

Summa kr. 490. 46 



INKOMSTER OCK UTGIFTER. 	 41 

Kronobårgs läns landstings anslag. 

Inkomster. Behållning från år 1919 (jfr Sv. landsm. 
1920, s. 48 ock ovan s. 35) 	  kr. 250. oo 

Anslag för år 1920 	  » 	250. oo 
Summa kr. 500. oo 

Utgifter. Behållning till 1921 	  kr. 	500. oo 
Summa kr. 500. oo 

Västmanlands läns landstings anslag. 

Inkomster. Behållning från år 1919 	  kr. 350. oo 
Anslag för år 1920 	  » 	750. oo 

Summa kr. 1,100. oo 

Utgifter. Till lektor A. Isaacsson för under år 1919 
utförda arbeten i Upplandsdelen av. Västman- 
lands län 	  kr. 	310. oo 

Till herr K. Andersson från Simtuna ersättning för 
resa från Tärna till Uppsala ock tillbaka jämte 
vivre för akcentundersökningar på Fysiologiska 
institutionen (jfr ovan s. 23) 	  » 	20. oo 

Till hr L. G. Johansson från Tärna, för samma 
ändamål 	  » 	20. oo 

Till docenten E. Neuman för undersökningar inom 
Västmanlands län 	  » 	150. oo 

Behållning till år 1921 	  » 	600. oo 
Summa kr. 1,100. oo 

Örebro läns landstings anslag. 

Inkomster. Behållning från år 1919 	  kr. 350. oo 
Anslag för år 1920 	  » 	750. ou 

Summa kr. 1,100. oo 

Utgifter. Till fil. mag. A. Thorfors för undersök-
ningar i Linde ock Guldsmedshyttan 1919 ock 
Hällefors ock Grythyttan 1920 	  kr. 	750. oo 

	

Till docent E. Neuman för undersökningar i Näsby » 	100. oo 
Behållning till år 1921 	  » 	250. oo 

Summa kr. 1,100. 00 
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3. Redovisning för till undersökningen influtna gåvomedel år 1920. 

Inkomster. 
Behållning från år 1919 	  kr. 4,736. 34 
Gåvor insända genom landshövding W. 

Murray ock avsedda för doc. E. 
Neumans arbete med utgivning av 
äldre källor rörande dialekterna i 
Västmanland ock Dalarne ock i sam-
band härmed företagna undersök- 
ningar (jfr ovan s. 27) 	 kr  1,500. oo 

Gåva av Sala sparbank 	  » 	500. oo 
Donation till undersökningar av Dalarnes 

folkmål av onämnd givare. . . . » 10,000. oo 
Gåva av Stora Kopparbärgs Bärgslags 

aktiebolag för dialektforskningar 
vid Falu gruva ock bärgslag . . . » 	500. oo 

Gåva till undersökningar i Västernorr-
lands län från Graningevärkens A.-B. 
genom prof. J. A. Lundell . . . » 	300. oo 

Summa kr. 17,536. 34 

Utgifter. 
Till docent E. Neuman arvode (se ovan 

s. 28) 	 kr  2,554. 1 
docent E. Neuman reseersättning .  » 	156. 72 kr. 2,710. so 
fil. dr L. Levander arvode (se ovan 

s. 25) 	 kr  4,000. oo 
fil. dr L. Levander ersättning för 

resa i Norge (se ovan s. 37) . » 	600.  00  » 4,600. oo  
fil. lic. N. Sjödahl ersättning för resa i Dalarne 

(se ovan s. 31) 	  » 	400. oo  
fil. stud. Rut Kjers6n för undersökningar i Gustavs 

socken (se ovan s. 31) 	  » 	400. oo 
fil. mag. E. Terner för uppteckningar i Idre . 	 » 	75. 00  
fil. lic. G. Bergman för uppteckningar gjorda 1919 

i Dalsland 	  » 	300. oo  
fil. lic. T. Bucht för undersökningar i Nora i 

Ångermanland 	  » 	50. oo  
fil. mag. L. Sjödin för undersökningar i Trehör- 

ningsjö i Ångermanland (se ovan s. 36) . . . » 	250. oo 
teol. stud. M. Nordlund för undersökningar i 

Torskinge socken i Jönköpings län (se ovan s. 34) » 	85. 01  
Behållning till år 1921 	  • 8,665. 43 

12,800. oo 

Summa kr. 17,536. 34 
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4. Redovisning för av undersökningen disponerade räntemedel 1920. 

	

Inkomster. Räntebehållning från år 1919 . . . . kr. 	581. 74 

	

Under år 1920 upplupna räntor . . . • . . . » 	592. os 
Summa kr. 1,173. 80 

Utgifter. Till fil. mag. L. Sjödin 
resterande arvode för undersök- 
ningar i Trehörningsjö . . . . kr. 	250. ou 

Undersökningen av svenska folkmål 
i Uppsala har ingått som ständig 
ledamot i Sällskapet för Gotländsk 
forskning 	  » 	100. oo 

Inbetald förfallen låneränta . 	 15. 57 kr, 	365. 57 
Behållning till år 1921 	  » 	808. 23 

Summa kr. 1,173. so 

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

1. Sammandrag av Styrelsens för Östergötlands folkmålsundersök-
ning i Uppsala räkenskaper år 1920. 

Inkomster. 
Behållning från år 1919 	 kr 2,735. 82 
Östergötlands läns landstings anslag för år 1920 . . » 3,000. oo 
Årsbidrag av godsägare J. G. Wennersten, Kallersta, 

Linköping 	  » 	200. oo 
Ur Leonard ock Ida Westmans fond för kompletterande 

dialektundersökningar inom Östergötland under år 
1920 	  » 	825. oo 

Upplupna räntor 	  » 	105.66 
Summa kr. 6,866. 48 

Utgifter. 
Reseersättningar år 1920: 

Till fil. mag. Einar Törnqvist 	 kr 	800. oo 
Arvoden för systematisk bearbetning av 

insamlat material: 
Till fil. lic. F. Tyd62 	 kr 1,500. oo 

» 	fil. mag. E. Törnqvist 	» 1,200. oo 2,700. o'o 
Transport kr. 3,500. 00 
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Transport kr. 
Expenser för tillfällig arbetsjälp med excerpering 	. 	. » 
Diverse materialier ock förvaltningskostnader 	. 	. 	 » 
Behållning till år 1921 	  2,587. 85  » 

3,500. oo 
651. oo 
127. 63 

Summa kr. 6,866. 48 

2. Redovisning för gåvomedel till Västgöta folkmålskommitte i 
Uppsala år 1920. 

Inkomster. 

Behållning till år 1920 	 kr 	3,493. 44 
Under år 1919 upplupen ränta 	  » 	165. 03 
Älvsborgs läns landstings anslag år 1920 	  » 	500. oo 
Bidrag av häradshövding C. Arhusiander, Vara 	» 	40. oo 

fabrikör A. Bergengren, Borås 	  » 	200. oo 
bankdirektör T. Bergqvist, Skara 	 » 	50. oo 
direktör C. Berntson, Borås 	  » 	100. oo 

	

ryttmästare R. Bäckström, Tunarp   » 	500. oo 
direktör H. N:son Dag, Lidköping » 	100. oo 
disponent R. Erikson, Rydboholm 	• » 	100. oo 
greve G. Hamilton, Blombärg 	  » 	300. oo 
assessor W. Hemberg, Stockholm 	 » 	100. oo 
direktör Hemberg, Lidköping 	  » 	100. 00 
direktör K. Håkanson, Rydboholm 	» 	100. oo 
fabrikör R. Jagenburg, Borås 	  » 	200. 00 
disponent K. Neuman, Borås 	  » 	50. oo 
fabrikör D. Olander, Borås 	  » 	100. 00 
grevinnan M. Posse, Hjo 	  n 	100. oo 
intendent A. Roland, Stockholm 	 » 	50. oo 
direktör G. Rydin, Borås 	  » 	200. oo 
fru Elvira Röhss, Hjo 	  » 	100. oo 
förste hovstallmästare E. Sager 	 » 	600. oo 
kapten C. Sandels, Mariestad 	  » 	100. oo 
fabrikör S. Sandwall, Borås 	  » 	 100. oo 
fabrikör N. Skoglund, Borås 	  » 	100. oo 
fabrikör S. Svenson, Borås 	 » 	100. oo 
doktor E. Westermark, Skara 	  » 	50. oo 
bankdirektör E. v. Zweigbergk, Borås. 	• » 	100. oo 
aktiebolaget Erikson & Larson, Borås 	. » 	100. oo 

	

aktiebolaget J. W. Jönsson & C:o, Borås . » 	300. oo 
. 	Skaraborgs Enskilda Bank, Skövde . . . . » 	500. oo 

En Västgötabok, försålda exemplar . . . . » 1,000. oo 
Summa kr. 9,698. 47 



INKOMSTER OCK UTGIFTER. 	 45 

Utgifter. 

Arvode åt d:r J. Götlind för år 1920 	 kr  5,765. oo 
Reseersättning åt skattmästaren för insamlingsresor i 

» Västergötland  	129. 25  
Skattmästarens årsarvode 	  » 	500. oo  
Arvode åt revisorerna 	  » 	20. oo 
Materialier, porton m. m. 	  » 	55. 87 
Resterande utgifter för En Västgötabok 	 » 	892. 67 
Behållning till år 1921  	2,335. ss 

Summa kr. 9,698. 47 

Sammanfattning av redogörelserna för särskilda kassor 1920. 

Inkomster. 
Å. Medel förvaltade av den statsunderstödda undersökningen i 

Uppsala. 

Statsanslag 1920 	 kr  17,100. oo 
Landstingsanslag 1920  

	5,090. 46 
Gåvomedel 1920  

	17,536. 34 
Besparade räntor  

	1,173.  80 	kr. 40,900. so 

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala. 

1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning. 

Behållning från år 1919 	 kr  2,735. 82 
Under år 1920 influtna anslag ock gåvo- 

medel 	  » 	4,025. oo 
Upplupna räntor 	  » 	105. ss kr. 6,866. 48 

2. Av Västgöta Folkmålskommitt6 

Behållning från år 1919 	 kr  
Under år 1920 influtna anslag ock gåvo- 

medel 	  
Försålda exemplar av En Västgötabok 
Upplupna räntor 	  

3,493. 44 

5,040. oo 
1,000. oo 

165. 03 kr. 	9,698. 47 

    

Summa kr. 57,465. 55 
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Utgifter. 
Å. Medel förvaltade av den statsunderstödda undersökningen 

i Uppsala. 

Utbetalningar av statsanslaget till täckande av 
utgifter år 1920 	 kr 17,100 oo 

Utbetalningar av landstingsanslag till 
täckande av utgifter år 1920 . . kr. 3,190. 46 

	

Behållning av landstingsanslag till år 1921 » 	1,900.00 » 	5,090. 46 
Utbetalningar av gåvomedel till täckande 

av utgifter år 1920 	 kr 	8,870. 91 

	

Behållning av gåvomedel till år 1920 . » 	8,665. 43 	17,536. 34 
Utbetalning av räntemedel till täckande 

av utgifter år 1920 	 kr 	365. 57 

	

Behållning av räntemedel till år 1921 » 	808. 23 » 	1,173. so 

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

Av Styrelsen för östgötamålens under-
sökning. 

Utbetalningar till täckande av utgifter 
år 1920 	 kr 4,278. 63 

Behållning till år 1921 	  » 	2,587. 85 » 6,866. 48 

     

Av Västgöta Folkmålskommitte. 

Utbetalningar till täckande av utgifter 
år 1920 	 kr 	7,362. 79 

Behållning till år 1921 	  » 	2,335. ss » 	9,698. 47 

Summa kr. 57,465. 55 

Alltså utgör sammanlagda beloppet av utgifter för den stats-
understödda undersökningen kr. 40,900. so (jfr ovan), utgifterna för 
särskilda styrelser i Uppsala kr. 16,564. 95. 



Årsberättelse 
från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid 

Göteborgs Högskola febr. 1920—febr. 1921. 

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

Institutets styrelse ock arbetsutskott ha under arbetsåret 
haft samma sammansättning som vid slutet av föregående ar-
betsår. 

Revisorer för kalenderåret 1920 ha varit advokat 0. Rygård 
ock prof. E. Wadstein med professorerna V. Lundström ock P. 
Leander som suppleanter. Under arbetsåret ha hållits ett sty-
relsesammanträde ock fyra sammanträden inom Arbetsutskottet. 

Såsom assistenter inom arkivet ha tjänstgjort fil. stud. Axel 
Paulsson ock fil. stud. Paul Fröberg. 

II. Ekonomiskt understöd. 

Institutet har under arbetsåret fått mottaga följande dona-
tioner ock gåvor: 
av person, som önskar vara onämnd, 2,000 kr. för undersökning 

av Orust ock Tjörn, enligt tidigare utfästelse; 
av Direktör Viktor Anderson, Kristiania, 1,000 kr. för upp-

teckning av folkmål i Dalsland; 
av Styrelsen för Göteborgs sjöfartsmuseum 666: 66 kr. till upp-

teckning av fiskeriterminologien på bohuslänska fisklägen, 
enligt tidigare utfästelse; 

av person, som önskar vara onämnd, 500 kr. enligt tidigare 
utfästelse; 
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genom bokhandlare Hj. Gustafsson, Uddevalla, 400 kr. till ut-
forskning av Uddevallatrakten; 

av. Major W. Zetterberg, Uddevalla, 300 kr. 
I övrigt hänvisas till den i Högskolans arkiv förvarade revi-

sionsberättelsen (som gäller kalenderåret 1920). 

III. Institutets arkiv 

(Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv) 
har, vad handskrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen ge-
nom sukcessiv införlivning av resultatet av de genom Institutet 
igångsatta arbetena (varom se IV), dels i någon mån genom 
mer tillfälliga förvärv. Dessa senare äro: 
J. A. Carlsson, Ord vidkommande linberedning, spinning m. m. 

i Lane-Ryr. 
D. Larsson, Pronomina i Hidingemålet i Närke (seminarie-

uppsats). 
M. Tengby, Ordbok över Tegnebymålet på Orust. 
R. A m u ndson, Ordlista från Ödsmäl sn, Inlands Nordre hd. 
A. Paulsson, Föreställningar och sedvänjor i förbindelse med 

dödsfall och begravning från Sanne sn, Sörbygden. 

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet. 
1. Undersökningsledarens egna arbeten. 

Bearbetningen av kustnamnen på sjök. Tjörn har avslutats, 
vad namnen på öar, holmar, skär, bådar ock övriga kringflutna 
platser beträffar; av detta parti föreligger nästan tryckfärdigt 
manuskript (jfr i övrigt strax nedan). En mera slutgiltig be-
handling av bebyggelsenamnen i Landvetters socken pågår. 

Uppteckning av Vallamålet har fortsatts. Ävenledes har 
någon uppteckning efter infödda meddelare gjorts av målen i 
Harestad i Inlands Södre, Rönnäng på Tjörn, Röra på Orust 
samt Lane-Ryr. 

I Göteborgs Dagblad ha åtskilliga artiklar publicerats i sam-
band med Institutets arbeten, däribland en redogörelse för som-
marens undersökningar, artiklar om namnet Vinga (omtryckt i 
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Institutets skrifter, se nedan), om önamn i skärgården, om nam-
nen Kyrkesund ock Nösund, »Risåsen eller Ryssåsen?» (tryckes 
om i Göteborgs o. Bohusläns fornminnesför:s tidskr. 1920) samt 
en artikel om en märklig gammal 1600-talskarta över Göteborgs 
skärgård (jfr nedan). I Filolog. Samfundets Minnesskrift har 
offentliggjorts en uppsats om namnet Tjörn. 

Under sommaren har undersökningsledaren gjort en ex-
kursion för dialektuppteckning till Enningdalen i Norge för att 
utröna dialektens ställning i förhållande till bohuslänska mål 
ock dalbomål. I samband därmed handleddes en undersökare 
i södra Dalsland. I övrigt ägnades sommaren förnämligast åt 
fullföljandet av insamlingen av ö- ock kustnamnsmaterialet inom 
sjök. Tjörn, vilken nu också är väsentligen avslutad. 

2. Av Institutet igångsatta arbeten. 

Excerperingen av tryckta urkunder har fortsatts. Yt-
terligare inlemnade äro ortnamnsformerna från »Pavelige nun-
tiers Regnskabs- og Dagböger», Biskop Glostrups Visitatser 1617 
—1637, Olav Engelbrektsöns jb, list. Handl. 1-20, Fagrskinna, 
Eirspennil, Islandske Annaler, oavsett mer strödda excerpt. 
Denna excerpering är i det närmaste avslutad. 

Den redan tidigare likaledes väsentligen slutförda särskilda 
excerperingen av tryckt litteratur för den utförligare behand-
lingen av Göteborgstrakten har kompletterats ur nykommen 
litteratur (förnämligast Fredberg »Det gamla Göteborg»). 

Excerperingen av handskrifter har likaledes fortsatts. 
Från Kammararkivet ha ytterligare inlemnats jordeboks- ock 
tiondelängdsutdragen från Fräkne hds socknar. I Kristiania ha 
de äldre arkivalier ock kartor excerperats, som kunna äga nå-
gon betydelse för Institutets arbeten. Av bohuslänska kartor 
i Generallantmäteriarkivet ha, oavsett den avslutade kustnamns-
excerperingen, de som beröra Fräkne, Vette, Bullarens ock en 
del av Inlands Nordre lider excerperats. 

Den speciella handskriftsexcerperingen för Göteborgstraktens 
behandling har nu fullföljts så långt, att av de i planen ingå-
ende arbetena i stort sett endast de yngre årgångarna (efter 
1741) av Askims ock Ö. Hisings härader återstå. Vissa ute i 
bygden förvarade handlingar behöva dock även uppmärksam- 

4-210303. Sv. landsm. 1921. 
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mas. Allt hithörande kartmaterial i Generallantmäteriarkivet 
är nu genomgånget, ock komplettering därav har skett i Göte-
borgs lantmäteriarkiv ock på Stadsingenjörskontoret. 

De för behandling av ortnamnen avsedda urkundsexcerp-
ten på lappar utgöra nu inemot 26,000. 

Arbetet på uppteckningen av dialekter ock levande 
ortnamnsformer har under sommaren fortsatts av instrue-
rade ock utsända högskolestudenter ock andra medarbetare. 
Samlingar av både ortnamn ock dialekt ha sålunda gjorts i 
Torslanda på Hisingen, Spekeröd ock Ödsmål i Inlands Nordre, 
Bokenäs, Dragsmark ock Herrestad i Lane; blott dialekten har 
varit föremål för undersökning i Partille sn vid Göteborg ock 
Forshälla i Fräkne hd, blott ortnamnen i Härryda, Örgryte, 
Kollered ock V. Frölunda i länets västgötadel, Stångenäs, Bulla-
rens ock Tanums h:der i Bohuslän. Det sedan Institutets till-
komst inlemnade lexikaliska ordlappsmaterialet (alltså utom ort-
namnen) utgör nu omkr. 19,500 lappar. 

Arbetet med en ordbok över Bromålet i Stångenäs hd ge-
nom Institutets på orten infödde medarbetare pågår. Uppteck-
ning av målet i Lan eRy r har påbörjats genom instruerad infödd 
person. En frivillig medarbetare sysslar med en synnerligen all-
sidig uppteckning av Frill e sås m ål et i Fjäre hd, norra Halland. 
Det hantvärksmässiga repslageriets yrkesspråk i Träslövs sn, 
norra Halland, har för Institutets räkning tillvaratagits genom 
den halländske dialektforskaren Johan KaMn. 

Fortsättningen av uppteckningen av fiskeriterminologien på 
lägena har tyvärr tils vidare måst anstå på grund av upp-
tecknarens långvariga sjukdom. 

Nr Il av Institutets skriftserie utsändes under juni må-
nad, med följande innehåll: H j. Lindroth: Gränserna och 
skiljaktigheterna mellan sydbohuslänska och nordbohuslänska; 
Densamme: Härads- o. sockennamnen i Göteborgs och Bohus 
läns västgötadel; Densamme: Namnet Älvsborg; Densamme: 
Namnet Vinga; A. Paulsson: Terräng- och naturbetecknande 
substantiv i Momålet i Bullaren och deras förekomst i ortnamn; 
J. Ali n: Köpstadsö och vikingatidens handelsplats på Bränn-
öarna; 0. Ry gård: Pater Noster. 

Nr HI av serien skall under den allra närmaste tiden läg-
gas under pressen. Det kommer att utgöras av första delen av 
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undersökningsledarens behandling av Bohusläns kust- ock skär-
gårdsnamn. 

Assistenterna ha utom med det löpande arbetet i arkivet 
väsentligen varit sysselsatta med utarbetandet i mer slutgiltigt 
skick av behandlingen av bebyggelsenamnen i Partille sn. Även 
av naturnamnen i denna socken har bearbetning begynts. 

På Institutets initiativ har en numrerad upplaga på 25 
exemplar av en anonym handritad karta över Göteborgs skär-
gård från c. 1640 (i Fortifikationens arkiv i Stockholm) ombe-
sörjts till samlares tjänst. 

V. Undersökningsledarens undervisning. 

Vid vårterminens slut gavs en instruktionskurs på 8 timmar 
för dialekt- ock ortnamnsuppteckning. Kursen besöktes av 8 
fasta deltagare. Höstterminen 1920 höllos seminarieövningar 
över bohuslänska dialektfrågor. 

IV. Undersökningsledarens resor (utom sommarens resor 
inom länet med närmaste omnejd). 

Den 14-17 juni 1920 till Kristiania för att förbereda ex-
cerpering i Bispearkivet ock Den topografiske Opmaalings arkiv. 
I samband med resor i annat syfte har i Jönköping i febr. 
1920 excerperingen av hovrättsarkivalier övervakats samt i Stock-
holm i dec. 1920 koutrollering av kartexcerpt skett i General-
lantmäteriarkivet ock äldre sjökort efterhörts i Sjökartevärkets 
arkiv. 

Göteborg den 26 febr. 1921. 

	

Otto Sylwan. 	 kvald Liden. 

Johan Vising. 	 P. 0. Wigelius. 

	

Nat. Beckman. 	 Hjalmar Lindroth. 



Table des matieres et resumes (1921.) 
Un « prophete » de la Dalekarlie. Par EMIL HERLENIUS. P. 5-16. 

Paysan de la paroisse de Lima, n6 en 1832. Il preche le mormo-
nisme et des reformes sociales; auteur de quelques brochures, trai-
tant des questions religieuses et politiques. Accuse et condamne 
å une amende pour sa propagande religieuse. Il raconte aussi 
les aventures de plusieurs chasseurs 	livre non sans valeur. 

Recherches sur les dialectes de la SuMe en 1920; par HERMAN 
GEIJER. P. 17-46. 
Organisation. L'accroissement des arehives pendant l'annee com-
preud 96,000 mots, 15,000 noms de lieux et de personnes, 850 
petits textes (proverbes. locutions etc.), 1,230 melodies, 1415 feuilles 
de textes suivis, 520 articles de grammaire, 126 listes de mott; 
typiques. Compte-rendu de travaux et de voyages (province par 
province). Recettes et depenses (somme totale de l'annee 57,645 
cour.). 

L'institut de reeherehes sur les noms de lieux et les dialectes 
de la SuMe d'ouest å Gotembourg. Compte-rendu de l'amAe 
finaneielle 1920-1921. R 47-51. 
Dotations 4,866 cour. Archives et travaux executes (livres et 
manuserits excerpes, mots do dialectes et noms de lieux annotes. 
Les archives eomprennent entre autres 19,500 mots. 



Namnförteekning. 

Geijer, II., stockh., docent vid Uppsala universitet: 
Undersökningen av svenska folkmål 1920, s. 17-46. 

Herlenius, E., värml. (Upps.), fil, ock teol. kand., lektor vid 
allm. lärovärket i Falun: 

En dalaprofet, s. 5-16. 
Lindroth, Hj., stockh., professor vid Göteborgs högskola: 

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforsk-
ning vid Göteborgs högskola febr. 1920—febr. 1921, s. 47-51. 

Till årg. 1921 höra som bilagor: 
Studier i västsvensk ordbildning, av JOHAN GÖTLIND. B. 19. 
Svenska låtar, samlade ock ordnade av RICHARD STEFFEN. XVI. 2. 
Hushållning ock levnadssätt [i Skåne], s. 5-52. 

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

Under är 1921 har tidskriften av allmänna medel haft ett 
understöd å 7,500 kr. 

• 
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Innehåll. 
Titelblad. 
En dalaprofet. Av EMIL HERLENIUS. S. 5-16. 

Gunnars Lars Larsson fr. Lima, f. 1832, förkunnar i Dalarna ock 
andra landskap mormonism, författar skrifter i religiösa ock sociala 
ämnen. För »Det eviga evangeliums katekes> blir han lagförd ock 
bötfälld. I »Jakthistorier> (1893) skildrar han — icke illa — 
kända björnjägare. 

Undersökningen av svenska folkmål 1920, av HERMAN GEIJER. 
S. 17-46. 
Förvaltning. Samlingarnas tillväxt ock användning (96,000 lappar 
ord, 15,000 namn, 850 små täxter, 1,230 melodier, 1,415 blad 
täxter, 520 gramm. uppsatser, 126 typordslistor. Besök 1,934). 
Arkivarbeten ock materialets bearbetning (landskapsvis). Resor 
(ävenledes landskapsvis). översikt av inkomster ock utgifter (balan-
sera på kr. 57,645: 55). 

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning 
vid Göteborgs högskola febr. 1920—febr. 1921. S. 47-5L 
Organisation, val, sammanträden. Ekonomiskt understöd (kr. 4,866: 6 6). 
Institutets arkiv. Arbeten utförda av eller genom institutet (excerpe-
ring av tryckta urkunder ock handskrifter, uppteckning av dialekter 
ock ortnamn; arkivet innehåller bl. a. 19,500 ordlappar). Utgivna 
skrifter. Ledarens undervisning ock resor. 

Table des matikes et rCsunaCs (1921). S. 52. 
Namnförteckning. S. 53. 
Innehåll. S. 54. 





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. 

XT:  hh. 54, 57, 58. 
hh. 43, 46, 48, 87, 144. 
hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, ,66, 68. 

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

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

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

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

     

  

SVENSKA 

LANDSMÅL 

  

  

6-10 

  

  

Vg. ö 

Ortnamn 

Sägner fr. Sk. 

Bjfirsåsidl 

  

     

     

     

          

STOCKHOLM 1921. KUNGL. SOKTRYCKBRIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER. 210808. 


