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Gåtor från Småland
upptecknade inom Smålands landsmålsförening i Uppsala på 1870talet av GUSTAF A. ALÅN (Alsheda i Östra här.), S. G. PETTERSSON
(Jälmseryd i Västra här.), C. JOHANSSON (öggestorp i Tveta här.).

Vid utskrivningen för tryck ha några gåtor förbigåtts, som genom
ord eller former alltför tydligt angiva litterärt ursprung. Därmed skall
icke vara sagt, att de här nedan meddelade ej också kunna vara hämtade
ur gåtböcker; men de visa då åtminstone, vilka som mäst slagit an
bland folket.
Originalanteckningarnas stavning bar utbytts mot landsmålstidskriftens »grova» beteckning (med risk av misstag).

Andliga.
Vem gnäggade, så hela vära höde dä?
11931.1n 1 1113USy

Jähnseryd.

På vekket ställe ä dä som inte Gud ä närvarande?
atuorrips uls aug aug .inp
kam j
Jälmseryd.
Va kommer ätter yttersta dommen?
lttunpui •puQs

Alsheda.

Vem dansade förste kalvadansen?
engiluut no .tfi snupuerum) •unq slams'

Alsheda.

Vem va dä som högg ve på sin moers rögg?
Jälmseryd.
'uluPV
Antigen ä oggdomen lilla alledomen älst?
titnu2 ap
nupos
3po `u2an lsifig alm ung noo tnupy 1J `natuoptill
Jälmseryd.
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Ordlekar ock dylikt.
Flikkorna i Västmanlann
ha tio firar på varje hann
amin å eugo på hänner å fötter.
Hur ä dä möjlit?
Innj Jama saio2 sund `«audäägc nu° sams utottawg
Jälmseryd.

Va ä dä en allti jur, inna en stier opp?
.is lams

Jälmseryd.

Alla vell ha dä, män iggen vell va dä.
iruy

Jälmseryd.

10 Here lågg ä månen?
dalinex w.j.in ung ioj 'aln ng

Jälmseryd.

Here dant ä ett hus, då dit inte ä täkkt?
lnotl0

Jälmseryd.

En fött så en gå gg 12 kråke setta i ett trä, å så föt han en.
Here mågga va däa kvar?
Jähnseryd.
setus2og ap Au `npua na2ai
Dä sto en hunn på hällebärj,
han fogger så dit skogga.
Hans namn dä ä allredo sakt,
— du jiss-at int i da.
Alsheda.

Hå mönna leppe gåer da på e täppa?
..inddori mu itu kto2ui

Jälmseryd.

15 Va it dä som varken gud lille mänska kann jöra?

a..?fingsium uap 1322n1
Hans farfar va min svärfar?
1191105 mo nalpoN

öggestorp.

Alsbeda.

Hur möet ä du släkt mä din mors svärmor?
.101.11.19j tIij

Alsheda.

7

ORDLEKAR OCK DYLIKT. RÄKNINGAR.

En mann såg två äpplen i ett träd, han skakade trädet, å sedan
kunue han ej finna de båda äpplena varken på marken äller
i trädet.
~ma vd LIOX.IBA SLUMC uupas ,
uunddri a.9ct aspe `.tau ioj uuodd wna
öggestorp.

När en kull ägg kostor 24 fillig, va kommer då e höna på?
öggestorp.
uanaci ud .19111111031 nog
På vekka sia falle haern, då en fute honom?
stiapui uop vd

Jälmseryd.

Va brenne juset på?
..WaTipaunj u

Jäirnserid.

Va slogs dän farste spiken?
laAral va
Horedana ä stenana i föön?
"MÅ

Va ä fesken mäst i föön?
malies OOlapneng uuliow
Va finns i en lort, män inte i e dygga?
Va finns i en valp, män int i e hynna?
Va finns i en fole, män int i en häst?
Va finns i en klåkkare, män int i en präst,
män mitt på Malena å i linnen på Karl?
.4s-nog

20

J

Jälmseryd.
Jälmseryd.
Jälmseryd.
25

Alsheda.

Räkningar.
•
Då en mjölnare en mora komm in i kvana, sto tri säkkar i
vat höne, på var säkk satt tri gammla katter, å var gammel
katt hadde tri ogga katter framför se. Hare mågga fötter
va dar då?
*.IGSS13}

apeq lupin ap ‘aanfij opuq uolunKtu nom

4 `vm,

öggestorp.

I e fyrkanti stuva satt e öärig i vat höne, å var öärig hadde
tri öliriger framför se. Hare mågga öäriger va dar då?
öggestorp.
'13.14

8
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I ett rumm va fira hyra,
i vat hyrn sto e eärig,
å var eärig hadde tri framför se —
hurr mogga e- äriger va där då?
.B.Lgå

Alsheda.

Prästen å klåkkan, å prästens fru å klåkkans dotte hette fira
äpple å bytte dom, å de fekk ett var, å ändå ble dä ett öve.
Jälmseryd.
Jollop suodunaopi Jun ng stins/id
30 Två eog ägg å tolv fiffig kullen, va kostar stykket?
öggestorp.
193I0Xls "III31s

Sua Mule fu svin åt skuwen å Do e. När di komm tebaka,
hadde di varken ökt se lille minskat se. Hur var dä möjlit?
atiS vsexil `uoszad no vd 11111131I JUA na smÅ 119IIIAg
öggestorp.

En gågg såg ja tre eärigar,
en gågg såg ja triitti.
Då komm tre spriggane,
tre gåggane,
å tre tre travade ätter.
Hur mågga var eärigarna?
..14uv2 uno ss etutuesop A `02

öggestorp.

Enkla gåtor.
Va ii dä sum går över bå lann å vatten, å kann bå tala å svara
å iggen ande har?
*A9.1a

öggestorp.

Dä gåe öve vatten å lann, å tala å svara, män igen finne haer.
"'kalif

Jälmseryd.

35 Lelle lelle kulle legger,

lelle lelle kulle står,
pennen stekker,
åra går.
öggestorp.
latantamopa
Va ä dä sum går te vatten å lemnar buken hemma?
Öggestorp.
loaueouica
Va går te Sälla å tvätta se,
män glömmer buken hemma?
Alsheda.
lan/korda
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Lydi som anare, män farli som härre.
uopia

Jälm se tyd.

Dit it vukset i skuwen,
dä ä torkat på omen,
dä it önt i färhuset,
dä ä fölt j stallen,
å dä fogger, så dä skogar i skuwen.
Öggestorp.

Ilogget å stubbe, kluvet å tall,
önt uti fårhus, folat i stall;
marra Her fåra, så tallskojen skena'.
iolg
Dit hogges i skuwen,
dä torkas på omen,
dä fölas i stallen
å önes i fårhuset,
å bästa ner fåra, så dä skoggar i skuwen.
tou

40

Alsh eda.

Öggestorp.

Inuti hull, utanpå fröjdefull,
fogger väl utan toga.
fl

öggestorp.

Ja har bå jordisk far å mor, män ä iggen männeskas son ändå.
.e31011d
Ja ä en å koggens förnämste jäster
å äter å hans bäste rätter,
å sen sätter ja me på hans näsa å (biter?)2.
-anm
Jor unner å jor på,
sol unner å sol på —
va ä dä?
.(ociams Joi19) omo2od

Alsheda.

A I sheda.

fl

45

öggestorp.

Va ä dä som går oppför bakka ä nefför bakka å lemnar svatta
bålla? (eller paler) ätter se?
öggestorp.
impå
Läsningen osäker; i hskr. snarast skäna.
Så i mskr. ; förmodligen avses ett annat ord, som rimmar på

biter.
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Tittar ut, tittar in,
bälten ut å bälten in —
va ä dä?
öggestorp.

..1949112å

Va ä dä, som har lika mågga öjen som alla våra byafår?
öggestorp.
.40II9suLle
Krokete far,
ihuli mor
å tri små huvelösa barn.
öggestorp.
..1911QJ xoo adaJ2 pain ulgio
50 Luen va min far,

liten va mi mor,
bien ä ja fälv;
så tappade de bott me,
så hittade de opp me,
så skar de havet å me,
så stakk de me ner i dä mörka hol.
Tri mann dro opp me
å förde me framm te rätten för att tala.
.‘a uundsuo

Alsheda.

Min moer tapade me, min faer hette me, han rakade me, han
skrapade me, å han grov lilla u me, å nu reta ja å preta
på en utsleten särk.
111.10LII

-.10j 11UpOS 3100

lamq 110.1e4111S 11.110S `aapesu2 ua
Jähnseryd.

Lelle Inter
jekk in om en vinter
å ut om e vår,
tnä brungrå färj å knullrit hår.
Suainll

Låggskraggli far,
kriggsliggeli mor,
koppe koppe son,
å skrallerakka te doter.
"a911109Imull
En lågg styver far,
e lågg skraggleter mor,
å mogga huvelösa barn.
"ugltunll

Alsheda.

öggestorp.

Alsheda.

ENKLA .GÅTOR.

Venter i venter i grönan vår,
fiättade remmar å krusit hår,
stågg står i bakken mä krusia bla,
knoppa so vakkra, så du jissar-et inte i da.
-2upsaitunll

.1 1

55

öggestorp.

Ju mer en tar ifrå, ju större blir dä; å ju mer en lägger te,
ju minna blir dä.
öggestorp.

En unner,
en på,
å en luatapp imella.
uopiug

öggestorp.

Före som ett nösta,
mettpå som en säkk,
ätter som en slageUpp.
"e1113)I

öggestorp.

Före som ett nöstan,
mälle som en siikk,
å ätter som en låg app.
*tianug

Alsheda.

Två klara kligker,
fira lanteligger
å ett skaft.
•uallux

Alsheda.

Va går å går å kommer allri te döra?
•liwpoix

Alsheda.

I mett huve ä stort allarm,
i min maje röres var tarm.
Dän som gåta först råka på,
ska först i brusägg gå.
umporyi

Alsheda.

Två visa by,
två visa fy,
fyra gåggaue,
fyra häggane,
en lagkar ätter.
ox

60

öggestorp.
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Va gapa över vattnet, män drekker inte?
truunsisom
65 Va ä dä sam gapar Ove vattnet å allri drekker?
"ulIIPIsoN
Två grisa grå,
gnulta, .när de få,
tier, när de inte få.
-uunua4scuBAN
Da står en sten
på vår ren:
han har fötter, män igga ben;
där ä brö, män *inte bakat,
där ä vin, män inte lakat,
där it lik, män inte dött,
där ä barn, män inte fött,
där it bra, män inte bröllop.

Alsheda.
ggestorp.

Alsheda.

Alsheda.

På vår ren
står en sten:.
dar it brö utan bakat,
dar ä vin utan lakat,
dar ä barn utan fött,
dar ä lik utan dött,
dar ä bra utan bröllop,
dar ä spel utan dans.
'unlx£31
Lapp unner å lapp på
å lapp i vareveli vrå.
Öggestorp.
pnAngiuyi
70 Mett på golvet ä en lek,
imella bena håller di ett strek.
öggestorp.
..untivi anta inx
Mitt uppå golvet där börjas en lek,
å mitt emälla bena där häller1 dit strek,
å mitt uti holet ä dän höjste gläen.
Alsbeda.
.2uitt1vinuus
Bonnen ser-et var da, koggen sällan, å Gud allri — va ä dit?
öggestorp.
.93111 UTS
1) eller håller?
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Dän som jör me, vill inte ha me;
dän som d'öper me, behöver me inte;
å dän som behöver me, vet inte om me.
Alsheda.

Svarter svänn
kumm te me i säng.
Han ba, å ja nekte,
han stakk, å ja vekte.
Så spände han på,
så dä sörnade i var vrå.
-nddol

Alsheda.

Svarte Svänn lelle —
så järna han velle,
te jugfrun han jekk —
så järna han fekk.
[•nddori]

öggestorp.

Svart som ramm,
hoppar som skamm,
dom iggen räkkna kann.
nddol

öggestorp.

Va ä dä som e jugfru kann bära i si nypa,
å inte tie kara kann bära i e gryta?,'
uddou

öggestorp.

Två stolpa jekk på en väj,
på dum stolpa va en säkk,
på dän säkken en tratt,
å på dän. tratten ett kålhuve,
å på dä hålhuvet två lysane ellkul.
2un tra ud unw

öggestorp.

75

En laggår full mä vita kreatur, å en röer kosse dansar på floen
— va ä dä?
uouunw
öggestorp.
Ett liv utan bio,
en munn utan togga,
fösörjer sia ogga.
uniiCK
Dä står två stolpa på vår ren,
på de stolpa står ett agkare,

80
A lsheda.
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på da agkaret en fjärig,
på dän fjärigen ett kvatter,
på dä kvattret e jomfru,
på dän jomfrua, står e snusdosa,
på dän snusdosa två lysane tärner,
på de tärnera e stor slätt,
där alla kogens svin ä inne -å rota.
truxslaugN

Alsheda.

Va ä da du bär å ja bruka?
lautuaN

Alsheda.

Va ä dä sam tar var mänska i hånn, nor ho kommer inom
döra?
öggestorp.
ogulpuutpiop `uignoiCx
Va ä da sum mast hannas, män minst nämnes?
•Oul pung

Alsheda.

85 Ja lella jesvint

ja smyjer mä, in,
blann nassar å bröst
dä har ja min tröst.
När ja blir gammel,
så kasta de mä, ut,
min kroketa rögg
blann flojer å mögg.
'Mu nå
Litet å trent,
stakket å stent
å luet ve rota.
'1Qn nå

öggestorp.

Två spjut,
två jus,
fyra gåara,
å en liten kommer å diskar ätter.
axo

öggestorp.

Skirö sn.

Va ä dä som går oppför bakka, å nefför bakka, å fär svatta
fiver?
öggestorp.
tta2oid
Dä hogges i Ståkkolm, å tvetana far anna hit.
•iu2and

Alsheda.
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Oppför bakken
å nerför bakken
mä Datan tänner i nakken.
-usjull

90
Alsheda.

Kulkae å brukat,
vävet ä spunnet,
inuti som en gris,
utanpå som en is.
.1aPuS

Alsheda.

Inte har du-at,
å inte vell du ha-at.
Män om du sulle få-at,
vell du inte mest-at för hela vära.
pnAnq 12lliuns lm

Alsheda.

Lella nätta
huppa över stätta;
ingen mann
i dätta hann
lella nätta mota kann.
-eyen

Alsheda.

Vitt som krita, svatt som skamm,
hoppa am e jugfru å går som en mann.
..64B3IS
Vit som snö
å svatt som ramm,
hoppa som hare,
går som mann.
upnrs
Vit som en svan,
svart som en ramm,
huppa som en hare,
å går som en mann.
-ruins
Styvt ståene,
slakt häggane,
går i bå pier å drägga.
uopaxs

öggestorp.
05

Alsheda.

Skirö sn.

öggestorp.
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Om daen full å bio,
om natta står å gapar.
oxs
Svin drar lin
jenom fil
kring trä,
i en liten janväj.
.2ul1inso1S

öggestorp.

Alsbeda.

100 Fru Lunn har en hunn,
liknar topp å trä,
•
folk å få,
å alla di jur som i skogen ä
— va ä dä?
*u02finns

öggestorp.

Va ä dä som går oppför bakka å nefför bakka
å bär en ellbrånn på nakken?
*nallSxs

Va går oppför bakken
mä en ellbränn på nakken?
ua.rapf

öggestorp.

Alsheda.

Vem ä dä som bär sitt hus på- röggen?
lumpnas

öggestorp.

Svatt stim jora,
trent SM sola,
mit e lågge rumpa ätter se.
-nuundxals

öggestorp.

105 Runa som sola,

svatt som jora,
å en lägg svans ätter se.
umuedxals
Fämm brör klä se å klä se,
män allri blir di klädda.
guioxagsdaings

Alsheda.

öggestorp,

Rot opp å topp ner — va ä dä?
öggestorp.

ENKLA GÅTOR.

Luet innan å fett utanpå.
sn(12[13j,
Va ä luel inni å fett utanpå?
lasnfri
Dä står en mann
på vårt mun:
röe luva, gröna bökser, gröne rokk;
han kann stia,
män inte sprigga
ä dä noen som vet, va han heter, så tt sten!
.194sLL
Da står en gubbe på vår ren:
han kann stigga,
män inte sprigga,
stå,
män inte gå,
mä e lita rö kullemössa på.

17

öggestorp.
Alsbeda.
110

öggestorp.

Va ä dä som ä jäms mä alla skojtoppa?
Jälmseryd.

Va titta var mann i baken?
1119318,2.1J1
Va ä dä, sum titta var mann imelle bena?
ItiaxsQinpdg

Alsheda.
öggestorp.

Hornmunn, ööttfägg
å tusen lappa
på sin kappa.
uaddnj,

Jälmseryd.

Före som ett pära,
ätter som e färs,
mettpå som en säkk.
.uaddrtj,

öggestorp.

115

Va ä dä som Gud ej skapat å människer ej jort?
(tinx4111149..9 1.4a i unoldds) «eynaids.ram öggestorp.
2-220478.

Sv. landsm. 1922.
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Vikka på låra,
felja på håra,
å stekka in där dä grinar.
senA

ögge.storp.

Ett skåp fullt mä mat, män igga döva — va ä dä?
.22V

öggestorp.

120 Va kann e jomfru ha på si hånn,

män inte tie kara på stågg.
Alsheda.
-22V
Va ä dä sum e jugfru kann bära i si hånn å inte'cluge kära
på e stå?
öggestorp.
'22E Ila
Lelle bulle
trellar neför skulle,
iggen mann
dätta lann
lelle bulle böta kann.
Va ä dä?
-4922vLelle bulle
trilla ner för skulle
igen mann
i dätta lann
lelle bulle mota kann.
-22y
Kommer e tönna ifrå inlann te utlann,
har två slags drekkesvarer
å har vasken tapp älle svekka?
.22y-

öggestorp.

Alsheda.

öggestorp.

125 Dä kumm e tunna från Inlann

å jekk te Utlann,
mä två slajs drekka
å vasken tapp älla svekka.
.223T

Alsheda.

Lella lella Lena,
setter imella bena,
dä väkser hår ikrigg.
'It20

Öggestorp.

19

KOMBINERADE GÅTOR.

Kombinerade gåtor.
Då dryper, när en stikker in dän,
å ryker, nor en drar ut dän,
å fila fila fort, dar dä ä vannt.
ndossu2n

öggestorp.

En laggår full mä ria kor, å en svatte kalv dansar på fioen.
-sudos wo?, lan
öggestorp.
Ett fullt hus mä rön kalva, så kommer en svatt å "ör ut allihop.
"exuasu2n — utuapaio
Alsheda.
Ett fullt hus mä vita kalva, bunnena mä röa klava; en liten rö 130
kalv dansa mittpå flon.
- traunl. — nuiapuuj,
Alsheda.
Ett trä på ett bärj mä tolv grena,
på var gren fira bo,
i var bo fu ogga,
vadera bälten vit, bälten svatt.
-JactIniapuy ssap pata pil(

Alsheda.

Ja jekk på en väj, å dä va iggen väj;
ja så noentigg, å dä va iggentigg —
va va dä då?
— nos! 29A9 .91.4A

Alsheda.

Dä va en mann, män dä va ingen mann,
han jekk på en väj, män dä va igen väj;
han hettade nontigg,, män dä va iggtigg.
Hadde han sitt-et, hadde han inte tatt-et,
män ätter han inte så-et, så tokk han'-et.
..W9s2au2 no ud mima ltuo4
apumq asso2 ng
öggestorp.

Styvt ståene,
slakt häggane
mällan tva mena buka.
suinxo `uatutuo `na.gaulszapv
Styvt ståene,
slakt häggane,
imella ett par lunna bukar.
unanuogo

Alsheda.
135
öggestorp.
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Tri stora tigg arbetar, ett om daen, ett om natta, å ett bå natt
å da.
öggestorp.
Irejnaliffe ‘91:11kM IOS
Änte vell du ha en brunstekte jäkel älla e solbakte kaka?
öggestorp.
u-sloonfox — PQll
Antigen vell du ha dä, som ligger på bärjet å finer, älle går ve
jasskon å viner?
öggestorp.
auo
*S112
Antigen vell du ha dä, som går unner jasskon älle öve jasskon
älle jönom jasskon?
öggestorp.
anq — 9X0 — 11110
140 Antigen vell du ha dä som hoppar i Ulla iiller i föen?
.11139.

öggestorp.

Qdä.

Så doppte de mek ner i hettemanns kar,

dä va hett,
dil va fett,
så dä, dröp därav.
Män stakkars mi säster:
ho ii minner än ja,
ho får sprigga mällan öällare, bo å skåp —
ho går snart åt.
naluup xao ;ag,'

Alsheda.

Va ä dä e mäneska behöver, sen ho felt se ve bå kropp å Säl?
Alsheda.
Nåns 1OS ua — unfaupois2unsung
Tie arbeta för trättitvå,
fämm försörjer JU,
män Ju kann inte försörja fämm.
-uu1opuuutuaa4ule spo

'damm `1u.i2um
Alsheda.

Bror har pägga, som iggen kann räkkna,
säster har lakan, som iggen kann mäta.
far har en ost, som iggen kann Sära,
mor har e kaka, som iggen kann bryta.
uaios `uauvra `uu.tu2Csis `uitiounffs
146 Far-min har pägga, som han inte kann räkna;

mor-mi har lakan, som ho inte kann tvätta;

öggestorp.
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söster-mi har äpple, som ho inte kann bita;
bror-min har kaka, som han inte kann bryta.
uauutu `uaios `uuniens `uulou.tes

Alsheda.

Dä låg-ga häger,
dä mena tänker:
akk om du vore i me!
-44ux ua sorl uomdu aulai 493p34 iuoxailuxs ng
öggestorp.

Far ä svatt, mor ä vit.
.2up xao

öggestorp.

Buk emot buk, å dä låga Mr in.
uuurmlspiip "mun 119 anN

ö ggestorp.

Dä satt e pia på e ren,
å så satt dä en drägg ijämte.
Han to i dä röa, som va imella hänna ben.
IIQ9813.1 uu2ld mos `siumauddox no dn

-mun I
ue2uuJci
Öggestorp.

Han stakk sett röa mellan mina vite. Dä sa smakk, å ja sa 150
takk, å han spragg å mä stompen.
..2ue
rtIs xelä 31ao launis mo 204 noo 43o1if no ud
uunpumml. umlaute auctslon 44Q.I oxouls 9.1duri ag
Jälmseryd.

Here kaun en koka gröt ve jul, så han vara varme te messemma?
-Japugs

4922rul
plA uouumutuosppu lcu2 auxox ua
Jälmseryd.

Anten ä dä storre synn o äta ägg älla ost?
Ajux uo2uu
21Ipiu uap rum `na;so ud 1924
non tuo ugn' `.tu2uIpiahr IN ap uux `uo22p
vd .1922II uunti mo loj `2211 ulv 14u puSs agns
Jähnseryd.
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Historier.
Onne jora, onne sola, höjt öve skojens toppa.
1.`goq lla ddn
2als joo pnAnq
ud IsAiolp.ig Ila 21:4 apuoq ng
Jälmseryd.

Tvåfoten satt på trefoten å gno på enfot; så komm fyrfoten å
to ifrå tvåfoten enfoten. Då to tvåfoten trefoten å slo te
fyrfoten, å då fekk tvåfoten sin enfot ijänn.
'119.1MI
-B1:1103[S = 10JUAl `uapunq = loji4 `ualols = loja.t4
pauu pustassSs annutuoxs ug
!Rims tia ?MO

öggestorp.
155 Livlös åt ofödd,

va unne jora, va öve jora,
va unne sola, va öve sola
å hökt i talletoppen,
dar åt han opp-en.
.49.11soisp2 ddn lu uuq aup 'au; ua i ddn nuq Agn
ua2lilnis -2.mq ;la d ddn trug 2als na2au.gddnios ptA
uo.53.1qua ug .2.ruq lla ud ddn uupas `do.f.,9 ua pau 2als
4322ns ua in laalsoj uuq 2o4 pua sauugq 4.21iug •ruouoq
apulson mos 13Lnwn2 no up allom xoo g.n nuq xal2 punip
-ag -ussg apunx ua2ni mos `ulu2 ua udo.9 apunn ung mo
5"11 MIVI19€1 j Dt MO 01.32I 44V3 PLI Pm42PAII ua
öggestorp.
Ja jekk me ut på orå
å hittade på rå:
fu foggane togger i ett huve ja så —
var så go å jissa på!
.°Itglls OCii02W

`pmepell

Alsheda.

Dä komm en harre te e fru å ba, att han sulle få släppa sin
pelare(?) i hännes pilleralle.
Nor ho va men,
var ho förbuen;
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nor ho va vit,
velle iggen dit;
å nor ho va slätt, va ho öppen för alla.
nalsin mo
mallig mo EA 'nava:(uos hm anm IVA nativ
lnis
puq ging tia
- 2nn snaj no ;sug uls uddms
öggestorp.
Dä va e öärig, som hadde e duskamuska,
å en härre som hadde en rännepil.
Om somman va ho lua,
å då va ho fbrbua;
om venten va ho vit,
å då velle iggen dit.
Om hösten sto ho öppen för alla.
naj no 2pQq1pg. 2un no
uddgis apelsin nuq mos 5snq ua apuq ung na
öggestorp.
Örville sto på takville*
ropade på söreville:
»sätt böttligen,
ta te föttligen,
öör rusketuske ur min pilleralle!»
öggestorp.
*) var. höjeville.
; paup.m mai in uasii.g .101 xao utuannj Ill; 2B4 'ungq
:n.nsnq us ug apudat kul ana% mos 'Mita tta
Bonnen lå i Rogkebullal,
160
fekk han höra Pipejä112,
'
to sin Höhullas,
for te Bärjkulla.4
Somma for in, å somma for ut5,
annra höjt opp i Sy.
De levane to i de (Me%
å de döe te å skrika7.
Sen jekk de in i far-sills
å to mor-sin i hann 5.
H9XOCKHIESd 6 — uu.t9 —
RIII03100IIE — aula ;ve ddn aug 011mos 9 — Min g
— Ong g — 211011g/100pl g — .91rEs
—
Alsheda.
Bonnen sto på boen [å] trask,
fekk han höra Pipan' jälla,
ropade på Serabälla 2:
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läpp ut Bus-buss3!
Alla kommer Ripp-rapp 4,
äter alla våra rotemöss5».
lags — n92.tue t — uepanq

g -

Itald g —

napunq i
Alsheda.

En pojke saa en gågg: Näär ja ä hemma, ä vi fämm sösken
män näär ja ä borta, ä vi inte meer än tre. — Here va dä
möjlit?
Jälmseryd.
2Q11 noxpod
En fött så en gågg en mägd gelspigka setta på en järsgård,
som jekk i krök, å han löt neer allihop på en gägg. Here
va dä möjlit?
.3151n1 1 eIS "H
Jälmseryd.

Anteckningar om

Mörehäradernas ortnamn.
A nteek n ill garna datera sig från slutet av 1800-talet.

Kläckebärga socken (N. Möre), av J. A. LUNDELL ock P. 0.
LUNDELL.

Hårstorp.

Mosta:cp; folket där kallas hemstchpana.
Isyltga-vegt01, där Kylingevägen tar av från häradsvägen.
kstc'elt, nr 2, f. d. »Jägmästareboställe», tillhör kronan, utarrenderat.
skhagdon, nr 3, nu lagt under Ebbetorp; »Södergården» är nu
ett torp. Folket: sflfhaggitiana.
tet, skogsmark, tidigare tallskog, senare betesmark med huvudsakligen lövskog, i östra delen av byns ägor.
tgatdripat, torp, nu under Ebbetorp; även kallat Apbangatåt_ipat,
efter en torpare Ryberg.
hat, trakten utåt kyrkan (förut betesmark) fr. o. m. »Lille
hagen» till Älverslösa vägskäl. egksms h4aI, gustas t
kikat, vigtkans Myt.
Gärden, hag.ar o. dyl. under nr 1:
bkcenanint bakom f. d. bränneriet.
sinnbakagtrot gränsar till en backe som varit sandtag.
lomitenahågn, efter »Jon Magnus», som vid början av gatan hade
en stugplan; kallades också
lom-moinsa-hdign, emedan den hört till »Jon-Månsa-gården».
lomitenagettan eller
tigagåtan, som går till »Tältet» eller Jon-Månsa-hagen.
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öksafgcbvt bredvid »Jon-Magna-hagen».
linacht bakom ladugården.
lomiagnaickvt: Jon-Magnus' stuguplan utgör ett hörn av gärdet.
ekncht, med en mängd efter odlingen länge kvarstående ekar.
led hålan, liten hage i kanten av »Ekegärdet».
hågc'evt ute i »haget», öster om vägen.
hpan, löglana-hdpan ock vav hap, gränsar intill J.,syhga-håpa
ägor (håp = jord avlägsen från gården?).
ekeksaluilen: inom hagen hade Eriksson sin tomtplan; hette förut
»Pär-Jonsa-hajen».
bhåtkiet, nyodling i Erikssahagen.
ol-ånga-hålen, har förut tillhört )01-Anderssa-gården»; med två
små gärden, ol-ånga-Inan ock ol-ånga-m4sn,, som nu ingå
(till större delen) i »håpen».
,logkålsaldvt: i kanten av gärdet, vid landsvägen, ligger en inhysesplan, där Jon Karlsson bodde; nu smeybvt, sedan »bastan»
kanten av gärdet förvandlats till smedja.
skomåkhapcelajdvt eller skör' , Ichaybvt: i ena hörnet finnes en
tomtplats, som innehas ., av skömakka-in'212.z; kallas senare
låtbka-Ovt efter »Nesse-Lark», som övertagit skomakra-Pälles
stuga.
ol-ångalievt, melvsta ock baptvsta, vid gatan upp till 01Anderssa-hagen, bortom »Skomakra-Pälla-gärdet»; ingå nu i
Lar k a-gärdet.
thisrapan vid vägskälet, där vägen åt Kylinge ock Kärrstorp
tar av från häradsvägen.
ol-ånga-029n, tomt med hus efter en nu avhyst gård, som
ägdes av 01-Andersson.
12,61kan 1. hålkabkite, en tidigare för hela byn gemensam brunn
(i kanten av »maderna»), i vilken aldrig tröt vatten, icke ens
vid svåraste torka. Till denna drevs boskapen, när det var
tomt i andra brunnar (holk = urholkad trädstam, som man
satte över en källa). Till brunnen hörde ett mindre område, undantaget för hela byn vid skifte, skilt från angränsande gärden genom hägnad ock öppet till Kylingevägen:
hålkamaan bredvid »Holken».
måjihipan kallades — innan A. Andersson inköpte det 1/6 hemman,
som förut ägdes av Ljunglund, ock lade ihop gärdena — det
lilla gärde, som låg bakom »slöjderastuvan», vid Kylinge-
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vägen; kallades så efter la-måp, som där hade en stuga.
Den nuv. hblkanzetan I. olån?sametan är bildad av mcvlokan
ock tre olångametv.
olåNsamdan bredvid Kylingevägen; ingår senare i den nya
större »Holkamaan».
båtka olångamdtan bortom »Holkamaau».
vckstkayht ock viestitcucepsmetan — det enda gärde väster om
vägen, som hörde till Anders-Pärsa-gården.
maaficht ock mblaficepsnidan eller mblanmdan.
kanabcikan förut med en väderkvarn, mittför gården nr 1.
kvåna?,,dvt nedanför kvarnen med kvånalcepsnzetan.
löylunaySt ock löglunametan, efter förre ägaren Ljunglund.
bbstcelsmåan jo8lunamaan.
sktagapsmdtan = h&vstan,pamdara (under Ebbetorp).
shkagetp:§Apt mellan torpet ock Ebbetorp-Hårstorps-vägen; kallas
på Ebbetorp hdpstakpag'evt; tidigare måsalcht.
kanac'evt mellan kanalen ock Ebbetorp-Hårstorps-vägen.
heestlyipn.
Kläckebärga.
kliekabciva, även hbageivn I. klcekba-håhagh; folket: klielsabånjana 1. håkageiftana.
ghog-gitta mellan Kläckebärga ock Älverslösavägen.
kliek?ba-smOis vid n. landsvägen, där vägen från Kläckebärga
går ut.
bukands fiskeläge vid sjön, möjligen gammal köpstad (Kalmar
stads urspr. läge?), senare skeppsvarv.
noklapcih, skrevs Mycklekärr, ock
bostetti p, båda torp under Kläckebärga (förut hemman).
hiu.9sa Horsö, har varit gård, ligger nu under Stävlö.
vasncks betesmark, nu under Skällby.
bsakkabsdt. vid kyrkvägen från Hårstorp (s. om kyrkan), gärde.
j§cut,kabluj bro över kanalen, mellan Bäcktorpet ock kyrkan.
beekteutpat nära kanalen. Torparen: beektdhpvn;bielstakpa-pehkana.
nhfsåpn, torp under K.
Krafslösa.
kithaff:sa; folket: li,Vigksana.

cbgalfcltaghn, närmast Kläckebärga, ägdes tidigare av en guldsmed Engelfelt.
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Kylinge.

piihgci. Folket: ffilmana (jgyllga bonv). Gårdarna nämndes
efter ägarne: pa-lönsa-g4vn,loan-ånpsa-geåvn1.1oan-ån?sans,
onas-pcsepsa-geivn, nes-peoasa-geåvn, bågmcestka-gbn, Onaspetvicins, na-önsa-geivnl. nes-Ons. kal-ngsa-gdyn, avhyst,
ligger nu under Kärrstorp.
is
j hga-ven från häradsvägen neråt Kylinge; kallas även JO.-

4a-g4tan.
htipagettan uppåt Nils-Jons (ock till Håparna).
»yhga-luipa 1. heipana gården längst åt kyrkan, eg. nr 2 Kylinge, utflyttad på »håparna» med utfart åt häradsvägen i
»Haget» (länge under Ebbetorp); senare skaestan,p.
josibgasmU (länge Bäckman).
1,90ga-taga 1. teyana beteshagar (mosstrakt) i övre ändan av
Kylingeskogen.
biiipsm4sana i skogen, ö. om »Tångarna».
lins backstuguplan i Kylingeskogen. Stugan var en liten
»fyrkappe» (med kvadratisk grundplan) bredvid »Tångarna».
luans fasta -,--- Kylinge skog (stugan saknade förstu).
Kärrstorp.

hscidahp. Folket: jpåstd4pana. peistakpa-skågn.
påstahpa-gettan, bakom gården åt skogssidan.
vitlakatåtkpat, beboddes av en f. d. båtsman Hvitlock, i skogen
uppåt Mossebo.
ghottpd/a torp i närheten av en stor vattenhåla. Torparen
kallades grdinlyckk.
silasbn3pana torp uppåt skogen (vattnet »silade» över vägen, det
fanns ingen bro).
kala-0.4va-tålipat, beboddes av Kalle Djärv (som varit med i
tyska kriget mot Napoleon). Han söner voro pelalciltv ock
kale-avs
Linnebärga.

gialakitö6an, heter numera »officiellt» Lindedal (hör till Linnebärga, Västerslät ock Gösbäck). san kallas ett ställe
bakom Galgkrogen, vid vägen åt Ryssby (hör till Gösbäck)
kallades så efter en vattenkvarn, som »surrade».
mellan • Västerslät ock Linnebärga.
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Vesslö.
våda ock
kkiesan, så kallad efter f. d. torpet Askö (nu delat mellan
Vesslö ock Kläckebärga).

Västerslät.
veestvs/cht. Folket: veestvsldtana. Hela byn ägdes av Kläckebärga, hade ej undergått laga skifte (alla arrendegårdarna
såldes senare till arrendatorerna). Gårdarna i Västerslät
nämndes med nummer: namn 5 o. s. v. Arrendatorerna
gjorde dagsvärken på Kläckebärga. De nämndes efter
numren: /gan, fiemn, jåan, &Ivan o. s. v.; ttAtambörj.
khåggavn »Kronogården» = nr 1-2, kronoskattehemman (de
andra frälse), brukas tillsammans med Kläckebärga.
kkökageivn, yttersta gården vid landsvägen. Arrendatorn kallades
khökan.
Maketahp, gården närmast kyrkan, brukades under Kläckebärga.
Älverslösa.
c'elvvslhsa. Folket: ielvvsksana. celvvslosa vhickl, där byvägen
vid Kyrkebro tar av från häradsvägen. Byn var tidigare
delad i två grupper: nat,..helmei ock soholmn,. »cblvan» är
en håla högt uppe på en backe, den brukade nästan aldrig
bli torr. »Hon hade gått upp en gång, o då täppte di te
na mä kopperöättla o fjäerkläer». Mitt i hålan var en
upphöjning av stenar: det var fördämningen.
vikstmona-gdvn, ägdes av J. Vikström.
bm:Akyt I. thqlbmikat (även tyska thqlint.åkat): tyskar inkallades
för slottsbygget (i Kalmar) ock gjorde tegel där. Av det
forna tegelbruket finns nu ingenting kvar. Folket: bithana.

Dörby socken (N. Möre), av J. A. LUNDELL ock P. 0.
med bidrag av J. JONSSON.

LUNDELL

Barkestorp (»härregård»).
bcikkalsteuhr Folket: bly.kst4pana.
bchkstan,pa kolbtaAk.
fögan, torp. Torparen: fögan. En av sönerna var fogaldn eller
lon÷fögan, en annan fög-Qa. föga-gan hade tjänt i Foggan.
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fögvnå trakten mellan Barkestorp ock »Fuggebro»; kallades på
olika sidor av vägen: öksafågan ock köfågan.
ffigabhd över kanalen, på gränsen mellan Kläckebärga ock Dörby
Spöke, som kommer från ettdera hållet, stannar där. De
var litet osäkert i fogvna (»oty»).
sitanbakastvan snett emot tegelbruket.
nulk torp under Barkestorp, något öster om Tingby backar,
senare borttaget, eg. Barkstorpamåla, tidigare bondgård.
midaan gammal ek vid Målatorpet (nämndes vid bestämmande
av vägstycken).
ökskin,an ock hiestbåpn, torp, det senare nedlagt; kallades även
hckstaist64p2t. laiestalsmånn spann varpgarn, tam, så väl,
dce tutad§. „sw anta.
anönkck&an, en äng under Barkestorp ock ett torp med stuga
ock ladugård, mitt ini Ebbetorps ägor; det hela nu odlat,
brukas under B.
trisn4pan med trisnepastlivan, där Barkestorpsvägen går ut till
häradsvägen.
iegaght 1. bakkstanpa csegaa,c:ev, gränsar till Bårstad.
Bo.

bo 6".
boa Mgibivåk, bö6a-bråkat
plifInagan, en samling backstugor mellan Smedby ock Bo.
skrgana, gärden (förr ängar) mellan Bo gård ock landsvägen
Bårstad.

biosta. Folket: bitståana.
böpstagåtan, från Kylinge uppåt Bårstad.
lökanagdvaa ägdes förut av en Lorentz Jonsson; även pa-gikopagapn efter en tidigare ägare, »Pär-Jakop i Barsta».
olaa,usaggivn, ägdes förut av en Olaus Pettersson.
a,oan-ölsa-geivn, ägdes av riksdagsman Johan Olsson.
Anders Johansson
anagbanagdvn, ägdes av »Anders-Johan»
förut lonas-peepsa-geivn.
Dansbo.

dånspo.
Dörby.

div±by. dahby-fyikka
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ykstwanagginn. danby-149, numera indragen (husen inköpta
till Flögalids folkhögskola).
kakkopagdnn i gatan, ägdes tidigare av »Karl-Jakop i Dörby».
Uskepageivn, kyrkoherdebostället, förut prebende för biskopen.
vitsthoma-givn, ägdes tidigare av Aug. Vikström.
Ocnota-geivn (1. bkota-), ägdes av Ekerot.
lcnota-gatan gick förbi Ekrota-gården.
bnienan = nr 8 Dörby, gård utflyttad vid skifte till södra landsvägen (buena = nyodling på äldre sätt med bränning).
Ebbetorp.
iebatcitip. Folket: 02atå1pana.
filnanxiln, torp vid landsvägen; »officiellt» fitåll.pat (torparen:
nkte4pnn 1. nilt4pan).
månkatånpat (nu indraget); torparen hette månleatempvn.
Gärden under Ebbetorp:
yånscbean (eg. två, lanseegana, natta ock sona) ute vid Törnbäcks bro.
laga-blej (efter ett gärde i Hossmo).
Mankagtnt — däröver går vägen till kyrkan.
pdlsn„ äng bredvid »Kyrkgärdet»; hade förr, då den var större,
på kartan form av en utslagen päls (nu finns blott ena
ärmen kvar).
hetnivsbcilsan på vägen till Smedby.
Obåkan, strax bakom parken, vid utfartsvägen åt Kalmar.
biha-gtvt, hörde förr till Bo gård.
månkatanpa-ytvt (däri ingår f. d. Marktorpet).
sa vt ock
sona-lan.
stt)nceg (förr fanns även en »lilläng»).
ieea-gkvt mellan kanalen ock vägen till Hårstorp (förut äng).
/i4na-gtvt.
Ingelstorp.
igaistdri,p; kallades hånagnn på den tid, då det jämte »flärregården» fanns bönder i Ingelstorp. Folket: igalskbpana.
vedam&la, urspr. gård (V4 hemman), senare torp, nu avhyst, långt
uppe i skogen.
thciskat = tnåskaginn, hörde förut till Lund, nu lagd under
Ingelstorp.
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Ingelstorpslund = nr 5 Ingelstorp.
4a/sta/yva/ån, 1. licuagegvn 1. tun. Folket: lunana.
Gärden å gården:
nOåpn, nyodling långt uppe i
csegaytvt = /una c'eecq4v.
skogen.
kgvabcils,an.
Unan i övre ändan av Änggärdet /itgapgcbvt, bakom ladugården.
(skämtsam benämning, an- feilan, äng.
vändes ibland).
veplaykvt vid uppfartsvägen till
Lund mittemot Ladugårdsblbnistv14kvn, där förr båtsman
gärdet.
Blomsters torp legat.
skinaybvt gränsar till sko- lhan (lerig jordmån), bakom
Väggärdet.
gen.
ölgsgpn, gärde mellan Blomster- stnhctvt bakom smedjan.
kQhdlan, vid vägen till Bårstad.
gärdet ock Skogsgärdet.
Nygärde.

'40_nu.

Folket: nMtbana.
gliplan, en stuga (där bodde två käringar som slogos).
katagh4va stuga med liten plan vid vägen mellan Bårstad ock
Ingelstorp. kizåp-åk var skomakare ock bodde där.
Pärstorp.
Smedby.

s~y. Folket: snzOtana.
Oslebtan, förr torp under Smedby (så kallas nu en åker mellan
landsvägen ock sjön, tillhör Bo).
Röstorp.
hoskuip, enstaka gård (i sammanhang med Ödebo ock Dansbo).
Tingby.

Folket: tintbMna.
tzmby-bidsa, vid landsvägen (förr funnos där en mängd inhysesstugor).
ttnibto-Nta hagmarker, åt Tomtebyhållet.
shus/cbt, torp uppe i skogen; även kallat shiqUetatåtkpat. Torparens hustru var skiii4.51cetalohånan.
finzby.

Ulvsborg.

olspfull, kallades även sgbåtva. gspatosm4n, hans hustru var
»kokka».
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Ödebo.

go.
obohjn, vattenkvarn i Ljungbyån.
Holmar som höra till Dörby ock Smedby:
viljan
hoj di?
haiiman
svata kizg.112,
hamsa
thiuhelman
i lära numera
thalholman
stP9,9
fhOasigan j sammanhänga
lass
kogshelman
flokso = kartans Flögdö.
stek (1. stalp?)

Hossmo socken (S. Möre), av J. JONSSON.
Efter skifteshandlingar.

Endast södra Rinkaby äldre skifteshandlingar ha varit mig
tillgängliga (till de nyaste skifteshandlingarna från 1830 eller
början av 1840-talet har jag icke haft tillgång). Jag kan därför icke lemna äldre namn för de tre övriga skifteslagen inom
socknen. Jag vill här endast nämna, att jag i ett gärdesgårdsdelningsprotokoll av. den 23 april 1817 funnit åberopade »Landtmätar S. Frigelii Charta med beskrifning öfver Hossmo Landshöfdinge Boställe med flere bondehemman derstädes af år 1715 et
1716» ock »Commissions Landtmätaren E. Klints år 1767 öfver
Hossmo By uprättade Charta med beskrifning och Delnings
Instrument». I kyrkans arkiv har jag sett ett utdrag eller en
kopia av sistnämnda karta.
Skulle man vilja utsträcka den här gjorda jämförelsen mellan
äldre ock yngre namn till hela socknen, så har man naturligtvis
att ur de tre övriga skifteslagens äldre kartor ock handlingar
uppsamla alla namn på ställen ock därefter undersöka, vilka
bland dessa namn ännu användas.
Socknens namn lyder h6smo enligt sockenbornas eget uttal,
h6smo enligt skogsbygdens uttal, by ock socken. I den älsta
bland kyrkans böcker, bör,jad 1596, skrives namnet under de
sista åren av 1500-talet ock början av 1600-talet uteslutande
3-220478. Sv. landsm. 1922.
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hosmo, sedermera under 1600-talets lopp på alla upptänkliga
vis, t. ex. håssmo 1622 ock 1673, Håsmo 1614, hosmoo 1614,
Hoas mo 1693, hoossmo 1661, Hosmoo 1661, hosa Moo 1661,
Hossmoo 1654, Håsmo 1698, Hossmo första gången 1642 ock
sedan 1684. Så vitt mig är bekant, finns i Sverge ingen annan
socken, by eller gård med detta namn.
Ordet hors ingår icke i Hossmotraktens allmogemål. Jag
hörde emellertid en gång en Hossmobo berätta såsom en sägen
— med den vanliga inledningen »di sär att» — socknens namn
skulle komma av hors, »ett or som ska bemarka dii samma
som häst», ock mo. Socknen skulle förr ha hetat forsa mo
ock borde således efter nutida språkbruk kallas fasta mo.
Hon skulle vidare ha fått detta namn antingen därav att, då
Kalmar stad var befästad, den s. k. Harräggen (Härrängen),
numera tillhörig Kölby säteri, ock möjligen andra delar av
socknen, såsom Hossmo kronogård med Dunö, tillhört kronan ock
begagnats till betesmark för garnisonens hästar; eller ock så
därav att under de fäjder, som utkämpats vid Kalmar, svenskarna
eller danskarna betat sina hästar i Hossmo. Men varken denna
sägen eller ordet hors har jag hört nämnas mer än denna
enda gång av denne enda person. Enligt Styffe Skand., förekommer namnet i bevarade handlingar första gången 1386 under
formen Husama, senare (1422) Husema. Jag måste för min
del lemna oavgjort, såväl huruvida namnets nuvarande form
kan härledas ur Husama — visserligen heter husbonde i ortens
allmogemål hesbona — som ock om detta namn kan hava omfattat hela Hossmo socken eller by eller blott en liten del av
den förra eller senare. Ett med Binga numera införlivat hemman
heter Hush.olmen; Binga kvarn hette, då den tillhörde kronan,
»Husholms quarn», ock ett nu avhyst ock med Kölby förenat
hemman heter »Huseby eller Lunden».
Att Hossmo ladugård ock Husholm, som Sylvander VI,
s. 510-512 menar, skulle ha varit två olika namn på en ock
samma gård, förefaller mig otroligt. Husholms ägor ligga, åtminstone nu, på Hossmoåns högra strand, alltså på Bingo.sidan, ock gränsa åt väster till Kölbygärde ägor. Pä det s. k.
heirnajcevt (väster om Binga eller Husholms kvarn) skola enligt
sägen åbyggnaderna till det för länge sedan avhysta ock i sambruk med Binga härregård förenade hemmanet Husholm fordom
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hava stått. Visserligen stod Husholms kvarn, innan den ombyggdes av sten ock flyttades till sin nuv. plats, vid norra
damfästet eller vid Hossmosidan; men detta bevisar ej, att
Husholm någonsin ägt jord på denna sida, ty kvarnen stod i
själva åbrädden, så att hon (om jag minns rätt) t. o. m. var
kringfluten ock hade sin ingång icke från vägen, utan från den
gamla Husholmsbron. Hossmo ladugårds ägor sträcka sig nu
längs åns vänstra strand från kyrkan till Dunö sund. Det synes
mig därför vara antagligt, att Hossmo ladugård ock Husholm
varit två skilda gårdar ock ått deras ägor aldrig kunnat sammanblandas. Dock vill jag inte bestrida, att kronan kunnat äga
bägge gårdarna ock att de i räkenskaperna kunnat sammanblandas.
I följande minnesvärs har folkhumorn roat sig över Hossmo
sockens litenhet. Man påstår, att Hossmo kyrkklockor sjunga:
Hossmo, Rinkaby, Binga —
(för)glöm inte Dunö!
Genom socknen flyter he+smodtan 1. iömby-eian (yogby-aan);
vanligen blott aan, även då en motsättning skall framhållas,
t. ex. aani„ve homo, &ena hcen.(n)a aan.
I Hossmo skiljer man vanligen mellan hesmo Hutagebt,
stömat ock hålmstnims (gea). En gård har till den sistnämnda
blivit inköpt från en ol-kals?n, ock ännu kallas den gårdens
mangårdsplan med de åbyggnader, som ännu stå kvar, ol-alsagavn, ock den ladugård, som hört till samma gård, ol-kålsa-lcigvn.
I Binga skiljer man mellan ol-jöns (gan) bzga ock bzga
hånagg_itt..
Den sydligaste gården i N. Rinkaby kallas ännu någon
gång av de gamle sångan. En gård i S. Rinkaby, som blivit
inköpt till denna gård, har sedermera efter sin förre ägare blivit
kallad habaniagavn.
Rinkaby.
I ett utdrag (värkställt 1774) ur Lantrevisionens protokoll
(för 1682 ock 1683) brukas hollme = del av byn: Norre hollmen = Norra Rinkaby, Södre hollmen = Södra Rinkaby.
Äldre skriftformer: Rinkaby (»Hosmo Kyrkios Räkenskapsbok»), Rynkaby 1623 (ibm), Rinekaby 1723 ock 1724 (ibm),
en ock annan gång Rinkeby eller Rinekeby. Närra Rinkaby
nämnes redan 1642.
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1. Södra Rinkaby skifteslag.
De äldre namnen här nedan äro hämtade ur följande handlingar
(till vilka årtalen vid namnen hänvisa) :
Utdrag ur land trevisionens protokoll från 1682 och 1683 (betecknas
med årtalet 1682).
Skifteshandlingar från år 1745.
1745 års karta över »Södre Rinekabyholm›.
Ett svnerättsprotokoll från år 1746.
Andra skifteshandlingar ock kartor från slutet av 1700-talet ock
början av 1800-talet (utan årtal nedan).
Danskåker 1745, belägen på
Abborre Ören Stora 1745 K.
»Millan Giärdet».
Aspö 1745 K.
djuphollmar, 2 st., 1682; DjupBaggegatan.
holmen, Lilla ock Stora
Berkenåker, Berkåker.
Biörkhagen 1745; Björkehagen 1745 K.
djupängen, södra, 1682; djup1746.
ängen 1745; djupängen 1746.
Biörekåker 1745.
Boabäeken 1745, Boabäck, Bo- dunö härregård 1682 (ägdes 1625
av Herman Wrangel); duhnöö,
bäck, Boabäeken.
i HossIno skifteslag 1745.
Boobäcksängen 1745.
Dunögatan.
Bohle 1745, Bolen.
Eke (ö) 1682.
Bohla spield 1745.
EekeBärgz Hagen 1745, EkeBraskalyckan.
bergshagen.
Breåker 1745.
Brinka Spield 1745.
Ekekullalyckan.
Eckla skär 1745 K.
Brådlyekan 1745.
Bråtet.
Elgsklof 1745.
Farmar (Starmar?) Spield 1745
Bråthage.
(på eller vid den s. k. Katten
Bråtlyckan.
lär en sten ha legat, som kallaBråtåker 1745.
des »farmors rya»).
Brunsåker 1745.
Flodåker 1745.
Brännfallsgatan.
Flycksö 1745 K.
Brännfallshagen.
Brännfallsklöfvet.
Gathagen.
Brötåker.
Gatubacken 1745.
Gatumarken.
Båtzmans Lyckan 1745.
Båtzmans äng 1745.
Grind-, Smahl- ock söderäng
Dahlåker 1745.
(delar av Sundängen) 1745
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Grind-, Smal- ock söderäng
(i Sunängen) 1746.
Grinde Spield 1745.
Gubbehagen.
Flagelyckan 1745
Flagängen.
Hambängen(?)
hemmersta gärde.
Hope (Hopu?) 1745.
Hossmo Ladugårdz Torp 1745K.
Håpan Spield: 1745.
JordBroo Kiätten 1745.
Jula liöt(?) 1745.
Kalfhagen.
Kalfö, Norra ock Södra, 1745 K.
Kattana ock Katterna 1745.
Katt Spield (ock Kattspiänet)
1745, Kattspjellet 1746.
Knarrö (ö) 1682.
Kniphagen 1745, Kniphagen.
Knipgatan.
Knösana 1745, Knösarne 1746.
Knösahufvarne 1745, Knöshufwarne 1746.
Kohagen.
Kumble Kulle 1745, »en liten
stenbacke» i rågången mellan
S. ock N. Rinkaby.
Kylbro Stenar 1745 K
Kyrkovägen.
Kåhlgårds spield 1745.
Kåhlgårds åker 1745.
Kiälåkersbacken 1745.
Källåkrarna.
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Kiäl ängar 1745.
Kiäring spield, N. ock S., 1745.
Kärringängen 1682.
Kärrängen 1682, Kiärängen 1745,
1746.
Kiätten 1745.
Kiöhlbäcks Stenbroo 1745, rågångspunkt mellan N. ock S.
Ri n kaby.
Ladåker 1745.
Landzwägs Hagen 1745.
Ler Spield 1745.
Lillängen 1745.
Lillängslyekan 1745
Lyekåcker 1745.
Lyekåekers södra Spield 1745.
Lågängen 1745.
Långåcker, Ö. ock V., 1745.
Långa Leråker 1745.
Långa Stenåker spield 1745.
Lökholmen 1745 K.
Mellangården 1746.
Minan Giärdeti 1745, Mellangärdet 1746; Byns Mellangärde.
Metaremålen, mätaremålen.2
Måhls Wåhl(?) 1745.
Nedragården.
Ni der äng.
Norra Giärdet 1745, Byns Norra
gärde.
Norra Lyckan 1745.
Norrgården 1745, Norregården
1746.

På den ås, som sträcker s g från Tingby söderut, finner man
»de gamle odalgärdena»: Norra Giärdet, Millan Giärdet ock Södra
Giärdet. På dessa finner man en stor del av de här nämnda tegarna.
I »Hossmo Kyrkas Special-Räkenskaper ifrån År 1800» nämnes
långfredagen 1808 en båtsman Per Metare, bosatt i S. Rinkaby.
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Norräng.
Skiärgården 1746.
Nygiärdesåker 1745.
Skänkäng (Skänk är båtsmansNylands åeker 1745.
namn).
Nylandsskiften.
Smahl-äng (liksom Grind- ock
Nyängen 1745, Nyäng.
Söderäng del av Sundängen)
Oxhagen 1746, Oxhagen.
1745; Smaläng (i »Sunäng»)
Quarters-Hagen 1745, Quarters- 1746.
hagen 1746.
Snappsäeken.
Quarters Lyckan 1745.
Stenbro 1682, rågångspunkt melRisåker 1745; Risåkrarne 1746. lan S. ock N. Rinkaby.
Risåker spield, N. ock S., 1745. Stenbro Äng 1746.
Räekarna (Ränkerna) 1745.
Sten Spield (Steen spiället) 1745;
Räfwehallen 1682, Räfhall 1745, Stenspjellet 1746.
i rågången mellan S. ock N. Stenåker 1745, Stensåker.
Rinkaby.
Stora Lyckan 1745.
Rööglölpa 1745 »en liten watn Storängen 1745.
Giöhl, hwarest S:a Rinkeby, Stubbö 1682, »en liten ö, mycket
Håsmo och Rååby Ägor sam- mager» (lär numera tillhöra
manstöta»; Rögjölpan.
Dörby skifteslag).
B,öhal11682 (kallas 1881 slch,cedv n) Sundholms Ängh 1745 K.
»står i sjön wid Aspön»; Röhall, Sunängen 1745, 1746.
Norra ock Södra, 1745, den förra Sundängsbaeken.
i rågången mellan N. ock S. Swarfwarelyekan 1.
Rinkaby, den senare i rågången Swin Kiälla ock Swin Källa 1808
mellan S. Rinkaby ock Dunö. i »Hossmo Kyrkas SpecialSandhollmen, Sonhollmen,
Räkenskaper ifrån år 1800».
Såndhollmen 1682.
Swin Kiällshagen 1745, SwinSandåker 1745.
kiälls hagen 1746.
Sånängen ock Såndängen 1682. Södergården 1745, Södragården
Skiftelagsgärdet.
1746:
Skuttäng.
Söder-äng 1745 (del av SundSkutz slät 1745.
ängen).
Skyttelen 1745, 1746.
Södra Beteshagen 1745.
Skyttelhagen 1745, Skyttle- Södre hagen 1745.
hagen.
Södra Lyckan 1745.
Skyttelängen.
Södra Giärdet 1745, Södra gärSkyttelspield 1745.
det 1746, Byns Södra gärde.
1)

1 Rinkaby finnes ett båtsmansnummer med namnet Svarvare.
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Södra Spield 1745.
TaskaU 1682, 1745, Taskan.
Taskängen 1682, Taskäng.
Tiggareslumpen.
tiggareängen 1745.
Tilmangsholmen.
Tomtskift, Norra, Mellan ock
Södra, 1745.
Tomtåker, Millan, Stora, Wästra
1745; Tomtäkrarne.
Tualyekan 1745.
Tufwehagen 1682, Tufwehagen.
Tua Tompt 1745, Tuatomt,
Tufwetomt, Tufwe Tomt.
Tväsädet.
Tärst: äng, N. ock S., 1745.
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Torsten, N. ock S.
Torstenåker, N. ock S.
Tostan, N. ock S. •
Ulfwe kiärr 1745, Ulfwa kärr.
Uthjorden 1745.
Utjordshagen.
Waektareholmen 1745 K.
Weete Lyckan 1745.
Wästre Betz hagen 1745; wästre
hagen 1746.
Wästre Långåker 1745.
Yttra äng 1745.
Ängegärdet.
Ängehagen 1745.
Ödingshollmen 1682 (en hage).
Östre Bets }lagen 1745.

Jag uppräknar därefter alla de nuvarande ortnamn inom
södra skifteslaget, som jag hört:
åspa, en holme.

aspafyphan = kfjohan.
bagabh,m2, ock
bapotan.
kinelsan, namn på åkerfält, numera nästan föråldrat.
kfjc,phan eller
bc)sktan kallas efter sjöboden på Aspö viken mellan denna ö,
Lökholmen, Dunö ock fastlandet.
bncellfalat, åker.
dantana, två små vattendammar vid S. Rinkaby.1
danskqkak (numera torde det knappt finnas någon som kan visa,
var denna åker varit belägen).
ekabahshojan, en numera uppodlad hage (namnet känt blott av
de gamle).
ekla jcpt, holme.
ftubahwan.
1) Jag begagnar tillfället att påminna om att vid äldre ock större
byar ofta finnes ett kärr eller en dam (fordom kanske använd till vattningsställe), t. ex. i Ljungby, Västerslät, Bärga, Hossmo (»Kyrkekärrs.)
m. fl.
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hemhajan (numera nästan obekant namn).
hoga balsa, även hop baka, en nu nedgrävd backe i landsvägen.
hoynat, gård vid en vägskillnad (: ola pa hopnat).
jypbcekan, faller ut i duna san.
jypholman (»ha ock 80/19), två små holmar nära stranden.
kalva, neka ock soha, två holmar.
katta en åkerlycka (numera föråldrat namn).
knapnanuila lär ett torp å S. Rinkaby ägor, vilket låg helt nära
sjön, hava kallats. Numera äro både torp ock namn försvunna.
kmpgatan, den väg som från landsvägen leder ned åt Sundholmen ock Dunö (kallas nu vanligen sonaholmsgatan I.
sonaholmsgatan).
laga baka = svini sj celsbakan.
lolchelman, liten holme, som endast vid högt vattenstånd är skild
från Dunö.
monbcekslcetan, slätt på vänstra (västra) sidan om Djupbäcken
ock norr om »Sörabygatan» (numera föråldrat namn).
namaketsgatan, vägen som från byn leder till de bägge gårdarna
nr 1.
okshajan.
okshajsbcekan = tomtabybcekan, även endast bcekan.
'tova hal, en stor sten i rågången mellan N. ock S. Rinkaby.
slacedahn, en stor sten i sjön mellan Aspö ock Ekö, utgör rågångspunkt mellan N. ock S. Rinkaby.
skiyan en nu uppodlad äng (Skuttäng).
snalswkan ock snapscekan (snafscek 1. snapscek = ficka).
sonaholman 1. sonaholman: så kallas dels ett torp tillhörigt
Hossmo härregård, dels S. Rinkabys vid sjön belägna ägor;
alltså överhuvud kuststräckan mellan Dunö ock N. Rinkaby
ägor. Namnet skrives nu vanligen Sundholmen 1. Jag betvivlar dock, att den i detta stavsätt antydda härledningen
är riktig (ordet sund uttalas icke av bygdens allmoge son).
1) I »Hossmo Kyrkios Räkenskaps bok» (1596-1823) skrives namnet
1791 Suneholmen ; i »Hossmo Kyrkas Special-Räkenskaper ifrån år 1800»
finner man vanligen Suneholmen, men därjämte Sunöholmen (1812),
Sunaholmen (1 8 1 4 ock 1828), SoneHolmen (1 824), Sunholmen (1 8 2 6)
ock Sunneholmen (1 837).
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sonaholmsgatan
Knipgatan, vilket senare namn nu nästan är
föråldrat.
soncegan ock sunnan.
smn Mola, säges fordom ha varit en offerkälla.
smnpelsbakan, en backe å landsvägen.
sohabygatan, S. Rinkabys utfartsväg (åt Kalmar).
pen,geo,n, viken inom den räta linje, som sammanbinder Stensö
udde ock Dunö med varandra.
ptlahayan.
tomtabybcelcan = okshaisbcekan.
mit,.(egan.
melahabalsan.
Metan, ett triangulärt åkerfält.
Till S. Rinkaby höra förutom de redan nämnda även följande bolmar:
abohaoan (-finn?)
ktiyceh, liten holme vid Aspö
benia
vaktahahelman.
2. Norra Rinkaby skifteslag.

agkka MCI, ett numera föråldrat namn på en däld mellan ett par
kullar (nära Tomtebygränsen).
biatai, en liten holme.
en holme som endast vid högt vattenstånd är kringfluten.
gamla kogsekan, gammal, halvt förvissnad •ek vid en krök på
landsvägen nära den s. k. Piparekrogen. En sägen finnes
om anledningen till detta namn.
glada hevat, en lägenhet vid landsvägen; kallades av sin uppbyggare (en torpare Olof Åström) Marielundl, men detta
namn lär snart ha blivit utträngt av det nuvarande i följd
av de dansnöjen, som här titt ock ofta anordnades.
jeta nes, en nära årnynningen belägen udde eller — vid mycket
högt vattenstånd — kringfluten holme med en stenrössja, som
av allmogen påstås vara återstod av en strandbefästning.
knaa, en endast vid högt vattenstånd kringfluten holme.
knipipakan, ett par kärr norr om Knipgatan; det ena på Norra,
1) Jfr »Hossrao Kyrkas Special-Räkenskaper ifrån År 1800», 14:de
sönd. efter Tref.
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det andra på Södra Rinkaby ägor. Numera äro kärren avtappade ock odlade, ock deras namn har kommit ur bruk.
nuihkan en barrskogshage mellan landsvägen ock Kalmar sund.
nzizda, en udde i Dunösund. Enligt en uppgift är det icke på
jgta mes, utan på mu, som ligger strax bredvid, som man
finner den under jeta nc_es nyss nämnda stenrössjan.
mahholat, djupare ställe i ån strax nedom Sprakenör.
no4abygatan N. Rinkaby utfartsväg (till landsvägen åt Kalmar).
Till Norra Rinkaby höra utom de förut nämnda öarna även
nohbogvn, en liten holme eller ett skär; ock
nya kogsgican står bredvid landsvägen (på västra sidan) mellan
de punkter, där N. ock S. Rinkaby utfartsvägar utmynna.
Någon annan anledning till namnet, än att eken är stor ock
vacker ock erbjuder ett skuggigt puststcela, har jag icke
hört omtalas.
plpah,atöhpat.
hamsa flat, en bukt väster om (vik mitt emot) Ramsö.
hamsa skont, strömgång mellan Ramsö ock Ekö. Här lär aldrig
någon is lägga sig.
suhlovadyj, en sidländ åker vid landsvägen.
Grund i Rinkaby fiskevatten:
191nghanat
h(Egk
khknabana.
flatghanat
I slutet av 1850-talet eller början av 1860-talet uppkallade en
ägare till gården nr 11 i Norra Rinkaby densamma till Charlottenborg ; men detta namn fick aldrig burskap i språket, kanske därför att
det låg en löjlig kontrast mellan saken ock det anspråksfulla namnet.

3. Hossmo skifteslag.
bldcat, äng vid ån.
bo2nan 1. bn, torp å Hossmo härregård. peta-gåsta po
bhtchevat, den till landsvägen stötande sidan av..Pilta göl. Endast några få gånger har jag hört detta namn.
dåna, en endast vid högt vattenstånd kringfluten ö. Vid behov
skiljer man mellan noa oan ock sona oan.
duna sun, sundet (eller viken) mellan Dunö ock fastlandet.
dunatohpat, torp å Dunö.
danebakan, kulle bevuxen med lövskog å Hossmo stomhemmans
ägor.
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eklun, torp å Hossmo härregårds ägor.
fanjaniat Hossmo f. d. färgeri, som enligt de gamles berättelse
i slutet av 1700-talet hade en högt uppdriven rörelse.
. Öster om Dunö ligga följande Dunö tillhöriga holmar:
stona kmals,jcen
jo.n,gaban
lela knokjcen
te_9.nn5cpn,
ostna klcepan
svalda knglan
vcestna klcepan
lela ock skita gannholman
lela ock stam masoan
ekholman
slceta fcen
köan
»hd ock sona minn
spisan
duna 5,s. om Dunö.
sona holman
I Danösund ligga följande holmar:
temvholman i närheten av vanda
bkla 5c.e.n
eller jeta nces
skta jcpt,
ha, holm, kringfluten endast vid
kontycen
högt vattenstånd.
vickats klcep
ga/tt, ett grund
I Dunösund lär man dessutom finna holmarna mycenoan ock
kontjcens kl 019 .
Grund i Hossmo ock Dunö fiskevatten:
kogkanat
i2ntana
manhalana.
ekholmsgnunat
dunafceognun
Vikar:
tagavIkan, även kallad atp vak 5celavikan
lela 1. nona ock'
fignagnkan
sanvakan
bcekamanzgan, utloppet av yyp- stona 1. sona
sona ock nona stagalceyan.
bcelsan
Nu föråldrade namn inom Hossmo skifteslag:
Okat, en äng (nämnd i de senaste skifteshandlingarna).
otlgslolsvna
FiVigan
peltcegan vid pelta jol
gutonpat, torpjord som skall ha legat norr om landsvägen vid
pelta jl
bagahcgan.
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Andra namn.
buda MV./ (även någongång kallat pula kox, ock guba ktak, ehuru —
efter vad jag trott mig finna — buda kt913, hos de gamle är
den vanligaste formen), ett stenkummel i »Holmströms mark».
humlceg (»Humbleäng» i kyrkeböckerna), nu uppodlad.
hoja spjcel (även hoga sp,lcel), en liten backe på landsvägen mellan
Binga vägskäl ock Pilta göl.
hfonh (van, numera uppodlad.
yokguban, holme som hör till Dunö.
klokakaicept.
kng.at, en krök på Hossmoån helt nära hännes utlopp.
kogicek, liten holme i Dunösund.
lund kallas ett för längesedan avhyst ock med Kölby i sambruk förenat hemman. Namnet, som i den älsta kyrkboken
under 1600-talet skrives Lunden, under 1700-talets senare
hälft Huseby Lund (någon gång även Kölby Lund) ock
sedan Huseby eller Lunden, förekommer nu i allmogens
språk blott som citat ock har därför den ovan angivna högsvenska uttalsformen. Så är dock icke förhållandet med den
ännu i dagligt tal av folket begagnade sammansättningen
/unajcevt, ett mellan Kölby allé, Fruskog ock landsvägen beläget åkerfält, å vilket hemmanet Lundens åbyggnader sägas
ha stått.
man (nita maan ock utka eller ytka maan), trakten kring
Djupbäcken å Hossmo ägor; numera uppodlad. Mellan dessa
båda maddelar ligger
mabalsan.
makkagatan, vägen som från landsvägen leder till
makkan (eller helmstkoms malde), en skogshage som i norr har
rågången mellan Hossmo ock Rinkaby till gräns.
matkan eller makkatokpat, torp i Hossmo härregårds ägor.
nulakabakon, en liten backe där första mil- ock fjärde fjärdingsstolpen från Kalmar står. Ordet »milare» förekommer, så
vitt jag vet, icke i ortens allmogemål.
pelta igl, göl i ån invid landsvägen mellan Hossmo ock Ljungby.
Vid ifrågavarande göl äro ett par sägner fästa. Om betydelsen av ordet »göl» se ordboken.
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skansv, kallas en ängsribba, som ligger långsmed ån väster om
Hossmo f. d. färgeri. Anledningen till namnet, som förr
skall ha omfattat även nuv. favardocent mellan ån ock
landsvägen, är mig obekant. Några spår efter skansar (som
skulle kunna ha behärskat både landsvägen ock Husholms
bro) kunna nu icke upptäckas; icke häller har jag hört den
ringaste antydan, att några sådana skansar någonsin funnits
(enligt Sylv. ha dock trupper varit förlagda till Hossmo
såväl vid Dackefäjden som under Kalmarkriget 1611--12).
skakpatokpat, torp å Hossmo härregårds ägor. Namnet tyckes
härleda sig från någon innehavare av torpet, åtminstone
nämnes i sockenstämmoprotokoll av 5 juni 1804 »afl. torparen
Skarp på Hossmo ägor». Tillnamnet Skarp förekommer
även i förteckningarna över födda ock vigda från 1600-talet.
sonaholmston,pat, torp under Hossmo härregård.
spakan", ett grund eller en liten fors i ån strax öster om Hossmo
kyrka.
stomagatan, den väg som från landsvägen leder till ock förbi
»Hossmo stora».
stomajolan, göl i ån mittför kyrkan.
smna ho, bro över jypbcel_can på landsvägen nära Hossmo.
jepsplan, en göl i Ho-ssmoån vid knceat.
tat.inkh, liten holme som hör till Dunö.
pokkabyn. Strax före senaste laga skifte lågo enligt gamla
personers utsago Hossmo härregård på sin nuvarande plats,
»stommet» ock två andra gårdar strax öster om kyrkan, ock
de övriga Hossmogårdarna vid landsvägen. Bydelen bredvid kyrkan kallades pokkabyn, såsom ännu de efter ett par
gårdar — eller åtminstone på deras tomter — kvarstående
mangårdsbyggnaderna kallas. Med namnet »Östra Hosmo»,
som under 1600-talet förekommer i den älsta kyrkoboken,
men numera är alldeles bortglömt, kan man näppeligen ha
menat något annat än denna bydel.
iyokka jc§ka.
ijson,ka »ab litet kärr, där vägen mellan Dörby ock Hossmo
mynnar ut å landsvägen.
jpolby gla kallas landsvägsstycket mellan Kölby smedja ock
Kölby kvarn.
cgmun 1) åmynningen; 2) torp å Hossmo härregårds ägor.
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ceng/TIA, även jolby cegajoha, äng som tillhör en med Kölby
införlivad Hossmogård.
4. Binga skifteslag.
biga baka belägen strax bredvid nuv. Binga härrgård. leipblas boda po ina baka (cas. obl.).
inga by, numera reducerad till två gårdar (en härrgård ock en
bondgård). 1 den älsta kyrkboken skrives namnet vanligen
ock ursprungligen binga eller Binga, en ock annan gång
Bingha. I samma bok förekommer i slutet av 1600-talet
Bingaholm såsom namn på Binga (då nybildade) härregård.
btea sokahhkuk, byggt 1815, nedrevs omkring 1850, då teglet
användes till ombyggnad av Husholms eller Binga kvarn.
bAbna, en ö som sedan slutet av 1600-talet på grund av ett
kungligt privilegiebrev (nu förvarat å Binga härregård) tillhört Ebbetorp, men omkring 1870 genom köp förenades med
Binga härregård. .
bin/tum/an, göl i Hossmoån, där lela flyter in i stona (vid
Binga härregård).
tloksa tillhör gemensamt N. ock S. Rinkaby, Dörby, Smedby
ock Kalmar landsförsamling; kallas i 1745 års rågångsprotokoll, utan att namngivas, blott »ett skiär».
gub ud, en liten udde söder om åtnynningen; skrives i kyrkböckerna gubbö udd, gubbe udd ock gubbudd (å generalstabens karta står mittför udden en djupsiffra, en trea).
Udden har förr varit bebodd.
hakcenan, äng som numera tillhör Kölby.
holmavt, ett gärde å Binga härregårds ägor, vilket tillhört
gården Husholm.
Flossmo backe 1818 (»Spec.-Räk. från 1800»). Detta namn, som
numera är nästan föråldrat, betecknar tomtplanerna vid
Binga vägskäl ock begagnades endast för att angiva bostad.
hushölm ett för länge sedan avhyst ock i sambruk med Binga
härregård förenat hemman. Namnet, som — numera nästan
obehövligt i dagligt tal — tidigt, förekommer i den älsta
kyrkboken, finnes där en gång förkortat till holmen
(1685).
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husholms bko, kallas numera bzea bko. Den gamla bron var av
trä ock låg på brokar, timrade av grova ekstockar ock fyllda
med sten. Hon var belägen vid dammen, ock vid hännes
norra ända låg Husholms kvarn (då av trä). I början på
1860-talet eller slutet på 1850-talet blev bron ombyggd av
sten på sin nuv. plats ett stycke nedanför dammen.
husholms kvaknak kallas nu vanligen biga kvaknak; ombyggdes
omkring 1850 ock flyttades då från norra damfästet vid
färgeriet (på åns vänstra strand) till sin nuvarande plats
vid Lillå.
Husholms Garveri 1827 (i »Spec.-Räk. från 1800»).
hcesthwan, en barrskogsdunge tillhörig Binga härregård.
kaltgan, en liten holme ock
hakan en liten utholme.
koan, en större, över vattenytan sig icke höjande sten, som
ligger i ån nära utloppet.
kostkoman, en liten, nästan omärklig fors i ån vid koan.
kupan, namn på en bostadslägenhet eller ett jordområde vid ån
å Binga ägor. Kupan 1824 (S'pec.-Räk. från 1800).
kupplan, göl i ån mittför kwaan.
lbla, en s. k. kvilll (arm som flyter ut ur ock åter in i huvudån).
lelceg, en äng vid ån i Binga.
laga bla, en numera uppodlad äng å Binga härrgård.
lago, även laga, halvö mellan Björnö ock fastlandet, tillhör Binga
härrgård.
markan eller ol-jons mark, en barrskogsdunge vid Ljungbygränsen,
okshajan.
Rinkabyholm — ett namn som på senaste tiden blivit givit åt
ett torp av dettas ägare — torde knappt få någon varaktighet eller spridning. Sådana av en enskild person godtyckligt givna namn som Charlottenborg, Rinkabyholm, Marielund — som vanligen ej innehålla något karakteristiskt,
men ofta vittna om en dåraktig fåfänga — vilja ej gärna rotfästa sig i allmogespråket.
•
mlbkonan kallas ett litet stycke av Binga ägor, vilket i väster
stöter in till Kölbygärde ägor ock i söder till vägen mellan
1) Ordet krill förekommer, så vitt jag vet, icke i ortens allmogemål.
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Binga ock Kölbygärde. Villbrännan ock Willbrännan 1828
(»Spec.-Räk. fr. 1800»).
tltvan, vassbevuxet delta i Hossmoåns mynning, lär tillhöra
Binga skitteslag.
Grund.
enstenana,även znstenana,grund
avtag-kallat
som bestå av enstaka stenoljohapunat
block, vilka räcka nära nog
flatgratn,at
upp till vattenytan. De lära
kggkgkunat
ligga söder om Dunö skär.
kaligsgrtunat
Holmar:
bscelmon
abothgan, noa ock srma.
kkgkan
olssaklcevan
lela ock stoha mcinfcett,
ttMaholman
mcinfcet.tsgh,
Up 1. Up
gwvgan (1. -ovn?)
190kna
vela jeb (tillhör kanske Ljungnoksholman
by).
t6n5cen,
gu§sgan (1. -gvn), steka ock /ela
Av de föregående förteckningarna torde framgå, att en stor
del av de namn, med vilka bönderna tidigare betecknat sina
åkrar, hagar ock ängar, numera fallit i glömska. Förhållandet
torde vara detsamma i alla skifteslag: den senare tidens laga
skiften med de därefter följande vidsträckta uppodlingarna ha
till oigänkännlighet omformat de gamla byarna, deras ägor ock
fördelningen av dessa mellan de särskilda gårdarna.
Ägorna ha uppkallats efter husdjur: ko-, kalv-, ox-, fårhagen o. s. v.; efter personer: Ekebärgshagen, Metaremälen,
Svarvarelyekan; efter jordmånens beskaffenhet, efter läget eller
efter andra, numera okända anledningar.
Numera ha gärden, hagar ock ängar vanligen inga namn
(på härrgårdarna i orten betecknas gärdena ofta av ägare ock
gårdsfolk med nummer). Till belysning av den nuv. namngivningen kan nämnas, att ett gärde tillhörigt en gård i S.
Rinkaby av gårdens folk kallas sttnkapa,yevt, emedan närmast
intill detta gärde bodde en Stina-Kajsa; ett annat gärde kallas
bhunsjcevt efter en brunn å gärdet; åter ett annat kallas taalhuks:levt efter ett numera nedlagt, en annan gård tillhörigt
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tegelbruk, som låg mitt emot på andra sidan om en väg;
ett gärde kallas numahetsjcevt därför att det gränsar intill gården
nr 1:s ägor. Dylika namn äro dock blott att betrakta som en
vid behov tillgripen nödfallsutväg, av vilken gårdsfolket begagnar sig för att beteckna dessa gärden: de torde varken
komma att vinna någon allmännare spridning eller någon längre
varaktighet.
Vad gårdar ock lägenheter angår, betecknas de vanligen
genom ägarens namn. I N. Rinkaby utmärkes i dagligt tal
vanligen gården nr 11 med sitt nummer ('elvan), ock i S. Rinkaby
likaså gårdarna nr 13, 14 ock 15 (thcetan, fjohtan, fcemtan), samt
någon gång nr 1 (numak et).

Ljungby socken (S. Möre), av J. JONSSON.
Ljungby uttalas jomby ock jogby hos allmogen, jugby av
ståndspersoner ock den allmoge, som är eller vill anses vara
›bildad».
Auskcjj, skog under Kölby.
hahanabo, lägenhet uppåt Kyrkemo i Kranklösa.
jomby melanmo 1. melanmon, en mängd torplägenheter ock
stugor mellan Ljungby lund ock Vassmolösa länsmansboställe.
kev&amaln.
Kölby gäre (SOM två ord).
Mör: .jomby mo&
vastnlosa mo&
olvegsto&pa mo&
~han ock ~Ana.
Ryet, torp i Vassmolösa.
haby mala (två ord), en mängd mindre torplägenheter ock inhysesstugor å Råby ägor vid häradsvägen mellan Ljungby
ock Kranklösa.
snokabo, torp vid Kyrkemo i Kranklösa.
tala-M, lägenhet vid Ljungby (på Kölby ägor).
vasamal, ställe i Ljungby (ock d:o i Oskars socken).
va4malosa 1. vanmlosa, by med tingshuset.
4-220478. Sv. land" 1922.
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Bland ortnamn i doplistorna i »Ljungby Kyrkobok ifrån 1635
och gamla Handlingar» (födde 1635-1655 ock 1661-1675) i
Ljungby pastorsarkiv har jag funnit ett, som numera torde vara
alldeles okänt: Skahuus 1647, 1653; Skadahuus 1648; Skaehuus
1668; Skaehus 1671, 1674. Jag har dock hört sägas, att man
med namnet skahås skulle ha betecknat ett ställe i närheten
av Kölby gård.

Undersökningen av svenska folkmål
1921.
AV HERMAN GEIJER.

I. Förvaltning ock personalförhållanden.
Till fortsättning under år 1921 av den undersökning av
svenska folkmål, som fr. o. m. år 1914 bedrivits med understöd
av ett av Riksdagen årligen beviljat anslag, har 1920 års riksdag beviljat ett reservationsanslag å. 28,600 kronor. I förhållande till det för år 1920 av 1919 års riksdag beviljade anslaget å 17,100 kronor innebar detta en höjning med 11,500
kronor. Denna höjning tillkom på grund av en av hrr E. Wigforss ock K. G. Westman i första kammaren väckt motion ock
en därmed likalydande motion, som i andra kammaren väckts
av hrr S. Welin, Anders Olsson i Mora ock P. E. Sköld. Dessa
motioner ock Riksdagens med bifall till motionerna fattade beslut utgjorde en medelväg mellan vad i K. Maj:ts proposition
(punkt 281, 8 huvudtiteln) hade föreslagits, nämligen ett anslag
å 22,100 kronor, ock vad undersökningens ledare i underdånig
ansökan den 27 september 1919 hade begärt, nämligen ett anslag å 34,800 kronor. Av de ändamål, för vilka anslagshöjning hade begärts i ovannämnda ansökan, blevo genom detta
Riksdagens beslut tvänne utan avkortning tillgodosedda, i det
att de för arvoden ock för resor beräknade beloppen höjdes i
enlighet med vad i ansökan begärts med resp. 5,000 ock 3,000
kronor. Den återstående delen av den av Riksdagen beviljade
anslagshöjningen, nämligen 3,500 kronor, kom på den för »materialler, tillfällig arbetsjälp ock diverse expenser» beräknade anslagsposten ock avsåg att genom beredande av större möjlighet
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till anlitande av »tillfällig arbetsjälp» åtminstone i viss mån tillmötesgå den ovannämnda ansökan i den del, som rörde behovet
av ökad arbetspersonal. Otillräckligheten av undersökningens
alltifrån början utan senare förstärkning kvarstående personal
hade länge varit starkt kännbar ock föranlett undersökningens
ledare att redan i sin i september 1918 till B. Maj:t ingivna
underdåniga ansökan om beredande av anslag för år 1920 begära medel till anställande av en tredje vetenskaplig medarbetare samt att, ehuru denna del av deras framställning då ej
hade någon framgång, upprepa samma hemställan i ovannämnda
ansökan den 27 september 1919, i vilken sistnämnda tillika begärdes medel till anställande av ett extra biträde.
Genom k. brev till statskontoret den 22 oktober 1920 förnyades
det åt professorerna 0. v. Friesen, B. Hesselman, J. A. Lundell ock
A. Noreen, överbibliotekarien J. DL Hulth ock docenten H. Geijer
givna uppdraget att utöva ledningen av undersökningen, samt «
meddelades närmare föreskrifter rörande arbetets utförande ock
fördelningen på olika huvudposter av det för år 1921 beviljade
anslaget. Dessa bestämmelser skilde sig i följande punkter från
dem, som genom k. brev till statskontoret den 1 oktober 1919
jämte k. brev till undersökningens ledare den 9 juli 1920 hade
givits beträffande användningen av det för år 1920 beviljade
anslaget. I stället för de under år 1920 gällande årsarvoden å
5,000 kronor för vardera av undersökningens vetenskapliga medarbetare bestämdes genom ovannämnda k. brev den 22 oktober
1920, att under år 1921 skulle till den ene av dessa medarbetare utgå årsarvode med 6,000 kronor, till den andre, vilken
det tillika ålåge att bestrida sekreteraregöromål för undersökningen samt föreståndarskap för arkiv ock för undersökningsarbeten, med 9,000 kronor. Vidare bestämdes, att av statsanslaget ett belopp å 6,000 kronor, i stället för under år 1920
3,000 kronor, skulle reserveras till resor, i sammanhang varmed
också den tid, som skulle användas till av dessa medel bekostade
resor utsträcktes från omkring fäm månader till minst åtta
månader. Härigenom upphävdes den genom k. brev den 9
november 1917', införda, under åren 1918-1920 gällande inskränkningen av den föreskrivna resetiden till omkring fällt
1) Se Sv. landsm. 1919, s. 38.
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månader ock återinfördes den ursprungligen föreskrivna ock
under åren 1914--1917 gällande sammanlagda resetiden, som
varit omkring åtta månader. Att nu liksom under undersökningens första tid fördela en så lång restid som åtta månader
på endast de båda årsanställda medarbetarna lät sig ej längre
göra, ock därför bestämdes genom det k. brevet den 22 oktober
1920, att den till resor reserverade delen av 1921 års anslag
skulle av ledningen fördelas, efter sig företeende omständigheter, mellan dels de två årsanställda medarbetarna, dels andra
medarb etare i undersökningen. Ett första steg i riktning mot
den nu medgivna friheten i disponerandet av statsanslagets till
resor avsedda del hade tagits, redan då genom ovannämnda
k. brev den 9 juli 1920 medgavs, att av den för år 1920 gällande resetiden film månader en del skulle få överflyttas på
fyra namngivna extra medarbetare i undersökningen'. I övrigt
bibehöllos i det ovannämnda k. brevet den 22 oktober 1920 de
för användningen av 1920 års anslag givna föreskrifterna 2.
Inom sig ha undersökningens ledare valt ett arbetsutskott,
bestående av samma personer som under år 1920, nämligen
professor Lundell, ordförande, överbibliotekarien Hulth, skattmästare, ock docenten Geijer, sekreterare.
Utförandet av de genom ovannämnda k. brev den 22 oktober
1920 föreskrivna särskilda arbetena har för är 1921 liksom för
föregående år uppdragits åt Torsten Ericsson ock Herman Geijer.
Deras tjänstgöringstid har fördelats på följande sätt:
Ericsson har tjänstgjort vid arkivet i Uppsala under
följande tider: 8/1___25, 27/2_1/3, 4/3_5/4, 8/4_25, 11/3_29/9,
15/10-23/12, alltså sammanlagt 9 månader ock 10 dagar. På
resor i undersökningens tjänst har Ericsson tillbragt tiderna
26/8_1(5, so/9_14/i0, 27/12-352, alltså sammanlagt 36 dagar.
Semester har Ericsson åtnjutit under tiderna 5-7/1, 25/2-26/2,
2/3_3/3, 6/4_7/4, 25/7 -25/8, alltså sammanlagt 45 dagar.
Geijer har under större delen av år 1921 åtnjutit partiell
ledighet från sin tjänstgöring inom arkivet för att fullgöra
honom givet uppdrag att jämlikt k. brev den 5 november 1920
tillika med andra tillkallade sakkunniga (»folkminneskommitt4»)
Se Sv. 'andan'. 1921, s. 18.
Se Sv. landsin. 1921, s. 17 f.
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inom ecklesiastikdepartementet biträda vid »värkställande av ert
allsidig utredning ock avgivande av förslag, huru arbetet för
insamling ock utforskning av den svenska allmogekulturen
lämpligen bör planläggas ock organiseras». Rätt att åtnjuta
för denna utredning erforderlig ledighet från göromål inom
arkivet beviljades Geijer genom beslut tittat vid sammanträde av
undersökningens ledare den 25 januari för tiden '4/3-13/6, genom
beslut den 18 juni för tiden 14/6-13/9, genom beslut den 30 augusti
för tiden 14/9 _31/12. Den tjänstledighet, som sålunda beviljats
Geijer, har hela tiden varit partiell, i det han ägt att, i den mån
det för utredningsarbetet erfordrats, anlita vikariejälp för göromål,
som ålågo honom, men som han ej kunde medhinna, under det han
fortfor att i större eller mindre utsträckning bestrida eller deltaga i bestridandet av göromål, som ej behövde eller kunde
helt överflyttas på annan. Geijers arbete i ock för ovannämnda
utredning har endast till en mindre del varit förlagt till Stockholm ock bestått i deltagande i de gemensamma förhandlingarna.
Till större delen har det varit förlagt till Uppsala ock bestått i
specialutredningar. G:s arbetstid i Uppsala, som följaktligen
varit delad mellan undersökningens ock folkminneskommittus
uppgifter, har omfattat väsentligen följande perioder:
13/3___31/5, 12/6---12/13, 6/11---22/11, 1o/12_14/12, 18/12---21/12, sammanlagt
82/3 månad. Till Stockholm har G:s arbete varit förlagt under
perioderna 7/6_15/6, 19 /10-51, 24/11-9/12, 15/12-17/12, sa131113211lagt 46 dagar, då dagliga sammanträden av folkminneskommitterade hållits, ock dessutom 18 enstaka dagar inom ovannämnda, väsentligen till Uppsala förlagda perioder, då Geijer
dels som kommitterad ock subkommitterad deltagit i sammanträden i Stockholm, dels för undersökningens del utfört arbeten
därstädes. På resor har Geijer tillbragt tiderna 14/3_15 ock
i/6-6/6. Semester har Geijer åtnjutit under tiden 27/1-1213,
d. v. s. 45 dagar.
Genom beslut, fattade den 25 januari ock den 18 juni,
ordnades för de tider, då Geijer åtnjöt antingen ovannämnda
partiella tjänstledighet eller semester, förhållandena i fråga om
vikarietjänstgöring för honom på så sätt, att dylik tjänstgöring
skulle, i den utsträckning omständigheterna påkallade, upprätthållas av Ericsson, för så vitt E. var i staden närvarande, i annat
fall av fil. lic. F. TyUn. 1 kraft av detta föranstaltande har
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Ericsson vikarierat för Geijer under tiderna 27/1_24/5, 27/5_1/5,
4/5_5/4, 8/4_21/5, 7/5_22/7, Tyden under tiderna 25/2-26/2, 2/3-3/3,
6/4_7/4, 25_13/9. Efter det Ericsson undanbett sig att vidare
utses till vikarie, uppdrogs genom beslut den 30 augusti åt
Tyden att upprätthålla motsvarande vikarietjänstgöring för hela
återstoden av året. Till den av härrar Ericsson eller Tyden, som
sålunda under G:s ovannämnda partiella tjänstledighet vikarierat för honom, har G. efter överenskommelser med de vikarierande avstått en del av sitt arvode, i allmänhet 600 kronor i
månaden, i september månad dock endast 500 kronor. Sammanlagda beloppet av vad G. sålunda av sitt arvode avstått, uppgår
till 5,030 kronor, varav 1,950 kronor kommit på Ericssons del,
3,080 kronor på Tydens. Under vissa delar av ovannämnda tider,
då Ericsson vikarierade för Geijer,. har Tyden, enligt förordnande av undersökningens ledare den 25 januari ock den 18 juni,
vikarierat för Ericsson, nämligen under tiderna 14/3-5/4, 8/4— 24/5,
74_18/6, 18/7-23/7. För sistnämnda tider, vilka sammanfalla
med de tider, varunder Ericsson• åtnjöt ersättning ur Geijers
arvode, har E. till Tyden avstått hela sitt arvode, sammanlagt
kronor 1,566: 67. Efter det Geijer i underdånig skrivelse till
K. Maj:t anmält, att han för fullgörande av ovannämnda uppdrag måst anlita vikariejälp för utförande av viss del av det
arbete, som ålåg honom i egenskap av föreståndare m. m. för
undersökningen av svenska folkmål, ock anhållit om ersättning
för vad han på grund härav avstått eller komme att avstå av
sitt för detta arbete utgående arvode, som genom ovannämnda
k. brev den 22 oktober 1920 för år 1921 var fastställt till 9,000
kronor, har K. Maj:t genom brev den 26 augusti 1921 medgivit,
att G. må av allmänna medel undfå ersättning för de från vederbörande anslag till undersökningen av svenska folkmål utgående
avlöningsförmåner, varav han gått eller går i mistning för fullgörande av omförmälda sakkunniguppdrag. På grund härav ha
ovannämnda av G. till E. ock till T. avstådda arvodesdelar ersatts med tillsammans 5,030 kronor från det under riksstatens
åttonde huvudtitel uppförda förslaganslaget till kommitteer ock
utredningar genom sakkunnige.
Som tillfällig arbetsjälp för arkivets förvaltningsuppgifter
ha under år 1921 vid olika tillfällen använts fäm personer,
nämligen fil. lie. F. Tyden, fil. lic. J. Hedlund, fil. mag. E.
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Abrahamson, fil. stud. Anton Andersson ock fröken Dagmar
Jönsson. Av dessa har Ty&n, enligt vad ovan nämnts, under
största delen av året tjänstgjort som vikarie antingen för
Geijer eller för Ericsson ock därför uppburit ersättning ur
deras arvoden. Under tiderna 174-35, 1/3_12/3 ock 1/6_6/6,
då han, bortsett från dagarna 2/3-8/3, varom se ovan, ej vikarierat för någondera, har han arbetat som tillfällig arbetsjälp
på arkivet, i det han biträtt vid expedition, vid förande av kassaböcker, vid korrespondens, vid förtecknande av vissa samlingar
ock vid instruktion åt utsända undersökare. Hedlund, som genom fleråriga undersökningar i Värmland förvärvat särskilda
förkunskaper härför, har biträtt vid ordnandet ock katalogiserandet av de stora samlingar, som i slutet av år 1920 överlemnades till arkivet av den då upplösta styrelsen för undersökning
av Värmlands folkmål. Abrahamson har redigerat ock kontrollerat en för landsmålsarkivets räkning tagen avskrift av hans
egna samlingar från Fors socken i Västergötland. Andersson
har biträtt vid förtecknandet av samlingar, vid upptagande av
stenografiska referat av instruktionskurser, vid handledning av
yngre undersökare, vid mångfaldigande av frågelistor genom
cyklostylering m. m. Jönsson har tjänstgjort som biträde vid
expeditionen av lån ock förande av böcker, har excerperat för
olika undersökningar, särskilt den västgötska ock den östgötsksmåländska, har gjort avskrifter ock renskrifter m. in. Till
dessa fitm personer, Tyda], Hedlund, Abrahamsson, Andersson ock
Jönsson, har ur den del av statsanslaget, som är avsedd till bl. a.
»tillfällig arbetsjälp», betalats inalles 4,111 kronor. Om fördelningen av dessa medel, varar i huvudsak framgår omfattningen
av vars ock ens arbete, hänvisas till kassaredovisningen i det
följande. Därvid är att jämföra även redogörelsen för användningen av gåvomedlen, varav framgår, att utöver ovannämnda
4,111 kronor ur statsanslaget ock ovannämnda vikarieersättningar
ytterligare använts 800 kronor för ändamålet till förfogande
ställda medel, varmed bestritts kostnader, som denna extra
personal dragit, nämligen 300 kronor till hr Anton Andersson
för av honom under sommaren på arkivet utförda arbeten i ock
för avslutande av hans tidigare arbete på förteckning ock räkning av vissa samlingar samt avskrift för landsmålsarkivets
räkning av vissa västerbottniska dialektsamlingar, samt 500 kro-
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nor till Tyd61, motsvarande ungefärligen ett månadsarvode för
tiden 19/6-17/7, varunder T. dels utfört vissa i det följande närmare omtalade resor, för vilka ur undersökningens medel utgått
reseersättning, men ej arvode, dels åtnjutit ledighet från sin
annars över nästan hela året utsträckta tjänstgöring.
Rörande personalförhållanden ock ekonomi återstår särskilt
att nämna, att ersättning för vissa av ovannämnda ock av ytterligare en extra medarbetare inom arkivet utförda arbeten, som
föranleddes därigenom att Folkminneskommitterade infordrade
uppgifter om samlingarnas omfattning ock innehåll samt om
undersökningsarbetenas ekonomisering, har utanordnats av kommittén ur dess expensmedel med sammanlagt kr. 745: 33, nämligen till TyUn 500 kr. för under februari utförda tabellariska
översikter över samlingarna från Östergötland, Småland ock
Uppland samt ekonomiska tabeller alltifrån mitten av 1890-talet
för de flästa i Uppsala värksamma organisationer, som arbetat
för insamling av folkmål ock folktraditioner; 83 kr. till fil. d:r
J. Götlind för översikter över samlingar från Västergötland;
50 kr. till fil. lic. J. Hedlund för specialutredning om Värmlandsundersökningen ock dess ekonomisering; 112 kr. till hr
Anton Andersson för vissa specialarbeten rörande andra landskap.
Utom de medarbetare i undersökningen, som helt eller delvis honorerats av statsanslaget, ha under år 1921 liksom under
föregående år arbetat ett flertal extra medarbetare. Närmare
redogörelse härför återfinnes under kapitel III: 2 ock kap. IV.
Närmare redogörelse för de resor, som under år 1921 antingen helt eller delvis bekostats av statsanslaget, lemnas dels
nedan i kapitel IV: 1 ock 2, dels i översikten över ekonomien.
Sammanlagda antalet resdagar för alla de resor, som understötts av statsanslaget, uppgår till 433, d. v. s. till inemot 14
ock en halv månad. Härav ha fäm resdagar använts på resor
i arkivets ärenden till Stockholm.

II. Samlingarnas tillväxt ock användning.
Totalsumman av landsmålsarkivets tillväxt under år
1921. utgör nära 38,500 renskrivna ordlappar i 16:o (varav omkring 30,500 innehålla lexikaliskt ordförråd, omkring 850 ort-
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namn, omkring 75 andra namn, över 100 småtäxter samt omkring 6,880 litteraturhänvisningar)', vidare omkring 275 blad
8:0, omkring 950 blad 4:0 (varav 240 blad täxter ock över 660
blad grammatik), omkring 625 blad folio (varav omkring 300
innehålla ordförråd), omkring 1,800 blad i skilda format (koncept ock diverse); 4 typordlistor ock 105 band eller häften av
varierande format, av vilka de allra flästa innehålla grammatiskt,
delvis även lexikaliskt material.
I dessa förvärv ingår en komplettering av den stora samling rörande Värmland, som av Styrelsen för undersökning av
Värmlands folkmål år 1920 överlemnades 2, nämligen dels av
styrelsen föranstaltade uppteckningar av folkmusik ock dels
också ett av samma styrelse föranstaltat experimentalfonetiskt
undersökningsmaterial rörande kvantitet ock akcent.
Vidare ingå i ovan anförda siffror fortsättning av de samlingar, som Styrelsen för östgötamålens undersökning hopbragt,
i det under året gjorda, till inlemning färdiga samlingar deponerats som fortsättning av styrelsens under de föregående åren
gjorda deposition. Denna depositions tillväxt under år 1921
omfattar omkring 110 blad 4:0 täxter, 4 häften 8:0 ock 3 band
4:o innehållande grammatiskt material, ordnat i anslutning till
av styrelsen förut föranstaltade, motsvarande samlingar.
Gåvor till sina samlingar har Undersökningen under året
fått mottaga av följande föreningar ock institutioner: Nordiska
Museet, Dalarnes Fornminnesförening, Dalarnes Hembygdsförband, Jämtlands läns fornminnesförening, Södermanlands fornminnesförening ock Västsvenska Folkminnesföreningen, samt från
följande enskilda personer: fil. stud. Anton Andersson, Uppsala,
hr A. Backman, Kövra, fil. dr G. Bergman, Stockholm, lärovärksadjunkten J. Boman, Stockholm, lektor H. Celander, Göteborg, fil.
mag. E. Ehnmark, Uppsala, fil. lic. T. Ericsson, Uppsala, docent
11. Geijer, Uppsala, fil. mag. H. Gustavson, Uppsala, fil. dr J.
Götlind, Uppsala, professor B. Hesselman, Uppsala, fil. kand. R.
Jirlow, Umeå, f. d. lektor M. Klintberg, Visby, fil. dr L. LevanDessa 6,880 lappar litteraturhänvisningar utgöra en för landsmålsarkivets räkning tagen avskrift av ett på Svenska Akademiens Ordboksskriptorium i Lund befintligt uppslagsregister till litteraturställen
(särskilt tidskrifter), där svenska ords etymologier behandlas.
Se Sv. landsm. 1921, s. 20.
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der, Uppsala, professor Hj. Lindroth, Göteborg, folkskolelärare
0. D. Lindvall, Ockelbo, fil. lic. R. Ljunggren, Uppsala, docent
J. Lundberg, Lund, professor J. A. Lundell, Uppsala, f. d. läroverksadjunkten J. Nordlander, Stockholm, med. stud. N. Sahlström,
Uppsala, lektor S. Samuelsson, Uppsala, fil. dr N. Sjödahl, Uppsala, professor K. G. Westman, Uppsala, docent 0. Östergren,
Uppsala.
Av dessa gåvor ha de största kommit från prof. Lundell i
Uppsala ock förre lärovärksadjunkten J. Nordlander i Stockholm.
Den förre har överlemnat ett stort antal äldre uppteckningar,
varibland märkas ganska omfattande anteckningar om »landsmålet i Östergötland», gjorda av M. W. Ka161 1845-1860, ock
ett ursprungligen till publicering i Svenska landsmål avsett
manuskript till ordbok över Hammerdalsmålet i Jämtland av
framlidne kaptenen H. Westin — en äldre redaktion av samma
arbete har landsmålsarkivet tidigare mottagit som deposition av
författarens syster'. Hr Nordlander har lemnat en viktig komplettering till sin tidigare gåva av uppteckningar från Ångermanland ock Härjedalen, gjorda på 1870- ock 1880-talen.
Landsmålsarkivets handskriftssamlingar, bortsett från smärre,
ännu ej i detalj registrerade delar, hade vid slutet av år 1921
i huvudsak följande omfattning 2:
Förvaltningshandlingar (protokoll, korrespondens m. m.) från
de gamla landsmålsföreningarna ock från undersökningsstyrelser
i Uppsala 83 volymer ock omkr. 300 lösa blad.
Typordlistor, d. v. s. tryckta frågelistor, 38 å 133 sidor, upptagande valda, allmänna exempelord till ljudlära ock ordböjning,
mer eller mindre fullständigt besvarade rör omkr. 700 orter, 751
häften.
Andra grammatiska samlingar över 300 häften eller band
ock över 20,000 lösa blad, däribland stora samlingar översiktstabeller för vissa landskap, särskilt Dalarna, Östergötland ock
Västergötland.
Lexikaliska samlingar omkr. 606,000 ordlappar, 189 häften
eller band ock inemot 9,000 lösa blad (större än ordlappar).
Häri inräknas s. k. monografiska samlingar.
Se Sv. landsm. 1915, s. 43 f., samt 1916, s. 69.
Jfr redogörelse för arkivets omfattning vid utgången av år 1916
i Sv. landsm. 1917, s. 91 if.
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Ortnamn omkr. 24,000 lappar i sed4format, till allra största
delen upptagande dialektala uttalsformer, ofta även andra, efter
muntlig tradition upptecknade meddelanden om ortnamnen, omkr.
5,000 lösa blad i större format ock 13 volymer. Dessutom finnas
ganska stora ortsnamnssamlingar, särskilt från Dalarne ock
Norrland, i nedannämnda konceptanteckningar.
Folkloristiska ock etnografiska samlingar, dels på dialekt,
dels på riksspråk, 371 volymer ock omkr. 21,500 lösa blad.
Konceptanteckningar av blandat innehåll 189 volymer ock
över 3,500 lösa blad.
Diverse 29 volymer ock omkr. 2,500 lösa blad.
Litteraturhänvisningar omkr. 7,000 blad 1.
Dessutom innehöll Landsmålsarkivet vid samma tidpunkt:
teckningsblad 405 stycken (till allra största delen hörande
till ett påbörjat illustrationsmaterial till en daltnålsordbok; i
siffran 405 äro icke inräknade de teckningsblad, vilka som bilagor åtfölja vissa manuskript ock inräknats i deras bladantal);
fotografier 145 stycken;
fonogram 14 stycken;
kartor, varpå för hand mer eller mindre fullständigt utmärkts vissa dialektegendomligheters utbredning, varje karta i
regel omfattande blott ett landskap eller del därav, högst ett
par landskap, 70 stycken;
kliclAer 14 stycken.
Antalet antecknade besök i Undersökningens arkiv under
år 1921 utgör 2,492, om vilken siffra gäller detsamma, som i
föregående årsberättelser sagts om motsvarande siffror 2.
Hemlån ur arkivet till i Uppsala vistande forskare, huvudsakligen sådana som medvärkat vid samlingarna, ha för bearbetning ägt rum i 36 fall. Antalet lån utom staden utgör 95.

III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1. Arbeten honorerade av statsanslag.
Löpande arbeten i ock för arkivets förvaltning ock undersökningsvärksamhetens drift ha under året huvudsakligen före5 Se s. 58 ovan.

2) Se Sv. landsm. 1921, s. 22.
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ståtts av Ericsson under tiden till den 25 juli, därefter av Tyden,
med det undantag vad förra halvåret beträffar att under vissa
dagar, för vilka i detalj redogjorts vid framställningen av personalförhållanden i första kapitlet, Ericsson varit frånvarande från
Uppsala ock Tyden för dessa dagar trätt i hans ställe. E. ock
T. ha sålunda under varsina perioder förestått expeditionen av
besök ock av lånerekvisitioner, korrespondens, engagering ock
individuell handledning av undersökare, kontrollering av inkommande samlingar, förandet av jurnaler, bindning (som efter ett
långvarigt avbrott, föranlett av brist på härför disponibla medel,
detta år återupptagits) ock anskaffning av materialier m. m.
Under den tid, då Ericsson förestod expeditionen, biträddes han
härvid av Tyden. Å andra sidan har under det senare halvåret, då T. förestod expeditionen, E. bistått honom särskilt
i sådana, ofta förekommande fall, där E:s större erfarenhet
ej kunnat umbäras. Bl. a. har E. fortfarit att handleda ock
kontrollera undersökare inom de mellansvenska ock sydligaste
norrländska landskapen. En gren av förvaltningsgöromålen har
T. emellertid, även under första halvåret, i huvudsak ensam
förestått, nämligen förandet av räkenskaper för undersökningens
alla kassor, varför under året, då de gamla kassaböckerna voro
fullskrivna, upplagts nya, överskådligare kassaböcker samt register över alla alltifrån undersökningens början år 1914 i någon
form till undersökare utbetalade ersättningar ocks understöd. I
sammanhang med sitt arbete med kassorna har T. även i allmänhet träffat avtal med undersökare om ersättning för resor.
Geijer har under hela året utom de tider, då han varit frånvarande från staden, deltagit i löpande göromål, i fall då sådant
varit särskilt påkallat, om än mycket mindre ingående i detalj
än under något föregående år. Genom hans arbete i ock för
folkminneskommitterades utredning har hans arbetstid inom
Undersökningens direkta tjänst i hög grad inskränkts, ock genom
anordningar, för vilka ovan redogjorts, har under året en mycket
stor del av de löpande göromål, som föregående år ålegat honom,
kunnat bestridas av E. ock T. Jämte sekreterareskap ock arbetsledning har han bibehållit särskilt sådana delar av korrespondens ock instruktion, som ej lämpligen kunnat överflyttas
på andra.
Den sedvanliga kursen på våren för nybörjare har givits av
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Geijer med början den 7 april ock avslutning den 13 maj. Antalet deltagare var 18. Kursen omfattade 20 timmar föreläsningar ock gemensamma övningar i Uppsala samt dessutom
under en dag (23/4) föreläsningar ock demonstrationer på Nordiska Museet ock Skansen, givna av professor N. Lithberg, intendenten N. Keyland ock amanuensen Sigurd Erixon. Flertalet
deltagare i denna kurs ock dessutom några deltagare i föregående
års instruktionskurser ha jämväl åhört en föreläsningskurs om
folkminnesforskning, som under dagarna 6/4-11 /4 gavs i Uppsala
av docenten C. W. von Sydow, omfattande 9 timmar. Utöver
den instruktion, som givits på den gemensamma kursen, har
individuell handledning ock övning meddelats i betydlig utsträckning av både Geijer, Ericsson ock TydU, var för sin
grupp av landskap, ock dessutom av fil. d:r L. Levander (för
övre Dalarne), fil. lic. P. Envall (för nedre Dalarne), fil. dr J.
Götlind för Västergötland, fil. mag. H. Gustavson för Gottland
ock hr Anton Andersson för Jämtland. För att kunna vara
till någon användning vid av andra meddelad handledning.
har Geijers under året hållna instruktionskurs stenograferats ock
renskrivits.
Katalogisering ock därmed sammanhängande arbeten under
året ha huvudsakligen bestått i följande. Den föregående år
avslutade stora katalogen över Upplandssamlingarnal har under
år 1921 kontrollästs ock korrigerats av Ericsson, ock i sammanhang därmed ha alla Upplandssamlingarna genomgåtts i ock för
åvägabringande av fullständig överensstämmelse mellan samlingarna ock den definitiva katalogen i avseende på signering
ock uppställning. De samlingar, som i slutet av år 1920 mottogs från Styrelsen för undersökning av Värmlands folkmål, ha
under året ordnats ock katalogiserats. Till största delen har
arbetet utförts av fil. lic. J. Hedlund 2, till en mindre del (huvudsakligen manuskript av folkloristiskt ock etnografiskt innehåll,
som först senare inkommo, enär de förut använts för bearbetning av lektor Sixten Samuelsson 3) har motsvarande katalogisering utförts av Tyckn. Över Södermanland-Närkes ock VästSe Sv. landsm. 1921, s. 23.
Se ovan s. 56.
Se En bok om Värmland III, Uppsala 1921, s. 134 if.
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manlands-Dala landsmålsföreningars samlingar ha nya förteckningar utarbetats av Ericsson till ledning vid den nya signering,
som efter inbindning utsatts å dessa manuskript i januari 1922,
då även förteckningarna slutgranskades ock renskrevos. Vid
förtecknandet år 19141 voro de ännu obundna ock befunno sig
i annan ordning. Den under år 1920 tillrättakomna delen av
Bohusläns, Hallands ock Göteborgs landsmålsförenings arkiv,
som dittils ansetts fullständigt förlorat 2, har ävenledes under
året förtecknats ock signerats av Ericsson. Inkommande ordlappssamlingar ha detta år i regel kunnat, vad förut ej varit
möjligt, stämplas, allteftersom de kommit. Stämplingen har
utförts av fröken Jönsson under ledning av Ericsson eller Tyckn.
Däremot ha av de äldre samlingar, som vänta på stämpling,
under året endast smärre delar av de norrländska samlingarna
kunnat stämplas.
En fullständig räkning ock klassificering av landsmålsarkivets hela innehåll har under året utförts, vilket arbete tjänat
som grundval för de uppgifter, som lemnats till folkminneskommittén. En i viss mån motsvarande sammanräkning, däri
dock hänsyn togs till indelning ur proveniensens synpunkt
ock för övrigt endast ur yttre synpunkt (volymenhet ock
format), men ej till indelning med avseende på innehåll ock
ursprungsort, hade infordrats av d. v. överbibliotekarien Andersson kort efter landsmålsarkivets inflyttning i universitetsbiblioteket, men först år 1916 kunnat slutföras. Dess resultat, så
vitt det kunde uttryckas i endast några summariska volymsiffror, finns tryckt i undersökningens ock bibliotekets årsbe3 Vid den år 1921 gjorda sammanräkrättelser för år 1916.
ningen ha samlingarna fördelats ur innehållssynpunkt ock ur
synpunkten av deras tillhörighet till olika landskap. Slutsiffrorna med fördelning ur innehållssynpunkt ha ovan meddelats i
kapitel IP. Då undersökningens katalogiseringsarbete ej ännu
kunnat föras därhän, att det kunde omedelbart tjäna till grund
för den nya sammanräkningen, erfordrades nu ett ganska bei) Se Sv. landsin. 1915, s. 34.
Se Sv. landsm. 1921, s. 21.
Se Sv. landsm. 1917, s. 91 if., ock KgI. Universitetets i Uppsala redogörelse för det akademiska året 1916-1917, s. 87 f.
Se s. 59 fl.
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tydligt arbete. Häri ingick som första led upprättandet av en
stomme till topografisk katalog över landsmålsarkivets samlingar,
ett arbete som i koncept utfördes av Ericsson. Klassificeringen
ock räkningen har tillika i viss mån tjänat som en allmän inventering ock givit anledning till åtskilliga detaljrättelser i katalogerna. Arbetet, som började i januari efter instruktioner av
Geijer, fortsattes in i mars under ledning av Ericsson. När det
i april återupptogs, leddes det av Geijer. Om för arbetet använd tillfällig arbetsjälp ock om dess fördelning på olika personer
se kap. I, där också redogöres för det hithörande arbete, som
honorerats av folkminneskommittais expensmedel.
Den bearbetning av materialet, som under året utförts av
Ericsson ock Geijer, har bestått i följande. Ericsson, av vilkens
arbetstid under året endast en ringa del blivit övrig för hans
närmaste bearbetningsuppgift, översikten över Västmanlands dialekter, har för dess fortsatta bedrivande nästan endast medhunnit vissa excerperingar ock förstudier för jämförelser. I
tryck har under året utkommit Ericssons artikel i Nordisk
Familjebok om Västmanlands folkspråk. Geijers huvudsakligaste materialbearbetning under året har bestått i att han
sammanarbetat ock utvidgat inom landsmålsarkivet gjorda anteckningar om landsmålsalfabetets nuvarande teckenförråd ock
tecknens ofta skiftande användning hos olika upptecknare.
Ändamålet var närmast att åstadkomma en i landsmålsarkivet
i manuskript tillgänglig ock just vid denna tid särskilt behövlig
uppslagsbok. Innan den kan tryckas, tarvas dock ytterligare
arbete. Några paragrafer ur denna bok ha efter omarbetning
inryckts som exkurser i Geijers i Sv. landsm. 1922 (B. 18)
tryckta, år 1920 skrivna avhandling om »Tilljämningens ock
apokopens utbredningsvägar» (utredningarna om tecknen a ock v,
e ock y samt s ock e). Under året har G., på grund av yttre
anledningar, tils vidare avslutat ett av honom sedan flera år
bedrivet arbete rörande Västerbottens folkmål, i ock med tväune
sammanfattande uppsatser härom, en längre, avsedd att tryckas
i »Sverige» som fortsättning av Geijers föregående landskapsöversikter i detta arbete, ock en kortare, tryckt i Nordisk
Familjebok. Sistnämnda uppsats är skriven i samarbete med
fil. lic. Carin Pihl. Vidare har han under året skrivit en i
Nysvenska Studier 1921 publicerad uppsats om »öppna ock
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slutna vokaler», ett arbete som till väsentlig del utgjort en biprodukt till tidigare arbeten rörande landsmålsalfa betet ock
rörande norrländska mål. Slutligen har G. under året publicerat
den i Sv. landsm. 1921 tryckta redogörelsen för undersökningens
arbetsår 1920, en redogörelse vid vars utarbetande TyUn i hög
grad bidragit.
TyUns materialbearbetning har helt ock hållet gällt Östergötlands samt norra ock östra Smålands dialekter. För hans
under året utförda arbeten härutinnan redogöres i det följande
vid fran3ställnipgen om Östergötlands undersökning (kap. III: 2).
2. Bearbetning utförd av undersökningens övriga medarbetare.
Utom de av statsanslaget honorerade, årsanställda medarbetarna samt de i kap. I nämnda personer, vilka anlitats som
tillfällig arbetsjälp för undersökningens arkivvårdande ock administrerande uppgifter m. m. ock därför i regel honorerats av
statsanslaget, har undersökningen under år 1921 haft två medarbetare, som av gåvomedel honorerats för var sin bearbetningsuppgift, nämligen fil. dr L. Levander, som under största
delen av året fortsatt utarbetandet av en översikt över Övre
Dalarnes mål, ock docenten E. Neu man, som under kortare
perioder fortsatt sitt arbete i ock för utgivning av äldre källor
rörande Västmanlands ock Dalarnes mål. Dessutom ha tre särskilda organisationer i Uppsala, nämligen Styrelsen för undersökning av Upplands folkmål, Styrelsen för östgötamålens undersökning samt Västgöta folkmålskommitt& fortsatt att ur sina
medel bestrida kostnader för utarbetandet av sammanfattande
framställningar rörande var sitt landskapsmål, nämligen den
uppländska dialektordboken samt de språkgeografiska översikterna över, östgötamålens ock västgötamålens områden. Av de
nämnda tre organisationerna har den förstnämnda under året
icke åtnjutit något anslag, under det de båda sistnäinnda åtnjutit var sitt landstingsanslag vid sidan av gåvomedel'. Ännu
en organisation, Sällskapet för gotländsk forskning i Visby,
1) Se den följande kassaredogörelsen (s. 93).

5-220478. Sv. landsm. 1922.
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samvärkar med Uppsalaundersökningen för sitt landskaps vidkommande. Slutligen har också bearbetning av landsmålsarkiveta material i betydande utsträckning utförts av sådana medarbetare, som för bearbetningen ej åtnjutit någon som hälst
ersättning, utan blott för resor ock för samlingar, som de lemnat
till inlösen. Det viktigaste av 1921 års hithörande värksamhet,
framställd landskapsvis, ter sig på följande sätt:

Dalarne. Fil. dr L. Levanders arbete har under året fortskridit därhän, att allt det väsentliga av det material, som innehålles i de i förra årsredogörelsen omtalade, granimatiskt uppställda avprickningstabellerna, blivit språkgeografiskt grupperat
genom att införas på de efter förstnämnda tabellers avslutning
påbörjade, geografiskt uppställda tabellerna.' Sistnämnda tabeller
ha vidare av L. kompletterats ur en mångfald andra på landsmålsarkivet befintliga källor. På grundval av detta material har
utarbetats en typordlista för den slutliga undersökningen av Övre
D alarnes mål. Denna typordlista, som omfattar inalles omkring 3,800 ur graromatiska synpunkter uppställda ord, av vilka
för varje särskild ort vissa förprickas till särskild efterfrågning,
kom första gången till användning vid en av L. på hösten 1921
företagen resa i Västerdalarne, varom se nedan. L:s arbete,
som oavbrutet fortgått under tiden 16/4-3'/12, har för denna tid
honorerats ur gåvomedel med 5,250 kr., vilket gör kr. 617,65
för arbetsmånad.
Fil. lie. P. Envall har under månaderna maj, juni, september ock oktober på landsmålsarkivet fortsatt sitt arbete på en
översikt över målen i D al ar nes bärgsl ag. Han har för detta
område utarbetat en mindre typordlista, huvudsakligen avseende
formläran.
Fil. dr N. Sjödahl har under sommaren ock hösten fortsatt
arbetet på sin till akademisk avhandling avsedda språkgeografiska utredning om Väste rdalmålen, betraktade ur synpunkten
av deras behandling av gammal kort stamstavelse.
I detta sammanhang torde också förtjäna omtalas, att Dalarnes Hembygdsförbunds sekreterare 0. Bannbers under året har,
i anknytning till äldre samlingsarbeten, utförda för undersöki) Se Sv. landets. 1921, s. 24 f.
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ningen av svenska folkmål', utarbetat en mindre, i »Svensk namnbok 1921» tryckt uppsats om gårdnamnen i Dalarne samt en
uppsats om »Mas och Kulla», tryckt i Tidskrift för Dalarnes
hembygdsförbund 1921.

Gästrikland. Fil. kand. P. E. T. Lindkvist har, i den
mån hans skolarbete lemnat tid övrig, fortsatt sitt i föregående
årsredogörelser omtalade arbete. Efter att under sommaren i
Uppsala ha konfererat därom med Geijer samt med i staden
närvarande medarbetare i undersökningen, vilka inom andra
landskap ha parallella arbeten under händer, har han begränsat
sin närmaste uppgift till att omfatta uppställning ock bearbetning av materialet ur substantivböjningens synpunkt.
Medelpad. Fil. dr P. Bogren har under våren 1921 tryckt
sin avhandling »Torpmålets ljud- och formlära», på vilken han
i maj disputerade för doktorsgrad.
Fil. lic. A. Vestlund har under år 1921, utom färdigredigering av sina år 1919 gjorda ordsamlingar från Borgsjö ock
Holms socknar, endast medhunnit att utarbeta en till landsmålsarkivet inlemnad uppsats om fördelningen mellan ljuden 8 ock
e i Sättnamålet.
Norrbotten. Lektor Hulda Rutberg har under året fullt
slutfört den del av hännes arbete om Ned erkalixmålet, som
handlar om vokalerna, ock har därvid under kontroll ock utökning
av sitt tidigare material gjort de fonetiska distinktionerna i vissa
avseenden , något skarpare än förut. I det av Norrbottens läns
jubileumsutställnings bestyrelse utgivna arbetet »Norrbotten» (Göteborg 1921, del I, s. 48-57) har fröken Rutberg publicerat en
uppsats om »Dialekter, folkseder och hemkultur».
Fil. lie. Carin Pihl har fortsatt sitt arbete om vokalerna
i Överkali x målet. Om hännes medarbetarskap i Nordisk
Familjeboks artikel om folkmålen i Västerbotten är ovan nämnt
(namnet Västerbotten är här taget i sin vidsträcktaste betydelse som landskapsnamn, innefattande även Norrbotten).
1) Se Sv. landsm. 1918, s. 75 ock 1919, s. 51. Bannbers namnsamlingsarbete hade börjats redan flera år före 1917.
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Småland. Om TydUs i sammanhang med Östgötaundersökningen utförda bearbetning av dialektmaterial från norra
ock östra Småland se nedan under Östergötland.
Uppland. Professor Hesselman har fortsatt arbetet på den
uppländska dialektordboken.
Lektor A. Isaacsson har fortsatt bearbetningen av de av
honom själv gjorda samlingarna från Fj är dh un dr a ock utarbetat inledning till sin avhandling om målen i denna del av
Uppland jämte de partier, som handla om kvantitet ock akcent.

Västergötland. Fil. dr J. Götlind har slutfört excerperingen
av landsmålsarkivets västgötska typordlistor (§§ 379-402) samt
därefter dels själv excerperat, dels lett excerpering av de typordlistor från häradena Askim, Sävedal ock Hising, som tillhöra Institutet för ortnamns- ock dialektforskning i Göteborg
ock som för ändamålet lånats till landsmålsarkivet i Uppsala.
Efter det hela typordlistmaterialet sålunda blivit fullständigt
excerperat, på så sätt att på kvartblad sammanförts alla uppgifter om de skiftande former, vari vart ock ett av typordlistornas ord förekommer inom landskapet, samt dessa skiftande
formers geografiska utbredning, har motsvarande excerpering
påbörjats av landsmålsarkivets ordsamlingar ock täxter från
Västergötland. Excerperingen av ordsamlingarna har dock begränsats till ett urval, enär det funnits vara överflödigt att excerpera dessa källor med samma fullständighet som typoidlistorna. Av excerperingsarbetet, som för Västergötlands vidkommande varit ovanligt stort, återstår nu förhållandevis föga.
På grundval av excerperingsmaterialet har Götlind redan på ett
tidigt stadium börjat en preliminär bearbetning, vars resultat
undan för undan inlagts på kartor. Under år 1921 har vokalläran upptagits till ny, slutlig bearbetning ock kartläggning.
Under året har Götlind efter omarbetning publicerat sin redan
1920 påbörjade avhandlig »Var är äldre Västgötalagen skriven?»
(tryckt i Språkvetenskapliga'sällskapets i Uppsala förhandlingar
1919-1921). Vidare har dr Götlind under året publicerat en
artikel om Västergötlands folkmål i Nordisk Familjebok samt
en uppsats om »Folkmål och svenska» i Skaraborgs läns folkhögskolas årsbok 1920-1921. Om Götlinds resor se nedan.

ARKIVARBETEN OCK MATERIALETS BEARBETNING.

69

Götlinds arbete har honorerats av Västgöta folkmålskornmitt
enligt en beräkningsgrund av 500 kr. för månad. Denna kom.
mitté utgöres fortfarande av Geijer, ordförande, Götlind, sekreterare, ock Neurnan, skattmästare. Skattmästaren har för sitt
arbete med medlens insamling ock förvaltning under år 1921
uppburit ett arvode å 500 kr.
Fil. lic. R. Ljunggren har fortsatt ock avslutat sin förut
omtalade' etymologiska behandling av torp- ock lägenhetsnamn
i Älvsborgs län samt, ehuru i mindre utsträckning, fortsatt att
samla material för sitt arbete på en syntax för västgötamålen.
Västmanland. Docenten E. Neuman har, sedan han avslutat tryckningen av täxten till det medeltida glossariet C 20 2,
som av honom lokaliserats till Västerås, arbetat på en utförlig
inledning till detta arbete. Under året 1921 har N. avslutat excerperingen av de i Sv. Dipl. N. S. tryckta diplom, i vilka han
funnit dialektdrag från Västmanland eller Dalarne. N:s arbete
har honorerats endast för delar av januari, februari ock mars
månader samt för tiden 28/6___Io/8. Beräkningsgrunden har varit
500 kr. i månaden. Honoraret har utgått dels ur Västmanlands
läns landstings anslag, dels ur Murrayska gåvomedlen.
Lektor A. Isaacsson har utarbetat en uppsats »Ett och annat
om folkmålet i Ljusnarsberg», tryckt i Från Ljusnarsbergen,
En hembygdsbok, Lindesberg 1921.

Ångermanland. Fil. lic. T. Bucht har under kortare delar
av året fortsatt arbetet på sin avhandling om utvecklingen av
gammalt kort o ock u ej blott med hänsyn till Noramålet i
Ångermanland, som utgjorde utgångspunkten 3, utan med hänsyn
till mellersta Norrlands mål i det hela. Dessutom har B. författat ock till arkivet inlemnat en kortare uppsats med titel
»Meddelande rörande målet i Sidensjö på grundval av anteckningar från resan år 1920».
Östergötland. Styrelsen för östgötamålens undersökning,
som under år 1920 ekonomiskt understödde de i redogörelsen
Se Sv. landsrn. 1921, s. 27.
Se Sv. landsm. 1919, s. 48, 1920, s. 36 ock 1921, s. 27 f.
Se Sv. landen. 1920, s. 44 ock 1921, s. 28.
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för sistnämnda år nämnda arbetena av fil. licentiaterna F. TyUn
ock E. Törnqvist'-, har under år 1921 understött Törnqvists
fortsatta bearbetning av materialet på samma sätt som under
föregående år, under det att Tydål under år 1921 ej förbrukat
något av styrelsens medel. TyUn har, såsom av det föregående
framgått, under största delen av året arbetat inom Undersökningen av svenska folkmål, dels som tillfällig arbetsjälp ock
som vikarie för Ericsson (under förra halvåret), dels som vikarie
för Geijer (under senare halvåret), ock honorerades härför på
sätt, varför ovan redogjorts. De expeditions- ock förvaltningsarbeten, för vilka TydU sålunda använts, ha i allmänhet ej
lemnat mycken tid övrig till fortsättning av hans bearbetning
av det östgötska dialektmaterialet ock därmed sammanhängande
material från Småland. Särskilt under augusti ock september
har han dock häråt kunnat ägna en väsentlig del av sin arbetstid ock har under året medhunnit att ur nu aktuella synpunkter
fullständigt avsluta excerperingen av dialektmaterialet från de
i sammanhang med Östergötland undersökta delarna av Småland. Ursprungligen hade den del av: Småland, som Styrelsen
för östgötamålens undersökning inbegripit inom sitt värksamhetsområde, varit begränsad till endast de småländska bygder,
vilka tillhöra Linköpings stift. Under arbetets gäng har det
alltmer visat sig,' att en dylik begränsning är för trång, ock
den småländska delen av undersökningsområdet har, i enlighet
med den utbredning, som de östgötska dialekttyperna visa sig
ha, utvidgats söderut till något söder om Eniåns dal. En definitiv avgränsning mot de sydsniåländska dialektområden, vilkas
undersökning sedan flere år bedrivits från Lund, har under år
1921 ännu ej träffats. Då ifrågavarande småländska dialektmaterial förbigåtts vid de av Ålander för konsonantlärans ock
av Törnqvist för formlärans vidkommande utförda eller ledda
excerperingarna, har Ty(Mn utsträckt sin excerpering till att
omfatta ej blott den del av grammatiken, vokalläran, som
han själv behandlar, utan även konsonantlära ock formlära.
Fullständigheten i TyUns excerpering ur de småländska listorna
gäller emellertid endast vokalläran ock formläran, under det att
ur konsonantlärans synpunkter denna experpering ej ännu kan
1)

Se Sv. landsm. 1921, s. 28.
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anses avslutad. Utarbetandet av vokalläran för hela det östgötsk-småländska området har av TyUn fortsatts jämsides med
excerperingsarbetet, ock de härunder vunna viktigare resultaten
ha inlagts på ett 50-tal kartblad. På grundval av excerperingen
ur de småländska typordlistorna har TylMn ur grammatiska
synpunkter sammanställt •material till en frågelista för den småländska delen av det östgötska dialektområdet. Denna frågelista har han avsett att ordna ur »monografiska» ordsamlingssynpunkter, så att den dess bättre skulle kunna på samma
gång tjäna grammatiska ock lexikaliska ändamål. För sitt
östgötska undersökningsarbete har TyUn under året erhållit
professor K. G. Westmans stipendium å 1,140 kronor. Törnqvist
har under året utarbetat en avhandling om substantivdeklinationen i Östergötlands folkmål, 1:sta ock 2:dra deklinationerna,
. 0 kartor. Nämnda avomfattande 320 blad 4:o samt omkring 20
handling har Törnqvist använt som licentiatavhandling.

Experimentalfonetiska undersökningar rörande akcenten
i uppsvenska ock norrländska dialekter.
Utom ovannämnda bearbetningar av landsmålsarkivets dialektmaterial torde här lämpligen böra omnämnas lektor E. A.
Meyers i Stockholm experimental fonetiska undersökningar rörande
den musikaliska akcenten i flera av de dialekter, vilka utgöra
föremål för ovannämnda ock andra bearbetningar av landsmålsarkivets material. Lektor Meyer har nämligen på så sätt samarbetat med landsmålsarkivet, att för ett stort antal dialekter,
som skolat bli föremål för ifrågavarande akcentundersökningar,
sagesmän skaffats genom medarbetare i landsmålsarkivet, så
vitt möjligt specialister — i högre eller lägre grad — på de
ifrågakommande dialekterna ock på förhand bekanta med sagesmännen. Dessa landsmålsarkivets medarbetare ha vidare medvärkat vid valet av exempelord, vid förandet av anteckningar
om sagesmännen ock deras språk m. in., under det lektor Meyer
skött experimenten, vilkas resultat han sedan bearbetat. Dessa
resultat komma dels att ingå i det av honom sedan många år förberedda arbetet om svensk akcent, dels användas vid de i Uppsala under arbete varande undersökningarna. De ifrågavarande
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experimenten ha till största delen utförts på fysiologiska institutionen i Uppsala, till en mindre del på Karolinska institutets i
Stockholm fysiologiska laboratorium. För dessa experiment har
Undersökningen av svenska folkmål genom lektor M. låtit hos
instrumentmakaren Constans Schneider i Hamburg beställa en
del apparater, till vilkas betalning, som betydligt överskred den
ursprungligen beräknade ock preliminärt överenskomna summan,
ett bidrag å 300 kr. beviljats ur universitetets reservfond, enligt
kanslersbrev den 20 januari 1922.
De experimentalfonetiska undersökningar rörande musikalisk
akcent, som lektor Meyer under samarbete med landsmålsarkivet
utfört under år 1921 (den 10-11 december), ha gällt följande
orter: Hedesunda, Ovansjö ock Hamrånge socknar i Gästrikland;
Jättendals ock Hassela socknar i Hälsingland; Eds ock Junsele
socknar i Ångermanland; Skellefteå ock Burträsks socknar i
Västerbotten; Kastlösa socken på Öland.
Förut har under liknande medvärkan från landsmålsarkivets sida lektor Meyer utfört undersökningar av motsvarande
art för följande orter: Mattmars socken i Jämtland (12/ii 1918);
Vaksala, Väddö, Norrby ock Simtuna socknar i Uppland; Skultuna socken i Västmanland ock Hedemora i Dalarne (28/5-30/5
1920).
Hela det nämnda materialet, som sammanlagt omfattar 74
blad, varje blad innehållande i medeltal nio akcentexernpel, har
sedan uppmätts av lektor M. med den av honom konstruerade
tonkurvmätaren.

IV. Undersöknings- ock samlingsarbeten i
bygderna.
1. Resor utförda av undersökningens av statsanslaget
honorerade medarbetare.
Ericsson har under året utfört fyra resor.
Den första resan 26/8-6/9 gällde fortsättning av Ericssons
undersökning av Grännamålet i Småland under jämförelser med
typordlistor från ett par närliggande socknar österut (i Norra
Vedbo härad) ock västerut (i Vartofta härad i Västergötland).
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Den andra resan 7/3-1°/9 till Skedevi socken i Östergötland utfördes i sällskap med fil. lic. E. Törnqvist ock avsåg att
jälpa Törnqvist med vissa ljudbestämningar, särskilt i fråga om
akcenten, som Ericsson fann vara väsentligen sörmländsk med
inslag av närkisk bärgslagsakcent.
Den tredje resan 30/3-14/io till Västmanland ock Södermanland företogs för att göra direkta jämförelser mellan akcentformer m. m. i de västliga Mälarmålen å ena sidan i Rytterns,
Kolbäcks, Torpa, Säby, Västerås-Barkarö m. fl. socknar i södra
Västmanland, å andra sidan i Tumbo, Torshälla, Vallby, Sundby, Jäders m. fl. socknar i nordvästra Södermanland. Mellan de
sålunda jämförda grannmålen i de båda landskapen fann Ericsson en bestämd väsensåtskillnad, ehuru de jämförda målen för
örat lätt sammanflyta. Under en del, av resan (motsvarande
fäm dagar) gjorde E. jämväl ortnamnsundersökningar för Rikets
Allmänna Kartvärk, som bidrog till kostnaden för denna del av
resan med kr. 62: 08.
Den fjärde resan 27/12-81/12 till Husby socken i Dalarne
ägnades åt kompletteringar av Ericssons tidigare uppteckningar
från denna ort.
G ei j er har under året utfört följande resor:
Den första resan 14/3-18/3 till Kristiania gjordes för att lära
känna den norska folkminnessamlingen i Universitetsbiblioteket
samt för konferenser med norska dialekt-, ortnamns- ock folkminnesforskare rörande förhållanden, som ur olika synpunkter
ha särskilt intresse för svenska institutioner. Denna resa gjordes på egen bekostnad.
Den andra resan 1/6-816 till Gotland, med uppehåll på
vägen i Stockholm, gjordes dels för deltagande i Samfundets
för gotländsk forskning årsmöte, varvid förelåg en av sällskapet vid årsmötet bifallen ansökan från fil. mag. H. Gustavson
m. fl. om fortsatt understöd från sällskapet för dialektundersökningar på Gotland, dels för konferenser med lektor M. Klintberg
ock studier i hans samlingar, dels för att åtminstone på en ort
på den gotländska landsbygden (Bro) konferera med Gotlandsundersökarna om ljudbestämningar ni. fl. frågor.
Om G:s resor till Stockholm i arkivets ärenden se kap. I
ovan (s. 54).

74

GEIJER, UNDERSÖKNINGEN AV SVENSKA FOLKMÅL

1921.

2. Resor ock samlingsarbeten utförda av övriga
medarbetare.
Dalarne. Fil. stud. Märta Andersson har gjort språkliga
ock i mindre utsträckning även folkloristiska uppteckningar i
östra delen av Stora Tuna socken (byarna Svärdsjö, Hässe,
Romme, Nyckelby, Alsbäck m. fl.) under juni—augusti samt inlemnat till arkivet bl. a. två typordlistor (Lundells för ljudläran,
Envalls för formläran) samt omkring 650 ordlappar ock omkring 200 lappar ortnamn. Hännes undersökning har honorerats
dels ur landstingets anslag, dels ur gåvomedel.
Folkskolläraren J. Back har med ledning av frågelistor,
som dr Levander uppställt, utfört en del grammatiska ock lexikaliska kompletteringar till Levanders arbeten rörande Älvdalsmålet. Honorerad av landstingets anslag.
Dalarnes hembygdsförbunds sekreterare hr 0. Bannb ers
har tillsammans med dr Levander rest i Västerdalarne under
tiden 19/9-29/10 (se nedan Levander). Bannbers resekostnader
ha bestritts ur landstingets anslag.
Teol. stud. D. Berglund har för en nordlig ock västlig
del av Stora Tuna socken (området Duvnäs—Koppslagårdarna—
Solbacka) besvarat Envalls typordlista rörande formläran. Honorerad ur landstingets anslag.
Fil. lic. P. Envall har gjort undersökningar i socknarna
Vika, Silvbärg ock Säter. Dessutom besökte E. byarna Svärdsjö ock Duvnäs i Stora Tuna för att instruera fröken Andersson
ock hr. Berglund vid deras i det föregående nämnda arbeten
inom denna socken. Envalls resor understöddes med medel ur
landstingets anslag.
Fil. kand. J. Gabriel Jonsson har fortsatt sina undersökningar i Nås ock börjat en undersökning i Sävsnäs. Han
hår under året färdigredigerat ock till landsmålsarkivet inlemnat
sin ordbok över Nåsmålet, ett värk som är frukten av många
års ihärdiga arbete på lediga stunder. Denna ordbok upptager
på 4,160 ordlappar ett enligt ungefärlig beräkning tre gånger
så stort ordförråd, i det avledningar ock sammansättningar,
vilka i strängt begränsad utsträckning medtagits, såvitt möjligt
ha anbragts på samma lapp som huvudordet. Ordboken inne-
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håller också ett trots sin koncentration rikligt förråd av exempel.
Ehuru icke till sitt akademiska studiefack ock sin värksamhet
i övrigt språkman, har Jonsson genom sin ordbok ock sitt
år 1920 avslutade grammatiska arbete' åstadkommit att hans
modersmål, Nåsmålet, nu är ett av de grundligast utforskade i
Dalarne. Det är tillika ett av de ur språkgeografisk synpunkt
viktigaste. J:s arbete har understötts genom reseersättning ur
landstingets anslag.
Fil. kand. Rut Iljer“n har utom kompletteringar till
tidigare samlingar från Torsång ock Gustavs gjort nya undersökningar i Nom i Hedemora socken samt i Garpenbärg. För
så väl Nom som Garpenbärg har hon besvarat Envalls typordlista samt dessutom lemnat en ordsamling från Nom å omkring
700, från Garpenbärg å omkring 300 ordlappar. Ytterligare har
hon på dessa orter gjort folkloristiska uppteckningar. Hännes
undersökningar understöddes nr landstingets anslag.
Fil. dr L. Levander har gemensamt med 0. Bannbers
under tiden 19 /9-25/io företagit en resa genom Västerdalarne,
varunder med ledning av L:s ovannämnda typordlista utförliga
uppteckningar gjordes i Järna, Äppelbo ock Lima samt mindre
utförliga i Transtrand ock Nås. För Malungstnålets vidkommande ifylldes L:s ovannämnda geografiska tabeller efter Bannbers uppgifter. Vidare besöktes södra delen av Vänjans socken,
där ett språkgeografiskt viktigt övergångsstadium mellan Österdalmål ock Västerdalmål iakttogs. Det ordmaterial, som genom
resan hopbragtes, uppgick vid sedermera gjord utskrivning på
lappar till något över 5,100. Huvudsynpunkten vid samlingsarbetet på denna resa var emellertid grammatisk. För vokalläran erhölls ett material, som över förväntan både vidgade
ock beriktigade den bild, som ur äldre källor kunde erhållas.
I fråga om denna del av grammatiken betecknades i dr L:s
omedelbart efter resans slut inlemnade, utförliga reseberättelse
det erhållna materialet som i huvudsak tillräckligt. En ny resa
i Västerdalarne skall år 1922 företagas, dels för att fylla materialet ur nu jämförelsevis mindre tillgodosedda grammatiska synpunkter, dels för andra än grammatiska synpunkter. Sådana ha nu
fått stå tillbaka. Levanders resa honorerades ur statsanslaget.
1) Se Sv. laodsm. 1921, s. 30 f.
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Bibliotekarien vid Universitetsbiblioteket i Kristiania Jens
Lindberg har efter en veckas förberedande studier i landsmålsarkivet i Uppsala företagit en resa till S'ärna ock Idre, för att
i anknytning till av honom ock av Levander förut bedrivna
undersökningar av närbesläktade norska mål undersöka dessa
socknar, vilkas mål ännu bevarar sin norska kar akter. Resan
blev efter fjorton dagar på grund av sjukdom avbruten, men
har återupptagits år 1922 ock skall närmare omtalas i detta års
redogörelse. Lindbergs resa honorerades ur gåvomedel.
Hr Karl Lärka i Gruddbo, Sollerön, har under några dagars
vistelse i Uppsala på landsmålsarkivet fått sina samlingar genomgångna ock, med ledning av instruktioner, där utfört vissa arbeten i ock för dessa samlingars redigering. Därefter har han i
orten redigerat ock hit insänt över 500 blad 16:o innehållande
på Sollerön gjorda uppteckningar av ord, ordstäv, talesätt,
folkloristiska ock etnografiska notiser. Lärkas arbete, varav
det nu insända endast utgör en del, har understötts av landstingets anslag.
Fil. kand. A. Ny gård har på hösten insänt ett tillägg å
över 300 ordlappar till sin tidigare ordsamling'från Sollerön,
ävensom smärre samlingar av namn ock folkloristiska notiser
från samma ort. Han har även genom i orten meddelad handledning varit Lärka bejälplig vid hans ovannämnda arbete.
Fil. stud. A. L. Sers har börjat en undersökning av målet
i sin hemby, Bom n i Rättvik, ock på grundval av sitt material,
under användande jämväl av landsmålsarkivets samlingar från
Rättvik, utarbetat en sedermera till landsmålsarkivet inlemnad
proseminarieuppsats om substantivböjningen i Gärdsjö fjärding
av Rättviks socken.
Komminister E. Öhnell, som år 1919 började göra uppteckningar i Mora ock Älvdalen 1, har sedan fortsatt med uppteckningar
i Oxbärgs m. fl. byar i Mora ock under år 1921 inlernnat nära
200 blad 16:o innehållande ord ur Oxbärgsmålet, anteckningar
om språkskiljaktigheter mellan olika byar i Mora ock mellan
Mora ock Älvdalen, vidare några anteckningar om arbeten,
handelsfärder, sedeskildringar m. m. Ö:s samling har honorerats
ur landstingets anslag.
1)

Se Sv. landsm. 1920, s. 39 f.
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Dalsland. Fil. dr G. Bergman har gjort grammatiska
ock folkloristiska anteckningar från socknarna Vårvik ock Nössemark i anknytning till sina tidigare dalsländska uppteckningar.
I sammanhang därmed har B. också, med understöd av studentkårens honom tilldelade nordiska resestipendium, gjort undersökningar i närliggande norska bygder.
Fil. dr J. Götlind har under tre dagar (15_12/3,) i Torrskogs ock Vårviks socknar gjort grammatiska anteckningar,
som varit erforderliga för jämförelse med västgötamål. G:s resa
betalades av statsanslaget.
Gotland. Sällskapet för gotländsk forskning har även
under år 1921 anslagit stipendier, tillsammans 800 kr., till fortsättning av de dialektundersökningar på ön, som sällskapet
fr. o. m. år 1919 på motsvarande sått understött. De arbeten,
som under år 1921 åstadkommits med stöd av detta anslag, äro
följande.
Fil. mag. H. Gustavson har gjort fortsatta ordsamlingar
på Fårö samt ifyllt sammandragna gotländska typordlistor (omfattande 150 å 200 ord) i Gammelgarn, Östergarn, Ardre ock
Ånga socknar. I Gammelgarn har han därjämte ifyllt en gotländsk typordlista av den större typen för ordböjningens vidkommande. Vidare har han samlat ortnamn till ett sammanlagt antal av omkring 300 i Ala, Alskog, Ånga, Ardre, Kräcklingbo ock Östergarn. J. A. En der b erg i Nors på Fårö har
liksom förut ej blott som sagesman bistått Gustavson vid undersökningarna, utan även själv upptecknat några täxter på Fårömål, som han lemnat till G.
Fil. stud. II. Lindström bar först såsom lärospån gjort
uppteckningar på Fårö under Gustavsons ledning, därpå ifyllt
gotländska typordlistor (av den större typen) för Akebäck ock
Sjonhem samt antecknat (på lappar) ortnamn till ett antal av
omkring 250 från Akebäck, Björke, Roma, Sjonhetn ock Viklau.
Ovannämnda samlingar ha inlemnats till Sällskapet för 'gotländsk
forskning.
Sällskapets detta år avgående sekreterare, lektor M. Klintberg, på vars bedrivande sällskapet anslagit huvudparten av
sina inkomster till att understödja yngre dialektsamlare, har
fortsatt sina egna stora samlingsarbeten, därvid under året i
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främsta rummet egnande sig åt de gotländska växtnamnen.
Lektor K. har redan tidigare (1916-17) utarbetat en förteckning över sådana med kommentar, som han år 1918 såsom gåva
lät införliva med landsmålsarkivets samlingar. Denna växtnamnssamling, som ansluter sig till K:s för namnsamlingens skull upplagda herbarium, har nu börjat grundligt omarbetas ock utvidgas, i det så vitt möjligt alla gamla växtnamn, särskilt de
av Linné anförda, identifieras ock rikliga upplysningar samlas
om växternas ock växtnamnens roll i folkets liv ock föreställningsvärld. Under januari avlade lektor K. ett besök i Uppsala, där han konfererade med dialektundersökare ock höll ett
med stort intresse åhört, ej minst ur metodisk synpunkt instruktivt föredrag om folklivet på Gotland, belyst av hans rika ordupptecknings- ock illustrationsmaterial.
Gästrikland. Med. stud. E. Eldb 1 o m har kompletterat
fil. dr S. Ågrens typordlista från Hille samt skrivit en uppsats
»Om Gästrikemål, dess fonetik och andra egendomligheter».
Fil. kand. P. E. T. Lindkvist har under omkring två
månader fortsatt sina samlingar huvudsakligen i Hamrånge ock
Torsåker. Hans resor ha honorerats av statsanslaget.
Hälsingland. Fil. dr P. Bogren har under tiden 10/6_8/8
gjort dialektuppteckningar i Forsa socken, under vilken tid
undersökningar, fastän i mindre utsträckning, gjordes också i
Norrbo socken. Bogrens ännu oavslutade samlingar från Forsa
beräknas nu omfatta 4,500 å 5,000 ord jämte en del anteckningar om folktro, folksed o. d. Bogrens resa honorerades med
statsmedel.
Fil. mag. L. 0. Högberg fortsatte under sommaren sin
undersökning av målet i Hanebo socken', varvid hans samlingar
ökades med omkr. 500 ord, hela ordsamlingen kontrollerades,
ock bearbetningen fortsattes. Högbergs arbete understöddes med
medel ur Gävleborgs läns landstings anslag.
Folkskolläraren A. Lindkvist i Delslio, som sedan länge
sysslat med uppteckningar ock även med tidningsskriveri på
sitt modersmål, Färilamålet, hade dels under besök, som han
1) Se Sv. landsm. 1921, s. 32.
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gjort i Uppsala på landsmålsarkivet, dels under Ericssons besök
hos honom i december 19201 fått anvisningar för fortsatt uppteckning ock särskilt undervisning ock övning i landsmålsalfabetets användning. Under år 1921 har han omredigerat förut
till landsmålsarkivet insända täxter på Färilarnål samt arbetat
på en grammatisk framställning, kallad »Färilamålet. Några
antydningar till ljudlära och grammatik». L:s arbete har understötts av Gävleborgs läns landstings anslag.
Fil. kand. D. Ström bäck har med understöd av medel ur
Gävleborgs läns landstings anslag under sommaren ock hösten
gjort grammatiEka ock folkloristiska uppteckningar i socknarna
Alfta, Ovanåker ock Voxna.
Härjedalen. Under sommaren 1921 har fil. mag. S. Å san d er
ett par veckor uppehållit sig i Älvros socken för dialektundersökning, därvid han bl. a. konstaterat, att inflytandet från angränsande hälsingedialekter satt betydligt märkbarare spär inom
de söder om Ljusnan belägna byarna Kolsätt ock Remmen än
inom Kyrkbyn (ock Rismyr). Senare på året gjorde han ett
kortare besök i Overhogdal. Efter detta voro i hans samlingar
representerade, i större eller mindre utsträckning, alla socknar i
Hädedalen.
Jämtland. Fil. stud. Anton Andersson har fortsatt sina
folkloristiska uppteckningar i mellersta Jämtland.
Docenten Il. Faxén har fortsatt sin ordsamling frän
Näskott ock därför honorerats av landstingets anslag.
Norrbotten. Fil. kand. K. Johansson i Skellefteå har
fortsatt sin samling ord ur Piteåmålet ock har under året inlemnat omkr. '2,000 ord.
Fil. lic. Car i n Pihl företog med understöd av statsmedel
en resa till Överkalix, där hon under tiden 3/11-352 fortsatte
sina undersökningar rörande Överkalixmålet.
Lektor Hulda Rutberg gjorde under tiden 22/6-28/8 med
understöd av statsmedel fortsatta undersökningar av Nederkalixmålet i Gammelgårds by. Jämte materialsamlingen fortsattes
1)

Se Sv. landsin. 1921, s. 30.
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även bearbetningen, såsom närmare omnämnts ovan i kapitel
III: 2.
Närke. Fil. stud. E. Holmkvist har i anslutning till sin
undersökning i Nora m. fl. orter i Västmanland, varom se nedan,
under en vecka i Kils socken i Örebro härad upptecknat uttryck rörande jordbruk, ortnamn m. m., som inlösts med medel
ur Örebro läns landstings anslag.
Småland. Jur. stud. Erik (Nilsson) Hägerdal har under
sommaren gjort uppteckningar i Kristdala socken, Tunaläns
härad, ock inlemnat ordmaterial rörande substantivböjningen enligt E. Törnqvists frågelista samt ordmaterial enligt F. Tydens
frågelista innehållande exempel på ursprungligt I. Dessutom
har han gjort andra grammatiska anteckningar under jämförelse
med äldre typordlistor från Kristdala jämte grannsocknarna
Mörlunda ock Misterhult. Dessa undersökningar honorerades
med medel ur Kalmar läns norra landstings anslag.
Läroverksadjunkten fåll. E. K ruu se, som först under sommaren 1921 för Småländska landsmålsföreningens i Lund räkning gjort uppteckningar i Urshult ock Virestad, har därefter,
efter samråd mellan arbetsledningarna i Uppsala ock Lund, för
landsmålsarkivet i Uppsala gjort undersökningar på två andra
punkter i Kronobärgs län. nämligen Hjortsbärga i Allbo härad
samt i Dädesjö i Uppvidinge härad. Sistnämnda undersökning
hann under året blott påhöljas. Utom Kruuses uppteckningar från
Hjortsbärga (något över 1,000 blad 16:0, innehållande ord, namn
ock grammatiska anteckningar samt dessutom en mindre täxtSamling) har till landsmålsarkivet i Uppsala inlösts en mindre
efterskörd från Urshult ock Virestad, kompletterande hans samlingar i Lund från samma orter. Kruuses arbete har honorerats
ur Kronobärgs läns landstings anslag.
Teol. stud. Martin Nordlund har fortsatt sina orduppteckningar i Torskinge socken i Västbo härad ock inlemnat en samling ord m. m. på omkring 550 blad 16:o. Honorerad av medel
ur Jönköpings läns landstings anslag.
Fil. kand. Gustaf Petersson har under vårterminen 1921
utarbetat en proseminarieuppsats »Nässjödialektens formlära».
Under sommaren fortsattes hans uppteckningar ock under julen
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1921 börjades ifyllande av Tydöns omkring 1,200 ord ock ordformer omfattande frågelista.
Uppland. Fil. stud. Emanuel Eriksson har dels fortsatt sina uppteckningar i sin hembygd, Östervåla jämte Tierp,
dels deltagit i Nordiska Museets byundersökningsexpedition i Uppland. Från Östervåla ock Tierp har han lemnat omkring 200
nya ordlappar samt smärre etnografiska ock folkloristiska anteckningar, delvis illustrerade med av honom själv utförda teckningar. Av under byundersökningsexpeditionen gjorda anteckningar har han till landsmålsarkivet inlemnat i härför avsedd
redaktion omkring 400 blad 16:o ock ett tjugutal kvartblad av
etnografiskt ock språkligt innehåll, ävensom några ortnamnsuppteckningar. Även denna del av E:s samlingar illustreras av
hans egna teckningar. De delar av Uppland, som äro representerade i hans till landsmålsarkivet inlemnade uppteckningar
från år 1921, utgöras av, utom hans hemtrakt, några socknar
öster ock norr om Uppsala, särskilt Vendel, men även Skuttunge,
Lena, Itasbo m. fl. samt Biskopskulla sydväst om Uppsala.
Alla Erikssons ovannämnda uppteckningar äro honorerade av
Styrelsen för undersökning av Upplands folkmål.
Västerbotten. Fil. mag. Seth Larsson har under året
egnat 2 veckor till fortsättning av sin dialektundersökning i
Nysätra socken.
Fil. stud R. Löfgren har upptecknat några hundratal ord
ur Skellefteådialekten.
Västergötland. Fil. dr J. Gö tlind har under året företagit
uppteekningsresor i landskapet, avseende att komplettera språkmaterialet för översikten över Västergötlands mål å följande
tider ock orter. Under tiden 13/3-28/s har G. gjort uppteckningar i socknarna Bjärby, Flakebärg, Tengene, Trökörna,
Främrnestad, Hyringa, Sparlösa ock Levene av Viste härad, i
Kvänum ock Öttum av Skånings härad, samt i Östra Bitterna
av Laske härad. Ändamålet med denna resa var att vinna kännedom om gränsområdet mellan centralvästgötskan ock målen i
västra delen av landskapet på ett område, som är ur språkgeografisk synpunkt särskilt svårbestämbart, nämligen trakten av
6 -220478. Sv. landsm. 1922.

82

GEIJER, UNDERSÖKNINGEN AV SVENSKA FOLKMIL

1921.

Vara ock Grästorp. Under tiden 13/9-17/9 har G. utfört en resa
till Göteborg, där excerpter gjordes ur samlingar, sota tillhöra
Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs högskola, samt ur i enskild ego befintliga samlingar. Under dagarna
18/919/9 besökte G. Vallda i norra Halland ock gjorde där excerpter ur N. P. • Petersons samlingar. Under tiden 29/9--,8/10
KO* G. uppteckningar i Marks härad, särskilt å gränsen till
Halland, men även i det inre av häradet. Socknarna Sätila
(varifrån en exkurs till grannsocknen Fjärås i Halland gjordes),
Tostared, Hyssna, Hajom, Horred, Istorp, Skepphult, Kinnarumma ock Fritsla besöktes. Under denna resa har G. kommit
i tillfälle att hos författaren till 'Beskrivning över Marks och
Bollebygds härader», hr J. Melander, med landsmålsalfabet omskriva hans i nämnda arbete (s. 139-159) ingående lista över i
orten mera ovanliga ock ålderdomliga ord. Dagarna 9/10 ___10/10
gjorde G. uppteckningar i Fristads socken av Vedens härad och
12/10_150 i Kymbo socken i Vartofta härad. Götlind har samarbetetat med fil. mag. E. A bra ha m s on i fråga om dialekter
utmed Göta älv. Uppteckningar av folkloristiskt ock språkligt
innehåll ha till G. lemnats av särskilt två, bygdemeddelare,
lärarinnorna Edit ock Ida Svensson från Ö. Bitterna socken.
Kostnaderna för Götlinds ovannämnda resor ha bestritts dels av
ett honom tilldelat Sederholms inrikes resestipendium å 500 kr.,
dels av statsanslaget. Utom ovannämnda resor har G. även vid
Västgöta Nations i Uppsala sommarkurser i Ulricehamn hållit
två föreläsningar om Västergötlands folkmål. Denna föreläsningsresa honorerades av kursernas bestyrelse.
Slutligen kan nämnas en av Götlind företagen föreläsningsresa
utanför Västergötland, nämligen till Folkuniversitetsföreningens sommarkurser i Djursholm, där G. under juni ock juli höll älva föreläsningar
ock säx seminarieövningar över ämnet: svenska dialekter ock deras upptecknande, ock inledde förbindelser med bygdemeddelare till landsmålsarkivet i Uppsala från flera landskap.

Västmanland. Lektor A. Isaacsson fortsatte sina uppteckningar ii Ljusnarsberg, på grundval varav han utarbetat sin i
det föregående (s. 69) omnämnda uppsats.
Fil. stud. E. Holmkvist började under sommaren en undersökning av sin hemsockens, Nora landsförsamlings dialekt. Under
jämförelse med å ena sidan Linde sockens mål, varvid användes
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den av A. Thorfors år 1919 ifyllda typordlistan, ock å andra
sidan Vikers sockens mål, varvid användes den år 1917 av
P. Lundh ifyllda typordlistan, gjorde Il. orduppteckningar, (något
över 450 ordlappar) samt monografiska uppteckningar, särskilt
rörande jordbrukets terminologi, varvid som monografisk frågelista användes korrekturavdrag av en under tryckning varande
uppsats av A. Thorfors »Ord ock uttryck rörande jordbruket i
Romfartuna socken», samt upptecknade även en del folklore,
namn m. m. H:s arbete honorerades ur Örebro läns landstings
anslag.
Docenten E. Neu m an har för fortsatt undersökning av
vissa dialektdrag, mäst ordgeografiska, vilka äga särskilt intresse för hans arbete på inledning till den av honom utgivna
handskriften C 20 i Uppsala universitetsbibliotek (varom se ovan
s. 69), företagit en resa under tiden 11/8--19/9, varunder han besökt socknarna Kungsåra, Dingtuna, Munktorp ock Hirnmeta i
södra delen av Västmanlands län samt socknarna Näsby, Nora,
Hjulsjö, Ljusnarsbärg ock Ramsbärg i Örebro län. Dessa resor
bekostades av ett N. tilldelat anslag från Längmanska kulturfonden. Omedelbart efter ovannämnda resa fortsatte N. under
tiden 20/9--lho med en för kartverkets räkning utförd namngranskningsresa i socknarna Västanfors, Väster Färnebo ock
Ramnäs i norra delen av Västmanlandr län.
Fil. mag. A. Thorfors har fortsatt insamlandet av jordbrukets terminologi i västmanländska dialekter. Först har han
under två ock en halv vecka i Väster-Färnebo genomgått hela
sin lappkatalog över detta .ämne. Denna lappkatalog omfattar
omkring 1,500 blad, varje blad innehållande eller beräknat att
innehålla flera anteckningar under samma uppslagsord. Under
samma tid gjorde T. även andra uppteckningar i V. kirnebo
samt ströanteckningar från Romfartuna ock Kumla (jämte Haraker). Efter ett avbrott fortsattes T:s arbete under tiden 19/8___10/9,
då förlagt huvudsakligen till Gunnilbo ock Odensvi socknar.
Med begagnande av tillfällen, som erbjödo sig i Gunnilbo, gjordes
där utförliga jämförelser med målet i Skinnskattebärg. Dessutom gjordes under sistnämnda tid uppteckningar om jordbruksterminologien i Västanfors ock Ramnäs. Det dithörande ordförråd, som under året upptecknats ur Gunnilbo- ock Odensvimålen, beräknas till 1,200 å 1,400 ord, till största delen direkt
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införda i lappkatalogen. T:s arbete understöddes med medel
ur Västmanlands läns landstings anslag.
Korrespondenten C. Åkerber g i Västanfors avslutade ock
inlemnade under år 1921 till landsmålsarkivet en typordlista för
denna socken, som påbörjats förut i sammanhang med T. Ericssons undersökningar i orten. Å. honorerades med medel ur
Västmanlands läns landstings anslag.

Öland. Rörande sitt arbete med ölandsmålen har prof.
H j. Linåroth meddelat följande:
»Sedan jag använt de fyra somrarna 1914-1917, i medeltal
omkr. 2 månader varje sommar, till dialektuppteckningar inom
öns samtliga 33 socknar, har jag sedermera varit sysselsatt ned
att utarbeta manuskript till den första av de tre delar, i vilka
arbetet enligt min plan skall publiceras. Denna första del skall
omfatta Allmän inledning, Fonetisk inledning (bådadera
rätt kortfattade), Källorna för öländskan (med kritisk granskning) samt Vokaler i starkton. Det är, på grund av andra,
ofrånkomliga arbeten, sedan hösten 1917 väsentligen blott smärre
stunder jag kunnat egna åt ölandsmålen. Då på våren 1919
ett första ms. förelåg över det ojämförligt mästa av Vokaler i
starkton, företogs med understöd av Göteborgs Högskolas F1eymanska fond en 14 dagars kontrollresa till Öland, vilken berörde nästan alla öns socknar. Under åren 1919-1922 har jag
sedan utarbetat tryckfärdigt ms. till hela del I, ock sådant förefinnes nu i det skick, att tryckningen — jämsides med en ringa
överarbetning — kan påbörjas under höstens lopp, om den
ekonomiska sidan av saken till dess hinner bli ordnad. Ett
anslag på 2,500 kr. ur Längmanska fonden har redan tillerkänts mig, ock jag har en viss förhoppning att även kunna få
mig åtminstone större delen av det återstående beloppet garanterat. Omfånget av nu ifrågavarande del I beräknas till omkr.
24 ark (inemot 400 sidor) av format ock uppställning väsentligen motsvarande Sv. Landsmålens.»
Östergötland. Jur. stud. E. (Nilsson) Flägerdal har
under tiden 25/5-4/7 såsom biträde åtföljt fil. lic. E. Törnqvist
vid hans nedannämnda resa i nordvästra delen av landskapet.
Han har inlemnat under resan gjorda anteckningar rörande
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substantivböjningen i Tjällmo, Godegård, Västra Ny, Motala
landsförsamling, Västra Stenby ock Varv. H:s resa honorerades
dels av statsmedel, dels av Östergötlands läns landstings anslag.
Fil. kand. R. K inander har börjat uppteckningar i V. Eueby
socken i Kinda härad, innefattande dels monograflska ordsamlingar, dels en ordsamling gjord med ledning av Rääfs ordlista
över Ydremålet, dels ortnamn. K:s resa är honorerad av statsanslaget.
Fil. stud. G. von Rettig har i Kvarsebo gjort till landsmålsarkivet sedermera iulemnade täxtuppteckningar av folkloristiskt innehåll. R. har honorerats ur landstingets anslag.
Fil. lie. F. TyiUn har under • året endast företagit följande
resor. Under dagarna 21/6-23/6 har han gjort en resa till
Risinge, varunder han vid Östgöta nations hembygdskurser i
Finspång hållit ett föredrag om Östergötlands folkmål samt
konfererat med i Finspång då samlade östgötaundersökare Törnqvist, Hägerdal ock von Rettig. Under dagarna 27/6_66/6 har
han i Skärkind gjort kontrolleringar ock kompletteringar till
det efter Törnqvists frågelista samlade materialet. Under dagarna
15/7-16/7 har han i Kvarsebo instruerat von Rettig under dennes
arbete i orten samt gjort egna uppteckningar. Tydhs resor ha
understötts av statsmedel.
Fil. lic. E. Törnqvist har under tiden 26/6-7/8 gjort en
undersökningsresa i nordöstra, nordvästra ock södra Östergötland, därvid besökande socknarna Kvarsebo, Tjällmo, Godegård,
Västra Ny, Kristbärg, Flagebyhöga, Malexander, Torpa, Asby,
Svinhult, Ulrika, Norra Vi, Tidersrum, Blåvik ock Ekeby. Under
en del av denna resa åtföljdes Törnqvist av Hägerdal (se
ovan). Under dagarna 7/9_70/9 gjorde Törnqvist en resa till
Skedevi tillsammans med Ericsson, varom se ovan (s. 73). För
östgötaundersökningens skull har Törnqvist även gjort en resa
utom Östergötland, nämligen under dagarna 144-17/3 till Dagarn
i Västmanland, dit en gammal sagesman från Hästö i Jonsbärgs socken flyttat. Uppteckningar, som tidigare gjorts efter
denne sagesman, hade nämligen visat sig påkalla revision.
Alla Törnqvists resor honorerades av statsanslaget.

Översikt av inkomster ock utgifter
för under år 1921 från Uppsala ledda undersökningar av
svenska folkmål.

A. Medel som förvaltats av den statsunderstödda
undersökningen.
1. Sammandrag av räkenskaperna för användningen av
1921 års statsanslag.
Inkomster.
Av 1920 års lagtima riksdag å extra stat för år 1921
beviljat anslag
kr. 28,600. oo
Summa kr. 28,600. oo
Utgifter
Arvoden: till Geijer
kr. 9,000. co
» 6,000. 00
» Ericsson
Reseersättningar: till Geijer
kr. 119. lo
»
» Ericsson
525. 87
» fil. dr P. Bogren .
»
400. oo
» » J. Götlind
200. oo
» kand. R. Kinander »
300. 00
» » dr L. Levander . »
688. 73
» » kand.E.Lindkvist » 1,000. oo
jur. stud. E. Häger»
dal
100. oo
» fil. lic. C. Pihl . .
1,000. oo
» lektor H. Rutberg . »
500. oo
» fil. lic. F. TycMn . . »
151. 60
» » mag. E. Törnqvist » 1,014.70
Inlösen av handskrifter:
till fil, lic. fröken Carin Pihl-för under
år 1920 gjorda dialektsamlingar från
kr. 700. oo
överkalix
Transport kr.

15,000. oo

»

6,000. 00

700. 00 kr. 21,000. 00
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Transport kr. 700. oo kr. 21,000. oo
till fru Alma Lignell för ett manuskript
»Ordlista för Nederluleåmålet sådant
det talas uti socknens nordliga del
500. oo
uppsatt år 1891 av E. 0. Nordlinder» »
till teol. stud. C. Söderberg för under
sommaren 1921 gjorda dialektuppteck50. 00
ningar i Hellvi socken på Gotland >
till fil. lic. Alfr. Vestlund för under åren
1916-1919 gjorda dialektuppteckningar i Medelpad, honorerade även av
»
150. oo
andra medel
till fil. dr A. Enqvist • för under åren
1917-18 gjorda dialektuppteckningar
från Enångers socken i Hälsingland,
100. oo > 1,500. oo
honorerade även av andra medel . . »
Materialier: papper kr. 523. 38, böcker
kr. 256. 87, kartor kr. 326. 50, fonetiska apparater ock fonogramrullar kr.
kr. 119. 05 » 1,497.80
272. oo, övriga materialier.
Tillfällig arbetsjälp: till fil. mag. E. Abrahamson kr. 100. oo, till fil. stud. A.
Andersson kr. 1,000. oo, till fil. lic.
J. Hedlund kr. 500. oo, till fröken D.
Jönsson kr. 1,911. oo, till fil. lic. F.
» 4,111.00
Tyden kr? 600. oo
Diverse expenser: avskrift av Svenska Akademiens Ordboks lappkatalog över litteraturställen innehållande ordförklaringar kr. 200. oo, maskinskrivning kr.
96. 35, telegram- ock postporton kr.
37. 41, frakter ock bud kr. 10. 30,
bindning kr. 139. 59, övriga expenser
kr. 7,55

»

491. 20

6,100. oo
Summa kr. 28,600. oo
»

2. Redogörelse för de landstingsanslag för år 1921, för vilka den
statsunderstödda undersökningen är redovisningsskyldig.

a. Gävleborgs läns landstings anslag:
Inkomster.
kr. 250. oo
Behållning från år 1920
500. oo
»
Anslag för år 1921
Summa kr. 750. 00

88

GEIJER, UNDERSÖKNINGEN AV SVENSKA FOLKMÅL

1921.

Utgifter.
Till fil. mag. L. 0. Högberg för undersökningar i Hälsingland
kr. 500. oo
Till fil. kand. Dag Strömbäck för dialektuppteckningar
i Alfta socken
»
150. oo
Till folkskolläraren Alfr. Lindkvist för uppteckningar på
Färilamål
»
100. oo
Summa kr. 750. oo
Jämtlands läns landstings anslag.
Inkomster.
Behållning från år 1920
Anslag för år 1921

'
kr. 250. oo
»
500. oo
Summa kr. 750. oo

Utgifter.
Till fil. stud. Anton Andersson för undersökningar i Jämtland 1920
Till fil. stud. Anton Andersson för undersökningar i Jämtland 1921
Till doc. H. FaxOn för dialektuppteckningar från Näskott,
Jämtlands län
Behållning till år 1922
Summa

kr. 250. oo
»

175. oo

»
»

100. oo
225. oo

tr.

750. oo

Jönköpings läns landstings anslag.
Inkomster.
Anslag för år 1921

kr. 250. oo
Summa kr. 250. oo

Utgifter.
Till teol. stud. M. Nordlund för fortsatta dialektundersökningar i Torskinge s:n sommaren 1921 . . . . kr.
Behållning till år 1922
»

150. oo
100. oo
Summa kr. 250. oo

Kalmar läns norra landstings anslag.
Inkomster.
Anslag för år 1921

kr. 200. oo
Summa kr. 200. 00
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Utgifter.
Till jur. stud. E. (Nilsson) Hägerdal för dialektuppkr.
teckningar i Kristdala s:n
Summa kr.

200. oo
200. oo

Kalmar läns södra landstings anslag.
Inkomster.
kr.
»

Behållning från år 1920
Anslag för år 1921

Summa kr.

50. oo
150. oo
200. oo

Utgifter.
kr.

Behållning till år 1922

Summa kr.

200. oo
200. oo

Kopparbärgs läns landstings anslag.
Inkomster.
Anslag för år 1921

kr. 4,000. oo
Summa kr. 4,000. oo

Utgifter.
Till fil. kand. J. Gabr. Jonsson tilläggsarvode för under
år 1920 utförda dialektundersökningar i Nås. . . kr.
Till fröken R. KjerAn för dialektsamlingar från Gustavs s:n »
Till folkskolläraren J. Back för meddelanden om Älvdalsmålet
»
Till hr K. Lärka för resa Sollerön—Uppsala ock åter
samt för 2 dagars arbete på landsmålsarkivet i
Uppsala
»
Till komminister E. öhnell för dialektsamlingar från
»
Oxbärgs by i Mora s.n
Till hr K. Lärka för uppteckningar från Sollerön . . . »
Till fil. kand. J. Gabr. Jonsson för dialektundersökningar
»
i Sävsnäs
Till fröken M. Andersson för dialektundersökningar i Stora
»
Tuna s:n sommaren 1921
Till fröken R. Kjers6i för dialektundersökningar i Nomn
»
ock Garpenbärg sommaren 1921
Till fil. kand. J. Gabr. Jonsson för fortsatta dialektunder»
sökningar i Sävsnäs
Till sekreteraren i Dalarnes Hembygdsförbund 0. Bannbers
»
för dialektundersökningar i Dalarne

500. oo
250. oo
25. oo
75. oo
100. 00
200. oo
500. oo
200. 00
400. oo
500. oo

250. oo
Transport kr. 3,000. 00
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Transport kr. 3,000. oo
Till fil. lic. P. Envall för dialektundersökningar i Silvbärgs ock Säters s:nar samt för en instruktionsresa
till kand. D. Berglund, Duvnäs ock fröken M
Andersson, Yttre Svärdsjö i Stora Tuna
»
400. oo
Till sekreteraren i Dalarnes Hembygdsförbund 0. Bannberg, resterande ersättning för resa i Övre Dalarne
150. oo
Till teol. stud. D. Berglund för dialektundersökningar i
Stora Tuna
»
100. oo
Till fröken R. Kjers&i, resterande honorar för inlemnade
dialektsamlingar från Nom ock Garpenbärg sommaren 1921
»
200. oo
Till fröken M. Andersson, resterande honorar för inlemnade dialektsamlingar från Stora Tuna sommaren
1921
»
150. oo
Summa kr. 4,000. oo
Kronobargs läns landstings anslag.
Inkomster.
Behållning från år 1920
Anslag för år 1921

kr. 500. oo
»
250. oo
Summa kr. 750. oo

Utgifter.
Till E. Krause för dialektundersökningar i Hjortsbärga s:n kr. 200. oo
Till E. Krause för fortsatta dialektundersökningar i
Hjortsbärga s:n
»
100. oo
Till E. Kruuse för dialektundersökningar i Dädesjö s:n »
200. oo
Behållning till år 1922
»
250. oo
Summa kr. 750. oo
Västmanlands läns landstings anslag.
Inkomster.
Behållning från år 1920
Anslag för år 1921

kr. 600. oo
»
750. oo
Summa kr. 1,350. oo

Utgifter.
Till docent E. Neuman arvode för arbeten rörande Västmanlands folkmål
kr. 550. oo
Till fil. mag. Anshelm Thorfors för dialektundersökningar
Transport kr. 550. 00
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Transport kr. 550. oo
under 21/2 veckas tid i Romfartuna, Harakers, Kumla
200. oo
samt V. Färnebo satar under juli månad . . . . »
Till fil. mag. Anshelm Thorfors för under augusti månad
1921 fortsatta dialektundersökningar i Västman300. oo
lands län (huvudsakligen västra delen därav) . . . »
Till korrespondenten Carl Åkerberg för dialektuppteck»
150. oo
ningar i Västanfors 8.11
Till docent E. Neuman för dialektundersökningsresa
i Västmanlands län, Tuhundra ock Åkerbo h:der
150. oo
»
tiden 11/8-19/8 1921
Summa kr. 1,350. oo
i. Örebro läns landstings anslag.
Inkomster.
kr. 250. oo
Behållning från år 1920
750. oo
»
Anslag för år 1921
Summa kr. 1,000. oo
Utgifter.
Till fil. stud. E. Holmkvist för dialektundersökningar i
kr. 250. oo
Nora s:n
Till fil. stud. E. Holmkvist för dialektundersökningar i
• 250. oo
Nora ock Kils s:nar
500. oo
»
Behållning till år 1922
Summa kr. 1,000. oo
3. Redovisning för till undersökningen influtna gåvomedel år 1921.
Inkomster.
kr. 8,665. 43
Behållning från år 1920
Gåva till undersökningar i Västernorrlands län från Graningevärkens A.-B.
genom prof. J. A. Lundell . . . . kr. 900. oo
800. oo
»
Gåva av onämnd
Gåva av Stora Kopparbärgs Bärgslags
aktiebolag för dialektforskningar vid
»
Falu gruva ock bärgslag
500. 00 »
2,200. oo
Summa kr. 10,865. 43
Utgifter.
kr.
716. 66
Till docent E. Neuman arvode
»
5,250. oo
» fil. dr I4. Levander arvode
» fröken M. Andersson för undersökningar i Stora
150. oo
Tuna s:n
Transport kr. 6,116. 66
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Transport kr. 6,116. 66
Till bibliotekarien Jens Lindberg, Elverum, för undersökningar i Särna
»
500. oo
fil. dr G. Bergman för av honom enligt räkning
gjorda utlägg för undersökning av Dalslands
folkmål
»
28. 95
fil. lic. A. Vestlund för under åren 1916--1919
gjorda dialektuppteckningar i olika Medelpadssocknar
»
150. oo
fil. stud. A. Andersson för diverse arbeten i ock
för förtecknande ock ordnande av samlingar,
utförda å landsmålsarkivet under juni ock juli
månader
»
300. oo
fil. lic. F. TyUn ungefär motsvarande ett månadsarvode för tiden 194-17/7
»
500. oo
Behållning till år 1922
» 3,269. 82
Summa kr. 10,865. 43
4. Redovisning för av undersökningen disponerade rantemedel 1921.
Inkomster.
Räntebehållning från år 1920
Under år 1921 upplupna räntor

kr

808.23
555. ss
Summa kr. 1,364. ii
»•

Utgifter.
Till fil. lic. C. Pihl bidrag till kostnaderna för en år 1920 utförd dialektundersökningsresa till överkalix kr. 360. oo
prof. J. A. Lundell ersättning för av
honom gjorda förskotteringar till prof.
Hj. Lindroths ölandsundersökningar . » 425. oo
fil. dr A. Enqvist för samlingar
från Enånger i Hälsingland gjorda
1917-18
»
50. oo
lektor Ernst Meyer ersättning för av
honom d. 9/9 1921 till mekanikern
C. Schneider erlagd förskottsbetalning vid beställandet av fonetiska
instrument för landsmålsarkivets räkning
3.
82. i o
Diverse
•
29. so kr.
886. so
Behållning till år 1922
»
477. 21
Summa kr. 1,364. 11
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Medel som förvaltats av särskilda föreningar ock
styrelser i Uppsala.

Sammandrag av Styrelsens för Östergötlands folkmålsundersökning i Uppsala räkenskaper år •1921.
Inkomster.
Behållning från år 1920
kr 2,587. 85
Östergötlands läns landstings anslag för år 1921 . . » 3,000. oo
Upplupna räntor
»
26. so
Summa kr. 5,614. 65
Utgifter.
Reseersättningar år 1921:
Till fil. mag. Einar Törnqvist . . . kr. 25. oo
» jur. stud. Erik (Nilsson) Hägerdal » 150. oo
» fil. stud. Göran v. Rettig . . . » 100. oo kr.
275. oo
Arvoden för systematisk bearbetning av insamlat material:
Till fil. mag. E. Törnqvist
1,823. 67
Diverse materialier ock förvaltningskostnader . .
»
68. 20
Behållning till år 1922
»
3,447. 78
Summa kr. 5,614. 65
Redovisning för medel förvaltade av Västgöta folkmålskommithi
i Uppsala år 1921.
Inkomster.
Behållning från år 1920
kr 2,335. 68
Under år 1920 upplupen ränta
»
74. 85
Älvsborgs läns landstings anslag för år 1921
»
500. oo
Bidrag av fabrikör I. Andén, Fritsla
»
300. oo
riksdagsman G. Barthelson, Halna »
300. oo
fabrikör A. Bergengren, Borås . .
»
300. oo
godsägare 0. Carlander, Blombacka
. »
300. oo
godsägare P. Carlander, Säby
»
300. oo
fabrikör C. Eiserman, Borås
»
300. oo
landshövding A. Ekman, Mariestad '
»
300. oo
grosshandlare K. Evers, Borås
»
300. oo
kammarherre E. v. Hofsten, Borrud
a
300. oo
Transport kr. 5,610. 53
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Transport kr. 5,610. 53
Bidrag av direktör K. Håkanson, Viskafors
»
300. oo
godsägare J. M. Kjellberg, Storebärg »
300. oo
löjtnant N. Kuylenstierna, Kålltorp .
• • »
300. oo
byggmästare 0. Ohlson, Borås
»
300. oo
fabrikör D. Olander,
»
»
300. oo
direktör Olaf G. Olsen,
»
»
300. oo
överstelöjtnant A. Stenberg, Borås
. »
300. oo
fabrikör Rolf Svenson,
»
. »
100. oo
doktor K. Wahlstedt,
»
. . • •»
300. oo
bankdirektör E. v. Zweigbergk, Borås
300. oo
kronokassör L. v. Zweigbergk,
»
. . . »
300. oo
En Västgötabok, försålda exemplar . . . . »
500. oo
Summa kr. 9,210. 53
Utgifter.
Arvode åt d:r J. Götlind för år 1921
kr 5,450. oo
Skattmästarens årsarvode
»
500. oo
Materialier, porton m. m.
»
49. 29
Bidrag till en karta i J. Götlinds arbete »Var är äldre
västgötalagen skriven?»
»
87. 50
Behållning till år 1922
3,123. 74
Summa kr. 9,210.

53

Sammanfattning av redogörelserna för särskilda kassor 1921.

Inkomster.
Å. Medel förvaltade av den statsunderstödda undersökningen i
Uppsala.
Statsanslag 1921
Landstingsanslag 1921
Gåvomedel 1921
Besparade räntor

kr 28,600. oo
»
9,250. oo
» 10,865. 43
» 1,364. i kr. 50,079. 54

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
Behållning från år 1920
kr 2,587. 85
Under år 1921 influtet anslag . . . . »
3,000. oo
Upplupna räntor
»
26. so kr. 5,614. ss
Transport kr. 55,694. I 9

95

INKOMSTER OCK UTGIFTER.

Transport kr. 55,694. Is
2. Av Västgöta Folkmålskommitte.
kr 2,335. 68
Behållning från år 1920
Under år 1921 influtna anslag ock gåvo»
6,300. oo
medel
500. oo
Försålda exemplar av En Västgötabok »
»
Upplupna räntor
74. 85 kr. 9,210. 53
Summa kr. 64,904. 72

Utgifter.
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda undersökningen
i Uppsala.
Utbetalningar av statsanslaget till täckande av
utgifter år 1921
kr 28,600. oo
Utbetalningar av landstingsanslag till
täckande av utgifter, år 1921 . . kr. 7,975. oo
Behållning av landstingsanslag till år 1922 » 1,275. oo »
9,250. oo
Utbetalningar av gåvomedel till täckande
kr
av utgifter år 1921
7,595. 61
Behållning av gåvomedel till år 1922 . »
3,269. 82
10,865. 43
Utbetalning av räntemedel till täckande
av utgifter år 1921
kr.
886. so
Behållning av räntemedel till år 1922
477. 21 »
1,364. ii
B. Medel förvaltade av särskilda styrelser ock föreningar
i Uppsala.
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
Utbetalningar till täckande av utgifter
kr 2,166. 87
år 1921
Behållning till år 1922
»
3,447. 78 »
5,614.

65

2. Av Västgöta Folkmålskommitte.
Utbetalningar till täckande av utgifter
kr 6,086. 79
år 1921
Behållning till år 1922
3,123. 74

9,210.

53

Summa kr. 64,904.

72

2,

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid
Göteborgs Högskola febr. 1921—febr. 1922.
I. Organisation, val, antal sammanträden o. d.
Institutets styrelse ock arbetsutskott ha under arbetsåret
haft samma sammansättning som under föregående arbetsår.
Revisorer för kalenderåret 1921 ha varit advokat 0. Rygård
ock prof. P. Leander med professorernå V. Lundström ock H.
Almquist som suppleanter. Under arbetsåret ha hållits fyra
styrelsesammanträden ock sex sammanträden inom Arbetsutskottet.
Såsom assistenter inom arkivet ha under v.-t. 1921 tjänstgjort fil. studerandena Axel Paulsson ock Paul Fröberg, den
återstående tiden fil. kand. D. Palm.

II. Ekonomiskt understöd.
Institutet har under arbetsåret såsom understöd mottagit
dels av Styrelsen för Göteborgs sjöfartsmuseum 666: 66 kr. till
uppteckning av fiskeriterminologien på bohuslänska fisklägen,
enligt tidigare utfästelse, dels av I:Ivitfeldtska stipendieinrättningens överskottsfond för 1921 2,500 kr., att användas för uppteckningar i bygden. I övrigt hänvisas till den i Högskolans
arkiv förvarade revisionsberättelsen (som gäller kalenderåret
1921).

III. Institutets arkiv
(Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv)
har, vad handskrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen
genom successiv införlivning av resultatet av de genom. Insti-

VID dä'PEBORGS HtiG8itOtA

1921-1922.

97

tutet igångsatta arbetena (varom se nedan IV), dels i någon
mån genom mer tillfälliga förvärv.
Dessa senare äro:
D. Palm, Dialektgränser inom Inlands Nordre hd (seminarieuppsats).
R. Am und s o n , Liten ordlista från Ödsmåls sn, Inlands Nordre hd.
Uj. Lindroth, Dialektanteckningar från en forskningsresa till
Skagen (jfr VI).
, öknamn, vedernamn ock personliga binamn
A. Br om and er,
från Härja sn i Västergötland (seminarieuppsats).

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.
1. Undersökningsledarens egna arbeten. Undersökn ingsledare»
har under arbetsåret huvudsakligen varit sysselsatt dels med att
till trycket befordra första delen av behandlingen av kustnamnen
på sjök. Tjörn, vilken kommer att utsändas som nr III av Institutets skriftserie, dels med komplettering ock slutlig bearbetning av ortnamnen i Härryda ock Landvetters socknar. Redan
under våren uppsattes ett provtryck av bebyggelsenamnen, ock
under hösten har ett motsvarande uppsatts av naturnamnen. I
övrigt har ,arbetet fortskridit så långt, att sättningen av bebyggelsenamnen inom Landvetter nu begynts ock inom Härryda
begynnes i dagarna.
Uppteckningen av Vallamålet har fortsatts då tillfälle erbjudit sig.
I Göteborgs Dagblad ha ett par artiklar publicerats i samband med Institutets arbeten, nämligen en redogörelse för de
för sommaren 1921 planerade undersökningarna ock en artikel om
Hjulstenen (den märkliga gränsstenen mellan Västergötland ock
Halland) i anslutning till en artikel om samma ämne av B. Salin.
1 samma tidning har offentliggjorts en artikel om namnet döta
älv ock därmed sammanhängande namn. I Göteborgs ock Bohusläns fornminnesför:s tidskr. för 1920 har publicerats en
artikel betitlad »En språklig kvarleva av en urgammal folktro»,
med utgångspunkt i bohuslänskt dialektmaterial, för Norra Smålands fornminnesförenings tidskrift har författats en uppsats om
7-220478. Sv. landsm. 1922.
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»En småländsk ortnamnsgrupp, samt för en snart utkommmande
bohuslänsk hembygdsbok en uppsats om »Marstrand och Malepert».
Dessutom har i serien »Populärvetenskapliga föreläsningar
vid Göteborgs Högskola» (Ny följd XIX) under titeln »Namnforskningar bland Västkustens öar ock skär» publicerats de
offentliga föreläsningar, som undersökningsledaren höll vid Högskolan under febr.—mars 1921.
2. Av Institutet igångsatta arbeten.
Excerperingen av ortnamn ur tryckta urkunder för
länet i dess helhet var redan tidigare väsentligen slutförd, ock
den obetydliga kompletteringen har fått anstå.
I fråga om den särskilda excerperingen av tryckt litteratur
för den utförligare behandlingen av Göteborgstrakten har blott
komplettering ur nykommen litteratur behövt ifrågakomma.
Excerperingen av handskrifter har fortsatts i den takt
som ansetts behövlig. Från Kammararkivet ha ytterligare inlemnats jordeboks- ock tiondelängdsutdragen för Hogdals, Lommelanda ock Tjärnö socknar. Av bohuslänska kartor i Generallantmäteriarkivet ha excerperats de som beröra den återstående delen av Inlands Nordre samt de som beröra Inlands Södre
ock Inlands Torpe härader. Då fortsättningen av detta arbete
icke är brådskande, har den t. v. av sparsamhetsskäl uppskjutits. Några ytterligare kartor på Kungl. Bibi. i Köpenhamn ha likaledes excerperats.
Den speciella handskriftsexcerperingen för Göteborgstraktens
behandling har fortsatts, i den mån något av de i planen ingående arbetena återstått att utföra. Excerpt ur Askims hd:s
domböcker ha inlämnats t. o. m. 1770.
Arbetet på uppteckningen av dialekter ock levande
ortnamnsformer har under sommaren ock hösten fortsatts
av instruerade ock utsända högskolestudenter ock andra medarbetare. Samlingar av både ortnamn ock dialekt ha sålunda
gjorts i Herrestad i Lane hd ock Kville i Kville hd; blott dialekten
har varit föremål för uppteckning i Lerdal ock Ödeborg i s.
Dalsland, blott ortnam i Tuve ock Backa på Hisingen, Foss i
Tunge hd, Berfendal i Sotenäs hd, Naverstad i Bullaren, varjämte ortnamnsuppteckningarna i Partille sn ha kompletterats i
samband med bearbetningen (se nedan);
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Ordboken över Bromålet är inlemnad, ock den ävenledes
i föregående årsberättelse omnämnda uppteckningen av målet i
Fri Ilesås i Fjäre hd, n. Halland, har resulterat i en ordbok
jämte formlära; detta arbete har t. v. enskilt deponerats hos
undersökningsledaren. Ett försök att uppteckna folkliga öknamn
har gjorts i Bullaren (jfr även den under III nämnda seminarieuppsatsen).
Uppteckningen av fiskeriterminologien på lägena har, sedan
den förste upptecknarens sjukdom nödgat honom att definitivt •
avsäga sig uppdraget, i liten skala kunnat återupptagas genom
annan därtill kompetent person. Vid de för Minnesutställningen
anordnade uppmätningarna ock anteckningarna av allmogebyggnader i v. Sverige har en Institutets medarbetare medföljt ock
gjort en del strödda uppteckningar av terminologien inom vissa
folkliga yrken.
Assistenterna ha utom med det löpande arbetet i arkivet
varit sysselsatta med biträde vid den vetenskapliga bearbetningen av de delar av. materialet, som närmast kommit i fråga.
Sålunda har Paulsson utarbetat ett första manuskript över ortnamnen, såväl bebyggelse- som naturnamn, i Kållered sn, Fröberg har bearbetat naturnamnen i Partille (av bebyggelsenamnen
förelåg här redan manuskript); ock Palm har biträtt vid inläggandet på sjökort av alla de i Skriftseriens nr III behandlade
skärgårdsnamnen ävensom sammanställt rut- ock namnregister
till samma skrift. Den sistnämnde har dessutom uppgjort en
fullständig lappkatalog över samlingarna, så anordnad att under
sockennamnet såsom på ledarkort anbragt uppslagsord lätt kan
överblickas, vilket material av skilda slag finnes från varje
socken; lapparna (jämte ledarkorten) äro lagda efter sockennamnens bokstavsordning.
V. Undersökningsledarens undervisning.
Under v.-t. 1921 gav undersökningsledaren en offentlig föreläsningsserie över ämnet »Namnforskningar bland Västkustens
öar ock skär». Vid vårterminens slut gavs en instruktionskurs
på 8-9 timmar för dialekt- ock ortnamnsuppteckning. Kursen
besöktes av 8 deltagare. V.-t. 1922 hållas seminarieövningar
över ortnamnen ock bebyggelsehistorien,
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VI. Undersökningsledarens resor (utom sommarens resor
inom länet):
Den 3-9 maj (i samband med en resa av enskild natur)
till Stockholm för att på Generallantmäteriarkivet kontrollera
kartexcerpistens uppteckningar, i Krigsarkivet komplettera kartexcerperingen för sjök. Tjörn ock undersöka förefintligheten
av kartor av betydelse för Institutets arbeten samt slutligen i
Riksarkivet uppsöka äldre kartor över gränsen mellan Sverige
ock Norge.
Under tiden 6-22 juli vistades undersökningsledaren på
Skagen för undersökning av dialekten därstädes. Resan möjliggjordes genom anslag ur Högskolans LinnUond, men de gjorda
uppteckningarna ha överlämnats till Institutet (se III).
Göteborg den 28 febr. 1922.
Otto Sylwan

Evald LiUn

Johan Vising

P. 0. Wigelius

Nat. Beckman

Hjalmar Lindroth.

Table des matieres et resumes (1922.)
Devinettes, annotåes dans la province de Småland, par Gust. A.
ALDEN, S. G. PETTERSSON et C. JOHANSSON. P. 5-24.
Annotees dans les par. de Alsheda, Hjälmseryd et öggestorp; on
partie patois, en partie langue littéraire. Devinettes tirees de la
bible; jeux de mota; devin. arithmetiques; simples et cornposees;
recits obscurs.

Noms de lieux, des terr. de Möre [gouv. de Kalmar], annotåes
par J. A. LUNDELL, P. 0. LUNDELL et J. JONSSON. P. 25-50.
Des par. Kläckebärga, Dörby, Hossmo, Ljungby. La plupart des
noms sont rendus dans la prononciation locale du peuple; les forns
d'une partie de Rinkaby (Hossmo) sont empruntes å des documents.
Paroisses et villages, champs cultives, iles etc.

Recherches sur les dialeetes de la Suåde en 1921; par HERMAN
GEIJER. P. 51-95.
Organisation, travaux, voyages (province par province). Inventaire
actuel des collections: administration (protocols, correspondance etc.)
83 vol. et 300 feuilles detachees; listes de mota typiques 751;
d'autres annotations se rapportantes å la grammaire 300 cahiers
ou vol. et 20,000 feuilles detachees; annotations de mota (pour
le dictionnaire) 606,000 fiches, 189 cahiers et 9,000 feuilles;
noms de lieux 24,000 fiches, 5,000 feuilles et 13 vol.; annotations ethnographiques et traditions orales de toute sorte 371 vol.
et 21,500 feuilles; diverses annotations 218 vol. et 13,000 feuilles;
dessins, photographies, cartes 620; phonogrannnes et cliches 84.
Recettes et depenses (somme totale de l'annee 64,904 cour., dont
28,600 cour. allocation du gouvernement).

L'institut de reeherehes sur les noms de lieux et les dialeetes
de la Suåde d'ouest, å Gotembourg. Compte-rendu de l'annåe
finaneielle 1921-22. P. 96-99.
Dotations 3,166 cour. Archives, travaux executes (livres, cartes
et manuscrits excerpes, mota de dialectes et noms do lieux annotes).

Namnförteckning.
Aldén, Gustaf A., smål., fil. kand. (Upps.), föreståndare för

folkhögskolan i S. Vi, sedan redaktionssekreterare i Aftonbladet:
Gåtor från Småland, s. 5-24.
Geijer, H., stockh., fil. lic. (Upps.), docent vid Uppsala universitet:
Undersökningen av svenska folkmål 1921, s. 51-95.
Johansson, Carl, smål., fil. kand. (Upps.), adjunkt vid Visby
H. allm. lärovärk:
Gåtor från Småland, s. 5-24.
Jonsson, Joh., kalm., studerade länge i Uppsala, slutligen redaktionssekreterare i tidn. Kalmar, d. 1889:
Anteckningar om Mörehäradernas ortnamn, s. 29-50.
Lindroth, Hjalmar, stockh., fil. dr (Upps.), professor vid Göteborgs högskola:
Årsberättelse från Institutet rör ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs högskola febr. 1921—febr. 1922, s. 96-99.
Lundell, J. A., kalm., fil. dr (Upps.), prof. emer. vid Uppsala
universitet:
Anteckningar om Mörehäradernas ortnamn, s. 25-33.
Lundell, P. 0., lantbrukare (Ebbetorp), riksdagsman, d. 1921:
Anteckningar om Mörehäradernas ortnamn, s. 25-33.
Pettersson, 8. G., smål., teolog. ex. (Upps.), kyrkoherde i Klinte
på Gotland, kallar sig nu Hulternan:
Gåtor från Småland, s. 5-24.
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Till årg. 1922 höra som bilagor:
Tilljämningens ock apokopens utbredningsvägar, av HERM.
GEIJER. B. 18.
Närkiska folkminnen, av H. CELANDER. XVI. 3.
Orsamålet, av Jou. BaTHIIIS, IV. 4, s. 3-66.

Redaktion: Professor J. A. LUNDELL med biträde av
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 år 1922 har tidskriften av allmänna medel haft ett
understöd å 7,500 kr. Till tryckningskostnaderna för »Närkiska
folkminnen» har Föreningen Orebro läns museum bidragit med
600 kr.

Innehåll.
Titelblad.
Gåtor från Småland, upptecknade inom Smålands landsmålsförening av GUSTAF A. ALDHN, S. G. PETTERSSON ock C. JOHANSSON, S. 5-24.
Från Alsheda (östra här.), Jälmseryd (Västra här.) ock öggestorp
(Tveta här.). Från 1870-talet, delvis på dialekt, delvis på litteraturspråk. Andliga, Ordlekar ock dylikt, Räkningar, Enkla gåtor,
Kombinerade gåtor, Historier.

Anteckningar om Mörebäradernas ortnamn, av J. A. LUNDELL,
P. 0. LUNDELL ock J. JONSSON, S. 25-50.
Från Kläckebärga, Dörby, Hossmo ock Ljungby socknar; det :nästa
i folkmålets uttal, Södra Rinkaby skifteslag (i Hossmo) efter skifteshandlingar. Namn på byar ock gärden; vikar, öar ock grund ni. in.

Undersökningen av svenska folkmål 1921, av HERMAN GEIJER,
S. 51-95.
Förvaltning: ungefär samma allmänna bestämmelser som föregående år ock samma anställda. — Samlingarnas tillväxt ock
användning. Omfattning vid årets slut: förvaltningshandlingar
83 vol. ock 300 lösa blad; typordlistor 751; andra gramm. samlingar 300 häften ock 20,000 lösa blad; lexikal. samlingar 606,000
ordlappar, 189 häften ock 9,000 lösa blad; ortnamn 24,000 lappar,
5,000 lösa blad ock 13 vol.; folklorist. ock etnograf. samlingar
(på dialekt eller riksspråk) 371 vol. ock 21,600 lösa blad; konceptanteckningar 189 vol. ock 3,500 lösa blad; teckningsblad 405;
fotografier 145; fonogram 14; kartor 70; klichéer 14. Besök i
arkivet 2,492. — Arkivarbeten ock materialets bearbetning: honorerade av statsanslag, av övriga medarbetare (efter landskap). Experimentalfonetiska undersökningar. Undersökningsock samlingsarbeten i bygderna: resor av undersökningens
anställda, av övriga medarbetare (efter landskap). Inkomster
ock utgifter: statsanslag kr. 28,600: —; från landsting 9,250: —;
gåvomedel 10,865: —; räntor 1,364: —. Dessutom redogöres
för medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala (tills. kr.
14,824: —).

INNEHÅLL.
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Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning
vid Göteborgs högskola febr. 1921—febr. 1922, s. 96-100.
Organisation. Ekonomiskt understöd: kr. 3,166: --. Arkivets tillväxt. Utförda arbeten: kustnamn på sjök. Tjörn, ortnamn i HärTyda ock Landvetters socknar, Vallamålet; excerpering av ortnamn
i hskr., uppteckningar av dialekter ock levande ortnamnsformer.
Undervisning. Resor.

Table des matieres s. 101.
Namnförteckning, s. 102.
Innehåll, s. 104.

8-220478. Sv. landsm. 1922.
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Ärg. 1908: CAPPELDI-, Arvid i Öshult. LAMPA, Bjärke härad. SAHLGREN, Edsbärgs härads sjönamn. OLSSON, Visor. MJÖBERG,
Visan om älskaren vid gluggen. BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet.
Bilagor: WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452 (VIII 3).
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356 (XIV. 1).
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114 (XIX. 1).
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60 (XIX. 6).
KARLGREN, Folksägner från Tveta o. Mo härader (B. 2).
Ärg. 1909: JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. ULRICH,
Livssaker o. dödsfångar, bödlar o. avrättningar. MEDEN, Hverdagsliv
blandt danske almuefolk. NORDLINDER, Bärgsjö-mål. STYFFELAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. KARLGREN, Gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål. ULRICH,Rommanispråket; Sigenarspråk.
Bilagor: LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3)
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96.
FREDIN, Gottlandstoner, s. 1-128.
Ärg. 1910: RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON, ,
Seder 'Åk bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM,
Hemliga språk i Sverige.
Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3).
SWENNING, Samnordiskt xi i sydsvenska mål (B. 4).
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 5).
TUDERUS, The österbothn. lappar under Kiemi gebiet (XVII. 6).
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7).
LEFFLER, Öster-Fernebo (XVIII. 7).
Arg. 1911: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen.
Arg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19 :de århundradet. }IMFNER, Anders Värmes historier. SAHLGREN, Några dalboord från
1600-talets slut; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menuetter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk.
Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. ö ock i inom västgötadialekterna (B. 6).
OHM/BERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket
1).,
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272.
GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7).
Ärg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland. LJUNGGREN.
Åkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosse,
märkvärdiga upplevelser.
Bilagor: ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 3-226 (B. 8).
JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. 9).
WIGFORSS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144.
Arg. 1914: LUNDELL, Om uppteckning av folkmål. JAN HALFVORDSSONS Uppteckningar. LINDSTAM, Folktro ock annat från
Bohuslän.

Bilagor: MAGNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd. (B. 10).
ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 227-236 (B. 8).
WIGSTROM, Folktro ock sägner, s. 453-556 (VILL 3).
Eva Wigström 1832-1901 (VIII. 4).
BORGSTROM, Askersmålets ljudlära (B. 11).

Arg. 1915: GRANSTRÖM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formlära.
Bilagor: LUNDGREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6).
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432.
SAHLSTROM, Fryksdalsmål (B. 14).

Arg. 1916: JOHNSSON, En småländsk bondspelman. OLSSON, Från
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EKBLOM, Fonetiska skiljaktigheter inom Vadsbomålet. LINDROTH, Olandsmålens ställning ock
indelning. LEFFLER, Talets tonfall återgivna i en sång. GEIJER,
Undersökningen av svenska folkmål 1915.
Bilagor: AM_BROSIANI, Riktlinjer för uppteckningar om allmogens
materiella kultur (B. 15).
Kg1. Bibliotekets visbok i 4:o.
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 (XIV.1).

Arg. 1917: JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i n. Bohuslän.
LOUISE HAGBERG, En dödssed i Hälsingland. NOREEN, Två dikter på västgöta.mål; En bröllopsdikt på Tjörnsmål. ALVING, Kalmarmålets ljudsystem. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1916.
Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 433-624.
NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära, s. 3-114.
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 5-100.

Arg. 1918: CARLSSON, En gotländsk bröllopsdikt. ISAACSSON, Seder
ock bruk i Varmsätra. NOREEN, Till kung Orres historia. Två tal
på Västgötamål. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1917.
Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 1—XIV, 625-783 (B.13).

Arg. 1919: GOTLIND, En västgötsk bröllopsdikt. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1918. Institutet för ortnamns- och
dialektforskning i Göteborg 1917-18.
Bilagor: LINDERLIOLM, Nordisk magi I. (B. 20).
LINDGREN, Burträskmålets grammatik, s. 165 if. (XII. 1).
(Forts. h. 155.)
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