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Uppteckningar från Otterstad 
i Kallands härad 

av J.  SÖDERLUND. 

Efterföljande samlingar av sägner, sagor m. m., upptecknade av 
J. Söderlund, äro tryckta efter en av doc. S. Lampa företagen avskrift av 
Söderlunds manuskript, acc. 25: 64 i Landsmålsarkivet i Uppsala. Manu-
skriptet tillhörde ursprungligen Västgöta landsmålsförening i Uppsala, 
till vars arkiv det inkom i olika omgångar under åren 1888-1890. Vissa 
delar av uppteckningarna har Lampa ej medtagit. Det uteslutna är dels 
ordspråk ock ordstäv, en del skrock, ett par visor samt några obetydliga 
historier, delvis av skabrös karakter. Undertecknad har ansett skäligt 
att medtaga en förbigången sägen (n:r 15). Några få inkonsekiTenser i 
Lampas manuskript äro här avlägsnade, oftast i större överensstäm-
melse med Söderlunds egen uppteckning. Singulart predikat är genom-
fört. Ett par ord äro ytterligare försedda med översättning. Numrens 
ordningsföljd härrör från tidskriftens utgivare. 

Lampas avskrift är gjord på följande sätt. Ordförrådet är detsam-
ma som i Söderlunds original liksom satsbyggnaden. Böjnings- ock ljud-
system äro i stort sett riksspråkliga utom i några få fall, där formerna 
äro konstruerade på grundval av dialekten (ex. klämmade 'klämde' 
målet klämma). Interpunktionen är nästan helt ock hållet gjord av 
Lampa, emedan sådan i det närmaste saknas i Söderlunds uppteckning, 
som man kan se av här avtryckta prov. På något enstaka ställe är ett 
ord inskjutet för tydlighetens skull. 

Söderlunds täxt uppvisar talrika belägg på ljudskicket i Kållandsö-
dialekten, t. ex. feck 'fick', gruta 'gryta', ugla 'öglan', ståbba 'stubbarna', 
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skålle 'skulle', trä ja 'tröja', ullesåcka 'yllesockor', gef st 'gift', löfste 'lyfte', 
trötta 'trillade', råppen 'rumpen', di 'de', fall 'föll', knael 'knallen', stäelt 

vattent 'vattnet', brunn 'brunnen', hust 'huset' hölt 'höll', getabro 
'getbro'. Söderlund är dock icke konsekvent härvidlag. 

Några ord skola här även nämnas om upptecknaren, J. Söderlund. 
'Denne föddes å Larstorp i Skattegården i Otterstads s:n (Kållandsö, 
Västergötland) den 12 april 1841 ock avled den 5 nov. 1903. Han var till 
yrket skräddare liksom fadern ock gick vanligen under namnet "Skräd-
dar-Lasses Johannes". 

Med Söderlunds bortgång miste Kållandsö en utpräglat originell 
man. Söderlund var mycket vetgirig ock läshungrig ock kom ofta ock 
frågade, om det i församlingsbiblioteket "kommit in någon ny vetenskap-
lig bok". Han hade under hela sitt liv ej satt foten utanför sin födelseö, 
om man undantar utflykter på Vänern. En meddelare har skrivit om 
honom, att "hans allra största nöje var att få utbyta nålen mot metkro-
ken ock prässjärnet mot kampen med vredgad bölja ock styra kurs mot 
Sohuvudet, en ö långt ut i sjön med ett mycket givande metställe". Han 
var djärv som sjöman, men skötte skotet väl. 

Han ägde också sjömännens rikedom av berättelser. Hans huvud 
var fullt av sägner, sagor ock historier. En del har han själv uppteck-
nat, varibland de här publicerade. En samling sägner har upptecknats 
efter honom av en landsmålsforskare, som besökte honom på hans ö. 
Flera av dessa sägner äro publicerade i "En västgötabok" 1919. 

Johan Götlind. 

Här följer ett prov på Söderlunds eget uppteckningssätt (jfr 
n:r 31 här nedan). 

En pojk gick till en jätte å skålle ta tjenst men då sa jätten 
att di skålle ta ett kraftag så han fick se vad pojken dågde te men 
han torde inte ta tag mä jätten utan han sa vi väntar te i mora å 
dä va jätten nögd med å då hade han ust säk ett pa ostar å sannatt 
å di klämma han så vattlen ran ur dem, å jätten tog säk ett par 
stenar å klämma så fliserra rök ur dem men han fick ingen vattle 
att renna ändå han trodde det va stenar pojken hade å då trodde 
han att pojken va starkare än han å da legde han honom te dräng 
förste dan han kom te jätten ,skålle han tröska å då hade jätte så 
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stor prägell så pojken såg att han inte orka löfsta honom då sa 
han får han inte ta ryggåsen att tröska så trösker han inte för än 
han fick dä så slapp han att tröska. 	- 

Sedan ba jätten att han skålle gära ena getabro då gick poj-
ken å högg hufvett åf alla getterra jätten hade å la i dikett å jorde 
en bro åf då ble jätten arg å sa att han skola jortt en bro som 
jettera skola gått öfver men inte göra en bro af jetter å jätten a 
jättesa taltes vid att di skålle ta lifvett åf pojken det hörde han så 
han tog en greddebålk å la i höt på rännet der han skålle legga 
frampå natten kom jätten mä en stor klåbba å slog te greddebål-
ken så gredden rann då trodde jätten da va hjernan på påjken som 
ran när dan ble gick pojken till jätten då sa ha jaså du lefver än 
jag slog ihjäl däk i natt då sa pojken jag töckte att jag kande ett 
lite slag i hufvutt med det gjorde ingen ting sedan sa jätten te 
jättesa att han skålle tänna elld på lagården om han skålle kuna 
bli af med honom det hörde pöjken så han la sak inte i lae frampå 
natten tände jätten dl på lagårn och då morgonen blef gick pojken 
in till jätten och då sade jätten jaså du lefver ärm dy jag tände 
elld pa ladugården för att bli af med dig då sade pojken jag tyckte 
att det ljumma lite omkring mig men det va obetydligt då blef jät-
ten rädd för honom och sade om han ville flytta så skulle han få 
full lön och det var pojken nöjgd med, då tog jätten en säck ock 
gick och öppna en stor kista och öste pengar i säcken och frågte 
orkar du bära mer ja sade pojken och jätten öste säcken full så 
pojken såg sig inte konst att bära säcken utan sade till jätten att 
det är brukligt att husbonden följer sina tjenare på vägen och bär 
deras saker och det jorde han och när han kom på en skog då 
mötte di en käring och ett par pojkar då frågte jätten hvad det var 
förandra då sade pojken att det var hans mor och bröder och de 
'är starkare än jag. 

Då blef jätten rädd kastade af sig säcken och sprang sin väg 
så pojken blef af med honom och han hade fått så mycket pangar 
så han blef rik. 
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Sägner om jättar. 

Om jätten som byggde Eskilsäters kyrka i Värmland. 
Prästen ock jätten hade kommit överens om att jätten skulle 
bygga kyrkan på det villkor, att om prästen icke kunde gissa, 
innan kyrkan blev färdig, vad jätten hette, skulle han hava präs-
tens båda ögon. En gång var prästen ute ock gick ock gick förbi 
bärget, där jätten bodde. Då satt jättesan ock sjöng för sitt lilla 
barn: 

"Gråt icke, liten min, 
rättnu kommer pappa Eskil hem 
med prästens båda ögon." 

Då blev prästen glad, ock när han gick förbi kyrkan, sa han 
till jätten: 

"Eskil, stig ned, 
Du har satt spiran sned." 

Då blev jätten förskräckt ock föll ned ock slog ijäl sig, ock 
prästen fick behålla sina ögon. Efter jätten säges kyrkan hava 
sitt namn. 

För många härrans år sedan bodde en jätte på Dals-
land ock en jättekäring på Västgötalandet. De skulle bygga bro 
över Dalbosjön, så de skulle komma till varandra. Jätten han 
byggde från Dalsland, han byggde fast ock säkert, därav är 
Hjorten'. uppkommen. Jättesan hon byggde från Västgötalandet, 
hon tog ett sköte ock sprang ock kastade lite här ock där, vilket 
bildade Hinden2  ock Hindrevet.3  Men så blev de träffade av Tors 
hammare ock,. dödade, så bron blev icke färdig. 

Mindre ö. 
Större skär. 
Kullerstensrev. 
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På Kartåsens bodde ett jättefolk. En gång gick en pojk 
valle med kreatur. Då kom jättesan springande, ock hon hade 
så stora bröst, så hon hade kastat dem över axlarna, ock de 
hängde långt ned på ryggen. Ock ett par stora hundar kom 
springande efter, ock jätten därefter ock hade en stor bössa. 
"Pussa pås hundarna, pojk", sa jättesan; men han blev så rädd, 
så han tordes icke säga något. Rätt som det var så sköt jätten, 
ock jättesan stupade. Ock jätten kastade ett guldäpple till poj-
ken ock sa: "Där har du för du teg". Hade pojken pussat på 
hundarna, så hade de rusat på honom ock dödat honom. 

Det är ett bärg som kallas Duvebärget på Bärgs ägor. 
Där bodde en jätte för många år sedan, som hade en son, som 
blev måg i gästgivaregården Ekebo eller som i dagligt tal kallas 
Torps. När det led, att jätten skulle dö, gick han till Torp ock 
ville tala vid son sin. Men han var inte hemma, så han fick tala 
vid honom. Och när sonen kom hem, gick han dit, men då var 
jätten död ock dörren stängd, så han kom inte in, så han fick 
inte något efter far sin. 

Ock det tror folk än i dag, att jätten sitter där ock sover, 
ock att där är fullt med guld ock silver, ock många har tänkt att 
spränga sönder bärget för att komma åt skatten. På vänstra 
sidan är bärget brant ock slätt, ock en spricka i fyrkant, som 
liknar en dörr. Ock det tror folk, att det är dörren, som jätten 
har gått ut Ock in igenom. 

I bärget vid Klöversbärgas bodde en jätte ock en jättesa. 
En kväll kom en karl ock gick förbi, ock då kom jättesan ut ock 
bad, att han skulle komma in ock smaka på hännes soppa. Då. 
sa han: "Har du mer, än du äter ur, så göm till i morgon". — 
"Tack skall du ha för det", sa hon, "hade jag trott, att det hade 
dugat att gömma, så hade jag inte skolat sprängt mina barn". 
Hon hade tvingat dem att äta, så de hade spruckit. 

4.  

Skog mellan Lidköping ock Kinnekulle. 
hetsa. 
på Kållandsö; Duvebärget ligger därintill. 
på Kållandsö. 
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I bärget vid Låttkälli bodde en jätte. En gång gick en 
karl valle med getter, ock då öppnade jätten bärget ock stack ut 
näven ock tog tag i foten på en get ock skulle dra geten in i bär-
get. Men karlen han höll också i ock drog, så jätten fick den 
inte. Ock så såg karlen, att det var bara guld i bärget. 

En jätte bodde på Tråsön2, ock en bodde på Mällön2. 
De hade blivit ovänner, men kunde inte komma till varandra. 
Men så kom det en karl roende, ock då ropade den, som var 
på Mällön: "Ro mig över", ock han rodde till land. Ock då steg 
jätten i båten, ock båten blev så lasts, så han höll på att sjunka. 
Ock han som var på Tråsön han sa: "Ro inte hit honom". Men 
han som var i båten, han sa: ."Ro du". Ock han rodde ock satte 
i land honom på Tråsön. 

Men då blev det ett förfärligt slagsmål, ock stockar ock 
stenar flög i luften. Ock stenar kastades i båten till honom, 
som hade rott över jätten, men han kastade i sjön. Men han lät 
några ligga kvar, ock när han kom hem, då var det bara guld-
stenar han hade fått. Det var betalning, för han hade rott jätten 
över. Den han hade vunnit. 

Det var en jätte som bodde på Skarne höjds. Men så 
byggde de en kyrka där, då kunde inte jätten bo där längre, 
utan for till Hogland. Så hände en gång, att några sjömän kom 
dit ock träffade honom. Då. frågte han, var de var ifrån. Då 
sa de, att de var från Sverge. Ock då bad han, att han skulle 
få ta dem i hand, så han fick känna, om det fanns varmt blod i 
Sverge än. Då illrödades de en järnstång ock stack till honom, 
för han var blind, så han såg inte. "Åja, det är lite ljumt", sa han. 
Så frågte han, om de kände Bolla på Bärget. "Ja, det gör vi", 
sa de. Då, gav han dem en guldkedja ock bad, att de skulle ge 
hänne, när de kom hem. Ock så fick de en hoper guldmynt för 
sitt besvär. 

3) Gård på Kållandsö. 
ö i Ekens skärgård. 
belastad. 
Skalunda höjd, en sandkulle i Skalunda s:n. 
glödgade. 
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Ock när de kom hem, så knöt de guldkedjan om en gammal 
ek, som stod på Skarne höjd. Ock då for hon upp med rot ock 
for sin väg. Ock det hålet, som blev efter eken, säges vara brunn 
som är på kyrkoherdebostället än i dag. 

9. Håbärgsgubben blev en gång bjuden på barnsöl av en 
bonde, som bodde intill bärget, där jätten bodde. Ock jätten hade 
många gånger givit honom lycka vid fiske, så han hade fått rik 
fångst. Därför kunde icke bonden låta bli att bjuda honom. 
Därför skickade han sin dräng till Håbärgsgubben att bjuda 
honom till fadder åt sin son. Men han skulle ställa det så, att 
jätten icke skulle komma, för jätten var en storätare, så han 
hade ätit upp så mycket bonden hade, för han var fattig. 

När drängen hade framfört bjudningen, frågade Håbärgs-
gubben, vilka mer som skulle bjudas. "Sankt Petrus", sa drän-
gen. "Då kan jag icke komma", sa han, "men för en sådan he-
der aldrig vederfarits mig förr, så får jag väl fördraga honom 
ock sitta i en vrå. Skall någon mer bjudas?" — "Vår Härre 
Krist ock jungfru Maria", sa drängen, "ock trumslagare Tor." 
D4, blev Håbärgsgubben rädd ock sa: "Då är det omöjligt, att 
jag kan komma. De andra har jag väl kunnat fördraga, men 
Tor det är alldeles omöjligt. För jag var ute ock gick för några 
dagar sedan, ock då kastade han trumpinnarna på benen på mig, 
så jag har svårt för att gå än. Men jag skall skicka fadder-
gåva. Tag din säck, som du har, ock kom med, skall vi gå till 
skattkammarn." 

Ock när de kom dit, öppnade jätten en stor kista, den var 
full med guldmynt. Då tog jätten en skovel ock öste i säcken 
ock frågte: "Har du sett givet mer?" — "Väl har jag sett givet 
mer", sa drängen. "Ingalunda vill jag vara den sämste", sa 
Håbärgsgubben. Ock så öste han i mera ock • frågte: "Har du 
sett givet mer?" — "Väl har jag sett givet mer", sa drängen. 
"Ingalunda vill jag vara den sämste", sa Håbärgsgubben., Ock 
så öste han i, tils säcken blev full, så drängen såg, att han icke 
orkade bära säcken, utan sa, att det är brukligt, att faddrarna 
bär faddergåvan till stället. Ock det gjorde han. Ock så gav han 
honom lycka till fisket, så han fick en mängd stor fisk till barns-
ölet, ock bonden blev en rik man. 
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Om skogsfrun. 

10. Det var en jägare som hade farit vilt', så han fick bli i 
skogen över natten. Slutligen fick han se ett ljus, ock han gick 
dit, ock det var en liten stuga, ock han gick in. Där var ett en-
samt fruntimmer. Han bad att få bli över natten, ock det fick 
han. Men när han skulle lägga sig, sa han: "Jaså i Guds namn, 
så har jag icke legat här förr." Ock då blev han liggande i en 
mosse, ock det blev mörkt, ock sina kläder fick han känna rätt 
på på buskarna, så det var skogsfrun han kom till. 

Om sjöfrun. 

Det var en gång en skeppare, som seglade in i Mövik2  
ock skulle ankra. Ock då ropade sjöfrun åt honom, att han 
skulle ankra där ute, för hon hade ställt till kalas ock ville vara 
i fred. Men han sa: "Drag du åt hälvete, jag ankrar var jag 
vill." Ock då gjorde hon så han blev tokig, ock de måste binda 
honom ock föra honom i land. Ock då kom det så fullt som 
mygg omkring honom med sjörå, ock de sa: "Det är den som 
bad moster i Mövik dra åt hälvete." Ock om natten sjönk far-
tyget. 

Några bönder for en gång till Karlstad med säd ock 
skulle sälja. När de kom till Luräbratt1, då kom sjöfrun 
upp till dem ock ville köpa säd. Ock då frågte de, var de skulle 
göra av säden. Då sa hon, att de skulle slå hänne i sjön, ock 
det gjorde de. 

Så bad hon, att en skulle gå med ner ock få pängar, men 
det var det ingen som ville. Men slutligen var det en som vå-
gade, ock han gick med hänne ner i sjön, ock han kon in i en 
grann, stor sal, ock där satt många han kände, som drunknat. 

vilse. 
Inskärning, som bildas av Binneviken. 
Öar nära Lurön. 
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Ock så fick han sina pängar med tillsägelse att växla bort dem, 
så fort han kom till land, annars dugde de inte. Ock det gjorde 
de, men de gömde några för att se, vad det blev av dem, ock det 
blev bara fiskfjäll. 

13. En fiskare var en gång ock mette på Såta'. Ock då fick 
han ett barn på kroken, som hade fiskrump. Det var sjö-
fruns barn. Det virade han sin halsduk o'm ock släppte i sjön 
igen. "Tack skall du ha, för du har klätt mitt barn; det skall du 
inte ha gjort för inte", sa sjöfrun. Ock han fick en mängd med 
fisk. 

Om näcken. 

14. En präst gick en gång över en bro, under vilken näcken 
bodde. Då spelte ock sjöng näcken på en salm: "På dig jag 
hoppas, Härre kär." — "Hoppa, hoppa, du", sa prästen, "hur du 
hoppar, så hoppar du väl i hälvete ändå." Då blev näcken led-
sen ock härjade att gråta. Prästen sa: "Blir du salig, då växer 
det löv på min käpp i natt." Ock det gjorde det. Ock när prästen 
gick tillbaka, sa han till näcken, att han blir salig, "för det har 
växt löv på min käpp". Då blev näcken glad ock började att 
spela ock sjunga. 

15. Söder cm Marie kapell på Kållandsö är en liten sjö. 
För många Härrans år sedan lekte några barn på isen där, ock 
då kom näcken upp ock visade sig som en liten häst. Den satte 
barnen sig uppå för att rida den ene efter den andre, ock han 
växte på längden, så de fick plats allesammans. Ock när de var 
uppkomna, så växte han på höjden, så de kom icke av, ock se-
dan gick han ner under isen med dem, så de drunknade alle-
samman. Ock därav har sjön fått sitt namn ock kallas Bar-
nesjö. 

1) Såt, ställe där man metar lake på isen. 
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Om tomten. 

En bonde hade en tomtepesei. En gång kom tomten 
bärande med ett ax ock pustade så illa. "Pusta måttligt du, det 
var inte att pusta före", sa bonden. "Får jag pustat ifrån dig 
lika mycket, som jag har pustat till dig, så är du måttligt stinn", 
sa tomten. Ock sedan bar tomten ifrån honom, så han blev 
fattig. 

Det var en bonde, som hade ett par tomtar. De skulle 
ha smörgås var morgon, ock det skulle pigan lemna i ladugår-
den. En gång åt pigan upp smörgåsarna, men då fick hon en 
örfil, så att hon höll på att dåna. "Det skall du ha, för du åt 
upp smörgåsarna", sa tomtarna. Men hon såg ingen. 

- 	Sedan gick hon till prästen ock talte om det. Ock han gick 
dit ock talte vid tomtarna, ock då visade de prästen alla smör-
gåsar, de fått av bonden. Det var en stek hög de hade. Då 
frågte prästen, vad de skulle med dem. "Det skall vi ha till 
vittne på sista dagen, att vi har varit trogna tjänare", sa tom-
tarna. 

Om spöken ock gastar. 

Det var en gång en pojk som aldrig var rädd. En 
gång skulle han tillbringa natten på kyrkogården. Där slog han 
kägel. Han tog ben till kägel ock en huvudskalle till klot. Då 
kom skam ock frågade, vad han gör. "Jag slår kägel", sa han. 
"Vill du vara med?" Ock så slog de kägel bägge, ock pojken 
vann. 

En natt var han i kyrkan ock satt på altaret ock spalta kort. 
Då kom skam ock frågte: "Vad gör du nu?" — "Jag spelar 
kort; vill du vara med?" Ock så spalta de, ock pojken vann 
varje spel, så han blev rik. 

1) tomtegubbe. 
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Sedan gav han sig att resa ock kom till ett slott som 
det spökade i, så ingen tordes bo där. Men han sa, att han skulle 
ligga där, ock det gjorde han. Ock fram på natten kom det in 
två andar. Då frågte han, vad de ville. "Kom med oss", sa de, 
ock han gick med. Ock de gick flera trappor ned under slottet 
ock kom ned i en stor källare. Där låg en stor hög pänningar. 
"Byt de pänningarna i två lika delar!" Ock han plockade i tv& 
högar. Men så blev det ett mynt över. Då tog han en kniv ock 
en hammare ock högg itu det ock la en hälft i var hög. "Tack 
skall du ha", sa de, "det har ingen förstått ock gjort", sa de_ 
"Därf öre har de blivit dödade, alla som har kommit hit. Nu får 
vi ro ock kommer aldrig hit mer. Ock pänningarna får du." 
Ock sedan gick de sin väg. Ock när dagen blev, då kom ägaren 
till slottet ock skulle se, om han levde. Ock han blev glad, att 
han levde, för alla hade blivit dödade, som hade vågat att ligga 
där. Ock pojken köpte slottet ock blev en rik ock mäktig man. 

19. En gång var en härre ute ock reste ock kom till en 
gästgivaregård ock skulle hava natthärbärge. Men det fanns 
icke plats annat än i en flygelbyggnad, som det spökade, ock där 
tordes ingen ligga. Men han sa, att han nog skulle ligga där, 
ock det gjorde han. 

Ock fram på natten kom det in ett fruntimmer ock hälsade 
ock kallade honom i namn. Då tilltalade han hänne. Då sa hon, 
att han gjorde väl, det hade ingen vågat förr, sa hon. "Jag har 
gått här i fäm år. Jag är gästgivarens hustru, han mördade mig 
för fäm år sedan. Han högg en yxa i huvudet på mig. Ock här 
är hugget", sa hon ock lutade sig ned ock visade honom det ock 
bad, att han skulle taga sin guldring ock lägga i hugget. Ock 
det gjorde han. 

Om morgonen for han till prästen ock länsmannen ock talte 
om, vad han hade hört ock sett. Ock de for till gästgivaren ock 
talte med honom om att hans hustru dog så hastigt, ock att de 
borde gräva upp hänne för att få se, vad sjuke hon hade. Ock 
det gjorde de. Ock när de fick upp hänne, då var guldringen i 
hugget, där härrn hade lagt honom. Ock då bekände han, ock 
han blev fängslad. 
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För många år sedan bodde en rik härreanan på F. Ock 
när han vart död, spökade han varenda natt, så folket var för-
skräckta. Men det var en dräng som var djärv. Han grävde 
ned en mängd järnskräp på ett ställe ock tog ett lakan omkring 
sig ock en lykta i handen ock gick ock blänkte en kväll. Fram 
på natten kom härrn åkande ock steg ur vagnen ock gick till 
drängen ock sa: "Är du död? Jag har inte sett dig, ock varför 
går du här?" Då sa drängen: "Jag har icke gjort allt rätt, 
medl jag levde. Kom med, skall härrn få se!" Ock så gick de 
till stället, som drängen hade sitt järnskräp. "Det var lappri", 
sa härrn, "det var ingenting att gå för. Men kom med mig, skall 
du få se!" Ock så gick de dit, där härrn hade sitt. Där var 
guld ock silver ock en mängd pänningar. "Här skall du få se 
på annat", sa han. Ock då hade drängen en kniv ock kastade 
i guldhögen, för annars hade han icke fått rätt på det. 

Men när det led, så härrn skulle tillbaka, ville han, att 
drängen skulle gå före. Men drängen sa: "Min härre har gått 
före i tiden, han får gå före i evigheten." Ock så gick de, till 
de kom till kyrkoporten. Då sa härrn, att drängen skulle gå 
före, men han sa: "Min härre har gått före i tiden, han får gå 
före i evigheten också." Ock när härrn gick igenom porten, 
stötte drängen en värja i ryggen på honom, så härrn stöp. 
Ock drängen sprang till närmaste ställe ock kom in. Ock som 
han var inkommen, slog det till i väggen, så de trodde, att 
huset skulle falla omkull. Ock om morgonen gick de till kyrko-
gården, ock där låg värjan med en ryggkota på, — det tros, 
att skam skall hava makt med en kota i kroppen, men ej mer. 
Ock sedan gick drängen till sin guldhög ock tog den, ock han 
blev en rik man. 

En så kallande gast var på Ekens för några år sedan, 
han ropade ock förde väsen mot oväder. En kväll skulle drän-
garna gå åt lagården ock lägga sig, ock då ropade han. Ock då 
sa en av dem: "Ropa inte så högt, du, vi hör dig allt." Ock rätt 
som det var så var han närs dem ock stod ock såg på dem. 

medan. 
Skärgård utmed Kållandsii. 
bredvid. 
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Gastar tror folk att det är folk som drunknat ock att de 
får gå på det viset, till deras tid är ute. 

Det var en gång en brudgumme, som gick ock skulle 
be i bröllop. Ock då gick han över en kyrkogård, ock där låg 
en dödskalle uppgraven. Då spjärndei han till honom ock sa: 
"Jag ber dig på mitt bröllop med." Ock när bröllopet blev, så 
kom det ock en. Men det var ingen som kände honom, så de 
tyckte, han var en objuden gäst. Men han sa, att han blev bju-
den, när brudgumfnen gick över kyrkogården ock spjärnde till 
dödskallen. 

När han gick sin väg, bad han, att brudgummen skulle följa 
honom på vägen, ock det gjorde han. Ock de gick, till de kom 
till en stor grön äng. Men vägen dit var så smal ock slintig2, 
ock på bägge sidor låg det fullt med folk ock krälade i dyn. 
Då frågade han, vad det var för andra som låg där. "Det är 
sådana som inte kan gå vägen rätt, utan går till sides; de faller 
ikull ock blir liggande." 

Ock när de kom över, var det så skönt, så brudgummen ville 
bli där; men det kunde han inte få, sa den andre. "Jag skall 
följa dig-tillbaka." Ock 'de gick tillbaka. Ock när han kom hem, 
var det ingen han kände; de var döda allesamman. Han hade 
varit borta i hundra år, han trodde, att det blott var en dag. 

Om trolldom. 
Det var en präst, som hade en fru som kunde trolla. 

En gång var prästen ock hans dotter ute ock gick. Då sa hon: 
"Vill pappa tro, att jag kan trolla?" — "Vad kan du då?" sa 
prästen. "Jag kan mjölka kor ock göra bläster3", sa hon. "Vem 
har lärt dig det?" sa prästen. "Det har mamma", sa tösen. "Gör 
bläster", sa prästen. Ock då började det blåsa. "Gör hårdare", 
sa prästen. Ock det blev så stark storm, så hatten blåste av 

sparkade. 
hal. 
blåst. 
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prästen. "Nu skall du mjölka klockarns ko", sa prästen. Ock det 
gjorde hon, så länge hon hade mjölk. "Mjölka längre", sa präs-
ten. "Nu mjölkar hon blod", sa hon. "Mjölka, till hon stupar", 
sa prästen. Ock kon dog för klockarn i båsen. 

När prästen kom hem, bad han frun, att hon skulle lära 
honom att trolla. "Ja det skall jag göra", sa hon. Så välvde 
hon en potta på golvet ock bad prästen, att han skulle gå om-
kring pottan ock säga: "Jag svär mig från min gud ock liter 
på denna potta." Men prästen sa: "Jag svär, mig till min gud 
ock skiter i denna potta." Ock så gick prästen ock spjärndei till 
pottan, ock då låg skam som ett nystan under pottan. Frun 
ock dottern blev dömda till döden för sin trolldom. 

Det är en gammal sägen om en bro i Värmland, som 
kallas Djävulsbron, som uppkom på det viset, att det var en 
gubbe, som hade fått tag i en svartkonstbok ock läste i. Ock då 
kom det fram en hop djävlar ock frågte, vad de skulle få för 
arbete. Då sa han, att de skulle bygga en bro över den ström-
men där, ock det gjorde de i rappet. Men då ville de ha betalt, 
ock då gav han dem en tunna ärter att byta emellan sig. Ock 
de tog var sin ärta, men de var så många, så det va f en som 
ingen ärta fick. Ock då sa han, att han tar sin sten ur bron, 
ock det säges, att det skall vara ett hål i bron efter stenen. 

En präst hade förlovat sig med en flicka [i Finland], 
ock när han for hem till Sverge, sa hännes fader till honom, att 
om han icke kom tillbaka inom år, så var han olycklig. Ock 
när årsdagen kom, blev han bekymrad, för han var rädd för 
gubbens hotelse. •Men så mötte han en finnegubbe, som frå.gte, 
vad han var ledsen för. Då talte han om det. "Jag skall jälpa 
dig", sa gubben. Ock så bar de in vatten i en så. Då bad gub-
ben, att prästen skulle titta i vattnet. Det gjorde han. Då 
frågte gubben, om han ser något. "Jag ser ett stort bärg, ock 
en gubbe kommer upp på bärget med en bössa." — "Tag din 
bössa ock skjut, innan han hinner att skjuta", sa gubben. Ock 
prästen sköt i vattnet, ock gubben föll ned för bärget. 

1) sparkade. 
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Hade icke prästen varit så kvick att skjuta, så hade gubben 

skjutit honom. 

Det var en soldat som gick till en finnekäring ock 
ville veta, hur det stod till i hans hem. Då sade käringen, att 
om han ville, så skulle han få resa hem om natten. Men han 
fick icke ge sig till känna, för då kunde han ej komma till-
baka. Så virade hon in honom i en halmkärve, ock så bar det av 
upp i luften ock hem, så han fick se, hur det stod till. Ock sedan 
for han tillbaka till Finland igän, så han reste från Finland 
till Sverge ock tillbaka på en natt. 

Om påskkäringar. 

Kapten Elin ock Kerstin i Takene hade gjort förbund 
med satan ock reste till Blåkulla om påsk. De hade fått ett horn 
av satan med smörja. Därmed skulle de smörja käppar ock vad 
som hälst ock säga dessa ord: "Far upp ock far ned ock ända 
ned i hälvete." 

En gång tog de en tös med sig till Blåkulla. Hon röjde 
dem. Hon talte om, hur de reste. De for norrut, tils de kom 
norr om Karlstad, ock under vägen kom de i sällskap med flera 
käringar. En hade en dräng ock red på. Slutligen kom de 
fram till Blåkulla, ock då kom satan emot. Ock då ville han 
skära tösen i lillfingern, men det fick han inte. Då frågte han, 
vad de skulle med den bytingen med sig. "Hon röjer eder alla." 
På slutet sedan gick de in, ock då kom satans hustru ock tog 
emot dem. Ock de lämnade till hänne for& de hade med sig, som 
var sötgröt. Sedan satte de sig till bords ock skulle äta, men 
det syntes för tösens ögon att inte vara annat än ödlor ock gro-
dor, men käringarna åt med god smak, Sedan dansade de efter 
en musik, som för tösens öron inte var annat än skriket av de 
fördömde. Sedan hade satan in •  dem i en kammare en i sänder, 
men vad han där gjorde, det såg inte tösen. 

1) förning. 
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Sedan reste de hem. Ock då for de in i ladugårdar ock 
klippte får ock la påsar med gift inunder trösklarna. I en kyrka 
gick de upp till klockorna ock skavde av dem ock kastade upp 
i vädret ock sa, att de önskade sig ock sina själar inte komma 
närmare Gud ock hans rike, än det kom till klockorna igän. 
Sedan satte de sig ock vilade på kyrkotaket. Då kom ett par 
dragoner gående, ock då for en av käringarna över dem ock 
släppte sitt vatten på dem. Ock då undrade de, var rägnet kom 
ifrån, medan himmelen är klar. Sedan for de hem, ock tösen 
gick till prästen ock länsmannen. Ock de kom för rätta ock blev 
dömda att avlivas ock å bål brännas. 

En präst for till kyrkan en påskmorgon, ock då fick 
han se en påskkäring, som satt ock kärnade smör i ett dike. Då 
sa prästen, att hon skulle sitta där, tils han for hem. Det blev 
hon så arg för, så hon gjorde så prästen blev blind. 

Seder ock bruk. 
När Rackebölingarnai har gjort kalas, har de inte haft 

barn själva ock tagit med sig, så har de lånt av andra. Ock så 
har de skolat tagit så mycket till sig på tallriken, så de skulle 
lemnat något — den som har ätit upp allt, har varit snål. Så 
skall de ätit, till de har blivit så stinna, så knapparna har gått 
ur västen ock hoppat över bordet — förr har de inte varit 
mätta. Ock så har de skolat haft en skinka på bordet, som inte 
har fått rörts. Likadant när de har haft hantvärkare. 

En gång var det en skomakare på ett ställe, ock de hade en 
stor skinka på bordet, men inte fick man smaka hänne. Men 
så sa skomakarn till lärpojken, att "om du tar kniven ock skär 
skinkan, skall du få ett par stövlar". När bonden kom in om 
middagen ock de skulle äta, sa skomakarn: "Ta till kniven, 
pojk", ock det gjorde han. "Du skall få det jag har lovat dig", 
sa skomakarn. "Ja det är han värd", sa bonden — han trodde 
att det var stryk. 

1) Invånarna i Rackeby socken. 
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När de har farit till skogen, så har de haft kokta bönor i 
flikernal till matsäck, ock de kallades flikebönor. Sina tyger 
vävde de storrutiga ock bredrandiga. När någon annan vävde 
likadant, så sa de: "Det är Rackebölinge-tyg." 

En sägen om Dalbönder är att de har ätit bänkevälling. 
Den har varit av alla sorters mat, vad som har blivit över. Det 
var potäter, ärter, bönor, gröt, välling, soppa, kål. Det har sla-
gits i en stor lår, ock lördags kväll har det ätits, ock då har 
barnen blivit glada ock sagt: "Nu får vi äta bänkevälling." 

Sagor om jättar. 

En pojk gick till en jätte ock skulle ta tjänst. Men 
då sa jätten, att de skulle ta ett kravtag2, så han fick se, vad 
pojken dugde till. Men han torde inte ta tag med jätten, utan 
han sa: "Vi väntar till i morgon"; ock det var jätten nöjd med. 
Ock då hade han yst sig ett par ostar ock sandat, ock dem 
klämmade3  han, så vattlena rann ur dem. Ock jätten tog sig ett 
par stenar ock klämmade, så flisorna rök ur dem; men han fick 
ingen vattle att rinna ändå. Han trodde, det var stenar pojken 
hade. Ock då trodde han, att pojken var starkare än han, ock 
då lejde han honom till dräng. 

Första dan han kom till jätten skulle han tröska, ock då 
hade jätten så stor prägel, så pojken såg, att han inte orkade 
lyfta honom. Då sa han: får han inte ta ryggåsen att tröska, 
så trösker han inte. Förr än han fick det, så slapp han att tröska. 

Sedan bad jätten, att han skulle göra en getbro. Då gick 
pojken ock högg huvudet av alla getterna, jätten hade, ock la 
i diket ock gjorde en bro av. Då blev jätten arg ock sa, att han 

fickorna. 
kragtag. 
kramade. 
vasslen. 
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skulle gjort en bro, som getterna skulle gått över, men inte göra 
en bro av getter. 

Ock jätten ock jättesan taltes vid, att de skulle ta livet av 
pojken. Det hörde han, så han tog en gräddebulkl ock la i höt 
på rännet, där han skulle ligga. Fram på natten kom jätten med 
en stor klubba ock slog till gräddebulken, så grädden rann. Då 
trodde jätten, det var järnan på pojken som rann. När dagen 
blev, gick pojken till jätten. Då sa han: "Jaså, du lever än. Jag 
slog ijäl dig i natt." Då sa pojken: "Jag tyckte, att jag kände 
ett litet slag i huvudet, men det gjorde ingenting." 

Sedan sa jätten till jättesan, att han skulle tända eld på 
ladugården, om han skulle kunna bli av med honom. Det hörde 
pojken, så han la sig inte i ladan. Fram på natten tände jätten 
eld på ladugården. Ock då morgonen blev, gick pojken in till 
jätten. Ock då sa jätten: "Jaså, du lever än, du! Jag tände eld 
på ladugården för att bli av med dig." Då sa pojken: "Jag 
tyckte, att det ljummade litet omkring mig, men det vår obe-
tydligt." 

Då blev jätten rädd för honom ock sa, om han ville flytta, 
så skulle han få full lön; ock det var pojken nöjd med. Då tog 
jätten en säck ock gick ock öppnade en stor kista ock öste pän-
ga,r i säcken ock frågte: "Orkar du bära mer?" -- "Ja", sa poj-
ken. Ock jätten öste säcken full, så pojken såg sig inte konst2  
att bära säcken, utan sa till jätten, att det är brukligt, att hus-
bonden följer sina tjänare på vägen ock bär deras saker. Ock 
det gjorde han. Ock när de kom på en skog, mötte de en käring 
ock ett par pojkar. Då frågte jätten, vad det var för andra. 
Då sa pojken, att det var hans mor ock :bröder; "ock de är star-
kare än jag". Då blev jätten rädd, kastade av sig säcken ock 
sprang sin väg, så pojken blev av med honom. Ock han hade 
lått så mycket pängar, så han blev rik. 

32. -En jätte ock en pojk hade slagit vad om vem som 
skulle äta mäst. Pojken hade sytt sig en skinnsäck ock hängt 
framför sig under kläderna, ock den öste han maten i. Ock jät- 

gräddburk. 
icke i stånd. 
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ten åt, så mycket han orkade, men pojken blev värre. Ock när 
han hade öst säcken full, skar han hål, så maten rann ut, för han 
skulle orka äta mer. Ock när jätten fick se det, skar han hål 
på sin buk, så han dog. 

33. En jättesa kom en gång till en som brände tjära ock 
gapade så stort, så han trodde, hon skulle sluka honom. Då sa 
hon: "Har du sett större glipl?" Då tog han en slev het tjära 
ock slog i halsen på hänne ock sa: "Har du känt hetare skvip?2" 
Då frågte hon, vad han hette. Då sa han, att han hette Själv. 
Då sprang hon till jätten ock ropade: "Själv brände Mig." Då 
sa jätten: "Har du själv bränt dig, så får du själv ha't." 

Om skam. 
En skomakare förskrev sig till satan på det villkor, 

att satan skulle skaffa honom så mycket pängar han ville ha. 
Ock satan bar allt vad han orkade, men skomakaren blev, aldrig 
nöjd. När satan kom med sista bördan, frågte han: "Vill du ha 
mer?" — "Ja", sa skomakaren, "än är jag icke nöjd." — "Nu 
har jag icke mer än ett runnstycke igän", sa satan. "Tag hit det 
ock mera till", sa skomakaren. Då blev satan arg ock kastade 
det igenom väggen in till honom ock gick sin väg. 

En gång skulle en skomakare ock fan arbeta i kapp. 
Men fan han gjorde så lång becktråd, så han fick sätta sig på 
taket ock arbeta. Ock när han slängde ut tråden, så kom en 
bonde körande med ett halmlass ock kom i öglan, ock han fick 
följa med i skon. Då sa fan: "Det blir en knöl, men jag får la 
packa på honom", sa han. Ock så hade inte fan gjort mycket 
på sitt arbete, när skomakarn hade sitt färdigt; ock •så för-
lorade fan. 

Det var en skomakare, som fan skulle ta, om han fick 
en stövel full med pängar. Men skomakarn hade inte någon 
bottz i stöveln. När stöveln var full, då lyfte skomakarn på ho- 
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nom, ock då var han lika tom. Ock skam bar, till han ledsnade, 
ock fick sederai skomakarn. 

Det var, på den tiden det ingen postgång fanns, en 
dräng som skulle gå till Göteborg med ett brev. När han kom 
på vägen, kom det en härre åkande ock frågte, .om han ville 
åka med. Ock det tyckte drängen var bra. 

Ock när de kom till Göteborg, sa härren: "Här skall du in, 
ock jag skall in i huset bredvid, ock om du skyndar, så skall 
du få åka tillbaka." När drängen kom till härren, som skulle 
ha brevet, sa han: "När gick du hemifrån? Brevet är ju skrivet 
i dag, ock du har gått åtta mil." — "Jag träffade en härre, jag 
fick åka med", sa drängen, ;'ock jag fick lov att åka tillbaka." 
— "Det skall du akta dig för", sa härren, "för det var skam." 
Ock strax kom det bud, att en garvare hade skurit halsen av 
sig. Det var den som skam skulle hämta. 

Det var en gång en smed, som hade förskrivit sig till 
skam. Så kom sankte Pär till smeden ock frågte, om han 
önskade något. Då. sa smeden, att han hade ett äppleträd, ock 
bad att det skulle bli sådant, att vem han bad gå upp i trädet, 
skulle han få vara där, till han bad honom gå ner. Även hade 
han en stol, att vem han bad sätta sig i stolen, skulle han få 
sitta där, till han bad honom gå dän. Ock även hade han en 
pängepung, att vem han önskade, så skulle han i pungen. Ock 
det blev, som han önskade. 

Så var tiden ute, att skam kom ock skulle ta smeden. Ock 
då bad han, att skam skulle gå upp i äppleträdet ock smaka på 
äpplena, ock det gjorde han. Ock där fick han sitta, till han 
ledsnade ock bad, att han skulle få gå ned. Ock det fick han, mot 
villkor att inte komma tillbaka på sju år. 

Ock när de sju åren var gångna, kom skam, ock då bad 
sunden, att han skulle sätta sig i hans stol, medan han väntade. 
Ock där fick han sitta, till han lovade att inte komma tillbaka 
på sju år. 

1) avstå från. 
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Ock när de sju åren var gångna, kom skam igän ock frågte, 
om han var tillreds att följa med. "Ja det är jag", sa smeden, 
"men jag har en pängepung, som jag skall ha mina respängar i. 
Den kan du vara god ock krypa i ock se, om han är tät." Ock 
det gjorde skam, ock smeden snörde ihop pungen ock la honom 
på städet ock gav på med släggan. Ock skam pep ock skrek 
ock bad, att han skulle få komma ut. Ock det lovade smeden, 
mot villkor att aldrig mer återkomma. Ock det lovade han, ock 
smeden släppte ut honom, ock skam kilade i väg med rumpen 
mellan benen ock hördes aldrig av. 

Ock smeden blev gammal ock ledsnade vid livet ock tog sin 
slägga på axeln ock gav sig ut att gå, till han kom till en kors-
väg. Där bodde en eremit, ock där frågte han, vart vägarna 
gick. Ock han sa: "Här är en bred, som går till hälvete, ock 
där är en smal, som går till himmelen." — "Hin må gå den 
smale vägen", sa smeden, ock gick den brede vägen, till han 
kom till hälsefyr ock packade på. Ock då kom han ock öpp-
nade, som hade varit i pungen, så där kom han inte in. Då 
vände han om ock gick den smale vägen, till han kom till him-
melen, ock packade på. Ock då sankte Pär öppnade ock fick 
se, att det var smeden, så stängde han dörren. Men smeden 
slängde sin slägga mellan dörren, ock där sitter hon. Ock 
smeden fick vända därifrån med, ock sen vet ingen, vart han tog 
vägen. 

39. Det var en som hade försålt sig till skam. Ock när 
tiden var ute, att skam skulle ta honom, så skulle han möta på 
bestämd plats. Då for han förbi en kyrka, ock då gick han in 
ock hörde på predikan. Som han kom in, sa prästen att, om 
någon hade försålt sig till skam, så kunde han jälpa honom. 
Efter predikans slut gick han till prästen ock frågte, om han 
kan stå för det han sa i predikan. "Jag tror inte, jag har sagt 
mer, än jag kan stå för", sa prästen. Då talte karlen - om det, 
ock då döpte prästen om honom. 09k sedan for han sin väg. 

När han kom till den plats, där skam skulle ta honom, där 
stod han ock bläddei i en bok ock sa: "Jag hade en man i min 

1) bläddrade. 
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bok i går, men i dag finner jag honom inte", sa skam. "Han kom-
mer där aldrig mer", sa karlen. 

På Tranebärgs ägor på Kållandsö är en backe, som 
kallas Arkebacken. Där säges skola varit rål, en jätte häller 
skam, som har visat sig för en del folk. En gång var det en 
pojk som gick valle med kritterna2; den troddes hade förskrivit 
sig till honom, för han blev en rik ock förnäm härre med tiden. 

Men när tiden var ute, att skam skulle ta honom, kallade 
han ihop så många präster han kunde få. Ock de läste ock pre-
dikade för skam, men han tog bibeln från dem, när som3  en 
präst; den var så pass, så skam var inte god tills ta bibeln ifrån 
honom. Så förblindade skam ögonen på dem, så de tyckte, att 
alla husen stod i ljus låga. Men prästerna sederade5  inte att läsa 
ändå, så skam måtte sedera5  honom, men blott på livstiden. Han 
hade kunnat blivit frälst för evigheten, men det ville han inte, 
"för då blir jag vallpojk, som jag varit", sa han. 

Undersagor. 

Det var en gång en fiskare, som var ock mette ock 
fick en stor flundra på kroken. Då bad flundran, att om han 
släppte hänne i sjön igän, så skulle han få, vad han önskade sig. 
Ock när han ville ha något önskat, så skulle han bara gå till 
sPin ock säga: "Flundra, kom upp!" Då önskade han, att han 
skulle ha en stor grann byggning. "Gå du hem, du har det 
redan", sa flundran. Ock det var, som flundran sa. 

Sedan önskade han, att han skulle få en ladugård full med 
kritter2, ock det fick han. 

övernaturl. väsen. 
kreaturen. 
med undantag av. 
i stånd till. 
upphörde. 
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Så frågte han sin kvinna, vad han skulle önska. "Du. skall 
önska, att vi får guld, silver ock allt möjligt grant." Så gick 
han till sjön ock ropade: "Flundra, kom upp!" — "Nå vad ön-
skar du nu?" sa flundran. "Jag önskar, att jag skall få guld, 
silver ock allt grant." — "Gå du hem, du har det redan." Ock 
det var, som flundran sade. 

Sedan frågte han kvinnan, vad han skulle önska. Då sa hon, 
att "vi har fått allt vad vi har önskat, så nu skall du önska, att 
du får bli gud." Så gick han till sjön ock ropade: "Flundra, 
kom upp!" — "Vad vill du nu?" sa flundran. "Jag önskar, att 
jag blir gud", sa han. "Gå du hem, du har det lika fattigt som 
förut", sa flundran. Ock när han kom hem, så var det samma 
lilla stöval ock elände som förut. 

Det var tolv prinsar, som var bröder, som blev fbrtrol-
lade till svanar. Ock de kunde icke bli människor igän, utan 
de fick sytt var sin skjorta, som skulle sys på nymånad; ock den 
som sydde, fick icke tala under hela tiden. Ock de hade en 
syster, som åtog att göra det. Hon sydde natt ock dag. Men 
trollkäringen, som hade förtrollat dem, försökte på alla möjliga 
vis att få hänne att tala, men hon teg. Varje natt kommo de 
flygande till hänne, så de fick tala vid hänne, men hon fick 
inte svara. 

När den bestämda tiden var ute, de skulle vara färdiga, kom 
de flygande. Då kastade hon ut skjortorna på dem, ock då blev 
de människor igän. Men hon hade glömt att sy en ärm i den 
yngstes skjorta, så han fick en arm ock en svanvinge. 

Det var ett äkta par, som inte fick några barn. Så gick 
karlen till en trollkäring ock frågte, hur de skulle få några 
barn. Då gav hon honom en fisk ock sa, att hans kvinna skulle 
äta upp den, så skulle hon bli med barn. Men på vägen så blev 
han svulten, så han åt upp fisken. Ock han blev med barn; ock 
då tiden var ute, att han skulle få barn, då kräktes han upp 
barnet, ock det var en välskapad tös. Ock då kom en örn ock 
tog det ock flög sin väg till sitt bo i ett stort träd vid en kunga-
borg. 

1) stuga. 
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Så en dag kom en av kungens hingskari att stå ock skrubba 
sig emot samma träd ock tittade uppåt trädet. Ock det gav de 
akt på, ock då gick de upp i trädet ock fann en välskapad tös 
i örnens bo. Ock den fostrade de upp, ock när hon blev stor, 
då gifte prinsen sig med hänne. 

Ock hon sjöng i sina sånger: 
"En fisk var min far, 
en man var min mor, 
en öm mig födde, 
en hingsk mig röjde, 
ock nu äger jag en kungason." 

44. Det var en gång en prinsessa, som var så elak emot 
sina friare, så hon gjorde dem alla möjliga skälmstycken. Så 
var det en rik, förnäm prins som friade till hänne. En gång han 
var där, hade hon låtit raka hans häst, en annan gång hade 
hon låtit tjära honom. Så när prinsen skulle rida sin väg, kunde 
han icke begagna honom, så han gav hänne korgen ock reste 
sina färde ock kom icke tillbaka. 

Då kom det en pojk ock tog tjänst hos konungen att valla 
hans får. Så en dag prinsessan var ute ock gick, fick hon se, 
att vallpojken satt ock spann på en guldrock. Då ville hon köpa 
den, men han sa, att hon skulle få den, om han fick ligga en natt 
inför dörren i hännes rum, oick det fick han. 

En annan dag hon var ute ock gick, satt han ock härvade 
upp garn på ett härvträd av guld. Då ville hon köpa det, men 
han sa, att hon skulle få det, om han fick ligga ijämters sän-
gen, ock det fick han. 

En annan dag prinsessan kom till honom, hade han en nyst-
fot av guld. Då ville hön köpa den; då sade han, att hon skulle 
få den, om han fick ligga när4  hänne i sängen, ock det fick han. 
Men det kom kungen ock fick se. Då blev han vred ock sa, att 
han fick taga hänne ock fara sin väg, ock att han aldrig ville 
se hänne mer. Ock vallpojken tog hänne med sig ock reste, tils 
de kom till ett stort slott, där hyrde han en liten stuga. Där 

hingstar. 
gnida. 
bredvid. 
hos. 
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skulle hon bo, ock han skulle gå på arbete på slottet, sa han. 
Ock där fick hon bo i fattigdom. 

En dag han kom hem, sa han, att hon skulle upp på slottet 
ock jälpa dem att laga mat, för de skulle göra ett stort kalas, 
sa han. "Men du skall taga en kruka med dig att samla flott 
i, för det är alltid gott om på sådana ställen", sa han. "Var 
skall jag hava den, så ingen får se den?" sa hon. "Du kan binda 
fast den under kjortlarna", sa han, ock det gjoirde hon. Men 
fram på dagen så kom slottets härre ut i köket ock slarvade med 
hänne, ock krukan gick sönder, ock flottet att rinna över golvet. 
Sedan på kvällen, när de kom hem, sade hon: "Varf öre skulle 
du hava mig att göra på det viset? Nu får vi väl flytta häri-
från." — "Det tror jag icke", sa han. 

Dagen därpå kom de från slottet ock hämtade hänne med 
hästar ock vagn. Ock då fick hon stiga upp i slottet ock kläda 
sig till brud att vigas med slottets härre. Ock då var det den 
prins som hade friat till hänne, ock även vallpojken. "De här 
spratten, jag har gjort dig, var betalning för det du tjärade min 
häst", sa han. Och de levde sedan ett lyckligt liv. 

45. Det var en gång en prinsessa som hade fött upp en lus, 
till hon blev så stor, så hon flådde den ock sydde ett livstycke av 
skinnet. Så lät kungen utgå ett påbud, att vem som kunde gissa, 
vad prinsessans livstycke var av, skulle få hänne till hustru. 
Ock det kom prinsar ock härrar från alla länder, men ingen 
kunde gissa, vad livstycket var av, så det var ingen som fick 
prinsessan. Ock åren förgick, ock hon blev ogift. 

Så var det en gång en tiggarpojk, som hade smitit sig in i 
hännes rum en natt, ock när prinsessan tog av sig livstycket, så 
slängde hon det i golvet ock sa: "Tvi ditt förbankade luseskinn, 
som så många har skolat gissa ock ingen kunnat!" Sedan när 
det var en gissningsdag utsatt, då sa pojken: "Om jag bara finge 
gå in, så skulle jag nog gissa't." Då var det en general som 
sa, att "du skall få stå under min kappa", ock det gjorde han. 
Ock när kungen frågte, vad livstycket var av för skinn, sa poj-
ken: "Ett luseskinn." — "Vem var det?" sa kungen. "Det var 
j'ag", sa generalen. "Nej, det var jag", sa pojken ock stack fra'tn 
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huvudet under kappan. Ock pojken fick prinsessan, dok det blev 
bröllop. Ock prinsessan blev så järtans glad, att hon slapp att 
gå ogift. 

Det var en prinsessa som blev tagen av sjöfrun, 
ock där fick hon vara länge. Så var det en prins, som skulle 
försöka att taga hänne därifrån. Han gick till sjöfrun ock tog 
tjänst. Och så försökte de att fly därifrån, men hon kom efter 
dem ock tog dem tillbaka. 

Men när de hade varit där så länge, så prinsessan hade lärt 
sig några trollkonster, gav de sig i väg. När sjöfrun saknade 
dem, skickade hon sin karl efter. Då förvandlade prinsessan 
dem till gäss. När han fick se dem, trodde han, att det icke var 
de, utan vände om. När han kom tillbaka, frågte sjöfrun, om 
han såg dem. "Nej jag såg icke mer än ett par gäss, som låg 
på vattnet ock sam." — "Det var de", sa sjöfrun, "du får ut 
igän." 

Så for han efter dem igän. När de fick se honom, så för-
vandlade de sig till ett par änder. När han fick se dem, vände 
han om. När han kom hem, frågte sjöfrun, om han såg dem. 
"Jag såg bara ett par änder, som låg oick sam." — "Det var de", 
sa hon. "Jag får ut själv", sa hon. 

Så satte hon efter dem. När prinsessan fick se hänne, sa 
hon: "Om frun vänder på sig, skall hon få se en vacker jung-
fru kommer efter." Det var solen, rann upp. När sjöfrun vände 
på sig ock fick se solen, så sprack hon. Ock då var prinsen ock 
prinsessan frälsta ock kom lyckligt i land. 

En skräddare hade fått en sirapssmörgås, olck det kom 
flugor ock satte sig på den. Ock då slog han till med ett tyg-
stycke ock dödade sju flugor i ett slag. Då tyckte han, att han 
var ämnad till något annat än till sy. Ock så gjorde han ett 
bälte ock skrev på det: "Slagit sju i ett slag." 

Ock så gav han sig ut ock gå ock kom till en kungsgård. 
Ock där gick han in ock bad att kungen skulle ta honom i 
tjänst, Ock när kungen fick se bältet, att han slagit sju i ett 
slag, så trodde han, att han var en så stor krigsjälte, så han, tog 
honom. i tjänst. Det första han skulle göra, så skulle han döda 
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ett stort vildsvin, som var så farligt, så ingen torde fara den 
vägen. Kunde han det, så skulle han få hans dotter till hustru 
ock halva riket. Ock skräddaren gick dit, där vildsvinet uppe-
höll sig. När vildsvinet fick be skräddaren, satte det åt honom. 
Han till att springa ock svinet efter. Ock han sprang in i en 
kyrka, som dörren stod öppen, ock svinet efter. Ock så sprang 
skräddaren ut genom fönstret, ock sedan stängde han dörren. 
Ock då var vildsvinet fånget. 

Men han kunde inte få kungens dotter, innan han slagit 
ijäl ett par jättar som var där intill. "Ock det skall ingen konst 
vara med det, bara jag sedan får hänne", sa skräddaren. Ock 
så gick han till skogen, där de var, ock då låg de ock sov 
ummal ett träd. Skräddaren plockade flikerna,2  fulla med sten, 
ock så kröp han upp i trädet ock kastade sten först på den ene. 
Då vaknade han och frågte, varför den andre slog honom. Se-
dan kastade han på den andre, då blev han arg, för den andre 
kastade sten på honom. Så kolm de ihop ock slåss, så- de slog 
ijäl varandra. Då gick skräddaren ner ock till kungen ock sa, 
att han slagit ijäl dem. Då blev kungen glad ock gav honom sin 
dotter till hustru. Ock efter kungens död blev han kung ock 
levde ock regerade i många år. 

Skämtsagor. 
48. Två knallare lågo på ett ställe. Ock om morgonen 

skulle de läsa morgonbönerna, ock då föll de på knä vid sängen. 
Ock medan den ene läste, skulle han skära ett stycke av säng-
täcket, men skar av jackskörtet i stället. Ock när de kom ut, 
sa han till den andre: "Se vad jag tog, med3  jag läste." — "Ja, 
jag kan la se det, du är så flikomskuren4", sa den andre. 

bredvid. 
fickorna. 
medan. 
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Det var sju knallare som kom till en rågåker, då det 
blåste, ock då trodde de, att det var en sjö, ock då la de sig att 
simma över. Ock när de kom över, skulle de räkna, om alla var 
överkomna. Ock de räknade ock fick det blott till säx, för den 
som räknade, räknade sig inte själv. Men så fick de se en ko-
mockal, ock då la de sig ner ock stack näsorna i hänne; ock se-
dan så räknade de hålen, ock då blev det sju. 

Några knallare skulle fara åt skogen ock hugga ved, 
ock de som hade farit före, hade tappat yxen. Ock då de andre 
kom ock fick se yxen, sa de: "Där har de lagt sin yx, där skall 
vi lägga vår med." Ock så la de yxen på vägen. Ock när de 
kom åt skogen, hade de ingen yx att hugga med. Då sa de, att 
de skulle bränna ikull träden; men så hade de ingen eld. Då sa 
en av dem, att de skulle ta en gren ock slå honom i skallen med, 
så skulle de få eld. "För jag var la2  i stallet i morse ock slog 
huvudet i en bjälke, så det eldade för ögonen." Ock så slog de 
honom i.  skallen med grenen, så han dog, men ingen eld fick de 
ändå. Ock så gjorde de vid flere, så det var två igän. Så fick de 
se en ekorre; den skulle den ene ta, •ock den andre skulle gå 
hem efter en gryta att koka den i. Men ekorren hoppade ur det 
ena trädet ock i det andra, ock då Sa han: "Hoppar du före, som 
är liten, så hoppar jag la efter, som är stor." Ock så hoppade 
han ock blev hängande med tjåken3  på en gren. Ock där hängde 
han ock grinade, när den andre kom med grytan. Ock då sa han: 
"Grina inte så mycket du, jag har la inte slagit mer än en fot 
av grytan än." Han trodde, att han grinade åt det, men han 
hängde död. 

Några knallare skulle ligga på ett ställe en gång, på 
den tiden då de brukade surbröd. Ock då hade hustrun i huset 
ställt ett tråg med surdeg på sängkransen över där knallarna 
låg, ock det började susa ock fräsa. Ock då sa en "Tyst, vad 
är det? Nu kommer la2  fan, så nu är det la bäst vi läser." Ock 
så sa de till en pojk: "Läs mustiga böner ock ligg inte ock 

spillning efter en ko. 
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slabbra med Fader vår." Ock då sa han: "Antingen jag läser 
eller svär, tar la fan oss lika väl." Ock så jäste det ena deg-
stycket efter det andra över träget ock i golvet. Ock då blev 
de förskräckta ock sprang sin väg ifrån påsarna ock allt-
sammans. 

Två knallare kom in på ett ställe, som de hade kokat 
mat ock hade nyss lyft grytan av.elden ock på golvet, ock hon 
stod där ock kokade, när de kom in. Ock då frågte de, vad det 
var för en gryta som kokade själv. Då sa de, att det var en 
självsjuda. Då köpte knallarna grytan. 

Så gick de, tils de kom till en sjö. Då tog de vatten i grytan 
ock la fläsk i hänne, ock då skulle de försöka, om hon kokade. 
De väntade länge, att hon skulle koka, men det blev ingen kok-
ning av. Då blev de arga ock kastade grytan i sjön, ock när 
hon kom till bottnen, så bubblade det upp, ock då sa de: "Nu 
kokar hon!" Ock då tog den ene ett stycke bröd ock hoppade i 
öck skulle doppa i grytan. Men den andre tyckte, att han blev 
för länge nere, så han sa: "Nu doppar den fan upp allt flottet; 
jag skall la ner ock jälpa honom." Ock så hoppade han i också 
ock blev där; ock så blev det slut på dem. 

En knallare kom till en korsväg. Där stod en gammal 
vägvisare, det trodde knallen var en mänska. "God kväll, far", 
sa knallen, "skall I handla något i kväll?" Men inte svar. "I 
vill la handla något, efter I tiger. Här har I en tröja ock ett par 
yllesockarl; de skall värma er bra i kölden. Pängar kan jag få 
en annan gång." Ock så hängde han sakerna på vägvisaren ock 
gick sin väg. 

Aret därpå gick knallen samma väg, ock vägvisaren stod 
på sin plats. "God kväll, far", sa knallen, "nu skall I la köpa 
en ny uppsats2, efter I har slitit ut det jag lemnade i fjol. Men 
jag skall ha betalt för det jag lemnat först." Men inget svar 
nu häller. "Jaså, I vill inte betala godvilligt, så skall la jag 
ta med pock", sa knallen. Ock så gick han bröstgänges på väg- 
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visaren med sådan kraft, så han for ikull ock stenhögen isär, 
som han stod i. Ock där under var en skatt förvarad. Då blev 
knallen glad ock sa: "Pinahålarassaclö, bara man bidar ock har 
fördragsamhet, så nog får man betalt." 

En knallare kom en gång till en gubbe, som brände 
tjära. "Vad är det I gör?" frågade knallen. "Jag kokar orka", 
sa gubben. "Kan jag få köpa för säx styver till min märr?" 
sa knallen. "Det går la för sig", sa gubben. "Sätt er baklänges 
på märren ock lyft på roppenl!" Ock det gjorde knallen, ock så 
tog gubben en slev het tjära ock slängde i röven på märren, ock 
hon satte av i fullt sken. "Ptro, ptro, det tyr2  för tre styver", 
sa knallen. Ock han trillade av, ock märren sprang sin väg, så 
han inte fick se den mer. Ock så gick han upp i ett kyrktorn, 
ock då fick han se hänne på långt avstånd, ock då blev han så 
glad, så han hoppade ner ock slog ijäl sig. 

Det var en gång en knallare som var sjuk. Så skic-
kade han en käring till en annan så kallandes klok käring med 
piss'', för hon skulle säga, vad sjuke han hade. Men på vägen 
trillade käringen ikull ock slog ut pissen. Men så var det en ko 
som pissade, då höll käringen kärlet under. Ock när hon kom 
till den andra käringen med kopissen, sa hon, att det blir en 
brokig tjurkalv. Ock när hon kom tillbaka, frågte han, vad det 
är för sjuke. Ock hon sa, att det blir en brokig tjurkalv, sa 
käringen. 

Knallen blev frisk ock gav sig ut att gå med sin påse. Så 
hände en gång, han låg på ett ställe, att en ko kalvade om nat-
ten, med5  knallen sov, ock kalven tog de in i stugan. Ock när 
knallen vaknade ock fick se kalven, trodde han, att han hade 
fått den. Då blev han förskräckt ock sprang sin väg ifrån både 
påse ock stövlar. Ock när husfolket vaknade ock fick se kalven 
stå ock suga på knallens stövlar ock han borta, då trodde de, att 
kalven hade ätit upp knallen. Då blev de rädda, så de brände 

svansen. 
räcker. 
så kallad. 
urin. 
medan. 
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upp knallens stövlar ock påse, för de trodde, att när folk kom 
ock fick se knallens saker ock inte honom, att de skulle tro, att 
de hade tagit livet av honom. Ock han kom häller inte tillbaka. 

En friare skröt av att han var så rik ock förmögen, 
så han hade allting så bra. Ock var gång han kom till fästmön, 
så sa han, att han röptei fläsk. Men en gång klädde fästmön 
ut sig till tiggerska ock gick dit ock bad, att hon skulle få låna 
hus över natten; ock det fick hon. Men då var inte friarn 
hemma. Men han kom fram på natten; ock när han kom, sa 
han: "Mor, jag är svulten." — "Det står ett fat kål i skåpet", 
sa hon. Då gick han ock tog fram det, ock då låg det en död 
mus i fatet. Ock då tog han den ock slickade av •ock kastade 
hänne i golvet ock åt ur kålen. 

Sedan en annan gång han kom dit, sa han: "Jag röper 
fläsk." — "Kall kål ock avslickad mus smiter ock i hus", sva-
rade fästmön. Ock sedan fick han inte gå dit mer. 

En friare hade en fästemö, som var så duglig ock ar-
betsam. Var gång han kom dit, så satt hon ock spann; ock 
hon skräppte2  av hur många tenar hon spann om dagen. Men 
för att pröva hänne så tog han nyckeln till spannmålsboden ock 
gömde i blånekraken3  på spinnrocken. Sen gick han inte dit på 
en hel månad. 

Ock när han sedan kom dit, så gruvade de sie för att bod-
nyckeln var bortkommen. Då gick han till spinnrocken ock tog 
fram nyckeln. Men då blev de flata, för då fick han se, att hon 
inte kunde något. Ock sedan gick han inte dit mer. 

En böneman skulle tiodubbla allt, vad friarn uppgav 
sig äga. När han kom till svärfadern, sa han: "Jag har en 
häst." — "Du har icke en, utan tio." Ock så sa han allt vad han 
uppräknade. "Och en väderkvarn har jag." — "Du har icke en, 
utan tio", sa bönemannen. "Fä112  har jag icke mer än ett sår 

2) rapade. 
skröt. 
redskap att fästa blånorna på. 
togo illa vid sig. 

2) visst. 
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på det ena benet." — "Det är icke ett litet sår, utan du är rutten 
i hela kroppen", sa bönemannen. "Är du det", sa svärfadern, 
"vill jag icke ha dig till måg." Så han fick korgen genast, för 
han hade gjort sådant ackord med bönemannen. 

59. Det var en munk i Husaby kloster, som höll sig väl 
med en bondhustru, som bodde intill kldstret. 

Ock inpå gården låg en gammal stubbe, 
med den betecknade mor sin gubbe. 
När stubben stod emot dörrens kant, 
var fallet hemma, det sågs ju grant. 

En dag var f alle hemma, ock hon hade glömt att resa stub-
ben. Ock när kvällen kom, så kom munken, ock då sjöng Karin 
för sitt barn, hon satt ock hade i knät: 

Ack, skymtar du för gluggen, 
kär söten min, 
ack, gud välsigna skuggen, 
kom inte in. 
Far är hemma, vy vy, far är hemma. 

"Vad är det du tontar2  på?" sa Pär. 
Då sjunger Karin: 

Om små barn ej ska' gråta, 
kär söten min, 
man får så underligt låta, 
kom inte in. 
Jag menar den kamn 
är båd viller ock gal'n, 
som inte kan höra att far är hemma, 
vy vy, far är hemma. 

Äntligen gick munken sin väg. 
"Jag skall nog fånga den svarte räven", 
gav Per till löfte ock knytte näven. 

En dag sa Pär till Karin, att han skulle ta kalven ock le 
till Skara. "Det blir till skatten ändå ett tag." 

Ock Karin hon svängde sig lätt på klacken, 
ock vips låg stubben ikull på backen. 

far lille. 
gnolar. 
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Ock när kväll blev, så kom munken, ock då dukade Karin 
med alla sorters mat ock drick. 

Men Pär hade inte lett till Skara, 
han gömde sig bara. 

Ock när munken var inkommen, gick Pär fram till gluggen. 
Ock så spände han ett vargnät för dörren, ock så skrek han till: 
"Far är hemma!" 

Ock munken han sprang på dörren i hast, 
men då blev han i nätet fast. 

Ock Pär han hade en stor knölpåk, som han slog munken 
av alla krafter med. Slutligen gick nätet sönder, ock munken 
sprang sin väg, men kåpan satt kvar •i nätet. Nätet med kåpan 
säges vara förvarat i Husaby kloster. 

60. En härreman hade en torpare som hade en dotter, som 
han ville åt. En gång skickade han sin betjänt dit ock bad, att 
han skulle få det käraste de ägde. Då undrade de, vad det kunde 
vara, utan deras gamla märr, ock den fick betjänten med sig 
hem. När han kom hem, gick han upp till härrn ock sade, att 
nu är hon är. "För hänne upp på mitt rum", sade härrn. När 
det var gjort, sa han till härrn, att hon var där. Då bad han, att 
han skulle lägga hänne i sängen. Det var icke lätt, men han 
ledde märren intill sängen ock pöttei till hänne, så hon trillade 
på rygg i sängen. Sedan sa han till härrn, att hon var där. 

När härrn kom ock fick se, att det var märren, blev han 
ond ock sade, att om han kunde skaffa hänne ned för trapporna, 
så ingen fick höra det, skulle han slippa straff. Men det blev 
ett förfärligt buller, så folk kom ut. Då blev härrn ond ock 
arresterade betjänten i en kölna över natten. 

Men en av pigorna hade en fästman. De hade gått dit förut 
ock tagit alla sorters mat ock dryckesvaror med sig, så betjän-
ten fick det bra för natten. Men pigan var rädd, att härrn skulle 
få se hänne ock hännes friare, när han kom att öppna. Men be-
tjänten sa, att de skulle göra som han sa, så skulle det gå 

1) stötte. 
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bra. Där stod en tjärburk. Han tog ock tjärade friarn, ock se-
dan strödde han fjäder över honom ock sa, att när härrn öpp-
nar, att han skulle springa på honom i dörren ock ut, ock hon 
bak dörren. Ock när härrn kom ock öppnade om morgonen, 
sprang han ut. Då frågade han, vad det var för en. "Det är en 
Härrans ängel, som har varit hos mig i natt. Kom, skall härrn 
få se, vad jag har. Allt det här har jag fått i natt, ock har haft 
ett himmelrike." 

"Nästa natt skall du få stänga inne mig här", sa härrn. Ock 
dt gjorde han. Men då tog han flera med sig ock slog i väggarna 
ock förde ett förfärligt väsen. Ock om morgonen, när betjänten 
kom ock öppnade, frågte han, hur härrn har mått. "Här har 
varit värre än i hälsefyri", sa härrn, "för småjäklar2  har fört ett 
förf ärligt väsen, så här skall ingen arresteras mer." Ock ifrån 
den dagen kom ingen dit. 

61. Det var en bonde, som skickade sin käring till staden 
att sälja en ko ock en tupp. Kon skulle hon ha säxton riks-
daler för ock tuppen säxton 'skilling. Men hon begärde säxton 
skilling för kon ock säxton riksdaler för tuppen. Kon blev 
hon genast av, med, men tuppen ville ingen ge så mycket för. 

När hon kom hem, sa bonden, att hon var ett dumt nöt. Men 
andra dagen gick hon till staden med tuppen ock ville tvinga 
den som köpte kon att ge sig säiton riksdaler för tuppen. Men 
det ville han icke, utan han tog ock gav käringen ett rus, så hon 
somnade, ock så tjärade han hänne ock strödde fjäder över 
hänne. När hon vaknade, trodde hon icke, att det var hon, utan 
att hon var en ängel. "Men jag skall ändå gå hem; skäller hun-
den, då är det icke jag." Ock så gick hon, ock när hon kom så 
nära hemmet, så hunden fick se hänne, skällde han av alla kraf-
ter. Då trodde hon, att hon var en ängel, ock gick upp på taket 
ock skulle flyga sin väg. Men när hon tog flykten, föll hon i bac-
ken. Där låg hon, när gubben kom ut. "Dum har du varit, ock 
det blir du. Men jag skall gå bort ock icke komma hem, innan 
jag träffat tre käringar, som icke är slugare än du", sa gubben. 

hälvetet. 
smådjävlar. 
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Så gick han ock kom till ett ställe; där sprang en käring ut 
ock in med ett såll ock bredde förklädet över. Hon skulle bära 
in solen med sållet. När hon kom ut, sken solen i sållet, men 
när hon kom in, var hon borta. På det viset höll hon på. Hon 
hade nybyggd stuga, men icke något fönster. Då högg gubben 
hål på väggen, så solen sken in i stugan. Det fick han hundra 
riksdaler för. 

Ock så gick han vidare ock kom till ett ställe; där gick han 
in. Där stod käringen ock hade tagit en ny skjorta på gubben 
ock slog honom i huvudet med en sten ock skulle slå hål, så han 
fick den på sig. Då klippte han hål på den, så han fick den på 
sig. Det fick han hundra riksdaler för. 

Sedan gick han vidare ock gick in på ett ställe, där var 
käringen ensam inne. Hon frågade, var han var hemma. "I 
Ringarike", sa han. "Jaså i himmelrike", sa käringen, "då kan-
ske I känner min förste man Petter ock hur han har det. Det 
är fäm år sedan han dog." — "Den känner jag mycket väl", sa 
han, "han har det svårt, han går ock tigger sina smulor." — 
"Då kanske I vill taga litet mat med er till honom." — "Ja, det 
skall jag gärna göra", sa han. Ock så lässte de på en vagn kött 
ock fläsk ock bröd ock alla sorter mat ock så hundra riksdaler. 
Sedan satte de en häst för vagnen, ock så for han sin väg. 

När hännes man fick se, att en karl körde därifrån med 
häst ock vagn, gick han ock frågade, vem det var. "Det var en 
ifrån himmelrike", sa käringen, "ock jag skickade litet mat ock 
pängar till min förste man. Ock så fick han häst ock vagn, för 
han skulle slippa att bära." Då satte gubben sig upp på en häst 
ock skulle rida upp honom. När den andre förstod, att han var 
eftersatt, körde han in i skogen ock gömde häst ock vagn ock 
sedan la han sig på rygg på vägen ock såg uppåt. När den 
andre kom dit, frågte han, om han hade sett någon köra förbi. 
"Ja, jag ser en sdm kör uppåt himmelen. Om I kommer hit ock 
lägger er, får I se honom." Ock han steg av hästen ock gick 
dit. Då var den andre kvick att taga den hästen med ock for sin 
väg. - 

När han kom hem, hade käringen harvat ock sått. Då frågte 
han, vad hon sått. "Jag sådde salt, för den något sår, han nå- 
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got får." — "Dum har du varit, ock det är du, men nu har jag 
sett de som är lika dumma som du", sa gubben. 

Käringen skulle ut åt gärdet ock slå, ock gubben 
skulle se efter kritternal ock koka maten. Det första han gjorde, 
så skulle han kärna, så han fick snalr. Men när han hade kär-
nat en stund, så gick han åt källaren oek tappade drick. Som 
han höll på ock tappade, så kom han ihåg, att han inte stängde 
dörren, när han gick ut, så han sprang med svicken i näven. 
Ock när han kom in, hade grisen kommit in ock pött2  ikull 
kärnan, så grädden var på golvet. Då blev han så arg, så han 
spjärnde2  till grisen, så han dog. Ock när han sen kom till käl-
laren, var dricken utrunnen. Sedan slog han grädde i kärnan 
igän, för smör det skulle han ha. 

Men så led det till middag, så skulle han gå efter vatten. Men 
då torde han inte lemna kärnan inne. Då band han hänne på 
ryggen, ock när han lutade på sig ock skulle ta upp vattnet, då 
rann grädden i brunnen. 

Sedan skulle han koka gröt till middagen. Men så kolm han 
ihåg, att kon stod inne. Då tog han ock ledde upp hänne på 
taket, ock för att hon inte skulle trilla ner, så släppte han tåget 
ner igenom skorstenen ock band änden om låret på sig. Men 
som han stod ock rörde i grytan, så trillade kon ner ock drog 
gubben upp i skorstenen. 

Ock när käringen kom ock skulle ha middag, då hängde 
kon vid taköf sen4. Då skar käringen av tåget, så kon föll ner. 
Ock när hon kom in, då stod gubben på huvudet i grytan. 

Några tjuvar hade tagit sig före att stjäla får ock 
slakta på en kyrkogård. En gång skulle en gå ock stjäla en 
bagge, ock de andre skulle invänta honom på kyrkogården. Men 
under tiden kom det en bärande med en sjuk, som inte kunde gå, 

kreaturen. 
stött. 

- 3) sparkade. 
takkanten. 
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utan måttet bäras. Han skulle skava moss2  av korsen på kyrko-
gården ock ta in, så skulle ha bli bra. När tjuvarna fick se ho-
nom, trodde de, att det var tjuven söm kom med baggen. Då 
frågte de: "Är han bra fet?" Då blev han så rädd, så han 
kastade den sjuke i backen ock sprang. Ock den sjuke blev så 
rädd, så han till att springa ock. Ock från den dagen både han 
gick ock var frisk. 

i) måste. 
2) mossa. 



Undersökningen av svenska folkmål 
1922. 

AV HERMAN GEIJER. 

I. Förvaltning ock personalförhållanden. 

Till fortsättning under år 1922 av den undersökning av 
svenska folkmål, som fr. o. m. år 1914 bedrivits med understöd 
av 'statsmedel, har Riksdagen beviljat ett reservationsanslag å 
28,600 kr., samma belopp som beviljats för år 1921. 

Genom k. brev till statskontoret den 22 juni 1921 bestäm-
des, att beträffande arbetets utförande ock anslagets fördelning 
på olika utgiftsposter skulle gälla enahanda bestämmelser, som 
genom k. brev den 22 oktober 1920 fastställts i fråga om mot-
svarande för år 1921 beviljade anslag. 

Undersökningens ledare ha under år 1922 varit desamma som 
under föregående år, nämligen professorerna 0. von Friesen, B. 
Hesselman, J. A. Lundell ock A. Noreen, överbibliotekarien J. 
M. Hulth samt docenten H. Geijer. Till arbetsutskott för år 1922 
ha ledarne återvalt prof. Lundell, ordförande, överbibliotekarien 
Hulth, skattmästare, ock docenten Geijer, sekreterare. 

Till att bestrida genom ovannämnda k. brev den 22 oktober 
1920 föreskrivna särskilda arbeten, vilka åligga Undersökningen, 
mot i samma k. brev fastställda arvoden ha ledarne för år 1922 
valt samma funktionärer som under föregående år, nämligen 
Torsten Ericsson ock Herman Geijer. De ha dock 
båda under år 1922 för olika ändamål i betydlig utsträckning 
åtnjutit tjänstledighet, varunder deras åligganden bestritts genom 
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vikarier på sätt nedan skall nämnas. Ericssons chick Geijers 
tjänstgöringstider under året ha varit följande: 

Er i cs s on har tjänstgjort i Uppsala under tiderna 1/1-5/3  
ock 2/10-31/12, alltså sammanlagt 5 månader ock 5 dagar. På 
resor i Undersökningens tjänst har E. tillbragt tiden 1/9-140, 
alltså 1 månad ock 1 dag. Semester har E. åtnjutit 5/3-31/3, 
alltså 26 dagar. Återstoden av året, nämligen månaderna april—
augusti, har E. åtnjutit tjänstledighet dels för att vårda sin 
hälsa, dels för att kunna, under fortsatt vistelse i Gränna, ägna 
sig mer odelat, än det under tjänstgöringen i Uppsala varit ho-
nom möjligt, åt bearbetande av sitt material rörande Västman-
lands folkmål. Som vikarie för E. under tiden april—augusti 
har tjänstgjort fil. dr J. Götlind, till vilken E. avstod hela sitt 
arvode för ifrågavarande fem månader. Av denna tid har Göt-
lind tjänstgjort i Uppsala 1/4-124 15/4-2/6, 17/7-21/5, d. v. s. 3 1/2  
månader. På resa i Undersökningens tjänst tillbragte Götlind 
tiden 23/5-16/7, d. v. s. 24 dagar. Semester åtnjöt Götlind 5/0-22/6, 
d 	v. s. 19 ,dagar, vilket, beräknatefter samma måttstock (1 1/2  
månad på ett år) enligt vilken Ericssoh ock Geijer ägt rätt att 
uttaga semester, jämt motsvarar Götlinds vikariatstjänstgöring 
under de fem månaderna april—augusti. 

G eijer har tjänstgjort i Uppsala under följande tider: 112.- 
10/3,  15/2_1/2,  10/2_55/3,  504_15/5,  55/5_174,  554_554,  154_5/32,  

2912 31/12. Efter frånräkning av 9 enstaka semesterdagar, som 
under dessa perioder uttagits ock som inräknas i nedan nämnd 
semestertid, utgör tjänstgöringstiden i Uppsala sammanlagt 
något över 8 1/2  månader. Härunder ha dock vid skilda tillfällen 
infallit enstaka till Stockholm förlagda arbetsdagar, använda 
antingen i Undersökningens eller i Folkminneskommitt&ts 
tjänst eller i bådas. Dessa arbetsdagar i Stockholm, tillsammans 
23, falla helt utanför nedan nämnda sammanhängande perioder 
av kommittéarbete i Stockholm. På resor i landsorten för Under-
sökningens räkning har G. tillbragt tiden 27/3-254, alltså 30 
dagar. För deltagande i dagliga sammanträden i Folkminnes-
kommittén uppehöll sig G. i Stockholm under tiderna 2/2-15/2  
samt 5/12-2912, tillsammans 30 dagar. På resa för kommitténs 
räkning har G. tillbragt tiden 15/5-27/5, d. v. s. 13 dagar. Semes- 
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ter har G-. åtnjutit under tiderna 11/3_14/ j,  15/8_16/3,  22/3,  27/3,  12/7,  
19/7_22/7,  21/2_22L,  /5 2O/4........12/9 

2/10-2/10, sammanlagt 32 dagar. Lik- 
som för år 1921 ha Undersökningens ledare även för år 1922, 
genom beslut den 16 december 1921, den 24 mars ock den 26 
augusti 1922, beviljat G. frihet att, i den mån det kunde erfor-
dras för Folkminneskommittåns arbeten, vare sig dessa utfördes 
i Uppsala eller annorstädes, uttaga tjänstledighet, en frihet 
varav G. begagnat sig under tiderna 1/3_24/3, 28/4-396 samt 1/12-
23/13. Till vikarier för G. hade genom beslut vid samma tillfäl-
len, då tjänstledigheten beviljades, av Undersökningens ledare 
förordnats fil. lic. F. Tydån för tiderna 1/2_24/3  ock 28/4_30/3,  
sammanlagt nära 4 månader, samt fil. dr J. Götlind lör tiden 1/12 
—23/12. Ericsson hade undanbett sig att ifrågakomma till vika-
rie. Tjänstledigheten var liksom under år 1921 partiell, ock er-
sättningen lör vikariatstjänstgöringen bestreds på samma sätt 
som då, i det G. till sina vikarier avstod en del av sitt arvode. 
Vikariatsarvodena, som beräknades efter en mellan G. ock vika-
rierna överenskommen grund av 600-kr. i månaden, uppgingo 
för hela år 1922 till sammanlagt 2,800 kr. För de avlöningsför-
måner, varav G. sålunda gick i mistning, erhöll han detta liksom 
föregående år ersättning från det under åttonde huvudtiteln 
uppförda förslagsanslaget till kommittéer ock utredningar ge-
nom sakkunnigel. 

Expeditionen vid landsmålsarkivet förestods under tiderna 
1/1-8/1  samt 2/10-3911 av Ericsson, under tiderna 9/1-13/7  samt 
23/8_1/1O av Tyclån, under tiderna 12/7-22/8  samt 1/12-23/1.2 av Göt-
lind. Under de delar av Tydåns ovannämnda tjänstetid, då han 
ej varit vikarie för Geijer, nämligen under tiderna 94___21/i,  27/3  
—22/4, 1/7-13/7  ock 23/8-140, sammanlagt under nära fyra måna-
der, har han varit tillkallad som extra arbetsjälp ock honore-
rats av statsanslaget enligt samma beräkningsgrund, 600 kr. för 
en månad, som tillämpades i fråga om vikariatsersättningarna. 
Även vid ett par tillfällen mot slutet av året har Tyclån biträtt 
som extra arbetsjälp för vissa speciella, mindre uppgifter. 

Som biträde vid expeditionen ock vid i övrigt inom arkivet 
förefallande göromål har under hela året fröken Dagmar 

1) Jfr Sv. landsm. 1922, s. 54 f. 
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Jönsson tjänstgjort, honorerad av statsanslaget såsom till-
fällig arbetsjälp. Under en del av höstterminen har därjämte 
fröken Märta Enquist arbetat inom arkivet som tillfällig arbets-
jälp vid registreringsarbeten m. m. 

För de arbeten, som utförts i Uppsala ock på resor av Un-
dersökningens ur statsanslaget honorerade årsanställda medar-
betare ock av deras vikarier, redogöres nedan under kapitel 
III ock kap. IV. För de arbeten, som utförts av Undersök-
ningens övriga medarbetare, redogöres nedan under kap. III: 2 
ock IV: 2. 

Beträffande de reso r, som under år 1922 helt eller delvis 
bekostats av statsanslaget ock som enligt föreskrift i ovan-
nämnda k. brev den 22 oktober. 1920 skola upptaga en tid av sam-
manlagt minst åtta månader, må här nämnas, att den samman-
lagda tiden för ifrågavarande resor uppgått till inemot f j o r-
t o n månader. 

II. Samlingarnas tillväxt ock användning. 
Totalsumman av landsmålsarkivets tillväxt år 1922 ut-

gör nära 25,400 renskrivna lappar i sedesformat (varav om-
kring 24,000 innehålla ordförråd, omkr. 1,000 ortnamn, omkr. 
100 andra namn, omkr. 350 grammatik, 30 småtäxter), vidare 
omkring 150 blad 8:o (mäst grammatik ock ordförråd), omkring 
1,600 blad 4:o (varav omkring 900 grammatik ock omkring 550 
täxter), omkring 150 blad folio (täxter m. m.), 6 typordlistor, 
58 band eller häften innehållande. uppteckningar (mäst gramma-
tik) samt 3 kartor ock 13 fotografier. Andra format än ovan-
nämnda, som i tidigare årsakcessioner stundom tagit en rätt stor 
plats, ha detta år ej i nämnvärd utsträckning förekommit. 

Den ovanligt stora enhetlighet i fråga om format ock yttre 
skick i övrigt, som kännetecknar 1922 års akeessioner, beror till 
väsentlig del därpå att häri ej ingå några större samlingar från 
tidigare arbetande organisationer eller från enskilda, utan för-
bindelse med Undersökningen arbetande undersökare; årsakces-
sionen i sin helhet består väsentligen i sådana samlingar, som 
av Undersökningens medarbetare under det eller de sista åren 
åstadkommits. Jämför man årsakcessionen av uppteckningar 
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under föregående år med hänsyn endast till den del av akcessio-
nen, som under året eller under närmast föregående år uppteck-
nats, torde 1922 års tillväxt vara den största, som hittils före-
kommit. Stora samlingar äldre nppteckningar ha däremot i re-
gel ingått i de föregående årsakcessionerna. 

Arkivets referensbibliotek, som vid utgången av år 
1921 innehöll 588 nummer, har under året ökats med 160 num-
mer, till betydlig del gåvor. 

Gåvor till sina handskrifts- och trycksamlingar har Un-
dersökningen under året fått mottaga från följande föreningar 
ock institutioner: Nordiska Museet, Dalarnes Hembygdsförbund, 
Föreningen Jämtslöjd, Norra Smålands Fornminnesförening ock 
Phonogramm-Archiv-Kommission der Akademie der Wissen-
schaf ten i Wien, samt från följande enskilda personer: jurna-
listen Anton Andersson, Uppsala, fil. lic. T. Buoht, Uppsala, lek-
tor W. Cederschiöld, Göteborg, lektor H. Celander, Göteborg, 
folkskollärare Th. Erlandsson, Bunge, docent H. Geijer, Upp-
sala, fil. dr J. Götlind, Uppsala, hemmansägare L. Hansback, 
Älvdalen, professor B. Hesselman, Uppsala, lektor N. Hännin-
ger, Göteborg, lektor A. Isaacsson, Karlstad, fil. kand. R. Jirlow, 
Jena, f. d. kamrer P. G. L:son Langenfelt, Linköping, fil. lic. 
G. Lindberg, Stockholm, professor J. A. Lundell, Uppsala, fil. 
dr R. Norrby, Stockholm, hemmansägare Olaus Olsson, Hjälteby, 
fil. lic. Carin Pihl, Uppsala, fil. dr E. W. Selmer, Kristiania, 
lektor N. Sjödahl, Falun, fil. dr E. Terner, Lund, kamrer K. 
Trotzig, Hedemora, fil. lic. F. Tydkn, Uppsala, lektor A. Vest-
lund, Hudiksvall, docent 0. östergren, Uppsala. 

Bland dessa gåvor märkes särskilt den från Phonogramm-
Arohiv-Kommission, utgörande nämnda kommissions skriftserie 
nr 1-39, 41-43, 45-53, från åren 1900-1920. 

Antalet antecknade besök i Undersökningens arkiv un-
der år 1922 utgör 1,459. I förhållande till den för år 1921 anteck-
nade besökssiffran 2,492 innebär detta en nedgång med ej mindre 
än 1,033. Till betydlig del beror denna minskning därpå, att dr 
Götlind under en stor del av året ock fröken D. Jönsson under 
hela året varit anställda vid landsmålsarkivet på sätt ovan 
nämnts ock att deras i tjänsten gjorda besök på arkivet icke 
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antecknats, under det att år 1921 för vardera av dem i regel an-
tecknats besök varje dag såväl förmiddag som eftermiddag. Ett 
par andra av dem, som under år 1921 hörde till arkivets träg-
naste besökare, ha år 1922 vistats på andra orter än Uppsala. 
För övrigt gäller, om besökssiffran 1922 detsamma som om före-
gående års besökssiffror, nämligen att den ej är en mätare på 
hela användningen av landsmålsarkivets samlingar, utan endast 
till den del densamma försiggår i arkivrummen, men därutöver 
användas arkivets samlingar i stort omfång på universitetsbi-
bliotekets allmänna läsesal, efter det manuskript från lands-
målsarkivet rekvirerats dit. över de besök, som göras på läse-
salen för begagnande av landsmålsarkivets samlingar, utan att 
samtidigt arkivets egen lokal i biblioteket besökes, föres ingen 
statistik'. 

Hemlån för bearbetning till medarbetare inom staden ha 
ägt rum i 30 fall. Antalet lån utom staden utgör 63. 

III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning. 

1. Arbeten honorerade av. statsanslaget. 

Den av statsanslaget honorerade personalens arbetstid inom 
arkivet har liksom föregående år till största delen tagits i an-
språk för löpande göromål, som åligga Undersökningen till 
följd av dess tvåfaldiga uppgift såsom på samma gång utgö-
rande ett centralarkiv ock en centralorganisation för föranstal-
tande av undersökningar rörande största delen av landet, under-
sökningar som till övervägande del utföras av andra personer 
än de av statsanslaget honorerade medarbetarne. På sätt, var-
för i kap. I redogjorts, har uppgiften att förestå expeditionen 
inom arkivet varit fördelad mellan Ericsson ock Tycihn eller 
Götlind, så att endera av dem skött denna uppgift under varsin 
del av året. Den, som sålunda under en viss del av året före-
stått expeditionen, har haft att under tiden i första hand mot-
taga besök, brev ock inkommande samlingar; ombestyra expe-
ditionen av lånerekvisitioner; handhava ock bokföra utbetal- 

') Se Sv. landsm. 1920, s. 31. 
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ningar samt föra jurnaler ock ackvisitionskatalog. Besva-
randet av vid besök ock i brev framställda förfrågningar samt 
granskning av inkommande samlingar ävensom meddelandet av 
individuella instruktioner åt upptecknare ha allt efter omstän-
digheterna Vordelats mellan Undersökningens alla medarbetare. 

Den sedvanliga allmänna instruktion skur sen på vå-
ren gavs av Geijer ock Götlind samt amanuensen vid Nordiska 
Museet Sigurd Erixon med början den 29 april ock avslutning 
den 19 maj. Antalet deltagare var 18. Kursen omfattade 16 före-
läsningar i Uppsala, varav Geijer höll de fyra första, behand-
lande dialektforskningens föremål ock medel, dess förhållande 
till närstående forskningsgrenar, tillvägagångssättet vid upp-
teckningsarbetet ock vid redigering av uppteckningar samt grov 
ock fin beteckning; Götlind höll de tio därpå följande föreläs-
ningarna, som ägnades åt landsmålsalfabetet, ock Erixon de två 
sista, innehållande inledning till etnologien, översikt över be-
byggelsen ock inledande anmärkningar rörande allmogens ma-
teriella kultur. Dessutom företogs en dag (24/5) en exkursion 
med 9 kursdeltagare till Nordiska Museet ock Skansen, varvid 
museets allmogeavdelning samt dess arkiv för svensk folkkän-
nedom demonstrerades. Vid den individuella handledning, som 
utöver den allmänna instruktionskursen i stor utsträckning 
meddelats, ha utom de ovannämnda medarbetarne Geijer, Erics-
son, Tydkn ock Götlind jämväl fil. dr L. Levander ock fil. lic. 
P. Envall medvärkat, nämligen när det gällt sådana uppteck-
nare, som arbetat i Dalarne. Slutligen skall i detta samman-
hang nämnas, att Tyohn under vårterminen för elever vid Upp-
sala folkskoleseminarium har hållit några föreläsningar om 
folkminnen, avsedda att intressera dem till uppteckningsarbete i 
sina hemorter. 

Av sådana till arkivförvaltningen hörande arbeten, vilka 
icke äro att räkna till löpande göromål, ha under året medhun-
nits följande, som här torde böra nämnas. Till Upplandskatalo-
gen har Ericsson utarbetat en inledning, huvudsakligen be-
stående alv en systematisk översikt över de i katalogen tilläm-
pade indelningarna av manuskripten med avseende på innehåll 
ock proveniens, en översikt som för katalogisering av annat 
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likartat material torde kunna tjäna till ledning i tillämpliga 
delar. De år 1921 utarbetade förteckningarna över Söderman-
lands—Närkes ock Västmanlands—Dala landsmålsföreningars 
samlingar ha slutgranskats i sammanhang med signeringl. över 
de samlingar, som hopbragts av Styrelsen för undersökning av 
Gästriklands ock Hälsinglands folkmål, har katalog utarbetats, 
ock i sammanhang därmed ha hithörande manuskript signerats. 
Alla dessa katalogiseringsarbeten ha utförts av Ericsson. Geijer 
har, då sådant för pågående arbeten erfordrats, ehuru blott till 
smärre delar, utredigerat egna samlingar av ortnamn m. m. 
från västra Jämtland, av ord ock ortnamn från Ore ock Rättvik. 
Med ledning av förprickningar, som av professor Hesselman 
gjorts, ha ur täxterna från Uppland utförts excerpter på lappar 
geuom fröken Jönsson till ett antal av omkring 4,000, i huvud-
sak utgörande vad som ansetts böra ur hela täxtsamlingen utta-
gas till komplettering av Upplandsordbokens ordförråd. 

Den bearbetning av materialet, som under året utförts av 
den av statsanslaget honorerade personalen, har bestått i föl-
jande: 

Ericsson har — under sin tjänstledighet — arbetat på 
genomgång ock gruppering av sitt material till dialektgeogra-
fisk översikt över Västmanland. Geijer har fortsatt det i 
föregående årsberättelse omtalade arbetet rörande ljudbeteck-
ningar ock vad därmed samma.nhänger2  samt har på grundval 
av ovannämnda egna samlingar från Rättvik ock Ore i Dalarne 
utarbetat en framställning rörande dialektvariationerna inom 
dessa två socknar att användas av dr Levander för clalmålsut-
redningen. Av trycket ha under året utkommit Geijers upp-
satser "Några bidrag till frågan om tilljämningens ock apoko-
pens utbredningsvägar" (Sv. landsm. B 18), Västerbottens folk-
mål i "Sverige" VI, s. 687-695, Ångermanlands folkmål i Nor-
disk familjebok samt redogörelsen för Undersökningens värk-
samhet år 1921, tryckt i Sv. landsm. 1922. Av dessa uppsatser 
ha dock endast de två sistnämnda under året utarbetats2. 

Geijers arbetstid har under året till betydlig del åtgått för 

Jfr Sv. landsm. 1922, s. 62 f. 
Sv. landsm. 1922, s. 64. 
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folkrainneskommiWns utredning ock därmed sammanhängande 
arbetenl. 

Den bearbetning av materialet, som utförts av G ö tlind 
ock Tydn under de tider, då de tjänstgjort som vikarier för 
Ericsson ock Geijer, har helt ock hållet gällt varderas sär-
skilda undersökningsområde, för Götlinds del Västergötland, 
för Tydens del Östergötland ock nordöstra Småland. Till stör-
sta delen ha dock deras hithörande arbeten utförts under andra 
delar av året ock redovisas nedan i ett sammanhang under III:2. 

2. Bearbetning utförd av Undersökningens övriga 
medarbetare. 

Utom genom de av statsanslaget honorerade medarbetarne 
har under år 1922 liksom under år 1921 bearbetning av mate-
rialet i större omfattning utförts av två medarbetare, vilka av 
Undersökningen honorerats ur landstingsmedel ock donations-
medel, nämligen fil. dr L. Levander ock docenten E. N e u-
m a n, samt av ett flertal medarbetare, vilka för detta sitt arbete 
ej åtnjutit något understöd från Undersökningen eller från med 
denna samvärkande organisationer för vissa landskaps utfor-
skande. Vad arvodet för Levanders arbete under år 1922 beträf-
far, har det till betydlig del erhållits genom ett honom tilldelat 
anslag å 2,500 kr. ur Längmanska kulturfonden. Av Västgöta 
folkmålskommittk har honorerats dr Götlinds arbete under 
de delar av året, då han ej tjänstgjort som vikarie för antingen 
Ericsson eller Geijer, dock ej under september månad, då Göt-
lind utan arvode sysslade med en specialuppgift, varom se ne-
dan under Västergötland. Styrelsen för östgötamålens under-
sökning har under året, på grund av förhållanden varför redo-
göres under Östergötland, icke haft tillfälle att understödja 
några arbeten. Av de gamla styrelserna för landskapsundersök-
ningar har under året endast Upplandsstyrelsen fortsatt under-
stödjandet av arbeten rörande dess område, såsom synes av vad 
som nämnes nedan under Uppland i denna avdelning ock i av-
delning IV: 2. Ytterligare en förening, nämligen Sällskapet för 

1) Jfr ovan, s. 43 f. 
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gotländsk forskning, har under året fortsatt att understödja 
dialektforskningsarbeten, varför redogöres nedan under Got-
land, avdelning IV: 2. 

Det viktigaste av 1922 års bearbetningsvärksamhet, bort-
sett från den del därav som utförts av personal som honorerats 
av statsmedel, ter sig, framställd landskapsvis, på följande sätt. 

Dalarne. Fil. dr L. Levander har fortsatt arbetet på 
de i föregående årsredogörelse omtalade, geografiskt uppställda 
tabellerna ock däri infört även det material, som av L. ock andra 
samlats under resor i övre Dalarne åren 1921 ock 1922, samt på 
ordlappar utredigerat de av honom själv på resor 1921 ock 
våren 1922 gjorda uppteckningarna. Konsonanter, kvantitet ock 
akcent ha under året varit särskilt föremål för L:s arbete. I 
anslutning till arbetet på de språkgeografiska tabellerna har L. 
även utarbetat andra delen av sin frågelista, vari nyssnämnda 
delar av grammatiken behandlas. 

Fil. lic. P. Envall har under månaderna maj ock juni på 
landsmålsarkivet fortsatt sitt arbete på en översikt över målen i 
Dalarnes bärgslag ock har därvid påbörjat utarbetandet av en 
historisk ljudlära. Den huvudsakliga delen av arbetet ägnade 
han dock åt formläran. Från allmänna typordlistor ock från av 
Envall särskilt utarbetade frågelistor infördes å tabeller över-
sikt över vissa partier av formläran, huvudsakligen substantiv-
böjningen. Material saknades dock ännu från Folkare härad, 
Svartnäs kapellag samt Kopparbärgs ock Aspeboda socknar. 

Lektor N. Sjödahl har slutfört sin utredning rörande 
vissa språkföreteelser i Västerdalarnei ock under våren tryckt 
sin gradualavhandling "Gammal kort stavelse i Västerdal-
målen". 

Gotland. Fil. mag. H. Gustavson har påbörjat sam-
manställningar av gotländskt dialektmaterial för utrönande av 
vissa språkgränser på ön. Han har dessutom under första halv-
året 1922 fortsatt arbetet på "Gottländsk ordbok på grundval av 
C. och P. A. Säves samlingar" samt därvid avslutat bokstaven 

1) Se Sv. landsm. 1922, s. 66. 
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b. Det av Gustavson utarbetade ordbokspartiet har dock ej 
ännu kunnat tryckas, enär medel därtill saknats. 

Medelpad. Fil. lic. A. Vestlund har arbetat på en av-
handling över Medelpads folkmål, behandlande i första rummet 
vokalerna. Som inledning därtill har V. under året arbetat på 
en översikt över förhållandet mellan målen i Medelpad ock i 
grannlandskapen. Första delen av arbetet är tryckt 1923. 

Norrbotten. Fil. lic. C arin Pihl har fortsatt sitt arbete 
om vokalerna i överkalixmålet. 

Lektor Hulda It utber g har på enstaka punkter kom-
pletterat sin avhandling om Nederkalixmålet, bl. a. med ett parti 
om akeenten. 

Uppland. Professor El esselman har fortsatt arbetet på 
den uppländska ordboken, för vilket arbete han under en del av 
året haft tjänstledighet från sin professur. 

Lektor A. Isa a csson har under året slutfört arbetet på 
sin gradualavhandling "Om Södra Fjärdhundralands folkmål" 
(tryckt 1923 i Sv. landsm.). 

Västergötland. Fil. dr J. Götlind har, såsom ovan (s.,  
43 f.) nämnts, under fäm månader tjänstgjort som vikarie åt 
Ericsson ock under en månad som vikarie åt Geijer ock har 
följaktrigen under hälften av året endast kunnat ägna en mindre 
del av sin arbetstid åt fortsatt arbete på den språkgeografiska 
översikten över Västergötland. För denna uppgift tillika med 
därför erforderliga undersökningsresor har han däremot odelat 
använt månaderna januari—mars samt oktober—november, för 
vilken tid han honorerats av Västgöta folkmålskommitt& Den i 
förra årsredogörelse& omtalade bearbetningen av vokalerna har 
fortsatts därhän, att före årets slut västgötamålens vokaler bli-
vit till största delen klarlagda. En ny frågelista för västgöta-
målens ljudlära, omfattande omkring 800 ord, har i sammanhang 
härmed utarbetats. Nya språkkartor ha också utarbetats, där 
typord inlagts, som undersökts på resor av Götlind ock hans 
medarbetare. Sammanlagda antalet språkkartor över Väster- 

1) Se Sv. landsm. 1922, s. 68. 
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götland uppgick vid årets slut till omkr. 185. Excerperingen 
har genomförts för huvudparten av täxterna från Västergötland 
i sammanhang med ett arbete rörande en viss grupp täxter,-som 
Götlind under året utfört för Jubileumsutställningens i Göte-
borg publikationsserie, nämligen en översikt över hela det nä-
genmaterial, som finnes samlat från Västergötland. Det mästa 
därav, omkring 1,000 nummer, tillhör landsmålsarkivet, i Upp-
sala ock utgör den största posten i arkivets täxtsamlingar från 
detta landskap. Den därnäst största samlingen västgötasägner 
är den till omkring 150 nummer uppgående samling, som på 
1880-talet hopbragtes av Västgöta landsmålsförening i Lund. 
Götlinds bearbetning av sägnerna omfattade hela materialet, 
men av utrymmesskäl måste vid publiceringen en sådan be-
gränsning göras, att historiska ock anekdotiska sägner uteslö-
tos ock ämnet sålunda väsentligen koncentrerades till de sägner, 
som röra folktro. Hela det dithörande sägenmaterialet har av 
Götlind grupperats efter de folktrosföreställningar, varom säg-
nerna handla. Detta arbete utfördes väsentligen under septem-
ber, för vilken månad Götlind icke uppbar arvode vare sig av 
Undersökningen eller av Västgöta folkmålskommitt& 

Fil. lic. R. Liunggr en har i anslutning till sin förra 
året utförda ortnamnsforskningl publicerat en uppsats "Jyske-
torp och några andra ortnamn i Älvsborgs län" i tidskriften 
Namn och Bygd 1922. 

Västmanland. Doc. E. N euman har under år 1922 fort-
satt med arbetet på inledningen till det av honom år 1921 ut-
givna medeltida glossariet C 201- ock därvid på landsmålsarki-
vet genomgått dialektsamlingar från Södra Dalarne (Husby, He-
demora In. In.) ock Södermanland. Vidare har N. genomgått en 
del äldre handskrifter på Kungl. Biblioteket i Stockholm, om 
vilka kunde förmodas, att de härröra från ungefär samma om-
råde som handskrif ten C 20. 

Ångermanland. Fil. lic. T. Bucht har under sommaren 
ock hösten fortsatt arbetet på sin avhandling om utvecklingen 
av gammalt kort o ock u i Norrlands dialekter. Valda exempel- 

1) Se Sv. landsm. 1922, s. 69. 
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ord till ett antal av omkring 800 har han samlat ock grupperat 
i en lista, som genom Undersökningens försorg utdelats till ett 
tiotal personer, vilka med ledning härav in.lemnat begärda 
exempelsamlingar. 

Östergötland. Fil. lic. F. Ty clA n har, såsom ovan nämnts, 
under största delen av året varit upptagen av praktiska arbeten 
inom Undersökningen, dels som vikarie för Geijer, dels som till-
fällig ,arbetsjälp. Under våren ock sommaren har han emel-
lertid, om ock blott under mycket begränsade tider, fortsatt arbe-
tet på utredning av vokalernas historia i östgötamålen. Han 
har vidare i sammanhang härmed utarbetat en frågelista lör un-
dersökning av målen i nordöstra Småland l samt 'författat två 
under året tryckta uppsatser om Östergötlands folkmål, den ena 
i Nordisk Familjebok, den andra i Turistföreningens resehand-
bok för Östergötland. Under senare delen av året har Tydki, 
med utgångspunkt i ett kapitel av sin undersökning om den 
östgötska vokalutvecklingen, nämligen kapitlet om utvecklingen 
av gammalt kort o ock u, företagit en jämförande undersökning 
rörande dessa vokalers utveckling i gammal kort stamstavelse i 
mellansvenska ock uppsvenska mål i allmänhet ock för den skull 
påbörjat en omfattande excerpering av dialektmaterialet från 
Södermanland, Närke, Västmanland, Uppland, Södra Dalarne, 
Gästrikland ock Hälsingland, alltså upp till den trakt, där 
Buchts undersökning rörande motsvarande ämne vidtager2. 
Denna undersökning är att betrakta som en •exkurs till östgöta-
undersökningen ock kommer att publiceras som en i förhållande 
därtill fristående akademisk avhandling. Då Ty&ns arbete så-
lunda väsentligen kommit att under året gå utanför ramen för 
östgötaundersökningen i egentlig mening, har Styrelsen för öst-
götamålens undersökning ej understött detta hans personliga 
arbete. Även de båda andra forskare, som jämte Ty(Mn ägnat 
sig åt östgötamålens undersökning, Alander ock Törnqvist, ha 
under året varit upptagna av arbeten för egen del. Det avbrott, 
som sålunda i viss mån rått i fråga om bearbetning av det egent-
liga östgötamaterialet, torde dock ej bliva långvarigt. 

Jfr Sv. landsm. 1922, s. 71. 
Se ovan. 
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IV. Undersöknings- ock samlingsarbeten i 
bygderna. 

1. Resor utförda av Undersökningens av statsanslaget 
honorerade medarbetare. 

, 3,/o l Ericsso n 	 7 -1  har under tiden / 	utfört en resa, som 
gällde dels fortsättning av hans undersökning av Grännamålet i 
Småland, dels uppteckning ock kontrollering av tidigare upp-
tecknat material i Vadsbo härad i Västergötland, dels slutligen 
undersökningar inom Ljusnarsbärgs socken i Västmanland. 

Geijer har under året utfört en resa i Undersökningens 
tjänst, nämligen under tiden 27/3-23/4  till Dalarne. Förra delen 
av resan (27/3-33/4) gjordes i sällskap med Levander ock gällde 
Rättvik med dess forna kapellförsamling Boda samt Ore. Un-
der tiden 14/4_25/4 har G. ensam fortsatt undersökningarna inom 
Ore, varvid dessa utsträcktes till jämförelser med byar, som på 
denna resa ej förr besökts, ock variationerna inom socknen nå-
got närmare studerades. Vidare har G. under samma tid besökt 
Mora ock Falun. Under den del av resan, som utfördes av L. 
ock G-. gemensamt, genomgicks det väsentligaste av L:s fråge-
lista jämte G:s under tidigare resor gjorda uppteckningar i Rätt-
vik ock Ore. G:s andel i arbetet bestod under den gemensamma 
resan för det mästa i att söka genom samtal få fram sådana ord 
ock exempel, som eftersöktes, under det upptecknandet av vad 
som sålunda erhölls sköttes till största delen av L. Sarnvärkan 
gällde även ljudbestämningen. Rättviksundersökningen var hu 
vudsakligen förlagd till Sörbyggefjärdingen, som erbjuder ett 
tacksamt, men något svårarbetat undersökningsfält, där dalmå-
let visar en synnerligen stor växlingsrikedom. Även Oremålet, 
som utgör dalmålets utpost på gränsen mot Hälsingland ock som 
med en rätt långt hunnen upplösning förenar många synnerli-
gen arkaiska drag, intar en intressant särställning gent emot 
inre dalmål, ehuru på annat sätt än Rättviksmålet. 
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2. Resor ock insamlingsarbeten utförda av övriga medarbetare. 
Dalarne. Fil. stud. Märta Andersson har gjort språk-

liga ock — fast i mindre utsträckning — folkloristiska uppteck-
ningar å följande orter ock tider: h/7-4/8  i Ludvika socken i byn 
Norrvik under jämförande undersökningar i byarna Sörvik, Di-
gervåla, Pärsbo, Gräsbärg, Gonäs ock Halvars samt i Stora 
Tuna socken; 5/s_bO/9  i Malingsbo socken i byarna Källan ock 
Näset med jämförande undersökning i Malingsbo kyrkby, Bast-
bärget, Bisen, Skräddartorp ock Gräsbärget. Resultatet av resan 
blev: en allmän typordlista ifylld för Ludvika ock en för Ma-
lingsbo, P. Envalls typordlista rörande formläran ifylld för Lud-
vika ock Malingsbo, E. Neumans frågelista rörande vissa ljud 
ifylld för Stora Tuna, Ludvika ock Malingsbo, omkr. 500 ordlap-
par från Ludvika ock omkr. 650 från Malingsbo ock tillägg till 
en tidigare gjord ordsamling från Stora Tunal, vidare något 
folkloristiskt material från nämnda tre socknar. Fröken An-
derssons uppteckningar honorerades med landstingsmedel. 

Folkskolläraren J. Back har lemma en del grammatiska 
upplysningar om Älvdalsmålet samt fyllt delar av Levanders 
typordlista för byarna Blybärg och Evetsbärg i Älvdalen, för 
vilka uppteckningar han erhållit ersättning av landstingsmedel. 

Sekreteraren i Dalarnes hembygdsförbund 0. B annber s 
har under tiden 10-12, 16-21, 23-31 oktober ock 5-11, 27-29 
november företagit en undersökningsresa till socknarna Al, 
Gagnef, Floda, Vänjan, Malung, Lima ock Transtrand, under 
större delen tillsammans med Levander. Bannbers resekost-
nader ha bestritts med statsmedel. 

Fil. mag. W. D al går d har ifyllt Levanders typordlista 
för Djura kapellag. Dalgårds arbete honorerades av landstings-
medel. 

Fil. lic. P. Envall företog under tiden 1/7-15/8  en uppteck-
ningsresa till Stora Skedvi, Husby, Svärdsjö ock Envikens sock-
nar. Största intresset ägnades åt formläran i de olika målen 
utom i Stora Skedvi, där även en allmän frågelista fylldes, då 
förut endast mycket knapphändiga dialektuppteckningar fun-
nos från denna ort. I Stora Skedvi upptecknades även en del 

i) Se Sv. landsm. 1922, s. 74. 
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folklore, huvudsakligen sägner. Envalls resa bekostades av 
statsmedel. 

Fil. kand. Lisa F lods t r öm har ifyllt Levanders typ-
ordlista för Bjursås samt kapitlet om vokaler för Aspeboda. 
Vidare har hon gjort en mindre ordsamling från Bjursås (ord 
som ej finnas i Magnevills ordlista) samt med landsmålsalf abe-
tet omskrivit Säves ordlista från Aspeboda. Fröken Flodström 
har honorerats med landstingsmedel. 

Doc. A. G a gn é r har utarbetat en dialektgeografisk över-
sikt över Gagnefsmålet ock fyllt Levanders frågelista. Gagn& 
honorerades med statsmedel. Dessutom har Gagn& på grundval 
av sina äldre dialekt- ock ortnamnsanteckningar i Gagnef samt 
i anslutning till sin i Namn och Bygd 1919 publicerade uppsats 
om "Sockennamnet Gagnef" utarbetat ock i Dalarnes Hembygds-
förbunds Tidskrift 1922 publicerat en uppsats om "Sjönamret 
Edstjärn och därmed sammanhängande namnformer". 

Fil. stud. K. A. Gustavsson har under en del av somma-
ren gjort uppteckningar av folkmål ock folktro i Nom i Hede-
mora socken. G. har speciellt ägnat uppmärksamhet åt djur-
ock växtnamn i Nom i avsikt att av detta material utarbeta en 
uppsats för Nordiska proseminariet. 

Fil. stud. Mar i a K:s on H äg er har gjort uppteckningar 
i Norrbärke socken. Därvid samlade hon dels material ock ut-
förde illustrationer till sin proseminarieuppsats "Kolnings- och 
hyttermer i Västerbergslagen", vilken uppsats nu är deponerad 
å landsmålsarkivet, dels utarbetade hon en ordsamling, kom-
pletterande Thorfors' ordsamling från samma socken med om-
kring 400 nya ord, samt inlemnade även några små täxter inne-
hållande folklore. Fröken Häger honorerades med medel från 
en donation av Stora Kopparbärgs Bärgslags Aktiebolag. 

Fil. kand. Gabriel Jonsson har under tiden 1/7-25/7  i 
Järna gjort uppteckningar för fyllande av Levanders typord-
lista. Hans resa har bekostats av statsmedel. 

Fil. dr L. Levander har tillsammans med doc. H. Geijer 
(se ovan) under tiden 22/3-15/4  företagit en undersökningsresa 
till övre Dalarne. Därvid besöktes byarna Gärdebyn ock Gärd-
sjö i Rättviks socken, Ovanmyra 1 Boda socken, östanvik ock 
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Näset i Ore socken, där även Furudals bruksmål var föremål 
för en mindre undersökning. Då ett flertal meddelare ej voro 
födda i de omnämnda orterna, utan fått sin språkliga uppfostran 
på andra håll, kunde upplysningar inhämtas även om Tina, 
Västbjörka, Bom ock Blecket i Rättvik, Åsarna i Boda ock Sun-
nanhe,d i Ore. Under tiden 940-11/1.1. gjorde Levander i sällskap 
med sekreteraren i Dalarnes hembygdsförbund 0. Bannbers en 
andra undersökningsresa till övre Dalarne ock besökte därvid 
Floda, Gagnef, Mockfjärd, Vänjan, Transtrand, Lima, Malung ock 
Al. Med denna resa nåddes det resultatet, att det upptecknade 
materialet från dessa socknar kan anses så fullständigt, att den 
återstående insamlingen av material för L:s nu under arbete 
varande dialektgeografiska ,framställning av det övre dalmålet 
kan, med ledning av typordlistan, överlemnas åt några yngre 
forskare, varefter endast en av L. utförd snabbresa i kontroll-
syf te över hela området torde vara behövlig. 

Bibliotekarien vid Universitetsbiblioteket i Kristiania 
J ens Lindberg har under året återupptagit sin år 1921 av 
sjukdom avbrutna undersökning i Särna ock Idrel. 1.4:5 upp-
teckningar gällde huvudsakligen ljud- ock formläran, men även 
syntax ock ordförråd. Av folkdiktning fann han däremot föga. 
L. ock dr 0. M. Sandvik från Lillehammar ha gjort fonografiska 
uppteckningar av dansmelodier ("lekar"). 

Fil. mag. A. Thor f ors har under året gjort upptecknin-
gar i Hedemora ock därför honorerats med landstingsmedel. 

Lektor N. Sjö d ahl besvarade Levanders frågelista för 
Äppelbo socken, varför han erhöll ersättning av statsmedel. Om 
hans arbete med avhandlingen över "Gammal kort stavelse i 
Västerdalmålen" se ovan s. 51. 

Dalsland. Lektor G. Bergman har som innehavare av 
studentkårens Nordiska resestipendium undersökt dialekter i 
Aremark på den norska sidan om gränsen mellan Dalsland ock 
Norge samt studerat närliggande norska mål. Vidare har han 
under 3 dagar företagit uppteckningar i socknarna Ed ock Töl- 

1) Jfr Sv. landsm. 1922, a. 76. 
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tedal i Vedbo härad ock lemnat instruktioner åt fröken Maja 
Ericsson för uppteckningsarbete i Dalsland. 

Fil. stud. Maja Er i csson har under tiden 15/7-9/8  gjort 
uppteckningar i Töftedals socken i Vedbo härad ock därifrån 
inlemmat en ordsamling på omkr. 800 bl. 16:o ock 5 bl. 4:o säg-
ner. Under tiden 198-20/8 företog fröken E. en resa till Frände-
fors socken i Sundals härad ock upptecknade därunder omkr. 
750 bl. 16:o, huvudsakligen en ordsamling, samt 105 bl. 4:o säg-
ner, folktro samt seder ock bruk. Fröken E. har honorerats dels 
med statsmedel, dels med gåvo- ock räntemedel. 

Gotland. Sällskapet för gotländsk forskning har även 
under 1922 understött dialektundersökningarna på ön, som un-
der året fortgått i ungefär samma utsträckning som föregående 
år. För de medel, 600 kronor, som Sällskapet sålunda ställt till 
förfogande, ha följande arbeten utförts. 

Fil. mag. H. Gust avs on har besökt Fårö (för ordsam-
ling) samt Näs, Oja, Hamra, Vamlingbo ock Sundre, där han 
besvarat den s. k. "sammandragna gotländska typordlistan" å 
omkring 175 valda ordi, ock företagit ortnamnsuppteckningar i 
samtliga nämnda socknar samt dessutom i socknarna Fide ock 
Etelhem. 

Fil. stud. N. T ib er g har upptecknat valda typord från 
Fröjel, Levide, Gerum,.Silte, Hablingbo samt deltagit tillsam-
mans med Gustavson i ordsamlingsarbetet på, Fårö, ock slutli-
gen gjort ordsamlingar i Västerhejde ock Hablingbo, ortnamns-
samlingar i Klinte, Fröjel, Levide, Lojsta, Gerum, Silte ock 
Hablingbo samt fyllt en mindre frågelista från Klinte. 

Med statsmedel ha inlösts folkloristiska uppteckningar från 
Stenkumla socken, gjorda av seminarieeleven 0. Lindqv i s t. 

Gligtrikland. Fil. kand. P. E. T. L i ndkvist har under 
tiden 7/8-15 företagit en undersökningsresa till Gästrikland 
ock därvid gjort uppteckningar i Valbo ock Ockelbo socknar. 
L:s resa har honorerats med statsmedel. 

1) Se Sv. landsm. 1922, s. 77. 
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Fil. stud. Ingeborg Nordin har påbörjat uppteckning 
av gårdsnamn i Ovansjö. 

Hälsingland. Fil. dr P. Bogr en har ifyllt Buchts fråge-
lista om ö ock ii för Forsamålet. 

Fil. mag. L. 0. Högb er g har under sommaren 1922 fort-
satt sina samlingar inom Hanebo socken under jämförelse med 
Bollnäs, varvid arbetet mera inriktades på komplettering av 
tidigare gjorda orduppteckningar med exempel ock på niateria-
lets grammatiska gruppering än på uppteckning av nya ord. 

Folkskolläraren A. Lindkv ist har fortsatt sina uppteck-
ningar rörande Färilamålet. Med statsmedel ha inlösts en typ-
ordlista ock &olats frågelista angående ö ock ä ifylld samt andra 
grammatiska anteckningari av Lindkvist rörande Färilamålet. 

Fil. kand. D. Strömb äck har under tiden 8/7-11/8  före-
tagit en dialektundersökningsresa till Alfta ock Ovanåkers sock-
nar. S. har honorerats med statsmedel. 

Härjedalen. Fil. mag. S. Ås ander har fortsatt uppteck-
ningar i sin hemort Lilllaärdal samt arbetat på redigeringen av 
sina samlingar', tils han av sjukdom, lungsot, hindrades från 
att fortsätta. Hans död den 4 oktober 1922 gjorde definitivt slut 
på de av honom själv ock av hans kamrater i Undersökningen 
länge närda förhoppningarna att en gång få hela landskapet 
Härjedalens dialekter klarlagda i en av' honom utarbetad fram-
ställning. Nu finns ingen som kan uppta hans arbete. En av 
hans sista omsorger var att åt sin fader, hemmansägaren 0. 
Olofsson i Asens by i Lillhärdal, uppdraga att till landsmåls-
arkivet i Uppsala överlemna hans samlingar av dialektupp-
teckningar, ortnamn ock folklore från Härjedalen, varjämte han 
uttalade den önskan, att ur kvarlåtenskapen ett belopp av 1,000 
kr. skulle ställas till landsmålsarkivets förfogande såsom ett bi-
drag till täckande av kostnaderna för iordningställande ock 
renskrivande av hans uppteckningar. Hans sålunda på dödsbäd-
den uttalade önskningar ha under år 1923 uppfyllts. 

1) Jfr Sv. landsm. 1922, s. 79. 
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Jämtland. Fil. mag. Sven Sv en sson har kompletterat 
sin ordsamling från Bärg, upptecknat ortnamn från Bärg, 
Hackås ock Myssjö samt gjort en del uppteckningar i Näs. 

Jurnalisten A. Andersson har fortsatt sina folkloris-
tiska uppteckningar i Frösön, Brunflo ock Marieby. 

Lappland. Förre folkskolläraren 0. P. Petter sso n, som 
redan på 1880-talet hade påbörjat samlingar rörande den svenska 
allmogens språk, levnadssätt ock traditioner i sin hembygd, Vil-
helmina socken, samt södra Lappland i allmänhet ock som då i 
Sv. landsmål publicerade några prov av dessa studier ävensom 
av sina med tiden ganska omfattande studier rörande lapparna, 
har under år 1922 återupptagit sitt arbete rörande den svenska 
dialekten i Asele lappmark ock som en början utarbetat en ord-
samling å •omkring 1,000 lappar, till största delen innehållande 
ord, som upptecknats med ledning av Buchts frågelista om ö 
ock ii. Petterssons i slutet av år 1922 insända ordsamling in-
löstes av statsmedel år 1923, då P. fortsätter samlandet. 

Medelpad. Lektor A. Vestlund har under tiden 20/6-27/8  
företagit dialektforskningsresor till socknarna Stöde, Selånger, 
Torp ock Indals-Liden. V:s resor ha understötts med gåvome-
del. Med statsmedel ha inlösts V:s samlingar från Tynderö soc-
ken, gjorda 1917 ock 1918. 

Norrbotten. Fil. lic. C ar in Pihl företog med understöd 
av ett Sederholms inrikes resestipendium å 500 kr. en 3 vec-
kors undersökningsresa i överkalix, vilken resa fortsattes med 
understöd av statsmedel under tiden 12 / 9—ilho. För övrigt har 
fröken P. fortsatt med sin ovannämnda bearbetning av materia-
let från överkalix. 

Närke. Fil. stud. E. Holmkvist företog i slutet av au-
gusti månad en undersökningsresa till Kils socken i samband 
med sina undersökningar i Västmanland. Jfr s. 65. 

Småland. Jur. stud. E. Hägerdal har i sill hemort, Krist-
dala socken, genomgått de exempelord på förekomsten av gam-
malt kort o ock u, som ingå i Tydkis materialsamling. Hans 
sålunda åstadkomna samling från Kristdala har honorerats med 
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medel ur Kalmar läns norra landstings anslag. Senare har han 
gjort en undersökning i Ålems socken, honorerad med medel ur 
Kalmar läns södra landstings anslag, ock slutligen har han med 
ledning av Tydkns ovan (s. 54) omnämnda typordlista undersökt 
dialektförhållanden utefter gränsen mellan Jönköpings ock Kal-
mar län, nämligen i socknarna Järeda, Lönnebärga, Rumskulla, 
Hässleby ock Inga,torp. Sistnämnda resa understöddes dels med 
statsmedel, dels med medel ur Kalmar läns norra landstings 
anslag. 

Läroverksadjunkten frih. E. Kr uuse har fortsatt sin år 
1921 påbörjade undersökning i Dädesjö socken, Uppvidinge hä-
rad, samt därefter undersökt målet i Lenhovda socken i samma 
härad. Dessa undersökningar honorerades med medel ur Kro-
nobärgs läns landstings anslag, varur också bestreds inlösen av 
en mindre efterskörd till K:s förra året gjorda samlingar i Vire-
stads ock Urshults socknar". 

Fil. kand. Gustaf Petersson har fortsatt ock till ar-
kivet inlemnat sina uppteckningar från Nässjö socken', varför 
han honorerats med medel ur Jönköpings läns landstings anslag. 

Uppland. Fil. stud. Emanuel Eriksson har i sin 
hemsocken östervåla gjort en del täxtuppte,ckningar av huvud-
sakligen folkloristiskt innehåll. 

Lektor A. Isaacsson fortsatte ock avslutade sina i ka-
pitel III: 2 ovan berörda undersökningar rörande Fjärdhundra-
målet. 

Läroverksadjunkten frih. E. Kr uuse har gjort uppteck-
ningar i Bladåkers socken ock inlemnat till arkivet en typord-
lista, en ordsamling på omkring 2,000 bl. 16:0, ett mindre antal 
ort- ock personnamn samt 10 bl. 4:o, innehållande sägner m. m. 
Hans arbete har honorerats av Styrelsen för undersökning av 
Upplands folkmål. 

Värmland. Fil. dr J. Gö tlind har i anslutning till sina 
undersökningar i Västergötland ock Dalsland gjort uppteck-
ningar av folkmål ock folktro i Eda socken i Värmland. 

1) Jfr Sv. landsm. 1922, s. 80. 
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Vä,sterbotten. Fil. mag. Seth Larsson har även under 
år 1922 fortsatt sina undersökningar i Nysätra, varvid han nu 
särskilt samlat iakttagelser rörande dativen. 

Fil. stud R. Löf gren har i anslutning till en för Rikets 
Allmänna kartverk utförd undersökning av ortnamnen å Skel-
lefteåbladet utredigerat ock till landsmålsarkivet inlemnat en 
samling av omkring 1,500 ortnamn samt dessutom inlemnat om-
kring 500 blad 16:o innehållande ord ur Skellefteåmålet. Han 
har också varit sänd för konferens till 0. P. Petterssoni. LM-
grens till arkivet inlemnade samlingar ha honorerats av stats-
medel. 

Västergötland. Fil. dr J. Götlind har fortsatt sina un-
dersökningsresor i landskapet för att vinna nya gränsbestäm-
ningar till sin under arbete varande översikt över västgötamå-
len samt för att i övrigt komplettera materialet till densamma. 
Under tiderna 3/1-7/1  samt 19/1-2O/i  har Gr. gjort uppteckningar 
rörande socknarna Fristad, Borgstena ock Tämta i Vedens hä-
rad samt Fänneslunda i As härad. Under denna resa samarbe-
tade G. med hembygdsforskaren Klas Olofsson i Fristad. Under 
en resa 23/6-16/7  gjorde G-. uppteckningar i följande socknar: 
Grolanda i Vilske härad, Erska i Bjärke härad, Grude, S. 
Björke, Gällby, Kvinnestad, öra, Alboga, Od, Hudene ock Molla 
i Gäsene härad, Fölene i Kullings härad, Fristad ock Bredared 
i Vedens härad, Bollebygd i Bollebygds härad ock Landvetter i 
Sävedals härad. Under denna resa besökte G. Härrljunga folk-
högskola, där han höll föredrag om Västergötlands dialekter 
samt instruktionsföredrag rörande uppteckning av folkmål ock 
folklore, med särskilt uppmärksammande av sägenupptecknin-
gen. Under vistelsen vid folkhögskolan gjorde G. även efter 
elevernas meddelanden språkliga •ock folkloristiska antecknin-
gar. Av eleverna ha sedermera två till Västgöta folkmålskom-
miW insänt folkloristiskt material, nämligen fröken Svea 
Ljungkvist, som insänt sägner från Strängsereds socken i Red-
vägs härad, ock fröken Alice Fridström, som insänt sägner ock 
skrock från Tranemo socken i Kinds härad. Under samma resa 

1) Jfr ovan, s. 61. 
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har G. även lemnat enskild instruktion i folkmålsuppteckning 
åt tre personer, som sedermera till Västgöta folkmålskommiW 
insänt värdefulla uppteckningar, nämligen eleven vid Göte-
borgs Högskola fröken Vera Andreen, som insänt upptecknin-
gar från Erska socken i Bjärke härad, lärarinnan fröken Ida 
Svensson, som insänt språkligt ock folkloristiskt material från 
Österbitterna socken i Laske härad ock från Norra Vånga soc-
ken i Skånings härad, ock lärarinnan fröken Edit Svensson, 
som insänt språkligt ock folkloristiskt material från Österbit-
tema socken i Laske härad ock från Fyrunga ock Vinköls sock-
nar i Skånings härad. Götlinds resor ha •honorerats ur stats-
medel. Till honorerande av de undersökningar i orterna, som 
utförts av hans ovan ock i det följande nämnda medarbetare, har 
Götlind under år 1922 erhållit ett anslag ur Längmanska kul-
turf onden å 1,000 kr., vilket anslag under året endast delvis 
förbrukats. 

Fil. kand. A. B r omand e r har inlemnat ett med anteck-
ningar rörande allmogekulturen i Härja socken i Vartof ta härad 
interfolierat exemplar av Sundéns "Allmogelifvet i en västgöta-
socken under 1800-talet". B. har honorerats med statsmedel. 

Fil. mag. Er n st Carlsson har gjort uppteckningar i 
Norra Härene socken i Kinnefjärdings härad ock i Saleby soc-
ken i Skånings härad. Det från dessa orter samlade materialet 
har C. som gåva överlemnat till Västgöta folkmålskommitt6. 

Fil. stud. Maja Er i c ss on har ifyllt Götlinds frågelista 
för Amnehärads socken i Vadsbo härad samt inlemnat en ord-
samling på omkring 400 blad 16:o. Hon har honorerats av Göt-
lind ur anslaget från Längmanska kulturfonden. 

Fil. kand. Mar t i n Ivar s s on har besvarat Götlinds fråge-
lista för vardera av socknarna Fänneslunda ock Crrovare i As 
härad. Han har dessutom gjort samlingar till en uppsats "Böj-
ningslära till Hällstadmålet", som ventilerats på Nordiska pro-
seminariet. I:s arbete med frågelistorna har honorerats av Göt-
lind ur anslaget från Längmanska kulturfonden. 

Slutligen bör nämnas, att lärarinnan fröken A mond a 
Jun gn e r, som sedan många år i samarbete med sin broder 
fil. dr H. Jungner gjort samlingar till en ordbok över målet i 
Jungs socken i Skånings härad, omfattande betydligt mera än 
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10,000 ordlappar, således näst Hallenders ordsamling från Barne 
härad den största ordsamling som finnes från Västergötland ock 
en av de största som finns från någon enskild socken i Sverige, 
bedrivit jämförande studier i de västgötska ordsamlingarna på 
landsmålsarkivet för att sedan med användande härav i orten 
fortsätta kompletterandet av sin egen samling. 

Västmanland. Fil. stud. E. H olmk v is t har fortsatt ock 
utökat sina ordsamlingar från Nora socken samt lemnat upplys-
ningar om språkgränser. 

Fil. mag. Anshelm Th or f or s har gjort smärre upp-
teckningar i Romfartuna i samband med kontrollerande av mate-
rialet i doktor Isaacssons gradualavhandling, å vilken Thorfors 
var andre opponent. 

Ångermanland. Fil. lic. T. B uch t har under några dagar 
(21-26 juli) fortsatt sina undersökningar i Nora socken före-
trädesvis rörande vokalerna ö ock j. 

Öland. Prof. H j. Lin dr o t h har om sitt arbete med 
Ölands folkmål meddelat följande: 

"Sedan den ekonomiska sidan av saken på betryggande sätt 
blivit ordnad, har uppsättningen av den i föregående årsredo-
görelse nämnda del I av "Ölandsmålen" börjats. Arbetet skall 
ingå i Göteborgs högskolas årsskrift." 

Östergötland. Jur. stud. E. H ä g e r dal gjorde under ti-
den 5/6-20/e  uppteckningar, med ledning av Törnqvists fråge-
lista rörande substantivböjningen2, i Slaka, Skeda ock Lande-
ryds socknar i Hanekinds härad samt i Rappestads ock Viking-
stads socknar i Valkebo härad, vilken resa honorerades med 
statsmedel. 

Fil. lic. F. Tyd én företog med understöd av statsmedel en 
resa till Skärkinds socken under tiden 14/8_22,8, i varunder dels 

Jfr Sv. landsm. 1920, s. 44. 
Jfr Sv. landsm. 1921, s. 28. 

5 
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folkloristiska uppteckningar gjordes, dels iakttagelser rörande 
målets akcent, kvantitet samt adjektiv- ock värbböjning. 

Fil. lic. E. T ör n qv ist gjorde med understöd av ett Se-
derholms inrikes resestipendium å 400 kr. dialektundersöknin-
gar i Östergötland under tiden 7-19 juni ock 2-13 september, 
varvid undersökningar gjordes i Vårdnäs socken i Kinda härad, 
Vists socken i Hanekinds härad, Björsäters, Grebo ock Atvids 
socknar i Bankekinds härad samt Yxnerums socken i Skärkinds 
härad. Med understöd av statsmedel företog Törnqvist seder-
Mera under tiden 14/9-9/9  en undersökningsresa till Slaka, Skeda 
ock Landeryds socknar i Hanekinds härad, Askeby ock Ör-
tomta socknar i Bankekinds härad, Stjärnorps ock Vreta klos-
ters socknar i Gullbärgs härad samt Rappestads ock Viking-
stads socknar i Valkebo härad. Törnqvist har härunder även 
ute i orterna kontrollerat E. Hägerdals material. 

Utrikes orter. Rektor G-. Danell har med understöd av 
statsmedel under tiden 6/7-12/8  företagit en resa till Estland för 
att fortsätta de dialektundersökningar, han åren 1900, 1901 ock 
1908 där företagit. Denna gång var avsikten närmast att kon-
trollera ljudanalysen ock utvidga ordsamlingen för Ormsösprå-
kets vidkommande. På resan besöktes Dagö, Ormsö (Holo, 
Norrby, Rälby, Diby), Nuckö ock Nargö. På Ormsö gjordes un-
dersökningar med utgångspunkt i Danells till större delen ut-
skrivna lexikon över Nuckömålet. Under besöket i Nuckö ge-
nomgingos på ort ock ställe en del av P. A. Säves anteckningar 
från Suttlep, varjämte i Nuckö, liksom under hela resan, nya 
dialektuppteckningar gjordes. På Dagö blev ej tillfälle härtill, 
utan blott till en kort rekognoscering. Därvid konstaterades, 
att öns svenska dialekt, som aldrig undersökts, ännu kvarlever, 
ehuru endast hos någon enda individ, varför en närmare under-
sökning på denna ö nästa år är i högsta grad påkallad. Efter 
nämnda undersökningar i svenskbygderna, som utfördes under 
tiden 8/7-8/8, besökte Danell universitetsbiblioteket i Dorpat 
ock påträffade därvid i tidskrifter ock kalendrar från 1800-
talets mitt en hel del förut ej bekanta uppsatser om svenskarna 
i Estland ock på Runö. I Reval kunde litteraturförteckningen 
ytterligare kompletteras. 1 Helsingfors genomgick Danell som 
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hastigast de estlandssvenska samlingarna i Svenska litteratur-
sällskapets folkloristiska ock etnografiska avdelning, särskilt 
S. PerkMns folkloristiska anteckningar, vilka befunnos viktiga 
även ur språklig synpunkt. Det är att hoppas, att det arbete på 
utforskningen av Estlandssvenskarnas språk ock kultur, som 
Danell nu återupptagit, kommer att fortsättas, tils de påbörjade 
arbetena nå sin avslutning. Redan under år 1922 har Danell i 
trenne uppsatser publicerat resultaten av sina äldre ock nyare 
forskningar ock iakttagelser på området, nämligen "Svenskarna 
i Estland", i Rig 1922, "Svenskt bildningsarbete i Estland i våra 
dagar", Svensk Tidskrift 1922, ock "En dag på Dagö", Vår 
Lösen, julnummer 1922. 

I samband med Danell har G. Jakobsson, med understöd 
från Kulturhistoriska föreningen, för Nordiska Museets räkning 
gjort teckningar ock fotografier av hus, gårds- ock byplaner, 
inventarier ni. m. inom Nuckö-Ormsöområdet samt fört anteck-
ningar därom. Detta bildmaterial har också till en del beräk-
nats skola framdeles kunna tjäna som illustrationer i den ord-
bok, Danell förbereder. 



Översikt av inkomster ock utgifter 
för under år 1922 från Uppsala ledda undersökningar av 

svenska folkmål. 

A. Medel som förvaltat 4 av den statsunderstödda 
undersökningen. 

1. Sammandrag av räkenskaperna för användningen av 
1922 års statsanslag. 

'Inkomster. 
Av 1921 års lagtima riksdag å extra stat för år 1922 beviljat 

anslag   kr. 28,600. oo 

Utgifter. 
Arvoden: till Geijer 	  

Summa kr. 28,600. 00 

kr. 9,000. 00 
„ 	Ericsson 

	

 	„ 3,500. 00 
„ 	Götlind 	  „ 2,500. 00 „ 15,000. 00 

Reseersättningar: till Geijer 	  kr. 400. 00 
Ericsson 	  tf 	500. oo 

„ 	fil. kand. 0. Bannbers . 	 f 7 	465. 00 

7 t 	rektor G. Danell 	 ,, 	400. oo 
„ fil. lic. P. Envall 	 ,, 	500. 00 

amanuens S. Erixon . 	 ,, 	20.00 
docent A. Gagn& 	 Y t 	225.00 

0. Gjerdman . 	 ft 	23. oo 
„ 	fil. dr J. Götlind 	 72 	473. 00 

	

„ jur. kand. E. Hägerdal „ 	370.00 
fil. kand. Gabr. Jonsson „ 	225. 00 
fil. dr L. Levander 	 ,, 	780.00 

„ 	fil. kand. E. Lindkvist . 	 If 	150. oo 
Transport kr. 4,531. 00 kr. 15,000. 00 
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Transport kr. 4,531.00 kr. 15,000.00 
Reseersättningar till bibliotekarie 0. Lundberg „ 	8.00 

fil. lic. C. Pihl 	 f 	500. 00 
lektor N. Sjödahl 	 • 180.00 
fil. kand. D. Strömbäck „ 	400. 00 
fil. lic. F. TyMn 	 57 	135.00 
fil. lic. E. Törnqvist 	f 	246.00 „ 	6,000. 00 

Inlösen av handskrifter: 
till fil. lic. G. Lindberg för en ordsamling 

från Hornborga s:n i Västergötland 	 kr. 	50.00 
till lektor A. Vestlund för en ordsamling från 

Tynderö s:n i Medelpad, upptecknad som- 
rarna 1917 ock 1918  	150. 00 

till fil. kand. A. Bromander för ett med anteck-
ningar rörande allmogekulturen i Härja s:n 
interfolierat exemplar av Sundéns "Allmoge- 
lifvet i en västgötasocken" 	  77 	100. 00 

till folkskolläraren A. Lindkvist för ett manu-
skript "Färilamålet (ljudlära och gramma- 
tik)"  	200. 00 

till densamme för en typordligta för Färila s:n 
samt för besvarandet av en av fil. lic. T 	 
Bucht uppställd frågelista angående äldre ö 
ock 	i i nämnda s:n 	  „ 	150. 00 

till fil. stud. R. Löfgren för en ordsamling 
från Skellefteå, huvudsakligen med ledning 
av T. Buchts frågelista, samt för omkr. 1,500 
ortnamn tillhörande Skellefteå-bladets område „ 	100. 00 

till med. stud. E. Eldblom för en uppsats "Om 
gästrikemål, dess fonetik och andra egen-
domligheter 1921" samt för komplettering av 
en typordlista från lille s:n 	 „ 	100. oo 

till fil. stud. Maja Ericsson för dialektsamlin-
gar från Töftedals ock Frändefors' socknar i 
Dalsland sommaren 1922 	  

till professor J. A. Lundell för utgifter vid för-
värvande av Waltnaans anteckningar rö- 
rande Frostvikens folkmål 	  

till folkskolläraren 0. Lindqvist för folkloris-
tiska uppteckningar från Stenkumla s:n på 
Gotland sommaren 1922 	  

Materialier: böcker kr. 417.53, kartor kr. 88.00, 
kartonger kr. 216.00, papper ock övriga ma- 
terialier kr. 234.57 	  

„ 200. 00 

f f 430. 00 

If 20. 00 „ 1,500. oo 

,, 956. 10 
Transport kr. 956.10 kr. 22,500.00 
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Transport kr. 956. 10 kr. 22,500. 00 
Tillfällig arbetsjälp: fil. lic. F. Tyden kr. 

2,580.00, fr. M. Enquist kr. 211.04, fr. D. Jöns- 
son kr. 1,887. 50, fr. R. Jönsson kr. 20. 00 . . „ 4,698. 54 

Diverse expenser: maskinskrivning kr. 151. 76, 
telegram- ock postporton kr. 34. 90; telefon 
kr. 58. 38, frakter ock bud kr. 79. 70, bind- 
ning kr. 103. 82, övriga expenser kr. 16. 80 . . ,› 	445. 36 „ 6,100.00 

Summa kr. 28,600. 00 

2. Redogörelse för de landstingsanslag för år 1922, för vilka 
den statsunderstödda undersökningen är redovisningsskyldig. 

Jämtlands läns landstings anslag. 

Inkomster. 
Behållning från år 1921 	  kr. 	225. 00 

	

Summa kr. 	225. 00 

Utgifter. 
Behållning till år 1923 	  kr. 	225. 00 

	

Summa kr. 	225.00 

Jönköpings läns landstings anslag. 

Inkomster. 
Behållning från år 1921 	  kr. 	100.00 
Anslag för år 1922, förskotterat  	250. 00 

Summa kr. 350. 00 

Utgifter. 
Till fil. kand. Gustaf Petersson för uppteckningar i Näs- 

sjö s:n     kr. 	100. 00 
Till fil. mag. Elin Carlsson för en typordlista ock en ord- 

samling från Burseryd s:n 	  f t 	250.00 
Summa kr. 350.00 

Kalmar läns norra landstings anslag. 

Inkomster. 
Anslag för år 1922 	  kr. 	200.00 

Summa kr. 	200.00 
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Utgifter. 
Till jur. kand. E. Hägerdal för undersökningar i Krist- 

dala s:n . . 	  kr. 	70.00 
Till densamme för undersökningar i Lönnebärga ock 

Rumskulla s:nar  	130. oo 

	

Summa kr. 	200.00 

Kalmar läns södra landstings anslag. 

Inkomster. 
Behållning från år 1921 	  kr. 	200.00 
Anslag för år 1922  	150. 00 

Summa kr. 	350.00 
Utgifter. 

Till jur. kand. E. Hägerdal för undersökningar i Alems s:n kr. 	75.00 
Behållning till år 1923  	275. on 

Summa kr. 350. 00 

Kopparbärgs läns landstings anslag. 

Inkomster. 
Anslag för år 4922 	  kr. 4,000:00 

Summa kr. 4,000, on 
Utgifter. 

Till folkskolläraren J. Back för meddelanden om Älvdals- 
målet   kr. 	25. 00 

Till fil. mag. A. Thorfors för dialektuppteckningar i Hede- 
mora s:n  	90.00 

Till fil. dr L. Levander för bearbetning av övre Dalarnes 
folkmål (11-25 juli, 16-31 aug., sept. ock okt.) 	 „ 1,999. 98 

Till folkskolläraren J. Back för dialektundersökningar i 
byarna l3lybärg ock Evetsbärg i Älvdalen  	200.00 

Till fil. mag. W. Dalgård för dialektundersökningar i 
Djura s:n .  	100. 00 

Till fil. kand. Lisa Flodström för dialektundersökningar i 
Bjursås ock Aspeboda s:nar  	225. 00 

Till fil. stud. Märta Andersson för dialektundersökningar 
i Ludvika, Stora Tuna ock Malingsbo s:nar  	700. 00 

Behållning till år 1923  	660. 02 

Summa kr. 4,000.00 
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f. Kronobärgs läns landstings anslag. 

Inkomster. 
Behållning från år 1921 	  kr. 	250. 00 
Anslag för år 1922  	250. 00 

	

Summa kr. 	500.00 
Utgifter. 

Till frih. E. Kruuse för undersökningar i Dädesjö s:n 	 kr. 	100.00 
Till densamnle för undersökningar i Lenhovda s:n 	 !I 	 300. 00 
Till densamme för grammatiska anteckningar från Vire- 

stads s:n ock dopnamnsstudier från Urshults s:n  	75.00 

	

Behållning till år 1923    71 	 25. 00 
Summa kr. 	500. 00 

3. Redovisning för till undersökningen influtna gåvomedel 
år 1922. 

Inkomster. 
Behållning från år 1921 	  kr. 3,269. 82 

Gåva av fru Emma Zorn 	  „ 2,500. 00 
Summa kr. 5,769. 82 

'Utgifter. 
Till fil. lic. T. Ericsson för dialektundersökningar i Da- 

larne . 	  
Till fil. dr L. Levander för bearbetning av övre Dalarnes 

folkmål (jan., febr., mars samt del av arvode för april) 
Till docent E. Neuman för tiden 1-15 aug. 	  
Till fil. stud. Maria K:son Häger för dialektuppteckningar 

i Norrbärke s:n 	  
Till fil. stud. Maja Ericsson för dialektuppteckningar från 

Töftedals ock Frändefors s:nar i Dalsland 	 
Till lektor Alf r. Vestlund för undersökningsresor till Stöde, 

Selångers, Torps .ock Lidens s:nar i Medelpad 	 
Behållning till år 1923 	  

	

kr. 	43. 93 

2,650. 00 • 
250. 00 

100. oo 

129. 05 

	

„ 	500.00 

	

„ 	2,096. 84 

Summa kr. 5,769. 82 

4. Redovisning för av undersökningen disponerade 
räntemedel 1922. 

Inkomster. 
Räntebehållning från år 1921 	  kr. 	477. 21 

Under år 1922 upplupna räntor  	265. 80 
Summa kr. 	743.01 
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Utgifter. 
Till fil. dr J. Götlind för av honom gjorda utlägg för frakt 

av böcker   kr. 	7. 20 
Till prof. dr P. Krebschner för 52 st. "Fragebogen" för 

Wörterbuchkommission der Akademie der Wissenschaf- 
ten in Wien  	10. 00 

Till fil. stud. Maja Ericsson för en del av hännes uppteck- 
ningar från Frändefors ock Töftedals s:nar i Dalsland „ 	120.95 

Till fr. D. Jönsson, fyllnadsersättning  	150. OG 
Behållning till år 1923  	454. 86 

Summa kr. 	743. 01 

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

1. Sammandrag av Styrelsens för Östergötlands folkmålsunder-
sökning i Uppsala räkenskaper år 1922. 

Inkomster. 
Behållning från år 1921 	  kr. 3,447. 78 
Östergötlands läns landstings anslag för år 1922  	3,000. 0G 
Arsbidrag av godsägare J. G. Wennersten, Kallersta, Lin- 

köping för 1921-1922  	400. 00 
Under år 1921 upplupna räntor  	113.21 

1922 	" 	 168.5G 
Summa kr. 7,129.54 

Utgifter. 
Behållning till år 1923 	  kr. 7,129. 54 

Summa kr. 7,129.54 

2. Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommit0 
i Uppsala år 1922. 

Inkomster. 
Behållning från år 1921 	  kr. 3,123. 74' 
Under är 1921 upplupen ränta  	180. 55 
Ränta å kapitalräkning för 1:sta halvåret 1922  	18.41 

lvsborgs läns landstings anslag för år 1922  	500. os 
Bidrag av fabrikör I. Andén, Fritsla  	300. 00 

jägmästare G. Barthelson, Halna  	300.00 
fabrikör A. Bergengren, Borås  	300. 00 

Transport kr. 4,722.7G 
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Transport kr. 4,722. 70 
Bidrag av godsägare 0. Carlander, Blombacka 	 77 300.00 

godsägare P. Carlander, Siihy  	300. 00 
fabrikör C. Eiserman, Borås 	  77 	 300.00 
landshövding A. Ekman, Mariestad 	 27 	 300. 00 
grosshandlare K. Evers, Borås 	  27 	 300. 00 
kammarhärre E. von Hofsten, Borrud 	 22 	 300. cia 
direktör G. Håkanson, Svaneholm  	300. 00 
löjtnant N. Kuylenstierna, St. Kålltorp  	300. 00 
byggmästare 0. Ohlson, Borås  	300. 00 
överstelöjtnant A. Stenberg, Borås  	300. oe 
doktor K. Wahlstedt, Borås  	300. 00 
kronokassör L. v. Zweigbergk, Borås 	 72 	 300. on 
"En Västgötabok", försålda exemplar  	500.00 

Summa kr. 8,822. 70 

Utgifter. 
Arvode åt dr J. Götlind för år 1922 	  kr. 3,566. 64 
Skattmästarens årsarvode  	300. 00 
Arvode åt revisorerna för 1921 ock 1922  	40. 00 
Materialier, porton m. m. 	  27 	 35. 32 
Behållning till år 1923 	  „ 	4,880. 79 

Summa kr. 8,822. 70 

Sammanfattningar av redogörelserna för 
särskilda kassor 1922. 

Inkomster. 

A. Medel förvaltade av den statsunderstödda undersökningen i 
Uppsala. 

Statsanslag 1922 	  kr. 28,600. 00 
Landstingsanslag 1922 	  12 6,125. 00 
-Gåvomedel 1922 	  > 5,769. 82 
Besparade räntor  	743. 01 kr. 41,237. 83 

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala. 

1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning. 
Behållning från år 1921 	  kr. 3,447. n 
Under år 1921 influtet anslag ock gåvomedel „ 3,400. 00 
Upplupna räntor (1921 o. 1922) 	 „ 	281.76 kr. 7,129. 54 

Transport kr. 48,367. 37 
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Transport kr. 48,367. 37 

2. Av Västgöta Folkmålskommitte. 
Behållning från år 1921 	  kr. 3,123. 74 
Under år 1922 influtna anslag ock gåvomedel „ 5,000. 00 
Försålda exemplar av "En västgötabok" . „ 500.00 
Upplupna räntor 	  „ 198. 96 kr. 8,822. 70 

Summa kr. 57,190. 07 

Utgifter. 

A. Medel förvaltade av den statsunderstödda undersökningen 
i Uppsala. 

Utbetalningar av statsanslaget för år 1922 	  kr. 28,600. 00 
Utbetalningar av landstingsanslag för år 1922 kr. 4,939. 98 
Behållning av landstingsanslag till år 1923 .. 	„ 	1,185. 02 „ 6,125. 00 
Utbetalningar av gåvomedel för år 1922 .... kr. 3,672. 98 
Behållning av gåvomedel till år 1923  	„ 	2,096. 84 „ 5,769. 82 

Utbetalning av räntemedel för år 1922 	 kr. 	288. 15 
Behållning av räntemedel till år 1923  	„ 	454. ss „ 743. Si 

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

1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning. 
Behållning till år 1923 	  kr. 7,129. 54 

2. Av Västgöta folkmålskommitte. 
Utbetalningar för år 1922 	  kr. 3,941. 96 
Behållning till år 1923 	  „ 4,880. 74 kr. 8,822. 70 

Summa kr. 57,190. 07 



Meddelanden från landsmåls= 
föreningarna i Lund rörande arbets= 

året 1922. 

I. översikt av inkomster ock utgifter. 

1. Skånska landsmålsföreningen. 
Inkomster. 

Behållning vid årets början 	  kr. 3,060.13 
Anslag av Malmöhus läns landsting 	  „ 1,560. 00 
Statsanslag 	  95 	700. 00 
Diverse inkomster 	  75 	174. 87 

Summa kr. 5,435.00 

Utgifter. 
För undersökningar i fältet 	 kr. 1,350. 00 
Diverse utgifter  	363.30 kr. 1,713.30 
Behållning vid årets slut 	  „ 3,721. 70 

Summa kr. 5,435.00 

2. Halländska landsmålsföreningen. 
Inkomster. 

Behållning vid årets början 	  kr. 1,252.17 
Statsanslag  	19 	700. 00 
Medlemsavgif ter 	  

59 	115. 00 
Räntor 	  

59 	 64. 75 

Summa kr. 2,131. 92 
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Arvoden till 
Inlösning av 

ledning" 
Expenser m. 

Utgifter. 
upptecknare 	 kr. 1,400. 00 
50 ex. av Hedströms "Väg- 

Behållning 	  

37. 50 
205. 90 kr. 1,643. 40 

488. 52 

Summa kr. 2,131. 92 

3. Småländska landsmålsföreningen. 

Inkomster. 
Behållning vid årets början   kr. 1,538. 87 
Anslag från Jönköpings ock Kronobärgs läns lands- 

ting 	  
ft 
	500. 00 

700. 00 Statsanslag 	  
99 

Summa kr. 2,738. 87 

Utgifter. 
Arvoden till upptecknare 	 kr. 1,250. 00 
Inköp av Hedströms "Vägledning" . . 	 99 	298. 25 
Materialier m. m. 	  99 	119. 25 kr. 1,667. 50 
Behållning   „ 1,071. 37 

Summa kr. 2,738. 87 

4. Landsmålsföreningen för Blekinge ock 
Kalmar län. 
Inkomster, 

Behållning vid årets början 	  kr. 1,956. 88 
Anslag från Kalmar läns norra ock södra landsting „ 350. 00 
Statsanslag  

	700. 00 

Summa kr. 3,006. 88 

Utgifter. 
Arvode för uppteckningar 	  kr. 900. 00 
Behållning vid årets slut 	  „ 2,106. 88 

Summa kr. 3,006. 88 

II. översikt över värksamheten. 
1. Skånska landsmålsföreningen. 

Undersökningar ha under året utförts i Bara ock Oxie hära-
der av kand. I. Ingers, i Vemmenhögs härad av f. d. förste biblio- 
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tekarien A. Malm ock i Ingelstads härad av kand. M. Areskoug. 
Genom dessa undersökningar ha till föreningen inkommit: 
från Bara härad 	  2,648 ordlappar; 

„ Oxie 	„ 	  3,182 7, 

„ Vemmenhögs härad 	  o  3,360  
	  363 „ Ingelstads 	75 	 2,363 

Materialet Materialet har granskats ock inordnats i samlingarna av 
bibliotekarien Malm. 

Halländska landsmålsföreningen. 
Undersökningar ha värkställts i Träslövs s:n av redaktör 

Alb. Andersson ock i Gunnarps s:n av folkskollärare J. Kalen. 
Den förre har som resultat av sitt arbete inlemnat c:a 5,000 ord-
lappar samt en översikt över målets ljud- ock formlära; den se-
nare har inlemnat 4,000 ordlappar ock har utlovat en översikt-
lig redogörelse över målet, vilken dock ännu ej inkommit. 

Småländska landsmålsföreningen. 
Småländska landsmålsföreningen har låtit värkställa upp-

teckningar i Linneryds, S. Sandsjö ock Bärgs (Aneboda) sock-
nar. I de två förstnämnda har fil. kand. J. Andersson varit 
värksam, ock resultatet av hans arbete, c:a 6,000 ordlappar, 
varav c:a 4,000 från Linneryd ock c:a 2,000 från S. Sandsjö, har 
inlemnats till föreningen. I Bärg (Aneboda) har docenten J. 
Lundberg påbörjat uppteckningsarbete. Syftemålet med dessa 
uppteckningar har varit att komplettera föreningens samlingar 
från Kronobärgs län ock därigenom möjliggöra ett noggran-
nare uppdragande av gränslinjen för ur lexikalisk, grammatisk 
ock ordgeografisk synpunkt intressanta språkliga företeelser. 

Landsmålsföreningen för Blekinge 
ock Kalmar län. 

Uppteckningar ha under år 1922 gjorts i Rumskulla socken 
(Norra Kalmar län) av teol, ock fil. kand. Josef Ericsson ock i 
Orsjö.  socken (Södra Kalmar län) av teol. kand. Gunnar Svens- 
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son. Som resultat •av arbetet ha inlemnats c:a 1,200 ordlappar 
av vardera. 

Genom styrelsebeslut av den 6 dec. 1922 uppdrogs åt fil. 
kand. Julius Andersson att göra kompletterande uppteckningar 
i viss del av västra Kalmar län, omfattande Kråksmåla ock Fa-
gerhults socknar, i ändamål att vinna direkt anknytning till de 
undersökningar, som inom Kronobärgs län företagits av Små-
ländska landsmålsf öreningen. Dessa undersökningar äro ännu 
icke avslutade. 

Ovanstående uppgifter ha lemnats: för Skånska landsmåls-
föreningen av f. d. förste bibliotekarien A. Malm, för Halländ-
ska av förste bibliotekarien B. Möller, för Småländska av fil. 
lic. G. Hellström ock docenten J. Lundberg, för Blekinge—Kal-
mar landsmålsförening av professor E. A. Kock ock docenten 
H. Petersson. 

Lund den 31 okt. 1923. 

För Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund 
Emil Olson 
Sekreterare. 



Årsberättelse 
från Institutet för ortnamns: ock dialektforsk: 

ning vid Göteborgs Högskola 
febr. 1922—febr. 1923. 

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

Institutets styrelse ock arbetsutskott ha under arbetsåret 
haft samma sammansättning som under föregående arbetsår. 

Till revisorer för kalenderåret 1922 ha från Institutets sida 
valts advokat 0. Rygård med prof. V. Lundström som supp-
leant, från lärarerådets prof. H. Almquist med prof. P. 0. Grän-
ström som suppleant. Av dessa ha advokat Rygård ock prof. 
Gränström fungerat. Under arbetsåret ha hållits två styrelsesam-
manträden ock fyra sammanträden inom Arbetsutskottet. 

Såsom assistent inom arkivet har under hela arbetsåret 
tjänstgjort fil. kand. D. Palm. 

II. Ekonomiskt understöd. 
Institutet har under arbetsåret mottagit ett anslag av Gö-

teborgs stad, i det att stadsfullmäktige den 4 maj 1922 efter 
motion av hrr Almquist, Almstrand ock Blom tillerkänt Insti-
tutet ett belopp av högst 12,000 kr. att på vissa, närmare an-
givna villkor användas till tryckning av Institutets arbete över 
Göteborgstraktens ortnamn. I övrigt hänvisas till den i Hög-
skolans arkiv förvarade revisionsberättelsen (som gäller ka-
lenderåret 1922). 

III. Institutets arkiv. 
(Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv) 

har, vad handskrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen 
genom sukcessiv införlivning av resultatet av de genom Insti- 
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tutet igångsatta arbetena (varom se nedan IV), dels genom 
förvärvande av följande handskrifter: 
Axel Hanss o n, Personnamnen i Bro socken ock deras uttal 

på allmogemålet. 
Inga SE, cl er st ee n, Försök att bestämma det svenska Löv-

sta-namnets ock de svenska Lövsta-gårdarnas ålder ock kro. 
nologi (seminarieuppsats). 

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet. 
Undersökningsledarens egna arbeten. Undersökningsle-

daren har under arbetsåret huvudsakligen varit sysselsatt dels 
med att till trycket befordra nr III av Institutets skriftserie, 
som utkom i april under titeln "Kust- och skärgårdsnamnen i 
Göteborgs och Bohus län I. Sjökortet Tjörn. Förra delen" (XV 
+ 240 s. jämte sjökort), dels med att kontrollera ock komplettera 
ortnamnsuppteckningarna i Härryda ock Landvetters socknar 
samt utarbeta tryckfärdigt manuskript till det utförliga arbetet 
över Sävedals härads ortnamn ock till första häftet av arbetet 
över ortnamnen på Göteborgs stads område. Dessa senare ar-
beten ha fortskridit så långt, att "Sävedals härads ortnamn" 
redan till största delen föreligger i korrektur ock, i enlighet 
med de av stadsfullmäktige förelagda villkoren, är avsett att 
utkomma under våren, ock att det nämnda första häftet av Gö-
teborgsnamnen beräknas följa kort därefter. 

I den av Västsvenska folkminnesföreningen utgivna skrif-
ten Bohuslänska folkminnen har undersökningsledaren publi-
cerat dels "Små bidrag till en bohuslänsk ordbok" dels "Nils 
Niihn — en bygdeforskningens föregångsman i Bohuslän" (den 
senare förut tryckt som tidningsartikel). I Göteborgs Handels-
tidning har offentliggjorts en uppsats betitlad "Namnforsknin-
gar i terrängen" (med material från Härryda ock Landvetter) 
och i Sydsvenska Dagbladet en principiellt lagd artikel betitlad 
"Ortnamnsforskning ock bygdeforskning". 

Av Institutet igångsatta arbeten. Av sparsamhetsskäl 
har arbetet t. v. väsentligen måst koncentreras till det aktuel-
laste eller mäst brådskande. I fråga om arbetet ute i bygden har 

6 
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Institutet dock även under detta arbetsår haft god jälp därav, 
att enskilda personer, mäst högskolestudenter, som instruerats 
av undersökningsledaren, erhållit Hvitfeldtska resestipendier 
för uppteckningar som falla inom Institutets arbetsområde, med 
villkor att till detta överlemna sina samlingar. 

Excerpering av ortnamn ur tryckta urkun-
d e r har blott behövt innebära komplettering. 

Excerpering av handskrifter har fortsatts i den 
mån, som sådan ansetts f. n. påkallad. Från Kammararkivet ha 
ytterligare inlemnats jordeboks- ock tiondelängclsutdragen för 
Lurs ock Skee socknar. Det till Härryda ock Landvetters sock-
nar hörande k a r tmaterialet har i Generallantmäteriarkivet 
kontrollerats. 

Den speciella handskriftsexeerperingen för Göteborgstrak-
tens behandling har slutförts, vadan blott kontroll återstår. 

Arbetet på uppteckningen av dialekter 
ock levande ortnamnsformer har under våren, som-
maren ock hösten fortsatts av instruerade ock utsända högskole-
studenter ock andra medarbetare. Samlingar av både ortnamn 
ock dialekt ha gjorts i Kareby ock Ytterby i Inlands Södre hä-
rad, blott dialektuppteckningar i Härryda av Sävedals härad 
ock i Hålta av Inlands Nordre härad, blott ortnamnsuppteck-
ningar i Björlanda ock Lundby på Hisingen. Dessutom ha flera 
medarbetare bidragit med att kontrollera ock komplettera det 
folkliga ortnamnsmaterialet i Sävedals hd. 

Den i årsberättelsen 1919-1920 omnämnda uppteckningen 
av målet i Solbärga sn, Inlands Nordre hd, har resulterat i ett 
inlemnat arbete om allmogelivet inom socknen efter mönstret 
av Sundens bekanta monografi. 

Uppteckningen av fisketärminologien har t. v. blott i liten 
skala kunnat fortsättas, då upptecknaren blott kunnat ägna 
ringa tid däråt. 

A ssi st en t en har utom med det löpande arbetet i arki-
vet främst varit sysselsatt med att utarbeta tryckmanuskript till 
Partilie sockens ortnamn. Han har ock i Göteborgs Morgonpost 
publicerat en uppsats om namnet Majorna. En avskrift (till 
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vissa delar blott referat) har tagits av L. Åbergs i Vitterhets-
akademiens bibliotek förvarade "Berättelse" om "provinsdialek-
ten uti Bohuslän" 1843, vilken utgjort en källa för uppgifterna 
om bohuslänskan i Rietz' Dialektlexikon. Av en extra medarbe-
tare har påbörjats en geografiskt ordnad, specificerad lappka-
talog över de i Institutets samlingar ingående dialekttäxterna 
(dess fullbordande har t. v. fått anstä),, varjämte en efter reala 
synpunkter uppställd lappkatalog över samma täxter uppgjorts 
av samma person på Västsvenska folkminnesföreningefis be-
kostnad. 

V. Undersökningsledarens undervisning. 
Vid vårterminens slut gavs som vanligt en instruktionskurs 

på 9-10 timmar för dialekt- ock ortnamnsuppteckning. Delta-
garnas antal var nio. Under v. t. 1922 höllos, såsom redan i fö-
regående årsberättelse omnämndes, seminarieövningar över 
"Ortnamnen ock bebyggelsehistorien". 

Undersökningsledarens resor (utom sommarens resor 
inom länet). 

Den 12 aug. 1922 (i samband med resa av enskild natur) till 
Stockholm för att i Generallantmäteriarkivet ombestyra kon-
troll av kartformer samt överlägga med Kungl. Kammarkolle-
gium angående formulär för namnändringsförslagen från In-
stitutet. 

Den 31 jan.-2 febr. 1923 till Stockholm för att representera 
Institutet vid ett sammanträde, vid vilket Folkminneskommit-
tens förslag till statlig organisation av folkminnesinsamlingen 
i riket diskuterades, samt för att genomgå vissa kartor i Krigs-
arkivet. 

Göteborg den 27 februari 1923. 

Otto Sylwan. 
Johan Vising. 
Nat. Beckman. 

 

Evald Liden. 
P. 0. Wigelius. 

Hjalmar Lindroth. 

   



Table des matikres et rsunAs (1923). 
Traditions populaires, annotMs dans la par. de Otterstad, par 

J. SÖDERLUND P. 5-41. 
Otterstad, dans la Prov. de Vestrogothie. L'auteur par metier 
tailleur; son inser., en partie patois, en partie langue litt., a ete 
reduit, quant aux sons et flexions, å la langue litt. Sur des geants, 
les etres mythiques du bois, du lac, du .fleuve, le lutin, revenants, 
sorcellerie. Moeurs et coutumes. Contes populaires. 

Recherches sur les dialectes de la Subde en 1922; par HERMAN 
GEIJb.R. P. 42-75. 
Organisation, travaux, voyages (province par province). Accroisse-
ment des archives: 25,400 fiches en 16:o (mots, noms de lieux, annot. 
grammaticales), 150 feuilles en 8:o (mots et grammaires), 1,600 
feuilles en 4:o (grammaires et textes), 6 listes de mots typiques, 58 
cahiers (pour la plupart des annot. gramm.). — Recettes et de-
penses: somme totale de l'annee 57,190. 07 cour. (dont 28,600 cour. 
allocation du gouvernement). 

Notices sur les sociäa d'&udiants å Lund pour des recher-
ches dialectales en 1922; par EMIL OLSON. P. 76-79. 
Recettes et depenses: 13,312.67 (dont 2,800 allocation du gouverne- 
ment). Depenses pendant l'annee: 5,924.20, reserves 	l'annee suiv. 
7,388.47. — Accroissement des archives 27,752 fiches en 16:o (anno-
tations de mots pour le dictionnaire). 

L'institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes 
de la Suåde d'ouest, å Gotembourg. Compte-rendu de 

financielle 1922-23. P. 80-83. 
Dotation: 12,000 cour. (la ville de G.). Accroissement des archives, 
travaux executes (cartes et mscrits excerpes, mots de dialectes et 
noms de lieux annotes). Publications. 



Namnförteckning. 

Geijer, H., stockh., fil. lic. (Upps.), docent vid Uppsala univer-
sitet: 

Undersökningen av svenska folkmål 1922, s. 42-75. 
Lindroth, Hjalmar, stockh., fil. dr (Upps.), professor vid Göte-

borgs högskola: 
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforsk-
ning vid Göteborgs högskola febr. 1922—febr. 1923, s. 
80-83. 

Olson, Emil, fil. dr (Lund), professor vid Lunds universitet: 
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande 
arbetsåret 1922, s. 76-79. 

Söderlund, J., skräddare; d. 1903: 
Uppteckningar från Otterstad i Kållands härad, s. 5-41. 

Till årg. 1923 höra som bilagor: 
Om Södra Fjärdhundralands folkmål,•av AUGUST ISAACSSON. 

B. 21 (h. 157). 
Sagor, sägner, legender, äventyr ock skildringar av folkets lev- 

nadssätt, III. 2, s. 49-112 (h. 158). 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 273-368 (h. 159). 
VESTLUND, Medelpads folkmål, s. 3-130 (h. 160). 

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

Under år 1923 har tidskriften av allmänna medel haft ett 
understöd å 6,000 kr. 



Innehåll. 
Titelblad. 
Uppteckningar från Otterstad i Kållands härad av J. SÖDER-

LUND, s. 5-41. 
Kållands härad i Västergötland. Sägner om jättar, skogsfrun, sjö-
frun, näcken, tomten, spöken ock gastar, trolldom, påskkäringar. 
Seder ock bruk. Sagor om jättar, om skam. Undersagor. Skämtsagor. 

Undersökningen av svenska folkmål 1922. Av HERMAN 
GEIJER. S. 42-75. 
F ö r va It nin g: ungefär samma allmänna bestämmelser som fö-
regående år ock samma anställda. — Samlingarnas till-
växt ock a nvändning: tillväxt nära 25,400 lappar i 16:0 
(därav 24,000 ordförråd, 1,100 namn ock 350 grammatik), 150 bl. i 
8:o (mäst grammatik ock ordförråd), 1,600 bl. 4:o (omkr. 900 
gramm. ock 550-  täxter), 150 bl. fol. (mäst täxter), 6 typordlistor, 
58 band eller häften (mäst gramm.), 3 kartor ock 13 fotografier. 
Besök å arkivet 1,459; lån 93. — Ar kiv a rbet en ock mat e-
r ialets bearbetning: dels honorerade med statsanslag, dels 
av andra medarbetare (ordnade efter svenska landskap, därjämte 
rör. estsvenska). — Inkomster ock utgifter: statsanslag 
kr. 28,600.00; från landsting kr. 6,125.00; gåvomedel kr. 5,769.82; 
räntor kr. 743.01. Dessutom redogöres för medel förvaltade av sär-
skilda styrelser i Uppsala (tills. kr. 15,952.24). 

Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande ar-
betsåret 1922, [undert.] EMIL OLSON, s. 76-79. 
Inkomster ock ut gifte r: behållningar vid årets början kr. 
7,808.05, statsmedel kr. 2,800.00, från landsting kr. 2,350.00, div. 
inkomster kr. 354. 62. Förbrukade under året kr. 5,924.20, behållning 
vid årets slut kr. 7,388. 47. — V erksamhete n: resultatet av 
gjorda undersökningar är 27,752 ordlappar från skilda landskap 
ock socknar samt en ljud- ock formlära för Träslövs s:n i Halland. 
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Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforsk-
ning vid Göteborgs högskola febr. 1922—febr. 1923 [av 
HJALMAR LINDROTH], 5. 80-83. 
Organisation. Ekonomiskt understöd: kr. 12,000.00 (från Göteborgs 
stad). Arkivets tillväxt (bl. a. två avhandlingar om ortnamn). Ut-
förda arbeten: kust- ock skärgårdsnamn på sök. Tjörn I (tryckt), 
ortnamn i Härryda ock Landvetters s:nar, "Sävedals härads ort-
namn" (i korr.); excerp. av ortnamn å kartor ock i hskr. Uppteck-
ning av dialekter ock levande ortnamnsformer; avh. om  allmoge-
livet i Solbärga s:n. Undervisning. Resor. 

Table des matiåres s. 84. 
Namnförteckning s. 85. 
Innehåll s. 86. 
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