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Skolpojks- ock Studentslang.
Andra samlingen.
Av RUBEN G:SON BERG.

Föreliggande samling slangord är den andra med samma
titel ock i allt väsentligt av samma art som den förra, vilken
ingick i Svenska landsmålen XVIII: 8 ock trycktes 1900. Den
vänliga uppmuntran, som då kom mig till del, förledde mig att
fortfara med att anteckna ord ock uttryck ur det levande student- ock skolspråket. Efter min överflyttning till Stockholm har
detta skett endast mera sällan; egentligen har det varit blott ur
mina barns vardagstal, som jag hämtat nya tillskott. Däremot
har jag nu tagit mera ur böcker ock tidningar; då jag funnit
sådant, som tillhört skol- ock studentslangen i förgångna tider,
har jag i regel upptecknat det, eftersom vi ju veta så gott som
ingenting om dessa språk i Sverige — min ordsamling från 1900
är ju den första slangspråksordlistan i vårt land. Detta beroende av tryckta källor har vållat bl. a., att här upptagits en jämförelsevis nästan alltför stor mängd öknamn — om något slangaktigt kommer med i memoarer från skoltiden, är det nämligen
just öknamnen. Intresset för det värkliga, levande språket i dess
olika former ock avarter har ju städse varit synnerligen skralt
hos oss. Ett bevis för vad som försummats på detta område är
en mening i August Sohlmans skildring av Strängnäs gymnasium, "Svenskt gymnasiilif" (1855) : "Liksom tjuvar ha sin egen
rotvälska, sitt s. k. romaniska språk, så hade under tidernas
lopp bland gymnasisterna ett eget patois, en hel mängd besynnerliga ord ock benämningar utbildat sig, som kunnat ge ämne till en
hel egen liten glosbok. Sålunda kallades t. ex. en mössa alltid k å s,
en kälkborgare kallades skav e, att göra stoj ock oljud hette
r eja o. s. v." Vilken skada, att inte Sahlman gjorde denna lilla
glosbok! Så mycket värdefullare den skulle ha varit än hela
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skeppund av avhandlingar om förflugna teorier ock resonemang om
s. k. ljudlagar, som den förgångna tiden lämnat oss i arv! Ock än i
dag råder för övrigt samma sorgliga missuppfattning av vad som
framför allt är av nöden på det språkliga området — att taga
vara på det levande, att undersöka det som kan undersökas. I
L. Menckens företal till "The american language" — den
stora, epokgörande boken om detta nya språk, som alltmer ock
mer skiljer sig från engelskan, den bok som ingen filologie professor vårdade sig om att skriva, hur behövlig den än var, utan
som skrevs av en litteraturkritiker ock tidningsman — läser jag
följande ord, som slå huvudet på spiken: "I have made various
efforts to enlist professional philologists for the investigation, but
with no success. It would be regarded as in f r a di g., I am
told, for an American professor of English to concern himsell too
actively with the English spoken by nearly a hundred millions
of his countrymen. Ile may, if he will, devote a lifetime to the
English dialect of Norfolk or Dorset, but he may not waste
his time and his dignity upon the dialect of his janitor, his barber
and his trousers-pressers. That dialect, it appears, does not
belong to philology, but merely to humour."
Slangspråket är för övrigt just nu föremål för mycken ogunst.
Lektor Odal Ottelin har i en artikel "Slangen, ungdomen och skolan" (Dagens Nyheter, 23 mars 1924) formligen dragit i härnad
mot slangen, som han enligt min mening tillvitar långt mer inflytande, än den någonsin torde ha eller få. Att den skulle utarma skolungdomens språk till den grad, han föreställer sig, synes omöjligt. Andra, djupare orsaker äro här värksamiha. Däremot instämmer jag naturligtvis livligt i hans uppmaning att föra
ungdomen till vår värdefulla litteratur, ock undrar endast, om
icke "Strindbergs stålblå svenska" såsom bote- ock utrotningsmedel mot slangen är vad som på bibliskt språk kallas att utdriva
djävlar med Beelsebub. Även i Svenska akademien har slangen
nyligen högtidligen utdömts. På högtidsdagen i fjol yttrade
landshövding Hammarskjöld, att den måhända största faran för
vårt språk icke hotade från låneorden, utan från 'språkets egen
bottensats av "orenlighet ock slam", ock uteslöt rent av slangorden från de, mänskliga uttrycksmedlen genom domslutet: "Den

FÖRORD.
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sunda känslan har sällan svårt att skilja mellan språk ock slang."
Jag undrar, hur Albert Engströms författarskap bedömmes ur
denna akademiska synpunkt?
Två personer ha lämnat mig betydande egna samlingar av
slangord, vilka ingå här. överbibliotekarien A. L. B y g d •ftn
har haft den stora älskvärdheten att låta mig få nyttja den "Ordlista öfver Studentspråket", som han upprättade 1874 — den äldsta
uppteckning av slangord i Sverige, som jag känner till, upptagande över 400 rubriker. Fil. lic. R o if Nor d ens tr eng har
lämnat mig ett icke 'obetydligt antal slangord från Hälsingfors
på 1890-talet. Till båda framför jag härmed min stora tacksamhet. På Nordiska seminariets i Uppsala lokal framlades 1900
eller 1901 på initiativ av prof. A. Noreen en diger kvartvolym
med titeln "Studentslang", för att i den skulle införas nya uppsalaord, ock avsikten var att därigenom så att säga fortsätta det
samlingsarbete, som jag började i slutet av 1890-talet ock vars
resultat förelåg i min förra ordlista. Seminarievolymen har emellertid nu ej varit för mig tillgänglig. Om jag får dömma, av vad
C. Vilh. 'Jacobowsky yttrar om den i sin intressanta uppsats
"Uppsalaord i riksspråket" ("Ergo", n:r 11, 1924), har jag härigenom likväl icke gjort någon förlust; försynens mening var kanske
att spara mig fåfäng möda.
Att denna andra samling nu blir tryckt, är professor J. A.
L u ud ells förtjänst. Det var min avsikt att låta den gå• upp
i lågor liksom andra språkliga samlingar, men hans välvilliga
löfte att bereda den rum i "Svenska landsmålen" har föranlett
mig att nu värkligen trycka den. Tyvärr har jag på grund av
mångfaldigt annat arbete haft så få ock korta stunder att förfoga
över sedan november i fjol, att korrekturläsningen kommit att bli
utsträckt över mer än ett halvår. Mina delvis rätt gamla uppteckningar visade sig också ofta vara alltför kortfattade ock
knapphändiga; att nu fullständiga dem har icke varit mig möjligt, varför åtskilligt torde vara otillräckligt belyst. Även där källa
icke anförts, är likväl varje ord värkligt, antecknat antingen ur
tal eller skrift. Ljudåtergivningen är i vissa fall ej den, som jag
brukat i mitt manuskript, där bl. a. e förekommer på betydligt
flera ställen än i trycket, som har tidskriftens normalisering till ä
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även, i ord, där jag ej känns vid det. I trots av denna ock sina andra
brister tör mitt arbete ändå ha något intresse — åtminstone det att
vara det största (inalles bortåt 3,700 ord i denna ock den förra
samlingen) ock hittils hart när enda i sitt slag — för den framtid, som till äventyrs behagar syssla med dylika ting. Den kommer kanhän4a, en gång även till Uppsala.
Artikeln "Slangspråk" i Nordisk familjeboks 2:a upplaga redogör för de svenska bidrag till historien om denna gren av
språklivet, som då voro kända av mig. Sedan dess ha blott tillkommit, så vitt jag vet, Jacobowskys ovannämnda artikel ock en
samling ord från Skara i Nat. Beckmans "Gammaldags skolliv",
1917.
Stocksund, påskdagen 1925.
Ruben G:son Berg.

Nyttjade förkortningar.
Ahnfelt = P. G. Ahnfelt, Studentminnen. 1857.
Annerstedt = C. Annerstedt, Upsala universitets historia.
Arosiana = Arosiana, I—IV, 1910
—23.
Benekert = H. T. Benckert, Några
minnen från Maria skola. Samfundet S:t Eriks årsbok 1914.
Beskow = B. von Beskow, Lefnadsminnen. 1870.
Bäckman = W. 0. Bäckman, Blyerts-teckningar i plånboken.
1850.
Damm = Janne Damm, Studentminnen. 1893.
dk. = denkön.
DGG = Chr. Lindman, De gamle
gudar. 2:a uppl. 1913.
D. o. S. = Dikt och studie. 1922.
Ess61 .---_-. R. Essen, Skolminnen från
Strengnäs. 1897.

= Om pennalismen vid svenska
läroverken, af F. Ny ill. tidning 1872.
Figge = Figge, af G. Nordensvan.
Fjärdingen = Från Fjärdingen och
Svartbäcken av J. A. Strindberg.
Forsstrand = C. Forsstrand; Mina
Upsalaminnen. 1922.
Frunek = G. Frunck, Bref rörande
nya skolans historia, 1891.
Fryxell = Fryxell, Pehrmässefärden, 1824.
= "Gökarna", Södermanlands—
Nerikes nations skämttidningar.
Gripenberg = G. A. Gripenberg,
Finska kadettkåren och dess
kamratskap. 1912.
Gustafson = Gustafson, Gotlands
i Upsala studerande nation. 1878.
Hd = Halmstad.
Hemska bilder = A. Stille, Hemska
bilder. 1896.

FÖRKORTNINGAR.

Hfors = Hälsingfors; ord med denna
ortsbestämning förskriva sig
nästan uteslutande från Rolf
Nordenstrengs anteckningar.
Hultin = A. E. Hultin, Borgå gymnasii historia. 1920-23.
i. = intransitiv.
= interjektion.
Jacobsson .= Chr. F. Jacobsson, Scener ur studentlifvet. 1833.
Kadetten = Kadetten eller Carlberg för nära trettio år sedan,
af E. G. Oxenstierna, 1843.
Kalmar = Storskolan i Kalmar, I,
1923.
K-d = Karlstad.
K. T. = Karlstads-Tidningen.
Laurål = L. L. Laur&L, Minnen
från skolan och universitetet.
1877.
Lundin = K. J. Lundin, En gammal
stockholmares minnen. 1904-05.
Manasse = Uppsala är bäst, av Knut
Nyblom. 1918.
Mari Mihi = K. G. 0. E. Lindqvist,
Studentens lyckliga dar. 1906.
Mop. = Magistrar och pojkar. Livsbilder och skildringar från en
klass 1871-1880. (Strängnäs)
1921.
Munektell .=_- Westerås stifts herdaminne. 1843-46.
Murre = Kadettminnen från det
gamla Karlberg, af Murre C. F.
Pereswetoff-Morath. 1889.
Nordensvan = Georg Nordensvan,
Karlberg, i Ny ill, tidning 1882.
Norrk. = Norrköping.
Nyk. = Nyköping.
Peyron = G. Peyron, Hågkomster.
1924.
Postumus = J. K. Hellberg, Ur minnet och dagboken. 1870-74.
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Prytz = H. 0. Prytz, Carlberg förr
och nu. 1872.
Reutersvärd = Reutersvärd, Minnen
från den gamla goda tidens
hembygd och skola. 1922.
Hjärne = R. Hjärne, Alexis. 1859.
Rolf = R. V. Torin, En gammal medikofilares minnen. 1886.
Roos = C. 0. Roos, Skolgång och
djeknegång. 1868.
Rosenius =_- J. A. M. C. Rosenius,
De unga gubbarna. 1909.
S-il = Stocksund.
H. T. = Sällskapet S. H. T:s i
tryck utgivna Tal, kväden o.
s. v.
SilMn = A. W. af Sillkt, Det svenska studentlifvet. 1838.
sk. =_- skolpojksuttryck.
Sohlman = A. Sohlman, Svenskt
gymnasiilif, 1855.
Spangenberg -= J. G. Spangenberg,
Minnen i ord och bild. 1916.
st. = studentuttryck. Följer ingen
ortsbestämning, tillhör ordet
Uppsala. st. Ups. 1874 betecknar
av A. L. Bygdhn antecknat ord.
Steffenburg = C. S-g, Minnen från
skolan och gymnasium. 1876.
Sth., Sthlm = Stockholm.
Str. = Strängnäs.
Strömberg = A. T. Strömberg, Bilder och minnen från södra Mälarstranden. 1878.
Sture = Sv. Ljungqvist, Mitt djäkneliv. 1923.
Svanberg = Gustaf Svanberg, Anteckningar från en lång lefnad
(handskrift i Uppsala universitetsbibliotek).
Svedelius =- V. K. Svedelius, Anteckningar ur mitt förflutna Iii.
1890.
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Sv. ly. = Svenska lynnen och småäfventyr af J. A. Kiellman-Göranson.
tr. = transitiv.
Törnberg = C. J. Törnberg, Teckningar ur gymnasist-lifvet i
Strengnäs. 1852.
U. =_- Sundblad, Upsalalif. 1884.
Ups. = Uppsala. jfr st!
Upsaliaden = Upsaliaden, af G. F.
A. Holmberg. 1858.
Warholm = J. W. Warholm, Skara
stifts herdaminne. 1867-74.

Wennerberg = Gunnar Wennerberg, Bref och minnen. 1—III,
1913 ff.
Wenström = C. E. Wenström, För
fyrtio år sedan. 1874.
V. Ö. = Våra öfversittare; af Oskar
Svahn, 1898.
Vii. = Växjö.
Zetterström = Erik Zetterström,
Två år i varje klass. 1923.
ö. eller N. P. ö. = Nils Petrus ödman, Studentminnen. 1891.
= Örebro.

a
affe s. f., lärarinna med namnet
Afzelius. Sth., sk. 1915.
aftonpusten s. bst., tidningen
Aftonposten. 1890-talet, Hfors.
agardhfster, ett parti bland lundaakademisterna, lett av Agardh.
Jfr gardister. Ahnfelt 101.
ajaks, öknamn på lärare, som
var duktig att slåss. Västerås,
1870-talet.
ajiiga pyramidålis, vedernamn
på en professor i botanik, på
grund av storartad fabuleringsförmåga.
akterkaställ s. n., stjärt: "med
ett ansikte lika brett som
hans akterkastell" (Thomander 1825). allm.
alkohol: "han ramla i alkcahole",
han kom i viften. st. Ups. 1874.
alkoholisera sig v. refl., dricka
öl, vin 1. dyl. 1890-talet, Hfors.
altona, mathål i Lund; namnet
på grund av dess 1 arliga närhet till de skröpliga domkyrkotornen. Lund, 1860-talet.
amin, namn på lektor Aminson
("gubben Amin"). DGG.
anders tjyrkohök, öknamn på
kammarskrivaren Anders Hök,
som under Karl XI höll
stränga rannsakningar med
domkyrkosysslomännen rörande kassorna. Warholm II: 592.

anföra v. tr. 2, säga; lån från
juristspråk. st. 1874.
anjöra v., i uttrycket "angöra
en krog". st. lips. 1874. Jfr
SAOB.
annektera v. tr. 1, taga; "du ha
annektera min hatt"; kom i
bruk efter fransk-tyska kriget. st. 1874.
ansilla, öknamn. st.
antekknigar s. pl., lån. st. Ups.
1874.
antilibanon s. m., vedernamn på
lärare, därför att han var antagonist till en kollega med öknamnet "Libanon". sk. Norrk.
agkan (Ankan) s. bst., öknamn
på lärare. V. ö. 11: 10.
agfövis, namn på Anjon. sk. Sth.
agfövisburken, öknamn på Anjou. Sk. Sth.
agfovismördare (-dödare) s. m.,
pl. =, bodbetjänt. Murre 46.
apa s. m. o. f., pl. -or, lärjunge i
den avdelning av en skolklass,
som kallas a, i Läroverket för
gossar och flickor i Hälsingfors, 1890-talet. Jfr babian ock
ben.
appe, Appelberg. sk. Sth.
trädgårdsserveringen
arbetet,
vid uppgången till Observatoriet. Acta academica 1917.
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arjpigga säj v. refl.: "arjpigga
säj, ilsklund" = bli ond, arg.
st. 1874.
armfält s. m., vedernamn på en
Af zelius, som "gick med armen". st. Tips. 1860-talet.
asbo skrävla, öknamn på lärjungen K. Liljenmark. Steffenburg 38.
asfull a., mycket berusad. Nerman, Olympen 58.
ask: "då hadde ja haft dem som i
en liten ask" då hade jag
varit säker på dem; "han har
spela som i en liten ask" =
spelet är givet hemma. allm.
askerstind, bondkvarter vid
Svartbäckstullen. Nyblom 99,
U. 166.
asläsa v. 2, läsa oerhört, läsa
som ett as. st. St. 1917.
asrädd a., mycket rädd, st.
assä'ssor s. dk., pl. -orer: "ha
assessorer", bondånger, oroskänslor o. d.; "han har assessorer, d. v. s. är orolig för utgången". Vasenius, Z. Topeljus" II: 174, 191.
affle: "nå hur går dä, får du
af fle ur vaggen?" = blir det
något av? st.
ateist s. m., pl. -er, kallades de
som ej vore tevattensälskare.
Jfr teist. st. Tips. 1874.
aurgia, öknamn på Aurell. sk.
Sth.
aurivillilus, öknamn på Aurivillius. sk. Sth.
av-: att sammansätta värber
med av- började man omkring
1862-63, enligt iiverbibliotekarlen Bygdkns meddelande.
Bruket florerade ännu 1903
livligt.

avdundra v. tr. 1: "om du vill
avdundra dem" (med kläm avsjunga). 1850. Wennerberg,
Bref och minnen, I: 284.
avdö v. i. 2, bli full; "avdö så
småningom". st. Tips. 1874.
ave maria, Eva Maria. st. Tips
avhåna v. tr. 1, avfärda med
hån. Asplund, Studentrum 59.
avlida v. i., passa, avstå från vidare bud; "har du gask på.
,säx, måste jag hastigt avlida". allm.
avnorpa v. t. 1, Istuka. st. Tips.
1874. i
avslokkna v. i. 1,, somna in (på
grund av inmundigade alkoholhaltiga varor). Nerman,
Olympen 57. st. Tips.
avspräkka v. tr. 2, knäcka,
överflygla. "En värkligt flott
bal! Fullkomligt avspräckande", Asplund, Studentrum 92.
avstritta v. i. 1, stritta (se d. o.).
1890-talet, Hfors.
avstuka v. tr. 1, stuka. "Han
blev vederbörligen avstukad".
st. Tips. 1874.
avsågad a.: "ja ä avsågad", "ja
tjänner milj avsågad" = jag
passar. vira. allm.
avtitta v. tr. 1, betrakta, bese. st.
Tips. 1874.
avtåga v. i. 1, avresa. "Broder
Rääf aftågar i morgon helt tidigt". Palmblad 1811. Jfr
SAOB (Aftåga).
avund: "all avund borta", "ingen
avund (nu)", säges i vira vid
omköp, alldenstund i händelse
av vinst spelets innehavare ej
får ta hem någon bet. vira.
allm.

arjpigga,säj—barnet
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avvråla, v. tr. 1, vrålande före- aväta, v. tr. st., äta: "aväta en
säksa"; "säksan avätes klokdra något. S. H. T. 1872.
kan säks", antecknat som stuavä'kk, kaffe aväkk, kaffe med
dentslang 1874.
likör(er). st. 1874.

b
babiån s. in. o. f., pl. -er, lärjunge i den avdelning av en skolklass, som kallas b, i Läroverket för gossar och flickor
i Hälsirugfors, 1890-talet. Jfr
apa ock ben.
bagarbod s. dk., pl. -ar, täckvagn från hyrkusksocieteten i
Stockholm, liknande "de tunga
ock fula utbyggnader, som
vanligtvis inneliKlo den tidens brödförsäljningsställen";
1800-talets förra hälft. Limdin 53. Nepomuk, Sv. ly. III: 7.
Jfr SAOB.
studentbagare s. m., pl.
fabrikant. Även studentbagare. Laurki 232.
bagira, namn på kvinnlig kamrat på grund av hännes fläckiga krage (jfr Kiplingis Jungleboken). st.
bakdrag s. n., rapp av flata
klingan på benen under exercisen. Murre 30.
bakelse: "se rnäj te bakelse" =
ge mig tillbaks. ist.
bakelseånum, konditori i Uppsala. st. Ups. 1894.
bakelsebest s. f.: "bakelsemadara
eller bakelsebest, som studenterna titulera dylika madamer". Bäckman 18.
bakfikkan, rum inpå gården på
Gillet. st. 1890-talet.

bakfot: "få tag i en bakfot", få
en oriktig föreställning om
något. st. 1874. Jfr SAOB.
bakiröviak, Baraviak. st. Ups.
90-talet.
bakläges adv., tillbaka; "ja vill
ha fämton öre baklägges". st.
bakmusikalisk aidj., som gör sig
skyldig till hörbara fjärtar. st.
bakom: "bakom ,flötet", slut, som
inte kan förstå, som överlevat
sig själv. allm.
balder, den juse balder, öknamn
på lärare. st. Sth.
balsam&ad a., berusad. 1890-talet, Hfors.
balsamka sig v. ref 1. 1, stimulera sig med alkohol. 1890talet, Hfors.
banor: "i långa banor", t. ex.
"det söps i långa banor" =
mycket i sträck; härledes från
en annons om munksjöpapp,
som såldes i långa banor. st.
1874.
bagkesup s. dk., pl. -ar, = en
ock en halv vanlig? Jacobsson 13.
bara trollet, öknamn. Se djäknekuggen.
barn: "då ä så man kan bli mä
barn" = det är förfärligt, upprörande; även: "må röhåriga
negeruggar". st.
barnet, öknamn på kamrat. sk.
Sth.
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basen s. f. bot., karamell- ock
vattenförsäljerska i Uppsala.
Manasse 123.
basillen s. bot., öknamn på småvuxen skaut. sk. St. 1919.
bas-isåk, namn på. sångaren Isak
Jansson. st. Ups. 1870-talet.
basket s. n. bot.: "hela basket",
alltsammans, hela rasket. Manasse 79.
baslund, vedernamn på operasångaren F. J. Haglund (f.
1822). Lundin 264.
bass s. n., buse; "där går ett
bass". sk. S—d.
hattig s. m., pl. -ar, lärjunge i
storskolan i Härnösand. 90talet. Ludvig N:ordström.
beånus 8. (latinsk böjning), nykommen student; gymnasist.
Muncktell II: 156, 255.
bedriva v. tr st., spela; "dä bedrives"; "ja måste bedriva dä
här .spele", säges vanligen om
spel, vilkas hemgång inte är
alldeles klar, men som man
likväl kan hoppas på. vira.
•
allm.
begå v. tr. st., hålla, fira, aväta;
"säxan begicks", "han begick
en festivitas". G. 41, st.
behålla v. tr. st.: "ja behåller
mitt", säges vid "begär", "sju
spel" m. fl. av den, som har
sitt bud i högsta färg. Buden
falla t. ex.: begär — färj- —
behåller mitt. vira. allm.
bejörde: "ja bejorde" = jag sade begär. vira. allm.
beko = bagko (utläsning av
b:cc): "hundra beko". Bäckman 29.
ben s. n., pl. =, lärjunge i den
avdelning av en skolklass, som

kallas b, i Läroverket för gossar och flickor i Hälsingfors,
1890-talet. Jfr apa ock babian.
bendiks, kortnamn på prof. Bendixson. st. St.
bergholms kabinett, avträdet på
Kuggis i Uppsala vid studentskrivningen. 1858. st. Ups.
bernhuter s. m., pl. =, borgarnas vedernamn på student i
Uppsala. 1600-talet. Annerstedt I: 387.
bero, kortnamn på Beronius
("Glunten").
beskenbommare s. dk., pl. =,
besk. Uppsala 1825. Jfr SAOB.
"bespetsa säj på något utomordentligt", vara i spänd väntan.
st. 1874.
betlehem, vitsnamn på hus i
Lund, som ansågs "hoptiggt".
En dotter till ägaren kallades
"Betlehems stjärna". st. 1900,
Lund.
betsokker, se sokker.
betägklit: "han knölnade till
betänkligt" = i hög grad. st.
1874.
bibel/tia v. i. 1, ha predikokondition. et.
biffen, öknamn på lärare (som
talat om biff). st. Sth.
bigg 8. dk., biljard, biljardspel.
"Perkel är pigg på vigg ock
bigg." "Ska vi gå på biggen?"
"Spela bigg." Karlberg. st.
Ups. 1874-99.
bilineriånum, ett magasin nära
S:t Eriks torg, där man ofta
gick in ock drack bilinervat.
ten. st. 1874.
biris, kascherad ölguga med
nymfer. Sedan man blivit "utkörd från krogen" ock ännu ej

basen—blu.snig
fått sitt lystmäte, kunde man
"gå på biris o drikka porter".
st. 1874.
bita av: "bita av en sup", icke
dricka ur den på en gång. st.
1874.
bjuda: "bjud de andra härrarna"
= inbilla inte mig det där, försök inte ited mig, ta tillbaks.
st. 1874.
björnet: lilla björnet, öknamn på
H. Björnström. G. 1860.
björnhiden: "såsom värdshusen i
Lund egentligen icke äga några bestämda namn, så hava
studenterne, förmodeligen ej
utan skäl, adlat dem alla till
björnhiden, ock använt vissa
tillfälliga förhållanden eller
ägarens utseende ock klädsel
såsom distinktionsteeken, s. t.
ex. Storbjörnen, det ställe, där
de få mästa krediten, Lillebjörnen, det ställe, där endetterandet är mäst begränsat,
Gråe björnen, där värdshusidkaren nyttjar gråa kläder
o. s. v.". Jacobsson 23.
blå, kort: "inte ett bla fikk ja".
vira. allm.
bladlusen, Bladini. sk. Sth.
blaff s. dk., papyross. Hfors,
1890-talet.
blaffa v., röka. Mors, 1890-talet.
blaffen, bknamn på lärare, tjock
ock maklig som en hemmansegare på slättbygden. Västerås. 1870-talet.
blaffert, öknamn på kamrat.
Rolf 28.
blajj s. n., skoj, fäst. Hfors
1890-talet.
blandad kompott, då man köpt
diverse, både goda ock dåliga,
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lämpliga ock olämpliga kort,
ur talongen. vira. allm.
blandare, en dryck, som består
av en blandning av konjak ock
persikolikör; förtäres hälst på
förmiddagarna. Såsom tilltugg
användes brända mandlar eller
små biskvier. Priset 12 öre
för ett likörglas konjak ock
likör tillhopa. 1850. et. 1874.
blagksvart: "i mitt blagksvarta
(af fler = i hälvetet, nej, inte.
st.
blaska om v. 1, vingla om. vira.
allm.
blomman s. bst., vedernamn på
professorn i botanik Johan
Magnus af Tengström; på regementsläkaren Ernst Nisbeth.
allm.
blomman i brigken, namn på sidenkramhandlarbiträdet, den
vackre Karl Jakob Ström..
1830-talet, Tyska brinken,
Stockholm. Lundin 27.
blommpe, öknamn på Blomberg.
st.
blommpotta, öknamn på Blomberg. st.
blusa v. i. 1, dästa; ljuda på. Gripenberg 226, 238; Laurki 187.
blusare- s. m., pl. =, fästprisse.
Topelius, 1830-talet.
blusat s. dk., liten blusning, enkel fäst. Topelius, 1830-talet.
blusnig s. dk., däst, bjudning.
Bland olika fäster i kadettkåren nämnas hundradagarsblusningen (då högsta klassen hade blott 100 dagar kvar av vistelsen i kåren) ock inträdesblusningen(f ör det högsta kamratskapet). Kolsyreblusning.
Gripenberg 238; Laurki 187.
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blåpass, pass, då mån inte har
ett enda spel på hand. priffe.
st. 1874.
blårandiner s. Idk. pl., blå- ock
-vitrandiga kläder 1. byxor.
allm.; Rosenius 140.
blås s.: "taga sej en blås" =
röka pipa. st. 1874.
bläkkstadius s. m., öknamn på
Karlbärgska.mrat. Nordensvan.
bläkkfitare s. m., pl. =, öknamn
på student. 1681, Ups. Gustafson 59.
blöda näsblod, vara drucken; talesätt bland Uppsala studenter
på 1720-talet, emedan studenten Gustaf Kalling "kommit
till måltiden blek ock något
vanmäktig, så att han somnade vid bordet; då logo de andra åt honom, att han vaknade,
därmed tog han upp ärmklädet
ock ställde sig, som han ville
blöda näsblod, gick därmed ut
ock sedan hem".
blöt a.: "varå blöt", svag, utan
kraft. st. 1874.
blöta v. tr. 2, fira med fäst (supning); "blöta stipendiet"; "blöta sin medalj". Figge. st. allm.
blötfisken, öknamn på trög pojke. sk., Karlstad.
bobba s. dk., piska (av Bobrikov). 1890-talet, Mors.
bojja, Borgström. sk. Sth.
bojjan, Ingeborg. sk. allm.
bokki s. m., pl. -ar, ingenjörssoldat. allm.
bokk2 s. m., pl. -ar, lärjunge i
bockflyttningen.
bokken s. m. bst., öknamn på
kadettkamrat. Murre 91.
bokkflyttnigen s. hst. f.,

lersta avdelningen av gymnasium i Skara. S. II. T.
bokkis, skägg på hakan; "uppträda med bokkis". st. 1874.
bollkugg s. m., pl. -ar, anförare
i bollspelet "tre slag ock ränna". Beskow 48.
bogka v. 1, = tyska figgen. st.
1874.
borja: "nu borjas det": 1863 var
ett arbetareupplopp i Uppsala,
varvid plakat uppslogos på
husknutarna, där bl. a. förkunnades att "kl. 9. borjas rebelleriet" eller "stenkastningen".
st. 1874.
borjmästarsten s. dk., pl. -ar,
stor, flat sten på gatan, fotgängarnas tillflykt i sämre
väglag. Lundin 52.
borta: "ja ä borta", jag passar.
vira. allm.
bos, pl. boves (lat., oxe) s. m.,
gymnasist i nedersta ringen
på Göteborgs gymnasium på
1840-talet. V. ö. I: 117 fl.
bos ethicus, öknamn på professor Daniel Bokhius i Uppsala.
Beskow 30.
bof i s. o. a., strunt; "ett härrligt gudatempel, Mot vilket
själva Salomos den vises Med
ordensögon sett, blir Bosch,
ett intet". S. H. T. 1871.
bottenfokken, öknamn på en
Fock, även kallad spyfokken.
st. Tips. 1870-talet.
bokis s., pl. -ar, bok. Carl
Snoilsky, 1870-talet.
belaks s. m., Bolin. V. Ö. I: 272.
bondis s. dk., bondånger. st.
Tips. 1862.
bondit, bonde. st. 1874.
bonnfläkt, stormtur. st. 1874.

'blåpass—brännvinsblomma
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aoristus på hans manér att
bore s. m., kortnamn på professor Borelius. Lund. Rosenius
allt som oftast rycka i västen."
DGG.
104.
boskap s. dk., nedersta avdel- brodern Brodin. sk. Sth.
ningen av gymnasium. Sohl- brossa Bror. sk. Sth.
brukis, vedernamn på en Moutman 12.
gomery-Cederhiehn, givet icbotånikum s, n., botaniska institutionens byggnad. st. tips.
ke som förkortning av något
med bruk börjande ord, utan
brakka s. m., pl. -or, icke student. Brackigheten indelas:
i egenskap av slarvigt uttal av
perukis, ett namn som getts
handelsmannen brakka, handelsbetjänten brakkit, bodgoshonom, emedan han gick i
sen brakkfrö. Fästbrakka, samma slags överrock som pehygglig ock spendersam handrukmakar Kjellberg. tips.
lande. st. 1874.
1870-talet.
brakkenborj. Schöldström, Bak- bruksis s. m., brukspatron. Nyom fälld ridå, 116.
blom II: 10.
brakkfrö s. n., pl. -n, bodgosse. brundisium s. n., från 1890-talet
Jfr brakka. st. tips. 1874.
namn på förutvarande Brunbrakkit s. m., pl. -er, handelsdusium. st. tips.
betjänt, bodbiträde. Jfr brak- brundfisium s. n., hus i hörnet
ka. st. tips. 1874.
av Järnbro- ock Slottsgatorna,
brakkmåuad, 28 dagar. st. 1874.
uppkallat efter ägaren Brunbrakkögon, ett slags toddy. st. din i Uppsala. U. 204. Bäck1874.
man 10. R. Hjärne 8.
bralle, Brattström, st.
brunn s., Brunnshuset. 1890-tabraller: trä-, gammalmodiga
let, Hfors.
skridskor med fotstycke av brusse, kortnamn på prof. R.
trä. sk. Sth.
Bruzelius. 80-talet. Lund.
brannflagg, se flagg.
brylologik s. dk., skämtbildning
brass: "dä e en vådlig brass om
av brylå ock logik, liktydigt
hänne", Asplund, Studentrum
med zvyckologi (se d. o.). st.
39.
tips. 1859.
bristen s. m. bst., öknamn på bryta ved, (olovandes) hugga av
kadettkamrat. Murre 168.
torra grenar för att skaffa
brotte, namn på: rektor Lars Brobränsle åt äldre kadetter, som
man, Strängnäs. "Detta Brotts
ville ha varmare i sina rum.
förvandlades till Amirreo, ock
Kadetten 99.
så sades tema på detta värb, brädet s. n. bst., en bänk i stora
nämligen iginåruo, gooxbaopoe,
auditoriet, där dömda gymnao(n-,onza, porp418avov,varvid
sister avstraffades. Sohlman
futurum syftade på hans stora
16. Str. 1830-talet.
korpulens, perfektum på hans brännvinsblomma s. dk., pl. -or,
vana att ryta ock slutligen
supfinne. Fryxell I: 6.
2 — Sv. landsm. 1924.
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bubblai: "håll bubblan" = håll
mun. sk. Sth.
bubbla2 människa, person; ofta
även i sammansättning, t. ex.
praktbubbla, fästbubbla, hedersbubbla. st.
bufkta s. f., pl. -or, bufettflicka.
allm. Hfors.
buffa s. f., pl. -or, bufettflicka.
1890-talet, Hfors.
bukrännare s. dk., pl. =, stöt i
magen. Murre 208.
buller ock bång [o bågg], öknamn på två bröder Wijkman.
11. 164.
bullra v. 1, föra väsen, skoja;
"bullra för Forsius", under
F :s lektioner. Hultin, I: 330.
Borgå.
bultabad s. n., pl. =, slagsmål
med gesäller. Hultin II: 197.
Borgå.
bultis s. dk., svagdricka. st.
lips. Damm 25. allm.
bulvån s. n., pl. -er, kadett, vars
"tröga begrepp om höger ock
vänster ej ens av käppen kunnat väckas" ock som därför
fick förlängd rekrytexercis.
Kadetten 10.
bulvas v. dep. 1, slåss (i Alingsås skola, 1833; Clas Adelsköld).
bums s. m., öknamn på lärare.
Roas 47.
bumsen s. dk. bst., i uttrycket
"få bumsen" = få sparken, bli
avskedad genast. Sth.
bundis, predikativt ord, ense,
sams: "di ä så bundis me varann". Sth. 1916.
buntmakarn: "vi träffas (väl)
hos buntmakarn" = du blir

nog flådd (klådd) nån gång.
allm.
buris, Burenstam. .G. 48.
burk s. m., pl. -ar, gesäll. Hultin
II: 197. Borgå.
burre, kortnamn på lektor Boranius. Hultin I: 341. Borgå.
busis: Geijerstam, Erik Grane2,
s. 300.
buss, predikativt ord: "att vara
buss med'någon", vara förtrolig ock i högsta grad sams.
allm. Sth.
busåka s. dk., kälke. Nahum
Fredrik Bergströms krönika.
butälj, öknamn på kamrat. Sångarfärden 1878.
butäljCrad, korkad, inskränkt. st.
1874.
bykslukas v., kämpa, bråka.
bysan s. dk. bst., kurran, häktet;
"så tog dom in Hackert på
bysan", Asplund, Studentrum
104.
bysis s., Nordiska bosättningsmagasinet. 1890-talet, Hfors.
bysättnigsmagasinet s. n. bst.,
Nordiska bosättningsmaga4sinet. 1890-talet, Hfors.
byttan: "dä går åt byttan" = det .
går ikull. allm.
båga v. i., fuska; lån ur militärslangen. st. Sth. 1917.
båten, BotlAn. sk. Sth.
båttig, Kalle b., öknamn på kamrat (som vid uppläsning av
Matthei evang. 12 k. läst ordet
boting så). Törnberg. Sth.
1830-talet.
bägare: "tömma en bägare",
dricka ett glas punsch; "tömma en allmän bägare", över
hela laget; "f ägk i en bägare".
st. 1874.

bubbla—custos
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bäkkenet, kamratnamn på Edv. bäljstinder, s. ni., öknamn på
kyrkoherden Ericus Swenonis
Bäckström. st. Ups. 1860-talet.
bäljen, öknamn på löjtnant.
Roslagius i Hedemora (d.
1628).
Murre 80.
bäljhund, s. m., ipi. -ar, okvä- bärj: "nu ä han på ett hökt bärj
dingsord på bagare i Uppsala.
ijänn" = nu har han svårt att
reda sig. vira. allm.
Annerstedt I: 403.

C
café du gymnase, ett schweitzeri på Myntgatan i Stockholm,
1840-talet, besökt av gymnasister ock av dem tilldelat
detta namn. Lundin 159.
eajus, öknamn på lektor Lars
Magnus Enberg. Lundin 147.
calliodi, namn på J. J. L. Didron.
U. 164
cardinalen, vedernamn på student.en A. V. Löfgren, s.-n.,
Snoilskys vän. st. Ups.
eardo, densamme som cardinalen
(se d. o.). st. Ups.
caro, se eko.
cent [sä-] s. dk., öre. st. Sth.
Acta academica 1917.
charpis (Charpentier?). Murre
89.
chevalier de cotillon, öknamn på
kadettkamrat, som skrutit med
sin skicklighet i dans-, resp.
som kotiljongsanförare. Murre
35.
chydde, kortnamn av Chydenius
(A. H., f. 1833, d. 1896). Warburg, V. Rydberg I: 502.
cibbe, namn på L. Fr. Läf fler.
Ups. 1870-talet.
cigarrlådan, namn på Fritzeska
huset. st. Ups. 1874.
concilium s. m., pl. -er 1. -a, råd-

plägning av .superiorer ock seniorer, av vilka de sistnämnde
likväl tillsammans ägde endast
en röst, medan däremot varje
superior ägde en. (Gävle.) F.
eonventus s. m., sammankomst
av juniorer. (Gävle). F.
cormit, fäst i allmänhet: "anställa en liten cornut", 1703.
Gustafsson 50.
cub, matförråd. Essen 5.
cuba v. i. 1, avsmaka matförråden. Essen 5.
cum ins s. n., pl. =, betyget
"cum insigniori", med utmärkt beröm godkänd. Nerman, Olympen 104. vanl.
eursor s. ni., pl. -orer, lärjunge,
som var i tur att sopa golvet,
tända ljusen ock sköta brasan
i skolan i Västerås. Svedelius 66.
eustos (kustos) s. m., pl. -ar. 1.
ordningsman. allm. — 2. "Custos morum", en av juniorerna
på gymnasium, som rapporterade förbrytelser till concilium, m. in. F. — 3. en av inf eriorerna, som jämte sequens
ock subsequens skulle skaffa
prästordslappar (se d. o.), förrätta en del vaktmästargöra
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m. ra. samt vara utrustad med eyklöpen s. m. bet., tidningsförsäljare i Uppsala, 90-tablyertspänna till äldre kamrailat, st.
ters tjänst. F.

d
dabba sej v. ref 1. 1, begå en
dumhet, fin!. "trampa in".
Hfors, 1890-talet.
dabst s. dk (av dabba sig), dumhet. Hfors, 1890-talet.
dagg, öknamn på J. P. de la
Rosc6 U. 164.
dalbispen s. m. bst., namn på
kyrkoherden Olaus Andrew
Dalekarlus (d. 1648) för hans
stora anseende.
daljohan, daljugkarn, öknamn
på lärare, dalkarlen Johansson. Västerås, 1870-talet.
dallot (D'Allot, se Sohöldströrn,
Förbiskyndande skuggor, 175
namn på C. A. Ahlin. U.
164.
dansa frikassé: en nykommen
kadett rycktes upp ur sängen
ock tvangs att i sin nattdräkt
utföra allehanda piruetter,
uppiggad i sin konstfärdighet
medelst klatschar av rem, handduk 1. d. Gripenberg 234.
daffa s. f., pl. -or, scrotum. 1890talet. Hfors.
defektum [-ä-], gamla kemiska
laboratoriet vid Västra Agalan i Uppsala. R Hjärne 17.
deklinera: "deklinera tollor", bli
nedlagd på någon äldre kamrats knä ock få stut. Gripenberg 230.
dekua till v. i. 1, bli på dekis;
ptc. tilldeknad. st. Hfors,
1890-talet.

den absoluta anden, vedernamn
på studenten K. V. Bergman.
Lundin 288.
den gröna torvan, vedernamn på
kyrkoh. J. G. Lundberg, som
nyttjat detta uttryck i tal. sk.
Sth.
den helige ande, vedernamn på
professor Per Fabian Aurivillius i Uppsala för hans kyrksamhets skull. Beskow 34.
den lidande mänskligheten, namn
på klassen prima i Falun 1814
ff., emedan dess lärare misshandlade den så svårt. Steffenburg 8.
den store galten, öknamn på en
fetlagd skolgosse i Linköping,
som i sin kria skrivit "Karl
XII, den store galten" i st. f.
hjälten" (felstavning av j-ljudet ock a för ä). Hultin 9.
den föna helena, professor Kristoler Dahls hustru. Beskow
22.
depis, departementet. Carl Snoilsky, 1870-talet.
der gälbe (ty. den gule), gul rottingskäpp. V. Ö. I: 279.
desa v. tr. 1, desinficiera (i me=
dicinarkretsar). Sth.
deutsehlund [döjtf-1, öknamn på
P. V. Afzelius. U. 139.
diabbel, öknamn på en lärjunge
med 0. V. till förnamnsinitialer, emedan en lärare översatte "diable" med o ve! sk. Sth.

cyklöpen-drypare
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didrik slaghök s. m., öknamn djäkne s. dk., pl. -ar, klimp av

på kamrat. Ahnfelt 38.

fläsk ock vetemjöl. Strömberg

120.
diffe, differangs. st.
dikk s. dk., jälpreda (se lurk). djäknekug,gen s. m. bst., namn
på sedermera komminister
V. Ö. I: 446.
Laurentius
Bartholli Torelius
dikka v. i. 1, (Tets. som torka (se
(d.
1693),
som
"war en skräck
d. o.). Postumus 19.
för stadens båtsmän, som med
s. dk. = postdiligensen,
allusion på namnet kallade
även = delirium. st. 1874. "Dilhonom Bara trollet".
le kommer ock dille går, lyckdjäkneskrämman s. dk. bst., Linlig den som dille får."
köpings domkyrka. Fredlund,

dille2 öknamn på kamrat. st.
C. F. Dahlgren, 13.
Ups. 1859.
djäknestall s. n., pl. =, hus, indillströmiånum s. n., Dillströmredda till bostäder åt djäknar.
ska arbetsinrättningen. Sth.
Sohlman 25.
direktö'r: "vara direktör" = va- dogginna s. f., pl. -er, kvinnlig
ra utomordentligt skicklig;
provlärare: "vi har tre dogg-

"direktör i mjölis"; "han är en
jävla direktör"; även = vara
översittare. st. 1874.
dirken s. m. bst., öknamn på musikläraren (= direktören). sk.
Nyk. st. Ups.
diskai v. tr. 1, diskontera; "diska
en veksyl" = diskontera en
växel. 1890-talet, Hfors.
diska2 v. i. 1, blanda korten i
spel; "det är din tur att diska".
st. 74.
diskblomma s. f., pl. -or, 'schweizerimamsell, som sitter vid
disken (ock omges av kant-

inner i vår skola". sk. Sth.
doggska s. f., pl. -er. = dogg-

inna. sk. Sth.
donna s. f., pl. -or. Fryxell I:
128. allm.
degken, namn på en 'student von
Porat. Lund.
dorfa v. tr. 1, slå. "Där hade

jag "dorf at" mitt huvud på
spik". Upsaliaden, s. 21. 1858.
st. Ups.
drikkskamrat s. G. 49.
drill s. dk., pl. -ar, översättning.
glosbok. V. Ö. I: 316.
drillen, öknamn på lärare. st.
drollen s. m. bst., öknamn på

blommor). st. 74.
disputafonsäl s. n., pl. =, fäst
kamrat. Ahnfelt 38.
efter disputation. 1600-talet. drumm: "gå drum", att passa upp

st. Ups.

äldre djäknar, varför överle-

disputåts s. dk., pl. -er, disputavorna av dessas måltider, nåtion (möjl. danism). 1845.
gon skolbok m. m. lämnades i
Wennerberg I: 128.
ersättning. Sundblad,• Gömda
djupa resärven, klädförråd, beblad 85.
stående av avlagda persedlar. drypa = smita. st. 1874.
Murre 14.
drypare = dröppel. st. (1879).
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dröna-till v. i. 1, bli slapp, falla
ihop; "jag tror jag står ock
drönar till", Asplund, Studentrum 198.
dubbelfåna v. i. 1, fåna i hög
grad. st. 1874.
dubbelnysa v. i. tr., göra brakisar (från studentexercisen). st.
1874.
dubbelnysnig s. dk., fjärt. st.
Ups. 1859.
dubbelspotta v. i. 1, servera en
spyf ock (från studentexercisen). st. 1874.
dugga v. i. o. tr. 1, läsa flitigt
på egen hand; ge duvningar;
"alla filare duggar han i benen" (= osteologi). st. 1874.
duplätt: "bo i duplett" innebär
mera komfort ock vräkighet.
st. 1874.
dusask, vedernamn på Dusen. st.
Ups. 1870-talet.
duvnig: "ge duvningar" = ge
enskilda lektioner, avsedda att

inskärpa svar på kuggfrågor,
omedelbart före tentamen. •st.
1874.
dybelt adv., bra; "det är dybelt".
U. 1860-talet.
dysterbiff s. m., melankoliker.
J. A. Strindberg.
dåligt allehanda, öknamn på
tidningen Dagligt allehanda
(brev av Grothenius 1773).
dålif, -t a. dålig. vira. allm.
däkka v. i. 1, bli avkastad. "Där
någon. . . "däckade" från ryggen af Satrap" (Mari Mihi,
30). st. tips.
döfödd, -fött a.: "den där jöken
va ju döfödd" = redan från
början omöjlig. vira. st.
döhök s. m., pl. -ar, trähök,
tungus. S. H. T. 1902.
döpa v. tr. 2, doppa ned i snö.
Hfors, 1890-talet. allm. även i
Sverige.
dötsfuk a.: "en dödssjuk klöver", mycket svag invit i
priffe. st. 74.

e
efterkomma s. dk., pl. -or, straff.
U. 263.
eje = Einar. sk. Sth.
ekklesiastikminister s. dk., gul
rottingskäpp. V. Ö. I: 779.
ekkorrn, öknamn på studentska. st.
eko: så kallades buljongen för
sin svaghets skull. Köttet
nämndes earo. U. 203.
eksersisrulla s. dk., fäst under
exercistiden. V. Ö. I: 121.
ekstralök 8. m., pl. -ar, extra

nummer i kadettkåren. Murre
22.
elektoraln, öknamn på en
Bagge. G. 1860.
elementarist s. m., pl. -er, lärjunge i den privata elementarskolan i Gävle. F.
ella, Elof. st.
enspännaren, öknamn på A. Pettersson, som stundom åkte i
sjäs. G. 46.
egkan, Enkvist. st.
epjdemia lyrkligkiitua, "en sjukdom, vilken den tiden (1840-
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denter av mera estetisk smak.
talet) kallades epidemia lyrklinkiana"; lusten att skriva st. 1890-talet. Ups.
lyrik. Liljebjörn, ögonkast på exereitåndsäksa s. dk., pl. -or,
säxa av exerciskamraterna ur
sv. litt. 58.
studentkåren på den dag, då
estnflabb s. in., pl. -ar, vanligt
de beväringsskyldiga studennamn på dels studenter med
terna undergått approbationsestetik, litteratur- ock konstmönstring. Postumus 54.
historia till ämne, dels stu-

fabrikvåtor s. dk., pl. -torer,
fabrikör, d. v. s. spel, som beror på sitsen (eller motståndares felspelning). priffe, vira.
falkus, Falkenberg. sk.
familjefåna v. i. 1, tillbringa sin
afton i familj. •st. Ups. 1874.
familjetak s. n., pl. =, stort paraply, av grovt bomullstyg.
Lundin 95.
fan: "Gud ä god å fan ä stor".
st. "fan jälper di sina" säges
det om dem som ha tur av dem
som ha otur. allm.
fan i kvadrat, efter en numera
avliden svår matematiklärare
i Stockholm, som kallades så,
ärvt av en följande. sk. Sth.
fantåstengranat, spenamn på
författaren A. I. Arfwidsson.
farbror, öknamn på lärare vid
Karlbärg, Murre 50.
farbror mårten, vedernamn på
författaren kapten Anders
Lindeberg.
farjen, fan, i uttryck sådana
som: "de va då fargen"; "fargen antokka"! 1890-talet,
Hfors.
fastan., öknamn på kamrat. G.
1862.

faster2: "ja ska be å få presentera faster Erik" = jag, Erik,
är fast på det här spelet. vira.
gt.
fatalienerantz, vedernamn på
Chr. E. Fahlcrantz, som utvärkat sig restituitio fatalium
till en professur. Svanberg.
1830-talet, Ups.
fegal, kamratnamn 'på Frid.
Löthner. sk. K-d. 1890-talet.
feghet: "fegheten går över alla
lasters moder", utrop då t. d.
en passat i förhand i vira. st.
fena s. 1. "icke en fena" (d spel)
= icke ett enda spel; — 2.
"Han rörde inte en fena" =
han var alldeles stilla. 1. st.
Ups. 1874. 2. allm.
fenyl s. dk., pl. -er, färamarkssedel. 1890-talet, Hfors.
feriestommel s. dk., se stommel.
ferig s. m., pl. -ar, inferior. F.
fia s. m., öknamn på Karlbärgskamrat. Nordensvan.
fiba sig v. ref 1. 1, missräkna sig,
"spricka"; "fiba sig på nånting". 1890-talet, Hfors.
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fidesflikka s. f., pl. -or, trofast,
heders-. Va,senius, Z. Topeljus II: 381.
fideskarl s. m., pl. -ar, högt
skattad person, heders-. Vasenius, Z. Topelius II: 200.
fifattar s. m. pl.: "hantvärksgesäller ock lärjungar, då de råkade i kollision med lyrans
folk {= studenter]. Namnets
ursprung ansågs vara det, att
dettas bärare, då de skulle ropa: vivat uttalade ordet fifat."
Laurhi. 347.
fiffikus s. m., pl. -ar, fiffig person; skicklig, listig. Bäckman
41.
fik, kaffe; lån ur militärslangen.
st. St. 1917.
fil, bst. filen dk., någon av de tre
nedannämnda examina. st. Tips.
filare s. m., pl.
student, som
skall avlägga juridiko-filosofisk, teologiko-filosofisk eller
(oftast) medikofilosofisk ex.
st. Ups.
filhelenner s. pl., vänner till
biskopinnan Helena Faxe.
1810-talet H. Lund.
filmen s. m. bst., känd gatufigur
i Uppsala. Manasse 19.
filolögsnobb s. ra., pl. -ar, filolog
(som snobbar i sin uppfattning
med filologernas uppfattning
ock synpunkter). st.
filosiden på ärten, vedernamn på
smått kinkig filosof. st. Tips.
filpa s. dk.: "slå filpa", en lek, i
vilken de båda deltagarna var
i sin tur hade att med sina
sällträn slå en träpinne, så att
motspelaren ej skulle kunna
genom motslag häjda den. Gripenberg 249.

fima s. dk., pl. -or, fämmarkssedel. 1890-talet, Hfors.
finska himmelni, namn på ett
traktörsställe i Norra viktualievågens övre våning vid
Skeppsbron, Stockholm. Lundin 41.
finska himmeln2, vindskuporna i
Hellmanska (Bruzeliska) huset-vid-torget i Uppsala. Nepomuk, Sv. ly II: 381. U. 506.
R. Hjärne 9.
figka, maträtt, bestående av i
smör stekta, uppblötta knallar. Kadetten 122.
firma: "träd in i firman" = behåll spelet! vira. allm.
fiskkadätt s. m., pl. -er, student,
som ingick i kadettskolan på
Karlbärg ock på. grund av
sin examen kunde "rusa"
genom krigsskolan på 1,5-2
år. Murre 9.
fjällstedtiånum s. n., Fjellstedtska skolan. st. Tips.
fjärdigskuggen s. m. bst., handlanden Hörlin i Uppsala. U.
203.
flabba v. i. 1, skratta, ha roligt
åt: "flabba du!" Asplund, Studentrum 180.
flagga v., hälsa; "flaggar du för
honom?" st. Tips.
flaggbekant a., pl. =, som man
hälsar på, således ej är du
med. et. Tips.
flaggnig s. dk., hälsning med huvudbonads avtagande. st. Tips.
flagka omkring v. i. 1, fara omkring. "Han flankar omkring
i småstäderna därnere". Palmblad i brev 1810.
flintis s., flintskalle. S. II. T.
1876.

fidesflikka—friskarist
flis s. dk., pl. =, mark (myntet). 1890-talet, Hfors.
flita v. i. 1, vara flitig, läsa på
examen. "Han är instängd ock
flitar". Fjärdingen.
flottis s. n., Flottsund. S. H. T.
fluga s. dk., pl. -or: "så kallade
Flugor (2skillingsstycken)".
Opartiske politiske tankar,
1815.
flugpapper s. n., pl. =, fämhundramarkssedel (på grund
av att flugor funnes i stämpeln). 1890-talet, Hfors.
Hunsa, v. tr. 1: "Den under skoltiden så väl bekanta ock så
ofta anlitade 'flunsningen'
bestod däruti, att man for med
fla,ta handen över motståndarens ansikte, börjande från
pannan ock fortsättande över
näsan ner till hakan samt sedan baklänges ifrån hakan
upp till pannan igen." A.
Blanche, Flickan i Stadsgården, I: 13 (1847).
flyttnig s. dk., pl. -ar, klass på
gymnasium i Strängnäs: "De
tvänne lägre flyttningarna
tillåtas ej att anställa några
kalas". Strömberg 97.
fläkt, tur. "Han har fläkt i da,
ska ja säjja". st.
fläggen: "Många, isynnerhet av
de äldre professorerna, samlades under terminerna varje
lördags afton kl. 6 ock voro
tillsammans till kl. 10, allt på
klockslaget. Dessa sammankomster kallades 'flängen',
ock var ock en var därvid
värd i sin tur. Ordningen bestämdes en gång om året genom lottning. . . . han skulle

2.5

två lördagar å rad vara värd,
eller, såsom det kallades, hava
flängen hos sig. Geijer ock
flera andra voro icke deltagare i flängen." Uppsala,
1820-talet, Svanberg.
fläskare s. dk., pl. =, grundligt
slag. Topelius 1833.
fläskvenus s. f., fet kvinna. st.
Ups.
flönti a., enfaldig, dum; "tassig", stollig. vulg., 1890-talet,
Hfors.
fnask, dugg; "inte ett fnask".
allm.
fnyk, dugg, "Inte ett fnyk". st.
allm.
fokk, karl; "samma glada fock".
G. 1863.
fokan, öknamn på lärare i naturalhistoria, antingen av fokus
eller Phoca. sk. Västerås,
1870-talet.
foten, öknamn på lärare, som
ansågs springa ock skvallra
för rektor. sk. Ups. 1880-talet.
framfot: "visa framfötterna",
visa vad man duger till, gammalt, allm.
fraggyl s. dk., pl. -er, mark
(myntet). 1890-talet, Hfors.
fragg s. dk., pl. =, mark (myntet). 1890-talet, Hfors.
frasse (dimin. av frater) = C.
A. Eriksson, G. 1864.
fredda, Fredrik. sk. Sth.
frisk: "hur många ä dä kvar [av
talongen]? — "fäm friska";
= kvar efter ett köp av talongen. Ordet nyttjas i kille,
knack, ecarte ock vira. allm.
friskarist s. m., medlem av friskara ("Hultens friskara", 3:e
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korpralskapet 1859?). st. Ups.
1859.
froggen (Godenius), öknamn på
kamrat. sk. Sth.
frupetter, öknamn på joidbr uk aren Peter Abramsson. Warholm I: 160.
frysa inne v. i., icke komma åt
att ta spel; säges om kort, som
man ej får spel för, fast det är
"stort", emedan färgen ej blir
spelt. Nerman, Olympen 75.
allm.
frösse, Frösell. sk. Sth.
funggibel a., som kan fungera;
"i fuggibelt fikk". st. Ups.
fybärj, Fyberg, öknamn på poliskonstapel. A. Stille, Hemska
bilder. Lund, 90-talet.
fyllerifråga s. dk., pl. -or, en sådan av lärare given fråga, som
besvaras därigenom, att lärjungen "fyller i" den ofullbordade meningen (t. d. "Gustav
II Adolf dog år?"). 1900-talet.
fyllpuppa s., supig människa.
allm., Hfors.
fylsa-till v. i. 1, bli full, fylsig.
st. Hfors, 1890-talet. Stavas
även phyllsa. fyllsa kan nyttjas i samma bet. •tr.:• "fyllsa ngn".
fylsi (phyllsig) a., full. st. Hfors,
1890-talet.
fyrspann s. n., fyrmastare, fyra
betar: "spels börjar bra: mä
fyrspann." allm. vira.
fyrstis s. m., kortnamn på Fiirstenberg. Sth.
fysik s. m., pl. -er, kurre, student, fästare, karl; "flera glada fysiker". Bäckman 96.
fysionomäja s. dk., fysionomi,
ansikte. Laur6n 129; allmänt.

fåfägga s. dk., pl. -or, högt beläget lusthus; "Bergmans fåfänga", "Westmans fåfänga";
Stockholm, 1800-talets förra
hälft. Lundin 60.
fårben, öknamn på lärjunge i h.
a. läroverket (av folkskolegossarna). 1880-talet. Karlstad.
KT.
fårbogsknekt s. m., pl. -ar,
okvädingsord på gatländing
(student?), 1681, Uppsala.
Gustafson 59.
fårbärj, öknamn på biskop Erik
Lamberg (1. 1719, d. 1780).
fäbärj s. m., öknamn på kamrat,
vars namn slöt på -berg. st.
Ups.
fältmarialken, öknamn på kamrat. G.
fämte raden, Murre 32.
fämti öre eller en halv krigare,
öknamn på kadettkamrat.
Murre 78.
fäst nyttjades omkr. 1874 som
förstärkningsord: 'sätta fästkniven i någon" betydde: hårt
ansätta någon; fästtjut, fästskrän, o. s. v.
fästbrakka s. m., pl. -or, hygglig
ock spendersam handlande. st.
Ups. 1874. Jfr brakka.
fästhudik s. m., pl. -ar, fästprisse. G. 1865.
fästli a.: "ha det fästligt", "bo
fästligt", bo komfortabelt;
"fästliga papper", bra kort;
även: goda borgensförbindelser. st. Ups. 1874.
fönsterparad s. dk., promenad
för att visa sig för dem, som
sitta i fönsterna. U. 46.
förberedig s. m., pl. -ar, lärjunge
i förberedande skolan för in-
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förkasta säj v. ref 1. 1, kasta
miste (i vira); "då kan hända, vi förkastar oss, så dä ä
bäst du spelar". st.
förmögen a., i frasen: "då va
förmöget hus" = det var ett
starkt spel (i vira). allm.
förnedrig s. dk., vanligt öknamn på förening: brukas särskilt ofta om "konstförnedringen" (t. ex. i Nordensvans
Figge).
förnikklad a., eufemism för förbannad. Murre 103.
förtennta ögon: "med f. ö." något berusad. Hultin 78.
förti fillig, namn på en student
vid namn Enoch Tolf. st. Ups.

träde i katedralskolan i Uppsala (1830-talet). Nyblom 73.
förbufflad a.: "blev så förbluffad eller förbufflad, såsom det
heter på ,skolpojksspråket",
Pallin, Kamratlif 28.
för(es)invignigen s. dk. bst.:
den dag, då den första snön
föll, om än aldrig så litet, samlades gymnasisterna på torget
för att "viga in föret". Alla
voro klädda på underligt
sätt. . ." Släpande med sig ett
par slädar eller kälkar, drog
den brokiga skaran genom stadens alla gator, uppförande en
den allraförf ärligaste musik
med grytor, spjäll" o. s. v.
Sohlman 29. Strömberg 119.

g
gaffel: "ha 1. få ngt på gaffeln",
vara säker på något eller åtminstone ha god utsikt till det.
st. Ups. 1874.
gallas, en student Holmberg,
som gjort av med 80,000 krigare (= kronor). Lund.
gallruka s. m., pl. -or, nyintagen kadett. Murre 75.
galopp: "fatta galoppen" = begripa vad det är frågan om,
vara med. allm.
galt s. m., pl. -ar, elementaristornas öknamn på gymna,sistema i Gävle. F.
gamlen s. m. bst., namn på docenten H. 0. Östberg. et. Ups.
gamle olle, ståthållaren i Stockholm Olof af Wannqvist (1764
—1834). Lundin 109.
gamle petter, öknamn på rektor
Petrus Block. V. Ö. I: 64.

ga.mä'ggen s. m. bst., öknamn på
Karlbärgskamrat. Nordensvan.
gapstare s. m., pl. -ar, glupsk
person; ungdom, som tar för
sig i massa, innan äldre fått.
U. 262.
gardister, ett parti bland lundaakademisterna, agardisternas
motparti. Ahnfelt 101.
garibalditvål s. dk., ostämplade
spelkort; kallades så, emedan
man köpte dem under detta
namn hos vissa handlande. Det
var naturligtvis förbjudet såväl att köpa som att sälja sådana. st. Ups. 1874.
garva v. tr. 1, förstöra böcker
(skolböcker) genom att bulta,
bryta, klämma, sparka o. s. v.
dem. Posturnus 21.
gask: "komma i gasken", "gaska
opp sej", komma i hög,
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glad sinnesstämning. Uttrycket härrör givetvis från viraspelet. st. Ups. 1874.
gaslander s. m., uppassare, som
tänder ock släcker gasen.
Karlhärg, 1870-talet.
gass, även i Karlstad. N. P. ödman, Studentminnen.
gassa, kortnamn av Gasslander.
Nyblom 182.
gatlöpare s. dk., nära alnslånga,
med släta järn försedda skridskor, varmed pojkarna i Härnäsand åkte på de islupna gatorna. Sehlstedt.
gatrakka s. m., pl. -or, gatpojke.
Topelius.
gaunitius, pl. -ier, äldre lärjunge
i en gymnasieklass. Hultin,
I: 335. Borgå.
geijerska frukosten, den av
Geijer 1844 tillställda sammankomsten med huvudmännen bland Uppsalastudenterna
för resan till Köpenhamn. Svedanas 419.
generaleetus s. dk., sammanträde av alla superiorerna på
gymnasiet, då alla "pliggar"
fingo örfilar av notarius gymnasii. Wenström 4.
glans: "med glans", förträffligt;
"tentamen jikk mä glans". st.
Ups. 1874.
glansfullt adv., förträffligt. Jfr
glans. st. Ups. 1874.
glugg: "nu ä han ,1 gluggen",
"nu sitter han i gluggen" =
nu är han fast, d. v. s. spelet
är förlorat. vira, bräde.
glunten s. m. bst, öknamn på
lärare vid Karlbärg på 1860talet. Murre 52.

glyka v. tr. 2, hugga, ta. "Mig,
som inte lyckades glyka mitt
cum laude" (Mari Mihi, 29).
st. Ups.
glädjeni , nöden ock pinan, torp
utanför Uppsala, dit studenterna gingo ut ock där de åt
smörgås, ägg, skinka ock filbunke. 1820-talet ock förut.
Svanberg.
glädjen2, namn på ,studentkasern
i Lund. st. L. 1860-talet.
glödgus s. dk., pl. -ar, glögg (jfr
beskus). Wenström 11.
glöggus s. dk., glögg. Steffenhurg 66.
gnåmen, se nåmen.
gnotte, namn på lektor Chr. Fr.
Lindman. DGG.
gnugga v. tr. 1: "gnugga tidningar", noggrant studera;
(jfr tidnigsgnugg); "gnugga
feniknölarna", anstränga sin
intelligens. st. Ups. 1874.
gottis s. oböjl., gott, karameller
o. d. sk. Stocksund 1916.
gottlansgask s. dk., pl. -ar, gask
utan skäl, st. vira.
gottlansjök s. dk., pl. -ar, gök
(i vira) utan tvåor. allm.
godbettan s. f., öknamn på piga
i Västerås 1647: "det är så ett
commune nomen, som unga
karlar pläga nämna den de
kära (!) hålla". Muncktell III:
349.
gramma S., grammatik. "Först
ha vi matta, ock sen ha vi
gramma, ock sen ha vi jågga,
ock sen ska vi jå,mppa". Hfors
enligt Hufvudstadsbladet 19/10
1924.
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grammatika: Ett gammalt skol- damernas fina röster. st. Ups.
rim lyder:
1872. — 2. Benämning på reGrammatica latina
petition eller kör i allmänhet.
kom gossarna att grina.
allm.
Grammatica grEeca
grodan,
öknamn på Knut Hellkom gossarna att bräka.
sten. Nyblom 149.
Grammatica" hebrEea
gjorde gossarna snäa.
grodben s. m., ett slags anaRoas 9.
gram av ock namn på stugranforken s. m. bst., öknamn
dent. st. Ups.
på komminister Laurentius gruff s. n., pl. =, bråk. allm.
Svenonis Grana,nder. WarJfr torjgTuff:
holm I: 398.
gruffi a., bråkig. allm.
gratulis int., jag gratulerar. st. gruptisk: "ett gruptiskt förhålHfors, 1890-talet.
lande", att några personer stogrekisk böjning: Ett omtyckt do tillsammans, bildade en
nöje har varit att böja persongrupp — ett efter källa rmästar
namn som forngrekiska värb.
Österberg i Uppsala gängse
En Öfverberg, som hade långa
uttryck. R. Hjärne 95.
ben, kort rock, snusade ock grymt s. m., pl. -ar, "gymnasist".
hade en snusprickad bok, böjsk. Sth. 1900-talet.
des så här: traaAomaj, spills- grå a., ond, stucken; finns i
smisomaj, kortrökkika (eller
denna bet. redan i fru KnorOpprika), 4ikron (eller kortrings "Kusinerna"2, I: 29.
rokkomän). Den rödskäggige gråbomm s. m., öknamn på Karlock snusande Zakarias Göbärgskamrat. Nordensvan.
ranson höjdes: sakkaritsomaj, grå-lasse s. ni., öknamn på komjöranst4omaj,
röf äggismaj,
minister Laurentius Svenonis
snusiburkän.
Granander. Warholm I: 398.
griller s. pl., skridskor med trä- grålla v. i. 1, röka (på grund
platta. sk. Nyk.
av att Grålle, se d. o., alltid
gris s. m., pl. -ar, poliskonstapel.
rökte). V. Ö. I: 272.
Jfr svinstian. allm. st. Ups. grålle s. m., namn på adjunkten
1874.
Grahl. U. — V. ö. I: 270.
grisen s. bst. 1. öknamn på viss gråfepparn s. m. bst., namn på
lärare, för hans prydliga ock
P. Hollander. U. 164.
fina yttres skull. V. Ö. I: 94. grön a.: "göra sig grön" = låtsa
2. vedernamn på Oskar
sig oskyldig; vara inställsam;
Stenhammar. Nyblom II: 249.
färsk, nybakad. st. Ups. 1874.
3. öknamn på lektor Som- gröna hönan, (lats. som följande.
melius. Kadetten 45.
grönrutia hönan, öknamn på en
grisslakten s. dk. bst. 1. vanlig skolpojke med grönrutiga
benämning på Filharmoniska
byxor. V. ö. 1:55.
sällskapet i 'Uppsala, enkan- gröten s. ni. bst., namn på en
nerligen på grund av de unga Haverman, som givetvis först
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hetat "havergrynsgröten". sk.
Sth.
gubbe s. m., pl. -ar: "den, som
lånar studenten ,pängar för
vistelse i Uppsala, kallar han
'sin gubbe', även om det är en
moster eller tant". st. lips.
1874.
gubben, öknamn på Sven Norling på grund• av hans knarriga livsuppf attning. Forsstrand 91.
guds tjerstin, öknamn på Kristina Nabbstedt. Warholin I: 235.
gulig ,s. dk., pl. -ar, 1. sedel på
100 riksdaler banko. Bäckman
29. — 2. sedel på 10 riksdaler
banko. Ö. 181.
guligen s. m. bet., öknamn på
en viss Tenggren, emedan han
brukade ha gula nankinsbyxor. U. 5: 6.
gullhönan s. f. bst., oknamn på
en Gullbergsson. sk. Västerås.
70-talet.
gulnäbb s. m., pl. -ar, 1. beanus
(se d. o.). Ordet lever i Finland som beteckning för omogen ungdom. Muncktell II:
256. — 2. djäkne: "Besökte Upsala academie ganska kort
1628 för att wara en 'gulnäbb',
SOM en djekne då kallades".
Muncktell, Westerås Stifts
Herden'. I: 273.
gulo, öknamn på kamrat (Gullbrand). st. tips. 70-talet. Forsstrand 46.
gurgel s. n., pl. =, ordväxling,
stundom urartande till slagsmål med polisinblandning, särskilt i fråga om dylik scen
nattetid på Stora torget i Upp-

sala; "etablera ett stilla gurgel på forum". st. tips. 1874.
gurgla v. i. 1, bråka, arbeta.
"Länge nog du har ju 'gurglat' med din bok." Upsaliaden,
s. 23. 1858. "Vad är det härrarne gurgla över?" st tips.
1874.
gurka s. dk., straff, som bestod
i ett par duktiga knäppar på
näsan. Gripenberg 230.
gutis, vedernamn på G. A. Gottman 1864. st. tips.
guvit v. supinum, gett, givit:
"rätt guvit". vira.
gynther s. dk., sup: "Tröstade
kapitlets ledamöter sig så gatt
de kunde, ock det fiirnämligast
genom åtnjutandet av en GyntheT eller tankställare på personen." 1825.
gå: "de gikk nach pepita de,
oliva", gick åt fanders, gick
förlorat. st. tips.
gå-i någon: "går det inte i
dig?" = duger det inte, är det
inte gott nog åt dig? — "Det
gick i honom", han trodde (den
historien). st. tips. 1874.
gåsmarsch s. dk., en rolighet i
Uppsala på 1840-talet, bestående i att en gående fick först
,en, sedan allt flera efterföljare, som tysta gingo efter honom, härmande alla hans rörelser. Antalet kunde gå upp
till fler än fämti. U. 235.
gärdsgården s. dk. hat., De Geerska fideikommissgården vid
Kungsängsgatan. st. tips. 1874.
göta läjon 1. vedernamn på professor Erik Götlin "i anseende
till hans ståtliga figur ock
provincialunif orm". Beskow

gubbe—hebbe
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31. 2. vedernamn på prototerade de tre strömmarna i
kollssekreteraren Bäck, "emeGöta rikes vapen". Nyblom
dan han slog för •tre aktri- II: 19.
ser, vilkas namn ändades på göta prikk, vanligt utrop, =
kors! St.
"ström" ock således represen-

h
hagis, vedernamn på 0. F. Hagman 1864. st. Ups.
hagla v. i. 1: "vi voro ute för att
hagla, det vill säga slå oss
lösa med ett par glas vin eller
en mugg öl". Nahum Fredrik
Bergströms krönika.
haij baba, vedernamn på U. J.
Rabson. U. 164.
hajfisken s. m. bst., öknamn på
kamrat. Murre 191.
hakkelse s. dk., hackor (i vira);
"ja har bara hakkelsen, så ja
passar". allm.
hallig s. m., vedernamn på en
Hallström. G. 1860.
halländare: "den flygande halländaren", namn •på L. Åka.
Andersson på grund av hans
rörliga väsen. st. Ups. 1874.
halfäppesnurrarn s. m. bst.,
gatpojke i Skara. Sundblad,
- Med tusch 51.
halvgalnigen, öknamn på vildsint kamrat. 1850-talet, Karlstad. K. T. •
halvkanna s. dk., pl. -or: med
halvkanna menades alltid denna kvantitet punsch. st. Ups.
1874.
halvportf on s. m., öknamn på kadettkamrat, som svarat "halvportion" på frågan: vad heter
du? (misshörde för: vad äter
du?) Murre 73.

hampai: "hugga i hampan", taga
fast. Nepomuk, Sv. ly. IV: 123
(1859).
hampa2 v. tr. 1, haffa, hugga, taga. Mari Mihi 59. st. Ups.
b.annkort [hagkort] s. n., pl. =,
1. kort, som man fått vid given,
i motsats mot dem, som man
köper ur talongen. — 2. kort i
annan färg än trumf färgen.
"Handkorten" = •korten i de
tre icke-trumf-färgerna. vira.
,allm.
hannkortsspel [hagkortspel] s.
n., pl. =, spel som går hem,
därför att, ehuru trumfen är
svag, stick tagas genom starka kort i annan färg. allm.
vira.
hagksönda s. dk., pl. -ar, sista
söndagen i terminen, då de i
samma djäknekvarter boende
på en gång offrade återstoden
av sina medhavda matförråd
till en fästmåltid. Av köttet
återstod ofta endast de hankar,
på vilka styckena varit upphängda. Strömberg 120.
harrigen, öknamn på en greve
Horn. Rarlbärg. Peyron.
kars, öknamn på Hartelius. st.
Ups.
havrekakor, se nationerna.
Hebbe mä håret, II. mit låret,
H. mä armen, H. mä tarmen,
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kallades fyra studenter på
1820-talet, av vilka den förste
var rödhårig, den andre ofärdig, den tredje armlytt ock den
fjärde en storätare. st. Ups.
Svanberg.
hedersputa s. m., hedersknyffel.
Strbg.
hedersskojare s. m., pl. =, hedersknyffel. Sillen.
helafton s. dk., pl. -tnar : "det vill
säga, då man suttit där [på
kafét] från eftermiddagskaf fet
till stängningstid" (Mari Mihi, 53.) st. Ups.
heldäkkare s. dk., pl. =, halsduk, som täcker hela västöppningen. Mana,sse 49.
hemmifrån: "vara hemifrån",
vara en lantlig oskuld, inskränkt. st. Ups. 1874.
himmelriket s. n. bst., det parti
av Taddis, som låg en trappa
upp. Man asse 31.
himmlahunn s. m., skällsord utan
alltför mycken bitterhet. "Vänd
då, din himlahund!" sagt av
en kusk till en annan. Nepomuk, Sv. ly. III: 7. (1850-talet.)
higka v.: "hinka åt sig" = skaffa sig; "(du har) hinkat åt dig
slantarna, fastän du stått på
noll". S. II. T. 1879.
higkehöna, öknamn på kammarhärre H. von Horn. Peyron.
hireus (1. bokken), öknamn på
lektor, d. 1842, vid Stockholms
gymnasium. Sehöldström.
I. S. F. R. F. M. N. T. G.: denna inskrift på Skytteanum betyder, som bekant: "Herr Johan Skytte, Friherre, Riksråd.

Fru Märta Nfflf Till Grönsö."
Studenterna tolkade den 1874
så: Här Inne Sitter Fröken
R.* När Tillfälle Gifves." Under det Svedelius var ,skytteansk professor, tolkades de
även: "Här Ingen Slipper
Fram Rudis. Fan Må Nu Taga Graden".
histria s. dk., historia; "här ä
min hi stria"; "nästa timme har
vi histria". sk. S—d.
hivare s. dk., fylla (av fi. hiiva
jäst). 1890-talet, Hfors.
hobba f., pl. -or, scortum.
hoj s. dk., cykel; "får jag låna
din hoj?" sk. S----d.
hoja v. i. 1, åka cykel; "nu hojar
vi i väg". sk. S—d.
hom&us, öknamn på kamrat,
vars namn började på H ock
som älskade den klassiska
episka dikten. Lauren 271.
hotell slusk°, mindre snygg lokal med rum för resande vid
Drottninggatan i Uppsala. st,
Ups. 1874.
hovet [håvet] s. n. bst., utvärdshuset Eklundshov vidUppsala.
hovrätten •s. dk. bst., hovrättsexamen; "ta hovrätten". st.
Ups.
hovrättist s. m., pl. -er, student,
som läser på hovrättsexamen.
st. Ups.
hovrättskar, student, sam läser
på hovrättsexamen. st. Ups.
18204alet. Svanberg.
hopöl s. n., öl, som dracks ur
ett för alla gemensamt kärl.
U. 154.
hornboskap s. m., Uplands regementes musikkår, så vitt den

hedersputa—hyllos
trakterar hornmusik; eljest
även inom nationernas kapell
de, som blåsa mässingsinstrument. st. Ups. 1874.
hosianna 1. s. f., cigarrbodsfröken vid namn Davidsson.
st. Ups. 1874. — 2. s. m., öknamn på student, son till en
David (1. Davidson). allm.
hud s., i uttrycket "få hud" =
bli kuggad. allm. i Finland.
huda v. tr. 1, kugga (i examen
o. d.). st. Hfors, 1890-talet.
hudavdragaren s. m. bst., rockvaktmästaren. Mari Mihi 53.
st. Ups.
huddä s. m, öknamn på lärare
(härmning av hans harklingar). sk. Nyk.
hudik s. m., pl. -ar, sälle; "en
glad, livad hudik". Ordet gissas ha uppkommit av ett kotteri supfriska ock glada gästrike-hälsingar, sam kommit
från Hudiksvall. Jfr fästhudik. st. Ups. 1874.
hugg i steken: för sent ktmmen
junior knuffades in mellan inferiorernas bänkar, där dessa
stutade honom, tils befallning
gavs att upphöra därmed. Uppmaningen till stut gavs med
orden: hugg i steken. F.
huggsäksa, säxa för mycket
folk, där man måste hugga sig
in på matvarorna. st. Ups.
1874.
hulkus (hulkus malt) s. m., öknamn på Markus Hulth. st. tips.
Manasse 17. Även hurkus.
hunnfröjd eller fröjd s. dk., pl.
-er, uppträdande av kringresande manliga ock ännu mera
kvinnliga musikanter av säm3 — Sv. landsnz. 1924.
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re kvalitet på schväjtserierna.
Sedan dessa fröjder förbjudits,
övertogs idén vid nationssamkväm: 'dryckesgille, varvid
nationssalen arrangerades som
ett slags schväjtseri med en
mängd småbord, kring vilka
landsmännen, uppassade av
till kypare förklädda kamrater, sutto ock drucko, medan
nationens sångare ock kapellister utförde sina prestationer, vanligtvis i kostym. En
fröjdpappa ock en fröjdmamma voro stånde figurer.
Fröjdist kallades en person
tillhörande ett sådant resande
musiksällskap.
hunnradagarsblusnig s. dk., se
blusnig.
lumnraettan, öknamn på lärare,
som brukade kryckor. sk. Sth.
1920-talet.
hunnsvans s. m., öknamn på
Hultkrantz. sk. Sth.
hurr: "vara på hurr", full, berusad. Upsaliaden, 1858. st.
Ups.
hurran, kamratnamn på Adolf
Appellöf, överfört från de två
klädståndsmamsellerna Appelqvist, som kallades appelhurrorna. st. Ups. 1860-talet.
hurris: "kom i vind med en hurris", en fart, ett huj. "Dombey
och son" 1855.
husblade s. n. bst., tidningen
Hufvudstadsbladet. 1890-talet,
Hfors.
huvublade s. n. bst., tidningen
Hufvudstadsbladet. 1890-talet,
Hfors.
hyllos, öknamn på kamrat; av
Hyllas, Eubulos' son i Euri-
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pides' Medea, som lästes i
klassen, ock emedan ynglingen, SOM var en flitig teaterbesökare, brukade sitta på
"hyllan", d. v. s. 3:e radens
sida. Spangenberg. sk. ö°.
1860-talet.
hynda s. f.: "nu hägger hyndan
på järsgårn" = nu är det kinkigt (t. ex. vad man skall
kasta, eller vad man skall
spela ut), det avgörande ögonblicket. allm. vira.
hynnsvans s. in., öknamn på
Hultkrantz. sk. Sth.
hy-rkajsa s. dk., pl. -or, hyrkusksocietetens täckvagn, Stockholm, 1800-4alets förra hälft.
Lundin 53.
hystriks is. m., öknamn på lärare.
sk. Sth.
hyvoblade = huvudbla,de (se d.
o.). 1900-talet, Mors.
håll s. n., pl. =, gökgard (se
gard): "ja hade styva håll i
båda färgerna". allm. vira.
hålla: "hålla rätt kurs på lyran
1. fönsterposten". Det hörde
till inferiorernas skyldigheter
att sitta med blicken orörligt
fäst på en på övre katedern
teoknad lyra (i hörsalen) eller
på fönsterposten (i coetus), då
de sutto tillsammans med äldre
kamrater före lärarens inträde. "Rätt kurs på skruven"
betydde, att de skulle titta på
dörrens handtag, då de befallts
vända sig om. (Gävle.) F.
håggibel a., som man fritt får
"håggla" med (om flicka). st.
Ups.
håggla v. i. 1, vara mycket tillsammans med, ideligen säll-

skapa med (ej nödvändigtvis
med en varelse av annat kön).
st. Hfors, 1890-talet. Liksom
håggel studentord i Ups. med
bet. kurtis(era) redan 1874.
hår: "ont i håret", huvudvärk
efter orgier, kopparslagare.
st. Ups. 1874.
hårolja s. dk., gul chartreuse.
1890-talet, Åbo.
häj! utropsord ock hälsningsord
(ärvt från Götiska förbundet);
"hej på dej!". 1874 ff.
hälgonabägken s. dk. bst., första
bänken i lärorummet på gymnasiet, emedan där sattes alla,
som kunde bäst. Wenström 3.
hälgonet s. m. bst., öknamn på
kamrat. sk. Sth.
hällan s. m., kortnamn på Hellström. 80-talet. sk. Sth.
hälveteskusten s. m. bst., vedernamn på Himmelstrand. st.
Ups.
härr-: ett slags konstspråk, som
nyttjuts av skoldjäknar ock
som bestod i tillägg av -härr
till varje ord, t. ex. villhärr
duhärr komhärr medhärr mejhärr. Laurkl 273.
härre s. ra., pl. -ar, lärjunge i
högsta gymnasieklassen 1820talet. Wenström 3.
härr elak, öknamn på kyrkoherden Elavus Erlander i Tillbärga (d. 1717), med allusion
på namnet för hans trätgirighets skull.
högre: "ja kommer inte högre",
jag passar (i vira). allm.
höjer o sägker, öknamn på halt
lärare (med namnet Höjer).
sk. Sth.

hynda—introdukfonsstut
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hökkfärdspåse s., pl. -ar, högf ärdig människa. Svedelius 77.
allm.
höksta färjen 1. trumffärgen i
vira. — 2. "Gå 1 högsta f ärjen", vara röd i ansiktet av
supning. G. 64.
höksta väsendet 1. öknamn på
gästgivaren på Högsta, som
förde ett förfärligt väsen. U.
485; — 2. öknamn på talför
ock högröstad chef. Sth.
höna 1. öknamn på komminister
Andreas Petri (d. 1700), ett
namn "som han beköm på den
tiden, då han gick i Skara
skola, emedan han hade höns
här ock där i bygden, legde
för dem ock uppbar äggen".

Warholm II: 419. — 2. s. m.,
bst., öknamn på kamrat.
232. — 3. öknamn på en lång,
blek ock något tafatt skolpojke, som var beskedlig. V. ö.
I: 55.
hönsnig s. dk., pl. -ar, kadetternas bjudning för sina instruktörer på ett slags säxa med
öl ock brännvin. Prytz 22.
hösse s. n., oljud, oväsen. 1890talet, Hfors.
hössel s. n., dets. som hösse (se
d. o.). 1890-talet, Hfors.
hössla v. i. 1, föra oljud, göra
oväsen. 1890-talet, Hfors.
hötorjskis, s. m., pl. -ar, lärjunge
i Nya elementarskolan. Zetterström.

ideålfärjen s. dk. bst., den färg,
som det är utan jämförelse
bäst att köpa i. allm. vira.
ideåltjöpet s. n. bst., bästa tänkbara köp; särskilt i turné köp
av nio kort ur talongen. allm.
vira.
idka familjeliv: gå på visit i
familj. st. Ups. 1874.
ifrån: "vara ifrån" i vira betyder dels, att man passat ("säjer du gask, 'då ä ja ifrån"),
dels att man vid ett virabord
för fyra icke deltager i spelet
under en given. allm. vira.
illa adv., mycket; "vara illa
full". st. Ups. 1874.
ina" studentnamn på Edvard
Bäckströms far. st. Ups. 1860talet.

indelnig G. m., pl. -ar, indelt
soldat. Murre 104.
inferiores s. pl., övre o. nedre
sekundas samt tertias lärjungar. Sts, 1830-talet. Törnberg.
infäktum, det nya anatomiska
huset vid Flustret i Uppsala.
R. Hjärne 22. Jfr imperfäktum
ock pluskvamperfäktum, hus i
samma kvarter.
inkomstkort s. n., pl. =, högt
kort, som man kan vara säker
på att komma in i spelet med,
d. v. s. ta hem ett stick med.
allm. vira.
inmundiga v., förtära. st. Ups.
1874.
introdukfonsstut s. dk., lindrig
stut, som gavs en inferior, då
han uppflyttades till junior
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(Gävle). Inferioren låg då på iggalunda, namn på professor J.
Sion (se d. o.). F.
H. Schröder, "lille Schröder",
inträdesblusnig s. dk., se bluspå grund av att han städse
nig.
brukade detta ord; det åtnjöt
invignigsstut s. dk., stor, med
sedermera stor gunst i studiverse ceremonier försedd dentkåren till inpå 70-talet.
klassavbasning, vid -uppflytt- ivan dän fjärde vasiljevitj, ökningen från en klass till en
namn på kamrat. sk. Sth.
annan. Roas 10, 13.

jakopsstege, öknamn på skolans
städerska,. Spangenberg. sk.
of5o. 1860-talet.
jala v. i. 1, springa. sk. 1916.
jama v. i.: "gå ut å jama", få sig
en sup. st. Tips. 1874.
jamare s. dk., pl. =, sup. st. Tips.
1874.
jamjam, kamratnamn på skolflicka. Sth. 1920-talet.
jassa, vanligt namn på författaren Gustaf Janson. alim. Sth.
je: "å rätt jett (1. givet) ä dä
okkså". Detta utrop brukar
höras av den viraspelare, 'SOM
har spelat ock köpt av talongen, men inte fått vad han behövde ock nu genom utropet
beklagar sig över att inte
kunna slippa betala bet, därför
att det var felgivet. allm. vira.
jermånikus s. m., namn på läraren i tyska. sk. Sth.
jeta 1. jeten, öknamn på kamrat.
1850-talet, Karlstad. K. T.
jetsånane, namn på klassen tertia i Falun 1814 fl., emedan
läraren, Korsberger, var en
tyrann. Den kallades även
aetas ferrea. Steffenburg 9.

jiggo s. m., i Amerika född skolgosse. st. Sth.
jisslan: "sitta jisslan", se sitta
(spänn)!
johnkvist, namn på Johan Stenkvist. G. 64.
jolka v. i., skolka. sk. Sth. 1920.
jompai, öknamn på kamrat. st.
Sth.
jomppa2 v., gymnastisera. sk.
Hfors. Jfr gramma!
jonta =_—_ John. Sth.
joppe, vedernamn på tonsättaren Josephson. G. 1861. Nyblom II: 34.
johansson, pl. -söner, uppsalatyp
av skridskor. Manasse 19.
jokka s., geografi; "vi har jokka
på tisdan". sk. Saltsjöbaden.
jonas i ninive, vedernamn på
komminister Jonas Aleinius
(d. 1747). Warholm II: 524.
jon blunn, namn på en John...,
vars ögonlock äro tunga ock
gärna sjunka ned. Sth.
josse, kortnarnn på en lärare Josefson. sk. Sth. 1920-talet.
jubelfåni a., synnerligen dum.
Murre 8.

inträdesblusnig—jöns inål
jubelidiot s. m., mycket dum person. Geijerstam, Erik Grane.
judefläsket, öknamn på judekamrat. sk. Sth.
juden, matentreprenören på Karlbärg. Murre 92.
julle s. m. 1. kortnamn på Juhlin. Manasse 98; -- 2. vanligt
namn på Knut Kjellberg. allm.
jumpa v. i. 1, hoppa på isstycken.
sk. Sth.
junior s. m., pl. -orer 1. -ores,
gymnasist i näst lägsta klassen eller "på andra året". allm.
före 1849.
juniorssvykk, se svykk.
juntan s. m., namn på en Ljungzell. 80-talet. sk. Sth.
jugfrupiltar, se nationerna.
juridik: "ä de juridik eller
sträng moral?" frågas i vira,
när det gäller att passa på
gök. Gäller juridik, måste man
betala bet, ifall en gök går
hem, då man passat utan att
äga matematiskt omöjliggörande gard(er); gäller sträng
moral, slipper man betstraff
ock får spela på omdöme.
allm. vira.
jussuf, öknamn på kamrat. Spangenberg. sk. tio. 1860-talet.
justiniånus, namn på cigarrhandlanden Barowiak i Uppsala.
st. Ups.
jutta v. i. 1, prata (av fi. juteIla
= prata). 1890-talet, Hfors.
jågga s., geografi. sk. Hfors.
Jfr gramma!
jäddan, kamratnamn på en lång
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ock smal flicka med namnet
Gerd. sk. Sth.
jäger, kortnamn på Jägerskiöld.
st. tips.
jäppe på bärjet, ett schweizeri
bakom lägret vid Tomteboda
(1. Ladugårdsgärdet). Pryd
22.
järta, ombildning av Gert. st.
Ups.
järtliga tjär håller ja däj, Kajsa
Lisa Pärsdåtter: säges, då
man fått upp järter vid tunik,
o. d. allm. vira.
järvstakalaset s. n. bst., det avskedskalas, som hölls i Järvsta
by, en fjärdingsväg från Gävle, för de till Uppsala avresande studentkandidaterna. F.
jätten s. m. bst., öknamn på storvuxen lärare. Sohlman 19.
jök: i stället för att säga "jök"
omskrivas budet med bl. a.:
"har du någon bur?" = kan
du passa på jök?" ock "högt
upp i luften fåglarna flyga".
allm. vira.
jökfärj s. dk., pl. -er, den färg,
i vilken styrkan egentligen
finnes has den, som begär 1.
spelar gök; "båda jökfärgerna
va ju okugglia". allm. vira.
jökpass s. n., en (i andra efterhand) eller två (i första efterhand) garder mot gök. "Ja
tog över, för ja trodde inte, du
skulle ha jökpass". allm. vira.
jöns ignål, öknamn på en rödock krushårig pojke. sk. L.
1850-talet.
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k
kabyssan [-yff-], ett rum på kalåfen, öknamn på Carlson
Essen. Peyron.
Sundbergs källare i Uppsala.
kaligula
s. dk., liten stövel. sk.
G.44.
Sth.
kaddi a., högfärdig, stursk. Sundkalkön s. m., pl. -er, öknamn på
blad, Med tusch.
lärjunge i övre gymnasieklaskadä'ttfisk s. m., pl. -ar, en såsen. Borgå. Hultin II: 196.
dan civil, som tjänade till för- kallebåsen, namn på Carl Broms.
kläde åt en kadett på de ofG-. 60.
fentliga ställen i Stockholm, kalle figkel, öknamn på kadettdit kadetter ej fingo gå enkamrat. Murre 174.
samma. Murre 9.
kalle häj, ökna,mn på kamrat. st.
kaffe: "dit såg ja i kaffe i morUps. 1862.
se", det visste jag förut (t. ex., kalle maksimus, vedernamn på
att spelet skulle gå så). st.
storvuxen studentkamrat vid
Ups. allm.
namn Karl. Mari Mihi 53. st.
Ups.
kaffelurka 6. dk., kaffepanna.
John, Berättelser3 I: 181.
kalle palla, öknamn på Carl
For.sstrand. st. Ups. 70-talet.
kahytt s. dk., bordell. 1890-talet
kalle
mä tårna, öknamn på kamHfors.
rat.
sk. Sth.
kajan s. m. bst., öknamn på kamkalle på hörnet, öknamn på kamrat. 80-talet. sk. Sth.
rat, som bodde i hörnhus.
kajmannen s. m. bst., kamratSpangenberg.
sk. em. 1860.
namn på Karl Aurivillius. st
talet.
kajsa, vedernamn på sångläraren
J. R. Carstensen. Manasse 178. kalleråkka s. m., namn på kamrat. st. Ups.
kajus (Cajus), öknamn på adjunkten F. G-. Af zelius på kalle vipp, öknamn på sångaren
K. Wiberg. st. Ups.
grund av ex. 1 hans logik om
att Ca,jus är en räv o. s. v. st. kallskål, öknamn på chefen för
kadettskolan. Murre 80.
Ups. 70-talet ock förut. Forskalmbärjska prässen, straff, bestrand 33.
stående i att man lades i
kajutan s. dk. bst., rum på gumryggläge på golvet, vinkelman Blads värdshus i Uppsala,
rätt emot ett stort bord, så
1830-talet. Jfr nedan teologisk.
sköts
in under detta, så att
Postumus 53.
den tvärslå, som förenade de
kaka s. dk., pl. -or, något skrivet
1. tryckt. "Dä va en stor kaka tre paren bordsfötter, befann
sig tvärs över halsen. Låg den
han ha skrivit"; "safta ihop
straffade inte stilla i denna
en kaka te späkstidnigen!"
ställning, så länge de straff anst. Ups.

kabyssan—kattlugk
de ansågo skäligt, fick han en
mugg kallt vatten över sig 1.
d. Uppfinnare var en G. A.
Kalmberg. Gripenberg 233.
kalorifk öknamn på Isak Fehr,
emedan "han spred så mycken
värme omkring sig". D. o. S. 9.
kalv s. m., pl. -ar, lärjunge i
gymnasii första klass. • Sehlstedt.
kalva v., spy. st. Ups. 1874.
kalven, öknamn på kamrat. Manasse 112.
kamerifflan, se rullan.
kandidat s. dk., ett slags äggtoddy med punsch i. st.
kandidåtbägken s. dk. bst., tredje bänken i lärorummet på
gymnasiet. Wenström 3.
kandidåtsup s. dk., fäst, som nybliven kandidat håller för sina
vänner; "hade du i dag träffat
mig på din kandidatsup". Livijn 1805. Postumus 54.
kannkväll. Murre 32.
kanon s. dk., en mindre halvbutelj punsch, vanligen i blått
glas. Även kallad skarpskytt.
st. Ups. 1874.
kanslibagken s. bst., Kansallisosakepankki (Nationalbanken). 1890-talet, Hfors.
kanslin s. bst, kansliexamen.
st. Ups.
kanti a, anhängare av Kants
filosofi. st. Ups. Beskow 30.
kapa v. tr. 1, hugga, knycka, ta.
st. G.
kapan s. m., kapten; lån ur militärslangen. sk. Sth.
kapilhen s. bst., restaurangen
Kapellet. 1890-talet, Hfors.
kaput, öknamn på rektor Lundberg. sk. Sth. 1890-talet.
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kapällmästaren, namn på Ludvig Norman som skolpojke.
Lundin 247.
karamånien, hus vid S:t Pärsgatan i Uppsala, 'ägt av en
borgare Kannan. U. 204. Nyblom 17.
kardiis: "hålla opp kardusen",
visa sig tapper ock duktig.
st. Ups. 1874.
karlskronagask s. dk., gask på
sju kort. allm. vira.
karitfla s. dk., pl. -or, kautschukbit, gummi. allm. Manasse 125.
kasper s. m., öknamn på kamrat. sk. Sth.
kastriillen s. bst., stjärten. V. Ö.
I: 279.
katoliken s. m. bst., namn på
lärare, som Misstänktes vara
katolik. sk. Sth.
katt: "få katt" = få avsked. Nerman, Olympen 70.
kattan s. bst. 1. öknamn på kamrat. Murre 170. —2. öknamn på
kamrat vid namn Nils; härledningen uppgavs vara: kattan
< katten < kisse < nisse
< Nils. 'sk. Sth.
kåttis, •ett slags demonstration
mot misshaglig person nattetid, bestående i skrål utanför
fönsterna, blandat med fast betänkliga jamningar; kattmusik; "hålla kattisar". st. Ups.
1874.
kattlugk s. dk., en vedervärdig
dryck, bestående av surmjölk
ock brännvin; en gammal fanjunkare ZeipeLs förtjusning,
st. Ups. 1874. — Ordet har
även på 1860-talet betytt en
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blandning av varm mjölk ock
konjak (eller brännvin).
kattsis s. dk., kattserenad. st.
Hfors, 1890-talet.
kattånskåp: "hur tjänns dä i
kattunskåpe?" hur står det
till. st. Ups.
kavåjskutt s. dk., enklare danstillställning. sk. Sth. 1920-talet.
kenos, öknamn på polis. st.
Lund. Hemska bilder.
kikka v. i. 1, o. tr. 1, sparka
(boll). "Kom, så går vi å kikkar (boll) ett slag". sk. S—d.
kikke, kikke ran, kamratnamn
på Chr. Eichhorn. st. Ups.
1860-talet.
kille s. m., pl. -ar, pojke, kamrat. sk. Sth. 1920-talet.
kimm, öknamn på kamrat. Spangenberg. sk. Coo. 1860-talet.
kioku s. m., driftkucku, öknamn
på Karlbärgskamrater. Nordensvan.
kis s. m., pl. -ar, pojke, kamrat.
sk. Sth. 1920-talet.
kisse s. m., pl. -ar, person, människa; kurre. st. Ups.
kladd s. dk., rektors vanliga
sammanträde till förhör med
skolan. Esskn 27. Spangenberg. Str. ö°.
klaff: "håll klaffen!" håll mun;
"je'n på klaffen!" slå honom
på truten. st. Ups.
klakleja, öknamn. sk. Sth.
klara astrakåner pl., glacéhandskar, som genomsvettats (t. ex.
på en bal). allm.
klarken, öknamn på en lärare
i grekiska, av grek. Klearkhos. sk. Västerås. 70-talet.

klatfen, öknamn på studenten C.
A. Carlsson. st. Lund.
kligken, öknamn på en halt lärare. sk. Västerås. 70-talet.
klippa viggarna: "Under samma
termin 'klipptes även vingarna' på 'tipporna', så att de ej
vid uppflyttningen till övre
klassen skulle flyga för högt.
Klippningen, som värkställdes
med slag av den på kant Vända
handen över 'tippans' utsträckta armmuskler, var för
denne en ganska pinsam operation, som efterlämnade försvarliga blånader för en längre tid." Hultin I: 335.
klisterburk s. m., pl. -ar; 1. lärjunge på reallinjen. N. P. Ö.
103. — 2. gesäll. Borgå. Hultin
I: 336.
klisterkopp s. m., pl. -ar, lärling; "skolråttor ock klisterkoppar" E. Norlander.
klokkan: "klokkan ä inte uppfunnen än" säges t. ex. på en
bal, då förklädena vilja bryta
upp, emedan det är sent ock
fråga: "vad är klokkan?" st.
Ups.
klokkfodralet, vedernamn på
skalden S. A. Hollender (se
urskalden). Lundin 332.
klassa s. m., pl. -ar, sjökadett.
Kadetten 32, 143.
klossan, öknamn på Gustaf Roos.
st. Ups. 70-talet. Forsstrand
120.
klossman (med läspat s), namn
på lärare vid namn Dalman.
sk. K—d.
klosterlasse, öknamn på Lars
Klosterberg. Nyblom 140.
klott s. m., pl. -ar, 10-15 års

kaftsis—knoddinna
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pojkar, sam väckte studenter- knallborist s. m., pl. -er, gymnasisternas öknamn på elemenna på morgonen ock sedan
taristerna (se d. o.) i Gävle.
borstade kläder åt dem. PostuF.
mus 51.
klotte s. m., pl. -ar, klott, uppas- knalle s. m., pl. -ar, gymnasissargosse. st.
ternas vedernamn på elemenklubbe-lars, öknamn på kyrkotaristerna (se d. o.) i Gävle. F.
herden Lars Siberg (d. 1829), knalleffäkten, stenhus Drottpå grund av hans flitiga beninggatan 1, nybyggt av två
sök på klubben i Skara. Warvästgötahandlande (knallar).
holm II: 512.
st. Tips. 1874.
klubbis s. m., klubbmästare. st
knallen s. m. bst., öknamn på
Tips. 1859.
kadettkamrat. Murre 74.
klumpen, öknamn på en tjock
knallhatten
s. bst., öknamn på
lärare.
kamrat.
Ti.
— V. Ö. I: 280.
"Kors, det är ju Klumpen,
a.,
full.
1890-talet, Hfors.
knallsi
med ett anlet fritt från sorg,
knape s. m., pl. -ar, lärjunge i
tjockare än pumpen
rektorsklassen i Skara skola.
på ett småstadstorg."
Senare hälften av 1700-talet.
sk. Västerås. 70-talet.
knapläksan s. dk. bst., den klass
klybakk, klöver. G. 47.
på gymnasiet i Skara, som
klybaks s., klöver. "Har du inmotsvarade sjätte övre klasga klybaks?" st. Tipps. 1874.
sen. Wennerberg I: 67.
allm.
klå v. 3, förhöra. st. Hfors, 1890- knarr(e)n s. m. bst. 1. namn på
kamrat med knarrande röst.
talet.
st. — 2. vedernamn på källarklädd: "gå klädd i fruntimmer",
mästare i Lund. Rolf. 28.
promenera i fruntimmerssällknasterråtta s. m., pl. -or, lärskap. st. Tips. 1874.
junge i Finemans lankasterkläkknig 5. dk., dumhet. Gripenskola, Stockholm. Lundin 131.
berg 274.
klä= s. dk., pl. -ar, slag, stöt knata v. i. 1, springa. "Ska vi
knata ikapp?" sk. S—d.
Sundblad, Med tusch 4.
klämtare s. dk., pl. =, grogg, knatte s. ra., 1. öknamn på lärare. sk . Sth. — 2. liten persup. Mari Mihi 41. st. Tips.
son: "en liten knatte". allm.
klätt kort, målare • (= kung, dam
eller knekt): "ja hadde inte ett knifsa s., knipa, taga. st. Tips.
1874.
klätt kort". allm.
knal a., skral, dålig; "ha knala kniga s. dk., pl. -or (från ryskan), bok; nyttjades ofta i
affärer. st. Tips. 1874.
skolspråk i Finland. Lauren
knalla v. i. 1, supa sig full; även
353. 1890-talet, Hfors.
"knalla till sig"; "knalla till
ngn" supa ngn full. 1890-talet, knoddinna s. f., pl. -or, kvinnlig
provkandidat. sk. Sth. 1920.
Hfors.
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knoddtant s. f., pl. -er, = knodd- knölna v. i. 1, bli "knöl". S. H.
inna. sk. Sth. 1920.
T. 1871. st. Ups. 1874.
knoppa: "knoppa dej genast å": koffert s. m., dummerjöns; "du
ge dig i väg med ens. Sundä en koffert". "Bo i kofblad, Med tusch 55.
fert", ej hyra ock etablera sig
knoppen s. m. bst., namn på teordentligt, utan ha sina kläder
noren Axel Rosengren. 0. D.
oupptagna ur kappsäcken. st.
43.
Ups. 1874.
knorra s. dk., dilemma, bryderi. koftans pudlar, spenamn på dem,
"Jag har råkat i en f-bannad
som vifta åt (= hälsa på) Kofknorra." SiMn I: 62.
tan. st. Ups.
knorva, kugga. st. Ups. 1874.
koftis s. dk., pängar; även i pl.:
knodis a., full: "han var ganska
koftiser. 1890-talet, Hfors.
kmadds", "knöl". st. Ups. 1874. kojans son, namn på läraren K.
knuta v. i. 1, dra lott om vem
0. Janzon. sk. Ups.
som skall betala, på så sätt att kollkgiehip,st s. m., pl. -ar, peren knut slås på ett näsduks- son, som ger kollegium för att
hörn ock detta vikes in jämte
förbereda studenter till exade övriga snibbarna; den som
men. Lundin 167.
väljer knuten, blir den skyldi- koMgiehigsten s. in. bst., ökge. Jacobsson 17. Gustaf Svannamn på studenten Carling,
berg omnämner samma sed
"emedan han travade från föfrån 1810-talet. Särskilt ofta
reläsning till föreläsning för
knutade man efter middagen,
att tillvärka,annotata ock sälja
ock den, som fick knuten, bjöd dem till mera bemedlade tende andra på en 3-rd-b:o-bål
tandi". Postuma 77.
punsch på Hjertmans eller kolikgiehäst s. m., nitisk kolTidlunds källare (Scylla ock
legiegivare. st. Ups. 1874.
Charybdis). Ups. allm.
kolonist s. m., pl. -er, ännu ej
knykk s. dk.: "sätta knyck i",
stutad lärjunge i övre gymkläm, fart. Murre 216.
nasieklasen. Borgå. Hultin
knykke s. in., namn på kamrat. 1:335.
st. Ups.
kolsyreblusnig s. dk., fäst på
knylaks a. ock s., knöl, d. v. s.
av vanligt vin ock kolsyra
full. G. 65.
fabricerad "champagne", när
knåpsis s. dk., knäpp, mindre
man kommit så långt i sina
kännbart slag. Topelius 1833.
preparationer på kemiska laknåtten s. m. bst., öknamn på
boratoriet, att man kunde
kamrat. st. Ups.
värkställa denna åtgärd. Se
knöfs s. m., öknamn på kamrat.
blusnig. Laurki 353.
G. 63.
kommiskuse s. dk., en syrad
knöl: "bli knöl", full; slusk, bulle, som på 1830-talet gavs
buse. st. Ups. 1874.
varje skeppsgosse i Stockholm
knöli a., berusad. st. Ups. 1874. som mat.

knoddtant—kogis
komplettåmen s. dk., komplettering av examen. G. 65.
konfäktum, vedernamn på nuv.
Flustret i Uppsala. R. Hjärne 22.
konjagare s. m., pl. =: "ta sig
en konjagare på morgonkvisten". st. lips. 1874.
konöj: "ack, om jag mäktade bestå mig med sådan konor.
Bäckman 55.
konradsbärj, namn på kamraten
Gordon Bergh. sk. Sth.
konstförnedrigen s. dk. bst.,
Konstföreningen. Sth. 1880-talet.
konvänt s. n., "det utvidgade
kamratskapet" vid Borgå
gymnasium, gymnasieföreningen. Borgå. Hultin II: 189.
konventårie s. m., gymnasist,
som övade uppsikt över konventet. Borgå. Hultin II: 189.
kogka v. i., göra konkurs. st.
Hf ars, 1890-talet.
korkåbel a., korkad, dum. Topelius, 1830-talet.
korken: "säker i korken" =
som har klart huvud, oniamesförmåga. st. Ups.
korneliånum (Cornelianum), professor C. A. Cornelius' hem,
där studenter inackorderades.
st. Ups. 70-talet. Forsstrand
30.
korpa v. i. 1, hugga, stjäla,
, 'snatta. Gammalt. Hultin 46.
korpen s. m. bst., namn på lektor Rale. 80-talet. ok. Sth.
korpral buller, öknamn på lärjungen K. G. Ros. Steffenburg 38.
korpris s. m., korpral. "I Andre
Korpris' röda bok man står"

43

("Exercisminnen", utg. av J.
G. Schultz, 1862). st. Ups.
kortbyksor s. dk. pl., dissertationer, sam bestod.° av blott
tre kvartblad (såsom prof.
Knös'). 1810-talet. Uris. Svanberg.
korvi s. m., pl. -ar, (brand)-vakt.
1765 ansågs i Uppsala detta
ord av konsistoriet ,som okvädinsord. När studenten Nils
Paqvalin på 1750-talet slogs
med stadsvakten, sade han:
"Jag heter varken Packalin
eller Packahampa, utan packakorv heter jag."
korv2 s. m., pl. -ar, lärjunge i
gy-mnasii tredje klass. Sehlstedt.
korven s. m. bst., öknamn på kadettkamrat. Murre 21.
korvkitteln s. bst., •arresten (av
korv = polis). Sthlm, Hfors.
Lundin 104; Laurftt 155, 228.
korvöre s. n.: "inte ett korvöre",
inte ett dugg. allm.
kosen, öknamn på lärare (sörml.
kose dumsnut). Öo.
kotlätt s. m., pl. =, spenamn på
Karlbärgskadett (särskilt av
Stockholms gatpojkar). Murre
215.
kobryggor s. pl., svartmålade
träställningar på borden i
matsalarna på Karlbärg, på
vilka .svagdricksmuggar ock
brödkorgar hade sin plats. Kadetten 6.
kofot s. m., öknamn, nyttjat av
studenter (jämte penal m. fl.)
1637 på novitie. Annerstedt I:
387.
kogis, öknamn på S. M. A. Könsberg.
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kokt a., förlorad; "då hade ja
vari kokt"; "sitter knekten
gard, ä spele kokt". allm. vira.
koleralik s. n., pl. =, blek (ock
nervös) människa. st. Ups.
kolibri s. m., namn på 'småvuxen
lärare. Gag.
kopAi s. n., öre: "ja har inte ett
kopek". st. Sth. Acta academica. 1917.
koret s. n. bst., den del av samlingsrummet på gymnasiet i
Gävle, som vidtog vid gångens
slut ock d vars fond katedern
stod. F.
kosidågs: "hela kosidagsen",
alltsammans. allm.
kota s. f., pl. -er, flicka. sk.
Sth. 1920-talet.
koven s. m. bst., namn på Barnekow. G. 60.
kraba v. i. 1, skolka. sk. Hfor,s,
1890-talet. Borgå. Hultin
I: 346.
kragen: "få kragen", bli kuggad,
sviken i tro 1. förhoppning.
Nyk. 1880-talet; Manasse 64.
kral s. dk., pl. -er, bordell. 1890talet, Hfors.
kralla v. i. 1, gå småningom;
"vi krallade krogarne kring."
S. H. T. 1886. vanl.
kratta s., oduglig, strunt; "jag,
gamla kratta". allm. (John,
Berättelser3 VI: 240.)
kriga v. tr., tillskansa; "om jag
ej krigar mig en klar". Skånska Corresp. 4 maj 1844.
krigare s. dk., pl. =, riksdaler.
st. Ups. 1874.
krikon s. n., pl. =, person vem
som hälst; kräk; överlastad
person. st. Ups.

kriks s., pl. =, riksdaler. Bäckman 26.
kriksa s. dk., riksdaler. "Dä är
gott ock bra Isnatur att ha,
Krixan att en tuting ta." Upsaliaden 1858. st. Ups.
krinålis, vokålis, dorsålis, vedernamn på tre bröder, som också
kallades Adlerz med håret, A.
med rösten ock A. med ryggen. st. Ups. 1870-talet.
krif fskav s. n., en timmes lektion eller "duvning" av en docent, som lär en student de
märkvärdigare frågor, som
professorn brukat ge tentanderna i sitt ämne; docentens
pris härför var en "kriseha"
(1 krona). Strbg, Jäsningstiden 103.
kritsa v. tr., köpa •på kredit;
"kritsa en rock". st. Ups. 1874.
krogen s. dk. b,st., ett rum, först
boningsrum för rektor 'Winberg, sedan gymnasieklass i
Gävle skolhus, så kallat emedan W. drack. Roos 40.
kronobönder s. m. pl.: "Jämväl
är den ovanan inritad, på nu
kort tid, att en del av Superiores begynt kalla sig Härrar
ock Uppsyningsmän ock de andra diseentes kronobönder, låtande de förra båda för sig till
måltider ock trakteringar igenom sedlar, brukande därvid
sådana anstötliga ord, att de
kalla sådant efter höga Överhetens ordres." 1722. Sts.
Strömberg 95.
kronprinsen, namn på äldste sonen i ett professorshus. st.
Lund.

kokt—kunde
krukor •s. pl., dryck, bestående
av ett punschglas konjak, vari
ett syltat reine-claude lagts.
kryddbon& s. m., bodbetjänt.
S. H. T. 1890.
kryddsill a. m., pl. -ar, bodbetjänt. Murre 81.
krympa v. tr. 2, fira medelst
fäst ett nytt klädesplagg 1.
d. "Rocken skall krympas".
"Tämligen allmänt påyrkades,
att den ovannämnde [nyinköpta] grisen, såsom en ny ackvisition, borde krympas." SilMn
II: 8 o. 80. "Krympa ett rek",
mottagaren ser sina vänner på
ett glas. st. Ups. 1874.
krypifölia: "dä blir bara krypifolia", jag kan krypa (ock behöver således inte ta sticket).
allm. vira.
kråkslottet, trevåningsträhus på
Dragarbrunnsgata,n i Uppsala.
U. 55. Nyblom 15.
kräkni s. dk., räkning. sk. S—d.
kröna v. tr., se krönig. Roos 12.
krönigi s. dk., den tillställning
på Gävle gymnasium, då juniores invigdes till sin värdighet. De uppställdes i rad i
främre delen av caetus, varefter superiores ock seniores ur
av recentiores fyllda korgar
taga nävarna fulla med kardborrar ock ingnugga dem väl
i juniores' hår, tils huvuna
blivit väl "krönta". En superior höll sedan ett svassande
tal till juniorerna, hälsande
dem välkomna i härrarnas led.
Ro-os 13.
krönig2 s. dk., straff, som bestod
i att promenera runt ett långt
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bord åtföljd av en straffande,
vilken med knäna stötte den
föregående i ändan. Gripenberg 230.
kuggiånum s. n. = kuggis (i
Uppsala). L. Hedin, "Svante
Hedin", 14. Det rum, där man
stod ock väntade sin dom
efter slutad examen, kallades
jetsemane.
kujus s. m., pl. -ar, kurre, individ. "Jag träffade några trevliga Cujusar på billarden."
Nepomuk, Sv. ly. I: 110
(1853).
kukublikk s. dk., pl. -ar, "oemotståndliga" ögonkast. Murre 62.
kulai: "vara på kulan". st. Ups.
1874.
kula2 v. tr. 1: "Va ska vi kula?"
sk. S—d.
kulan, 1. namn på tonsättaren
Otto Lindblad, för hans skjutSkicklighet. 1830-talet. st. L.
— 2. namn på Henrik Cederschiöld. st. Ups. 1860-talet.
kulikilsius, öknamn på fil. mag.
K. Kullman. Laurh. 356.
kuliraggen, bedyrande: "Men,
för kuliraggen, han hade väl
ändå en livassurans?" John,
Berättelser3 V: 246.
kulis s. m., öknamn på kamrat.
sk. Sth.
kullbärjs härad: "I Skåne är ett
härad, som kallas Kullbärgs
härad, därför att alla prästerna, på ett par när, äro Kullbergs släktingar ock av honom befordrade" (Thomander
1824).
kunde s. m., pl. -er, pojke. 1890talet, Hfors. vulg.
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rektor Winberg i Gävle, emekugg dido, öknamn på en lundadan han drack. Roos 40.
student, som uppgett "Kung
Dido" som Kartagos grundläg- kvaggan, öknamn på kamrat.
Spangenberg. sk. öo. 1860gare. Ahnfelt 101.
talet.
kupan s. m. hst, öknamn på
kvaljum 1. kvarjom, namn på stukamrat. sk. Sth.
denten Kvarnström. G. 64.
kupé: "kupé, sa tjärgen,- åkte i
oksvagn (dyggvagn)",kupera! kvirre s. f., namn på lärarinna
med namnet Kvist. sk. Sth.
allm.
kura v. i., uppvakta professo- kvista: "den turnén kan kvista
galet", gå bet genom att olämprer. st. tips. 1874.
lig färg kommer upp vid turkuraks 5. m., kurator. Mari Mihi
neringen. ,allm. vira.
185. st. tips.
kurbits s. m., kurre; "en trevlig kyl», namn på två kamrater
Kumlin, kuratorskymo ock
'kurbits". st. tips. 1874.
pännigskymo. st. G.
kuriö's s. m., öknamn på en kadettkamrat, som på tillfrågan: kåbba, öknamn på adjunkt ur
stånd att hålla disciplin. Då
nummer ock namn? svarat: det
han haft snuva., skulle han utvar kuriöst, att ni inte vet, att
talat ordet "komma" så. sk.
jag är 167 friherre X, ock
Västerås. 70-talet.
sedan kallades "baron kuriös".
kågism s. dk., pl. -er, oförMurre 35.
skämdhet, av eller liknande
kurre, vedernamn på prof. Karl
dem, som sades av en student
Reinhold Geijer. st. Ups. 90med initialerna K. G. st. tips.
talet.
kurril s. dk., pl. -ar, :örfil, slag. 1890-talet.
kålle, öknamn på kamrat. SpanKadetten 98.
genberg. sk. ö°. 1860-talet
kursa v. i. 1, hålla blickarna
fästa på bestämt föremål. Se kåpe, namn på kamrat med förnamnsinitialerna K. P. st. tips.
hålla. F.
kås s. dk., mössa; "den ock den
kursnig s. dk., se hålla. F.
har haft ägg i kåsen", har inte
kusa v. tr. 1, kulla, "slå" i lehälsat. Sohlanan 27.
kar. sk. Nyk. 1880-talet.
kusibaddare 5. m., pl. =, över- kåteks a., kåt. st. tips.
kämpen s. bst., hotell Kämp.
dängare. st. Ups. 1874.
kull a., bang, harig, kuvad, ku- 1890-talet, Hfors.
kökki a., stor på sig, drumligt.
schad. allm. Sth.
morsk. vulg. 1890-talet, Hfors.
ku«igen s. m. bet, öknamn på

laban s. m., 1. öknamn på kamrat med utstående läppar. sk.
Sth. — 2. öknamn på källar-

mästar Norberg ("gubben Laban"). st. tips. 70-talet. Forsstrand 12.
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labben s. dk., laboratoriet. st. lappen: "få lappen", få avsked,
Hfors 1890-talet.
få sparken. sk. Sth. 1920-talet.
ladi a., rolig. "Dä va laclit". sk. lasse s. m., pl. -ar, uppassare.
S—d. Sth.
Karlbärg 1870-talet.
lakks, pres. o. imperf. av lyc- latinsgris s. ni., pl. -ar, skolkas. Även ibland: "det lakkpojke. sk. L. 1850-talet.
sade sig inte så". st. Ups. 1874. latfuka s. dk., låtsad sjukdom,
Geijerstam, Erik Grane2 211.
skolsjuka. Gripenberg 290.
laktorn 6. bst. (= lektorn), ök- lattjo oböjl., roligt; "de va
namn på lärare, som talade
lattjo". Zetterström.
med en "besynnerlig tjock lans s. m., pl. =, laudatur. Nerhalston". -V. Ö. I: 347.
man, Olympen 104.
laman 1. lama johånna, öknamn lavä'ndel s. m., öknamn på Venpå lärare. "Över hela denna
L—d.
yttre personlighet (blekt, lång- lavä'tt på kaställe, spark (eller
lagt ansikte utan skägg; förslag) i stjärten. Karlskrona,
lägen, välvilligt uttryck) i sin
sk. 90-talet.
korrekta svarta dräkt låg ledugafärd: professor Sahlin
emellertid ett drag av tafattbrukade promenera, åtföljd av
het, ja nästan jälplöshet, nåsina pojkar, ock denna marsch
gonting av 'jag vet icke, var
fick 1874 detta namn. st. Ups.
jag skall göra av mig', som i
1874.
förening med den fullkomliga le gamin de Paris, se pojken.
oförmågan att upprätthålla leopården, öknamn på Karl
den minsta disciplin förskaf- Tengström (d. 1823). Heinrifade honom det träffande ökeius, Från samhällslif vet.
namnet 'L. J.' Det förkorta- lergräbban s. bst., Gesenius'
des till 'lama', som förvand"Lehrgebäude" o. s. v. i helades till s. (icke ett bondf år, breisk grammatik. LaurCn. 260.
utan- en 'lama')." V. Ö. I: 315. leva: "han ska leva han okkså",
lambys, Hagalund, f. d. Stora säges resignerat, när man pasFördärvet, på östra sidan av sar, fast man tror, att budet
Fyrisån. Efter källarmästar
i fråga skall gå hem. vira.
Lamby. st. Ups. 1874.
allm.
lanshövdigens tvättfat, den ny- libanon s. m., vedernamn på läanlagda dammen nedanför slotrare, emedan han har "så gotet i Uppsala. R. Hjärne 22.
da seder" (ceder). sk. Norrk.
lansman s. ni., pl. -män, stu- liber, öknamn på en lektor Linddent tillhörande Samma nafors. Borgå. Hultin II: 103.
tion. Jfr främlig, utlännig. lidaks, namnändring av Li&n.
st. Ups. 1874.
st. Ups.
Inkan s. m. bst., kortnamn på lidånder s. ni., namnändring av
Lanclkvist. sk. Sth.
LiUn, st. Ups.
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lidbloks s. ni., namnändring av
Lidblom. st. Ups.
lidigökuggen s. m. bst., namn
på lantbrukaren Lindbom, sedan på hans svärson, lantbrukaren J. A. Zetterberg, ock
slutligen på dennes son Harald
Zetterberg. Lundin 223.
lige: "lige mat lige, sa räven",
säges i vira, när man lyckas
med mask eller liknande knep.
allm.
lik: "svepa lik", dricka toddar.
st. Up& 1874.
likbärarelag s. n., välvilliga
kamrater, som hemforsla en
berusad. st. L. 1860-talet.
liket s. ii. bst., dödfull; "med påföljd, att Johan blev 'liket' ".
Strindberg.
liknelsen s. m. bst., öknamn på
en person, emedan han haltar,
som alla liknelser. Ups. 1880talet.
liktjista s. dk., mörk konjakstoddy. st. Ups. 1874.
liktjistan, Hammarbstenska huset.
D. o. S. 9.
lilla cetus, detsamma som skommarcetus (se d. o.). Wenström 5.
lilla kusin, öknamn på "Dagligt
allehanda". Postumus 205.
lillan & f. bst., öknamn på småvuxen lärarinna. sk. Sth.
lille-hagis. Manasse 111.
lille mannen, nanin på småvuxen
lärare. V. ö. I: 308.
lillepytt s. m., öknamn på kamrat. Ahnfelt 38.
lillfasen s. ni. bst., öknamn på
kamrat. sk. Sth.
lillspjutet, se storspjutet.

lilltjäk s. n., liten säxa. st. Sth.
1870-talet.
limphagen s. in., namnändring
av Lindhagen. sk. Sth.
likan s. m. bst., öknamn på
Lindkvist. sk. Sth.
ligkis = Linköping. sk. 1916.
liggonbakkus, namn på Carl
von Zeipel på Lingonbacka.
lipegard grinfält, öknamn på
Hildegard Granfelt. sk. Sth.
lira v. tr., spela; "lira piano".
Zetterström.
littan, vedernamn på kapten Alfred Littorin. Manasse 86.
Forsstrand 43.
locus peccatorum, namn på en
studentkasern i Lund. st. L.
1860-talet.
locus virtutum, namn på en studentkasern i Lund. st. L. 1860talet.
lokki •s. n.: "lägg på lokket!"
var tyst! st. Ups. 1874.
lokka s. n., pl. =, krona; "hundra lokk". allm.
lokka: "den lelle lokkar o den
store bedrar", säges vid singel, när ett uppslagskort är
lågt ock ett högt. allm.
loggobarderna, namn på en högvuxen studentkvartett, bildad
1869. Lund.
loppe s. ni., kamratnamn på Norden.berg. sk. K—d. 1870-talet.
loppsup s. dk., pl. -ar, nattsup;
en sista sup. Jacobsson 33.
loppsäksa s., pl. -or, säxa efter
supning vid midnatt eller senare. allm.
lotta s. m., namn på lektor Johansson; givet emedan en
okunnig pojke brukade få höra av läraren: "Kan du inte de
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"fäm his". st. Sth. Acta academica 1917.
lusa v. t., läsa, med besvär;
snoka i; "lusa genom protokoller". S. II. T. 1888. allm.
lusasken, "gratisbadhus" bredvid
det gamla badhuset i Svartbäcken. Mana,sse 120.
lusa-Ut v. tr. 1, ta reda på, snoka
upp. allm.
insidor s. dk. (Lucidor), låg
gask, s. k. lusgask. vira.
luspotta s., skällsord. st. Ups.
lusryggen s. dk. bst.: "klå jämt
ef ter lusryggen" = "norpa
ända te svanskotorna", klä
grundligt, ta alla spelen eller
överspel. allm. vira.
lusskolan, öknamn på folkskolan (av allmänna lärovärkets
gossar). 1880-talet. Karlstad.
K. T.
lustorsk s. dk., skällsord. st. Ups.
luffa s. t, scrotum. st. Ups..
luta sej v. refl., eufemism för
lägga sig ock sova. Fjärdinluns s. dk., jälpreda (se lurk).
gen.
V. Ö. I: 446.

där? Det kan min hushållerska Lotta." sk. Sth.
lokål s. dk., pl. -er, schväjtseri.
st. Ups. 1874.
loks, öknamn på satirisk lärare.
sk. Sth. 1920.
lokus s. n., bostad, krog, mathål,
m. an. st. Ups.
luden a., drucken. "Han va rätt
luden, så han höll tal i allmänhet". st. Ups. 1860-talet.
L. Sth.
luften: "få luften", få avsked,
få sparken. allm. Sth. 1920talet.
luftpumpen s. m. best., öknamn
på lärare Mr gångens skull.
sk. Sth.
inkast s. m., dåligt spel; "ja spelar lukasen i klöver". et. Ups.
lukas2 s. m., namn på en Leuhusen. st. Ups.
lull: "skulle vi bli lull", berusad.
st. Ups. Postumus.

lunta v. i. 1, fuska. allm. i Fin- lyftnig s. dk., i uttrycket "ha
sig en högre lyftning", vara
land.
lindrigt berusad. 1890-talet,
lugkan, namn på Norbergs
Hfors.
schväjitseri, hörnet av Drottning- ock Trädgårdsgatan. st. lyktan, namn på studentkasern
i Lund. st. L. 1860-talet.
Ups. 70-talet. Forsstrand 12.
luggkvist a.: "var luggkvist" = lyran, se lyr-hans.
lyr-hans, vedernamn på Hans
lugn. G. 60. allm.
Lyrberg, även kallad lyran.
luren s. bst., öknamn på lärare,
sk. Västerås, 70-talet.
som smög ikring ock spionelysis, kortnamn på A. T. Lyrade. V. Ö. I: 389.
sander. Ro,senius 11.
lurk s. dk., pl. -ar, jälpreda vid
översättning från främmande lysmasken, öknaann på kamrat.
1850-talet, Karlstad. K. T.
språk. "Sitter du o skriver
låda s. dk., tal, andragande, fölurk?" V. Ö. I: 382.
redrag; "hålla låda" = prata.
lus s. dk., pl. =, krona; "det
allm., även Hfors, 1890-talet.
vanligaste namnet på krona";

4 — Sv. landsm. 1924.
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låi.3,p,a ned, namn på med. stude-

randen A. F. Lidfors. Lundin
312. Talis Qualis.
lågga skollagen, öknamn på rektorn Jones Tengborg (£1.1788)
i Vänersborg, "som hade strid
med borgerskapet om skolan
ock åberopade skolordningen",
"emedan han var lång till växten". Warholm II: 574.
lågge paffan (1. lågge pjäsen),

öknamn på kamrat. G. 40.
låggfredagen, en med förhör

upptagen fredag i november
1864 på Karlbärg. Murre 85.
låggholmen, studenthärbärge i
Lund. st. L. 1870-talet.
låggrumpa s. m., pl. -or, skällsord (på student?), 1681, Uppsala. Gustafson 59.
lågg-soIlaten, öknamn på, lärjungen E. J. Hedborg. Steffenburg 38.
låggfal s. dk., pl. -ar. 1. sedel
på 100 riksdaler banko. Bäckman 29. — 2. sedel på 100 riksdaler riksgälds. Nyblom II:
114.
låggtoddy s. dk.: "dricka låg p,-

fanns tillagat av en viss rätt,
av vilken kadetterna hade rättighet att rekvirera så mycket
de ville. Kunde nu ej mera
anskaffas, så måste entreprenören ersätta det bristande
med smör eller dylikt, varjämte han fick plikta en viss
summa." Orsaken var vanligen missnöje med maten. Allt
var överenskommet; de yngre
tvungos att äta kopiöst, något
hälldes i golvspringorna o. s.
v. Prytz 18. Kadetten 8.
lärig s. m., pl. -ar, lärjunge på
latinlinjen. N. P. Ö. 103.
läsendån s. m., pl. -er, lärjunge
i lärdomsskolan; lärjunge i
apologistskolan hette räkendån. 0o. V. E. Öman, Från
min ungdomstid 1889.
läskit adv., förfärligt, mycket;
"ja ä så läskit styv åspotta";
även: "dä ä läskit" = inte
bra. sk. Sth. 1920-talet.
läslymmel s. m., pl. -lar, gammalt namn på flitig student, enligt Nyaste Freja 1841, 16 nov.
lätthäljdag s. dk., pl. -ar, fridag
utan kyrklig anledning. "Första maj betraktades också som
lätthälgdag." Lundin 76.
löjbar a., skrattretande; "dä va
ett löjbart spel", så dåligt, att
det inte borde ha spelats. allm.

toddy", då man slår i än mer
vatten ock konjak ömsevis, eller, som det heter, splissar,
ock ändå räknar det som en
toddy. st. Ups. 1874.
lägg i väg! = spel ut, priffeuttryck. st. Ups. 1874.
lönnis s. dk., lönnmördare, d. v.
läjongapet s. n. bst., hus på
s. tyst, men luktande fjärt.
Östra Ågatan i Uppsala. SundUps. 1874.
beck, Elsa 23.
lönnmördare, s. dk., pl. =, se
länsman s. dk., bottensatsen i en
lönnis.
pipa. Laurån 278.
löparn s. m.: "ett tag till i 'lölänsätnig s. dk.: "Med länsätparn", en trumf till. vira.
ning menades, att man skulle
"Ta ett tag i löparen" betecksöka göra slut på vad ,som
nade inom Norrlands nation

lågga ned—masse
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'ta sig ett glas'. Schackspelet löven s. in., kortnamn på Lövenodlades flitigt där. st. Ups. hielm. sk. Sth.
lövkojan, hus vid östra Agatan,
1874.
tillhörigt källarmästar Löf.
löto, namn på sedermera landsst. Ups. 1874.
kamrer Anton Lychou. st.
Ups. 1830-talet.
111
majisterbägken s. dk. bst., andra bänken i lärorummet på
gymnasiet. Wenström 3.
major domus, öknamn på kamrat. sk. Sth.
malle: "dä ä malle då", det duger minsann. "Utan konjak
ingen malle i toddyn". St. Ups.
1874.
mallig a., stursk, otrevlig. sk.
Sth.
malmkulan, målaren August
Malmström. Nyblom II: 264.
malmrosska kasärnen, namn på
studenthärbärge i Lund. st.
L. 1870-talet.
maltblabba s. dk., pl. -or, hacka,
dåligt kort. allm. vira.
malMsare s. dk., pl. =, hacka,
dåligt kort. "En maltesare
bara", Nepomuk, Sv. ly. I: 64
(1853). allm. vira.
malthaeka s. dk., pl. -or, dåligt
kort. allm. vira.
maltlokus s. n., birstuga. st. Ups.
1874.
manna, kortform av Magnus. sk.
Sth. allm.
maggel s. dk., cykel; "får ja
låna din magel?" sk. Sth.
maggla v. 1, cykla. sk. Sth.
1920-talet.
markis s. m., pl. -er, de rika studenterna, "vilka bodde i praktvåningar, hade egna häs-

tar på stall o. s. v." kallades
markiserna. Beskow 15.
marknadsprästen s. m. hst., öknamn på komminister Daniel
Tengdelius (d. 1797). Warholm II: 533.
marsla, ombildning av förnamnet Marc. sk. Sth.
marstrand, namn på Uppsala katedralskola. Nyblom 78.
marta, öknamn på en Martin. sk.
Sth.
masen, öknamn på kamrat. Spangenberg. sk. 0o. 1860-talet.
mask s. dk., att icke sätta i ett
högt kort i ett spel; "masken
är priffens själ". st. Ups. 1874.
allm.
maskat v. 1, att icke sätta i ett
högt kort i ett spel. allm.
maska2 v. 1, fördriva tiden med
att göra ingenting. st. Sth.
Acta a,ca,demica 1917.
maskas v. 1, vara otrevlig,
stursk; "gå inte å maska". sk.
Sth. 1920-talet.
maskig a., mallig, otrevlig. sk.
Sth. 1920-talet.
massa s. m., kortnamn av Magnusson. 80-talet. sk. Sth.
massa bob, öknamn på en lärare Mager. sk. Sth.
masse, kortform av Magnus. st.
Ups. 70-talet. Forsstrand 107.
DOG.
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masta sej v. refl., vara mastig,
för lärarna. Borgå. Hultin
I: 339, II: 192.
malla sig, vara oppkäf tig. Zetterström.
miklagård, waldenströmska stumatematik: "dä ä (ren) matemadenthemmet i Uppsala ("fritik" säges i vira, då en gök
mickel"). st. U. 1920-talet.
(eller en gask eller annat spel) milvus, öknamn på skolgosse i
kan räknas ut vara hemma, Linköping, som skulle överd. v. s. vara otapplig, ock icke sätta till latin "glada vänner".
behöver spelas. allm. vira.
"Svag latinare, måste han anmathål s. n., pi =, spisningsaflita Schenbergs lexikon, där
f är, vanligen hållen av någon
han hittade på att ordet glada
änkefru. Lundin 175. Berykta(rovfogeln) hette milvus, varde mathål voro för äldre tider
före han skrev: milvi amici."
"moster Jerfving" ock "mamHultin 9.
ma Joholm". st. Ups. 1874. minor s., nationens dass; "en ny
allm.
skoborste på minor", Asplund,
matkalle s. m., öknamn på kaStudentrum 173. st. Ups.
dettkamrat. Murre 27.
missfides s., misstro (?); Vasematta s., matematik. sk. Hfors.
nius, "Z. Topelius" II: 372.
Jfr gramma!
mitradåtes, öknamn på kamrat.
matte s., matematik; "va har vi sk. Sth.
i matte?" sk. Sth. 1920-talet.
mobban, kortnamn på lärarinna,
matts: "matts i kassan", vara
vars namn började med Mon-.
pank. Topelius, 1830-talet.
sk. Sth. 1900-talet.
mazeppa, öknamn på en lärare, mojs a., missnöjd; "va ser farMaze.r. sk. Sth.
bror så mojs ut för?" U. 515.
medborjare s. m., pl. =, den som mollan s. f., namn på en lärarinunderskrivit samma borgensna Moll. sk. Sth.
förbindelse som en annan. st. molly, öknamn på kadettkamrat.
Ups. 1874.
Murre 173.
medel s. n., pl. =, mark (myntet) moltke, öknamn på tystlåten
1890-talet, Hfors.
kamrat. st. Lund, 1880-talet.
mekkal, öknamn på en Melker. moggol s. m., öknamn på kamsk. Sth.
rat (på grund av utseendet).
mekka2, namn på en studentkask. Sth.
sern i Lund, emedan hyresvär- moppe, öknamn på omtyckt läden sades vara snål som en
rare, som sagt till en gosse:
turk. st. L. 1860-talet.
"om du ej är ordentlig, skall
melodönt s. dk., melodi; "på
du få på moppe". Spangensamma ljuvliga melodont",
berg. sk. Öo. 1860-talet.
Schöldström, "Förbiskymtande mopsa säj v. refl., bli morsk,
skuggor" s. 252.
uppstudsig. Även: mopsa opp
merkurisöra v. 1, göra sig till
säj. allm.

masta sej—måndasnisse
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bro. Spangenberg. sk. ö°.
mopsen s. bst., vedernamn på
1860-talet. professor Moberg. Kadetten
mullsurk s. ut., pl. -ar, drummel,
24.
morgonbeskus s. dk., pl. -ar, sup sölkorv, otrevlig person. allm.
mumm •s. ock adv., godsaker,
på morgonen. Jacobsson 88.
snask; "de e mums de", gott.
morgonkula: "på morgonkulan",
sk. Sth.
på morgonen. st. Ups. 1874.
morgonstund, öknamn på en fru, mumrik s. m., pl. -ar, som gärna
mumsar (äter snask); kaksom hade många guldplomber
mumrik, sam tycker om kakor;
_ ("morgonstund har guld i
person utan besked. allm.
mund"). st. Ups. 70-talet.
moskovskija vädermoster, tid- munta s. dk., muntligt förhör,
examen: "han sprakk i munningen Moskovskija Vjädomotan". allm.
sti. 1890-talet, Hfors.
mobärjs kalsogger s. pl., ök- muntligen adv.: "dricka muntligen" = ur buteljen direkt. U.
namn på de gossar, som gjorde
besök has professor Moberg. 198.
murre 1. öknamn på kamrat. G.
Kadetten 25.
63. — 2. kortnamn av Maurits.
mojä'gg s. dk., pl. -er, medel,
redskap, don (f. moyen). allm. Sth.
morål (1. sträng moral); jfr ju- mussen s. dk. bet., dets. som kröning (se d. o.), Gävle. Roos 13.
ridik. allm. vira.
morsgryta s. dk., lek, motsva- mutters, fru Schylanders kafé i
Lund. st L. 1860-talet.
rande vad sam i Sverige kallas "hoppa hage". Gripenberg myl s. f., pl. -ar, täck flicka; ett
slags diminutiv av mullig; or249.
det ännu icke så allmänt. De
mosi(g) a., en grad på fyllskasmå mylarna kallas också rödlan. Gluntarna. allm.
ben på grund av det gängse
motis s. m., kortnamn på rådman
bruket av röda anilinfärgade
Motander. Sth.
strumpor. st. Ups. 1874.
motsits s. dk., pl. -ar, dets. som
mylighet s. dk., täckhet, behagsits (se d. o.). allm. vira.
lighet. st. Ups. 1.874.
mudde s. dk., knippa fransar av
bomullsgarn, avsedd att torka mylly matti, kortspel; dets. som
i Sverige kallas mjölnarmatte
ren svarta tavlan med. Stef(1. mjölis). Topelius 1833.
fenburg 42.
myntfot: "svänga myntfoten",
muffis, muffbal. st. Ups. 1874.
vara ute ock vigga. st. Ups.
muffdans s. dk., danstillställning
1874.
med f ala kvinnor (Levertin,
"Teater och drama", s. 232). myrg s. dk., oböjl., mark (myntet). 1890-talet, Hfors.
mugga v. i. 1, tugga, äta. Pallin,
måndasnisse, öknamn på en kaKamratlif II: 11.
dettkamrat, vars äldre bror
mullfus, öknamn på gumma, som
hette sönda.snisse. Murre 37.
hade skolpojkshärbärge i öre-
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måndagssoppa s. dk., dålig soppa av vatten, något sirap ock
sviskon. Murre 23.
mågga a. pl.: "klokkan ä
mångga", det är sent. st. lips.
måppe, öknamn på lärare med
kort skägg. sk. Västerås. 70talet.
måtte s. m., kortform av Mortimer. Gr. 63.
männif an b,st.: "männifan stiger
ikke högre, än konst å natur
beledsaga hänne", ett omstuvat
Tegnåreitat; nyttjas, då ens
spel på grund av svaga kort
trots bra skötsel går bet. allm.
vira.

märsta s., gulmålat tvåvåningshus vid stadsdiket i Uppsala.
U. 510.
mörby samhällsbarn, barn från
Mörby i kommunala mellanskolan i Stocksund. sk. Stocksund. 1923.
mös v., preteritum av mysa. G.
62.
möss in. pl., lancasterskolans
lärjungar. Jfr råttor. Laurån
292.
möss(e)tyg s. n., smörja. "Ni
trycken ju det uslaste mössetyg." Fryxell I: 9, 16.

n
naik, naikan, kamratnamn på C.
D. af Wirsån. st. Ups. 1860talet.
nationerna i Uppsala hade på
1700-talet öknamn efter folket
i hembygden. I Stockholmsposten 1781, s. 78 f. nämnas
några: jungfrupiltar, strömmingsnackar [= sörmlänningar], pannkakor [= upplänningar], blodkorvar, ärtbaljor
[= östgötar?], havrekakor.
natt, öknamn på en Dag. sk. Sth.
nattbrännvin s. n., brännvin, som
supes på nätterna: "det var en
jemen kar, han söp opp allt
mitt nattbrännvin, så att jag
bara hade ett kvarter kvar".
st. Ups. 1874.
nattlekf on, s. dk., pl. -er, de första timmarnas lektion i skolor
eller pensioner, för vilka lä-

rarna måste stiga upp mer än
vanligt tidigt. st. Ups. 1874.
nattpusten s. bst., tidningen Aftonposten. 1890-talet, Hfors.
nattsvart: "i mitt nattsvarta
[afle] "! = nej [i hälvetet] !
st. Ups.
nattsäksa, •s. dk., pl. -or, efter
supningens slut arrangerad
måltid, vanligen bestående av
smörgås med tilltugg ock öl.
st. Ups. 1874.
naturk s. dk., naturkunnighet;
"nu ha vi naturk" (uttal av
,skoischemats förkortning). sk.
S—d.
naturvetare s. in., pl. =, som studerar naturvetenskap. st. Ups.
L—d.
naturvetenskapare s. m., pl. =,
naturvetenskapsman, som studerar naturvetenskap. st. Ups.

måndagssoppa—nysis
nedra eoetus, de två nedre gymnasialklassernas läsrum på
gymnasium i Gävle. F.
negus s. dk., en dryck av portvin, te ock socker 1814. Hultin 83.
nia s. dk., ansikte. sk. Sth. 1920.
nidis s. dk., nidvisa. S. II. T.
1882.
nikkel s. dk., öre. st. Sth. Acta
academica 1917.
nikkus (niecus) kortnamn på
skalden K. A. Nicander.
niks int., nej. allm.
nippergrynet, öknamn på piga i
Västerås 1647. Muncktell III:
349.
nolk s. in., pl. -ar, på 1830-talet
namn på snobb, efter en skåning von Noleken. st. Ups.
1874. R. Hjärne 191.
noll opp ock ett i minnet, en halt
sjuksköterska. Kadetten 36.
nomen s. m., öknamn på matematiklärare, troligen av bi-,
tri-polynom; en Västeråsare
tycker sig minnas, att namnet
även haft formen gnåmen. sk.
Västerås. 70-talet.
norsen s. m. bst., öknamn på
Norén, sk. Sth.
nosoccimium, gamla akademiska
sjukhuset. st. Ups. 1874.
noski(g) a., dum ock otrevlig,
skvallrig. sk. Sth. 1920-talet.
nobisgubbar R. Hjärne 93.
noraks s. m., öknamn på Noreen.
st. Ups.
nord s. m., kortnamn på Nordblad. G. 60.
nordbagken s. bst., Nordiska aktiebanken för handel ock industri. 1890-talet, Hfors.
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norstättare s. m., pl. =, kort,
vars kraft att kunna •ta hem
ett stick är tvivelaktig, d. v. s.
avhängig av •sitsen ock kasten, men som ändå i brist på
bättre tas med, t. ex. i en gask.
allm. vira.
nosis, Nosocoraium. st. Ups. 1874.
notarius ("notarius gymnasii").
s. m., den som innehade främsta platsen på gymnasium.
Sohlman 12.
noviff s. m., pl. -er, gammalt
namn på nybliven student.
novitie s. m., pl. -er, 1. nyinskriven lärjunge i nedre gymnasieklassen. Borgå II: 193, 196
—197. Vanligt även vid svenska gymnasier sedan gammalt. — 2. nybliven student,
se penal.
novumi s. n., Nya testamentet;
teol. kursen i dettas kännedom.
st. Ups.
novum2: schväjtseriet fick namnet, emedan det i början besöktes av en mängd teologer, som
studerade Novum testamentum. st. Ups. 1874.
nyblakkan s. in. bst., öknamn
på K. R. Nyblom. st. Ups.
nykterin s. m., öknamn på absolutist med namn på -in. st. Ups.
nykterröran s. dk. bst., billighetsvärdshus i Uppsala på
1830-talet. U. 148.
nykås s. m., kortnamn på en Nycander. Sth.
nyp s. dk., pl. -ar, dagg att slå
med. Prytz 23.
nyrre s. in., kortnamn av Nyrån.
sk. Sth.
nysis, kortnarmn på barberar Nyström. U. 274.
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näbben s. dk. bst., skolpojkskot- nära: "dä va nära ögat dä", det
teri i Karlstad på 1870-talet,
var nära att gå galet; vira;
dit Fröding ock M. Hellberg 'en olycka hotade. allm.
hörde.
nätto, i uttryck som: "dä blir
näktergal s. m, pl. =, nattnio [spel] nätto" om en gask
galare d. v. s. brandvakt.
på fyra, d. v. s. = han blir
G. 46.
kodilj. vira. allm.

0-0

obsis s. n., observatoriebärget i
Åbo, Finl.
ohmska kasärnen, namn på studenthärbärge i Lund. st. L.
1870-talet.
old play eng., skämtnamn på
Gunnar Wennerberg. st. Ups.
omsits s. dk., pl. -ar, omplacering vid spel. Nerman, Olympen 77.
omsvägg s. dk., omvingel; "om
vi skulle ta en omsvägg. allm.
vira.
oncle flower, namn på lärare
("farbror Blom"). sk. Sth.
1900-talet.
oppåt, i uttrycket: "dä går oppåt", buden hålla på att bli
höga, det håller på att bli
gask-spel. allm. vira.
organismus chronicus: sedan M.
Huss utgett sin bok om Alcoholismus chronicus (1849),
uppkom uttrycket "ta en konjagare å kurera organismus
chronicus." Tips. 1874.
orrunge s. dk., pl. -ar, lindrig
örfil. Topelius 1833.
oxenstierna i brottmålet, namn
på en Oxenstierna, som anklagats i konsistoriet för över-

våld, till skillnad från Oxenstierna i målbrottet, en Oxenstierna, som hade pipig röst.
st. IT. Gustaf Svanberg.
o, i uttrycket: "färgen är o", det
är ingen färg, d. v. s. spelet
är inte färgspel. allm. vira.
odla v. tr.: "odla en färg", spela
en färg, tils de sista korten i
färgen bli stora; "odla någon", ställa sig in med någon
(för att få vigga). st. Tips.
1874.
oflaks s. dk., otur. allm.
ofärj s. dk., annan färg än den,
som gäller för •spelet. "Vore
min gask i of ärj, skulle ja
spela den, men nu blir den för
dyr". allm. vira.
okse s. m., pl. -ar, lärjunge i
gymnasii andra klass. Saidstedt.
okse adv., också; "jag okse" =
jag också. st. UPIs.
oksen •s. m. bst., öknamn
på kadettkamrat. Murre 170.
"oksa går bra, patron", säges i vira, då man lugnt ock
fridfullt tar hem spel efter
spel på smäkorten i en långfärg. äldre vira.
olle fesk, namn på Olof Gjedda.

näbben—papenheirn
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olympen, den del av allmänna osmak s. dk., otur, gålen giss-

samlingsrummet på gymnasium i Gävle, som låg emellan
förstugudörren ock bänkraderna till vänster om denna,
omkr. 8 alnar i längd, 4 i
bredd. F.
opris s., Operakällaren (jfr I) i
Helsingfors. 1890-talet, Hfors.
()sits s. dk., otur i så måtto, att
de på de båda motståndarna
placerade korten, som äro
innehavaren av spelet till stort
avbräck, intet skulle uträttat,
därest de bytt ägare. allm.

ning: "dä va ()Smak å ta spader". st. vira.
ostilig a., icke som sig bör.
"Nej, hör nu, dä va då ostilit,
ska nu studentskorna gifta
sej". st. Ups. 1874.
otappli a., som ej kan besegras;
"dä ä otapplia kort"; "spele
ä @tappla". st. vira.
otis s., otur. viraterm.
ovanskelig: "en ovänskelig pipa", stor, ofantlig, fördelaktig.
st. lips. 1874.

P
padalmurus, namn på H. B. Pal- pall s. n., pl. =, äpple, päron:

Maer.

"får jag ett pall". sk. S—d.
it., namn på
konstnären Palm. Lundin 249.
palt s. m., pl. -ar, lärjunge i
gymnasii fjärde klass. Sehlstedt.
pannkaka s. m., pl. -or, uppländing. "Här ligger en uplänning, om iagh wettadt att han
hade want en pannkaka, så
skulle iagh intet druckit uthur
kanna medh honom." st. Ups.
1683. Manasse 129. Jfr natio-

paddgående a., långsam. "Deleen palma vecehio

är mycket paddgående." Elgström i brev 8 jan. 1810.
paff a., 1. full. 1890-talet, Hfors.
— 2. (blott predikativt), slut,
gråtfärdig, •uppgiven (av rörelse, fästande, trötthet o. s.
v.). Mari Mihi im. st. Ups.
paffa till sig v. ref 1. 1, dricka
sig full. 1890-talet, Hfors.
paganini, namn på musikdirektör V. Lundgren. st. Ups.
pajsare s. ni., pojke. st. Sth.
1920.
pajsi a. dålig. Södertälje. sk.
1920-talet.
pakkasit« s. dk., pl. -er: "detta
kraftord . . . härlett av ordet
pack ock betecknande sådana
handlingar ock ett sådant uppförande, vilka utmärka profanum vulgus"; brackighet.
Lauren 167.

nerna!
pansar s. m., kortnamn på en

Pantzarhjelm. st. Ups.
pantalon, öknamn på kamrat.

Spangenberg. sk. Öo. 1860-talet.
pante, namn på d:r Jonas Otto
Ponten. DGG.
papenheim s. n., hem för blivande präster i Uppsala.
Sundbeck, Elsa 24.
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pappa: "bli pappa för", ta hand
om. "Dom där ska ja be å få
bli pappa för", de där talongkorten ska jag köpa. allm.
papp.a, namn på rektor J. A.
Drysen. "I något tal, SOM han
höll i början av sitt rektorat,
förklarade han, att han ville
bli en far rör den studerande
ungdomen, vilket yttrande gav
anledning till binamnet 'pappa', som ,han sedan fick behålla, ofta med tillägg av namnet, således 'pappa Drysen'."
DGG.
pappa david, öknamn på kapten
David Lemke, lärare vid Karlbärg (emedan han varit där så
länge). Kadetten 51. ,
papper •s. n., pl. =, ,scortum.
1890-talet, Hfors.
paradiset s. n. bst., värdshus i
Uppsala. U. 203.
parasollkriget, ett uppträde på
Brunnsbo 1769 emellan domprostinnan Brodd ock hännes
styvdöttrar. Warholm I: 59.
parvus (lat.), öknamn på kamrat. sk. Sth.
passbar a., som kan passas på;
"bejäret ä passbart"; löken
ä inte passbar — han kan gå
hem". allm. vira.
patak s. dk., " en gammal tjock,
från generation till generation
i arv gången dagg". Sohlman
12.
pater s. m. 1. öknamn på kamrat. Murre 187. — 2. hedersnamn på lektor Jonas Kjellander (1779-1841) i Skara.
paulus s. ra., öknamn på lärare,
som i morgonbönen höll (trå-

kiga) betraktelser över Pauli
missionsresor,. V. Ö. I: 375.
pauvreMn s. dk. bst., billighetsvärdshus i Uppsala på 1830talet (även nämnt nykterröran). U. 14&
pe s. dk., pl. =, penni. 1890-talet, Hfors.
pech, se bäkkenet.
peder brännare, vedernamn på
general Brändström. Hultin 76.
pek s. n., pekoral, tryckalster,
avhandling. st. Ups. 1920-talet.
peloppidas, öknamn på lärare,
som sökte återge uttalet Pelopidas. Hans hustru kallades
Sponsa. I Uppsala hade han
kallats smalis till skillnad
från •sin kusin, tjokkis. sk.
Västerås. 70-talet.
penål s. ra., pl. -er, 1. öknamn
på student, som var novitie.
1600-talet. Annerstedt I: 387.
— 2. penal- ock student-stut,
stryk, som Gustafson 29.
pendyl s. dk., fickur. st. Ups.
1874.
penor s. m. pl., de små skolgossarna i Skara på 1830-talet.
Wennerberg, Bref o. minnen,
I: 9.
pepita: "dä går naf pepita (som
ett skott)", går galet, ikull, åt
hillsike. allm.
periculum, vedernamn på studenten Pehr Eklund. (1830-talet). st. L.
perioiker s. rn. pl., andra avdelningen av den odelade Skånska nationen, "de i trakten av
Lund hemmahörande". st. L.
1870-talet.
peråk: "han ä alldeles för lös i
peruken", klen i kunskaper

pappa—pir
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ock omdöme; motsatt: säker i pinim 1 s. dk., en klunk alkohol,
hälst likör. — 2. int. = skål!
korken. st. Ups.
pertikis s. m., perukmakare(n). 1890-talet, Hfors.
pimma v. i. 1, skåla. 1890-talet,
G. 62.
Hfors.
persiljekvist s. m., öknamn på
pinål s. dk., pl. -er, pinne, allm.
Per Liljeqvist. st. Ups.
vira.
perula v., fuska, "båga", skriva
av en kamrats arbete. .sk. Sth. pinna v. i. 1, från kadettens
säng taga bort bottnen från
1920.
dess rätta plats ock stötta den
pes s. m., pl. -ar, gatpojke. sk .
med pinnar, som gåvo efter,
1870-talet. Vö. Reutersvärd.
när kadetten lade sig. Prytz
petersburg, namn på studenthär21.
bärge i Lund. st. L. 1870-talet.
s. m., pl. -ar, gosse. Folkpetterskoj s. m., Petterson. G. 60.
skolepinnar ock stadsskolepetroksen s. m. bst. st.
pinnar voro de två grupperna.
pfnärt s. m., öknamn på C. A.
Karlskrona. sk. 90-talet.
Söderbom. G. 62.
phille, öknamn på kamrat. Wen- pinnes s. dk., pl. -ar, åttondels
bet i vira; betalas, då marker
nerberg I: 210.
nyttjas, med en lång mark.
phisot, se primbotino.
allm.
phyllsa v., se fyllsa.
piff s. dk., raskhet, huttighet; pinnes: "trilla av pinn(en)", dö.
allm. John, Berättelsers VI:
"kana har ingen piff". st. Ups.
211.
1874.
pigboken s. dk. bst., den 1811 pinnkaret s. dk., pl. -er, tvåbetsvagn. Jacobsson 5.
till sv. gjorda översättningen
av skriften "Strauss och evan- pinnvärk s. n., pinnar (kollekgelierna". allm. Postumus 138. tivt); "beten ä inte så farlig,
men dä blir mykke pinnvärk".
piggelin a. ock s., kry, rask
allm.
(person); "ja ä så piggelin";
"dä ä en rikti piggelin". allm. pipa s., fördel, vinst: "dä va en
pipa för honom"; härledde sig
St. 1910-talet.
från uttrycket: "sitta i vassen
pigglund: "vara pigglund", glad,
ock skära pipor", som även
kry, st. Ups. 1874.
gav upphov till talesättet:
piggna till v. i. 1, bli pigg. Asp"skära benpipor i uppehållslund, Studentrum 91. allm.
väder" (företrädesvis i Norr(-lek-)
s.
dk.,
pl.
=,
piliknårkare
lands nation). st. lips. 1874.
sup. allm. 1825.
pilkä'tt s. dk., mössa: "Se der pipan: "dä går åt pipan", det
går galet, går ikull. allm. vira.
bort i solen Ligger mest, tror
jag, min hvita pilkett." Upsa- pippi, öknamn på kadettkamrat.
Murre 102.
liaden. 1858. st. Ups.
pir, öknamn på kamrat. st. Ups.
pilmon&a G. 48.
70-talet. Forsstrand 46.
pilmonbare. G. 48.
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pissis s. dk., se pissmugk.
pluggjur s. n., pl. =, plugghäst.
allan. i Finland. Torde även
pissmugk s. dk., munk (i brädförekomma
i Sverige.
spel), då spelaren ej hinner
slå in sig, innan motspelaren pluggård s. dk., skolgård. Zetterström.
vunnit. Norrl. nation. Ups.
pluggen s. m. dk., öknamn på
1874.
lärare sk. Sth.
piss på dän! = tag den! Ta över
pluska s., pl. -or, portmonnä.
detta kort! allm. vira.
"Ha ru tappa din pluska, va?"
piter, öknamn på medicinaren
Stocksund, 1918.
.
Alfred Pettersson. st. Ups. plyin "äst du vilsen
i plymen?"
70-talet. Forsstrand 146.
galen, vriden. Mari Mihi 214.
pjutten s. m. bst., öknamn på
st. Ups.
källarmästare i Nyköping. G. plåten s. m. dk., öknamn på lä44.
rare. sk. Sth.
plagka av v. 1., rita av en an- plåtlasse s. m., öknamn på kyrnans ritning (ehuru utan att
koherden Lau.rentius Andr.
spackla), teknologord. Sth.
Bergius, emedan han förvara1900-talet.
de sina kopparslantar i en
platsgågg s. dk., pl. -ar, ett slags välvd källare i prästgården.
vårfäst med promenad till en
Warholm I: 487.
plats utanför staden Karlstad. plåtsmörja s. dk., stut, som utdeN. P. Ö. 115 ff. Även plasslades med den över underoffigågg.
cerarnas sängar hängande
platilysser s. pl., fötterna, eg.
smala bläckplåten som straffplattfötterna. Murre 42.
redskap. Gripenberg 230.
pleti s., tidningen Päivälehti. pläts s. m., öknamn på kamrat.
1890-talet, Hfors.
st. Ups.
pligg 8. m., pl. -ar, priman, d. v. pojken s. bst., 1. sista skvätten
s. lärjunge i lägre avdelningen
(droppen) i en butelj 1. kaav (inf eriorernas) gymnaraffin med vin, punsch 1. d.
siums nedre del; uråldrig beallm. Bäckman 42. — 2. namn
nämning i Västerås. Svedelius
på excellensen Gustaf Löwen80. Steffenburg 50.
hielm, även kallad "le gamin
plommonbsare s. dk., pl. = sol- de Paris" (emedan han i Paris
stråle. 1890-talet, Hfors.
tillägnat sig franska seder,
plommon s. n., pl. =, rund,
uttryckssätt ock uppfattning).
svart, hård hatt. Gtbg.
P ostumus 132.
plommonstop s. n., pl. =, dets. polåkken s. m. bst., öknamn på
som plommon. allm.
kyrkoherden A. U. Wichaeus
plugg s. n., skola; "ska vi gå te
(d. 1694).
plugget nu?" sk. Sth.
ponny s. m., öknamn på kamrat,
plugga v. i., lära läxor, vara
som skröt av att äga en dylik.
flitig. st. Ups. 1874.
sk. Sth.

pissis—prof
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populås s. dk., publik, pöbel.
st. Ups. 1874.
porslinskatten s. bst., öknamn

gen under Ateneum, "det Ateneum, där man fick prata".
st. L. 1870-talet.
på K. J. M. Ahlenius, emedan prat-karin s. f., öknamn på pastorskan Katarina Warelius (d.
ansiktet såg stelt ock blankt
1761). Warholm I: 239.
ut. st. Ups.
postådius s. m., lärjunge, som priboth, se primbotino.
stod på vakt ock iakttog, när priffa v. i. 1, spela priffe. 1860talet.
läraren nalkades för att börja
prikken,
öknamn på lärare i malektionen. Roas 9.
tematik, som brukat säga
poti s., restaurang Catani. 1890prick för punkt. sk. Västerås.
talet, Hfors.
70-talet.
pottan, öknamn .på flickskolelä- prillan s. bst., juridisk prelimirare. sk. Sth. 1920-talet.
närexamen. st. Ups. 1874.
pol s. dk., pl. -er. polisong. G. 45. prillist s. in., pl. -er, student som
polårslusk s. m., pl. -ar, vedernamn på medlemmar av Norr-

skall avlägga "prillan". st.
Ups. 1874. Manasse 105.
lands nation; även på doc. primbotino, öknamn på V. Pripp,
Kjellman, Torell, Lundström,
även kallad phisot ock prisom övervintrade på Spetsberboth. st. Ups. 1860-talet.
gen. st. Ups. 1874.
prinsens droppar s. f. pl., de
polisbladet s. n. bst., öknamn
unga flickor, som deltogo i d.'
på "Stockholms Dagblad",
v. kronprinsens sällskapsliv i
emedan det nyttjades av överUppsala på 1880-talet. st. Ups.
ståthållarämbetet. Postumus prissa v. i. 1, spela preferans.
II: 81.
1860-talet. John, Berättelser3
polismånsken s. n., mörker på
I: 200.
grund av mulenhet, så att må- prisse s. dk., spelet preferans.
nen icke ger ljus, medan gas- 1860-talet.
lyktorna äro släckta av bespa- prisse s. m., öknamn på Karlringshänsyn. Lundin 101.
bärgskarara,t. Nordensvan.
politiska knuten, Haaks hörnhus pristen s. m. bst., öknamn på
lärare. sk. Sth.
vid Drottninggatan ock Västra
Agatan i Uppsala. Manasse profä'ssorn s. m. bst., öknamn
106.
på J. A. Strindberg (Tjänstepotatisen s. m. bst., öknamn på
qvinnans son, 60).
kamrat. Murre 227.
promsa v., pruta. st. Ups. 1874.
praktafton s. dk., st. tips.
promulgånt s., pl. -er, okvädinsprakthans s. dk., öknamn på prof.
ord av grov art (naturligtvis
Hans Edfeldt i praktisk filoefter senatens promulgation
sofi. st. Ups.
1899).
pral s. in., broder. sk. Sth. 1922. prof s. m., professor; vanligare
pratelAum, klubblokal i våninär bst. form: profen. st. Ups.
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profel s. m., professor; vanliga- pu s. dk., punsch; "dricker pu".
Nerman, Olympen, 14.
re är bst. form. st. Ups. Sth.
proffe s. m., professor. st. Sth. pukkeln, öknamn på en puckelprosa v. i. 1, procenta. Hfs.
ryggig person. sk. Västerås.
Även Sth.
70-talet. — allm.
prosare s. m., pl. =, procentare. pukken rak!, tillrop till novitie,
Hfs.
som ej höll huvudet stilla.
prosä'ss s. dk., processrätt; "han
Borgå. Hultin
tentera prosessen i går". st.
pulig s. m., pl. -ar, skolgosse, sk.
Ups.
Sth.
prubban (av lat. proba), fängelpullig
s. m., pl. -ar, eg. gråset vid akademien. st. Ups.
sugga, puppa under sten o. d.,
1600- o. 1700-talet.
skällsord av .svår förnärmelpryl, öknamn på polis. st. Lund.
se. Superlativ: pulligakugg.
Hemska bilder.
Karlskrona. sk. 70-talet.
a.,
präktig.
Nyaste
präktifik
pund: "få pund", en •bestraf fFreja 1841, 19 nov.
ning, varvid gymnasisterna
prästen, 1. öknamn på lektor Euhis,sadeskolpojkarna ock släpprki. Lundin 149. Ofta brukat
te dem mer eller mindre häfSOM namn på lärare med högtigt mot vassa stenar på martidlig eller •salvelsefull ton.
ken eller, hållande den, som
— 2. öknamn på kamrat. st.
skulle straffas, i armar ock
Öo. 60-talet.
ben, stötte honom mot stenarprästordslapp s. dk., pl. -ar, anna. N. P. Ö. 120.
teckning, innehållande predikans ingångsspråk, betraktel- punda v. tr. 1, ge pund (jfr d. o.).
N. P. Ö. 120.
se ock avdelningar, vilken på
måndagsmorgon skulle avläm- pundare s. dk., pl. =, toddy.
Sundblad, Gömda blad, 252.
nas till varje superior öck senior på gymnasium (Gävle). pundnig, s. dk., pl. -ar, aftonkollationer på matsäck. NyaF.
ste Freja 1841, 23 nov.
prästpolisogger s. pl., korta popunipava s. dk., punschbutelj;
lissonger. Murre 53.
"en kullfallen punschpava".
prästspelet s. n. bst., brädspel
Nerman, Olympen 199.
(emedan det, för sin oskyldighets skull, idkades av teol. stu- pugt, öknamn på kamrat. st.
Ups. 70-talet. Forsstrand 46.
derande ock präster). Laurki
puppan s. f. bst., en gammal
345.
prästrämman s. dk. bst., allock skinntorr bakelsegumma.
Prytz 22.
mänt öknamn på C. N. Oriensulanus "Biblisk lustgård" purOra v.: Om en inferior infann sig ostädad, i sht i håret,
(1644). Warholm II: 132.
i skolan, fick han befallninptross, öknamn på lärare i krisning att gå ut ock purgera
tendom. sk. Sth.

profet—raka sej
sig; vilket betydde kamma sig
(med sequens' kam) m. m.
(Gävle). F.
pusis s. dk., champanj. 1890-talet, Hfors.
pusta v. i. 1, fuska (genom att
bakom en kamrats rygg läsa
i öppen bok). Nyblom 114.
pusten s. bst., tidningen Aftonposten. 1890-talet, Hfors.
puttpännig, barnspel: "pojkar
spelade puttpenningl på kyrkogården". Westerås stifts herdaminne, III: 270.
pyl, kamratnamn på juvenalen
J. E. Stenberg.
pylen, öknamn på gotlänningen
Stenberg. Nyblom 92.
pylle G. 43.
pysikk, öknamn på sedermera
rektor Holsti, som råkat felläsa "physik" på detta sätt.
Lauren 349.
påldrikknig s. dk.: i dryckeskärlens botten insattes pinnar,
s. k. pålar, av olika höjd, ock
sedan sökte man dricka så sto-
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ra kvantiteter, att dessa blevo
synliga. U. 155.
påse s.: "bädda påse". Man tog
underlakanet, vek detta på
mitten tillbaka igen över f iltens rand, så *It den, som
kröp ner i sängen, kom att
ligga på ena hälften av lakanet ock hålla i den andra.
Murre 36. allm.
päkk, se bäkkenet.
päkka s. m., namn på tenoren
Torsten Pärson. 0. D. 155.
pälle bas, 1. namn på Per Wallenberg. Schöldström, Brokiga bilder 73. — 2. namn på
Per Jönsson-Willmers (se pälle
hundig).
pälle hag, namn på västgötastudenten Per Adolf Hagström.
U. 280.
pälle hundig, vedernamn på studenten Per Jönsson-Willmers,
som brukade säga 'å hundan'.
Lund. 1860-talet.
pännig s. dk., pl. -ar, penni.
1890-talet, }Hors.

q
quartier-latin:
"Quartier-latin
kallades ett stort, gult trähus,
som låg vid sluttningen av
Munkbacken ock tillhörde en

fru Jansson samt beboddes av
en hel del äldre 'scholares',
som där hade sina supgillen."
DGG.

rabben, kortnamn på prof. I. M. radiks (radix), namn på konserRabenius. st. Ups. 70-talet.
vator C. D. E. Roth. st. L.
Forsstrand 31.
1870-talet.
rabbis: "stå rabbis". G-. 50.
raka sej v. refl. 1. Uttrycket "gå
radamantus, se trasen.
å raka sej" kunde betyda dö,
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gå förlorad, bli förstörd., begå
någon större dumhet. Hfors,
1890-talet. "Här kann man gå
å raka sej", här är spelet förlorat. allm. vira.
dk., räkning; "nu ha vi
rakni
rakning". sk. S—d.
ram s.: "den fikk - du för ram",
rampris. st. Ups. 1874.
ramastommel s. n., pi. = , synnerligen kraftig vift, fylleri.
1890-talet, Hfors.
ramen s. m., kortnamn av Ramström. Sts.
rams: "spela rams". Sill6n I: 19.
randi: "idä har sina randiga
skäl å rutiga orsaker", särskilda, allvarsamma (men inte
utsagda 1. lämpliga att säga
ut). allm.
raniigkulus s. m., namn på botanist med förnamnet Rutger. st.
Ups.
rappe s. m., öknamn på kamrat.
st. Ups.
rapphönan s. m., bst., öknamn på
kamrat. st. Ups.
rasp s. •m., pl. -ar, skolgosse.
1870-talet. sk. Vö. Reutersvärd.
ravaillac s. m., trumslagaren på
Karlbärg. Nordensvan.
rebäkka s. dk., potta. G. 45.
redimpa s. m. öknamn på Rhedin. sk. Sth.
remi, gluntnamn på revisor H.
B. Reinholdsson (d. på 1890talet).
renås: "ja va renågs född", då
man från början inte har kort
i färgen i fråga (motsats: att
kasta sig renons). allm. vira.

renhåri a., ärlig; "han ä inte
fullt renhårig", inte riktigt att
lita på. st. Ups. 1874.
renis a., renhårig; "en renis
kis". Zetterström.
repa v. i., repartisera. st. Ups.
1874.
repnig s. dk., fäst, vartill deltagarna bidraga. st. Tips. 1862.
repAls s. dk., kuggning. Finl.
repuls&a v. tr. 1, kugga. LauAn 192.
riddarhuset, namn på istudentkasern i Lund. st. L. 1870-talet.
riksens ständers markatta, namn
på justitieombudsmannen J. L.
Theorell på grund av hans fenomenala fulhet.
riksoksen s. m. bst., Ahnfelt 78.
rivare s. m., pl. =, rivande person. Murre 175.
Robinson Crusoe s. m., öknamn
på kamrat, emedan han ertappats med Def oss bok i knät
under lektionstimmarna. Ahnfelt 38.
rokkis, rockvaktmäistare. st. Ups.
80-talet D. o. S. 8.
rompjärter, spader. virauttryek.
Sörmland. 90-talet.
romare s. dk., ett glas rhum
(rom). 1890-talet, Hfors.
rudis a., renons; "var rudis i
alla färger" Nerman, Olympen 75.
ruggi: "ha ruggiga affärer",
dåliga. st. Ups. 1874.
ruka s. m., pl. -or, ung kadett.
Prytz 21.
rukkel (ritkklet) s. m., öknamn
på en Rutger. st. Ups.
rulla: 1. "rulla hatt". "Detta bestod däri, att den höga cylin-

raknig äddnigsanst alten «
dem -slogs så länge mot gatstenarna, att själva kullen
skilde sig från brättet." — 2.
i överförd bemärkelse: vara
berusad. st. Upis. 1874. Manasse 138. — 3. bli kuggad. sk.
Sth. "Där någon av kamraterna "rullade" i tentamen". Mari
Mihi 30. st. Ups.
rullåd (smör-rullad), smörportion; "halv rullad", halvportion; vikten på en hel rullad
var ungefär 2 lod. Kadetten
8; Prytz.
rullan s. bst., kameralexamen;
även kamel-lillan. et. Ups.
1874.
rulli, öknamn på en kamrat vid

namn Gulli, som var tjock i
kinderna. sk. Sth.
rullman, vedernamn på Anders
Flodman (signaturen A. R—n
är förkortning härav). st. Ups.
rum: "has i rum", vara uppfostrad, blygsam. "Nu ä han så
hög, så han kan inte has i
rum." st. Ups.
rumpeks s. dk. (efter lat. podex),
rumpa. st. Ups.
rumphuggen a., spräckt, avsnäst;
dum; "han såg tämligen rumphuggen ut". st. Ups.
rusa: "rusa i konfekten", ta för
mycket för sig av byffé 1. förplägnad. Prytz 26.
russinstormnig s. dk., en på
1880-talet avskaffad plägsed i
den finska kadettkåren. Den,
sam avlagt avgångsexamen
från kåren, inköpte ett antal
lådor med russin ock mandel,
vilka gömdes på lämpliga ställen i parken vid lärovärket.
Denna "stormades" av de kvar5 — Sv. landsm. 1924.
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varande kadetterna, som efter
styrka ock tur tillägnade sig
läckerheterna. Gripenberg 225.
ruti a.: "rutiga ruter", vits utan
betydelse. allm. vira.
rydaks, namn på prof. H. L. Rydin. st. Ups. 70-talet. Fors
strand. 31.
rygg: "då va jämt över ryggen"
= det är precis nätt ock jämt
hemgånget spel, d. v. s. utan
överspel ock utan glans eller
lätthet taget.
ryggen: "jämt efter ryggen",
just precis nätt ock jämt, eller: "så långt det går. allm.
vira. Även: dä va jämt över Bligen, Usedom å Wollin. vira.
allm.
ryggbastet s. m., öknamn på
Karlbärgskamrat. Nordensvan.
ryske skräddarn, namn på skräddar Nyberg i Uppsala, 1840talet. U. 354.
ryssis s. dk., en dryck av rött
vin arrack, socker, kanel ock
kardemumma. G. 40.
ryss-soppa s. dk., dets. som ryssis (se d. o.).
rå a., obehaglig, elak. "Det är
rått" (att inte vigga åt en
vän). Asplund, Studentrum 98.
råtta s. m., pl. -or. 1. skolpojke.
Nyblom 106. — 2. djäkne i
Vasa trivialskola. Jfr råttstallet. Lauren 345.
råttfälla s. dk., pl. -or, ett slags
rektangulära lådor, nyttjade
till sängar. N. P. Ö. 14.
råttstallet s. bst., Vasa trivialskolas hus. Lauren 239.
räddnigsanstalten s. dk., bst.,
J. J. Sv-artengrens studentf abrik på Ärna.
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räja v. i. 1, föra stoj ock oljud;
möblera om en kamrats rum i
hans frånvaro. st. Ups. Sohlman 27.
räks s. nk., (rex) rektor. sk. Sth.
rännare s. dk., diarré. Hfors,
1890-talet.
rättfram: "han tänker på rättfram å baklänges", säges om
medspelare i vira, som tvekar mellan hög ock låg gask.
vira. allm.
rävens långa svans, lek: "En
av de starkaste kadetterna lät
fatta sig bakifrån om livet, då
en annan åter tog tag i denne
på samma sätt, ock så den ena
efter den andra, till dess alla

voro med i leken. Nu började
den som gick i spetsen att
svänga av ock an, så att de
eftersta slängdes hit ock dit,
den som släppte tag blev vanligtvis kastad emot väggen
eller någon bänk av farten,
ock kunde ibland skada sig
rätt betydligt." Kadetten 26;
Prytz 15.
rävuggarna, lärjungarna vid lärdomsskolan i Karlskrona, där
K. A. B. Rääf var rektor. 1830talet. st. L.
rödben, se my!.
rödig s. dk., pl. -ar, hundramarkssedel. 1890-talet, Hfors.
röki a., något dryckesrörd. 1860talet.

8
sabla v. i. 1, att i stället för
sängbotten lägga sablar tvärs
över de ribbor, som annars
fasthöllo bottnen. Prytz 21.
saja s. m., namn på en Salander.
sk. Sth.
saken: "saken har varit före,
(parterna gå på avträde)", säges i vira, då ett spel lägges
utan att spelas, på grund av
sin svaghet. allm. vira.
saksenbrandenburj, kvarter vid
Svartbäcken, som ägdes av en
skräddare ock brann upp. st.
Ups. 1874.
saliks, öknamn på prof C. Y.
Sahlin. st. Ups. 70-talet. Forsstrand 150.
salogsmännifan s. m. bst., öknamn på gentil kamrat. sk.
Sth.

saltnig s. dk., den överhöljning ock ingnidning med salt
i håret, på halsen, armarna
ock ryggen, varigenom nybakade djäknar i Strängnäs symboliskt frigjordes från det
omogna ock färska, som vidlådde dem från skoltiden.
Strömberg 94.
saltärter, S. pl., folkskolans lärjungar i Härnösand. 1890-talet.
Ludvig Nordström.
samvärka v., vara tillsammans
ock 'utrota varor'. st. Ups.
1874.
sancho s. m., öknamn på en
Zedritz. U. 164.
satåni s., restaurang Catani.
1890-talet, Hfors.
satsa v. tr. 1, betala, bli av med;
"han satsa en tia". st. Ups.

räja—sirbäggel
seyter (även kallad trökken,
emedan han varit boktryckare,
ock sidätten, •ett vanligt uttryck av honom), öknamn på
lärare. sk. Vii. 1870-talet. Renters-Värd.
se v.: "se ngn på ngt, bjuda på;
"får jag se dig på en halva
punsch?" G. 50. allm.
sebastepol: "storma sebastopol",
bli oregerlig, slå sönder glas
0. s. v. i berusat tillstånd, st.
tips. 1874.
sedkrbärj s. m., vitsöknaran på
Cederberg. G-. 46.
segergrisen, öknamn på kadettkamrat (sannolikt av ty. siegesgreis). Murre 57.
segis, kortnamn på major von
Segebaden. Peyron.
seminåriedrägg s. m., pl. -ar, teologie studerande. 1820-talet. U.
Svanberg.
senior s. ra., pl. -er 1. -es, gymnasist i näst högsta klassen
eller "på tredje året". allm.
före 1849.
sentaurba, öknamn på en Klint.
sk. Sth.
sentrifåg s. dk., blandning av
limonad ock konjak. 1890-talet,
Hfors.
sekvens s. m., deltog i cu,stos'
(se d. o. 3) göromål, måste vara försedd med kam till äldres
tjänst ock hade sin plats i förstugan för att hindra •obehörigas inträde. F.
sekventåra (av lat. sequens, följande) v. i. 1, "kedjeviska (till
en, som viskar till n:r 2, som
viskar till n:r 3 o. s. v.). Sundblad, Gömda blad 31.
sibirien, namn på norra läro-
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värkshuset i Örebro. Spangenberg. sk. Öo. 1860-talet.
sidbuken s. m. best., öknamn på
kyrkoherden Ericus Swenonis
Roslagius i Hedemora (d.
1628).
sidätten, se seyter.
siggnåt s. dk., senat. 1890-talet,
Hfors.
siggnåtor s. m., senator. 1800-talet, Hfors.
sikatopp s. dk., sittopp, örfil.
LauAn 219.
silkeskaninen s. m. bst., öknamn
på Karlbärgskamrat. Nordensvan.
sillsta-jan, kamratnamn på läraren Johan Sillander i Falun
(d. 1835) från Sillsta.
silskvätt s. dk., pl. -ar, den lilla
mjölkportion, som studenterna
brukade få till kvälls- eller
morgonmåltid. U. 197.
sigka s. m., pl. -or, elementarskoleflickornas öknamn på
folkskoleflicka. 1890-talet. Hd.
sig-la-lå,, is. f., kamratnamn på en
fröken Signe La.. st. Ups.
sion, ett i lutande ställning hållet bord i concilierummet, på
vilket inferiorn mottog sin introduktionsstut (Gävle). F.
sirapstjyrkan s. •dk. bst., Brödraf örsamlingens gudstjänstlokal vid Lilla Trädgårdsgatan,
Stockholm. Lundin 112. ,
sirbäggel: "Dubletter ansågos

som bevis på överflödigt levnadssätt, ock den som ståtade
med sådan bostad, kallades ofta 'zierbengel', en föraktlig benämning ock mera nedsättande än nutidens snobb." Lundin
173. R. Hjärne 190.
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sirran s., sistan, ett slags "hök
ock duva"; "kom å lek sirran". sk. S—d.
sirra s. in., förkortning av Sixten, sk. Sth. 1916.
sirup int., = se upp!; "sirup i
bakken!", se upp i backen (vid
kälkåkning). sk. S—d..
sisero s. in., öknamn på kamrat.
sk. Sth.
siskan, cigarrfröken i Hedvalls
butik på Agatan i Uppsala.
Manasse 107.
sistan s., ett slags "hök ock duva". sk. S—d.
sista resursen = Tegelholms,
långt avlägsna hus, där studenter i nödfall skaffade sig
rum. st. Ups. 1874. Bäekman
77.
sista smörjelsen, detsamma som
skrapan (se d. o.). Wenström 7.
sits s. dk., pl. -ar, det sätt, varpå
korten (ibland i en färg) äro
fördelade på motståndarna till
den, som äger spelet; "ja ha,dde en jävla sits"; "mä såna
sitsar, som ja ha haft, kan
inga kort jälpa". allm. vira.
sivil a., pl. -a, tillhörande icke
trumf-, utan annan färg; "två
sivila äss". .allm.
skaft: "trilla å ;skafta", somna.
allm.
skakis a., rädd, darrande; "ja ä
så skakis". allm. Sth.
skala-inåger, öknamn på lång
ock mager flicka. ek. Sth.
1900-talet.
skalare s. dk., pl. =, rask häst;
"två unga skalare". Nepomuk,
Sv. ly. III: 6.

skallerorm, öknamn på adjunkten C. Callerholm "för hans
lömska lynnes skull". Nyblom
164.
skallerormen, en gammalmodig,
lång ock skramlande vagn,
som tillhörde professor Thunberg. 1820-talet. st. U. Svanberg.
skammlåda s. dk., "en kubisk
brädlåda av ett tunnmåtts storlek", inställd i klassrummet.
Att sitta på denna var ett
straff, varifrån man befriades,
blott om man anhöll om nåd.
Steffenburg 10.
skara, kamratnamn på student,
emedan Skara i Palmtblads
geografi sades vara liten, krokig ock ful. st. Ups.
skarpskytt s. ni., pl. -ar, gräddbakelse. sk. Sth., 1880-talet.
skarterås s. dk., chartreuse.
1890-talet, Hfors.
skavare s. m., pl. =, okvädinsord på borgare i Uppsala. Annerstedt I: 387.
skave s. m., kälkborgare. Sohlman 27.
skorstensfäjare s. m., öknamn på
kamrat. sk. Sth.
skolåstiska halvtimman, en förlängning av den akademiska
kvarten, förorsakad av att lärarna stodo ock pratade i stora gången i det för alla skolans klasser gemensamma rummet. Roos 9.
skolfred, öknamn på en borgare,
emedan han vid ett bemärkt
tillfälle nyttjat detta ord. Lauren 266.
skolråtta s., pl. -or, öknamn på
lärjunge i lärovärket i Söder-

•
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köping på 1810-talet. Svanberg.
skommarecetus s. dk., "det sammanträde, vilket sekundanerna höllo i koret i skolrummet
(i Västerås). Jfr skommare.
Stoffenburg 50.
skommare s. m., pl. skomrar, sekundan, d. v. s. lärjunge i
högre avdelningen av gynnasiums nedre del (inferiorerna); uråldrig benämning i
Västerås. Ordet är förkortning av skomakare. Svedelius
80. Steffenburg 50.
skraj a., rädd. sk. Sth. 1920.
skraja v. i. 1, skräna. ist. Ups.
skrammlig s. dk., pl. -ar, insamling. allm.
skrapa v. tr. 1: "skrapa byxor",
medelst glasbitar skrapa hål
på sådana ställen av klädesplagget, som vanligen nöttes
hårdast, för att vid kassationsmönstringen få ny mundering. Kadetten 17 ff.
skrapa 6. dk., pl. -or, "ovettskria", sådan som lästes upp
på skrapan (se d. o.).. Wenström 7.
skrapan s. dk. bst., högtidlig
sammankomst av lärjungarna
på gymnasium, varvid upplästes av sekundanerna skrivna,
satiriska karaktersteckningar
över primanerna. Steffenburg
54.
skrattaannifan s. ni. bst., öknamn på kadettkamrat. Murre
26.
skrinet s., namn på lärare (Skarin med synkope). sk. Sth.
skrivarn, namn på lektorn och
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expeditionssekreteraren A. L.
Nordvall. DGG.
skruvalös, öknamn på prof. F.
G. G. Schrevelius. Lund. 1860talet.
skråv: "per skråv", per person.
"Det blev ju ej mer än ett glas
per skråv". Jacobsson 17. G.
60. st. Ups.
skräddare s. ni., pl. =, isuperior
på gymnasiet i Västerås. Svedelius 80.
skränfri a., tillåten att skräna i:
"ja har en skränfri dublett".
st. Ups. 1910-talet.
skulta s. f., pl. -or, kvinnlig seminarist. Skara.
skurv s., skrapa, uppsträokning.
U. 451.
skurva (upp) v. tr. 1, ge skrapa
åt, ge en uppsträckning. U.
451. Hagberg (Shakspere).
skvältan s. ni. bst., öknamn på
kadettkamrat. Murre 178.
skåda på v., se på, d. v. s. bjuda.
st. Ups. 1874.
skålåbel a., som förtjänar att
drickas på; "ett skålabelt
spel". vira.
skånska nationen, en stor flat
sten på Stora torget i Uppsala.
st. Ups.; även skånska nationssalen. Lundin 165.
skåpet s. n. bst., öknamn på lärare. 80-talet. •sk. Sth.
skägg (uttalat med sk), öknamn
på kamrat. Spangenberg. sk.
Öo. 1860-talet.
slagjäkne s. ni., pl. -ar, djäkne,
som varit i gatustrider (med
sjöfolk ock hantvärksgesäller)
till sitt egentliga yrke. Strömberg 98.
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trasa, som knappast kunde få
slapiskvist s., slapp, slö person;
"sådan Slappqvist ej ibland
namn av bok. DGG.
slurv s. n., anmärkning för
ass finns". S. H. T. 1878.
slarv; "som jag hör, att du
slav s. m., pl. -ar, borstpojke.
värkligen bjudit till, skall du
R. Hjärne 107.
slippa med två 4slurv". Benesleven: "slänga sleven" kallades
kart.
det, då man satt kring bålen
ock sleven slängdes ikring, slyggelbägken s. dk. bst., fämte
bänken i lärorummet på gymvarvid den, på vilken sleva;skalf tel pekade, när den stannasiet i X, emedan där bedrevs den mästa 'adygden.
nade, var 'skyldig 'att hålla ett
Wen.ström 4.
tal eller sjunga en visa. st.
slyggeln, öknamn på studenten
Ups. 1894.
Sigrid Brink. Lund. 1860-tasligken s. m. bst., färjkarl (på
let.
tärjan mellan Flusterlandet
ock motsatta stranden) i Upp- slå v. st., gå att söka liderliga
äventyr (mäst om kvinnor).
sala. Manasse 19.
st. Ups. 1874.
slipare s. dk., något slags dryck.
"Föredrar du destillerat För slå till, slå trissa. Sundblad, Med
tusch 14.
en slipare?" "En slipare därpå
I största hast ock tömdes". K. släp: "ha släp", ha sällskap. sk.
'allm. 1900-talet.
F. Jacobsson, "Skämtsamma
släppa v. tr. 2, lämna, överge;
majsånger", 1833:
"släppa en bekant", Upphöra
slipen, öknamn på sträng lärare,
vars namn slöt på -sten; möjl.' att umgås med; "släppa en firav ett tidigare Slipsten. sk. ma", upphöra att handla has;
Västerås. 70-talet.
"'Släppa sina askar", icke mera
slosis s. Slottsgatan. 1890-talet,
sköta sina lån. 1890-talet,
Åbo.
Hfors.
sluddrik s. m., pl. -ar, person, slöbokk s. in., pl. -ar, slö person.
som sluddrar. allm.
Pallin, Kamratlif, 123.
slukk s. dk.: "stoppade slucken i slömanson: "han ä naturligtvis
fickan, så det stod en rökpeganska slömanson", slö. st.
lare ur den'2. Asplund, StuSth. 1919.
dentrum 11.
Rimligen s. m. best., öknamn på
slugga v. tr. 1, byta, i frasen
västgöten Johan Alander. U.
"slunga böcker". Man tog en
162.
bok under rocken ock sade till smalis, 1. vedernamn på sederen kamrat, som var på samma
mera kanslirådet E. A. Zimsätt utrustad: "ska vi slunga?"
merman (1859), som var mycock så bytte man utan att se
ket smärt som student. st. Ups.
— 2. Se peloppidas.
böckerna, varigenom det ofta
hände, att man i stället för en smaskens adv., bra; "de va
så gott sam ny bok fick en smaskens". sk. Sth. 1920-talet.

slappkvist—snopp
Smed: "det åttonde blir en liten
smed", kortet faller, kortet
blir taget. -allm. våra.
smeden s m. bst., öknamn på
kamrat. Ahnfelt 38.
smilappar s. pl.,- jälpreda (se
lurk). V. 0. I: 446,
smita v. I., försumma, ej bevista,
smyga sig ifrån. st. Us. 1874.
smita-åv "v. i. (smet av, smiti
av), smyga bort. Kadetten 77.
smitfull a., myeket full. Hfors,
1890-talet.
•
smokken s. in. bst., öknamn på
läraren Thalkn i Jönköping,
1840-talet." "sk.
smokkman s. ni., öklialnin på
Kjellman. st. Ups.
smille s. m., korthamn av Samuelson. sk. Sth.
smutsäll s. m., öknamn på kadettkamrat. Murre 30.
smutsjuret, öknamn på kamrat.
sk. Sth.
smutt s. dk., pl. -ar, slunk, skvätt
(brännvin, konjak e. d.). allm.:
"helor, halvor, tärser, kvarter,
tankställare, smuttar, .smuttens
ungar". Laurfti 220.
smygare. s., pil. =, tyst fjärt;
"släppa en 'smygare"; även
lönnmördare. Motsats: brakis.
st. Ups. 1874.
smyssla dagg, lek på Karlbärg,
till idén identisk med "smussla
sko", men utförd så, att de
äldre hårt misshandlade de
yngre. Kadetten 10; Prytz.
smålandsläjon, namn på Johan
r Magnus Lindfors; stark student. "Jfr Smålands vapen!
1800-talets början. st. Lund. "
ämålit adv.: "fara småligt", bli
stukad. Även: "han undjikk
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ikke en smålighetsvederfarelse", vart stukad. st. Ups. 1874.
småpe s. m., nämn på en mindre
broder till kåpe (se d. o.). st.
Ups.
småplutt •s., pl. -ar, småbarn;
"va ska småplutten här å
göra?" sk. S—d.
smäkken s. m. ibst., öknamn på
Gustaf af Geijersta,m. Sth.
smäll s., spaning: "ja har smäll
på ett fint jobb", sk. Sth. 1920ta1et.
smörlunn s. m., öknamn på kadettkamrat. Murre 63.
smörmikkel s. ni., öknamn på
slaktarbiträde. Lund 1840-talet. Damm 152.
snabbare s. in., pl. =, springpojke på en tidningsbyrå eller
ett tryckeri. allm. 1890-talet,
Hfors.
snarkare: "ta sej en snarkare",
en tupplur. st. Ups. 1874.
snarra v. 1, köpa snask; "ska ru
gå å snarra?" ,sk. S—d.
snits s. dk., stil, finess; "hade en
sådan snits på sig". allm.
1880-talet ff.
snitsi •a., stilig. allm.
snobba: "gå å isnobha,", visa sig
sprättig ock överdrivet fin.
Det eng. snobb nyttjas även
mycket. st. Ups. 1874.
snobbdaks adv., tiden 2-3 på
middagen.Uppsala.Manasse19.
snobben s. m. lyst., öknamn på
gentil kamrat; öknamn på lärare. sk. Sil.
snofsig a., fin, elegant. sk. Sth.
1920-talet. snopp a., snopen, stukad; "Tro
mig, du står Knappast så
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'snopp', Ifall du får Dig en
'sitt opp' Of örskyldt." Upsaliaden. 1858. st. Ups.
snorre s. m., öknamn på A. 0-.
Noreen. sk. K—d.
snobakk, kamratnamn på Carl
Snoilsky. st. Ups. 1860-talet.
snorfull a., mycket full. st. Ups.
snuffe, vedernamn på rektor
Wadner. sk. Sth., 1880-talet.
snusa-Upp v. tr. 1, ge snubbor åt,
skälla upp; "snusa upp Barteis, att han påminner ytterligare". Elgström. Frunck
108.
snuskammare s. dk., näsa. Schöldström, "I tittskåpet", 152.
snusken: "drikka någon på snusken", dricka någon full. Undén, Maj 136.
snuten a.: "vi ä inte snutna ve
näsan för dä", vi äro icke förlorade för den skull. allm. vira.
snyta vb., taga,' antecknat av
Bygdån från 1874,
soja s. m., namn på lärare (bildat av initialerna S. 0. J.
A....). sk. Sth.
sokker s. n.: "då ä sokker i botten", säges i vira vid köp, då
man vill locka spelaren (till
omköp, eller då han tvekar,
emedan uppslagskorten äro
svaga). allm. vira.
sollat tättig, öknamn på lärjungen Fredrik Järta. Steff enburg 38.
sommarbyksor s. pl.: "svala
sommarbyksor", svag invit i
priffe. st. Ups. 1874.
sommarbål s.: "sval sommarbål", st. Ups. 1874.
sosietetsspektaklet, vedernamn
på baldam. Murre 61.

sodik: "Han blott med 'sodik'
fyllans hetta svalkar"; sodavatten(?). Tal och kväden i S.
H. T. 1866, 1867, s. 108.
sofilovis s. dk., syfilis. allm.
solohem, villa på Djurgården;
hette, medan den ägdes av
Dietrichson, Solhem, men fick
namnet vitsändrat, då dess nye
ägare övergavs av sin fru.
Sth.
solstråle s. dk., pl. -ar (jfr I),
dryck, bestående av konjak
ock säx slags likörer, av vilka
den mellersta är anisette, häll=
da. varvtals på varandra utan
att blandas, med ett syltat
plommon på glasets botten.
Kallades även plommonesare.
1890-talet, Hfors. Solstråle är
antecknat av Bygdån från U.
1874.
sosis s., Societetshuset. 1890-talet, Hfors.
sotare s., pl. =, konjak med anjovis. st. Ups. 1874.
spaken s. f., öknamn på piga i
Västerås 1647. Muncktell III:
349.
spakkla v. 1., kopiera en,ritning
på så sätt, att originalet lägges på från andra sidan starkt
belyst glasruta, varpå ritpapperet lägges på ritningen ock
linjerna dragas. Teknologord..
Sth. 1900-talet.
spaggis, kortnamn på S,pangenberg. Spangenberg. sk. öo.
1860-talet.
spann-nykkeln: "slägg opp
spannykkeln", ge vika, ge
tappt; vanligt inom Norrlands
nation, Ups. 1874; uttrycket
är väl hämtat från någon
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bondhistoria. "Spann" betyder spragga s. dk., rotting, spö. Finland, 1800-talet.
i Norrland matsäcksskrin.
spenåt s. dk., senat. 1890-talet, sprakis s., sprakfåle. st. Ups.
1874.
Hfors.
spenåt: "svägga sina lurviga sprall •s. dk., humor, glädje. Mari
IVIihi 120. Nerman, Olympen
ben i spenaten", promenera i
47. st. Ups.
.
Ups.
1874.
det gröna. st
spenktor s. •m., senator. 1890-ta- spralli a., livad, glad.
sprikka v. i. (sprakk, sprukkit),
let, Hfors.
misslyckas; "han sprikker på
spets: "sätta spets på", genom
tentamen". st. Ups.
tillsats av konjak stärka en
toddy; stärka, sätta piff på. spriggande kvinten, kamratnamn på T. Hasselqvist. st.
st. Ups. 1874.
Lund.
spetsa v. tr., sätta spets på. st.
spritlägga sig v. ren., dricka
Ii. 1874.
mer 1. mindre mycket. 1890spetsen s. m. hst., öknamn på
talet, Hfors.
kadettkamrat. Murre 87.
spetsis: "vill jag ett spetsis taga sprittermometer: "sprittermometern står hökt" eller "kommig". Nyaste Freja 1841, 12
ma hökt på fyllskalan", bli
jan.
drucken. En ,dylik skala medspika v. tr. 1, bulta någon med
delas av Bygden från år 1827
sätet mot sänggaveln (brukligt
med anmärkningen (1874), att
straff under penalismens tid).
den sedan dess icke torde ha
Gripenberg 274.
synnerligen fb r ändrats. Den lyspiken s. m. bst., öknamn på kader: livad, glad, välplägad, bedettkamrat. Murre 21.
skänkt, påstruken, ankommen,
spillkum )int., skål! 1890-talet,
kladdig, lurvig, mosig, säll,
Hfors.
pirum, knöl, på röken, på dimsplissa v., se låggtoddy.
man, på kulan, kapten, yr i
sponsa, se peloppidas.
mässan, sned i synen, knäckt,
sporrkalas s. n., tillställning för
drucken, rusig, trekvart, full,
att fira, att man fått tillstånd
överlastad, stupis, fylaks, djuav ridläraren Malmerfelt i
ret. st. lips.
Uppsala att rida med sporrar, varvid stallmästaren ock sprutan, öknamn på gymnastikläraren Brander, uppkommet
sporrbeklädda kamrater inbjöur brandsprutan. sk. Västerås.
dos. Beskow 11.
70-talet.
spotta: "spotta varann i ansiktet", dricka brorskål. st. Ups. språk: "föra språk", skrodera;
"inte ä dä värt, härrn för
1874.
språk". st. Ups. 1874.
spott i knut, springlek, samma
som "tvi dunk". N. P. ö. 50. sprätt: få sprätt på, stil, piff.
fart; "dä ä iggen sprätt på va
spov&a v. i. 1, flanera, driva.
ni Or". sk. Sth. 1918.
IT. 229.
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spyfokk: "ta sig en ,spylokk", Stal von Holstein, vedernamn på
kräkas. st. Ups. 1874.
general E. E. G. von Vegespyfokken, öknamn på en Fock,
sack, som tillvitades att roffa
som drack. Även kallad Boti fiendeland. Hultin 46.
tenfokken. st. Ups.
stammpappa, namn på skalden
spyfontein i uttrycket "leka slaHarald Jacobson (som stamget vid Spyfontein", riktigare:
made). st. Ups.
Spytfontein). Hfors. 1900 ff.
spylåggen s. m. bst., öknamn på stassa v. i. 1, snobba; "gå ut ock
stassa på Sturevägen". Pallin,
lång, supig student. st. 'tips.
Kamratlif,
128.
1890-talet.
statt
s.,
namn
på Stadshotellet.
späda på, dricka mer, fortsätta
allm.
att supa. st. Ups. 1874.
späkk n., spekulation; "ja har stekhuggnig s. dk. Se hugg i
jort ett litet späkk i da". Sth. steken! F.
spänn: "sitta på spänn", när nå- stenborjare s. dk., pl. =, dryck.
gon 1. några av ett sällskap Schöldström, "I tittskåpet", s.
på en restaurang sitta kvar i 138.
lokalen, medan den 1. de andra stenfull a., absolut full. G. Fröge sig ut för att vigga opp
ding 1885.
pängar till förtäringen. st, stenhoppan, namn på N. J. GerUps. Jfr supa på träff.
vin-Steenhof,f, en av K. A. Nispänna -de v., förhöra; "hur
canders vänner.
man examinerade eller, som vi sten-jan, vedernamn på kemis
kallade det, spände varandra".
professorn J. Afzelius. R.
sk. Sts. 1830-talet. Törnberg.
Hjärne 17.
spänsta v. i., flita, anstränga stikka: "stikka från ett kollesig. st. Ups. Sth.
gium", smita. et. Ups. 1874.
spöis s. m., spögubbe (vid stu- stikkan •s. f. bst., kamratnamn
dentexercisen). st. Ups. 1859.
på Stina. sk. Sth. 90-talet.
spökslottet s. n. bst., huset n:r stil s., ungefär dets, som piff,
110 Drottninggatan, Stockruter; "dä ä iggen stil i hoholm, Lundin 35.
nom; stilig motsvarar närmast
stabbe s. m., far, pappa. sk. Sth.
ty. fidel, st. lips. 1874.
1920-talet.
stoiker: "han hörde till studentstava, kamratnamn på sedermekorpsens ',stoiker', såsom de
ra överste 0. v. Vegesack, ett
kunskapsrikaste ynglingarne
namn "som han lärer fått bibenämndes"; "de 'slöt() sig inne
behålla ända från sina tidikring sina böcker ock voro i
gaste barnaår, då det gick li- stånd att försaka allt, med untet knaggligt med stavningsdantag av höga • exåmensbekonsten ock skolläraren oupptyg." 1830-talet. st. L.
hörligt käxade med: stava, stolpe e. dk., pl. -ar, krona, pänVegesack!"
gar. sk. Sth.

spyfokk—stritsa
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stolt a., fin, bra; "den gången storbralle (bralle), öknamn på
värmlänningen Brattström. st.
hade ja stolta papper", bra
Ups. 60-talet. For.sstrand 47.
kort. allm. vira.
stork s. f., pl. -ar, skolgossarnas storeoetus e. dk., sammanträde
av alla superiorerna på gymöknamn på elementarskolenasiet. Steffenburg 50.
flicka. 1890-talet. Hd.
storma två portioner (-tfo-), store västjöten, öknamn i Uppsala på teol. studenten Nils
lägga beslag på även en frånvarande kadettkamrats por- Mitander, västg. Warholm I:
497,
tion vid måltid. Gripenberg
206.
storfursten, skämtnamn på Lars
Jahan Hierta, sedan Aftonblastormkort s. n., pl. =, mycket
det en gång översatt "grand
styva kort. allm. vira.
'
duc" (= hornuv) med "storstoppa v. i. 1, räcka till, vara
furste".
tillräckligt. 1890-talet, Hfors.
stomnia s. f., mor, mamma. sk. storspjutet, öknamn på Magnus
Stenberg för hans stora näsa.
Sth. 1920-talet.
Hans bror Mauritz hette 1111stommel s. n., pl. =, fylleri, vift.
spjutet. st. Ups. 70-talet. ForsHfors. Laurkl. 198; 1890-talet.
strand 94.
stommla v. i. 1, vara ute på storstorstukaren, vedernamn på dovift. 1890-talet, Hfors.
centen Sten Stenberg. Nyblom
stop s. n., pl. =, rund, svart,
113.
hård hatt, plommonstop. allm.
stortjäk s. n., stor säxa. st. Sth.
stora fördärvet, se hambys.
stor; "när den store står ve 1870-talet.
dörrn, ä de igen hemma", sä- stortravaren, öknamn på piga
i Västerås 1647. Mu.nektell
ges i vira, när uppslagskottet
349.
(I. -en) är högt, för att ange,
att köpkorten likväl sannolikt straffbärj, namn på prof. i straffrätt N. Stjernberg. Acta acaäro dåliga. allm.
demica. st. Sth. 1917.
stor a.: "dä ä ett stort spel", "dä
,spele ä stort sam Stockholm", *strala, finns redan 1844 i "Parisiska mysterier" av Sue, s.
säges om ett spel, som väntas
271.
gå hem med glans. allm. vira.
stora-stina, öknamn på doc. S. strandhugg: "jöra strandhugg",
gå på biris. st. lips. 1874.
II. B. Svensson. Lund, 1860strepad
a., antecknad som stretalet.
pens (har fört oväsen). Nystora svedåla, öknamn på studenten 0. P. Borgström. st. blom 34.
strillan s. m. bst., öknamn på
Lund.
storbrakka, öknamn på sadelma- Stridsberg. sk. Sth.
kar Safström. i Uppsala, som stritsa v. tr. 1, slunga en stråle
hyrde ut naöbler. Bäckman 8. spott. Strömberg I: 56.
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stritta v. i. 1, gå sin väg, smita;
"nu strittar jag". 1890-talet,
Hfors.
strittan s. bst., kortnamn på G.
Stridsberg. Sth.
strogg (eng.) a., styv, pampig;
"dä va strogt"; (hör hit: "dä
luktar strogt", fränt, starkt?).
st. Ups.
stryka: "stryka segel", hälsa
med att ta av huvudbonaden.
N. P. ö. 121.
stryna v. tr. 1, stuka (med personligt objekt); "ja ska väl
stryna honom". 1890-talet,
Hfors.
sträkka upp sej, kläda sig för en
uppvaktning; visa sig artig,
gentil: "han sträkkte upp sej
å bjöd på pubakk". st. Ups.
1874.
strömmigsna.kkar, se nationerna.
stubbe s. m., kortnamn på Ekestubbe. sk. Sth.
studask s. m., pl. -ar, student (på
Karlbärg). Murre 31.
studdi a., stor, präktig; "di ä
studdia di största". sk. Ups.
studäntbagare s. m., pl. =, studentfabrikant. LauAn.
studis s., Studenthuset. 1890-talet, Hfors.
stump s. m., pl. -ar, namn på
realisterna. Latinarna kallades bussar. Spangenberg. sk.
öo. 1860-talet.
stunten s. bst., öknamn på skolpojke, tillkommet, emedan dt
brev till honom bar denna
titel (felskrivning för: studenten). V. Ö. I: 96.
sturskig s. in., pl. -ar, lärjunge
i 6:e eller 7:e klass. 1850-talet, Karlstad. K. T.

stut s. m., pl. -ar, kvarsittare (i
Skara). Sundhlad, Med tusch
47.
styv: "hålla säj styvt i bykslinnigen", hålla sig tapper. st.
Ups. 1874.
ståtis s. m., namn på landshövding J. G. S. De Mar6. 1860talet.
städa v. tr. 1, tillställa all möjlig oreda i en frånvarande
kamrats rum. U. 231. st. Ups.
städnig s. dk., pl. -ar, tillställande av oreda i en kamrats
rum under hans frånvaro. st.
allm.
stäket, namn på studentkasern
i Lund. st. 1860-talet.
ställa v. tr.: "ställa någon", göra
någon förlägen; "bli ställd".
st. Ups. 1874.
stämmgaffel s. dk., näsa; "han
fikk en sten på stämgaffeln".
sk. Ups.
stärka: "stärka portmonnän",
vigga. st. Ups. 1874.
stävan s. m. bst., öknamn på
kamrat. st. Nyk.
stövaren, öknamn på kamrat. sk.
Sth. Warburg, Snoilsky 30.
stövel s. dk., pl. -lar, drummel,
knöl, kräk. allm. gammalt.
stövelbalett s. dk., pl. -er, dans
utan fruntimmer; vanligen på
nationssalarna; "damen" hade
ofta en näsduk om armen, oftast dansades fransäs. st. Ups.
1874.
stövelvals s. dk., Vasenius, Z.
Topelius II: 200. Se ovan.
subsekvens s. m., inferior, som
deltog i custos' (se d. o. 3)
ock sekvens' (se d. o.) göro- ,

stritta
mål, skulle vara försedd med
pännkniv till äldre kamraters
tjänst ock Mod på post i gymnasiehörnet på gatan för att
varsko om lärarens ankomst,
som tillkännagavs i bönsalen
med ropet "lector adest". F.
sukk s. dk., succés, framgång;
"Det vart stor suc", Asplund,
Studentrum 98.
sudd s. dk., pl. -ar, kula av
(grå)papper, blött "i tungans
fördjupning, tils de blivit tillräckligt våta för att, då de
kastades, duktigt tillplatta sig
i kamratens öga, panna, näsa
eller läppar"? Postumus 22.
sudda v. i. 1, kasta suddar. Se
sudd. Postumus 21.
sufflö'rsbäp,ken s. dk. bst., fjärde bänken i lärorummet på
gymnasiet i X, emedan de,
som ,sutto där, voro klena
i sina stycken. Wenström 3.
sugga: "dö, blir en å trätti pär
sugga", per styck, per man.
st. Ups.
suggan, öknamn på lärarinna.
sk. Sth. 1920-talet.
sulla s. ni., namn på läraren P.
J. Wallqvist. sk. Sth.
sumpen: "ligga i sumpen" var
benämningen på det öde, som
studentskrivningarna ting>,
då deras godkännande var tvivelaktigt. Ö. 19.
sup: 1. Prosten Helleday i Litslena hade följande namn på
suparna: 1) preeclarus ("förskottspinnen"), 2) elarus, 3)
halvan, 4) tersen, 5) kvarten,
6) coloqvinten och 7) qvalmiander. — 2. "Man såg en [ock
en] annan taga halvan, tär-
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sen, ja ända till kvarten ock
kvinten, eller såsom de lärde
kallade det: "adjunkten, docenten, magistern, kandidaten
o. s. v." Jacobsson 10. —
3. "Efter supen, vanligen åtföljd av en halv ock tärs, eller
en Giinther, en tankställare,
fämton droppar, — eller huru
man ville efter dåtidens rika,
numera glömda, namnförteckning kalla• flen så oeftergivliga, nu nästan bannlysta aptitsupen (bland roliga namn
var det på morgonsupen "en
pinne", på vilken "tupparne"
skulle hoppa, ock på af tonsupen: "en sängfösare"). Beskow 185.
supa på träff: "man går utan
pengar på en "krog", ock sedan man väl är "insupen", låter man kamrater lösa ut en".
st. 80-talet. Ups. Sthm. 1900-talet. Acta academica 1917.
sup&ior s. in., pl. -er 1. -es,
gymnasist i högsta klassen
eller "på fjärde året". sk. allm.
före 1849. Sth. Törnberg.
supf ana s. dk., pl. -or, äldre
illa medfaren nationef ana, som
nyttjas i ruskigt väder o. d.,
då man vill spara på den nya
fina fanan. st. Ups.
supfanan: "höja supfanan", dricka, fästa. st. Ups. 1874.
supfrakk s. dk., pl. -ar, sämre,
vanl. med spår av punsch både
fram ock bak. st. Ups. 1874.
supfrisk a., duktig att supa. G.
46. — Ups. 1872.
dipis s., fylleri, vift, "stommel".
Hfors, 1890-talet.
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supnig s. dk., pl. -ar, dryckesgille, där egentligen bara
punsch förekommer. st. Ups.
1874.
surfot s. m., öknamn på student,
gom var novitie ock ej bekostat cornutöl. Annerstedt I:
388.
surströmmigiånum 8. n., namn
på Lambys källare i Uppsala,
emedan norrländingarna fingo
sin nationalrätt, surströmming, serverad där. st. Ups.
1874.
svalboet s. n. bst., litet vitrappat envåningshus med två
vindsrum mitt emot Upplands
nation i Uppsala. R. Hjärne 8.
svampis, öknamn på skolkamrat
i Karlstad. K. T.
svans s. dk., i utztrycken: "få
svansen opp", bli 'full, ock "ha
svansen opp", vara ngt berusad. Jfr fl. ha "häntä pystyssä". 1890-talet. Hfors.
svarta 1. svartan, kortnamn på
Y. Svartengren. st. Ups.
svarta tavlan, vedernamn på innehavarinnan av ett spiskvarter på övre slottsgatan i Uppsala, emedan hon skrev upp så
många skyldiga spisgäster. U.
222.
svart-hänrik, namn på kyrkoherden Henrik Ericsson i
Kila (d. 1810); "så mörk till
sysiognomien, att kamrater
nämnde honom S.".
svarvaren s. m. bet., öknamn på
kyrkoherden Petrus Romelius,
vars far var känd som svarvare. Warholm I: 323.
svavelstikka s. m., pl. -or, gym-

nasist; namnet givet, emedan
gymnasisterna brukade uppträda "i knippor". Borgå. Hultin I: 336.
sved, kortnamn på Vilhelm
Svedbom; kortnamn på professor V. E. Svedelius ("gubben Sved"). et. Ups.
svepa
tr. 2, 1. tömma i ett
drag; "sveper han en liten
knorr". S. H. T. 1878. — 2.
tömma, dricka; "kl. 9 var en
halv punsch 'svept". Nerman,
Olympen 77.
svepa-i-sej, dricka ut; svepa i
sej en toddy. at. Ups. 1874.
sviniös a., svinaktig. Nerman,
Olympen 47. st. Ups.
svinmage 8. dk., namn på ordbok, dels Benzelius', dels Håkan Sjögrens, dels Schenbergs'
ock sannolikt flera. sk.
svinslakten s. dk. bet., dets. som
grisslakten,, se d. o.
svinstian s. dk. bet., polis-vaktkontoret, finkan. Jfr gris. st.
Ups. 1874.
sviskonet s. bet., vedernamn på
läraren Svensson. sk. Sth.
svisse, kortnamn på Svensson.
sk. Sth.
svännbomm, kamratnamn på V.
Svedbom. st. Ups. 1860-talet.
svänn dyrig, källarmästar Norberg i Uppsala, sedan han
höjt priset på stortoddarna
från 12 till 16 skilling. Hans
lokal kallades "Sven Dyrings
hus" efter Hertz tragedi 1837.
svänska svampen, vedernamn på
en framstående svänsk spritf örtärare i Finland.

. . supnig—sölånder
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sydd a., svag; i frasen: "den ä säksa: Enligt prof. Gustaf Svanlite sydd", om en gask 'eller
bergs "Redovisning för en
annat spel i vira. allm.
lång lefnad" menades med
syhtist s., pl. -ar, symamsell. st.
.säxa på 1810-talet, att vara på
Tips. 1874.
"Mamma Zetterbergs kondisyltpälle, namn på sedermera
tori" kl. 6: man fog en sup,
kyrkoherden Petrus Johannis
vanligen en s. k. uhrbärjare,
Munktelius från Sylta by (d. som bestod av hälften bränn1073).
vin ock hälften likör ock till
synagogan s. best, synen, anvilken man blott fick några
siktet. V. Ö. I: 282.
sockerbröd eller biskvier.
syre s., dets. som sulle (se d. o. säksett s. oböjl., sjätte nedre
i förra saml.). Hfors, 1890klassen; "gå i säksett"; "säkstalet.
ett har lov". allm.
syster melitta, vedernamn på
säksmästare s. m., pl. =, klubbförfattaren Gustaf Henrik
mästare •i vissa nationer. st.
Mellin.
Ups. 1874.
syster rebäkka, öknamn på kamsäkstvå
s., •oböjl., sjätte övre
- rat. sk. Sth.
såg s. dk., pl. -ar, genom renon- klassen. Jfr säksett.
ser hos båda motståndarna sällan adv.: "sällan jör fågla ett
halvstop", säges, då en färgmöjliggjord ,stjälning av ansvit hos den, som spelar ett
nars säkra spel från den, som
spel, ej får tillräcklig färgsvit
innehar budet; "hade ni • fått
för att gå hem. Äldre, sörmnån såg, skulle ja ha språkländskt virauttryck.
ki"; "jo, nu ska ja säja, att
sågen ä i gågg". allm. vira. sällan där, vitsigt öknamn på
såga v. i. 1, genom. renonser
prof. Jöns Svanberg. st. Ups.
stjäla spel i vira. allm.
1820-talet.
sågspån s. n., öl (endast gängse sämre a.: "sämre lik har jag
bland zoologer på Gustavia- svept"; "sämre bykser har jag
num, sedan en för att köpa öl
slitit än gröna", säges i vira,
utsänd vaktmästare i häpen- då man tycker, att talongköheten svarat 'sågspån' på frå- pet är skapligt nog. st. Ups.
ga av professorn, vad han bar
allm.?
i korgen, då han gick in till särvius tullius, öknamn på kaminstitutionen). st. Ups. 1890rat. sk. Sth.
talet.
säta, kortnamn på Zetterqvist,
såsialisten s. m. bst., öknamn på
sk. Sth. allm.
kamrat. sk. Sth.
säven s. m. bst., kortnamn. på
såvis, skrivet 'savvis'. st. Upps. ,möbelhandlar Sätström i Upp1859.
sala. G.
säja; "va säjer du?" = vilket sölånder s. m., en sölig person.
bud har du? allm. vira.
st. Ups. 1859.
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söndasblad s. n., löst skjortbröst. G. 64. allm.
söndasnisse, öknamn på kadett-

kamrat. Jfr måndasnisse.
Murre 37.

laber s., pängar; i utdöende i
Uppsala 1874. st.
faffisera v. i., gå på fallis. st.
Ups. 1874.
faggan s. m. bst., vedernamn på
lektor Schagerström. Manasse
71.
fajjas, öknamn på A. Levertin.
st. allm.
famo, utmärkt, charmant! st.
Ups. 1874.
faggaggä'r s. m., öknamn på en
militär i Uppsala, som på detta sätt uttalat "Genga,ngere",
då han såg Ibsens bok med
detta namn ligga i boklådsf önstret (obs. före Meyers
späx). st. Ups.
fappen s. oböjl.: "lägga till fappen", springa. st. Ups. 1874;
"ta till fappen", allm.
fas, vedernamn på lektor Brate,
emedan han drev ut gossarna
på skolgården under rasterna.
sk. Sth. 1900-talet.
fas a. (även ritfas), vanl. i best.
form fasen, ritläraren. stk.
Sth. 1890-talet.
fasper = faber. st. Ups. 1874.
fasperdosa s. dk., portmonnä;
"fram mä fasperdosan!" st.
Ups. 1874.
faffa, öknamn på läraren Wendels, som talade suddigt, särskilt s-ljuden. sk. Sth. 1890-talet.
felaiögen s. ni. bst., öknamn på
kamrat. sk. Sth.

fepparen, öknamn på kamrat.
st. Ups. R Hjärne 193.

feppsbroadel (skeppsbronobless),•grosshandlarna i Stockholm, slutet av 1700-talet ff.
Lundin 42.
feppsråtta s. m., pl. -er, skeppsgosse i Sthlm på 1830-talet.
fetapa (fitapa) s. m., okvalificerat skällsord. st. Ups.
fetus paracasus, vedernamn på
professor A. 0. Lindfors. st.
Ups.
fakespe,ar, vedernamn på en
Pfeiff, som spelade biljard,
ehuru mycket darrhänt. st.
Ups.
fimpåns, namn på läiaren, sk.
Sth.
fina v. i.: "sitta på krogen å
fina", dricka punsch på ett
schväjtseri. st. Ups. 1874.
finn s. n., pl. =, städerska. sk.
Str.
finnare s. m., pl. =, okvädinsord på borgare i Uppsala.
Annerstedt I: 387.
finnbrakka s. m., pl. -or, okvädinsord på borgare i Uppsala.
Annerstedt I: 387.
fipio, den krycka, som den låghalte rektor Mathias Johansson (1764-1826) brukade.
fipiöna, den breddade krycka,
60M, när det var halt, ersatte
"scipio". Steffenburg 21.

söndasblad—fött
fira baten, omställning av "bara
fiten", vanligt i vira som beteckning på dåliga kort. allm.
fitpäls s. dk., okvalificerat
skällsord. Asplund, Studentrum 33.
fitsak s. dk., pl. -er, obetydlighet, strunt. allm.
f itstövel s. m., pl. -or 1. -ar, okvädinsord. Wennerherg I: 219.
fiva s. dk., pl. -or, fäst; ',tentamensskiva'. st. Sth. Acta academica 1917.
fobbis, vedernamn på H. Sjöberg. st. Ups. Forsstrand 69.
folis, förkortning av Seholander. John, Berättelsers VI:
206.
/ritten s. hst., öknanua på magister Rudgren, som "led av en
kronisk strupkatarr, varför
han ofta harklade sig med ett
visst egendomligt ljud". V. Ö.
I: 104.
fua s. dk., sjuspel. allm. vira.
Snett s., oböjl., sjunde nedre
klassen. Jfr säksett.
jukhusfrun s. f. bst., föreståndarinnan för sjukhuset på
Karlbärg. Kadetten 3.
fuggelvik ohöjl. s., vingel sju.
allm. vira.
fuglavi oböjl. s., vingel sju.
allm. vira.
fu stikk, virabudet "sju spel".
allm.
futvå s., oböjl., sjunde övre klassen. Jfr säksett.
/uv (hebr.), öknamn på lärare i
hebreiska. N. P. Ö. 124.
Syst (fr. juste), bra, förträfflig,
präktig; "han har en fyst
fru". st. Tips. 1878.
få: "schå med jäntor". G. 60.
6 — Sv. landsm. 1924.
e'
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fäbba s. dk., pl. -or, lågt kort,
hacka; "en järterfäbba"; "ja
fikk två f äbbor i färjen ändå".
allm. vira.
fäkken (skiieken) s. hst., öknamn på lektor N. Beckman.
Ö. I: 105.
fäla (stal, stuli[t]) v. tr., taga
spel med trumf på grund av
renons. allra.
fälkar s. pl., spelkort; "fälkarna fram!", efter början av en
vira ("kälkarna, kälkarna
fram"). st. Tips. 1874.
fälsskaknig s. dk., knäsvaghet
på grund av inmundigade
drycker. Murre 117.
fänid a., förspilld, tillspillogiven för studier. "Dagen var
emellertid skämd"; "terminen
ansågs skämd". Fjärdingen.
fägka-bört v. tr., genom felspelning bereda motståndaren tillfälle att vinna: "dä va att
fägka bort spele"; "ett spel
bortfägt i alla fall". allm.
löner (sköner), öknamn på kapten E. G. Edelfelt. Peyron.
föslag s. n., mycket fuktigt
dryckeslag. allm. Lund. st.
Början av 1900-talet.
för a. 1. svag, matt, utfästad.
"Den stackars gossen såg ganska skör ut, för att använda
ett av deras många dagen-efter-uttryck" Mari Mihi, 122.
st. Tips. — 2. förargad. S. H.
T. 1886. allm.
fött: "ett lite spel väl fött", säges i vira med hycklad blygsamhet vid t. ex. ett litet begär, då spelet tagits hem.
allm.
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ta-bört v. tr., bjuda över ett
bud; "ja har ingen anlednig.
å ta bort din turné". allm.
vira.
tafsen: "je någon på tafsen",
huta åt någon. st. Ups. 1874.
taggen s. m., vedernamn på rektor Ragnar Törnebladh. Kalmar 238.
takk: "dä va takk för lån", säges, då någon måste sätta bet
spelet, efter sedan han lyckats
ta hem en sådan. allm. vira.
taljokse s. m., pl. -ar, extra ordinarie tjänsteman i värken;
en sådans enda lön bestod av
s. k. ljuspängar. 1800-talets
förra hälft. Sth.
talmud s. dk., bomullsfransknippa, avsedd att torka ren svarta
tavlan med (i Västerås). Steffenburg 42.
taliiderben s. m., anagram av Betulander. st. Sth.
tamp s., pl. -ar, obehörig, icke
kamrat. sk. Vö. 1870-talet.
Reutersvärd.
tampaktig a., okamratlig, opassande. sk. Vö. 1870-talet. Reutersvärd.
tampas v., slåss, "dom tampas
bara". sk. Sth. 1920-talet.
tampus s. m., omändring av
Tamm. st. Sth.
tamtam s. m., öknamn på en
Tamm, st.
tana s. ni., vedernamn på (den
tanige) kamraten C. E. Blomqvist. Steffenburg 68.
tanatos s. m., av tana (se d. o.)
utvidgat vedernamn på den

magre kamraten C. E. Blomqyist. Steffenburg 68.
tandemström s. m., vedernamn
på universitetskanslern Tannström, ökänd för sin sölighet.
Åhnfelt 316.
tandis s. m., tandläkare. S. II. T.
1902.
tapp s. dk., ett glas (1. en slunk)
konjak. 1890-talet, Hfors.
tappen, ett •beryktat biris nere
vid Svartbäckstullen. st. Ups.
1874.
tarvlig a., futtig. st. Ups. 1874.
ta-åt v. tr., dricka ur; "dä här
glasa tar vi ut tvärt". st. Ups.
1874.
taskus, vedernamn på magister
. Åkervall. DGG.
tass: "skaka tass mä någon", ta
någon i hand, st. tips. 1874.
tegel, öknamn (efter Göran
Perssons son) på Gustaf Lagerbjelke (f. 1777, d. 1837).
Beskow 70.
teist s. m. pl. -er, den som drack
te hos Forssens. st. Ups. 1874.
teka mutta, en lek, varvid knappar, kulor eller stenar kastas
i en grop i marken. sk. Sth.
tenn-till:kos, öknamn på kom=
minister Pehr Tillus (d.
1812), som i sin ungdom varit gesäll hos en tenngjutare.
tenorpälle s. m., namn på förste
tenoren Alfred Pettersson, 0.
D. 26.
teologåster s. m., pl. -rer, öknamn på religiöst (av swedenborgianism, schartauanism
m. m.) stämda skolkamrater.
Steffenburg 82.

ta-hört—tittar i Guds hus
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teologisk a.: "Det intimaste kotock som ingen inferior fick
teriet höll vanligen till i en
sätta sin fot på, men stundom
mycket liten kammare på si- i straff måste knäböjande
kyssa. Lundin 143.
dan om yttersta källarsalen [i
gamman Blads värdshus i tillbaks: "ta tillbaks!" återtag
Uppsala, 1830-talet], men med
dina ord; även = den gubben
egen (s. k. teologisk) utgång
gick inte, bjud de andra häräven inåt gårdssidan, ock vilrarna, det var en orimlig hisken kammare hade fått namtoria. st. Ups. 1874.
net 'kajutan'." Postumus 52. tillstrynad a., tillstukad; "han
teologsoppa s. f., bisehoff; "bi- blev alldeles tillstrynad". Jfr
sehoff, en förfriskning, som
stryna. 1890-talet. Hfors.
även heter teologsoppa". Mari
tillställare s. m., pl. =, biträde
åt konventarien vid Borgå
terminologi: "ha inne terminolo'gymnasistförening.
sk. Borgå.
gin", känna till ock bruka stuHultin II: 189.
dentuttrycken. st. Ups. 1874.
'terra novas brygga, strandkors- tilltugg s. n.; "ja fikk igge tilltugg te 'kuggen", småkort.
ningen nedanför andra livgarallm. vira.
dets kaserner på Ladugårdslandet i Stockholm, 1830-talet. timm s. in., öknamn på kamrat.
Murre 191.
John, Berättelser3, 260.
tertiakalas s. n, fäst vid upp- timot4, svagt klöver-bud i priffe, kanske något bättre än
flyttningen till tertia på
'svala sommarbyxor'. st. Ups.
Strängnäs gymnasium. Ström1874.
berg 95.
tesse (Thesse), kortnamn på timra v. i. 1, deltaga i sammanträde i Timmermansorden;
Benekert. st. Ups. 1860-talet.
tevattenskarl s. m., pl. -ar, stu- "han timra i går, så han ä
trött i dag". Sth. 1900-talet.
dent, som inte deltog i värktipp s. dk., ett slags faraospel.
liga "rummel". Beskow 16.
Jacobsson 72.
tidlund, kamratnamn på 0. Tidtippa s., pl. -or, lärjunge i gymström. st. Ups. 90-talet.
nasiets undre klass. sk. Borgå.
tidnigsgnugg s. m., den som på
Hultin.
nationssalen synnerligen ivrigt studerar nyheterna för tippbord s. n., bord, där man
dagen ock även "villigt repe- spelar tipp. Jacobsson, 72.
tippen, öknamn på earl Wirski.
terar", st. tips. 1874.
Peyron.
tigris s. m., kortnamn på D. G.
tisika s. dk., pl. -or, tiomarksTigerhielm. U. 165.
sedel. 1890-talet, Hfors.
tiljan s. dk. bet., "den ödesdigra
planka, som gick på tvären tittar i Guds hus, öknamn på
från katedern till kakelug- piga i Västerås 1847. Munektell III: 349.
nen" i gymnasiets nedre ring,
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tittfokk: "taga sej en tittfokk".
st. Tips. 1874.
titti, kamratnamn på Frit Nordberg.
tja, öknamn på kadettkamrat.
Murre 91.
tjafs! uppmaning att dricka:
skål! st. Tips. 1874.
tjaski a., dålig (som kamrat),
skvallrig. sk. Sth. 1920.
thjasse, vedernamn på västmanländingen Daldberg, även kallad "den siste västmanlänningen", då han ensam av sin nation stod kvar på anteckningslistorna till studentmötet i
Köpenhamn 1844. Svedelius
415.
tjej, s. f., flicka; "vi måste klara
tjejen". Zetterström.
tjemisä'tt s. f., pl. -er, kvinnlig
kemist. st. Sth. Acta academica. 1917.
tjemissa s. f pl. -or, kvinnlig
kemist. st. Sth. Acta academica. 1917.
tjenus! stockholmsk variant av
tjänis. Zetterström.
tji, oböjl.; "få tji", bli lurad på
konfekten. Zetterström.
tjikus! titta! allm. Sthlm. 1920talet.
tjille ("kille"), vedernamn på A.
0. Elliot i skolan. sk. Sth.
Warburg, Snoilsky 30. -tjimm ("kim") s., öknamn på
kamrat. G. 64.
tjimm s. n., skoj, gyckel. Fröding. st. Tips.
tjin& s. ni., pl. -er, ärlig hamnbuse. "Sjömannen gav sedeln
åt en så kallad 'chines', d. v.
s. en ärlig hamnarbetare, som

bara tigger, men icke stjäl.'!
Nepomuk, Sv. ly. III: 200,
tjirtirgen s. dk., kirurgiska
sjukhuset i Lund. Rosenius
140.
tjokkman s. m., öknamn på kadettkamrat. Murre 40.
tjolle, öknamn på kamrat. Spangenberg. sk. öo. 1860-talet.
tjomm, öknamn på kamrat. Spangenberg. sk. öo. 1860-talet.
tjol s. dk., tjoltyg s. n., kvinna,
'kvinnsperson. allm.
tjuvgrålla s. i. 1, röka i smyg.
Jfr grålla. V. ö. 1:273.
tjuvpes s. m., pl. -ar, pes, öknamn på lärjunge i Skara läroverk, givet av 'snask'.
(=-_- gatpojke). Skara.
tjykklig s. 'dk., mycket ung ock
oerfaren. U. 215.
tjyla: "kör i kylan", låt gå- st.
Tips. 1874.
tjyrkogårdsbihagg s. n., pl. =,
gubbe, åldring. "Det är alldeles förbannat, att de gamla
kyrkogårdsbihangen ej kunna
innehålla sina hesa röster."
Elgström. Frunck 11.
tjyrkråtta s. m., pl. -or, lärjunge
i Tyska skolan i Stockholm,
1830-4alet. Lundin 131.
tjyss till! låt gå. st. Tips. 1874.
tjyvaude a., förarglig; "dä va
en tjyvande sits". et.
tjyvlugkan s. d. bst., Schultz'
bokhandel. 1850-talet. Tips.?
tjyvtjokk a., svår, obehaglig;
"nu har han då tjyvfjokkt".
allm.
tjäderlek s. dk., kärlek; vanlig
ordlek (hypersvecism ock anknytning till zool. tjäderlek).
allm. Rosenius 84.

tittfokk—trappintagnigen
fiiika v., äta. allm. Sth. 1920-talet.
tjäki a., god, trevlig; "va dä ä
tjäkit". Stocksund. sk. 1919.
tjäkis, G. 65.
tjällarbroder s. m., pl. tjällarbröder, student, som man druckit
brorskål med vid någon
"allmän brorskål" på källare.
Postamus 54.
fiällarrund s. dk., pl. -er, "överdådig kringvandring i 4 å 6
kamraters sällskap, från källare till källare, för att, som
man sade, studera det olika
folklivet". Postumus 54.
tjätten ("kätten") s. bst., klassrum med ung. 30 kvadratfots
golvyta, för lägre gymnasialklassen. Borgå. Hultin I: 334.
tjöpmisse is. dk., pi -ar, köpmisär. allm. vira.
fiöra v. 1. "kör frami", "kör
fram med araberna!" = spel
ut!, priffeuttryck. st. Ups.
1874. — 2. ej klara sig i skolan: "han tjörde i tyskan". sk.
allm. Sth. 1923. — 3. ej godkänna; "gubben tjörde honom
på fysiken", läraren underkände honom i fysik. sk. allm.
Sth. 1923.
tjöttlasse, öknamn på stor och
fet kamrat. Nyblom 114.
tofsmesen s. m. bst., öknamn på
lärare, som bar en tofsprydd
kappa. Essån 58.
torpartuppen s., en värdshusdam
i Hälsingfors. Laurån 348.
torrkrona s. m., öknamn på Olivecrona. Ups. 1880-talet.
torrprata v. i. 1, prata utan att
dricka något, ta för sig av
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dryckesvarorna. En flanörs
minnen, 1869.
torsken, öknamn på läraren Torsell. sk. Sth. 1890-talet.
taska v. i. 1, fuska genom att
läsa svaret på lärarens fråga
hemligen innantill i bok eller
på anteekningslapp. Posturnus
19.
totta, öknamn på kamrat. sk. Sth.
ter anders, namn på Thor Anderssons värdshus i Lund. st.
L. 1860-talet.
toto, öknamn på Gustaf Tollander. st. Ups. 70-talet. Forsstrand 99.
traeiska bosporus, se trasn.
tradi a., tråkig, långtrådig; "dä
blev •för tradit i lägden".
allm.
trafedi s. dk., pl. -er, lagskipningsdag på gymnasiet, då de
yngre mottogo stryk av de
äldre. Sådana dagar voro fyra i veckan. Sohlman 16.
tralla, öknamn på kamrat. Spangehberg. sk. ö°. 1860-talet.
trallaren s. m. bst., öknamn på
kamrat. Ahnfelt 38.
tralpen s. m., namn på sångaren
Cronholm. st. Ups.
translåten s. best, sjätte övre.
sk. Vö. 1870-talet. Reutersvärd.
translafonsöl s. n., fäst, som
tillställdes av dem, som flyttade från en klass till en högre på gymnasiet. 1700-talet.
Str. Strömberg 95.
trappintagnigen s. dk. bst., en
ceremoni, varigenom "boskapen" fick rätt att vänta ej på
skolans yttre trappa, utan på
den inre (alltså under tak);
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detta skedde mot slutet av
vårterminen, ock det var genom en förbittrad strid med
dess förra innehavare, näst
lägsta avdelningen, som rätten togs. Sahlman 30.
trasan s. bst., 'dels. som trasbagken (se d. o.). 1890-talet,
Hfors.
trasbagken a. bst., Nylands bank.
1890-talet, Hfors.
trasen 1. trasn, namnändring av
Rathsman, som även kallades
Radamantu-S. Gatan, där han
bodde, hetter Traeiska Bosporus. sk. Västerås. 70-talet.
Arosiana I: 42.
traven, kortnamn på gymnastikläraren H. Trafvenfelt. Mop.
tre byttor, studentnamn på Löfs
värdshus i .Uppala. U. 507.
tredje klassen Jö, sjökadetternas rum på Karlbärg. Kadetten 17.
tremarkaren s. m. bst., öknamn
på P. G. Ahnfelt, emedan han
hällre räknade i mark. ock
öre än •i .ekillingar ock runstycken. Ahnfelt 38.
trevnad å trilligar int., avskedsord i st. f. adjö 1. liknande.
st. Ups.
trevånigssoppa s. dk.: "hämtarmat med trevåningssoppan
(första våningen morötter, andra vatten ock tredje talg)
med rang, heder ock värdighet av buljong." Rolf 17.
trir6nis, källaren Tre remmare.
st. Sth. 1870-talet.
trojanska trähästen, Vasa trivialskolas hus. Lauren 239.
trolle, vedernamn på konstnären Uno Troili. Lundin 246.

trollet, öknamn på C. R. Troilius. st. Ups. 70-talet. Forsstrand 87.
trosartiklarne, namn på bröderna Erik ock Adolf Lindgren,
bördiga från Trosa. st. Ups.
70-talet. D. o. S. 1.
trosbetjännare: "d'ä skam av
vår härre att överje en trosbetjännare", säges, då man har
otur i vira. allm.
trumfmatt a., svag 1. rent av renons i trumffärgen. allm. vira.
trummslagaren s. m. bst., öknamn
på läraren Steinmetz, ökänd
för sitt tyranni, emedan han
med sin käpp ständigt trummade på lärjungarnas armar,
ben ock ryggar. Roos 41.
trumpularn s. m. bst., gatpojke
i Skara. Sundblad, Med tusch
51.
try
. kkar s. pl., smörgåsar med öl
1. brännvin. Prytz 16.
trykkt: "du juger som du vare
trykkt", vara lika tillförlitlig
som en tidning. st. Ups.
tråkka v. tr. 1, sälja (om tidningar); "hur många ha du tråkka?" 1890-talet, Hfors. vulg.
tråkkare s. m., pl. =, tidningsförsäljare. 1890-talet, Hfors.
vulg.
tråklära s. dk., språklära; "vi
har tråklära tiss i morgon".
sk. S-4
tråknakke s. in., pl. -ar, tråkig
människa. U. 166.
tråmelogg: "vandra på tråmelong", fästande. Lauren 372.
träff s., möte. "Hon måtte ha
träff här nere". Asplund, Studentrum 18. — sk. Sth. 1920talet.

trasan—turnera
trähästen s. dk. bet., hus nära
Åkerstens vid torget i Upp.
sala. G. 40.
tröcken, se scyter.
trimmen .s. m. bst., namn på
Berger. G. 64.
trudis s., Studenthuset. 1890-ta.
let, Hfors.
tubajon, namn på kamrat, som
skolorkestern trakterade tu.
ban. Spangenberg. sk. öa
1860-talet.
tubal, kamratnamn på K. Wik.
blad. st. Ups. 1860-talet.
tulipa silv&tris, turné (i vira),
allm.
tulle, kortnamn på kapten Thul.
strup. Karlbärg. Peyron.
tulle hostilius, öknamn på kam.
rat. sk. Sth.
tumma på dä: "dä tummar vi
på" = det är överenskommet
(eg. genom att man trycker
tummarnas insidor mot varann). Jfr tumme.
tumme: "tummen på det" = det
komma vi överens om; det lovar jag. Sillen II: 12. •st. lips.
allm.
tunikan, öknamn på lärare, som
under sin första termin bar en
lång överrock. sk. Västerås.
70-talet.
tunis, kortnamn på tidningsmannen P. V. Thunman (181995).
tunn:" "han ä för tunn i fän
ten", för svag, för litet begå.
vad. st. Ups.
tunnan, ölstuga en halv fjärdingsväg utanför Svartbäckstull. st. Ups.
tunnhärj, öknamn på en Tunberg, som magrat av. Medan
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han ännu var fet, kallades han
tunnan. sk. Sth. 1920-talet.
tugga: "dä ä som å stikka ut
tuggan jenom fönstre", det
smakar ingenting. allm.
tuggåsa v. i. 1, vara tungus, ha
tråkigt. S. H. T. 1871.
tuggusiånum, kafé utan spirituosa, f. d. Forssells. st. Ups.
1874.
tuggusi s. dk., egenskapen 1. tillståndet att vara tungus. st.
Ups. 1862.
tupp s. dk., pl. -ar, dukat. Morianen III: 223.
tupp s. dk., pl. -ar. 1. slem i
halsen efter supning. —2. läte,
då man slår över i sång. — 3.
lycklig stöt utan beräkning
(i biljard). st. Ups. 1874.
tuppa v. i. 1, gå på tuppen (jfr
d. o.). Hfors, 1890-talet.
tuppen bst., hemlighus, "påven".
Finl. Som tuppen även var
öknamn på Topelius, kunde
uttrycket 'gå på tuppen' bytas
ut emot: "avlägga ett besök
hos barnavännen".
tuppen, 1. öknamn på A. Uppström. Nyblom 80. — 2. öknamn på, lärare. N. P. Ö. 78. —
3. öknamn på lärare, som gick
som en tupp, bodde högt upp
på bärget ock hade hönsgård.
sk. Västerås. 70-talet.
turken, kamratnamn på H. Wikblad. st. Ups. 1860-talet.
turn&a v. tr. 1: "Själva turneringen gick till på så sätt, att
en eller par kadetter utdrog
sängen för den, som skulle
turneras, ett stycke från väggen ock reste den sedan med
fart rätt upp ock ned." Sån-
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gen måste åter lyftas ned ock
bäddas om. Prytz 21. Murre
34 ff.
turn&ig s. dk., pl. -ar. Se turnera. Prytz.
turnips, turné (i vira). allm.
tusse, öknamn på magister Ture
Salin. Nyblom 119.
tuta v. i., dricka tuting. st. Tips.
1874.
tuten, öknamn på kamrat. sk.
Sth. Warburg, Snollsky 30.
tutig s. dk., kunde i pl. utom tutingar även heta tytägger.
1890-talet, Hfors.
tutigen, öknamn på lärare. 1870talet. sk. Vö. Reutersvärd.
tuttan, kamratnamn på A. G.
Lundin. Mop.
tuttan, öknamn på en liten argsint härre. Benckert.
tuvan s. m., kortnamn på läraren Tufvesson. Arosiana I: 17.

tuvhoppare s. m., pl. =, lantmätare; nyttjas åtminstone i
Norrland.
tvi dugk, springlek. N. P. Ö. 56.
två a., andra; "två begär", andra begär (d. v. s. i färg).
allm. våra.
tvärt: "tvärt på fivan", genast,
på fläcken. st. Tips. 1874.
täfft adv.; började florera 1873,
allmänt 1874; lär förskriva sig
från Strängnäs gynanasium,
där det var brukligt, innan det
vann burskap inom studentspråket; "dä är liksom det
vore täfft", det synes omöjligt; felaktigt uttal av täppt.
st. Tips. 1874.
tänt s. n., tentamen. st. Sth. Acta
academica,. 1917.
törn a. m., kortnamn på sångaren V. TörnqvLst. 0. D. 43.

ulaks, kortnamn av Ulander. st.
Tips. 90-talet.
ulla, vedernamn på kamrat med
namnet Ulrich. st. Tips.
ullhund s. m., pl. -ar, gymnasisternas öknamn på fabrikspojke, gesäll. Växjö, 1840-talet.
ulmgreno: Om en flitig apotekarson vid namn Ulmgren,
som slog trumma, gjordes värbet ulmgreno, som böjdes grekiskt: pluggäsomaj, apoteteka, evtrummaton. Spangenberg. sk. Öo. 1860-talet.
ulmus s. m., öknamn på kamrat
vid namn Alm. sk. Sth.

ultunbare s. m., pl. =, lantbrukselev vid Ultuna. — Även
en dryck. st. Tips. 1874.
ulven s. bet., blaren i kille.
"Svänga ulven" = spela kille.
st. Tips. 1874.
unetio extrema lat., sista smörjelsen, detsamma som skrapan
(se d. o.). Wenström 7.
underli: "underliga föder vår
härre göken", säges i vira,
när en svag gök går hem.
"Underliga hästar di gröna",
säges av liknande anledningar. allm.
underriggare s. m., pl. =, lärjunge i första eller andra

turnkig—varnigsgrad
gymnasieklassen i Göteborg.
Postumus 18.
uniVbrsum s., universitetet. 1890talet, Hfors.
upplagd a., böjd, hågad för något; "ja ä inte upplagd
(för....) i da". st. Ups. 1874.
allm.
uppman, öknamn på den under rubriken "Veste medika"
nämnda Vestman, som lämnade Västmanlands-Dala nation
ock övergick till Upplands. st.
Ups.
uppsträkkt a., klädd i fina kläder, "riggad". st. Ups. 1874.
allm.
uppsupen a., genom vana kommen till förmågan att kunna
tåla mera spirituosa än annars. st. Ups. 1874.
uppträda v. i. 1, visa sig hovant,
förhäva sig; "inte ä dä värt,
att härrn uppträder på något
sätt". st. Ups. 1874.
ur-, allmänt förstärkningsprefix
vid adjektiv av såväl lovande
som missgynnande slag: urdum, urfånig, uridiotisk, urstyv (st. Ups. 1874). allm.
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urskalden s. m. bst., namn på.
skalden S. A. Hollander, som
för ett lovkväde över kronprins Karl fått ett guldur.
Lundin 332.
urvippe s. m., vedernamn på A.
Victorin. st. Ups.
usi smörjetar, tidningen Uusi
Suometar. 1890-talet, Hfors.
uttjimmad a., uttröttad, utbråkad.
utlännig s. m., pl. -ar, student
av annan nation: "dä kom opp
nåra utlännigar på nageln".
st. Ups. 1874.
utmagglad a., trött, slö efter arbete 1. fästliv. st. Ups.
utrota v. tr. 1: "utrota varer",
förtära spirituosa i större
mängder. st. Ups. 1874.
utfaffi4rad a., dets. som ut/ilen
(se d. o.). st. Ups. 1874.
utriten a., blek ock bedrövlig att
skåda; även i betydelsen pank.
Jfr äppelmos. st. Ups. 1874.
uv s. f., pl. -ar, kvinnlig tjänsteinnehavare på Karlhärg. Murre 24.

V
vachis, kortnamn på Wachenfelt G. 47.
vad sladder, vad sladder, öknamn på tidningen "Hvad
nytt? Hvad nytt?" (brev av
Gothenius 1773).
vaksis, förkortn. av Vaxholm;
"tre månaders Vaxis hoppas
jag skall smaka bra" (Daniel
Hwa.sser).
valfisken s. m. bst., öknamn på

tidningsmannen Johan Johansson (d. 1860). allm.
valhänt i munn, som sluddrar
på målet. st. Ups.
valter skutt, öknamn på en halt
översättare av Walter Scott.
st. Ups. 1870-talet.
varjen, kortnamn på prof. Varenius. st. Sth. Acta academica. 1917.
varnigsgrad s. dk., pl. -er, de
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olika påminnelser, gästerna få
att bryta upp från schväjtserierna, då klockan nalkas 12.
st. Ups. 1874.
varor, s. -dk. pl., ,spritdrycker
(punsch, konjak, finare brännvin, likörer); "goda varor";
även i sing.: "bra vara". st.
Ups. 1874.
vedbo-katten, öknamn på komminister J. A. Widström (d.
1751) från Vedbo, på grund
av ett ungdomsupptåg.
vekka: "nej, dä ä din vekka",
ord varmed blandningen av
leken överlåtes åt den glömske, vars tur det är. vira. allm.
veksY1 s. dk., växel. Jfr diska.
1890-talet, Hfors.
vepa -s. dk., mössa. sk. Sth. 1900talet.
vesslan s. m., hat., öknamn på
Hermelin, sk. Sth.
veste medika, öknamn på en
Vestman, som var snobbig
("Pausanias utebatur vegte
medica", Corn. Nep.); vart genom pro-, syn- ock apokope
stikkan under tidernas lopp.
sk. Västerås.
vetus s. n., Gamla testamentet;
teol.-kursen i dettas kännedom. st. Ups.
vibbe •s. m., kortnamn på Vibelius. st. Ups.
vidunderström, öknamn på C. V.
Vidström, storvuxen, axelbred, högröstad. Lund. 1860talet.
vika v. tr. 2, i förväg lägga beslag för sin räkning på ngt;
"vik ett bord på Jästis!";
"lår ja vika en dans i mårron?"; "dä blir många, som

kommer å vika dä där tillfälle". st. Ups.
vikårius s. m., pl. -ii 1. -er, lärjunge i skolan i Västerås,
som var i tur att sopa golvet,
tända ljusen ock sköta eldbrasan. Svedelius 66.
viljelösa bagken s. bst., Maanviljelysia
-teollisuuspankki
(jordbruks- ock industribanken), som på grund av knappa tillgångar på finska kallats
Maanvikeliä isyyspanloki, d. v.
s. landsarmodsbanken. 1890talet, Hfors.
vimpelen s. m. best., namn på
en kittel eller stort fat med öl
ock en slev i; av ölet skulle
alla dricka första dagen• av
valborgsmässokalaset. Arosiana II: 49.
vigelin s. dk., vingel (i vira).
allm.
vinterut s. in., öknamn på Som-marin. st. Ups.
vinthunn s. m., öknamn på Vidlund. G. 60. sk. Sth.
vipp 8. dk., vigg. Lauren 164.
vippa v. tr. 1, vigga. Lauren
164. Hfors, 1890-talet.
vippe, vedernamn på A. Victorin. st. Ups.
vira: här följa några viraspelsuttryck, gängse på skilda håll:
"Det vete fan, var ni bor" =
vilken färg ni har. "Läs över
korten!" = beräkna vad ni
kan få för -edra kort. — "Ja
satt starkt emot" = jag hade
starka garder (eller mothåll).
— "Lyfter han på rompan?"
= är han snart bet på sitt
spel? — "Spelet kunde ha betats" — man kunde spelat så,

varor—vändekåpa

° att den som stannat för budet
gått bet. — "Du som är utanför" — den fjärde man, som ej
deltar i det pågående spelet. —
= järter
Järter fru o. s.
dam. — "Vii si sitsen unt vi si
dimpf en" säges, då man måste
kasta en svit kort utan att ta
spel. — "Han malbar säj
fram", han tar ett spel här, ett
där, så att han kanske går hem.
— "Massa klövern!" = hugg,
tag klövern! — "Stort sepp!"
= mastare, flerbetsspel. —
"Aldrig i detta eviga lilla livet", säges, då man tar ett avgörande stick. — "Den går, så
dä piper om dä", spel där man
tar stick efter stick. — "Du
spelar inte väl, men sakta",
uppmaning att raska på ock
inte fundera .för länge. — "Dä
ä, så en hund kan bli en katt",
'betyder, att sitsen är mycket
dålig, d. v. .s., att korten äro
fördelade mellan de spelande
på ett för den missnöjde synnerligen ogynnsamt sätt. —
"Nu är .fläske stekt", nu är
hans (ditt) spel förlorat. —
"Här kan inte fan själv slåss",
betyder, att man fått bara usla
hackor. — "Får du fram nånting?", börjar du inte spela ut
snart? — "Du ska leva du
mä", du får väl ta hem det där
spelet (eftersom du förlorat
annars). — "Dä va väl, du inte
överansträngde där, smått
harmset utrop, då motståndaren tagit t. ex. en nia med en
tia. — "Du ä välkommen som
en kalvko te jur, det passar
mycket illa. — "Ligger här
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nåntig, så går då låga vägar",
finns det bra kort i talongen,
så blir det en god hemgång i
spelet. — "Ja Solar fortfarande", jag begär ännu ett solo
(högre än förut). — "Vi har
go skolundervisnig", säges
t. ex. då ett gökbud, som avges, sedan en spelare redan
passat, mottages med pass,
men visar sig omöjligt att spela.
vissla v. i. 1: "ja har inte mykke
å vissla på", jag har inte starka kort att hoppas på framgång med. allm. vira.
vocalis, se krimalis.
vogkra v. tr. 1: "vonkra solen",
G.50.
vräka sej v. ref 1., snobba. st.
Ups. 1874.
vräki a., gentil, snobbig. st. Ups.
1874.
vidds s. n., svagdricka, V. Ö.
I: 130.
vålle s. m., kortnamn av Vålin.
sk. Sth.
väkstjude s. m., pl. -ar, som
handlar med växter. st. Ups.
välligpumpen s. m. hat., öknamn
på kamrat, som vid kappätning förtärt den naästa vällingen. N. P. Ö. 68.
vältekanna s. dk., västgötarnas
namn på det glas man drack,
då man vid kälkåkning utför
Karolinabacken välte eller törnade emot Feldins gästgivargård i hörnet av Nedre Slottsock Drottninggatan. U. 237.
väridekåpa, öknamn på kyrkoherden Ericus Olai Schepperus, som ett slag omfattat
konung Johan III:,s
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men sedan vart dess motstån- ivärmis, värmländing. G. 47.
dare.
värnplikt, de obligatoriska förevärma bastu, lek: "alla kadet- läsningarna för lektor Wrn.
terne teg° i ring ock svängde st. Sth. Acta academica 1917.
om en gång, varefter ringen värre adv, mycket; "vi söpo
öppnades. Den ena flygelman- värre"; ?'värre bra". Vrängnen stod då stilla, under det ning av eng. very? et. Ups.
att den andra drög de övriga 1874.
hand i hand under starkt wässbäck, öknamn på A. Thengsprång med sig, till dess alle- berg (även kallad "ädle lorsammans voro liksom nystade den"). Wennerberg I: 260.
omkring den stillastående. Ju västeråsspel s. n. 1. att inte
hårdare detta kunde eke, ju ömsa platser, då robberten (i
bättre ansågs det vara, ock öm priffe) är slut. allm. — 2. att
uttrycket "klämma efter folk" spela ut alla sina höga kort i
någonsin med skäl kunnat an- början av spelet (priffe). allm.
vändas, så var det visst vid
Även: "du spelar då som frudenna lek. Olycklig den, som arna i Västerås".
råkade komma inuti badstun västligiån s. m, pl. -er, gymock ej var desto starkare, ty nasist, som bodde i Westlinklämd blev han så det förslog, gianum (se d. o.). Roos 28.
ock först sedan ett riktigt västligiånum s. n., ett gymnasvettbad erhållits, kunde han sistkvarter i Gävle, ägt av
hoppas komma lös." Kadetten •skoflickaren Westling. Roas
26; Prytz 15.
27.

Y
ylons s. dk., öl (-halva). Jfr
ska kallades kvinnlig ygglig.
ylons! Mari Mihi 184. st. Ups.
Lund. et. Början av 1900-talet.
ygglig s., pl. -ar, ung person, fö- Yum-Yum, uppasserska på Tadreträdesvis student. Studentdis. Manasse 109.

zatrim s. m., öknaann på kampå, att de sist till övre avdelrat. G. 50.
ningen uppflyttade kadetterna
zodiåken: "ett långt galleri, fördär hade sin plats". Prytz
sedt med ett särdeles vackert
14.
gipstak i ornamenter [på zusabak: "vara zusabak", vara
Karlbärg]. Kadetterna hade
tillsammans i ett glatt lag ock
sannolikt givit rummet denna
supa; hette även: arbeta tillbenämning med avseende därsammans. st. Ups. 1874.

-.Värma bastft--äppeljnos

93

zvyekologi s. dk., "konsten att
non", utg. av P. F. Vidmark
deltaga i zvyckar".
"Grund- 1859. st. Ups.
linjerna till brylologik ock zäta, kortnamn på F. Zethelius,
zvyckologi", i "Exercismin- st. Ups. 70-talet. Forsstrand 85.

a
åk! åk i väg! spel ut; uttryck
i priffe. st: Ups. 1874.
åka-på v., börja slåss med;
"scoutkillen har åkt på en
mindre grabb". Zetterström.
åkis s., slagsmål; "de ä åkis
därute". Zetterström.
v. i. 1, vid viraspelets början sätta bet i pullan; något,
som göres för att, om första
spelet tas bet, något skall finnas ått ta av för den vinnande. allm. vira.
åla2 v. i. 1., gå; lån ur nuilirtär
språket. st. Still. Acta acadetaka 1917.
ålderstegen: "vara ålderstegen",
vara drucken; uppkom i ett
kotteri, där en Medlem, när

han vart något ankommen,
fick ett gammalt utseende. st,
Ups. 1874.
ålderstegenhet s. dk., drucket
tillstånd. Jfr ovan! st. Ups.
1874.
ågis s. dk., ångbåten, ångbåtsrestaurangen. G. 44.
åsnan s. m., öknamn på läraren
C. G. Åström. Arosiana I: 27.
åsnebryggan bet., 5:e propositionen i Euklildes' I bok, allm.
Finns som skolslang redan i
fru Knorrings Cousinerna2 II:
51.
åtfillit adv., mycket, ganska;
"han blev åtfillit fenaks". st.
Ups. 1874.

ä
äggfull a., så berusad, att inget äggelske dalkarin, vedernamn
mera får rum. Lund. st. Börpå lektor G. Nibelius (var daljan av 1900-talet.
karl ock hade vistats •i Engäkkelborst s. m., obehaglig per- land), "vilket icke passade
son. st. Ups.
illa". Svedelius 76.
äkkla v. i., väcka vedervilja; äppelhurran s. f. bst., gammal
"hans fasoner äkklar mäj"; .bakelse- ock äppelmadam. st.
reta med flit: "han äkkla hoUps. 1874.
nom hela kvälln". allm. st. äppelmos s. n.: "se ut som ett
Ups. 1874 ff.
utfitet äppelmos i syna", se
äljen s. m. bst., öknamn på -läglåmig, konturlös ock färglös
rare. Roos 47.
ut. st. Ups.
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ärenpris, omformning av Ehrenfried. st. Ups.
ärtbaljor, se nationerna.
ärtklyka s. dk., pl. -or, av metall
(eller trä) förfärdigad skaftad
klyka, i vars ändar fästes en
gummisnodd, medelst vilken
en ärta (eller sten) kan skjutas. Manasse 85.
äskilstunnorna, öknamn i dualis

för två feta bröder från Eskilstuna. st.
äskilstunasolfjäder s. dk., satskort på hand. Nerman, Olympen 75.
äspen s. bet., Esplanaden, i sht
Norra Esplanadgatan. 1890talet, Hfors.
äspis s., dets. som espen (se d.
o.). 1890-talet, Hfors.
ässe Esaias. allm.

0-

öbis Öberg. sk. Sth.
ögombligkligen adv., ögonblickligen. st. Ups.
ölosten, öknamn på en revisor
Östberg. Sthlm. 1800-talets senare hälft.
öl-peder, öknamn på skolmästaren Petrus Olai Höök i Falun
(d. 1700).
östjöta läjon, namn på den starke östgötastudenten Andreas
Hertzman. 1720-talet. Ups.
överdäggare •s. m., utmärkt
skicklig. st. Ups. 1874.
över-häbben s. dk. best., en flätad karbas, 90131 doktor Olof
Hultin i Strängnäs nyttjade
ock varmed han bevarade
minnet av gymnasisten Hebbe,
SOM ofta plägade retas med
honom. Strömberg 100.
överjävul s. m., synnerligen
framstående i ngt; "en överjävul i matematik". st. Ups.
1874.

övermjölk 8.: "dä blir övermjölk = det blir överspel.
vira. allm.
överriggen s. last., sjunde övre.
sk. Vö. 1870-talet. Reutersvärd.
överriggare s. m., pl. =, lärjunge i tredje eller fjärde
gymnasialklassen i Göteborg.
Postumus 18.
överränteriet s. n. bet., ett 1862
nybyggt hus i Uppsala vid
stora torget, ägt av den kände
"välgöraren" Ladkn (som tog
"överränta"). Upplands enskilda bank, som sedan flyttade dit, fick behålla namnet till
en tid. Huset sades även vara
"målat med ockra". st. Ups.
översteprästen s. m. hat., namn
på Jonas Hesselius, kyrkoherde i Särna (d. 1791).
överstyv a., mycket bra, skicklig, framstående o. s. v. allm.

Undersökningen av svenska folkmål
1923-1924.
Av HERMAN GEIJER.

I. Förvaltning ock personalförhållanden.
Den från den 1 juli 1923 genomförda omläggningen av statsverkets budgetår, till följd varav detta ej längre som förut sammanfaller med kalenderåret, utan i stället sträcker sig från ock
med den 1 juli varje år till ock med den 30 juni påföljande år,
har medfört, att "Undersökningens av svenska folkmål" budgetår
blivit i enlighet härmed omlagt. Detta förhållande innebär också
en anledning till sådan omläggning av de årliga redogörelserna
för Undersökningens verksamhet, att de perioder, som de särskilda
redogörelserna omfatta, sammanfalla med de nya budgetperioderna. Den senast publicerade årsredogörelsen omfattar kalenderåret 19221, alltså det sista kalenderår som enligt den gamla
ordningen sammanföll med budgetåret. Den redogörelse, som härmed publiceras, omfattar såväl övergångsperioden 1/1-3°/6 1923
som det första avslutade budgetåret enligt den nya ordningen
1/7 1923-396 1924.

Till fortsättning av Undersökningens verksamhet under tiden
1923 beviljades av 1922 års riksdag ett reservationsanslag

1/1-396
1)

Se Sv. landsni. 1923, s. 42 ff.
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på extra stat å 14,300 kr., d. v. s. hälften så stort belopp som motsvarande anslag å 28,600 kr., vilket beviljats för vartdera av de
två närmast föregående kalenderåren 1921 ock 1922. Genom k.
brev till statskontoret den 15 juni 1922 bestämdes i fråga om
nämnda anslagsperiod 1/1-3°/6 1923, att beträffande arbetets utförande ock anslagets fördelning på olika huvudposter skulle i tilllämpliga delar gälla enahanda bestämmelser, som genom k. brev
den 22 oktober 1920 fastställts i fråga om motsvarande för år
1921 beviljade anslag.1 Genom k. brev den 6 april 1923 medgavs
-en för tillfället erforderlig modifikation av dessa bestämmelser,
varom strax skall närmare talas.
Av 1923 års riksdag beviljades till fortsättande av Undersökningens värksamhet under budgetåret 1/7 1923-3°/6 1924 ett
reservationsanslag på extra stat å 26,000 kr., vilket innebar en
nedsättning med 2,600 kr., d. v. s. något mer än 9 % i förhållande
till motsvarande för helt år senast beviljade belopp 28,600 kr.
Genom k. brev till statskontoret den 22 juni 1923 bestämdes, att
vad som föreskrivits genom ovannämnda k. brev den 22 oktober
1920 skulle fortfarande gälla, dock med den skillnad att intet
visst belopp av statsanslaget reserverades till resor samt att minimitiden, till vilken• av statsanslaget understödda resor måste
uppgå, nedsattes från åtta till sju månader.
Uppdraget att utöva ledningen av Undersökningen har genom
båda de ovannämnda k. breven av den 15 juni 1922 ock den 22
juni 1923 för de perioder, vartdera av dessa k. brev gällt, ånyo
givits åt samma personer, som under föregående år haft motsvarande uppdrag, nämligen professorerna 0. von Friesen, B. He.sselman, J. A. Lundell ock A. Noreen, överbibliotekarien J. M.
Hulth samt docenten H. Geijer. Till arbetsutskott ha för vardera
av dessa två perioder, 1/1-3°/6 1923 samt 1/7 1923-3°/0 1924, omvalts Lundell, ordförande, Hulth, skattmästare, ock Geijer, sekreterare.
Till Undersökningens vetenskapliga medarbetare, med uppgift
att bestrida de i ovannämnda k. brev den 22 oktober 1920 föreskrivna särskilda arbeten mot i samma k. brev fastställda arvoden,
1)

Se Sv. landsm. 1922, s. 52 f.
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omvaldes vid sammanträde den 2 januari 1923 för tiden 14-30/6
1923 Torsten Ericsson ock Herman Geijer.
Ericsson, som länge lidit av svag hälsa, varför han under år
1922 måst taga sig en längre tids ledighet, stod nu närmare slutet
än någon anade. I slutet av januari insjuknade han i sömnsjuka,
ock redan den 15 februari 1923 avled han på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Hans död innebar icke blott förlusten av en medarbetare, som
genom hela sitt arbete allt ifrån Undersökningens början ock
genom sin föregående värksamhet som dialektforskare blivit mera
än någon annan in i minsta detalj förtrogen med arkivets arbeten
ock samlingar ävensom med talrika yngre medarbetares arbetssätt ock arbetsresultat. Hans död avbröt också ett personligt
arbete, som han betraktade som sin huvuduppgift för närvarande,
nämligen bearbetningen av det material rörande Västmanlands
folkmål, som till allra största delen samlats genom honom själv
ock som icke av någon annan kan väntas bli bearbetat med en
så grundlig kännedom om ämnet eller med den noga genomtänkta
metod, som han utbildade för varje särskilt arbete. Om hans
Västmanlandsundersökning skola några närmare upplysningar
lemnas nedan under kapitel III: 1.
Vid Ericssons frånfälle fanns ej möjlighet att omedelbart
besätta hans post med någon annan. För att ej stockning i löpande göromål skulle inträda, måste genast tillkallas fil. mag.
Manne Eriksson ock jurnalisten Anton Andersson, vilka då
ställde sig till förfogande, vardera dock blott för viss timtjänstgöring ock blott för vissa slags arbeten. En annan del av ifrågavarande göromål åtog sig fil. mag. Herbert Gustavson att bestrida, ävenledes med timtjänstgöring, dock först något senare
under terminen. För tiden efter utgången av mars månad fanns
fil. dr J. Götlind, som intill dess var upptagen, på sätt nedan
skall nämnas, av vikariatstjänstgöring för Geijer, beredd att
eventuellt övertaga hel tjänstgöring i T. Ericssons ställe. Under
dessa förhållanden lät det sig ej göra att utan väsentliga modifikationer tillämpa de bestämmelser, som enligt k. brev den 15
juni 1922 skulle gälla för användningen av det för tiden 1/1-3%
1923 beviljade statsanslaget. För den skull sökte Undersöknin7 — Sv. landsm. 1924.
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gens ledare i underdånig skrivelse till K. Maj:t den 19 februari
1923 medgivande, att de måtte, utan hinder av vad som föreskri7
vits genom nyssnämnda k. brev den 15 juni 1922, få allt efter
omständigheterna uppdraga åt en eller flera personer utförandet
av arbeten, som skolat åligga den av Undersökningens från statsanslaget honorerade vetenskapliga medarbetare, för vilken beräknats skola av statsanslaget för tiden 1/1.—"/6 1923 disponeras
3,000 kr., samt vidare att Undersökningens ledare måtte erhålla
frihet att disponera det belopp av 2,500 kr., som då återstod av
nämnda belopp 3,000 kr., till honorerande på sätt i varje särskilt
fall syntes dem lämpligt av de personer, vilka intill den 1 juli
1923 kunde komma att tjänstgöra i Torsten Ericssons ställe.
Denna ansökan bifölls genom k. brev den 6 april 1923. I enlighet
med de sålunda modifierade bestämmelserna för användningen
av det för ifrågavarande period beviljade statsanslaget uppdrogo
Undersökningens ledare genom sitt arbetsutskott åt ovannämnda
hrr A. Andersson, Al. Eriksson ock II. Gustavson att under viss
timtjänstgöring, honorerad med ett överenskommet arvode av
3 kr. pr arbetstimme, bestrida var sin mindre del av sådana uppgifter, som skolat åligga Torsten Ericsson. För tiden 14-396
uppdrogs åt Götlind att med full tjänstgöring arbeta i T. Ericssons ställe mot samma arvode av 500 kr. i månaden, som T.
Ericsson åtnjutit.
För budgetåret 1/7 1923-396 1924 ha Undersökningens ledare
vid i juni 1923 förrättat val utsett Geijer ock Götlind till Undersökningens årsanställda, av statsanslaget honorerade vetenskapliga medarbetare.
I Götlinds arbetsuppgift vid Undersökningen har icke kunnat
upptagas fullföljande av Torsten Ericssons västmanländska undersökning, för vilken uppgift andra arbetskrafter i mån av tillfälle varit verksamma på sätt i det följande skall omtalas. Däremot ingår i Götlinds arbetsuppgift vid Undersökningen att fullfölja hans egen utredning rörande västgötamålen, för vilket arbete
han jämväl åtnjutit understöd från Västgöta folkmålskommitK
under tiden 1/1 1923-8o/6 1923 500 kr., under budgetåret 19231924 1,000 kr.
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Den ovannämnda personalens tjänstgöringstider ha varit
fördelade på följande sätt:
Torsten Ericsson tjänstgjorde vid arkivet
1923.
Geijer har under perioden 1/3-33/6 1923 tjänstgjort vid
10/i___13/i, 1/4_30,0, sammanlagt
arkivet följande tider:
3 månader ock 7 dagar. På resa i Undersökningens tjänst tillbragte Geijer tiden 3/3-2/1. För deltagande i Folkminneskommittkis arbeten åtnjöt Geijer partiell tjänstledighet på samma
villkor som föregående år 1 under tiden 134-31/3. Semester åtnjöt Geijer ej under perioden 1/3-396 1923. Under budgetåret
1/7 1923-33/3 1924 har Geijer tjänstgjort vid arkivet 1/7___8/7, 28/9
1923-13/3 1924, 1/4-26/3, 30/6 1924, sammanlagt 8 månader 21 dagar.
På resor i Undersökningens tjänst tillbragte Geijer tiderna
/68 1924, sammanlagt 64
9/7-31/7, 1/9-22/9 1923 samt 21/3___31/3, 27___23/
dagar. Semester har Geijer åtnjutit 1/8-31/8 1923 samt 14/3-20/3
1924, sammanlagt 38 dagar.
Götlind har under perioden 1/3-33/3 1923 tjänstgjort vid
arkivet 1/3-27/3, sammanlagt 4 månader ock 27 dagar. På resor
i Undersökningens tjänst tillbragte Götlind tiden 184_396, d. v. S.
13 dagar. Semester åtnjöt Götlind 28/5_17/0, d. v. s. 21 dagar.
Av ovannämnda tjänstgöringstid vid arkivet 14-27/3 har Götlind först tjänstgjort som "tillfällig arbetshjälp" 113-13/3, honorerad som sådan av Undersökningens statsanslag; sedan som vikarie lör Geijer under dennes ovannämnda tjänstledighet 13/3-31/3,
honorerad av Geijer enligt samma grunder som föregående år.2
Under tiden 1/4-30/9 tjänstgjorde Götlind i Torsten Ericssons ställe,
honorerad enligt samma beräkningsgrund som gällt för T.
Ericsson. Under budgetåret 1/7 1923-393 1924 har Götlind tjänstgjort vid arkivet 2/7-740, 1141 1923_21/4 1924, 24 / 4 1924-3/0 1924,
sammanlagt 10 månader ock 21 dagar. På resor i UndersökninSe Sv. landsm. 1923, s. 4-4.
Sammanlagda beloppet av den vikariatsersättning, som för nämnda
tid utgick till Götlind ock vilken liksom föregående år ersatteks, :rån det
under åttonde huvudtiteln uppförda förslagsanslaget till kommittéer ock
utredningar genom sakkunnige, uppgick till 1,540 kr. Jfr Sv. landsm. 1922,
s. 54 f. ock 1923, s. 44.
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gens tjänst tillbragte G-ötlind tiderna i,/7-7,i7, 17 , 10-19/10, 27/10-1911,
sammanlagt 25 dagar. Semester har G. åtnjutit 8/10-16/io, 20/1.
—26/10 1923, 22/4-23/4 1924, 5/6-3%, sammanlagt 44 dagar.
I Geijers ock Götlinds ovannämnda tjänstgöringsperioder
i Uppsala ha inräknats några få enstaka dagar, varunder endera i Undersökningens ärenden för hel dag eller för del av
dag rest till Stockholm.
Under perioden 1/1-3°/0 1923 blev alltså det Torsten Ericsson åliggande arbete, i den mån överflyttning därav på andra
kunde ske, efter hans död fördelat på ovannämnda fyra personer:
A. Andersson, M. Eriksson, H. Gustavson och J. Götlind, mellan vilka också det för T. Ericsson beräknade arvodet fördelades.
Av dessa tjänstgjorde Andersson, Gustavson och Götlind under
förra halvåret 1923 som "tillfällig arbetsjälp" vid Undersökningen även utöver den tjänstgöring de hade i T. Ericssons ställe,
Andersson i ock för katalogisering ock excerpering, Gustavson
ock Götlind vid expeditionen. Ytterligare ha under samma halvår
såsom tillfällig arbetsjälp biträtt vid ordnande av samlingar samt
vid katalogiseringsarbeten rektor Sam Jansson, docenten T. Bucht,
fil. dr Carin Pihl, fil. kandidaterna Märta Andersson ock
G. Berg. Under budgetåret 1/7 1923-396 1924 ha följande personer tjänstgjort som tillfällig, vetenskaplig arbetsjälp vid Undersökningen: rektor Sam Jansson, fil. magistrarna M. Eriksson
ock H. Gustavson samt fil. stud. Sam Owen Jansson.
Under hela tiden 1/1 1923-3% 1924 har fil. dr L. Levander
fortsatt sitt arbete vid Undersökningen i ock för sin särskilda
uppgift: undersökningen av övre Dalarnes folkmål mot arvode,
som utgått dels av Kopparbergs läns landstings anslag, dels av
Undersökningens gåvomedel.
Andra vetenskapliga medarbetare i Undersökningen ha under tiden
1923-3% 1924 ej varit fästa vid Undersökningen
genom anställning eller arvode, men under växlande kortare eller
längre tider, i samarbete med Undersökningen ock till stor del
på dess lokal, arbetat med uppgifter som ingå i Undersökningens
arbetsplan.
Som biträde vid expeditionen ock vid i övrigt inom arkivet
förefallande göromål har under hela tiden
1923-3°4 1924, en-
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dast med en kort tids ledighet i juli ock augusti 1923, fröken D a gmar Jönsson fortfarande tjänstgjort. Under våren, sommaren ock hösten 1923 samt under början av år 1924 har därjämte
fröken Märta EnquiSt arbetat inom arkivet som biträde,
särskilt vid registreringsarbeten ock tidtals vid expeditionen. Båda
ha huvudsakligen honorerats av statsanslaget som "tillfällig arbetsjälp", en benämning som för fräken Jönssons del redan länge
varit mindre tillämplig, då hon nu i över fyra hela år oavbrutet
tjänstgjort. Dessutom har annan arbetsjälp anlitats för biträde
vid smärre arbeten.
För de arbeten, som utförts i Uppsala ock på resor av. Undersökningens från statsanslaget honorerade mera stadigvarande
personal samt av ställföreträdare för densamma, skall redogöras
nedan under kapitel III: 1 ock IV: 1. För de arbeten, som utförts
av Undersökningens övriga, medarbetare, skall redogöras under
kap. III: 2 ock IV: 2.
Beträffande de resor, som utförts under den tid,edenna redogörelse omfattar, må här sammanfattningsvis nämnas, att under förra halvåret 1923 fämton personer ha under en sammanlagd tid av omkring sju månader utfört undersökningsresor inom
följande sju landskap: Dalarne, Härjedalen, Lappland, Medelpad,
Västerbotten, Västergötland ock Östergötland, ock härför av Undersökningens statsanslag åtnjutit reseunderstöd med sammanlagt
3,000 kr., samt vidare att under budgetåret 1923-1924 tjuguen
personer under en sammanlagd tid av omkring trätton ock en
halv månad utfört undersökningsresor inom följande nio landskap: Dalarne, Dalsland, Jämtland, Lappland, Småland, Värmland, Västerbotten, Västergötland ock Östergötland, ock härför
ur Undersökningens statsanslag för nämnda budgetår understötts
med sammanlagt kr. 3,933.70. Enligt ovannämnda k. brev den 15
juni 1922 jämfört med ovannämnda k. brev den 22 oktober 1920
ålåg det Undersökningen under perioden 1/1-30/6 1923 att låta
med understöd av statsanslaget utföra resor under en sammanlagd restid av minst fyra månader, för vilket ändamål enligt samma
k. brev av statsanslaget för nämnda period var reserverat ett belopp av 3,000 kr. Enligt ovannämnda k. brev den 22 juni 1923
ålåg det Undersökningen under budgetåret 1923-1924 att låta med
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understöd av statsanslaget utföra resor under en sammanlagd restid av minst sju månader. För detta ändamål var enligt sistnämnda k. brev intet visst belopp av statsanslaget reserverat.
Utom de resor, som sålunda utförts nied understöd ur Undersökningens statsanslag, ha under tiden 1/1 1923-3°/6 1924 andra resor utförts i Undersökningens tjänst, dels med understöd ur dess
landstingsanslag ock gåvomedel, dels utan något ekonomiskt understöd. Slutligen ha också under samma tid vissa undersökningsresor, vilkas resultat komma Undersökningen på ett eller
annat sätt till godo, utförts med understöd från annat håll. Under
tiden. 1/1—°°/6 1923 hade de resor, som ej bekostades av statsanslaget, en förhållandevis mycket liten omfattning. De bestodo väsentligen endast i två resor, en i Småland ock en i Västmanland, som
med sammanlagt 175 kr. understöddes med Undersökningens
landstingsanslag. Under budgetåret 1923-1924, då statsanslaget
nedsatts, hade de av Undersökningens landstings- ock gåvomedel
understödda resorna en mycket större omfattning. Inom •följände
åtta svenska landskap: Dalarne, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Närke, Småland ock Västmanland samt dessutom i
Estland utfördes genom säxton personer undersökningsresor, som
med sammanlagt kr. 3,691.66 understöddes med Undersökningens
landstings- eller gåvomedel. Med understöd från annat håll utfördes under samma tid undersökningsresor särskilt på Gotland
ock i Ängermanla.nd. De utan understäd ur Undersökningens
statsanslag under budgetåret 1923-1924 utförda resorna torde,
ehuru exakta uppgifter om tidsutdräkten på åtskilliga punkter
saknas, kunna beräknas ha omfattat en minst lika stor sammanlagd restid som de av statsanslaget understödda resorna.
Den högsta reseersättning, som under perioden 1/1 1923-3°4
1924 utgått, har varit 25 kr. pr resdag (inklusive järnvägsbiljetter
ock skjuts), vilken ersättning emellertid endast i ett fall erfordrats. Den lägsta reseersättning, som under samma tid beräknats,
har varit 10 kr. pr resdag (i ett för allt). Bland dem, som åtnjutit reseunderstöd, ha dock flere utsträckt sina resor över längre
tid än den, för vilken reseersättning beräknats. Häruti samt framför allt däri att resor av billigare typ — dels mindre rörliga resor,
dels resor utförda av de yngsta generationerna bland undersök-
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arna — ii förhållandevis stor utsträckning förekommit, ligger
till mycket väsentlig del förklaringen till att restiden kunnat utsträckas så långt utöver de mått, som enligt ovannämnda k. brev
fordrats. .A. andra sidan må dock här påpekas, att för undersökningarnas fullföljande äro erforderliga åtskilliga resor av dyrbarare typ ock av betydlig-omfattning, som inom de närmaste åren
borde komma till utförande.

II. Samlingarnas tillväxt ock användning.
Landsmålsarkivets tillväxt under tiden 1/1 1923-3°/6 1924 består
huvudsakligen i följande handskrivna samlingar: omkring 41,000
lappar i sedesformat eller mindre format (varav omkring 28,750
utgöra renskrivna ordsamlingar, omkring 650 renskrivna ortnamnssamlingar, smärre poster diverse samlingar av olika innehåll ock den största posten, mer än 10,000 lappar, utgöres av
Torsten Ericssons efterlämnade, ännu outnyttjade konceptanteckningar) ; vidare omkring 4,100 blad 8:0 (varav den förnämsta
posten, omkring 1,800 blad, utgöres av Torsten Ericssons reseanteckningar från Västmanland, Södermanland m. fl. landskap
1914-1922); över 2,500 blad 4:o (därav grammatik omkring ao
blad, ortnamn omkring 275 blad, täxter över 500 blad); omkring
1,800 blad folio (varav särskilt må här framhållas förre folkskolläraren 0. P. Petterssons utförliga ordbok över Vilhelminamålet
i Lappland å 849 foliosidor); 7 typordlistor (Lundells), 171
band eller häften (varav de flästa utgöras av ifyllda, speciella
frågelistor, de övriga bestå till större delen i anteckningsböcker
från resor).
Bland de akce,ssioner, som under tiden 1/1. 1923-3°/6 1924
tillförts landsmålsarkivet, utgöres den största av Torsten
Eric ss on s efterlämnade samlingar, vilka enligt hans i livstiden uttalade vilja av hans arvingar som gåva överlämnats till
landsmålsarkivet. Över T. Ericssons samtliga manuskript har
utförlig katalog utarbetats, vilket arbete till största delen utförts av fil. mag. M. Eriksson. Härvid ha också deltagit rektor
Sam Jansson, fil. stud. Sam Owen Jansson ock Geijer.
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I början av år 1923 kom också till landsmålsarkivet fil. mag.
S. .A sanders efterlämnade samlingar rörande Härjedaleni.
Över dessa har utförlig katalog upprättats av Geijer ock Bucht.
Bland akcessionerna märkas ännu en framliden forskares
vetenskapliga kvarlåtenskap, nämligen redaktör Oscar Norån s,
stiftarens av den första landsmålsföreningen. Ända till kort före
sin död, som inträffade i Uppsala den 27 oktober 1923, fortfor han
med vetenskapligt arbete, under sista tiden särskilt rörande fonetik. Enligt hans i testamentet uttalade vilja ha hans efterlämnade
anteckningar ock böcker rörande språkliga ämnen ock vad därmed äger sammanhang under år 1924 av hans arvingar överlämnats till landsmålsarkivet. De ha ännu ej hunnit ordnas ock förtecknas, varför de ej inräknats i ovannämnda akcessionssiffror.
Arkivets referensbibliotek har under tiden Ill 1923-3°76 1924
tillväxt med 121 nummer, till mycket stor del gåvor, några av betydlig omfattning.
Gåvor antingen till handskrifts- eller till trycksamlingarna
har arkivet under tiden 1/1 1923—"/6 1924 mottagit från följande
föreningar ock institutioner: Nordiska Museet, Stockholm; Föreningen Heimbygda, Östersund; Södermanlands Fornminnesförening, Strängnäs; Norra Smålands Formninnesförening, Jönköping; Dalslands Hembygdsförening, Åmål, samt från följande
enskilda: fil. dr S. Ambrosiani, Stockholm; jurnalisten Anton
Andersson, Uppsala; lektor E. Brate, Stockholm (t); fil. dr V.
Brondal, Köpenhamn; fil: mag. W. Dalgård, Leksand; fil. lic.
Torsten Ericssons stärbhfus, Uppsala; fröken Maja Forsslund,
Kopparbärg; fru Anna Geijer, Katrineholm; docenten II. Geijer,
Uppsala; förste bibliotekarien A. Grape, Uppsala; bärgsmannen
V. Gustafsson, Hjulsjö; fil. mag. H. Gustavson, Uppsala; fil. dr J.
Götlind, Uppsala; hemmansägaren L. Hansback, Älvdalen; lektor
A. Isaaesson, Karlstad; rektor Sam Jansson, Stockholm; lektor
M. Klintberg, Visby; -professor Ka,arle Krohn, Helsingfors; fil.
mag. Seth Larsson, Uppsala; fil. dr L. Levander, Uppsala; fil. lic.
G. Lindberg, Stockholm; professor J. A. Lundell, Uppsala; docenten E. Neuman, Uppsala; redaktör A. Nordån, Norrköping; fil. stud.
1)

Se Sv. landsm. 1923, s. 60.
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Ingeborg Nordin, Uppsala; klockaren Johan Nymann, Nuckö,
Hapsal (Estland); hemmansägaren Olof Olofsson, Åsen, Lillhärdal; fil. dr Carin Pihl, Uppsala; professor H. Pipping, Helsingfors; fil. dr Hulda Rutberg, Luleå; lektor Sixten ,Saintielsson, Uppsala; fil. dr E. W. Selmer, Kristiania; docenten C. W.
von Sydow, Lund; fru Märta Tamin-Götlind, Uppsala; fil. dr E.
Terner, Lund; kamrer K. Trotzig, Hedemora; fil. dr F. 'Pyan,
Uppsala; lektor A. Vestlund, Hudiksvall; docenten 0. östergren,
Uppsala.
Antalet antecknade besök i arkivet under tiden iii
1923-3°/6 1924 utgör 2,843. Härav kommer på förra halvåret 1923
685 besök, på senare halvåret 1923 941 besök, på förra halvåret
1924 1,217 besök. Hemlån för bearbetning till 'medarbetare inom
staden har ägt rum i 90 fall. Antalet lån utom staden utgör 107.

III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1. Arbeten honorerade av statsanslaget.
Den av statsanslaget honorerade personalens arbetstid har
liksom föregående år delats mellan en mångfald uppgifter
gällande såväl förvaltning ock arbetsledning som materialets bearbetning. Arbetsfördelningen har väsentligen varit följande.
Geijer har jämte föreståndareskap ock sekreteraregöromål bestritt, så långt det medhunnits, korrespondens, instruktion, handledning ock granskning vid såväl undersöknings- som katalogiseringsarbeten samt besvarat förfrågningar, allt med begränsning
till företrädesvis sådant, där hans egen medvärkan varit särskilt
påkallad; Torsten Ericsson ägnade sin sista arbetstid inom
arkivet, utom åt sin personliga del av ovannämnda särskilda slags
arbeten, åt ett par honom förut påvilande katalogiseringsuppgifter;
Götlind har under största delen av tiden varit vakthavande vid
arkivet, ombesörjt dagliga, löpande göromål, ,fört jurnaler ock
kassaböcker samt, allt efter som det krävts, skött delar av korrespondens ock andra ovannämnda särskilda arbeten, varjämte
han vid sidan härav egnat en ej ringa arbetstid åt fortsättandet
av sitt arbete på en översikt över västgötamålen. Anton A ndersso n, Manne Eriksson ock Herbert Gustav-
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s o n, vilka, såsom ovan nämndes, vid Torsten Ericssons
frånfälle tillkallades för att bestrida var sina mindre delar av
hans tjänstgöring, ha fortsatt ock avslutat vissa genom T. Ericssons död avbrutna registreringsarbeten, Gustavson ock i synnerhet Eriksson ha deltagit i det mycket arbetskrävande ordnandet ock
katalogiserandet av Torsten Ericssons egna samlingar, Gustavson
I tar dessutom biträtt vid expeditionen.
Såväl de krav på handledning vid sökande i arkivets samlingar, vilka från besökandes sida i växande omfattning göras gällande, som det förhållandet att Torsten Ericsson med sin ingående kännedom om samlingarna ej längre fanns att anlita i arkivet, gjorde det vid början av år 1923 till en oavvislig uppgift
att söka snarast' föra katalogiseringen ock detaljordningen av
samlingarna därhän, att arkivets innehåll kunde fullt utnyttjas
med mindre tidsförlust för såväl den vid arkivet tjänstgörande
personalen som för besökande. Härtill kom, att arkivet redan
kort efter Torsten Ericssons död mottog hans stora samlingar,
som genast blevo mycket efterfrågade, men som befunno sig i ett
så ömtåligt skick, att de ej kunde utlämnas till begagnande. Rubriker ock signeringar funnos endast ytterst sparsamt utsatta eller antydda på tusentals synnerligen svårlästa, lösa anteckningsblad.
För identifiering var man beroende av den ordning, vari bladen
av Torsten Ericsson anbragts, en ordning som visserligen var ur
sin egen synpunkt genomfört systematisk, men ej lätt att ome(lelbart uppfatta eller tillämpa. Den ordning, vari samlingarna
lågo, tålde därför ej ringaste rubbning, förrän en detaljerad katalogisering ock en därpå byggd genomgående signering blivit
fullbordad.
Arkivarbetet koncentrerades med anledning av alla dessa omständigheter på katalogisering ock iordningställande av
samlingar i högre grad, än som varit fallet ända sedan Undersökningens första år. Vid ingången av år 1923 hade hithörande
arbeten hunnit därhän, att såsom i Folkminneskommittkis betänkande framhållitsl, nästan alla till arkivet inkomna äldre sam1) Jfr Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av
den svenska allmogekulturen II. (Statens offentliga utredningar 1924,
27), s. 47.
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ungar visserligen voro i detalj registrerade liksom även nästan
alla arkivets från ock med år 1914 gjorda samlingar, men denna
registrerings resultat förelåg till mycket stor del ännu blott i koncept, som väntade på en ingående revision. I avvaktan på revision eller komplettering av katalogerna hade vissa delar av samlingarna ännu ej kunnat signeras. Det största parti, som ännu
saknade signering, utgjordes av de mycket omfattande folkloristiska ock kulturhistoriska anteckningar, som ingingo i Styrelsens
för undersökning av Västergötlands folkmål samlingar. Den detaljregistrering, som sålunda var utförd intill ingången av år
1923, vare sig i definitiv form eller i form av på mer eller mindre
genomgripande revision väntande koncept, var ännu till allra
största delen endast gjord
det sätt, att provenienssynpunkten
varit bestämmande för uppställningen. Det hade alltså utarbetats,
på sätt närmast krävdes till följd av landsmålsarkivets uppkomst
genom sammanslagning av äldre, skilda specialsamlingar, exempelvis en detaljerad förteckning över allt, som samlats av Västgöta
landsmålsförening (1872-1901), likaså — ehuru i detta fall blott
i form av oreviderat koncept — över allt eller nästan allt, som
samlats av Styrelsen för undersökning av Västergötlands folkmål
(1897-1914) o. s. v. Däremot hade ännu blott ringa begynnelser
gjorts till sammanfattande register, uppställda ur andra synpunkter. Särskilt hade saknaden av ett alfabetiskt kortregister till hela
arkivet länge gjort sig mer ock mer kännbar. Ett dylikt hade åren
1914 ock 1915 utarbetats för alla de gamla landsmålsföreningarna,
men av brist på arbetskrafter ej kunnat föras längre. Vidare saknades tillfyllestgörande topografisk registrering, en brist som
emellertid var mindre kännbar i fråga om sådana landskap som
Uppland eller Västergötland, för vilka materialet kunde till huvudsaklig eller åtminstone mycket stor del sökas i förteckningarna
över de gamla dialekttopografiska landskapsundersökningarnas
styrelsers samlingar, enär dessa förteckningar äro topografiskt
uppställda. Särskilt topografiskt register hade under Undersökningens första år påbörjats i koncept, men ej fullföljts. Slutligen saknades realkatalog, vartill knappast ens någon begynnelse
ännu gjorts.
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Under den tid, denna berättelse omfattar, ha medhunnits följande
katalogiseringsarbeten.
En specialförteckning över de samlingar, som hopbragts av
Styrelsen för undersökning av Västergötlands folkmål (18971914), motsvarande Torsten Ericssons Upplandskatalogl, har på.
grundval av Torsten Ericssons ock Geijers förarbeten ock koncept utarbetats av Götlind med biträde av Manne Eriksson ock
Gustavson. I sammanhang med detta katalogiseringsarbete ha
alla hittils osignerade delar av dessa västgötska samlingar signerats samt oordnade delar åtminstone grovordnats. Det återstår
nu endast att författa inledning till denna (94 maskinskrivna foliosidor omfattande) västgötakatalog, som huvudsakligen Utarbetats enligt det i Torsten Ericssons ovannämnda uppländska katalog tillämpade systemet, dock så att den västgötska katalogen går
mindre i detalj än den uppländska. Vidare ha under Geijers ledning'fröknarna Jönsson ock Enquist reviderat ock renskrivit förteckningar till de samlingar, som hopbragts av följande organisationer: Styrelsen för undersökning av Smålands ock Ölands folkmål (1897-1915), Styrelsen för undersökning av Västmanlands
ock Dalarnes folkmål (1897—omkr. 1903), Styrelsen för undersökning av Gästriklands ock Hälsinglands folkmål (1897-1902),
Styrelsen för undersökning av Norrlands ollemål. (1897-1899),
Norrländska studenters folkbildningsförening (1905-1920, från
1913 kallade sig föreningen Norrländska studenters hembygdsförening), Uppsala landsmålsförening (1886-1893) ock Föreningen
för Stockholmsmålet (1897-1899). För en av dessa styrelsers
samlingar, nämligen den gästrikländsk-hälsingska, förelåg ett ii
det närmaste slutgiltigt koncept av Torsten Ericsson2; för alla de
övriga förelågo koncept av Geijer. Vidare har till större delen
medhunnits en av Geijer med jälp av fröken Jönsson företagen
genomgång av Torsten Ericssons ock F. TyMns koncept till katalog över Styrelsens för östgötamålens undersökning samlingar
Se Sv. landsm. 1918, s. 69; 1919, s. 45; 1920, s. 32; 1921, s. 23;
1922, s. 62; 1923, s. 48 f.
Se Sv. landsm. 1923, s. 49.
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(1897-1924). Vad som nu återstår att göra i .fråga om dylika
specialförteckningar är att avsluta arbetet på den nämnda östgötaförteckningen samt att revidera ock komplettera katalogen över
Styrelsens för undersökning av Värmlands folkmål samlingar
(1897-1920) ock vidare att utarbeta förteckning över ett par enskilda personers till landsmålsarkivet överlämnade samlingar, nämligen August Bondesons ock Oscar Noréns. Däremot ha under den
tid, denna redogörelse omfattar, fullständiga, detaljerade förteckningar avslutats över Torsten Ericssons ock S. Asanders samlingari,
den förra, omfattande 25 foliosidor, utarbetad av Manne Eriksson
under medvärkan av Geijer, Sam Jansson ock Gustavson; den
senare, omfattande 5 foliosidor, utarbetad av Geijer ock Bucht.
I sammanhang med arbetet på förtecknandet av Torsten Ericssons samlingar, varav visserligen ej de största, men de mäst aktuella delarna gälla Västmanland, har upplagts en topografisk
katalog över alla arkivets samlingar, som röra detta landskap,
varjämte vid sidan härav även de från Västmanlands-Dala landsmålsförening härstammande samlingar, som beröra Dalarne, på
samma gång blevo föremål för topografisk katalogisering. Detta
katalogiseringsarbete, som i juni 1924 upplades av Geijer i samråd med Sam Jansson ock Levander ock som utfördes huvudsakligen av Sam Owen Jansson, var redan i början av juli 1924 färdigt. Denna katalog är upplagd i ett kortsystem, som i alfabetisk
ordning upptar på särskilt kort varje sockennamn inom Västmanland ock Dalarne, i vissa fall med byar som underindelning
till socknar i Dalarne, ock vid varje ortnamn hänvisar till alla
manuskript, som innehålla avsevärda bidrag till kännedom om
orten, i det i korthet angives till vilken innehållskategori (ordsamling, sägner rörande historiska personer o. s. v.) ifrågavarande bidrag hör. En realkatalog till Torsten Ericssons ovannämnda handskriftskatalog för Uppland har, i anslutning till i
Torsten Ericssons papper i annat sammanhang gjorda fördelningar, i augusti 1923 under Götlinds ledning utarbetats av fröken
Enquist. Denna katalog fördelar materialet endast efter de allra
allmännaste innehållskategorierna, så att t. ex. på ett kort, som
') Jfr ovan, s. 103, 104 och 106.
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har uppslagsordet "sägner", uppräknas signa, författarnamn, årtal
ock bladantal för i Upplandssamlingarna ingående manuskript,
som ha dithörande innehåll.
En "Topografisk översikt över i landsmålsarkivet i Uppsala
förvarade samlingar av folkminnen från Örebro län" har utarbetats av G. Berg med något mera specialiserade uppgifter om
uppteckningarnas innehåll, varjämte av densamme utarbetats en
"Refererande 'förteckning över i landsmålsarkivets samlingar ock
i den tryckta litteraturen förekommande notiser om årets bemärkelsedagar ock deras högtidlighållande i Örebro län" ock en särskild förteckning över "Tryckt litteratur rörande folkminnen i
Örebro län", vartill kommer en av Berg utarbetad, i Dalslands
Hembygdsförbunds årsskrift 1924 publicerad förteckning över i
landsmålsarkivet befintliga uppteckningar rörande Dalsland,
som icke äro av endast språkligt intresse.
Slutligen har under Geijers ledning av fröken Enquist utarbetats ett fullständigt alfabetiskt register med författarnamn ock
uppslagsord över alla i landsmålsarkivets akcessionskatalog 1914
—1923 upptagna särskilda manuskript.
Utom ovannämnda katalogiseringsarbeten, som tyvärr måste
avbrytas, då budgetåret 1923-1924 utgick, enär nedsättningen
av det för följande budgetår beviljade statsanslaget ej kunde
annat än gå ut över även denna sida av arkivarbetet, har under perioden iii 1923-3°4 1924 inom arkivet företagits ett annat omfattande arbete i ock för samlingarnas iordningställande,
nämligen renskrivning av några sådana delar av samlingarna,
vilkas renskrivning på grund av 'särskilda omständigheter
varit nu påkallad. Sålunda ha de under de senaste resorna 1
Dalarne av Levander ock andra gjorda anteckningarna, i den
utsträckning sig lämpligen låtit göra, nu renskrivits av fröken
Jönsson under ledning av Levander. Tidigare ha medarbetares på resor gjorda anteckningar endast i förhållandevis
ganska ringa utsträckning renskrivits genom annan än upptecknaren själv, ett förhållande som ofta lett till att samlingar
blivit liggande utan att renskrivas. Renskrivningsbehovet för
nyssnämnda dalska anteckningars vidkommande var nu särskilt
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stort på grund av Levanders pågående bearbetning av detta
material, ock betydligt större än att det skulle kunnat, utan
en för bearbetningens fortgång menlig tidsutdräkt, fyllas av
Levander ock andra vetenskapliga medarbetare utan renskrivningsjälp. Det har nu med stor fördel låtit sig göra att få
fullt tillfredsställande, alfabetiskt ordnade ordlappsisamlingar
utarbetade på grundval av de i anteckningsböcker ock andra
former förda primäranteckningarna, efter det först Levander i
dessa infört nödiga förtydliganden ock under det han ej blott
städse övervakade renskrivningen, utan ock ifyllde uppslagsord ock översättning i de fall, där renskriverskan måst lämna
tomrum- härfär på ordlapparna. Innan denna renskrivning av
det sista årets reseanteckningar från övre Dalarne företogs,
hade de viktigaste delarna av Geijers ordanteckningar från
Häggenå',s blivit renskrivna genom fröken Jönsson under G-eijers ledning, dels, som ett förberedande experiment med hänsyn till den planerade renskrivningen av dalmålsmaterialet,
dels för att. de nämnda jämtska anteckningarna skulle omedelbart göras fullt användbara för forskare, som då hade intresse av dem. Mer omfattande ock ojämförligt svårare än renskrivningen av det nämnda materialet från Dalarne ock Jämtland har dock det renskrivningsarbete varit, som ägnats åt
S. Asanders efterlämnade samlingar från Härjedalen ock i synnerhet åt Torsten Ericssons efterlämnade samlingar från Västmanland.
Asanders härjedalska samlingar omfatta nästan alla delar
av landskapet Härjedalen ock bestå av ordsamlingar, av ilka
den förnämsta är den till största delen av honom själv renskrivna samlingen från Lillhärdal, under det de många smärre
ordsamlingarna från andra orter endast föreligga i ofta svårlästa
primäranteckningar; vidare av ortnamnssamlingar, vilka till
största delen renskrivits av honom själv, ock slutligen av en
betydande mängd täxter från många Skilda håll inom landskapet, nästan genomgående skrivna med stenografi på dialekt i
grov beteckning. Renskrivning av några av de måst svårlästa
partierna påbörjades genom A. Andersson, som härför hon°.
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rerades av de Asanderska gåvomedlen.i Asanders härjedalska
samlingar började omedelbart användas av T. Bucht för hans
under utarbetning varan-de avhandling, varom mera nedan.
Av Torsten Ericssons efterlämnade samlingar är det huvudsakligen hans senare, under åren 1914-1922 gjorda reseanteckningar, sträckande sig över alla landskap fr. o. m. Småland
i söder t. o. m. Hälsingland i norr, som först blivit allmännare
efterfrågade, ock bland dessa särskilt hans samlingar från Västmanland. Dessa sistnämnda, vilka han, såsom ovan nämndes,
gjort till föremål för bearbetning å syfte att över Västmanlands
folkmål utarbeta en översikt, i viss mån motsvarande hans bok
om Södermanlandsmålen 1914, omfatta något över 1,000 tättskrivna
oktayblad ock härröra från 38 socknar inom Västmanland, av vilka
några representeras av ett par tusental ord, de flästa av betydligt
färre, många av ett litet fåtal ord. Inga andra socknar äro i
hans anteckningar alldeles °representerade än dels sådana, som
representeras av genom andra gjorda anteckningar, dels sådana,
om vilka bland befolkningen i orten erhållits trovärdiga uppgifter att de voro samspråkiga med förut kända socknar. Dessutom finnas utförliga utdrag ur dessa samlingar, uppställda i
tabellform med förprickningar gjorda efter det av Torsten Ericsson utbildade system, som efter hans förebild, fast med olika
modifikationer i olika fall, kommit till användning vid bearbetning av andra landskaps dialektmaterial. Dessa förprickningstabeller, jämte diverse anteckningar ock de förprickningar med
en mängd olika tecken, som han enligt samma system anbragt
i delar av sina primäranteckningar, är allt som nu vid sidan
av själva reseanteckningarna föreligger av förarbetena till hans
planerade bok om västmanländskan. Dels av hans artikel om
Västmanlands folkmål i Nordisk Familjebok, 2 upp!., b. XXXII',
s. 418 f. (1922), där en ytterst sammanträngd, men klar skiss
lämnats över detta ämne, dels av muntliga meddelanden, som
han i livstiden lämnat, dels slutligen av vad som börjat skönjas
under det pågående arbetet att utredigera hans hithörande samlingar, synes emellertid framgå, att han torde ha hunnit därhän
Jfr Sv. landsm. 1923, s. 60. Om härtill sig anslutande renskrivning utförd i orten se nedan under kap. IV: 2.
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att han kunnat i huvudsak överblicka hela den västmanländska
dialektgruppen med hänsyn såväl till allt det viktigaste av de
västmanländska dialekternas inbördes förhållanden som med
hänsyn till grunddragen av deras språkgeografiska ställning
gentemot omgivande landskaps dialekter. Det visar sig också,
att han arbetat med ett förhållandevis ganska sparsamt, men
sovrat ock ovanligt mångsidigt material, som ej stannar vid de
måst odlade delarna av ljudlära ock formlära, utan jämväl omfattat ett stort antal, tydligen efter ett visst system efterforskade
ordgeografiska frågor ock synpunkter samt talesätt ock vändningar, som innebära karakteristika hos dialekterna. Han tycks
däremot ha försmått att genomgående operera med stereotypa
frå'glistor, liksom han också tydligen försmått att anteckna så
mycket som möjligt. Vad som på varje särskild ort antecknats,
är antecknat mot bakgrunden av vad han förut visste om västmanländskan i stort. Överhuvud taget synes det, som om han
mera lyssnat ock tänkt, än frågat och skrivit, ock vad han tänkt
finns i regel blott antytt på ett ensamt för hans egen användning av
papperen beräknat sätt. Själva det ytterst snabba nedskrivningssättet, med ett system av mycket långt drivna förkortningar, ett
system som han utbildat delvis med anlitande av ur stenografi
hämtade tecken, göra hans anteckningar otillgängliga för den,
som vill använda dem utan att ständigt behöva dechiffrera dem ock
utan att själv arbeta sig in ti materialet ock i synpunkterna. Då innehållet för det allra mästa består av sammanhängande täxt, vari
de ur språkgeografisk synpunkt viktiga orden ej markerats på annat sätt än därigenom att de, i den mån det synts upptecknaren nödigt, skrivits med fonetisk beteckning, dock ofta endast i fråga
om en eller ett par bokstäver, under det täxten d övrigt är
skriven med hans karstvskrift, blir användningen för andra,
som önska hastigt vinna upplysningar om målen ur var sina
synpunkter, så mycket obekvämare, på samma gång, frekvensen
av mindre viktiga ord blir förhållandevis stor. De av upptecknaren som viktiga antydda orden kunna beräknas till allra
minst 30,000 belägg för hela landskapet. Renskrif ten av hans
något över 1,000 oktavtlad från Västmanland kan beräknas
komma att, då den föreligger avslutad, uppgå till omkring 3,000
8 — Sv. landsm. 1924.
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kvartsidor. Renskriften har utförts av rektor Sam Jansson för
Örebrolänsdelen av Västmanland, av densamme även för vissa
närliggande delar av Västmanlandis län. För större delen av
Västmanlands län har renskriften utförts av fil. mag. Manne
Eriksson. Renskriften i denna form torde kunna beräknas bli
avslutad sommaren 1925. De i Uppsala renskrivna partierna
genomgås efter. hand i orterna av utsända undersökare i ock för
kontrollering ock komplettering. Ett av Undersökningens angelägnaste mål blir för de närmaste åren att söka fullfölja bearbetningen av materialet från Västmanland, vilket, landskap vid
Undersökningens början valdes till Torsten Ericssons personliga arbetsområde med hänsyn därtill att det var, såsom i den
första ansökan om :statsanslag framhöllsi, nästan alldeles outforskat i avseende på dialekterna ock härutinnan erbjudande en
angelägnare (ock på flera sätt svårare) arbetsuppgift än något
annat landskap i landets mitt. Härtill kom, att frågor rörande
de västmanländska dialekterna kring samma tid började bli aktuella till följd av på flera håll företagna forskningar rörande
äldre litteraturminnesmärken, som lokaliserats till detta landskap.
Stämplingen av de delar av samlingarna, vilka bestå av
lösa blad, har under den tid, denna berättelse omfattar, hunnit
därhän, att nu alla lappsamlingar från Dalarne, Östergötland
ock Småland ock nästan alla från Västergötland äro stämplade.
Alla delar av Torsten Ericssons samlingar, för vilka stämpling
varit omedelbart erforderlig, ha stämplats. Slutligen ha alla inkommande akcessioner stämplats.
Om materialets vetenskapliga bearbetning är följande att
nämna.
G ö tl inds fortsatta arbete på den språkgeo grafiska översikten över västgötamåle n 2 har nu hunnit därhän, att partiet om vokalerna •i den andra bearbetningen avslutats och ungefär hälften av konsonanterna genomgåtts. Liksom förut ha
i sammanhang med denna bearbetning alla viktigare företeelser
Se Sv. landsm. 1915, s. 22.
Jfr ovan, s. 98.
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inlagts på språkkartor. Antalet under denna period tillkomna
språkkarteblad för Västergötland är 78, vadan hela antalet blad
vid periodens utgång uppgick till 263. Götlind har under samma
tid publicerat följande två av honom författade skrifter: Sägner
från Västergötland (i Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum XVI)1 ock artikeln "Folkmål" i Bonniers
Konversationslexikon. Dessutom hår Götlind ci Sv. landsm. 1923
utgivit ock med inledning beledsagat en av en gammal allmogeman, skräddaren J. Söderlund, författad ock på sin tid till Västgöta landsmålsförening inlämnad samling "Uppteckningar från
Otterstad", varvid till grund för utgivningen lagts en av S. Lampa
gjord transkription.
Geijer har under den tid berättelsen omfattar icke haft
tillfälle fortsätta någon av sina tidigare materialbearbetningar.
Under början av år 1923 var han för det måsta upptagen
av Folkminneskommittens arbeten, som den 31 mars detta år
avslutades. Till kommitténs betänkande fogade Geijer i förening med von Sydow en kort reservation rörande de allmänna
principerna •för kommitténs förslag, varvid hänvisas till speciellare utredningar rörande de särskilda undersökningar, vilkas organisation varit föremål för utredningen: .folkrainnesundersökningen, folkmålsundersökningen ock ortnamnsundersökningen. På dessa tre specialutredningar har Geijer efter kommittens upplösning fortsatt att arbeta. Publicerat har Geijer
årsberättelsen för "Undersökningen av svenska folkmål 1922"
i Sv. landsm. 1923. I utarbetandet av årsberättelsen har Götlind deltagit.
Allmänna instruktionskurser för folkmålsupptecknare höllos
av Geijer: våren 1923, med början den 7 maj ock .avslutning den.
16 maj, omfattande 15 timmar ock besökt av 11 deltagare; våren
1924, med början den 28 april ock avslutning den 13 maj, omfattande 13 timmar ock besökt sv 10 deltagare. Både våren 1923
ock våren 1924 deltog intendenten vid Nordiska Museet Sigurd
Erixon i dessa kurser, dels genom i Uppsala hållna föreläsningar ock demonstrationer rörande etnologiska undersökningar
i) Jfr Sv. landsm. 1923, s. 53.
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ock samlingar, dels genom att för kursdeltagare demonstrera
Nordiska Museets allmogeavdelning ock Skansens kulturhistoriska avdelning.
2. Bearbetning utförd av Undersökningens övriga
medlemmar.
Det viktigaste av den bearbetningsvärksamhet, som under
tiden 1/1 1923-396 1924 utförts av andra Undersökningens medarbetare än de av statsanslaget honorerade, ter sig, framställd
landskapsvis, på följande sätt.

Dalarne. Fil. lic. P. Envall har fortsatt med utarbetande
av en översikt över målen i Dalarnas bärgslag ock har därvid
lagt huvudvikten på utvecklingen av de starktoniga vokalerna.
Envall har publicerat en uppsats "0 r n ä s. En namnförklaring
och en språkhistorisk lag" i Dalarnas Hembygdsförbunds tidskrift 1923, h. 3.
Fil. d:r L. Levander har fortsatt sitt arbete om övre
Dalarnas f olkmå 1. Från januari till ock 'med maj år 1923
var L. sysselsatt med excerpering ock införande å registertabellerna av egna ock andras samlingar från Övre Dalarne. Den
26 maj påbörjade L. utskrivande av manuskriptet ock höll på
med ordböjningsläran till årets slut. År 1924 har L. hela förra
halvåret varit sysselsatt med utskrivande av vokalläran. År 1923
har Levander publicerat en avhandling "Om rå 'mytiskt väsen'" i
Nysvenska Studier III samt "Två omtvistade dalmålsord" i Dalarnas Hembygdsförbunds Tidskrift 1923.
Dalsland. Lektor G. Bergman har fortfarande arbetat
med såväl det dialektologiska som det folkloristiska materialet
från landskapet. Han har under år 1923 publicerat dels Dalsländska folksägner i "Skrifter utgivna till Göteborgs stads trehundraårsjubileum" XVI, dels Dalsländska vallvisor i "Hembygden",• utgiven av Dalslands Hembygdsförbund, samt under år
1924 i samma tidskrift "Magister Lars och Norrmännen".
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Fil. kand. G. Berg har utredigerat en ordbok över målet
i Frändefors samt har i "Hembygden" 1924 publicerat "Taklagsöl på södra Dal och annorstädes" samt en förteckning över
"Uppsala Landsmålsarkivs samlingar rörande dalsländsk 'allmogekultur".
Gotland. Lektor M. Klintberg har fortsatt sitt arbete rörande de gotländska växtnamnen, vilket högst väsentligt utvidgats.1 Arbetet är uppställt som en alfabetiskt ordnad växtnamnsordbok, med de gotländska namnen som uppslagsord. Vid varje
växtnamn meddelas ej blott namnets lydelse ock grammatiska
karakter i olika gotländska mål, utan även en synnerligen rikhaltig 'samling belägg, hämtade till allra största delen ur lektor
Klintbergs egna samlingar, men därjämte även ur äldre källor.
Genom dessa belägg belyses åskådligt växternas Dok växtnamRens betydelse ock användning i folkets liv. Vid ett besök,
som lektor Klintberg i juni 1923 gjorde i Uppsala, gjordes
det då föreliggande partiet A—Hafre till föremål för ingående
konferenser. Av arbetet förelåg i juni 1924 partiet A—M i
renskrift, partiet N-0 i ordnade konceptsamlingar. Det återstod
dock att införa ett betydligt antal tillägg jämväl i det förra partiet.
Därjämte har lektor Klintberg arbetat på revision av sina stora
dialektsamlingar, särskilt av de skriftliga meddelandena från
hans förnämste sagesman, Jakob Karlsson i Fie i Lau. Enligt
en i mars 1924 avslutad förteckning över dennes "brev" till
lektor Klintberg rörande folkspråket ock folklivet i hans hemort omfattade dessa "brev" då 3,778 blad folio ock 332 blad
mindre format.
Fil. mag. H. Gustayson har fortsatt arbetet på utredigering av den Säveska ordboken ock har arbetat med frågor rörande de viktigaste språkgränserna på Gotland. över sistnämnda ämne häll han ett 'föredrag vid Sällskapets för gotländsk
forskning årssammanträde den 28 juni 1924 i Visby.
Norrbotten. Lektorn fil. d:r Carin Pihl har våren 1924
fullbordat sin gradualavhandling "överkalixrnålet I".
Lektorn fil. d:r Hulda Rutberg har under våren 1924 avslu1)

Jfr Sv. landsm. 1922, s. 78.
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tats ock ipubticerat sin gradualavhandling, "Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar".
Uppland. Professor Hesselman har fortsatt arbetet på
Upplandsordboken.
Västergötland. Fil. lic. R. Ljunggren har fortsatt sina
syntaktiska studier i samband med nya uppteckningar från
Laske-Vedum. Under år 1924 har Ljunggrens arbete "Namn på
lägenheter och hemmansdelar", utgörande del I, h. 2 av Ortnamnen i Älvsborgs län, blivit utgivetl.
Västmanland. Om de förberedande arbeten, som gjorts
för fortsättning av Torsten Ericssons västmanländska undersökningar, se ovan under kap. III: 1 samt nedan under kap. IV: 2.
Lektor E. Brate har på grund av med Torsten Ericsson träffad överenskommelse under år 1923 till landsmålsarkivet insänt
början av en av honom utarbetad ordbok över Norbärgsmålet, hans
modersmål, varjämte han även insänt en del material från Karbenning ock från närmaste socknar i Dalarne, Norrbärke ock Söderbärke. Kort före sin död 1924 insände Brate fortsättning av
sin Norbärgsordbok, som härigenom fördes fram till ordet h ä r v.
Ångermanland. Docenten T. Bucht har slutfört arbetet på
sin gradusalavhandling "Om ö ock ti i gammal kort stavelse i mellersta Norrlands dialekter", vilken avhandling med ån,germanländskan
till utgångspunkt utsträckts till att omfatta alla norrländska dialekter från ock med Hälsingland i söder t. o. m. västerbottniskan i norr,
alltså i. söder till det område, där Tydålns, ock i norr till det område,
där Rutbergs ock Pihls undersökningar vidtaga2. Utom gradualavhandlingen, som ventilerades i maj 1924, har Bucht publicerat
en nekrolog över K. P. Lef fler i Arkiv för norrländsk hembygdsforskning 1923.
Oland. Rörande sitt arbete om Ölandsmålen har professor
Lindroth meddelat, att första delen av detta arbete, som nu beJfr Sv. landsm. 1920, s. 43, 1921, s. 27 ock 1922, s. 69.
$e Sv. landsm. 1920, s. 44, 1921, s. 28, 1922, s. 69, 1923, s. 53 f.
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finner sig under tryckning, beräknas bli färdigtryckt hösten 1925
ock komma att innehålla omkring 500 sidor, inklusive ordregister.
Östergötland. Fil. d:r F. TyUn har under större delen
av år 1923 till ock med vårterminen 1924 huvudsakligen förberett sin gradualavhandling "Vok. n ock o i gammal kort stavelse i upp- ock mellansvenska folkmål".
Fil. lic. A. T. Alander å'Aerupptog hästen 1923 arbetet på
konsonanterna i östgötamålen.

IV. Undersöknings- ock samlingsarbeten i
bygderna.
1. Resor utförda av Undersökningens av statsanslaget
honorerade medarbetare.
Geijer har utfört följande resor i Undersökningens tjänst:
D. 3/1-9/1 1923 reste Geijer till Dalarne ock Härjedalen. I Dalarne besöktes Falun ock Mora i ärenden rörande detta landskaps
undersökning. I Härjedalen besöktes Samuel Asanders hem i byn
Asen i Lillhärdal, där Geijer av Asanders fader, hemmansägaren
Olof Olofsson, mottog för landsmålsarkivets räkning Asanders efterlämnade samlingarl, vilka Geijer på stället genomgick, ordnade
ock förtecknade, härvid understödd av Asanders föräldrar med
upplysningar rörande tiderna för olika av sonen bedrivna arbeten
ock andra omständigheter.
D. 2/7-31/7 samt 1/9-27/9 1923 reste Geijer i Jämtland. I anslutning till Geijers senaste resor i detta landskap, vilka företrädesvis
gällde Rödöområdet2, alltså det område somn vidtager närmast intill
de av Geijer tidigare undersökta områdena i västra Jämtland, återupptogos nu undersökningarna inom Litområdet (Lit, Kyrkås,
Häggenås). Under denna resa uppsöktes. de manuskript rörande
Jfr ovan, s. 104, 109, 111, samt Sv. landsm. 1923, s. 60.
Jfr Sv. landsm. 1917, s. 85, 1919, s. 50, 1920, s. 37.
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folktraditioner ock folkspråk, som efterlämnats av torparen Olof
Andersson i Norderåsen i Häggenås, varibland finnas flera av
stort intresse. Genom Olof Anderssons dialekttäxter ock genom
den omkring 3,000 ord omfattande ordbok över Häggenåsmålet,
som han år 1916 efter samråd med Geijer påbörjade ock kort före
sin död 1923 avslutade, tillika med Geijers uppteckningar från
Häggenås har denna socken nu blivit fylligare representerad i
dialektsamlingarna än någon annan s:n mellan Mattrnar i sydväst ock Hammerdal i nordost. Valet av Häggenås som huvudstation för denna resa betingades också därav, att här föreligger
en synnerligen viktig skärningspunkt, där centraljämtska ock nordjämtska mötas. Nordjämtskan når in i centraljämtskans område,
i det nordöstliga delar av Häggenås s:n sluta sig till Hammerdal. Emellertid företer undersökningen på denna viktiga punkt
ännu väsentliga luckor, som för att fyllas kräva, utom komplettering ock kontrollering av det, som antecknats i hittils besökta
byar, jämväl besök i flera ännu obesökta byar i det stora Litområdet ock särskilt en närmare undersökning av den hittils endast
flyktigt berörda del av Lits pastorats forna område, som utgöres
av Föllinge socken ock därtill hörande annex. Under såväl sommar- som höstresan samarbetade Geijer med Bucht ock Anton
Andersson. Arbetet gällde även ortnamnsundersökning, i det Geijer
ock Bucht i anslutning till de anteckningar, som Geijer gjort
under tidigare resor i trakten, granskade ortnamnen inom största
delen av östersundsbladets område. Slutligen efterforskades också
i Jämtlands bibliotek i Östersund bröllopsskrifter på dialekter,
härrörande från C. Zetterströms samling. Härvid utfördes en betydlig del av arbetet av fröken E. Kardell.
D. 22/3-31/3 företog Geijer en resa till Lund i ock för konferenser med professor E. Tuneld, docenterna C. W. von Sydow ock J.
Sahlgren, Småländska landsmålsföreningens sekreterare fil. lic. G.
Hedström m. fl. samt för studier i landsmålsföreningarnas, Hylt6nCavalliusstiftelsens ock Svenska Akademiens Ordboks samlingar.
I sammanhang med denna resa besökte Geijer (under semestertid)
Köpenhamn lör studier i Stednavneudvalgets ock Folltemaalsudvalgets samt Dansk Folkemindesamlings arkiv.
D. 22/3-29/6 besökte Geijer Visby ock Lau på Gotland, särskilt
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dör konferenser med lektor M. Klintberg ock studier i hans samlingar.
Götlind har under tiden 18/6-7/7 samt 6740_104i 1923 fortsatt sina undersökningar i Västergötland'. De första dagarna 18/6
_21/0 ägnades åt gränsen mellan Götaälvs-området å ena sidan
samt inre västgötska mål å den andra, ock därvid gjordes uppteckningar i Erska i Bjärke härad, Långared i Kullings härad
ock Hålanda i Ale härad. Under dagarna 22/6-29/6 företogos uppteckningar å följande orter: Skölvene i Gäsene härad, Göteve i
Vilske härad samt Holmestad i Kinne härad. Den 30/6 höll Götlind
föredrag vid Stenstorps folkhögskola om Västergötlands dialekter
samt meddelade åt eleverna en del instruktioner om uppteckning
av folklore, särskilt sägner, varvid uppteckningar gjordes efter berättelser av elever. Sedermera insände en av dem, lärarinnan fröken Anna Norrlande r, en samling skrock ock sägner från
Vadsbo härad.
D. 2/7-4/7 1923 gjordes uppteckningar ock gränsbestämningar
i Lerdala, Bärg ock 'Timmersdala i sydligaste delen av Vadsbo
härad; 8/7-8/7 gjorde Götlind uppteckningar i Bredebolets by,
Älgarås s:n i norra Vadsbo härad.
Under den andra resan 27/10-1911 1923 gjorde Götlind kompletterande undersökningar å två övergångsområden, som berett
svårigheter, nämligen .häradena öster om Göteborg samt det s. k.
novationsområdet norr om Skara. Ä det förra området gjordes
uppteckningar i Partille s:n i Sävedals härad, Lerums ock Skallsjö
s:nar i Vättle härad; å det senare området i Händene s:n i Skånings härad samt Sävare ock Skeby s:nar i Kinnefjärdings härad.
D. 17/10-19/10 1923 gjorde Götlind en resa till sydvästra Värmland, där folkmålsundersökningar företogos i Blomskogs s:n i
anslutning till Götlinds tidigare undersökningar i Västergötland,
Dal och Värraland2. Götlind gjorde även uppteckningar om folkmusik ock spelmän, seder m. m. samt gjorde en förteckning över
ur allmogeforskningens synpunkt intressanta manuskript i Jonas
Anderssons ägo i Sundstaby i nämnda s:n.
Den senare resan bekostades av Götlind med medel ur hans anslag från Längmanska kulturfonden.
Se Sv. landsm. 1923, s. 62.
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I samband med denna resa företog Götlind på egen bekostnad
ock under semestertid en resa till Kristiania för att jämföra vissa
norska ljud, speciellt diftongen ej, med västgötska motsvarigheter.
Vid samma tillfälle studerade Götlind. i Folkeminnearkivet på
Universitetsbiblioteket.
D. 22/4-23/4 1924 reste Götlind (på semestertid ock på egen
bekostnad) till Järna i Dalarne, där uppteckningar gjordes i Skålö
by med ledning av en av Levander medsänd, speciell frågelista.
D. 0/4-13/4 1924 höll Götlind (under semestertid) två föreläsningar vid Västgöta nations sommarkurser i Lidköping, nämligen
en föreläsning över ämnet "Västergötlands folkmål" ock en över
ämnet "Folkmål ock riksspråk". Ett föredrag över sistnämnda
ämne höll Götlind jämväl å Axvalls folkhögskola 12/6 1924.
2. Resor ock insamlingsarbeten utförda av övriga

medarbetare.
Dalarne. Fil. kand. Märta Andersson har under sommaren 1923 gjort uppteckningar i följande socknar: Folkärna,
Grytnäs, Stora Tuna, Gagnef (byarna Bäsna ock Sifferbo), Mockfjärd. Under tiden 23/4-3/4 ock 14-14/4 1924 har hon gjort undersökningar i Stora Tuna ock Aspeboda s:nar. Undersökningarna
ha vad bärgslagsmålen beträffar företagits i samarbete med fil.
lic. P. Envall, vad målen i Gagnef ock Mockfjärd beträffar i samarbete med fil. d:r L. Levander. Arbetet har till väsentlig del
bestått i ifyllande av deras frågelistor. Fröken Anderssons undersökningar ha honorerats dels ur statsmedel, dels ur landstingsanslag.
Folkskolläraren J. Back har gjort grammatiska uppteckningar i Oxbärgs by i Mora ock i norra Venan, huvudsakligen
efter Levanders typordlistor. Vidare har han tillsammans med
Levander företagit en resa till flera byar i Våmhus ock Mora.
För samtliga arbeten har Back erhållit ersättning ur statsanslaget.
Arkivarien hos Dalarnes hembygdsförbund 0. B annb er s
har under tiden/
7, 44-13/14 1923 gjort uppteckningar i Malung ock
Flada tillsammans med d:r Levander. Härunder ifylldes Levanders
typordlista för Floda ock Malung. En uppsats om ordböjningen i
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— likMalungsmålet ock en om ordböjningen i Flodaimålet
som den nämnda resan — ersatts med statsmedel.
Rektor fil. dr J. B oäthius företog hösten 1923 en dialektundersökningsresa till Orsa s:n, för vilken han honorerats med
statsmedel.
Pastor D. W. Berglund har gjort uppteckningar från
Duvnäs i St. Tana s:n sommaren 1923.
Fil. mag. W. Da 1g ård har i januari 1924 till landsmålsarkivet inlemnat en uppsats "Några anmärkningar rörande dialektorden i dr Forsslunds dalabok". Denna uppsats har föranletts därav, att Dalgård i tidningar gjorts medansvarig för det sätt, varpå
Djuramålet behandlas i K.-E. Forsslunds arbete "Med Dalälven
från källorna till havet" XI, för vilket arbete Dalgårds i landsmålsarkivet befintliga samlingar rörande detta mål använts som
källa. Med avstående från tidningspolemik har Dalgård i denna
opublicerade uppsats utrett, vari de många missförstånd ock onöjaktigheter bestå, som i Forsslunds nämnda arbete finnas rörande
Djuramålet, ock huru målets ljud lämpligen bort återgivas i en
populär framställning.
Fil. lie. P. E n va 11 företog under tiden 8f_22/s 1923 en resa
till s:narna Enviken, Svartnäs, Svärdsjö •ock Su
—ndborn, varunder fortsattes Envalls tidigare dialektologiska ock folkloristiska
anteckningar från samma trakter. Under tiden 1.0/ii_2.3/ii 1923 har
Envall i sammanhang med en föreläsningsresa gjort språkliga
uppteckningar i Stjärnsund ock Hedemora, på sistnämnda ort
samarbete med A. Thorfors. Under förra halvåret 1924 företog
Envall följande resor: 194-21/1. till By s:n, 20// 2—'1/2 till Avesta
ock Grytnäs s:nar, 26/4_27/4 till Stjärnsund, 22/8_29,8
/ till Folkkärna s:n. Envall har honorerats med statsmedel.
Fil. kånd. M ar i a K:s o n H äger har gjort en dialektundersökningsresa till Grangärde, Norrbärke ock Söderbärke s:nar
under 20 dagar i augusti månad 1923 ock härför ersatts med
landstingsmedel. Samma år inlemnade hon ett ordregister till sin
år 1922 färdiggjorda proseminarieuppsats "Kolnings- och hyttermer i Västerbergslagen" samt 11 stycken teckningar till samma
uppsats, vilka bägge honorerades med gåvomedel från Stora Kop-
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parbärgs Bärgslags Aktiebolag. En ordsamling jämte uppteckningar av skrock ock sägner från Norrbärke har inlösts med
statsmedel.
Fil. kand. J. Gabriel Jonsson har inlemnat en uppsats
om Sävsnäsmålets formlära ock fyra oktavhäften, utgörande svar
för Järna på Levanders frågelistor, av vilka tre dock endast äro
sporadiskt ifyllda. Vidare har Jonsson inlemnat mindre samlingar
från Nås, Sävsnas ock Järna.
Fil. dr L. Levander företog under tiden 11/6-5/7 1923 en
resa i övre Dalarne. Under denna resa besökte han i sällskap
med fil. kand. A. Nygård Laknäs ock Tällbärgs byar i Leksand
jämte Hjulbäcks, Mons ock Björkens byar i Siljansnäs. Därefter
besöktes Venjan, varefter resan ställdes till Våmhus. Dagarna
16/6_24/6 använde Levander till att tillsammans med J. Back göra
uppteckningar i byarna Indor ock Björkvasslan samt i Indnäs
fäbodställe, där folk från Vidbäckens ock Limbäcks byar fanns.
At byarna Bonäs, Färnäs, Nusnäs ock Garsås i Mora ägnades
tiden 24/6-4/7, under vilken tid Levander samarbetade med
rektor J. Romson. Under tiden/
1.10—'240 1923 gjorde Levander
en resa till övre Dalarne, varvid uppteckningar gjordes i Skattungbyn ock Hans» i Orsa s:n tillsammans med J. Boöthius, i
östnor ock Mora tillsammans med J. Romson, i Storbyn ock
öje i Malung samt Syrholn i Floda tillsammans med 0. Bannbers
(jfr ovan). L:s resor bekostades av statsanslaget.
Fil. kand. A. Nygård har gjort uppteckningsresor, delvis
tillsammans med Levander (se ovan), under tiden 12/6-14/6 i Leksand ock Sriljansnäs. Under juli ock augusti 1923 fortsatte Nygård
under sammanlagt en månad sina undersökningar i Leksand ock
Mora. Nygårds arbete har ersatts med statsmedel.
Rektor J. R omson har delvis ifyllt Levanders typordlistor
för östnor i Mora.
Teol, ock fil. kand. E. Sandback har under en sammanlagd
tid av 25 dagar år 1923 ifyllt Levanders frågelistor för Sörbyggefjärdingen ock Bingsjö i Rättvik ock härför honorerats med statsmedel.
Fil. stud. A. L:s on Sers har under år 1923 under tillsammans 33 dagar gjort uppteckningar i Boda socken ock 1 Gärdsjö-
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byarna i Rättvik ock därvid ifyllt Levanders frågelistor för dessa
orter, även dem som röra böjningstyper. Han har vidare under år
1923 inlemnat en uppsats "Gärdsjömålets formlära". Sars har
honorerats med statsmedel.
Härr K. Sporr har gjort uppteckningar i St. Skedvi 5:11, för
vilket arbete Sporr ersattes med landstingsmedel.
Fil. mag. A. Thor f or s har år 1923 i Schmidts typordlista
för Hedemora gjort tilläggsanteckningar samt år 1924 meddelat
smärre kompletteringar angående vokalerna 1 Hedemoramålet.
Dalsland. Fil. kand. G. B er g har under tiden 12/7-31/7 1923,
för att komplettera materialet till sin ovan omnämnda ordbok över
- målet i Frändefors, företagit en resa till denna socken. I sammanhang härmed ha även närliggande orter i Västergötland besökts.
Utom språkliga anteckningar har Berg även gjort kulturhistoriska anteckningar jämte ritningar, vilka som illnstrationer ansluta
sig till hans anteckningar rörande hus, möbler ock redskap. Berg
honorerades av statsanslaget.
Lektor G. B er gm a n har under omkring en månads tid sommaren 1923 företagit en resa i Dalsland ock i Ostfold i Norge. I
Dalsland var Jakobsrud i Töldedals s:n, i Ostfold var Engedalen huvudstationen under denna resa. Dessutom har Bergman
under år 1923 till landsmålsarkivet inlemnat en tidigare gjord ordsamling från Skållerud.
Fil. stud. M aj a Er i c ss o n har under, omkring en månads
tid sommaren 1923 fortsatt sina undersökningar i Dalsland, denna
gång förlagda till Ånimskogs ock Edsleskogs s:nar. Resultatet
'föreligger i omkring 2,000 ordlappar ock 163 blad 4:o, de senare
innehållande folkloristiska uppteckningar. Arbetet har honorerats
ur statsanslaget.
Fil. stud. Nils Svensson har år 1924 till landsmålsarkivet
inlemnat en förut i nordiska proseminariet ventilerad uppsats
"Åkerbrukets terminologi i Laxarby i norra Dalsland".
Gotland. Fil. mag. H. Gust av s o n har under sommaren
1923 gjort uppteckningar på Fårö samt i Böl ock Buttle s:nar
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i anslutning till "den sammandragna gotländska typordlistan".
Gustaxson har även gjort ortnamnsuppteckningar i nämnda
socknar.
Lektor M. Klintberg har fortsatt sina samlingar, särskilt i Lau, med hänsyn framför allt dels till växtnamn, dels för
komplettering av Jakob Karlssons i Fie meddelanden.
Fil. kand. H. Lindström har sommaren 1923 efter "den
sammandragna gotländska typordlistan" gjort uppteckningar i
När, Bone, Lye ock Burs' .s:nar.
•
Fil. stud. N. Tiberg har under dagarna 2/7-7/7 1923 gjort
uppteckningar i Eksta, Fardhena, Lojsta ock Sproge, vad de tre
förstnämnda socknarna beträffar i anslutning till samma typordlista. Dessutom har Tiberg i alla de nämnda socknarna antecknat ord ock ortnamn.
Härrar Gustavsons, Lindströms ock Tibergs undersökningar ha underatötts genom ett anslag å 500 kr. från Sällskapet för gotländsk forskning. Även de sommaren 1924 fortsatta
dialektundersökningarna på ön har sällskapet understött, i det
Sällskapet bifallit härrar Gustavsons ock Tibergs ansökan om
ett anslag å 200 kr. till detta ändamål. Fbi. 1924 'års undersökningar, som påbörjats först efter 1 juli, skall i nästa årsberättelse redogöras.
Gästrikland. FR kand. P. E. T. Lindkvist har sommaren 1923 ägnat 8 dagar åt komplettering av sina samlingar
från Hamrånge, särskilt med hänsyn till fiskerinäringens tärminologi. Lindkvists arbete har honorerats av statsmedel.
Fil. stud. I n ge borg Nordin har undersökt gårdsnamnen i Ovansjö ock över detta ämne utarbetat en uppsats, som
inlösts till arkivet av statsmedel.
Hälsingland. Fil. lic. P. Env a 11 har år 1924 inom Ovanåkers ock Alfta s:nar gjort undersökningar rörande språkgränsen mellan dessa s:nar å ena sidan samt Envikens ock Svärdsjö
s:nar i Dalarne å andra sidan. Envalls arbete honorerades av
landstingsmedel.
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Fil. kand. D. 8 tr ämb ä ck har hösten 1923 inlemnat uppteckningar rörande folktro, folkdiktning ock gårdsnamn från
Alfta, Ovanåkers ock Voxna salar. Dessa uppteckningar ha
inlästs med statsmedel. Senare på hösten 1923 företog han under 12 dagar en ny -undersökningsresa inom de två förstnämnda
socknarna, vilken resa honorerades av landstingsmedel. I december 1923 inlemnade Strömbäck sina äldre samlingar från
Voxna jämte excerpter ur Leneeus "Delsboa illustrata" ock ur
J. D. Flintenbergs ofullbordade manuskript om Hälsingland
hos Hälsinglands Fornminnesförening i Hudiksvall. Dessa av
Strömbäck i december 1923 inlemnade samlingar inlöstes med
statsmedel.
Härjedalen. Om Geijer s resa till Lillhärdal hänvisas till
vad ovan under kap. IV: 1 nämnts.
Fil. lic. R. J ir 1 ow anträdde i juni 1924 en resa till östra
delen av Härjedalen, dels för att i orten genomgå ock renskriva
S. Asanders anteckningar från Älvros, dels för att studera tärminologi rörande linberedning ra. m. Resan understöddes delvis
ur Asanderska gåvomedlen.
Jämtland. Jurnalisten An t on And er s son biträdde
Geijer ock Bucht vid flera tillfällen under deras ovan ock i det
följande nämnda resor, särskilt i Kyrkås, Brunflo ock Lockne.
Docenten T. B ucht har under tiderna 284-10/8 1923 företagit en resa, varunder följande orter besökts: Hammerdal,
Östersund, Frösön, As, Brunf lo, Marieby, Loekne, Näs, Sundsjö,
Stugun, Lit (byn Greningen), Ragunda. Under tiden 16/9_22/9
företog Bucht en ny resa, som huvudsakligen ägnades åt samarbetet med Geijer i Häggenås i anslutning till det samarbete,
som redan under sommarresan ägt rum. Den första resan ägnades till största delen åt undersökning av ortnamn på Östersundsbladet, därjämte samlades också dialektmaterial, särskilt
med hänsyn till Buchts under arbete varande avhandling om
varom ovan nämnts. Vidare uppecknades ett mindre
ö ock
antal låtar.
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Om Geijers resor hänvisas till vad som nämnts under
kap. IV: 1.
Fil. kand. Sven Svenson har under år 1923 besvarat
Buchts frågelista om ö ock ii för Bärgs s:n samt har fortsatt
sin undersökning av målet i Bodsjö.
Lappland. Docenten T. Bucht har under tidbn 15_25/6
gjort en resa till Vilhelmina, dels för att samarbeta med 0.
P. Pettersson, om vars arbete strax skall talas, dels för att
göra egna iakttagelser, särskilt med hänsyn till sin meranämnda
avhandling om ö ock i, dels för att uppteckna folkmusik.
Folskolläraren 0. P. Pettersson har under våren ock
sommaren 1923 fortsatt materialsamlandet till sin stora ordbok
över Vilhelminaområdet.1 Ordboken har under de följande månaderna utarbetats samt i flera poster inlemnats till landsmålsarkivet. I juni 1924 förelåg detta arbete, som inalles omfattar
849 foliosidor, avslutat. Det innehåller utom ett synnerligen
mångsidigt ock omsorgsfullt behandlat ordmaterial talrika kulturhistoriska ock folkloristiska upplysningar. Artiklar av dylikt innehåll sträcka sig ej sällan över ett tiotal foliosidor.
Petterssons arbete understöddes ur statsanslaget.
Studeranden Margit A ng m an påbörjade år 1923 anteckningar i Knaftens by i Lycksele, huvudsakligen i anslutning till Buchts frågelista.
Medelpad. Lektor A. Vestlund har, under tiden 25/2-4/3
1923 fortsatt sina .folkmålsundersökningar i Timrå, Sköns, Torps,
Tuna ock Indals s:nar samt i juni månad samma år i Selångers,
Torps ock Lidens s:nar, ock härför honorerats med statsmedel.
Norrbotten. Fil. stud. Gerd Enequist började i mitten
av juni 1924 under ledning av fil. dr Hulda Rutberg en undersökning av Luleåmålet, som närmast ägnades åt byarna Hertsön,
Bensbyn, Avan ock Alvik i Neder-Luleå s:n. Särskilt uppmärksammades diftongerna, gamla ock nya.
1)

Jfr Sv. landsm. 1923, s. 61.
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Fil. mag. Seth Larsson har under vistelse i Skellefteå
/8-5 1923 gjort språkliga uppteckningar efter en meddelare
från Bredåkers by i Över-Luleå s:n.
Fil. dr Hulda Rutber g har i mitten av juni tillsammans
med fil. stud. Gerd Enequist anträtt en undersökningsresa inom
Neder-Luleå s:n, varom ovan nämnts. Dr Rutberg har härmed introducerat ock instruerat en ny medarbetare på det norrbottniska arbetsfältet, där ej blott de inom Luleåområdet mer
än vanligt betydande variationerna, utan jämväl målets beskaffenhet i övrigt ock bristen på ingående undersökningar i särskilt hög grad påkalla arbete.
27

Närke. Fil. kand. G. Berg har under tiden 8/8-15/8 1923
företagit en resa till Askersunds landsförsamling, där han gjorde
folkloristiska ock i någon mån även språkliga uppteckningar.
I januari 1924 genomreste Berg Götlunda, Glanshammar, Ringkarleby s:nar i Glanshammars härad samt Kils s:n i Örebro
härad i ock för besvarande av Neumans frågelista. Samtidigt
gjordes smärre Ifolkloristiska uppteckningar. Bergs arbete
honorerades av landstingsmedel.
Fil. stud. E. Brevner har under försommaren 1924 påbörjat ett undersökningsarbete, huvudsakligen egnat skogsarbetenas tärminologi, inom ett gränsområde mellan Närke ock
Södermanland, nämligen Askers ock Svennevads s:nar i Närke
ock V. Vingåkers s:n i Södermanland.
Fröken Maja Forsslund har inlemnat ,folkloristiska
uppteckningar från Närkesdelen av Nysunds s:n. Arbetet har
honorerats med medel ur Örebro läns landstings anslag.
Fil. stud. Sven Olss on har försommaren 1924 börjat
en språklig undersökning av namn på öar, uddar, vikar m. m.
i norra delen av Vättern. Arbetet berör huvudsakligen Närke,
men även, fast i mindre mån, Västergötland ock Östergötland.
Småland. Fil. mag. Elin Carlsson har år 1924 återupptagit sin dialektundersökning i Burseryd i Västbo härad.
Fil. mag. A. Forsström har gjort smärre uppteckningar
9 — Sv. landsm. 1924.
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i Hakarp, Lekeryd, ölmestad, Haurida, Gränna, Rogbärga, Järsnäs och Svarttorp i norra delen av Jönköpings län. Forsström,
som dessutom inlemnat en för Hakarp ifylld Götlinds frågelista
om substantivsuffixen, har honorerats dels av statsmedel, dels av
landstingsmedel.
Frihärre E. K ruus e har under såväl 1923 som förra
halvåret 1924 utfört en mängd undersökningar i skilda delar
av Jönköpings ock Kalmar län, nämligen Kulltorps, Fryele,
Bringetolta, Svennarums, Mellby ock Höreda s:nar av Jönköpings län samt Alems, Mönsterås, Ryssby ock Förlösa s:nar
i Kalmar län. Den sistnämnda undersökningen har emellertid helt ock hållet honorerats av Landsmålsföreningen för
Blekinge ock Kalmar län i Lund, i vars arkiv Kruuses Förlösasamlingar ingått; undersökningarna i Fryele, Bringetof ta och
Svennarum ha delvis honorerats av Undersökningen av svenska
folkmål i Uppsala, i vars arkiv Kruuses anteckningar från dessa
orter ingått, delvis av Småländska landsmålsföreningen i
Lund. Kruuses alla övriga ovannämnda undersökningar ha
honorerats av Undersökningen av •svenska folkmål ensam, i
regel med landstingsmedel, vad Mönsteråsundersökningarna beträffar dock med statsmedel ock vad Ryssbyundersökningen
beträffar med dels landstingsmedel, dels räntemedel. Kruuses
ovannämnda undersökningar ha huvudsakligen bestått i ordsamlingar; han har emellertid även ifyllt typordlistor och vid
vissa punkter skrivit belysande kommentarer: "Något om 1och r-ljuden i det småländska höglandet", "Några ord om motsvarigheterna till skriftspråket r i Mellby-trakten", "Från
Alms grannsocknar i norr ock väster".
Fil. kand. Gus ta f P e ters s o n har gjort uppteckningar
i Nässjö i Jönköpings län ock härför honorerats av landstingsmedel.
Lektor J. 5 tår ck har besvarat Neumans frågelista för
Lof ta s:n i Kalmar län ock härför honorerats med landstingsmedel.
Fil. lic. A. T. Ål ander har påbörjat uppteckningar i
Lönnebärga, Hässleby, Kråkhrults ock Locknevi s:nar i Kalmar
län. Ålanders resekostnader ha honorerats av landstingsmedel.
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Södermanland. Fil. stud. E. B r e v n er har gjort uppteckningar rörande skogsbruk o. d. i V. Vingåkers s:n i sammanhang
med liknande undersökningar i angränsande delar av Närke.
Jfr ovan, s. 129.
Teol. stud. I. F r anz é fl har inlemnat en uppsats "Folkets tro ock liv i en Sörmlandssocken förr ock nu" (Lilla Mellösa), vilken inlösts med statsmedel.
Uppland. Fil. mag. M ann e Er ik sno n har under sommaren 1923 ock vid påsktiden 1924 gjort uppteckningar av folkloristiskt innehåll i östervåla s:n.
Värmland. Om G ö t linds resa till Blomskogs s:n se under kap. IV: 1 ovan.
Västerbotten. Fil. mag. S e th L ar s so n har under år
1923 gjort språkliga undersökningar på följande tider ock orter:
"/6-3/8 ock 4/9:—:5/9 i Nysätra s:n, byarna Anäset, Brände, Gumbodabäcken, Högskäret (Gumboda); 4/8-13/8 i Skellefteå s:n,
Ersmarks by; 6/9-199 i Bygdeå s:n, Skinnarbyns by.
Västergötland. Fil. kand. G. Ber g har sommaren 1923 besvarat Götlinds frågelista för Vassända-Naglums s:n i Väne härad
ock därutöver gjort smärre språkliga anteckningar ävensom folkloristiska anteckningar. Berg honorerades av Götlind ur dennes
anslag från Längmanska kulturfonden.
Härr Ernst Gust a f ss on har såsom gåva till Västgöta
Folkmålskommitté genom fru Vendla Jansson inlemnat uppteckningar av sägner ock ,skrock från Älgarås s:n i VadSbo härad.
Om G ö t linds resor i landskapet se ovan under kap. IV: 1.
Fil. stud. M. Ivar ss on har till Västgöta Folkmålskommitt
inlemnat en ordsamling på nära 1,000 ordlappar från Hällstads
s:n i As härad. Ivarssons arbete har honorerats av Götlind ur
dennes anslag från Längmanska kulturfonden.
Fru Ven dl a J ans s o n, född Norlander, har som gåva till
Västgöta Folkmålskommitté insänt en folklivsskildring "Prästen"
från Älgarå,s s:n 1 Vadsbo härad.
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Lärarinnan fröken Amanda Jungner har besvarat G-ötlinds kompletterande frågelista för Väne-Ryr i Väne härad. Fröken
Jungner har honorerats av landstingsmedel.
Frih. Erik Krause har gjort uppteckningar ock gränsbestämning i Undenä„s, Tiveds ock Beatebärgs s :nar i Vadsbo härad,
fill största delen med ledning av Götlinds frågelista. Dessa Kruuses
undersökningar ha honorerats ur Västgöta Folkmålskommittes
medel.
Fil. stud. H. L ide 11 har i Roasjö i Kinds härad gjort följande uppteckningar: han har besvarat Götlinds kompletterande
frågelista samt densammes suffixfrågelista, gjort en ordsamling å
omkr. 700 ordlappar, upptecknat ett hundratal ord av det s. k.
"månsing"-språket, en del ort- ock personnamn samt skrock.
Lidells resa har bekostats med statsmedel.
Fil. lic. R. Ljunggren har fyllt Götlinds frågelista för
Larv i Laske härad. Den ifyllda frågelistan är en gåva till Västgöta Folkmålskommitte.
Fil. lic. G. Lindberg har fyllt Lundells typordlista för
Hornborg« i Gudhems härad ock gjort en ordsamling därifrån,
omfattande o. 700 blad 16:o. Vidare har Lindberg kontrollerat
en av honom själv tidigare fylld Lundells typordlista för Stenstorps
socken i nämnda härad samt gjort en ordsamling från samma ort
på o. 300 blad 16:0. Uppteckningsresorna anträddes redan år
1921. Kostnaderna för nämnda resor bestredos till största delen av
Lindberg själv, till en mindre del med statsmedel. År 1923 fortsatte Lindberg på egen bekostnad uppteckningar i landskapet, varvid en Lundells typordlista nyskrevs för Marum i Skånings härad
ock en dito reviderades för Särestad i Åse härad. På bägge
orterna företog Lindberg dessutom orduppteckningar. Samlingarna
överlemnades som gåva till landsmålsarkivet.
Fil. stud. U. N yqvist har fyllt Götlinds frågelista för Norra
Härene i Kinnefjärdings härad, för vilket arbete han honorerats
av Götlin.d ur anslaget från Längmanska kulturfonden.
Häri' Klas Olo f sson i Fristad har besvarat förfrågningar
från Götlind om språk ock folklore, det senare gällande utom
Fristad s:n det övriga Vedens, Ås ock Gäsene härader. Olofs-
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son bar under flera år tillsänt Götlind ett stort antal av honom
själv i Westgöten, Borås Tidning ock annorstädes publicerade
artiklar, byggda på egna uppteckningar rörande sed ock skrock,
saga ock sägen m. m. från ovannämnda tre härader.
Fil. stud. S ven 0 Is s o n har under sin undersökning av
namnen på orter i ock omkring norra delen av Vättern även berört
en del namn, som tillhöra Västergötland. Se ovan under Närke
(s. 129).
Lärarinnan fröken E di t S ven s so n har besvarat Götlinds
frågelista för Lena ock bl i Kullings härad, den senare i samarbete med sin syster,
Lärarinnan fröken Ida Svens so n, som dessutom fyllt
Götlinds frågelista för Götene i Kinne härad. Bägges arbeten
ha honorerats av Götlind ur anslaget från Längmanska kulturfonden.
Västmanland. Om lektor E. Br a tes arbete rörande Norbärgsmålet se under kap. III: 2 ovan.
Fröken M aj a F or sal un d har inlemnat ett synnerligen
innehållsrikt, väl illustrerat manuskript "Från gruvor och hyttor
i Nya Kopparberg", vari särskilt hithörande folkliga tärminelogi
har uppmärksammats. Detta arbete har honorerats av landstingsmedel.
Fil. mag. E. Ho lm k v is t har under åren 1923 ock 1924 utökat sin ordsamling från Nora ock gjort uppteckningar rörande
formlära ock syntax i samma ort. Holmkvist har honorerats av
landstingsmedel.
Rektor Sam Jansson har i anslutning till sitt ovan omtalade arbete i ock för utredigering av Torsten Ericssons västmanländska samlingar under sommaren 1923 inom den del av
Västmanland, som tillhör Örebro län, utfört kontrollerings- ock
kompletteringsarbeten till dessa samlingar samt dessutom påbörjat
en egen undersökning i sin hemort, Lindesbärg, som av Torsten
Ericsson förbigåtts i avvaktan på att Jansson skulle, enligt mellan
dem träffad överenskommelse, här företaga den nu började undersökningen.
DoUnten Erik Neum a n har under tiden 1 /9-15/9 1923 med
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särskild hänsyn till de av honom speciellt studerade frågorna rörande vissa språkliga företeelsers utbredning gjort dialektundersökningar i Björkskogs ock Kungsörs s:nar, vilket arbete honorerats av landstingsanslag.
Östergötland. Fil. kand. Gustaf Olsson har somrarna
1923 ock 1924 utfört folkloristiska ock språkliga undersökningar
inom Hällestads s:n. Ersättning härför har lemnats dels av Hyltåt-Cavalliusstiftelsen i Lund, dels av Undersökningen av svenska
folkmål, dels av Styrelsen för östgötamMens undersökning i Uppsala.
Om fil. stud. Sven Olssons ortnamnsundersökningar i
norra Vättertrakten se ovan under Närke.
Fil. lic. A. T. Å lander har i juni 1924 påbörjat en ny resa
genom Östergötland för att studera särskilt vissa till konsonantläran hörande företeelser, däribland utbredningen av skorrande r.

Utrikes orter. Rektor G. D a n e-11 har med understöd från
Längmanska kulturfonden 'fortsatt sina undersökningar av estsvenska dialekter, denna gång åtföljd av en ny medarbetare, fil. stud. N.
Tiberg. Tibergs resa understöddes med anslag av gåvomedel, som
av direktör Ivar Hellberg genom Kulturhistoriska Föreningens förmedling ställts till Undersökningens av svenska folkmål förfogande
för undersökningar rörande svenskarna i Estland. Mellan Danell
ock Tiberg har den arbetsfördelningen träffats, att Tiberg skall,
efter det han under Danells ledning orienterats inom flera av de
estsvenska bygderna, ensam vända sig till två bland dessa bygder,
nämligen Dagö ock Rågöområdet, åt vilka områden Danell ej hade
tillfälle att ägna de undersökningar, som förhållandena nu påkallade. Danell ock Tiberg inledde sin resa med ett gemensamt besök
i Svenska Litteratursällskapets i Finland FolkloriStiska arkiv i
Helsingfors, där de studerade arkivets material rörande estsvenskarna. Inom Estland, dit de anlände den 4 augusti 1923, ställdes
deras gemensamma resa först till Lilla Rågö, därifrån till Nuckö,
därifrån till Ormsö. Sedan skildes deras vägar, i det Tiberg från
Ormsö reste till Dagö, där han uppehöll sig 11/8-18/8. 1 Reiki
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(svenskarnas namn på den socken, som tyskarna kalla Röiks ock
esterna Reigist) fann Tiberg 8 personer, som ännu behärska den
gamla svenska Dagödialekten ock som utgöra den sista kvarlevan
av Dagösvenskarna. • Början till undersökning av denna hittils
ostuderade dialekt gjordes nu under jämförelse med dess dotterdialekt, Gammelsvenskbymålet i södra Ryssland, som 1905-1906
studerats av professor A. Karlgren, vars manuskript medfördes på
resan. Med Dagödialektens utforskande kunde emellertid på den
korta tid, som denna gång stod Tiberg till buds, endast en första
början •göras. Ett snart återupptagande av arbetet är nödvändigt.
Visserligen äro de av Tiberg anträffade 8 Dagösvenskarna ett
större antal, än man enligt tidigare underrättelser väntat att finna
på önl, men för var och en av dem, som går bort, minskas möjligheterna till jämförelse ock kontroll de olika sagesmännen emellan.
Efter att under några dagar (19/8_22/8.,) ha samarbetat med Danell
i Nuckö återvände Titerg till Lilla Rågö, varifrån han, efter besök
även i Dorpat ock Reval, återkom till Sverige den 30 augusti.
Danens arbeten koncentrerades huvudsakligen till Ormsö (19818/8) ock Nuckö (19/8-5/o). Utom Danell ock Tiberg har under
samarbete med dem även pastorn, numera rektorn för Birkas' folkhögskola P. Söderbäck med anslag från Längmanska kulturfonden
under sommaren 1923 gjort uppteckningar bland estsvenskarna.
Söderbäcks uppteckningsarbete var förlagt till Rågöarna ock inriktades helt ock hållet på folklore ock folkliv.

) Jfr Sv. landets_ 1923, s. 66.

Översikt av inkomster ock utgifter
för under budgetperioderna 1/1 -30/6 1923 ock 1/7 1923- 1)/6
1924 från Uppsala ledda undersökningar av svenska
folkmål.
I. Budgetperioden iii—"/, 1923.
A. Medel som förvaltats av den stgsunderstödda
Undersökningen.
1. Sammandrag av räkenskaperna för användningen av
statsanslaget.
Inkomster.
kr. 14,300. oo
Av 1922 års riksdag beviljat anslag för tiden 1/1.—"/6 1923
Summa kr. 14,300.00
Utgifter.
kr. 4,500.00
Arvoden: till Geijer
500. 00
„ Torsten Ericsson
„ Torsten Ericssons ställföreträdare (jfr ovan s. 7 f,) : Manne
Eriksson kr. 838.50, Anton Andersson kr. 81. oo, H. Gustavson
kr. 80. 50, Götlind kr. 1,500. 00 . . „ 2,500. 00 kr. 7,500. 00
kr. 145. 80
Reseersättningar: till Geijer
200. 00 „
„ folkskolläraren J. Back
300. 00
„ docenten T. Bucht
276. oo
fil. dr J. Götlind
86. 75
prof. B. Hesselman
300. 00
fil. mag. S. Larsson
Transport kr. 1,308.55 kr. 7,500.00
9/

21

If
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Transport kr. 1,308.55 kr. 7,500.00
300.00
Reseersättningar: till fil. dr L. Levander
150. 00
„ fil. stud. H. Liden ....
57. 30
fil. stud. R. Löfgren
100. 00
fil. mag. A. Nygård
100. 00
fil. stud. G. Olsson ....
f. d. folkskolläraren 0.
523. 15
P. Pettersson .....
150.00
fil. stud. A. L:son Sers „
311. 00 ,, 3,000. oo
lektor A. Vestlund
yy

Inlösen av handskrifter:
till fil. kand. G. Berg för samlingar till en
ordbok över dialekten i Frändefors i Dalskr. 100.00
land
till teol. stud. Ivar Franzén för en uppsats
"Folkets tro och liv i en sörmlandssocken,
30. 00
förr och nu"
till fil. stud. Maria K:son Häger för en mindre
ordsamling samt för skrock ock sägner från
15. 00
Norrbärke i Dalarne
till f. d. folkskolläraren 0. P. Pettersson för
en del av en ordsamling rörande folkmålet i
100. 00
Vilhelmina i Västerbottens län
till fil. stud. A. L:son Sers för en formlära
300. 00
för Gärdsjömålet i Rättvik i Dalarne
fl

25

545. 60

Materialier:
böcker ock kartor kr. 439.54, papper ock övriga
kr. 640. 81
materialier kr. 201.27
Tillfällig arbetsjälp:
kr. 111.00
jurnalisten Anton Andersson
80. 00
fil. kand. Märta Andersson
30. 00
fil. kand. G. Berg
708. 50
fil. mag. H. Gustavson
240. 00
fil. dr J. Götlind
„ 1,187. 50
fröken Dagmar Jönsson
16. 00 „ 2,373. 00
fil. dr Carin Pihl
Diverse expenser:
maskinskrivning kr. 51.04, telefon- ock telegramavgif ter samt posti)orton kr. 100.26,
frakter ock bud kr. 9.05, bindning kr. 67.40,
241. 19 „ 3,255. 00
övriga expenser kr. 13.44
Summa kr. 14,300.00
51
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2. Redogörelse för de landstingsanslag för år 1923, för vilka den
statsunderstödda Undersökningen är redovisningsskyldig.
a. Gävleborgs läns landstings anslag.
Inkomster.
Anslag för år 1923

kr. 300. 00
Summa kr. 300.00
Utgifter:

Till fil. kand. P. E. T. Lindkvist för dialektundersöknin2
gar inom Gästrikland
kr. 100.00
Till fil. kand. D. Strömbäck för uppteckning av folktro,
folkdiktning ock ortnamn m. m. från s. v. Hälsingland
50. 00
Till densamme för dialektundersökningar i Alfta ock
Ovanåker
150. 00
,
Summa kr. 300.00
b. Jämtlands läns landstings anslag.
Inkomster.
Behållning 31/12 1922

kr. 225. 00
Summa kr. 225.00

Utgifter.
Till fig. kand. Sven Svenson för dialektuppteckningar från
Bärg m. m.
kr.
25. 00
Till jurnalisten Anton Andersson för landsmålsuppteckningar från Kyrkås
50. 00
Till docenten T. Bucht för uppteckning av dialekt, folkmusik m. m. i Sundsjö, Stugun m. fl. s:nar
150. 00
Summa kr. 225. 00
c. Jönköpings läns landstings anslag.
Inkomster.
Det för år 1922 beviljade, men detta år ej till Undersökning av svenska folkmål inbetalade ock därför ur andra
medel förskotterade anslaget (jfr årsredogörelsen för år
1922)
kr.
Anslag för år 1923

250. 00
250.00
Summa kr. 500.00
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Utgifter.
Täckning av förskottering från är 1922 (jfr årsredogörel250. oo
kr.
sen för nämnda år)
Till fil. kand. Gustaf Petersson för dialektundersökningar
i Nässjö
Till fil. lic. A. Forsström för dialektuppteckningar i
50. oo
Hakarp
Till frihärre E. Kruuse för dialektuppteckningar i Kull100.
torp m m 1
Summa kr. 500.00
100. 00

79

00

Kalmar läns norra landstings anslag.
Inkomster.
kr.
Summa kr.

Anslag för år 1923

200. 00
200. 00

Utgifter.
50. 00
Till lektor J. Stårck för dialektundersökningar i Lofta kr.
Till fil. lic. A. T. Alander för dialektundersökningar i
150. 00
Lönnebärga, Hässleby ock Locknevi
Summa kr. 200.00
59

Kalmar läns södra landstings anslag.
Inkomster.

275. oo
150. 00
Summa kr. 425. 00
kr.

Behållning 31/12 1922
Anslag för år 1923

/9

Utgifter.
425. 00
Till frihärre E. Kruuse för dialektundersökningar i Alem kr.
Summa kr. 425.00
Kronobärgs läns landstings anslag.
Inkomster.
Behållning 31/22 1922
Anslag för år 1923

25. 00
250. 00
Summa kr. 275. 00
kr.
79

1) Dessa undersökningar äro jämväl understödda av Smålands landsmålsförening i Lund (jfr ovan s. 130).
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Utgifter.
Behållning 31/12 1923

kr.
275. 00
Summa kr. 275. 00

g. K opparbärgs läns landstings anslag.
Inkomster.
Behållning 31/12 1922
Anslag för år 1923

kr.
660. 02
„ 4,000. 00
Summa kr. 4,660. 02
Utgifter.

Till fil. dr L. Levander för bearbetning av övre Dalarnes
folkmål (1/2-2°/2, 13/8-31/10, 3/22-3922, 12/32-31/22 1923)1 kr. 3,561.07
Till fil. kand. Märta Andersson för dialektundersökningar
i Folkärna ock Grytnäs
200. 00
Till hr K. Sporr för en ordlista från Stora Skedvi
25. 00
Till komminister E. öhnell för dialektuppteckningar i
Venan
150. 00
Till fil. stud. Maria K:son Häger för dialektundersökningar i Norrbärke, Söderbärke ock Grangärde
200. 00
Till fil. kand. Märta Andersson för dialektuppteckningar i
Gagnef, Folkärna ock Grytnäs
150. 00
Behållning 31/12 1923
373. 95
Summa kr. 4,660.02
2>

27

fl

h. Västmanlands läns landstings anslag.
Inkomster.
Anslag för år 1923

kr.
750. 00
Summa kr. 750. 00

1) Doktor Levanders arvode, som liksom föregående år beräknats
enligt en norm av 600 kr. för arbetsmånad, har utom av landstingsmedel bestritts av gåvomedel (jfr nedan s. 143). För månaderna januari
—april 1923 (med frånräknande av de tider han ej tjänstgjort) har sålunda arvodet helt ock hållet bestritts av gåvomedel, för maj månad
1923 delvis av återstående gåvomedel (kr. 280.00), delvis av landstingsmedel (kr. 181.07), delvis av besparingar å ett år 1922 Levander tillfallet anslag från Längmanska kulturfonden (kr. 138.93). För månaderna juni—december 1923 av landstingsmedel, för januari—april 1924
av landstingsmedel, för maj—juni 1924 av gåvomedel (jfr nedan s. 150).
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Utgifter.
Till docent E. Neuman för dialektundersökningar i Björskog ock Kungsör
kr. 216. 66
Behållning 'ha 1923
533. 34
Summa kr. 750.00
i. Örebro lkins landstings anslag.
Inkomster.
kr.
750. 00
Summa kr. 750. 00

Anslag för år 1923

Utgifter.
Till fil. mag. E. Holmkvist för dialektuppteckningar i Nora kr.
Till fil. kand. G. Berg för dialektundersökningar i Askersunds landsförsamling
Till fil. mag. E. Holmkvist för uppteckningar rörande formlära ock syntax ni. m. i Nora
Till fil. kand. G. Berg för språkliga ock folkloristiska imdersökningar i Götlunda, Glanshammar, Ringkarleby ock
Kil
„
Till fröken Maja Forsslund för uppteckningar från Nysund
(Närkesdelen)
Till rektor Sam Jansson för dechiffrering ock utskrivning
av Torsten Ericssons efterlemnade uppteckningar från
Ljusnarsbärgs s:n
Behållning 31/12 1923
Summa kr.
tf

75.00
100. 00
200. 00

100. 00
40.00
200. 00
35.00
750. 00

Av ovannämnda landstingsanslag belöper på budgetperioden 1/1-33/6 1923 följande.
Inkomster.
Behållning 31/12 1922
Under tiden 1/1-396 1923 influtna landstingsanslag

kr. .1,185.02
6,400. 00
Summa kr. 7,585.02

Utgifter.
För undersökningar under tiden 1/1-33/2 1923
Behållning 33/6 1923

kr.
881. 07
„ 6,703. 95
Summa kr. 7,585. 02
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3. Redovisning för av Undersökningen disponerade gåvomedel
iii-3°/6 1923.
a. Aktie-Bolaget Graningevärkens gåvomedel.
Inkomster.
250.00
kr.
Summa kr. 250. 00

Behållning 31/12 1922
Utgifter.

250.00
kr.
Summa kr. 250.00

Behållning 30/8 1923

b. Gåvomedel för undersökningar rörande
svenskarna i Estland.
Inkomster.
Gåva av direktör I. Hellberg

kr. 800.00
Summa kr. 800.00

Utgifter.
kr.
Summa kr.

Behållning 3% 1923

800.00
800.00

Murrayska gåvomedel för docent E. Neumans
västmanländska undersökning.
Inkomster.
Behållning 31/12 1922
Genom landshövding W. Murray

kr. 515. 77
700.00
„
Summa kr. 1,215. 77

Utgifter.
kr. 1,215. 77
Summa kr. 1,215. 77

Behållning 30/6 1923

Stora Kopparbärgs Bärgslags Aktie-Bolags
gåvomedel.
Inkomster.
Behållning 31/12 1922

kr. 1,331. 07
Summa kr. 1,331. 07
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Utgifter.
Till fil. stud. Maria K :son Häger för ordregister till en
proseniinarie-uppsats "Kolnings- och hyttermer i Västerbergslagen"
20. 04
kr.
Till densamma för teckningar till ovannämnda uppsats
15. 00
Behållning 30/6 1923
1,296. 07
Summa kr. 1,331. 07
e. Zornska gåvomedel för dalmålsundersökningen.
Inkomster.
Gåva av fru Emma Zorn

kr. 1,500. eo
Summa kr. 1,500. 00
Utgifter.

Till fil. dr L. Levander för bearbetning av övre Dalarnes
folkmål (124-28/2, 124-314)1
kr. 1,500. 00
Summa kr. 1,500. 00

4. Redovisning för av Undersökningen disponerade räntemedel
1/1-30/6 1923.
Inkomster.
Räntebehållning 3142 1922

kr. 454. 86
Summa kr. 454. 86
Utgifter.

Behållning 396 1923

kr.
454. 86
Summa kr. 454. 86

B. Medel som förvaltats av särskilda föreningar ock styrelser
i Uppsala.
1. Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens undersökning
i Uppsala räkenskaper 1/1-396 1923.
Inkomster.
Behållning 3142 1922
1)

Jfr ovan, s. 140.

kr. 7,129. 54
Summa kr. 7,129. 54
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Utgifter.
kr. 7,129. 54
Summa kr. 7,129. 54

Behållning 3°/6 1923

2. Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommiW i Uppsala
1/1-3°/0 1923.
Inkomster.
Behållning 31/12 1922
Under år 1922 upplupna räntor
Älvsborgs läns landstings anslag för år 1923
Bidrag av fabrikör D. Olander, Borås

kr. 4,880. 74
108. 88
500. 00
300. 00
Summa kr. 5,789. 62
fl

Utgifter.
Till fil. dr J. Götlind, arvode för tiden 24/12-30/12 1922 .. kr. 116. 66
Till densamme för bearbetning av västgötskt dialektma500. 00
terial under förra 'halvåret 1923
Till fröken Amanda Jungner för ifyllande av en typord50. 00
lista från Väne-Ryr 1923
Till frihärre E. Kruuse för dialektundersökningar i Un150. 00
denäs 1923
Till densamme för dialektundersökningar i Tived ock
225. 00
Beatebärg i Skaraborgs län
Till fröken Edit Svensson för ifyllande av dr Götlinds
50. 90
"kompletterande typordlista" för Fyrunga ock Vinköl
4,697. 96
Behållning "/6 1923
Summa kr. 5,789. 62
yy

77

Sammanfattning av redogörelserna för särskilda
kassor 1- I1-3°I6 1923.
Inkomster.
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen
i Uppsala.
Statsanslag för budgetperioden 14.-390 1923 kr. 14,300. 09
7,585. 02
Landstingsanslag 1h-30/6 1923
5,096. 84
Gåvomedel 1/1.-3°/6 1923
454. 86 kr. 27,436. 72
Besparade räntor från 1922
Transport kr. 27,436. 72
yy

15
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B. Medel förvaltade av särskilda styrelser ock föreningar
i Uppsala.
Transport kr. 27,436. 72
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
kr. 7,129. 54
Behållning "in 1922
2. Av Västgöta folkmålskommitt 6.
Behållning 31/12 1922
Under tiden 1/1.--8°/6 1923 influtna anslag
Upplupna räntor

kr. 4,880. 74
800. 00
108. 88 kr. 5,789. 62
22

Summa kr. 40,355. 88

Utgifter.
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen
i Uppsala.
Utbetalningar av statsanslaget under tiden 1/1-3°/6 1923.. kr. 14,300. 00
Utbetalningar av landstingsanslag under
kr. 881. 07
tiden 1/1.-30/6 1923
„ 6,703. 95
7,585. 02
Behållning av landstingsanslag 30/0 1923
Utbetalningar av gåvomedel under tiden
kr. 1,535. 00
11
1-30/0 1923
3,561. 84 „ 5,096. 84
Behållning av gåvomedel 39, 1923
454. 86
Behållning av räntemedel 3°/6 1923
22

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser ock föreningar
i Uppsala.
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
kr. 7,129. 54
Behållning 396 1923
2. Av Västgöta folkmålskommitt&
Utbetalningar under tiden 1/1.-30/6 1923
Behållning 3°/6 1923
10 — Sv. landsm. 1924.

kr. 1,091. 66
„ 4,697. 96 kr. 5,789. 62
Summa kr. 40,355. 88
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Budgetperioden 1/7 1923—"/6 1924.
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen.
1. Sammandrag av räkenskaperna för användningen av
statsanslaget 1/7 1923-1% 1924.
Inkomster.
Av 1923 års lagtima riksdag beviljat anslag för tiden
kr. 26,000. 00
1/7 1923-396 1924
Summa kr. 26,000. 00
Utgifter.
kr. 9,000.00
Arvoden: till Geijer
„ G-ötlind
„ 6,000. 00 kr. 15,000. 00
Reseersättningar: till Geijer
kr.
507. 50
Götlind
89. 00
fil. kand. Märta Anders„ • 400.00
son
folkskolläraren j. Back „
130. 00
arkivarien 0. Bannbers „
104. 75
fil. kand. G. Berg
200. 00
„
181. 00
„ rektor J. Boöthius
„ fil. lic. P. Envall
200. 00
„ fil. stud. Maja Ericsson „
250. 00
fil. lic. A. Forsström
80.00
„ rektor Sam Jansson ..
45. 00
„ fil. lic. R. Jirlow
00
„ fil. mag. S. Larsson
200. 00
„ fil. dr L. Levander....,,
293. 45
400.00
„ fil. kand. A. Nygård
200. 00
.„ fil. stud. G. Olsson
„ f. d. folkskolläraren 0.
P. Pettersson
200. 00
00
„ rektor J. Romson
„ teol. ock fil. kand. E
250. 00
Sandback
„ fil. stud. A. L:son Surs „
180. 00 „ 3,933. 70
Transport kr. 18,933. 70
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Transport kr. 18,933.70
Inlösen av handskrifter:
till arkivarien 0. Bannbers för ett manukr. 250:00
skript: "Flodamålets ordböjning"
till densamme för ett manuskript: "Malungs250. 00
målets ordböjning"
till fil. kand. G. Berg för fortsättning av ett
manuskript: "Bidrag till kännedomen om
en sydlig Dalslandsdialekt Ordbok R—ö
jämte tillägg till hela ordboken"
200. 00
77
till fil. stud. Maja Ericsson för dialekt- ock
folkminnessamlingar från Edsleskog ock
100. 00
Animskog i Dalsland
97
till frihärre E. Kruuse för landsmålssamlin50.00
gar från Mönsterås i Småland
till fil. stud. Ingeborg Nordin för ett manuskript: "Om gårdsnamn i Ovansjö", Gästrik50. 00
land
29
Till f. 4. folkskolläraren 0. P. Pettersson för
fortsättning av ett manuskript: "Ordbok
100. 00
över Vilhelminamålet"
JI
Till fil. kand. D. Strömbäck för excerpter rörande hälsingska mål ock för samlingar
50. 00 „ 1,050. 00
från Voxna s:n i Hälsingland
If
Materialier:
böcker ock kartor kr. 444. 47, kartonger kr.
101.50, tryckning av tabellblanketter för
den språkgeografiska översikten över övre
Dalarnes folkmål kr. .77.25, papper ock övkr. 1,121.56
riga materialieir kr. 498.34
Tillfällig arbetsjälp :
kr.
540. 00
fröken M Enquist
373. 00
fil. mag. M. Eriksson
.687. 00
fil. mag. Il. Gustavson
68. 00
härr T. Gärdström
97
„ 2,423. 50
fröken D. Jönsson
21. 75 , 57 4,113. 25
stud. N. Ljungqvist
Diverse expenser:
maskinskrivning kr. 310.80, telefon- ock telegramävgifter samt postporton kr. 207.17,
frakter ock bud kr. 23.95, kostnader för
tryck å ordlappar 'kr. 48.00, bindning kr.
781. 49 „ 6,016. 30
183 82, övriga expenser kr. 7.75
Summa kr. 26,000.00
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2. Landstingsanslag för vilka den statsunderstödda Undersökningen är redovisningsskyldig.
Av de för år 1923 beviljade landstingsanslagen
belöper på perioden 117-31/12 1923 följande (jfr ovan):
Inkomster.
Behållning 1/7 1923
Under tiden 1/7-31/12 1923 influtna landstingsanslag

Utgifter.
För undersökningar under tiden 1/7-13/12 1923
Behållning 31/12 1923

kr. 6,703. 95
500. N
Summa kr. 7,203. 95

kr. 5,986. 66
„ 1,217. 29
Summa kr. 7,203.95

Av de för år 1924 beviljade landstingsanslagen
belöper på tiden 1/1-3°/6 1924 följande:
Inkomster.
Behållning 1/1. 1924
Under tiden 1/1. 39,3 1924 influtna landstingsanslag

kr. 1,217. 29
„ 6,200. 00
Summa kr. 7,417. 29

Utgifter.
För undersökningar under tiden 1/1-3°/6 1924
Behållning 30/6 1924

kr. 3,746. 00
„ 3,671. 29
Summa kr. 7,417. 29

Fullständig redogörelse för användningen av de för år 1924 beviljade landstingsansla;gen skall lämnas i nästa årsberättelse.

3. Redovisning för till Undersökningen influtna gåvomedel
under tiden 1/7 1923-396 1924.
a. Aktie-Bolaget Graningevärkens gåvomedel.
Inkomster.
Behållning 1/7 1923

kr. 250. 00
Summa kr. 250. 00
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Utgifter.
Behållning 30 /6 1924

kr.
250. 00
Summa kr. 250.00

Hellbergska gåvomedel för undersökningar
rörande svenskarna i Estland.
Inkomster.
Behållning 1/7 1923

kr. 800. 00
Summa kr. 800. 00

Utgifter.
Till fil. stud. N. Tiberg för en resa till Estland för undersökning av svenska dialekter sommaren 1923
kr. 400. 00
Behållning 30/6 1924
400. 00
Summa kr. 800. 00
Murrayska gåvomedel för docent E. Neumans
västmanländska undersökning.
Inkomster.
Behållning 1/7 1923

kr. 1,215. 77
Summa kr. 1,215. 77
Utgifter.

Behållning 30/0 1924

kr. 1,215. 77
Summa kr. 1,215. 77

Stora Kopparbärgs Bärgslags Aktie-Bolags
gåvomedel.
Inkomster.
Behållning 1/7 1923

kr. 1,296. 07
Summa kr. 1,296. 07
Utgifter.

Behållning 396 1924

kr. 1,296. 07
Summa kr. 1,296. 07

Zornska gåvomedel för dalmålsundersökningen.
Inkomster.
Gåva från fru Emma Zorn

kr. 1,500. 00
Summa kr. 1,500. 00
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Utgifter.
'Till fil. dr L. Levander för bearbetning av övre Dalarnes
kr. 1,200.00
lolkmål under maj ock juni 1924
300. 00
Behållning 3016 1924
Summa kr. 1,500. 00
1. Asanderska gåvomedel.
In.komster.
'Från 0. Olofsson i Asen, Lillhärdal, för utredigering av
kr. 1,000.00
S. Asanders efterlämnade samlingar från Härjedalen
Summa kr. 1,000. 00
Utgifter.
Till docent T. Bucht för arbete i ock för katalogiseringen
56. ou
kr.
' av Asanders samlingar
Till Almqvist & Wiksell för maskinskrivning av ovan8. 00
nämnda förteckning
Till jurnalisten Anton Andersson för utskrivning av ste61. 50
nogram i Asanders samlingar
Till fil. lic. R. Jirlow för resa till Härjedalen i ock för
200. 00
utredigering av Asanders samlingar
674. 40
Behållning sola 1924
Summa kr. 1,000.00
19

59

>5

4. Redovisning för av Undersökningen disponerade räntemedel.
Inkomster.
Räntebehållning 117 1923
Under tiden 1/7-30/0 1924 upplupna räntor

kr.
„

454.86
246. 00

Summa kr.

700. 86

Utgifter.
kr.
Till fröken D. Jönsson, fyllnadsersättning
Till docent H. Geijer ersättning för utlägg av postporton
, i Undersökningens tjänst
Till en adreså med anledning av Nordiska Museets femtio,,
årsjubileum
Till fil, stud. Sam Owen Jansson för fortsättande av en
topografisk katalog över Västmanlands-Dala landsmåls,
förenings samlingar
Behållning 3')/6 1924
Summa kr.
5/

39

73

150. 00
2. 84
12. 00
45. 00
491. 02
700. 86
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E. Medel som förvaltats av särskilda föreningar ock styrelser
i Uppsala.
1. Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens
undersökning i Uppsala räkenskaper under tiden
1/7 192 3-3(16 1924.
Inkomster.
kr. 7,129. 54
Behållning 1/7 1923
Gåva av godsägaren J. G. Wennersten, Kallerstad, Linkö200. oo
ping
244. 29
Under år 1923 upplupen ränta
115. 08
Under tiden 1/1-33/6 1924 upplupen ränta
Summa kr. 7,688. 91
Utgifter.
Till fil. lic. A. T. Alander arvode för bearbetning av makr. 1,600. 00
terial
450. 00
Till fil. dr F. Tydkn för bearbetning av material
Till fil. stud. Gustaf Olsson bidrag till undersökningar i
100. 00
Hällestad i Östergötland
„
„ 5,538. 91
Behållning 3°/6 1924
Summa kr. 7,688. 91
9t

: Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommit“
i Uppsala under tiden 1/7 1923—/6 1924.
Inkomster.
Behållning 1/7 1923
Under budgetåret upplupna räntor
Älvsborgs läns landstings anslag
Försålda exemplar av "En västgötabok"

kr. 4,697. 96
148. 59
500. 00
100. oo
Summa kr. 5,446. 55

Utgifter.
Fil. dr J. Götlind för bearbetning av västgötskt dialektkr.
500. 00
material under senare hälften av år 1923
Till densamme för bearbetning av västgötskt dialektma500. oo
terial under förra hälften av år 1924
200. 00
Skattmästarens årsarvode
1. 50
Maskinskrivning
„ 4,245. 05
Behållning "/6 1924
Summa kr. 5,446. 55
ft
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Sammanfattning av redogörelserna för särskilda
kassor under budgetåret 1923-1924.
Inkomster.
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen
i Uppsala.
Statsanslag för tiden 1/7 1923-3°4 1924
Landstingsanslag 1/7 1923-204 1924
Gåvomedel 1/7 1923—°°/6 1924
Besparade räntor

kr. 26,000. 00
„ 13,403.95
„ 6,061. 84
700.86 kr. 46,166. 65
„

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.
i: Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
Behållning 1/7 1923
Inkomster

kr. 7,129.54
559.47 kr. 7,688.91
„

2. Av Västgöta folkmålskommitt6
Behållning 1/7 1923
Inkomster

kr. 4,697.96
748.59 kr. 5,446.55
„
Summa kr. 59,302.11

Utgifter.
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen
i Uppsala.
Utbetalningar av statsanslaget för budgetåret 1923-24.. kr. 26,000.00
Utbetalningar av landstingsanslag under tiden
kr. 9,732. 66
1/7 1923-30/6 1924
3,671. 29 „ 13,403.95
Behållning av landstingsanslag 20/6 1924
Utbetalningar av gåvomedel under tiden
kr. 1,925. 50
1/7 1923-3°/6 1924
4,136. 34 „ 6,061. 84
Behållning av gåvomedel °04 1924
Utbetalningar av räntemedel under tiden 1/7
kr.
209. 84
1923-8°4 1924
491. 02 „
700. 86
Behållning av räntemedel 3°/6 1924
99

Transport kr. 46,166.65
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B. Medel förvaltade av särskilda styrelser ock föreningar
Uppsala.
Transport kr. 46,166. 65
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
Utbetalningar till täckande av utgifter under
kr. 2,150. 00
tiden 1/7 1923-30/6 1924
„ 5,538. 91 kr. 7,688. 91
Behållning till '°/6 1924
2. Av Västgöta folkmålskommitt6
Utbetalningar under tiden 1/7 1923-3°/6 1924 kr. 1,201.50
„ 4,245. 05 kr. 5,446. 99
Behållning 3°/,3 1924
Summa kr. 59,302.11

Meddelanden från landsmåls%
föreningarna i Lund rörande arbets%
året 1923.
I. Översikt av inkomster ock utgifter.
1. Skånska landsmålsföreningen.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Anslag av Malmöhus läns landsting
Statsanslag
Räntor in. m.

kr. 3,721.70
„ 1,200. 00
500. 00
7,
163. 59
tf
Summa kr. 5,585.29

Utgifter.
För uppteckningar
Diverse utgifter
Behållning vid årets slut

kr. 1,950.00
„
182. 05
„ 3,453. 24
Summa kr. 5,585.29

2. Halländska landsmålsföreningen.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Ränta
Statsbidrag
Årsavgifter

kr. 488. 52
„
46. 77
„ 1,500. 00
105. 00
„
Summa kr. 2,140.29
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Utgifter.
kr. 600. 00
Till undersökare
För förvärvande av P. N. Peterssons i Vallda sam500. 00
lingar
500. 00
Till KäMns ordbok
65. 00
Materiell, porto m
475. 29
Behållning vid årets slut
Summa kr. 2,140.29
57

29

9>

Småländska landsmålsföreningen.
Inkomster.
kr. 1,071. 37
Behållning vid årets ;början
500. 00
Statsanslag
500. 00
Anslag av Jönköpings ock Kronobärgs läns landsting
150. 00
Diverse inkomster
Summa kr. 2,221.37
93

77

Utgifter.
Arvoden till upptecknare
Behållning vid årets slut

kr. 650. 00
„ 1,571. 37
Summa kr. 2,221.37

Landsmålsföreningen för Blekinge
ock Kalmar län.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Statsbidrag
Anslag av Kalmar läns norta landsting
Anslag av Kalmar läns södra landsting
Räntor m. m.

kr. 2,106. 88
500. 00
200. 00
150. 00
167. 60
Summa kr. 3,124.48
/9

79
79

55

Utgifter.
För uppteckningar
kr. 600. 00
Bidrag till tryckningen av prof. Hj. Lindroths arbete över ölandsdialekterna
500. 00
„
„
23. 00
Materiell
Behållning vid årets slut
„ 2,001. 48
Summa kr, 3,124.48
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II. Översikt av värksamheten.
1. Skånska landsmålsföreningen.
Undersökningar ha under året utförts inom Norra Asbo härad av fil. lic. E. Bruhn, i Järrestads härad av kand. M. Are-.
skoug, i Skytts härad av kand. J. Forssander ock i Vemmenhögs härad av bibliotekarien Malm. Dessa undersökningar ha
avsett att komplettera landsmålsföreningens samlingar i allmänhet: Dessutom ha undersökningar av speciella sidor av ordförrådet igångsatts av fil. lic. E. Bruhn på fyra olika punkter
inom provinsen, men resultatet av dessa föreligger icke ännu.
Genom de gjorda undersökningarna ha till föreningen inkommit:
från Norra Asbo härad
„ Järrestads
,,
„ Ingelstads
„ Skytts
„ Vemmenhögs „
59

1,147 ordlappar
1,838
„
133
948
1,086
Summa ordlappar 5,152.
97

72

2. Halländska landsmålsföreningen,
Uppteckningar ha under år 1923 gjorts av kand. C. G. Lindberg, som inlämnat o. 700 ordlappar från Ränninge, o. 300 frän
Voxtorp ock o. 350 från Hishult jämte tillhörande redogörelse,
samt av kand. R. Körner, som inlämnat o. 1,300 ordlappar från
Holms socken jämte redogörelse ock o. 270 ordlappar från
Torup.
Ett av de mål, som föreningen vid sitt stiftande satte för
sin värksamhet, har under året iförvärkligats, i det att ett belopp av 500 kronor kunnat lämnas som tryckningsbidrag lör ock
till inlösen av ett antal exemplar av J. Kalens Ordbok över
Fageredsmålet, sedan denna under året sluttryckts. Härigenom
har emellertid det kapital av inbetalda medlemsavgifter ock
upplupna räntor, som hittils besparats, förbrukats. Detta är
så mycket mera kännbart, som föreningen under året kunnat
träffa preliminärt avtal om förvärv av de omfattande, av fors-
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karna på ifrågavarande ock angränsande dialektområden väl
kända ock uppskattade ,saanlingar från Fjäre härad, som lantbrukaren P. N. Petersson i Vanda under en 50-årig samlarvärksamhet hopbragt. Härr Petersson har under året börjat
utskriva samlingarna på 16:0-lappar, enligt föreningens vanliga
system. I färdigt skick torde de komma att omfatta omkring
25,000 ord, i allmänhet mycket rikt exemplifierade med böjningsformer ock fraser. En samling av täxter på 370 kvartblad har
under året inlämnats. En med hänsyn till önskvärdheten att
kunna förvärva dessa värdefulla samlingar utan att försumma
övriga undersökningar i landskapet särskilt motiverad framställning om anslag av Hallands läns landsting har tyvärr icke
kunnat bifallas.
3. Småländska landsmålsföreningen.
Småländska landsmålsföreningen har under år 1923 låtit påbörja uppteckningsarhete i Fryeleds socken i Jönköpings län
ock i Kalvsviks ock Jäts socknar i Kronobärgs län, på förra
stället av baron E. Krause, på det senare av teol, ock fil. kand.
Jul. Wellhagen. Syftemålet med dessa uppteckningar har varit
att komplettera föreningens samlingar från Jönköpings ock
Kronobärgs län ock därigenom möjliggöra ett noggrannare uppdragande av gränslinjer för ur lexikalisk, grammatisk ock
ordgeografisk synpunkt intressanta språkliga" företeelser..
4. Landsmålsföreningen för Blekinge
ock Kalmar län.
Föreningen utsände för sommaren 1923 teol. kand. Josef
Ericsson att värkställa landsmålsuppteckningar i Fliseryds ock
Långemåla :socknar i Kalmar läm. De av honom gjorda uppteckningarna, som utgöras av över 1,200 ordlappar för vardera
socknen, ha på hösten 1923 inlämnats till föreningen.
I december 1923 beslöt föreningen att bevilja kandidat Julius
Wellhagen medel i ock för kompletterande av tidigare uppteckningar av landsmålet i Kråksmåla ock Fagerhults socknar, varvid särskilt skulle fästas avseende vid att vinna närmare an-
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knytning till undersökningar företagna av Småländska landsmålsföreningen i angränsande trakter av Kronohärgs län. Kandidat Wellhagens undersökningar, som voro avsedda att läggas
på en bredare bas än vanligt, ha ännu icke hunnit att slutföras.
Ovanstående uppgifter ha lämnats: för Skånska landsmålsföreningen av f. d. förste bibliotekarien A. Malm, för Halländska
av förste bibliotekarien B. Möller, för Småländska av fil. lic. G.
nedström ock docenten J. Lundberg, för Blekinge-Kalmar landsmålsförening av professor E. A. Kock ock professor H. Petersson.
Lund den 6 okt. 1924.
För Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund
Emil Olson
Sekreterare.

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns,. ock dialektforsk,
ning vid Göteborgs Högskola
febr. 1923--febr. 1924.

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 1923 ha från Institutets sida
valts advokat 0. Rygård med prof. V. Lundström som suppleant,
från lärarerådets prof. Almquist med prof. Gränström som.
suppleant. Under arbetsåret ha hållits ett styrelsesammanträde
ock fyra sammanträden inom arbetsutskottet.
Såsom assistent inom arkivet har febr.—okt. tjänstgjort fil.
kand. D. Palm ock under den övriga tiden fil, kand. ock fil. mag.
L. Levin.
II. Ekonomi.
Med avseende på inkomster ock utgifter under kalenderåret
1923 samt med avseende på Institutets ekonomiska ställning vid
slutet av nämnda år hänvisas till den •i Högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen.
III. Institutets arkiv (Göteborgs ortnamns- ock
landsmålsarkiv)
har, vad handskrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen
genom sukcessiv införlivning av resultatet av de genom Institutet igångsatta arbetena (varom se IV), dels genom förvärvande av följande handskrifter:
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M. S v enun gsso n, Språkprov från Hjärtum.
J —n, Det forna Bolm med Bölminge och Bolmen.
A. Hans so n, Tillägg till Ordboken över Bromålet.
Dessutom har Institutet varit i tillfälle att taga en avskrift
av en bohuslänsk s. k. "bö"-bok, skriven år 1868 av fiskaren
Henrik Jonasson på Tjörn.
IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.
Undersökningsledarens egna arbeten. Undersökningsledaren har febr.—aug. huvudsakligen varit sysselsatt med att
till trycket befordra band I av "Ortnamnen i Göteborgs och
Bohus län", omfattande Sävedals hd. Kompletteringar av materialet ock kontrollundersökningar ha delvis måst utföras. av
undersökningsledaren parallellt med den slutliga bearbetningen: I denna har prof. Lidén tagit synnerligen värksam del.
Prof. Beckman har läst ett korrektur på hela arbetet. Arbetet
utkom i augusti ock utgör XIX + 367 s. stor 8:o, jämte karta.
Under den övriga delen av arbetsåret har undersökningsledaren främst sysslat nied utarbetande av manuskript till del H
av samma arbete, vilken skall behandla ortnamnen på Göteborgs ;stads område. Därvid har materialet även i någon mån
måst kompletteras.
I Göteborgs ock Bohusläns fornminnesförenings tidskrift
för år 1922 har undersökningsledaren offentliggjort en uppsats
betitlad "Malepert och Marstrand" (jfr Araber. 1921-22); dessutom har han på uppdrag av Drätselkammarens andra avdelning avfattat ett utlåtande över ett av Gatunaminsberedningen
uppgjort förslag till nya gatunamn inom vissa av stadsdelarna
inom Göteborg (utlåtandet är tryckt i Göteborgs Stadsfullmäktiges Handlingar 1923, nr 463). I serien "Natur och Kultur" har
undersökningsledaren utgivit ett arbete med titeln "Våra ortnamn och vad de lära oss" (180 s.).
Av Institutet igångsatta arbeten. Med avseende på de
allmänna principerna för arbetets bedrivande under nuvarande
ekonomiska förhållanden hänvisas till föregående årsberättelse.
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Excerpering av handskrifter i Kammararkivet
har fortgått i den utsträckning, som f. n. ansetts behövlig. Jordeboks- ock tiondelängdsutdragen för Mo socken ha inlemnats.
Den speciella handskriftsexcerperingen för Göteborgs stad
ock Göteborgstrakten har blott behövt bestå i kontrollering.
Arbetet på uppteckning av dialekter ock
levande ortnamnsformer har fortsatts av ins.truerade ock utsända högskolestudenter ock andra medarbetare.
Samlingar av både ortnamn ock dialekt ha gjorts i Styrsö ock
Askims socknar av Askims härad, i Röra socken på Orust samt
i Kville socken ock härad, blott dialektuppteckningar i Landvetters socken av Sävedals härad (oavsett alltså kompletteringarna för ovannämnda ortnamnsarbete), Hjärtums socken av
Inlands Torpe härad — här utförda av en infödd ung hemmansägare, herr M. Svenungsson, som visat sig äga utmärkta förutsättningar för uppgiften ,--, samt i Färgelanda ock Ödeborgs
socknar i södra Dalsland.
En särskilt anställd medarbetare har under undersökningsledarens överinseende påbörjat en genomgång av det i arkivet
förvarade dialektmaterialet, i syfte att upprätta en förteckning
till ledning vid den systematiska komplettering av nämnda material, som snart nog torde böra utföras.
I egenskap av as sist e nt har kand. D. Palm dels handlagt
det löpande arbetet i arkivet, dels under undersökningsledarens
överinseende utarbetat tryckmanuskript till Partille socken ock
i övrigt biträtt vid tryckläggningen av "Ortnamnen i Göteborgs och Bohus lä',n" I. Palm har även bearbetat en del av
naturnamnen inom Göteborgs stads område. Kand. Levin har
väsentligen sysslat med löpande arkivgöromål.

V. Undersökningsledarens undervisning.
Vid vårterminens slut gavs som vanligt en instruktionskurs för dialekt- ock ortnamnsuppteckning, med fyra högskolestudenter som deltagare. Kursen omfattade denna gång blott
7 timmar, i det att den utgjorde en fortsättning på de föreläsningar, som undersökningsledaren under v. t. gav vid Högsko11 — Sv. landsm. 1924.
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lan över "Elementerna av den allmänna fonetiken" ock, därefter,
över "Svensk fonetik". En till fäm timmar sammanträngd kurs i
dialektuppteekning gavs på Högskolans sommarkurser i augusti.
Göteborg den 14 februari 1924.
Otto Sylwan.

Evald Liihn.

Johan Vising.

P. 0. Wigelius.

Nat. Beckman.

Hjalmar Lindroth.

Table des mati4res et Hsumks (1924).
Argot des etudiants de lycees et d'universites, nouv. collection,
par RUBEN G:SON BERG, p. 5-94.
La premiere collection fut publiee en 1900 (XVIII. 8). La nouv.
collection est deux fois plus grande quo la premiere.

Recherches sur les dialectes de la Subde en 1923-24; compterendu par HERMAN GEIJER, p. 95-153.
Le compte-rendu comprend l'annee 1923 et la inie raoitie de 1924.
Orgänisation, travaux, voyages d'investigation (province par province). Accroissement des archives: 41,000 fiches en 16:o (mots de
dialectes, noms de lieux, 10,000 annotations diverses), 4,100 feuilles
en 8:o (la plupart des annotations faites par feu M. T. Ericsson
pendant ses voyages), plus de 2,500 feuilles en 4:o (grammaires et
textes), 1,800 feuilles in folio (entre autres un dictionnaire tres
complet d'un dialecte norrlandais), 7 listes de mots typiques, 171
cahiers d'annotations (de T. Ericsson, S. Asander et 0. Norén, tons
les troix morts en 1923). Recettes et depenses: somme totale 40,354
59,299 cour. (dont 14,300 + 26,000 allocation du gouvernement).

Notices sur les societes d'etudiants å Lund pour des recherches
dialectales, 1923; par EMIL OLSON, p. 154-158.
Recettes: 13,071 cour. (dont allocation du gouvernement 3,000);
depenses pendant l'annee: 5,570 cour.; reserves å l'annee suivante:
7,501 cour. Accroissement des archives: 10,500 fiches de mots. On
a contribue aux frais d'impression du dictionnaire d'un patois de la
province de Halland.

L'institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes
de la Subde d'ouest
Gotembourg; compte-rendu pour
l'annee financielle 1923-24, par HJ. LINDROTH, p. 159
—162.
Organisation. Accroissement des archives: echantillons de textes et
mots annotes; publications: les noms de lieux du gouv. de Gotembnurg 1—II. Travaux executes: noms de lieux excerpes de mscrits,
annotes dans les parlers (prov. de Bohuslän ut de Dalsland).

Namnförteckning.
Berg, Ruben G:son, sörml., fil. dr (Uppsala):
Skolpojks- ock studentslang. Ny samling, s. 5-94.
Geijer, Herman, stockh., fil. lic. (Uppsala), docent vid Uppsala
universitet:
Undersökningen av svenska folkmål 1923-1924, s. 95-153.
Lindroth, Hjalmar, stockh., fil, dr, professor vid Göteborgs högskola:
Årsberättelse från institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs högskola febr. 1923—febr. 1924, s. 159
—162.
Olson, Emil, fil. dr (Lund), professor vid Lunds universitet:
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande arbetsåret 1923, s. 154-158.

Till årg. 1924 höra som bilagor:
Gammalsvenskby, av ANTON KARLGREN, S. 1-64 (h. 162).
Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar, av HULDA RI.T'TBERG,
s. 3-82 (h. 163).
Äldre ti ock 0 i kort stavelse i mellersta Norrland, av TORSTEN
BUCHT. B. 22 (h. 164).
Red aktion: 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 Hälsingfors.
Under år 1924 har tidskriften av allmänna medel haft ett
understöd å 5,000 kr.

Innehåll.
Titelblad.
Skolpojks- ock studentslang. Ny samling, av RUBEN G:SON
BERG, S. 5-94:
Första samlingen ingår i Sv. landsm. XVIII. 8, 1900. Den fyllde
43 s., den nya samlingen är sålunla mer än dubbelt så stor som den
första.

Undersökningen av svenska folkmål 1923-24. Av HERMAN
GEIJER, s. 95-153.
Berättelsen omfattar hela år 1923 ock förra hälften av år 1924.
F ör valtnin g: ungefär samma allmänna bestämmelser som föregående år. Efter fil. lic. T. Ericssons död d. 15 febr. 1923 måste honom
som fast anställd åliggande arbete t. v. uppdelas på flere personer. —
Samlingarnas tillväxt ock användning: tillväxt omkr.
41,000 lappar i 16:o (därav nära 29,000 ordförråd, omkr. 650 namn
samt 10,000 konceptanteckningar), o. 4,100 blad 8:o (det mästa lic.
Ericssons anteckningar från resor, huvudsakligen från Västmanland), över 2,500 blad 4:o (därav o. 650 grammatik, 500 bl. täxter),
1,800 bl. folio (däribland en större ordbok över Vilhelmina-målet),
7 typordlistor, 171 band eller häften (mäst anteckningar från resor).
Bland viktigare akcessioner nämnas fil. lic. T. Ericsons ock fil. mag.
S. Asanders samt red. 0. Noréns efterlemnade samlingar. Besök i
arkivet 1,626 -I- 1,217, lån 107. — Arkivarbeten ock materialets bearbetning: dels honorerade av statsanslaget, dels
med andra medel, dels inom arkivet, dels i bygderna (ordnade efter
landskap). De mäst betydande arbetena gälla norrländska landskap,
Dalarna ock' Västergötland. — Inkomster ock ut gif ter
(112 4- år) : statsmedel 14,300 + 26,000 kr., från landsting 7,585 +
13,403, gåvomedel 5,096 + 6,061, räntemedel 454 700, förvaltade av
särskilda styrelser i Uppsala 12,919 --E 13,135 kr., tillsammans 40,354
+ 59,299 kr.

Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande arbetsåret 1923, [undert.] EMIL OLSON, s. 154-158.
Ink omster ock utgif ter: behållningar vid årets början kr.
7,388, statsmedel 3,000, från landsting 2,050, diverse inkomster
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632 kr., tills. kr. 13,071; behållning vid årets slut tills. 7,501. —
Värk samhet en: 10,500 ordlappar ha inlemnats; dessutom ha
ännu icke avslutade undersökningar gjorts i olika delar av Småland.
Bidrag har lemnats till tryckning av en ordbok över Fageredsmålet.

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning
vid Göteborgs högskola febr. 1923—febr. 1924. [av HJALMAR
LINDROTH], s. 159-162.
Organisation. Arkivets tillväx t: språkprov ock ordsamlingar
samt ett arbete om Bolm. Utf ör da arbete n: "Ortnamnen i
Göteborgs och Bohuslän" I (ock II) av prof. Lindroth; excerpering
av handskrifter ock uppteckning i fältet av ortnamn; dialektuppteckningar i olika delar av Bohuslän ock Dalsland.

Table des matAres et r&unAs, s. 163.
Namnförteckning, s. 164.
Innehåll, s. 165.
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INSÄND LITTERATUR.
Nybro köpings och Nybrobygdens historia. Minnesskrift utg. med anledning av Nybro köpings hundraåriga
tillvaro 1924. Av J. Gottf r. Nilsso n. Nybro 1924.
407 s. 8:0. Pris 4 kr.
Innehåller talrika bidrag till kännedom om folklivet: historiska sägner, striden om gamla eller nya psalmboken, olika byggnadssätt, "makarna Skå'js privatlasarett" ("Skojan"), frimarknader ock oxtorg, frikyrkliga rörelser, nykterhets- ock arbetarerörelser, "näringar, seder ock levnadssätt förr ock nu".

Gott humör, jämtmål på vers och prosa samt dikter på
riksspråk av Erik Olsson (Äcke). Utg. av Olof Fredriksson, Erik Fredriksson-Folkwar, Eric Festin. 2 delar.
Östersund 1924. 108 s. 8:o. Pris 2 kr.
Något mer än hälften på folkmål; 1:a delen utkom 1922 ock
återger "Äckes" säx samlingar 1888-99. Äcke är Jämtlands förnämste "landsmålare", ock de båda delarna utgöra ett gott bidrag
till vår jämförelsevis fattiga folkmålslitteratur. Den, som icke
är född jämte, kunde önska, att skrivsättet gåve något mera besked ang. uttalet (åtminstone så långt de vanliga bokstäverna
räcka).

