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Litteratur.
Saga, sägen och folkliv i Västergötland. Urval och studier
av Johan Götlind. Upps. 1926. Pris kr. 4: —.
Med serietitel: Västergötland B: 4. Bidrag till landskapets
kulturhistoria och naturbeskrivning. I samlingen ha tidigare
utkommit: Landtmanson, Folkmusik i Västergötland; Fischer,
Västergötlands kyrkliga konst under medeltiden; Am bro sia ni
och Roland, Storegården i Rackeby; Beckman, Äldre Västgötalagen.
Götlind är specialist på sin hembygd, ock Västergötland är
rikt på muntliga folkminnen liksom på materiella kulturminnen.
Först kommer en inledning på 32 sidor om uppställning ock
innehåll, hur uppteckningarna kommit till, saga, sägen ock folkliv i den västgötska litteraturen, språkformen, ljudbeteckning
ock uttal o. a.
Materialet är hämtat ur Uppsala landsmålsarkiv, Göteborgs
stadsbibliotek (Västsvenska folkminnesföreningen ock Institutet
för folkminnesforskning) samt andra samlingar i Örebro, Göteborg, Lund ock Skara. I häftet ingå porträtt av doc. Lampa,
Uppsalas förste docent i folklivsforskning, 0. Norén, som stiftade
den första landsmålsföreningen, nuv. rektor S. Landtmanson,
lantbrukarne Joh. Möller i Korsbärga ock Klas Olofsson i Fristad,
läroverksadjunkten A. Stalin.
I inledningen ingår bl. a. en historik över den västgötska
folkminnesforskningen, en förteckning över västgötalitteratur
(ett 70-tal titlar på böcker ock tidskriftsuppsatser), samt en
karakteristik av västgötskt folklynne, sådant det framträder i
folkdiktningen. Den västgötska sagan ock sägnen karakteriseras,
enligt Götlind, av en viss skepticism ock realism (medan t. ex.
värmländingen har en frodigare fantasi), korthuggna samtal ock
repliker, ett praktiskt kynne; i skämtsagan blottar berättaren järtlöst ock skämtar med nästans svagheter. Slättbon har ett annat
kynne än skogarnas folk (i söder). Ungefär halva antalet sagor,
berättelser o. s. v. äro avfattade på riksspråk (med ord ock
fraser ur målen). I övrigt ges prov på olika dialekter. Ljudbeteckningen är "grov": utom de vanliga bokstäverna brukas
blott 8, tt ock 1 =
f-ljudet tecknas som i rspr. (med sj, sk,
skj o. s. v.), 6-ljudet med k, kj, tj — beteckningssättet går
sålunda närmare den vanliga skriften än landsmålstidskriftens
grova beteckning.
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Fiske i Lule skärgård.
AV OSVALD HÖGBERG.

Strömmingsfiske, s. 7-30: Sjöbodar ock stugor, s. 8 — Båtar, s. 10 —
Sköt, s. 14 (nätbindning, färgning, gistor, nätlagning, dubbat') — En
fisketur på grönnan, s. 19 — Krokar ock mockor, s. 24— Fångstens
tillvaratagande, s. 25 — Rensning ock insaltning, s. 26 — Tillvärkning av fjärdingar, s. 28.
Löjfiske, s. 30.
Laxfiske, s. 31-35.
Annat fiske, s. 35-41: Vånor (smånät, not, ryssjor, tinor), s. 35 — Patefiske (katisa,r), s. 39 — Krokfiske; s. 40 -- Ljustring, s. 41.
Konserveringsmetoder, s. 42. — Register, s. 42-46.

Avsikten med denna uppsats har varit att samla tärmer
ock uttryck, som stå i samband med fiske, ock att samtidigt
redogöra för .redskap ock metoder. I någon mån är rubriken
missvisande. En del av det, som här behandlas, skulle med
större rätt kunna hänföras till insjö- ock flodfiske. Emellertid
kan ingen bestämd gräns dragas. Övergången från havsvik
till insjö liksom förmedlas av ett band kustsjöar med karakter
av båda, ock då därtill kommer, att skillnaden i fråga om salthalt ock fiskfauna är ringa, följer härav, att fångstsätten i
mycket bli gemensamma för insjöfiske ock kustfiske.
Till största delen har jag hämtat mina upplysningar om
fiske på Kluntarna, ett fiskeläge 3 mil öster om staden Luleå.
Mina sagesmän ha här varit yrkesfiskare från Norra Brändön,
en ö ock by 2 1/2 mil norr om staden. Den dialekt, som min
uppteckning avser att representera, är alltså N. Brändöns.
Den fonetiskt betecknade benämningen har jag inom ( ) placerat efter det ord, som är riksspråkets motsvarighet, d. v. s. i
den mån ett sådant finnes. I andra fall har jag i stor utsträckning upptagit ord, som förefalla mig hemvana, klädda
som de äro i riksspråkets dräkt. I några fall har jag endast
den fonetiska beteckningen ock tvärtom på några ställen bara
"riksspråkets" ord.
Vad fullständigheten beträffar; torde den lämna en hel del
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övrigt att önska, särskilt i vad som gäller de fångstsätt, jag
icke fått tillfälle att vara med om ock icke haft kännedom om
genom tidigare erfarenhet. Den vidlyftiga organisation, som
utmärker ett laxfiske ock notfisket, är här endast knapphändigt antydd. Utom rena benämningar har jag ytterst sparsamt
prov på talesätt ock vändningar, som prägla fiskarens språk.
Ett sådant rikt ämne som t. ex. uttryck för väder ock vind
har jag icke ens försökt att tränga in under ramen för denna
uppsats.
Jag har indelat ämnet i grupper, som förefallit mig naturliga. I samband med strömmingsfisket har jag behandlat mycket, som kommer de övriga grupperna till del, t. ex. stugor,
båtar ock nätbindning. Tärmer, som en gång fått sin förklaring, har jag i det följande använt utan hänvisning, varför
läsaren hänvisas till registret.
Till slut några ord om dialektuppteckningen. I fråga om
ljudbeteckningen vill jag reservera mig särskilt för typen
a som beteckning för den vokal, som i regel motsvarar fsv.
ock för diftongen ay, motsvarande i regel fsv. i ock y. 1 mina
anteckningar har jag använt a ock e omväxlande. Att jag
stannat för typen a, får betraktas som ett slags normalisering.
För N. Brändöns mål vore e utan tvivel rättare. På samma sätt
har jag valt om mer i överensstämmelse med andra Neder-Luledialekter, som jag hört prov, på, än med Brändöns. Diftongens
förra komponent förefaller vara ett ö- eller y-ljud med u-klang. I
obetonad ställning kontraheras diftongen till ett y- eller u-ljud. I
övrigt torde avvikelserna från Brändö-mål icke vara stora. Jag
skriver sålunda genomgående a efter affrikata, där inom andra
Neder-Lule-mål ö-ljud. är det vanliga, t. ex. Lsan (kölen). a
torde stå mycket nära rspr. långa, a dess korta a-ljud, även
om tendens till a finnes; a närmar sig i vissa fall ce, i andra
möjligen e. I valet mellan a ock o har jag ibland varit tveksam. I fråga om konsonanter må anmärkas, att jag för k-, gock ng-ljud använt endast typerna k, g ock g, som här alltså
även beteckna målets 3., g ock y.
Förklaring tarvar den akcentbeteckning, jag använt i sammansättningar av typen frloystarmsköt (fram-stam-skott). När
till ett ord av akcenttypen frIonståm ännu en led fogas, fördelas, som det tyckes, akcenten så, att första leden får huvudakcent, den sista biakcent, ock den som förut uppbar huvudakcenten bevarar som räst av denna en tonhöjning. Denna
tonhöjning har betecknats med r. För övrigt må anmärkas,
att akcenten för sammansättningar kan växla, antagligen efter
satsrytmen: En vanlig växling är = 1: -

STRÖMMINGSFISKE
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Substantiven har jag upptagit i den form, sammanhanget
kräver, värben däremot i infinitivformen. Genus framgår i
regel av ändelsen: sing. m. -an (-an), f. -a (-o), n. -a; plur.
m. -an, f. -an, n. -a.

Strömmingsfiske.
Som allmänt omdömme beträffande fisket kan man säga,
att antalet värkliga yrkesfiskare, som uteslutande livnära sig
av fiske, är ganska ringa. Detta gäller även för strömmings-

Uddskär.

fisket, som dock kräver sin man mer än annat. Till största
delen äro strömmingsfiskarna bönder ock stadsbor (s. k. ståsfiskar), som vid sidan av sitt egentliga yrke tidtals ägna sig
åt fisket, ett förhållande som givetvis trycker en viss prägel
på fiskelägena. Så deltaga kvinnorna endast undantagsvis i
arbetet med fångsten, om de nu ens medfölja till fiskeläget.
Själva ordet "fiskeläge" är för övrigt ovanligt. Fiskaren talar
om hamnen (litinina) ock om att fara till skären (fira isa sfyåra),
till fisket (isa fiska) eller, vilket är vanligast, till den eller den
ön, t. ex. till Klantarna Osa kkötitan). Ett fiskeläges storlek
räknas i antal båtar = båtlag. Ett båtlag sammansättes kanske
i regel av medlemmar från samma 'familj, oftast far ock son;
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eller också slå sig två fiskare ihop ock dela arbete ock fångst.
Uttrycken ro på helbåt ock ro på halvbåt för respektive fall
förekomma, men torde vara mindre vanliga.

Från Kluntarna.

Sjöbodar ock stugor.

Sjöbodarna Cse„b(59dy» äro huvudsakligen av två slag, med
eller utan stuga (stitgo), d. v. s. bostad för fiskaren. Den egentliga sjöboden vilar på det timrade, stenfyllda karet (kåra, fig.
2 a), som skjuter ut ett stycke i vattnet. Innanför den ena

Fig. 1.

Fig. 2.

långväggen löper en gång, som kallas uppå sidan (upa $yda,
fig. 1 a), ock längs framväggen den s. k. framsvalen (frånijivdtkan, fig. 1 b). Framväggen har en rymlig öppning, ock
som fortsättning på golvet ligger utanför väggen en bred
planka, tiljan (aha, fig. 1 c) med de båda krabblådorna (kråbUtdrj, fig. 2 b/ 132), där sänkstenarna till näten förvaras. Rästen

SJÖBODAR OCK STUGOR
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Sjöbod (med stuga).

av boden upptages av den timrade asken (åskti, fig. 1 d), förvaringsrum för kärl ock redskap. Medan asken saknar innertak, ha de nämnda gångarna ett sådant. Detta vilar på de
nedersta takstockarna (skiddran, fig. 2 e, e2) ock askens inre
väggar. Rummet mellan yttertak ock innertak användes som
upplagsplats för redskap o. d. Är stugan sammanbyggd med
sjöboden, har man vanligen även en mellanbod (milab69d).
Den fristående stugan bygges längre upp från stranden.

Sjöbod (utan stuga).
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Den har som sjöbodstugan en förstuga, svalen (tveikan) ock
innanför denna ett boningsrum. Inredningen är enkel: öppen
spis, ett väggfast bord, några bänkar ock ett par lavar (Itiva)
eller britsar (bris). Sådana fiskarstugor eller skärstugor (sjyartsktgo), som fiskaren kallar dem, finnas överallt i skärgården,
sjöbodar däremot endast där strömmingsfiske bedrives.
Invid sjöbodarna ligga länningarna (lånigan), där man
drar upp båtarna. Vanligen finnas i "länningarna" lösa ock
n.edstenade stänger, lunnorna (lönan), som underlätta uppdragningen.

Fig. 3.

Båtar.

Båtarna benämnas efter storleken skärbåtar (sjyaribåt, m.)
11-12, mellanbåtar (mtlabett) 10-11 ock småbåtar (smabåt)
8-9 alnar långa. Skärbåten användes i fisket på öppna sjön
ock är egentligen segelbåten. Numera, då de flästa fiskare
ha motorbåtar (mb9torb4t), begagnas den i regel som släpock roddbot ock saknar segelställning. Mellanbåtar ock småbåtar brukas huvudsakligen i vår- ock höstfisket (se nedan
s. 24). De kallas också höst- resp. vårbåtar (h6,5t-, vb9rbåt).
Båtarna äro av samma typ ock delarna -- bortsett från segelställningen — desamma.
För att börja med det yttre kallas de bräder, som utgöra
beklädnaden, bord (bo9k) eller omgångar (ömgåk). De äro vanligen av furu, sällan gran, ock icke hela, utan skarvade. Ut-
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märkande för båttypen är det översta eller fjärde bordet (ovåtstbdr", firomgdky,, fig. 3 a), som är bredare ock brantare ställt
än övriga bord. Skarven (skärva) lägges ett stycke för-om
mitten. Den del, varmed ett bord skjuter över det närmaste,
kallas rast (rast, n.). Som tätningsmedel användes hälst renhår
(rInhdr) ock tjära (ffiro). Spiken är särskild båtspik (b4tsp611c), som man nådar (nåda) på insidan. Kölen (jpg,n, fig.
3 b), vartill även kölplankan räknas, fortsätter för-över i frama.,

Fig. 4.

stammen (framstått, m., fig. 3 c) ock akterut i bakstammen (bak-

stått, fig. 3 d). Längst i aktern är ett hål (nogaklu5k) borrat
genom kölen, vilket fylles av en propp, nöglan (nbgb), en
anordning för att tömma båten, då den ligger uppdragen på land.
Under kölen ligger som skydd draget (drciga, fig. 3 e), fasthållet
av dragmärlorna (dramat). På utsidan av det översta bordet
löper från framstammen till skarven skvättlisten (skwatlista,
fig. 3 f) ock innanför detsamma sudbandet (49bdta, fig. 3 g)
mellan stamknäna (stitmkndn, fig. 4 a, aj. Sudbandet skjuter
upp över det översta bordet ock bildar således relingen. Kanten på det översta bordet kallas på guden (upa s49da). Suden
(soda) är nämligen benämningen på själva båtsidan.

HÖGBERG, FISKE I LULE SKÄRGÅRD

12

Jämte kölen bilda vrängerna (vrågran) ock bettarna (båtaran) båtens stomme. En vrång (vrak) täljes av i båge växt
virke ock avpassas för att tätt sluta intill borden. I fören
(fig. 4 b) ock aktern finnas särskilt kraftiga vränger, husvrängerna (hå9svråeran). Bettarna, frambetten (frambåtan, fig.
4c) ock bakbetten (bakbåtan, fig. 4 c2) skarvas av rotändar.
De fyra vrängerna mellan bettarna kallas lå,ngskottvränger efter
långskottarna (laksk6tan, -aran), som golvbräderna kallas. De
översta, husskottarna (liåosk6tan, fig. 4 d, d2) äro täljda på
särskilt sätt. Långskottarna fasthållas av bett-träna (batatran
1. bataspyå416n, fig. 4 e, e,), som klämmas in under bettarna.
hb

i

ai

el

Fig. 4 V, (jfr fig. 4).

Rummet mellan bette ock husvrång — där man öser (g)
båten med öskaret ,(ökskiltra) — kallas öst (ost, ost), närmare
bestämt bakösten (baköstij) ock de båda framöstarna (fram6stan).
Bottnarna täckas av baköstskotten bålsorsk6t ock framöstskottarna (frIonorsk6tan). De övriga platserna i båten kallas:
mellan bettarna (mila båtan), fram-i-stammen (fram slam) ock
bak-i-stam/nen (bak i stam).
Som sittbräden tjänstgöra framstamskotten (framstarmskök, fig. 4 f) ock bakstamskotten., vilande på husvrängerna.
Dessutom finnes en särskild roskott (rb9sk3t, fig. 4 g), som
ligger på rosläar (rb9sl4, fig. 4 i/2 o) mellan de båda — hälst

BÅTAR
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oskarvade — skottvrängerna (slcolavrtiere„n, fig. 4 h). Ofta
har man ännu en roskott, nämligen mellan bakbetten ock
närmaste vrång i aktern. Längst fram i fören sitter under
stamknäet mot borden plikten (p(rileta, fig. 4 i), som är fästet
för båtlinan.
Under roendet stöda årorna (åran) mot tullarna (ticlan).
Dessa, som efter sin plats kallas framtullarna (framtglan, fig.
4 j, j2) ock baktullarna (fig. 4 k, k 2), äro försedda med håband
(Ukä), som fasthålla årorna. En åra tillvärkas av gran (jfr
"gransegel" om åror); delarna benämnas: bladet (båda, fig.
5 a), rodden (r69, fig. 5 b), som stöder mot tullen, lommen
(/69yan, fig. 5 c) ock slutligen handhållet (h4thei/a, fig. 5 d).
Att ro med ryggen vänd mot fören kallas att ryggro
(rigr69). Medan man i regel ryggror med framårorna,
myndar (måt) man med bakårorna. Man har då sikt
framåt ock kan lättare styra båten. En myndskott (nåtskåt) i form av en låg pall brukar placeras på bakstamskotten.
Vid segling styr (står) man med styret (stbyra,
fig. 3 h), som manövreras med styrvaren (stkirvitri,
fig. 3 i). Det fasth.akas vid bakstammen medelst en
järnten, styrnålen (stlnirnåka), som inpassas i styrmä,rlorna (stbrmalan). Till den fasta segelställningen höra Fig. 5.
aktersegelbrädet (åktatsaganråda, fig. 4 1) ock försegelbrädet (fig. 4 m), vilka äro stöd för masterna (måsk). De
vila i klossar (kqls, m.) vid sudbandet. I maständan är en
järnten inslagen, mastnålen (måstnaka), som passar till brodden
(br6d92,), en med hål försedd järnplatta, som är fastskruvad vid
kölen.
Seglen äro två s. k. sprisegel (sprisagar), vanligen av
segelduk (sagakclå9k). Runt kanterna äro de skodda med ett
rep, liket (l6mka). Vid detta äro litsorna (lisan) fästade, d. v. s.
de ringar av enträ eller rotting, som trädas upp på masten.
Seglet hissas (hisas) ock hålles uppe medelst sprian (spria,
fig. 3 j), vars ena ända inpassas i en ögla i sprihörnet (sprilaka, fig. 3 k) ock den andra i segelstrofen (sagekströta, fig.
3 1) om masten. Endast akterseglet har bom (bnm, fig. 3 m).
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Denna stöder med klyvan (kkå9wa, fig. 3 n) mot masten. Med
skoten (sk69ta) regleras seglens ställning i förhållande till
vindriktningen. Akterskotet (fig. 3 p) fästes vid bommen ock
förskoten i en metallring, kaus (koos) i skothörnet (849t12,6n6)
på förseglet. Man drar in på skotet (drei-zn upa skota) Ock
ger ut på skotet eller släcker (4p49t upa sk59ta, srals) ock
lägger fast (lag-fcis2t) vid knaparna (knåpan, fig. 6 a). För
att man vid behov skall kunna minska segelytan, är åtminstone akterseglet försett med 2-3 rader revband (råvb4t), som
kunna knytas om bommen. Det kallas att reva (rap)). Man
kryssar (krig), seglar knappt (sagen knikft), sida (stsimda) ock
undan (blida), allt eftersom man har mot-, bide-, sid- ock medvind.
Båten kallas högstammad (kbgstitnid) eller lågstammad
(letgstiond) efter stammarnas höjd i förhållande till mitten av
båtkanten. Många båtar, isynnerhet de mindre,
ha akterspegel (gta,spdja?r, fig. 4 1/2 m), en
et„ anordning som medför rymligare bakstamskott
i akterspegelbåten (alsta,spgandk, fig. 4 1/2).
Båtarna äro tjärade in- ock utvändigt. GristFig. 6.
nar (grin?) båten ock börjar läcka; (1åka), tätar
man (åt) den (tat-4t) med tjära ock blånor eller — skaffar sig
, en ny. En båt som läcker är en styggelse för fiskaren.
Vad motorbåtarna beträffar, må endast nämnas, att de
äro större, framför allt bredare ock högre, ock i det hela
kraftigare byggda än segelbåtarna. I regel äro de försedda
med ruff, inrymd i fören.
Sköt.
Vänor (vb9nan, b. pl.) är den gemensamma benämningen
på garnredskap för fiske. Det slags nät (nat), som användes
vid strömmingsfiske, kallas sköt MO. Ett "sköt" är omkring
20 famnar långt ock vanligen 8-10, sällan 15 alnar djupt.
Det egentliga nätet, som bildar maskorna (måskrt,), kallas linet
(lkina). Detta är längs långsidorna bott med respektive stentelen (ståln1410 ock flartelen (Ntd,k), längs kortsidorna
med stadlinorna (studokynan). Tel ock stadlina bilda i varje
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hörn av skötet en ögla, smälten (smålty,, fig. 7), På flartelen
sitta flötena, tjocka korkskivor (fig. 8), som, kollektivt kallas
flarnet (Num) eller (sällan) flarnävret (f?'åndvra). Ändflarnet
(Yr%) närmast smälteri är större än de övriga och märkt med
ägarens namn, skötets årtal ock djup. Vid stentelen sitta med
ett par famnars mellanrum krabbanden (kracita), i vilka sänkstenarna, krabbarna (kråban), snaras. Ett sådant band består
av ett dubbelt, hoptvinnat bomullssnöre, i vars ena ända en
ögla knytes med en särskild krabbandsknut (krabatsknOt, fig.
22). Även stadlinorna äro försedda med band, knytbanden
(knbythita), för att man vid behov skall kunna knyta ihop
(kIviyt-th69p) sköten.
Sidan i en maska (mask) — tråden mellan två knutar —
kallas stöl (stol) ock avståndet mellan knutraderna varv (warv,

Fig. 7.

Fig 8.

fig. 7
En maska alltså = två varv. Maskornas storlek uttryckes med antal varv på kvarter. Det vanliga är 9 1/2 varv
(=19 maskor på aln). Garnet är bomullsgarn, 6-trådigt 6080-"nummers" eller 3-trådigt 30-nummers. Vid telarna, där
påfrestningen är störst; äro de närmaste 8 varven, grovvarven
(grb9wårva), av grövre garn, ock bomaskorna (bö9måskti),
varmed telar ock stadlinor fästas, av samma eller än grövre.
Numera beställas i regel maskinknutna, obodda sköt. De
kallas "sköt" som de bodda. Emellertid förekommer ännu
nätbindning, isynnerhet ifråga om andra nät. Förfaringssättet
är i korthet följande:
Garnet, som användes, då man binder (Und), lindas upp
på bindnålen (Undnåka, fig. 9), ock tråden lägges två varv
omkring bindkaveln (bbnclketvan, fig. 10) ock knytes. Öglan,
man får, fastsättes, ock man börjar binda strängen (s/Kvan)
— så kallas den räcka maskor, som man erhåller. Bindkaveln
hålles i ena handen med fingrarna under ock tummen ovanpå,
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medan den andra håller bindnålen. Tråden föres först som
fig. 12 a visar, ock knuten fullbordas sedan enligt fig. 12 b.
Fingrarna om bindkaveln få påpassligt jälpa till ock stjälpa
(sti97/p) vid behov knuten. Av största vikt är, att denna kommer att ligga mot kavelns kant,
2=='
eljest uppkommer lätt en felaktig knut fråmlits, straganFig.9 .8 cm.
knå9t), som glider. Som synes
av fig. 12 c, är beskrivna knut, bindknuten (bbv,dbuioty), en
råbandsknop. Emellertid räknas laxknuten (1,41csknågv) fördelaktigare ock är minst lika vanlig, åtminstone i nät som
avse direkt fångst, till skillnad från strängnät. Denna knut
är ett skotstek. Hur den knytes, torde framgå av
fig. 13. För övrigt kunna knutarna varieras, ock
mången fiskare har sitt eget lilla patent.

-D
Fig. 11.
Höjd 80 cm.

Fig. 10. 20 cm.

Allt eftersom strängen bindes, träder man upp den på
nåckstickan (nols-upci stråan upa niikstilia), oftast fäst vid
bindklyvan (b6nclIck69,wa, fig. 11). Härvid får man tillse, att
hela tiden nåcka på "samma" maska. Då strängen med dess

Fig. 12.

Fig. 13.

o. 2000 maskor är färdig, börjar man binda på djupet, om
vilket fig. 14 torde kunna ge en föreställning.
Sedan man fått det önskade djupet ock bundit grovvarven,
återstår att bo (boos ) skötet, d. v. s. förse det med telar ock stad-

17

SKÖT

linor. En del av telen strä,ckes på bostolen (bostoj, fig. 15)
mellan nålen (nOcc, fig. 15 a) ock skruven (skrOwan, fig. 15 b).
Med tilljälp av en må,ttsticka (mätstils) beräknas, hur man skall
bo ut (bo949t). Det heter, att man vid flartelen bor ut 6
maskor på 40, vid stentelen endast 4. Denna tel är nämligen
ett par famnar längre, för att
_skötet trots sjöbottnens ojämnheter skall stå fint (sta
Vid maskorna i linet knytes
en bind- eller laxknut, men

Fig. 14.

Fig. 15. Längd 1 m.

om telen slår man en armsvep (irm,sw4p), ett vanligt halvslag
(fig. 16).
Har fiskaren en repslagarbana (1-4slagarbana, fig. 17),
kan han själv tillvärka telarna. Av hampa snor (sno9) man
önskat antal parter (part, m.) var för sig, vilka sedan slås ihop

Fig. 16.

Fig. 17. 1,50 m.

(slas-0169p). För att hopslagningen skall gå i rätt ordning,
håller man parterna åtskilda med knotan (knota, fig. 18).
Det bodda skötet ilarnas (Primas) med korkflötena ock
Färglagen, tälan
färgas. Det senare kallas att tåla (t.0).
vari
näten doppas,
(t4
rgrOkita),
kokas
i
en
stor
gryta
(tåa),
1
2 Sv. landsm. 1928.
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vanligen sedan kokningen avstannat. Om ett sköt har för
stora- rnaskor, är för rumt (ront), som man säger, kan man få
det trängre (tråkara) genom att koka det i tålan. Skötet får
rinna av i tältråget (Uartråga), innan man på vanligt vis sätter
upp (sati-gv) det till torkning på gistorna (is/tt, dpkstti),
En skötgista består av två stolpar (stöp, m.), uppbärande
'en lång stång (stak, f.), i vilken gistpinnarna (ffistpinan) äro
inslagna. G-istorna stå parvis mot varandra, så att en uppbär
skötets stentel, den andra flartelen. Ett sådant par kallas
t. ex. "10 alnars-vallen" för sköt, som äro 10 alnar
vall (ved,
djupa. För andra nät, som till skillnad från sköt kallas smånät (smanåt) eller lagn-nät (laganat), finnas gistor av en annan
typ med en stolpe, på vilken en tvärstång,
kammen (kåpan), vilar. Smånätgistorna stå

Fig. 18. 5 cm.

Fig. 19. 5 cm.

Fig. 20. Höjd 60 cm.

på rätt långt avstånd från varandra, ock nätet hänges här upp
endast i flartelen.
Att laga näten, då linet fått någon reva, kallas att bygga
(big). Det skadade linet trädes upp på (bind)klyvan eller bredes ut på annat sätt. Tråden föres med en bindnål, som nu
kallas byggnål (bio" ock på långfingret (stinrfsigre,) har
man en byggkniv (bigkm9v, m., fig. 19), med vilken tråden händigt avskäras.
För att utmärka de lagda ("kastade") sköten användas
flytkroppar av trä, dobbar. En dobb (do, in., fig. 20) består
av ett liggande flytbräde (fik, f., fig. 20 a), som uppbär ett
upprättstående huvud (hå9da, fig. 20 b). Flytbrädet är svagt
böjt, för att dobben lätt skall resa sig, ock huvudet är försett
med märken, vanligen runda hål, som igänkänningstecken. Nu-
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mera torde ett slags alarmdobb, skälldobben (skalidaan, fig. 21)
vara ur bruk. Den uppbär en klocka (skälla), som vid vågornas rörelser ger alarm.

En fisketur på grönnan.
Under större delen av fisksäsongen, nämligen från mitten
av juli till september, bedrives strömmingsfisket på grönnorna
(gran), d. v. s. undervattensgrund med stor utsträckning ock
på växlande djup. Detta fiske är mycket beroende av vädret:
Sjögången (jwdla) är värre på grönnan än på djupare vatten;
men främst är det strömsättningen (str6meM, som avskräcker

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

fiskaren. Det är sällan strömstillt (stremst(1t), ock även vid
vanlig blåst kan strömmen vara nog stark att driva sköten
av grönnan.
Men låt oss antaga, att vädret är lämpligt ock fiskaren
beslutar att fara ut på grönnan (fara-å91 isa gr&na) eller fara
å kasta (fara o kast), som det kortare heter. Vid. 4-tiden på
eftermiddagen — då fiskarens klocka visar 6 — börjar man
ställa till å fara (stal-dil-fdra). Ofta sammanfattas alla förberedelser i uttrycket krabba (krab), men egentligen avser
detta ord endast påsättandet av stensänkena, krabbarna. Sköten
bäras ner ock läggas på tiljan med flartelen mot aktern av
den nedanför liggande §kärbåten. Karlen, som värkställer
krabbningen, står vid frambetten, drar ner skötet vid stentelen
ock snarar krabbarn.a i krabbanden. När ett sköt är krabbat,
smälter man ihop (smalt) dess smältar med nästa sköts. Knuten
är en knop med lycka (fig. 23), här kallad lyek-knut (Pits-
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knot, utan skillnad från den vanliga lyck-knuten. Så fortsätter man, tils man har en läggning 1 (Utgnzg) om tre sköt.
Sedan 3-4 läggningar iordningställts, som bilda en hög (slie,tr6ksa) mellan bettarna, stuvas de övriga sköten okrabbade
"bak i stammen", Dessa kallas skarvsköt (sketrvsjidt) ock
krabbas vid behov ute på grönnan. Man nystar upp linorna
på dobbarna (nit dan) ock plockar ner (nov-nå) dessa jämte
de lösa krabbarna i båten. Under tiden har någon ställt i
ordning matskrinet eller -vacken (stalt-dil tni matskr6ra, -vålett).
Fiskarna äro klädda i den här överallt vanliga bussarongen
(bosar69n), sjöstövlar (astkak), ock åtminstone en i varje lag
medför oljekläder (ohldida), vanligen byxor (o/tb6ks) med
förskinn.
Alla förberedelser ha gått raskt undan, ock då fiskarfar
förvissat sig om att kulan i fotogenmotorn är tillräckligt uppvärmd, är allt klart. Skärbåten lägges fast vid motorbåten,
ock så stäva vi i väg ut på öppna sjön (san). Kanske är vår
fiskare villrådig, till vilken grönna kosan skall ställas. Några
måsar (mås) ock trutar (tmy), som sträcka utåt, kunna få honom att ändra kursen. För övrigt hittar han nog själv vägen.
Han håller efter sina landmärken (hol at meerka). Två öar,
kanske, som ligga i linje med varandra, ge en syftlinje,
ock där denna skäres av en annan, t. ex. tangerande två uddar, där är grönnan. Men när tjockan kommer (ha kom jgbka),
är det svårare, ock då gör nog fiskaren klokare i att stanna
hemma i laven ("letvakåst") än leta en grönna efter kompass
ock klocka.
Farten (tårta) är god, nära 6 knop, ock på mindre än en
timme äro vi framme (fara freim, upa meka). Ankaret (å-kara) eller draggen (dreigan) kastas, ock linan löper ut ett 10-tal
meter, innan det tar botten (ta b6ttz). Vi äro tydligen mitt på
grönnan, ock nu flytta vi över till skärbåten för att ro ut
sköten (roo-49t sbåta) eller kasta (k&1), som det vanligen heter.
Fiskaren är redan på det klara med strömmens riktning ock
styrka. Under färden gav han akt på de ränder (strområk)
1 Rättare vore utan tvivel la(n)gning. Emellertid torde denna
"försvenskning" vara ovanlig.
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av skumblåsor, som kanta en strömfåra, ock nu kan han se,
hur det virvlar, edar (da) i vattnet, hur båten räker (råka)
o. s. v. Här är strömmen vanligen västlig (ha jar vestastr6man)
eller östlig
estastrftnen), ock då strömmingen i regel går
mot strömmen, kastas sköten mer eller mindre rakt åt söder
(skat). En dobb knytes i smeten på den översta läggningen
ock kastas ut. Nu gäller det bara att jälpa stentelen med
krabbarna över bord, så följer det andra med. Man kastar
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Fig. 24.

alltid på strömsidan (strems6yda), "rätta sidan", av båten. På
detta sätt ror man ut läggningen i rak följd. En ny dobb
knytes i dess andra ända, som kallas ytterständan (ilte,,stak)
till skillnad från den första, överstä,ndan (va,,std,k). Ändstenarna
(Ustålnan) äro större än de vanliga krabbarna. De andra
läggningarna kastas på samma sätt, men på skilda delar av
grönnan. Det gäller nämligen att ta reda på var strömmingen
håller hus. Sällan provkastar man med ett sköt för sig. Det
brukar kallas att meta (94.1t), ock redan det förråder ju, att
fiskaren icke hyser stor aktning för metoden. Fig. 24 torde
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kunna ge yen uppfattning om hur läggningarna placeras ock
hur de benämnas i förhållande 'till varandra.
När allt är färdigt, återvända vi till motorbåten ock förhala en stund (håla i stel) i väntan på att strömmingen skall
.gå på (gg-ipet). Värkar det hopplöst, när vi sedan se efter
(soy-åt), -- om det är "allt svart" (alt ,swat), som fiskaren
säger, när vi dra upp (dra-åp) en del av läggningen — då
står fiskaren , som vanligt i valet ock kvalet: Ock nu är frågan
den, om han skall stanna, försöka på annat håll eller vända
hem. Men antag, att det tvärtom ser lovande ut ock att
fiskaren själv medger, att det "racklar" en smula (ha råke.k i
graot). Då blir det fart i arbetet. Skarvsköten krabbas ock
skarvas till den mäst lovande läggningen. Ofta drar man upp
de övriga läggningarna ock flyttar dem till denna, så att sköten
bilda en sammanhängande länga. Då det blir långt mellan
änddobbarna, har man även mellandobbar (milad6ban).
Efter det ofta tidsödande arbetet tillbringa vi tiden i
motorbåten. Fiskarfar kokar kaffe, ett båtlag kommer kanske
ock hälsar på, ock fisket diskuteras: om man har skarvat,
hur strömmingen gått på, om den går åt väster (gg våstat,
kom bstanat) eller åt öster, om den går över-i (ga &vari), d. v. s.
i vattenytan, i vilket fall den slår ned (sla-nå) efter solnedgången ock går på bra o. s. v. Fiskaren är mycket försiktig
med att uttala sina förhoppningar om god fångst, ock det
väckte nästan bestörtning, när fiskarfar en gång resolut förklarade, att han skulle ha 10 "tunnor". Men från de underhållande skepparhistorierna är all försiktighet som bortblåst.
Ock tiden går så fört, att vi, knappt hinna med en liten lur i
ruffen.
Vid midnatt är det tid att fara ock dra, d. v. s. ta upp sköten.
Det är nu sensommar ock mörkt om nätterna, men fiskarens
skarpa öga upptäcker snart dobben i ytterständan på närmaste
läggning. Man drar så, att telarna ock linet bilda en Sträng,
som vid liten fångst icke är grövre, än att den kan omslutas
med handen. Men har strömmingen gått på ovanligt bra, får
fiskaren famnen full. Det är påfrestande både för den som
drar ock, för sköten, som dragas över båtkanten; isynnerhet
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när det strömmar hårt. För att underlätta arbetet eller åtminstone skona sköten lär man på sina håll ha börjat anbringa
rullar, kavlar (kgtva,O, vid båtkanten.
Man måste beundra fiskarens jämnmod i lyckans växlingar. Fiskarfars ha ha g& upå bra ('det har gått på bra')
är knappast överdrivet, då han sedan upplyser om att han
aldrig fått så mycket förr (6 tunnor på ett sköt). Ock äro
strömmingarna lätt räknade, har lian i alla fall kokfisken
(kookfisk921 ock i värsta fall tröstar han sig med att ha bärgat
sköten. Humöret hålles ock uppe med frågor till olyckskamraterna, såsom hej, do tak nat ('har du färgat sköten. i natt),
ha do slya-bot 69da (har du sköljt bort odet' d. v. s. fjäll ock
rom, som torkat fast på sköten): Strömmingen, som väl låge
närmast till hands att utlösa besvikelsen på, går alldeles fri.
Det är ett anmärkningsvärt faktum, att den t. o. m. saknar
öknamn, en ordbildning som annars lever ett frodigt liv.
Dragningen är färdig, ock sköten med strömmingen fylla
platsen mellan bettarna. Ankaret hissas, ock vi styra hemåt,
denna gång vägledda av en fyr, som blinkar långt bakom oss.
Efter hemkomsten ock några minuters rast börjar arbetet med
att ta hand' om fångsten, som vanligen räknas i fjärdingar
(= 25 kg.), i lyckligare fall i tunnor (= 100 kg.). Men låt oss
återkomma till detta längre fram • ock i stället se på andra
fångstmetoder.
Först må nämnas ett fiske, som i princip är detsamma,
men endast i undantagsfall förekommer, nämligen att stormkasta (störmkagt). Då vädret en, längre tid varit olämpligt,
kan fiskaren tröttna på att vänta ock ger sig ut, trots att det
stormar ock går vitt (ha ga witfråsan). Ock det är säkert
icke utan skäl, som det också kallas "gå å slavhandla" (ga
slavhåndal). Så snart man kastat, återvänder man hem ock
drar först - mot morgonsidan.. Risken att förlora sköten är
naturligtvis stor, ock därför stormkastar man med de sämsta
sköten, gammelsköten (gitmahffita) eller slavarna (slgtvan), som
de kallas.
fl
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Krokar ock mockor.
I fisket på grönnorna använder man som sagt sköt lagda

i rak följd, rätsköt (ratsfyit). Man avser då att fånga strömming, som leker (talk). Det heter om lekströmmingen, att den
icke jagar (14kstrånzigan yeiga ont), d. v. s. den går på direkt
utan att följa längs sköten ock söka sig förbi. I vårfisket
(25 juni-12 juli) ock höstfisket (1 sept.—isläggningen) har
fiskaren däremot att göra med strömming, som "jagar", ock
får då söka överlista den med krokar ock mockor.
Fig. 25 visar schematiskt en krok (kro97c), dess form ock
läge i förhållande till stranden ock 'strömmen. Ett stycke från
land kastas landändan (Utkik) ock därifrån i rak följd 3-5

Fig. 25.

Fig. 26.

sköt, som bilda skaftet (skåtta) eller lägget (låga). Därpå följer
själva kroken eller krokskötet (krb9kskata), som böjes åt läsidan ock avslutas med en inåtböjning, "bak i kroken" (bak i
kroki). Till skillnad från fisket med rätsköt, då man endast knyter ihop smältarna, knyter man här ihop även knytbanden i stadlinorna (knoyt-ihop). Knuten är en vanlig lyckknut (litskndot). Sköten äro på vanligt sätt krabbade, men
dessutom ankrar (åekar) man kroken med större stenar, ankaren (kar) med ankarlinor.
En särskild slags krok är mockan (maka). Skaftet är fristående ock löper in ett stycke i själva mockan eller kronan
(krona) genom en 3-4 famnars bred öppning. Den ellipsformiga mockans ändar bruka förbindas med en lina, vilket
inbesparar ett ankare. En mocka kastas med vanliga sköt
eller särskilda mockor på över 30 famnar.
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Slutligen må här särskilt nämnas, att fisket bedrives endast med bottensköt, således varken med drivgarn eller med
sköten på viss höjd över bottnen. Strömmingsfiske med not
lär icke förekomma i Lule skärgård numera. I Råne skärgård
däremot, som saknar strömmingsgrönnor, är detta fångstsätt
ganska vanligt. Om notfiske se s. 38.
Fångstens tillvaratagande.
Sedan fiskaren efter hemkomsten fått sin lilla rast, tar
han på skak-kläderna (skaka/d-åda) ock gör sig i ordning att
skaka av sköten (stal-clil sldtka). Detta uttryck avser egentligen proceduren, då strömmingen skakas av sköten, men användes om allt arbete i samband härmed (jfr "krabba"). Man
drar upp sköten vid vardera telen ur båten, samtidigt som
man löser krabborna (log kråban). Sedan så en tre sköt dragits upp på tiljan, värkställes skakningen av minst två karlar,
som dra skötändan inåt sjöboden ock skaka av (skaka-et) den
sträckta delen med kraftiga ryck. Allt eftersom skötet blir
rent, lägges det upp på skakpinnarna (skakapinan) i väggen
på asken, ock bäres därifrån till gistorna för uppsättning. Är
fångsten obetydlig, plockar man av (nov, aka-et) strömmingarna,
ock äro sköten alldeles tomma, brukar man dra upp endast
flartelen på tiljan (aka snalcl) ock bära upp sköten direkt.
Den avskakade fisken öser man ihop (moka-11,69p) med
en skovel (sköve,k) eller ett öskar ock öser i mä,tfjärdingen,
som sedan tömmes i en flat korg, s. k. skölj (sla-k matafilinan ini sffiki,a. Därpå sköljer (Okt) man fisken i sköljorna
med tilljälp av käppöskaret (t9å.posk4ra). En del av fångsten,
nämligen den strömming som fallit av sköten i båten, öses
()sköljd i lak-karet (lakakåra), som står ute i framsvalen. Laken
(l&kan) eller blodlaken (bkboMkan) är från fjolårets saltning i
tunnor (se nedan). Den strömming, som skall saluföras färsk,
färskfisken (Askfiskti) eller stadsfisken (ståsfisky,), tömmes i
lådor ock forslas in till stan, så tidigt som möjligt.
Återstoden av den sköljda strömmingen saltas i tunnorna
(lånan) inne i asken, salt (salt) ock strömming varvtals. 1
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regel åtgår drygt en fjärding salt per tunna. Ovanpå fisken
lägges en stadig träskiva, packbotten eller klammerbotten (påkbök, Erionarbåtrj), ofta belastad med sten, för att hålla strömmingen nere i laken.
Sedan fångsten ock redskapen undanstökats, sköljes sjöbodgolvet ock båten, varefter fiskaren äntligen får några timmars sömn.

Rensning ock insaltning.
Den ovan nämnda saltningen av orensad strömming är
endast en försaltning. Efter minst tre dygn kan man börja

göra upp (4ra-tip) eller kila 1 (j-pii) strömmingen, d. v. s. befria
den från gälar (gan) ock tarmar, från resan (r&sa), som avskrädet kallas. Fisken öses då i ett stort kiltråg asgtrjtg),

ock förfaringssättet är följande. Några strömmingar trädas upp
På ena tummen så, att ryggen vilar mot handens insida, ock
tummen stickes ("kilas") genom invid gällocken; med den
Andra handen fattar man nu intill tummeit ink drar ut "resan". Rommen (röman) ock mjölken (m.9444) stanna kvar.
Den uppgjorda fisken kastas i en fjärding, ock resan samlas
. i Man väntar *401 (-1/4 gila).
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i tunnor för att användas till gödsling. Då fjärdingen är full,
häller man på saltlake ock sätter på locket, ätslagsbottnen
(sla-dit atslaksbötn). Den blodlakade strömmingen behandlas
på ett avvikande sätt. Efter minst ett dygn öser man upp
den ur lak-karet, gör upp den ock saltar den i tunnor. Sedan
den så legat några dygn, lägger man om den i fjärdingar (lag(51y int Tian). Endast på särskild beställning kniper (kn9)
man strömmingen, d. v. s. befriar den från huvud, gälar ock
tarmar. Till detta tar man färsk strömming. Fisken lägges
då på knipdörren (knipd671,), ett brett ock grunt tråg, ock
knipningen värkställes med- en kniv. Först därpå insaltas den.
Jämte fjärdingar har man nu börjat använda bläckburkar om
5 å, 10 kg.
I liten skala beredes surströmming (sa9,9tr6m2k) ock kryddströmming, "ansjovis". Den senare lägger man (lag åtksåvio,t)
i bläckburkar, häller på saltlake ock smakingredienser, "satsen" (sdtsa), som köpes färdigblandad. Strömmingen, som
skall "förädlas" till surströmming, lägges i tunnor (eller fjärdingar) med svag saltlake ock utsättes för värme. Om jäsningsproceduren i tid avbrytes, erhålles en särskild sort, som
kallas brunnen strömming (bronastrgtnug).
Anmärkningsvärt är, att ingen egentlig sortering förekommer, fastän strömmingen är av rätt olika kvalitet. Den
värdefullaste är vår- ock höstströmmingen eller ve(j)sströmmingen
(ditstr6migan), som den kallas efter sjöbottnen, där den fångas
(vålsbåt(t, 'lerbotten). Den är tom ock fet. Det mäst inbringande fisket lämnar emellertid lekströmmingen; den är
romfylld sär-skilt på försommaren, då den är högt i leken
(sar helst t lållo,t,). Av sämre kvalitet är ätarströmmingen
(ita,stre§mtgan), som går upp på grönnorna för att äta Oår upa
st ta upa gran). Den är mager, men stinn (sim, ktvado).
Man kan ock få höra talas om sill- ock löjströmming. Det
förra uttrycket syftar tydligen på storleken, ock det senare
förklaras väl av det förhållandet, att man få',r strömming i
samband eller samtidigt med löjfisket. Båda uttrycken torde
avse ve(j)sströmraing.
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Tillvärkning av fjärdingar.
Fjärdingarna tillvärkas vanligen under vintern. Åtminstone täljer (tii,ki) fiskaren då stavarna (stesivan), d. v. s. de
bräder, varav en fjärding förfärdigas. Stavarna urholkas något

Fig. 27. Strykbank (med rak skiva) 1 m.

på insidan ock avrundas på utsidan, först med yxa, sedan med
en böjd • kniv, tunnkniven (tönkn.6mvan, fig. 31). Kanterna
stryker (stra9k) man på strykbanken (slrOkbitektt, fig. 27), en
lång hyvel, som har en svagt böjd skiva (sjAv), försedd med

Fig. 28. 50 em. Fig. 29. 35 cm. Fig. 30. 30 cm. Fig. 31. 35 cm. Fig. 32. 60 cm.

en list
f.). Rundningen ock kantens lutning kontrolleras
med en mall (mal, m., fig. 30), för att stavarna skola passa
till varandra ock fogarna, säten (såta), bli täta. De färdiga
stavarna läggas kant mot kant i ett par järnband, bukbanden

Fig. 33. Diameter 83 cm.

(1M9kb4la, fig. 33), som få kvarsitta, tils fjärdingsbanden
(ffinks-, fikosbata) pålagts. Dessa förfärdigas hälst av myrgran (m.PIrgrdn), med segare virke än den gran (gorgr6n),
som tillväxer raskt. Man klyver stammen ock mjukar upp,
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"bråkar" (bråkbdt) banden med bandbråka,n (bdtbråka, fig. 34).
Ändarna täljas på lämpligt sätt för att sammanfogas i en knut,
svepen (sivbpti). Med tilljälp av bandhaken (bdtheikan, fig.
35), trängas sedan de fyra banden på.

Fig. 34. 80 cm.

Fig. 35. 50 cm.

En bit från kanten förses fjärdingen på insidan med en
urtagning, ett strå(c)k (strok; fig. 36 a), där bottnarna passas in.
Värktyget, som man strå(c)kar (ströka) med, kallas också strå(e)k
(fig. 28). Genom dess skiva går en ställbar trätapp, vari ett
tandat järn är fastkilat. Avståndet mellan strå(c)ken bestämmes medelst fjärdingsdraget (fiksdråge„ fig. 32). Med tunn-

Fig. 36.

Fig. 37. Höjd 55 cm.

kniven täljer man sedan om (takt-6m) fjärdingen, d. v. s. sneddar på insidan av laggen (lågan, fig. 36 b), den del av stavarna
som ligger utanför strå(c)ken.
Bottnarna, närmare bestämt bottnen (bök) ock åtslagsbottnen (åtslaksbåtti), fogas i regel hop av två stycken, som
mån hyvlar (hival) plana med en vanlig hyvel. Med en passare,
stigen (st6yan, fig. 29), mäter man ut bottenradien (stoyg-öm)
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ock sågar sedan ut bottnarna. Kanterna strykas på en strykbank med rak skiva (fig. 27) ock täljas om för att passa i
strå(c)ket. Sedan lossar man det ena laggbandet (fig. 37 a)
ock trycker in den egentliga bottnen. När fjärdingen är fylld, sättes åtslagsbottnen på med
tilljälp av en bom (b(29m), använd som hävstång.
il
För att täta kärlen stöter man ned (firkt0t)
Fig. 38. 25 cm. murket trä, s. k. fusk (fa9sk, n.), i strå(c)ken.
Värktyget, som härtill begagnas, kallas flarstöt
fig. 38).

Löjfiske.
Rätt nära strömmingsfisket står fångsten av löja (/0"b f.).
I den yttre skärgården börjar den först i slutet av september,
men närmare älvmynningen redan vid "Bartolomeus" (24 aug.
— bicona,shnan). Löjnäten (linnea) äro endast ,åtta kvarter
djupa, lika långa som sköten, men något trängre, vanligen 10
varv på kvarter. Till skillnad från sköten är stentelen här
försedd med näv'erpungar, skräpporna (skrapan), fyllda med
sten. Dessutom krabbar man näten med mindre
stenar vid nedlastningen i båten. Dobbarna
(linnatid6ban, fig. 39) äro smala, över en meter
höga, sakna flythräde ock ha i stället en klump
av kork eller trä. Löjnäten kastas på 4-10
famnars djup, där det är mjuk gyttjebotten
(4yarib(4). Varannan dag far man ock drar, tar
i land ock plockar av (nop-a) fisken, varefter man
kastar på nytt. Så kan man fortfara en veckas
tid utan att sätta upp näten till torkning.
Fisken lägges i sköljor ock göres upp färsk. Fig. 39. 1 m.
Samtidigt 'stryker man ut (straok-go,t) rommen.
Denna saltas i fjärdinga.r, fisken i tunnor, eller direkt i fjärdingar.
Om fiske med löjnot se s. 38.
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Laxfiske.
I fråga om betydelse ock gamla anor torde laxfångsten
kunna tävla med strömmingsfisket, främst då genom de väldiga anläggningar, som kallas laxfisken (141sfisk). Ett laxfiske
eller fiske är i regel ett byalags gemensamma egendom, där
fiskerätten upplåtits åt byn av en eller annan anledning. Så
är Hertsö laxfiske t. ex. att betrakta som vederlag för jord.
I detta fiske, som är ett s. k. skattefiske, är varje andel bunden vid en viss jordlott av byn. Då däremot andelen i fisket
kan inlösas utan jord, talar man om lottfiske. Arbete, ut-

Fig. 40.

Fig. 41.

gifter ock vinst beräknas för varje delägare i detalj efter andelarnas storlek.
Laxfisken byggas företrädesvis i själva älvarna, men även
i den inre skärgården, där älvströmmen söker sig ut till havet.
Laxen fångas nämligen under sin vandring från havet upp
efter älvarna.
Ett laxfiske tillhör den typ av fiskeanläggning, som på fackspråket kallas "patefiske". Huvuddelarna äro följande: från
land går en stängarm, skaftet (fig. 40 a) ut till karet (fig.
40 b), där laxen fångas; från yttersidan av karet löper i riktning med strömmen ännu en arm, slingan (sl&da, fig. 40 c).
Fisket bygges av timmerstänger. På ett avstånd av 7-8
famnar stå pålarna (p2c7tan), de bestå av en lodrätt nedpålad
stock, stubben (stöban, fig. 41 a), ock ett mot denna anbragt
stöd, bettet (båta, fig. 41 b). Mellan pålarna löpa ett stycke
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ovan vattenytan stängerna (stågran, fig. 42), som bindas vid
pålarna med starka vidjeband (b4ta). På detta sätt uppföres
hela fisket utom den nedre (i förhållande till strömmen) kortväggen av det rektangulära karet (fig. 43 a). Denna tätvägg
(etvåg, fig. 43 b) består nämligen av nedpålade stänger, bottenstängerna (bokstågran), som stå med några tums mellanrum
ock något lutande undan strömmen. Närmast slingan lämnar
man emellertid en öppning, slingingången (sl&giggelkan, fig.
43 c). Med undantag av tätväggen ock en del av lillväggen
(lilvågan, fig. 43 d), där ännu en ingång (ieggan, 43 e) lämnas
intill skaftet, är hela fisket beklätt med stängnät (stårtat).
Till ett fiske kan behövas ända upp till 500 famnar nät.
Näten bindas av grovt garn
(45-trådigt 12-nummers) med
7 varv på aln. Knuten är en
laxknut. Till krabbar användas vid skaftet ock
slingan stenar, för näten
vid karets väggar häist kätting (patig).

1-

1
Fig. 42.
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Fig. 43.

Laxen, som kommer i gapet mellan slingan ock skaftet,
tvingas genom ingångarna in i karet, där den — tack vare
sin drift att gå mot strömmen — blir stående vid uppväggen
(423vagan, fig. 43 f), som karets övre kortsida kallas. Men
ännu är laxen tämligen fri. Karet är 20 famnar brett ock
dubbelt så långt, varför det fordras ett rätt så besvärligt fiske
för att få laxen i båten. Det kallas att kolka (kökk 1. kök).
Kolkarna, närmare bestämt ståndkolken ock gångkolken, äro
två nät, längre än karets bredd ock betydligt trängre än stängnäten. De äro flarnade med korkskivor eller träplättor ock
krabbade med järnplattor, sten (stam.). Knuten torde i regel
vara bindknuten. I ståndkolkens fyra hörn äro linor fästade;
gångkolken har linor endast i smältarna vid flartelen. För
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kolkningen har man två kraftiga, flatbottnade båtar, "färjor",
lillfärjan (liVårla) med stånd- ock storfärjan (stöorfarla) med
gångkolken. När de icke användas, ligga de förtöjda vid två
rep, tågen (tdga, fig. 43 gi g,), som äro spända tvärs över
-karet nära- tätväggen. Med tilljälp av tågen ock stängerna
vid karets väggar förflyttar nian färjorna. Framför ingången
har man ännu ett tåg, fästat vid en framskjutande stång, s. k.
spol (spo9k m. fig. 43 h), av skaftet. Sådana spolar finnas
också vid karets hörn för att underlätta båtarnas vändning,
då man befriar fisket från drivgods.
Man kolkar vanligen tre gånger om dagen. Arbetsstyrkan
fördelas så, att 3 man tilldelas lillfärjan ock 4 storfärjan.
Ståndkolken kastas tvärs över karet vid tätväggen; en karl
kastar flartelen (kast Nine,), en annan linet ock den tredje
stentelen (kast sts_vi). Storfärjan är till en början bejälplig
ock drar nätet intill karets yttervägg, där linorna fastgöras.
Sedan flyttas den utefter repen ock innerväggen mot uppväggen, där man börjar kasta gångkolken. Under tiden har
man på lillfärjan kastat ståndkolken, lagt fast linorna ock följt
storfärjan till uppväggen. Sedan gångkolken har kastats tvärsöver karet intill uppväggen, läggas linorna fast vid stolpar,
pållare (pölar), i aktern på resp. båtar. Kolken drages nu
ned till tätväggen. Där går en karl upp på vandringen, som
löper utefter tätväggen, ock drar med en båtshake (båsaka) de
båda kolkarna tätt intill väggen. Nu återstår att dra upp
näten med den fisk, som eventuellt finnes mellan dem. Med
tilljälp av linorna i ståndkolken lyfter man in ändarna av
näten i färjorna, så att gångkolken kommer att ligga överst.
Medan - lillfärjan sedan ligger kvar vid lillväggen, förrättar
man på "storfärjan själva indragningen. För att underlätta
arbetet har man vid båtkanten en rulle, kavel, över vilken
stentelarna få löpa. Sedan har man bara att lasta laxen i
roddbåten ock dra in kolkarna i resp. färjor. Laxen förvaras
i laxhuset (/åksha9,80, som isboden kallas.
Utom h.anlax (krQ9k) ock honlax (lag) talar man om olika
sorters lax: blanklax (1Mtgklalcs) ock grålax (grcilaks). Den
senare, som vistats i älven, är av sämre kvalitet. Dessutom
3

Sv. landsm. 1926.
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kan man höra talas om en mellansort, halvgrålax (higvgrarlåks).
Jämte lax får man den närstående bör(s)tingen (bgtgigan).
Medan nämnda laxfisken äro vissa byars privilegier, bedrives laxfångsten av den enskilde fiskaren med laxnät ock
storryssjor. Laxnäten (1åksndla) bindas lika rumma som beskrivna stängnät, men tråden är något finare. Ofta begagnas
hemspunn.et garn (av lin eller hampa). Näten kastas i en
svag båge utåt från land, ock skaftet eller gården (gag), som
ledarmen kallas, avslutas med en krok eller mocka. Till skillnad från vad fallet är i strömmingsfiske, ha kroken (fig, 45)

Fig. 44.

ock mockan (fig. 46) raka sidor, ock den senare endast en
ingång. Mockhörnen fästas i träklampar (fis f., fig. 47),
förtöjda vid ankarlinor.
Mera givande äro emellertid storrysejorna (slbosrisz,), som
ha mindre maskor ock avse fångst även av annan fisk, särskilt storsik (stb9,962k) ock harr (har). Den egentliga rysejan
(riska, fig. 44 a) är den säckformiga delen av redskapet, där
garnet hålles utspänt av träband. Banden eller ringarna.
(rtswan) äro vanligen 6. Den främre delen av ryssjan — från
den hopsnörda snytan (snilla, fig. 44 b) till fjärde bandet
bakåt — kallas ryssjekaret (risikåre,, fig. 44 c) eller framryssjan
(framriska). Återstoden är bakryssjan (bakriska, fig. 44 d).
Båda delarna ha strutformiga ingångar, mjärden: bakmjärdet
(bakmika, fig. 44 e) ock frammjärdet (franzika, fig. 44 f), som
hållas sträckta med mjärdtrådarna (mMrådan). Snytan öppnas
ock slutes med ett rep, snytbandet (sn9ib4ta). Detta ock
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frammjärdtrådarna, som fortsätta ut genom snytan, bilda tillsamman rumpbandet (rbmp(b)ette,), vid vilket ankarlinorna fästas.
Som fortsättning på ryssjan finnes ett yttre rum, förslaget (foglige«,, fig. 44 g), stagat med de fäm ryggtrådarna
(rigtrådan). Dess vertikala väggar fortsätta sedan i mockorna
(fig. 44 h, h2). Slutligen har man det väldiga stängnätet,
gården, som sträcker sig mot land i en svag båge. Den del
av gården, som ligger mellan mockorna, kallas gårdändan
(gOitti, fig. 44 i). Den förbindes medelst en lina med förslaget vid den mellersta av dess övre ryggtrådar. Endast en
mocka har ingång ock kallas rätta mockan (rata maka) till
skillnad från bakmockan (bakmöka). Gården ock mockorna

Fip. 45.

Fig. 46.

Fig. 47. 50 cm.

ankras som laxnäten. Vid snytan har man två förtöjningslinor (frItmstlOyne,n).
Fisken, som stöter på gården, ledes in genom ingången
ock fortsätter genom förslaget, bakmjärdet ock frammjärdet
med dess trådar för att slutligen hamna i ryssjekaret. Då
man vittjar (vits), lyftes ryssjekaret in i båten, snytan öppnas,
ock fisken tömmes ur eller plockas fram.

Annat fiske.
Utom ovan behandlade fisksätt bedrives allmänt, om ock
i mindre skala, fångst av annan fisk, såsom sik (stayk), abborre
(bar), gädda (406), lake (åka), braxen (bnikset), id (vd), harr
(har) ock ål (d). Många av de nedan beskrivna fångstsätten
äro inskränkta till den inre skärgården ock kustsjöarna.
Det indräktigaste fisket lämna givetvis vänorna. Näten
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eller sinitnä,ten benämnas efter den fisk, man avser fånga.
Man talar sålunda om sik-; harr-, gadd- ock agnniit «tonat),
sistnämnda för fångst av agnfisk som t. ek. mört (me). Stentelen har liksom i löjnäten skräppor till sänken, men som
flöten tjänstgöra här näverstycken, tillor (ti f., fig. 48 a),
rullade omkring tilltelen (tiltati). Man rullar ihop, tullar. (tf)
nävret över eld. Vid tilltelens ena ända fästes en sticka (stf k,
fig. 48 b), på vilken man
träder upp (nok-upd) nätet.
Längden är den vanliga
1
(omkr. 30 m.) ock djupet i
regel. 8-10 kvarter. Siknäten, som äro de vanligaste, bindas av 80-nummers 6-trådigt bomullsgarn
med 14-18 varv per aln.
Fig. 48.
Då man lagnar (igen), d. v. s. lägger ut näten, håller
man nätet lyft i stickan med ena handen ock plockar av (nop-å)
tilltelen med den andra. Näten skarvas på så sätt, att nätstickan stickes in i smälten på ett annat nät. Man lagnar på
kvällen ock drar (upp) tidigt följande dag. Näten lyftas då
vid tilltelen ock trädas upp på stickorna. Siknäten lagnas på
sandbotten, hälst sandlåar (si/d).
Det egentliga harrfisket är inskränkt till lektiden strax
efter islossningen. Man lägger då näten nära land, vid rev

Fig. 49. 1,30 m.

(rav n.) ock grund (gro23 n.), emellertid icke gärna då det är
töväder ock det droppar av iskanten, land-kallen (lfAticdtbj)
vid stranden; detta skrämmer nämligen fisken.
Särskilt viktiga äro dessa nät för vinterfisket. Man väcker
(vats) då hål i isen medelst en isbill (6rbild m., fig. 49),
först ett större, avlångt, vaken (vaka, fig. 50 a), ock sedan i
,en rad mindre, runda, brunn (br6tia n. pl.). En lina knytes fast
vid en lång böjlig stång, rackatång (råkstdk), som man sticker
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tils
under iskanten ock för från hål till hål, rackar
man drar upp den i det sista brunnet. Med tilljälp av linan,
vars andra ända sitter fäst vid näten, kan man sedan dra ut
dessa under isen. Sedan rittntiten (ratnäta) äro färdiga lägges
mockan (fig. 50 b) på liknande sätt. Då man vittjar ock drar
in näten, fästes en lina i den rörliga nätändan, för att man

a\
Jaa

ck
Fig. 50.

skall kunna dra ut på nytt. Fiskaren forslar vanligen sina
redskap på en sparkare (spkkar). Om snön är djup ock lös,
använder han en låg kälke med breda medar (Jparm f.) ock
åker själv skidor (rall).
De för gäddfiske speciellt avsedda näten äro grunda,
hälst av lingarn. De lagnas i grunda vikar, där n
gäddan går upp för att sola sig. För att undvika buller stakar (Ryk) man fram båten med
en fork (fark m., fig. 51 a). Sedan allt är klart,
plaskar man innanför näten ock jagar ut fisken.
Fisksättet kallas också skrämma eller köra i (skratt,
jorLut6y), 0, sina håll även palka (pk).
Ett liknande fångstsätt är att ena (na),
vilket bedrives på lämpliga ställen, s. k. varp
(varp), vanligen i vikar ined fast ock jämn botten.
Det korkflarnade nätet (bto» kastas i en Vid cir- ce.
Fig. 51. 2,5 m.
kel, som sedan drages ihop. Då den är nog trång,
ror man omkring i den ock plaskar (tårval) med en tözvel
(tarval m., fig. 50 bock a). Emellertid är fångstsättet mycket
ovanligt numera, ock detta gäller i nästan lika hög grad om
ett annat, vartill enandet kan sägas bilda övergång, nämligen
att dra not eller nöta (nåt), som det kallas.
1 Rättare karakteriseras väl redskapet som en not utan kil.
Fisket lär kunna bedrivas på precis samma sätt som med not.
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En not (not, f.) är ett svepnät, 50-100 famnar långt.
På mitten — den del, som kallas trångnoten (trIcknol91a, fig.
52 a) — är den djupare, mera finmaskig (trång) ock har en
strutformig utbuktning, kilen (Jpik, fig. 52 b) eller kalven (7cervan), där fisken samlas under dragningen. Stadlinorna i sidearmarna (årman, fig. 52 e,
hållas utspända med gentriin
(ffintrån, fig. 52 1/2). I dessa fästas de av ungbjörksnodda
repen (rålpa) medelst lekande (laltsan, fig. 53 b), för att vridningen ej skall invärka på armarnas ställning. Noten krabbas
med sten ock kastas i en vid båge på något varpställe. Det
ena repet har man härvid fäst på land. Sedan drar man in
noten mot land, samtidigt som armarna trängas ihop.
4.

4
A_

Fig. 52 14..

Fig. 52.

,
Fig. 53.

Ett förr mycket viktigt fiske var vinterfisket med de stora
löjnotarna (löpuitran), men numera anses det icke lönande, då

nya bestämmelser beträffande notfiske förbjuda, att not drages
upp inom ett visst avstånd från land. En sådan löjnot ägdes i
regel av ett helt byalag; för fisket indelades det i notlag om
minst 5 man, mellan vilka fångsten vanligen delades lika.
Noten forslades med häst till den plats av varpet, där nedsläppningsvaken. (nadarlito, fig. 53 a) väcktes. Från denna
högg man sedan mindre hål, brunn, åt ömse håll, till dess
avståndet mellan de yttersta brunnen, hörnbrunnen (hbribråna,
fig. 53 b, b2 ) var lika med notens längd. Sedan löp-te från
hörnbrunnen två rader brunn mot land, först parallellt, sedan
konvergerande mot upptagningsvaken, jölpan (6kpa, fig. 53 c),
nära land. Notarmarna sträcktes ut under isen med jälp av
rackstänger, ock när detta var gjort, sänktes kilen ned. Notrepen rackades mot land, ock sedan drog man noten ett stycke
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i sänder — i dräkt (drakt) — mot jölpen, där den slutligen
drogs upp. Vid dragningen använde man ett vindspel, notstolen (nb9ststinn,), som trampades. För att man skulle kunna
kontrollera, att notarmarna drogos in lika, var flartelen försedd med märken, av vilka klubben (Tar6ban) satt 3 famnar
från genträn.a.
Av långt större betydelse är ry s sj efisket. Från storryssjan, som förut omtalats (s. 34), förekomma alla storlekar

Fig. 54. 1,25 m.

Fig. 55.

ned till små insjöryssjor. Bandens ock mjärdenas antal växlar;
förslaget hålles hos de mindre utspänt medelst en träbåge ock
kallas här bågnot (bogandieta). En del, t. ex. lakryssjorna,
sakna mockor. När man sätter ut (sati-490 ryssjorna, förtöjas
de vid ryssje-stakar (rtsisteika), som drivas ned i bottnen.
Ett annat redskap, som helt enkelt är en liten ryssja utan
stängnät, är tinan (tbra, fig. 54). Den hålles utsträckt i
längdriktningen medelst träribbor, stölarna («bion). Tinan
placeras i öppningen av en risgård (gab), risvase (rbysvåsa)
eller ett bett (bel). Det senare brukar anordnas så, att en
planka (vandrig) lägges från land till en träbock ute i vattnet.
Intill plankan bygges en vägg av spjälor
med ett hål för tinan. Förr brukade man
binda tinor av sälgkvistar. I en ram av breda
bräder (fig. 55) borrades hål, en rad intill
Fig. 56.
den inre ock en längs den yttre kanten. I
de inre hålen stuckos kvistar, som bundos till mjärdet, medan
längre kvistar i de yttre fingo bilda själva fiskhuset (fiskhd9sa).
Jämte garntinor finnas även fabrikstinor av galvaniserad järntråd. En särskild slags tina, som har ingångar från båda hållen,
kallas botna (bbty„ fig. 56). Den användes ofta utan gård.
Ännu förekommer om ock sparsamt ock företrädesvis i
grunda insjöar katisar (kbtis f.). Katisvärket (katisvårka) be-
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står av spjälor eller stänger, som stickas ned i bottnen ock
bindas ihop med vidjor. Planen är i princip laxfiskets: från
land löper gården (fig. 57 a) _till karet (fig. 57 b), som står i
förbindelse med fiskhusen (fig. 57 c, 02). Ur dessa håvas med
en håv (hav m.) fisken, då man vittjar.
Det yrkesmässiga krokfisket (krok fiska), d. v. s. fisket
med krok, är föga betydande. Då fiskaren talar om sina
krokar, åsyftar han stå,ndkrokar för gädda, ett fiske som kan
bedrivas året om. Om sommaren har man ut (ha-491) krokarna på grunt vatten. En stake stickes fast i sjöbottnen,
ock vid denna knytes reven (ra4va) med tafset (141:9a) ock
kroken. Som agn (ågan) användes en levande mört, uppträdd
på metalltafset. Under en viss del av månaden är gäddan
särskilt på taget (mr upa tåga). Dessemellan får hon svallkött (tsw&Weit) omkring tänderna ock blir mindre hågad att ta

Fig. 57.

Fig. 58. 1 m.

(ta). För att minska risken, att gäddan skall gå., 'när man
vittjar, brukar man hugga fast hänne med en krok, käx (baks,
fig. 58). Så snart isen lägger, har man krokarna på djupare
vatten (5-6 famnar). Staken sättes då i iskanten.
Så mycket mer omhuldas krokfisket av amatörfiskare.
Söndagsfiskarens speciella attribut är givetvis metspöet. Ett
metspö (måltsp6) med rev brukar kallas ett mete. Om hösten,
då man håller till på djupare vatten, metar man på känn.
Ett kännmete saknar ,flöte (kurk m., Yint n.) ock har ett tungt
blyEiänke (bo). Sedan isen lagt, kan man vintermeta eller
pimpla. Själva pimpeln är en liten metallfisk, vid vilken
kroken är fastsatt. Som vid allt mete på, känn håller man
agnet — vanligen metmask (9n4tmicrk) — i rörelse med korta
ryck.
Mindre vanligt är fiske med långrev (14kr4v). Vid själva
reven äro med korta mellanrum garnändar, tafs, knutna, som
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uppbära krokarna. För att hindra långreven med dess 100-tal
krokar att trassla in sig (Arvs), förvarar man den i en långrevsläda. Som agn brukas mask, bitar av vitfisk (witfisk),
såsom mört ock strömming, eller ock av kött. Långreven
lägges på djupare vatten, hälst där man kan räkna på att
få ål.
Fiske med drag bedrives också flitigt av amatörfiskare.
I regel ror man drag (rb9, drka), då man har draget fäst i

k.
70 cm.

Fig. 59.

90 cm.

Fig. 60.

en lång lina efter båten; men fisket kan också bedrivas från
land med tilljälp av ett långt spö. Det kallas att slanta (slänt).
Emellertid har man mer ock mer övergått till att uttra. En
utter eller (utter)bräda består av två bräder förenade med
tvärslåar (fig. 59 a) eller av en bräda, som är belastad med
bly (fig. 59 b). Reven fästes i en ring, som löper på ett slags
stängsel av stadig metalltråd, ock på reven sitta tafs(ar) med
dragen. Medan båten rör sig framåt, strävar uttern utåt ock
framåt ock håller ut reven nästan vinkelrätt från båten (fig.
60). Då man uttrar harr, harrar, som det heter, har man
dunkrokar, s. k. flugor, i stället för drag.
Ett numera förbjudet fiske, som dock torde förtjäna att omnämnas, är att ljustra, stöta (stbdi), som
det här kallas. Det bedrevs lugna höstnätter vid skenet
av ljusterelden (liostar4). För denna hade man ett
lysjärn (Mysjim), fäst vid båtstäven. Själva fångstredskapet, med vilket man stötte fisken, var ljusterforken Fig. 61.
(ii0Siarfårktt, fig. 61) med de hullingförsedda ljuster- 2,5 In.
pinnarna (liostarpinan). Båten stakades fram med en
fork. Ljustring på is lär icke ha förekommit. Emellertid
användes nog ljusterforken i samband med att man slår fisk
med klubba (döva v.) på blankis, nämligen för att taga upp
den bedövade fisken.
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Till slut må här utom vanlig saltning nämnas ett par

konserveringsmetoder,
nämligen att grava (gr&va) ock att torka (tbrk) fisk. Gravning är en omsorgsfullare saltning, under hårt tryck, av "ädlare" fisk, avsedd att ätas utan annan beredning. Fisken,
som skall torkas, insaltas först på vanligt sätt, men man flakar
(f?ritka) upp de större fiskarna invid ryggen. Efter någon tid
sättas de upp med tilljälp av pinnar till soltorkning på någon
vägg. Mindre fisk kan lämpligen läggas mellan ett par nät.
Den torkade fisken kokas ock tillfredsställer så beredd åtminstone en yrkesfiskares gom bättre än färsk fisk. Båda
konserveringsmetoderna användas emellertid numera i liten
utsträckning.

Register.
Siffrorna hänvisa till sidor.
abborre 35
agn 40, -fisk, -nät 36
aktersegel 13, -bräde
13, -skot 14
akterspegel 14,- båt 14
ankare 24
ankra 24
arm (i not) 38
armsvep (halvslag) 17
ask (i sjöbod) 9
bak-bette 12, -mocka
35, -ryssja 34, -stam
11
bak-stamskott 12
bak-öst 12
bandbråka 29
bandhake 29

bartolomeus-löja 30
bett 31, 39
bette 12; bett-trä =
batasivålla 12
binda (nät). 15
bindkavel 15
bindklyva 16
bindnål 15
blanklax 33
blodlake 25
blysänke 40
bo 16, ut 17, -maskor 15, -stol 17
bom (segel13
bord (i båt) 10
bostol 17
botten (i fjärding) 29
bottenstänger 32
bottna 39

braxen 35
brits 10
brodd 13
brunn (i is) 36
brunnen strömming
27
bukband 28
bussarong 20
bygga (= laga nät) 18
bygg-kniv, -nål 18
bågnot (i ryssja) 39
båtar 10-14
båtländing 10
båtshake 33
bör(s)ting 34
bYti (slags tina) 39
dobb, -fik, -huvud 18

REGISTER

döva v. 41
dra (upp nät) 22
drag 11, 29, 41, -märlor 11
dragg s. 20
39
dräkt (noteda v. 21

(Ina v. 37
fiskhus (i tina) 39
fiskrev 40
fjärding 23, 28-30,
-s-band 28, -s-drag
29, -s-tillvärkning
28
flaka v. 42
flarn 15
flarna v. (förse med
flarn) 17
flarstöt 30
flartel 14
fkits f. 34
flöte 14, 40
fork 37
forka v. 37
fram-bette 12, -ryssja
34, -stam 11, -stamskott 12, -svale 8,
-öst 12
fusk (= murket trä) 30
färga nät 17
färja 33
färskfisk 25
försegel 14, -bräde 13
förslag (i ryssja) 35
gan (= gälar) 26
genträ (i not) 38
gista s. 18
gist-kam 18, -pinne 18,

gist-stolpe 18, -stång
18, -vall 18
gorgrdn (slags gran)
28
grava Nr. 42
gristna v. 14
grov-varv 15
grund s. 36
grå-lax 33
grönna s. 19
gyttjebotten 30
gå på (om fisk) 22,
över-i (om fisk) 22
gång-kolk 32
gård 35, -ända 35
gädda 35, gädd-nät 37
göra upp (= rensa fisk)
26
hamn 7
hand-håll (-tag) 13
harr 35, 36, 41
harra v. (fiska harr) 41
hissa v. 13
hus-skott 12, -vrång 12
hyvla 29
hå-band 13
håv 40
högstammad 14
hörn-brunn 38
höst-båt 10, -fiske 24,
-strömming 27

id 35
ingång 32
isbill 36
jaga v. (om fisk) 24
kalv (not- ",) 38
18
kam (gist-

43
kar 8, 31
kasta (lägga sköt ock
löj nät) 20
kavel 15, 23
kil (not- ,s,) 38
kila (rensa strömming)
26
kil-tråg 26
klammerbotten 26
klubb (märke på not)
39
knap(e) 14
knipa v. 27
knip-dörr 27
knota s. 17
knyta ihop 15
knyt-band 15
kolk 32
kolka v. 32
krabba v. (sätta på
sänkstenar) 19
krabbe (= sänksten)
15
krabb-band 15, -bandsknut 15, -låda 8
24
krok (skötkrok (--= hanlax) 33
krokfiske 40-41
krona s. 24
kryddströmming 27
kryssa v. 14
kw4do a. 27
kännmete 40
käppöskar 25
käx 40
köl 11
köra i (driva fisk på
nät) 37
lagg (i fjärding) 29
lagna (lägga smånät) 36
lagning 20
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lagn-nät 18
lake 25, 35
lak-kar 25
land-kall 36, =märke
20, -knda 24
langna 36
lang(n)ing 20
lav 10 (Nvaicåst v. 20)
lax-fiske 31, :hus 33,
-knut 16, -krok 34,
-mocka 34, -nät 34,
-sorter 33=-34
lekande s. 38
lik (i segel) 13
lill-båt 10, -färj(a) 33,
-vägg 32
lin (i ett nät) 14
ljustra v. 41
lott-fiske 31
lunna s. 10
lyck-knut 19
lag f. (honlax) 33
lågstammad a. 14
långrev 40, -s-låda 41
långskottar 12
lånna 1. lunna 10
läcka v. 14
lägg 24
lägga fast (skot) 14
läggning 20
länning (båt10
löj-fiske 30 (38-39),
-not 38, -nät 30,
-dobb 30, -strömming 27

pack-botten 26
palka v. 37
pate-fiske 31
pimpla v. 40
påle (i laxfiske) 31
pållare 33

mall 28
maska s. 14
mast 13, -nål 13
mat-skrin
-vack 20
mellan-bod 9, -båt 10,
-dobb 22
meta v. 40

racka v. 37
rack-stång 36
rast 11
r4mlits 16
rep (not- ,•,) 38, -slagarbana 17, -slagning 17

met-mask *40, -spö 40
mjärde 39
1.
mjölke 26
mocka s. 34, 35, 37
motorbåt 10, 44
mynda 13mynd-skolt 13
myrgran 28' .rt
måttsticka 17 ~fjärding .25

9Viclarlito (vak, där
not sänkes ned) 38
not 38, -stol 39
nysta v. 20
nåcksticka s. 16
nät 14, 36, 37, -bindning 14, -sticka s.
36, -färg 17
nögla s. 11
nöta v. (= dra not) 37
od s. 23
oljekläder 20
omgång (= bord) 10

resa s. (fis26
rev: ten- 36, fiskreva v. 14
rev-band 14
ring "(i ryssja) 34
ris-gård 39, -vase 39
ro v. 13 (på hel-, halvbåt 8)
rodd (del av åra) 13
roder (se styre)
ro-skott 12, -slå 12
rom 26
rum a. (= stormaskig)
18
rumpband 35
ryggro v. 13
ryssja 34, 39
ryssjekar 34
räka v. 21
rätsköt 24
"rätta mockan" 35,
(båt-) sidan 21
saltning 26, 42
sandlå 36
segel 13, -båt 10, -strof f
13
segla('knappt, undan, sida) v. 14
sik-fiske 36
sill-strömming 27
sjöbod 8
sjön 20
sjöstövlar 20
skaft s. 24, 34
skaka (fisk av sköten)
25
skak-kläder 25, -pinnar 25
skarv (i bord) 11
skarva v. 22
skarv-sköt 20

REGISTER

skatte-fiske 31
skot -hörn 14
skott (båt-) 12,
-vränger 13
skovel 25
skrämma i (fisk på
nätt 37
skräppa s. 30, 36
skuldra s. (i sjöbod) 9
skvättlist 11
skälldobb 19
skär-båt 10, -stuga 10
skölj s. 25
skölja (fisk) v. 25
sköt 14
slanta (med drag) v.
41
slinga 31
sling-ingång 32
slå ihop (parter till
ett rep) 17, ned
(om fisk) 22
släcka v. 14
smånät 36
smält 15
smälta ihop 19
sno v. 17
snyta s. 34, snytband 34
sparkare 37
spol 33
spria 13
spri-hörn 13, -segel 13
stadlina 14
stads fisk 25
stadsfiskare 7
stav (i fjärding) 28
sten (i kolk) 32, -tel 14,
17
stig (= passare) 29
stinn a. (om fisk) 27
en knut) v.
stjälpa
16
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stortfärj(a) - s. 33, till-tel 36
-ryssja 34, -sik 34 tina _s. 39
_Asab 40.
storm-kasta Y. 23
,,,
Pann f. (slagsläde) 37
stroff 13
stryka, (hyvla:på visst torka , y. (s, fisk) 42
trång a. (= finmaskig)
sätt) 28
18, -not 38
strykbank
13
tull (årstrå(c)k s. 29
tunna s. 23, 25
strå(c)ka 29
tunn-kniv 28
straganknd,9t 16
tåla s. (= nätfärg) 17,
sträng s. 15
v. (= färga nät) 17
strömmings-fiske 7tål-gryta 17, -tråg 18
30, -sorter 27
ström-råk 20, -sida 21, tälja om 29
tärvel 37
-stillt 19
stubbe (i laxfiske) 31 täta v. 14
tät-vägg 32
stuga 8
styra v. 13
styre 13
styr-märlor 13, -nål
upp-vägg 32
13, -varn 13
stånd-kolk 32, -krok 40 utter-bräda 41
uttra v. 41
stängnät 32
stöl 15, 39
stöta (= ljustra) 41
sud 11, -band • 11
vak 36
surströmming 27
vack- en (mat- ,s.) 20
svale 8
vandring (landgång)
svall 19, -kött 40
33, 39
svep 29
varp 37, 38
såt 28
varv 15
sänke 40
vejs(ves)-botten 27,
nät på
sätta upp
-strömming 27
ut
gistor) 18,
vinter-fiske 36, 38, 40,
(ryssjor) 39
41, -not 38
vit-fisk (agnfisk) 41
vittja v. (man vittjar
redskap, som få
ta v. (om fisk som hugligga kvar, sedan
ger) 40
fångsten hämtats)
tafs 40
35
tel 14
vrång 12
tilja 8
vånor 14
tilla s. v. 36
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vår-båt 10, -fiske 24,
-strömming 27
väcka v. hål i is) 36
ytterst-ända 21

år-blad, -lom, -rodd,
-tull 13
ål 35, 41
åla av 25
åtslagsbotten 29

åra s. 13

äna v. 37

änd-flar(n) 15, -sten 21
ätarströmming 27
ösa v. 12
öskar 12
öst 12
överst-ända 21

Undersökningen av svenska folkmål
1925-1926.
AV HERMAN GEIJER.

I. Förvaltning ock personalförhållanden.
Till fortsättande av Undersökningens värksamhet under
budgetåret i/i 1925—"/6 1926 beviljades av 1925 års riksdag
ett reservationsanslag å 26,000 kr., vilket innebar en höjning
med 4,000 kr. i förhållande till motsvarande anslag å 22,000 kr.
för budgetåret 1924-1925, ehuru det å andra sidan stannade
vid ett 2,600 kr. lägre belopp än Undersökningens tidigare årsanslag å 28,600 kr. Genom k. brev den 22 maj 1925 föreskrevs, att enahanda bestämmelser, som gällt för användandet
av det för 1924-1925 beviljade anslaget, fortfarande skulle
gälla, endast med den ändring, att den minimitid, vartill de av
statsanslaget understödda resorna måste uppgå, höjdes från fyra
till sju månader. Sålunda bibehölls utan ändring den frihet,
som tidigare tillerkänts Undersökningens ledning, att — med
undantag endast för de av K. Maj:t fastställda belopp, vartill
arvodena för två vetenskapliga medarbetare i Undersökningen
beräknats — beträffande en post i Undersökningens i ansökan
beräknade budget göra ökning, beträffande en annan minskning, allenast anslagets slutsumma ej överskredes.1
I föregående årsberättelse nämndes den förlust, som Undersökningens styrelse då nyss lidit genom professor Adolf
N or eens död den 13 juni 1925. Redan strax i början av
Undersökningens värksamhet omkring 10 år tidigare hade styrelsen decimerats, i det docenten i svensk folklivsforskning vid
Uppsala universitet S. Lampa genom sjukdom hindrades
från att fullgöra sitt uppdrag som medlem av styrelsen, ett
1 Jfr

Sv. landsm. 1925, s. 38.
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uppdrag varifrån han genom k. brev den 3 november 1916
entledigades, utan att någon efterträdare efter Lampa då utsågs. Den sålunda decimerade styrelsen beslöt vid sammanträde den 6 juli 1925 anmoda intendenten vid Nordiska Museet
S. Er i xon att deltaga i dess förhandlingar, varpå Erixon
omedelbart värksamt deltog i utarbetandet av den jämväl av
honom undertecknade ansökan om höjt statsanslag, som i
augusti 1925 ingavs, ock genom k. brev den 28 maj 1926 gavs
åt Er ix on jämte förutvarande medlemmar av styrelsen, professorerna von Friesen, Hesselman ock Lundell,
överbibliotekarien Hulth ock docenten Gei je r, uppdraget
att utöva ledningen av Undersökningen.
- Inom sig har denna styrelse till arbetsutskott omvalt
sani:ma personer, som föregående år beklätt motsvarande uppdrag, nämligen Lundell ordförande, Geijer sekreterare ock
Hulth skattmästare.
Uppdraget att som Undersökningens av statsanslaget honorerade vetenskapliga medarbetare utföra de särskilda arbeten, som enligt genom ovannämnda k. brev den 22 maj 1925
förnyad föreskrift ålegat Undersökningen, har genom styrelsens beslut för året 1925-1926 liksom för föregående år
lämnats åt docenten H. Geijer ock fil. dr J. G ötlin d,
varvid i Geijers uppdrag ingått att såsom föregående år utöva
förestå-ndareskap för undersökningsarbetena ock för arkivet,
1Deras tjänstgöringstider ha varit fördelade på följande sätt:
'G ei j er tjänstgjorde i Uppsala under tiderna i/7-27/7,
25/821/9;28/9-5/4, 18/4-15/9, tillsammans inemot tio ock en halv
månad. Härvid bortses från säx tjänsteresor, som Geijer under
dessa tider gjort till Stockholm. På resor i Undersökningens
tjänst — utom ovannämnda resor till Stockholm — har Geijer
tillbragt tiderna 9/9-24/9 ock 23/9-27/9, tillsammans 16 dagar.
Semester har Geijer uttagit under tiderna 28/7 8/9, 22/9, 6/4-2/4,
16/63(16, tillsammans 42 dagar.
Götlind tjänstgjorde i Uppsala under tiderna 26/9-8/2,
21/2399, tillsammans omkring åtta ock två tredjedels månad.
På resor i Undersökningens tjänst har Götlind tillbragt tiderna
19/9____99/9,
9/2_90/3, tillsammans 26 dagar. Semester har Götlind
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åtnjutit 1/7-15/4, d. v. s. en ock en halv månad. Tjänstledighet
för sjukdom har Götlind åtnjutit 24/8_22/8.
Under Geijers frånvaro från Uppsala 28/7-24/4 vikarierade
för honom först fil. mag. M. Eriksson 28/2-314, sedan fil.
lic. D. Strömbäck 4/8_22/8, sedan ånyo Eriksson 24/4. Under Geijers frånvaro 22/2-27/2 vikarierade för honom G ö t1 i n d, som även vikarierade under tiderna 6/4-9/4 ock 1o/6—
"1'6. För Götlind på samma gång som för Geijer vikarierade
Strömbäck 24/8_22/8, för Götlind ensam vikarierade Erik ss o n 244-12/2, i det de så vitt möjligt uppehöllo den del av
Götlinds tjänstgöring, som består i expeditionsärenden, under
det däremot den personliga vetenskapliga undersökningsuppgift, som påvilar Götlind, under denna tid måste ligga nere.
Som expeditionsbiträde vid arkivet har hela året liksom
föregående år tjänstgjort fröken Dagmar Jöns so n, med
undantag för sammanlagt fyra veckor under juli ock augusti.
Utom Undersökningens ovannämnda årsanställda, av statsanslaget honorerade personal, som utgöres av Geijer ock Götlind samt fröken Jönsson, ha under vissa tider flera andra
personer såsom »tillfällig arbetsjälp» deltagit vid expeditionen av ärenden rörande undersökningsarbetena, deras anordnande, övervakande ock beräknandet av ekonomisk ersättning
för dem ävensom vid samlingarnas förvaltning. Sålunda ha
härrar Eriksson ock Strömbäck jämväl utom sin ovannämnda tjänstgöring som vikarier för Geijer eller Götlind
tjänstgjort i arkivet som medjälpare vid expeditionsgöromål,
Eriksson under delar av höstterminen, Strömbäck under arbetsårets sista månad, juni. Vidare ha fil. dr R. Jirlow
ock fil. lic, Herbert Gustav son deltagit i bestridandet
av samma slags göromål, den förre under förra hälften av
juli 1925, den sistnämnde från slutet av april till början av
juni 1926. Docenten T. Bucht fortsatte under höstterminen
sina arbeten i ock för ordnande ock utredigerande av vissa
ordsamlingar från mellersta Norrland. I detta sammanhang
bör också ihågkommas den anspråkslösa, men oumbärliga, tillfälliga arbetsjälp, som arkivet detta år liksom flera föregående år fått av lärjungar vid Uppsala Folkskoleseminarium
4

Sv. landsm. 1926.
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ock Uppsala Högre Allmänna Läroverk, vilka under en del
eftermiddagstimmar biträtt vid stämplande ock ordnande av
inkommande ordlappar m. fl. arbeten.
Ovannämnda extra medjälpare vid Undersökningens arkivarbeten av alla slag ha till större delen honorerats ur statsanslaget under rubriken »tillfällig arbetsjälp», men till mindre
del av andra medel, såsom då docenten Buchts arbete på iordningställande av vissa ångermanländska ordsamlingar delvis
honorerats ur landstingsanslag. Detaljerna framgå av den ekonomiska tablån i slutet av denna berättelse. E n detalj må
dock här särskilt nämnas. Under den ovannämnda tid av i
det närmaste en månad, då Götlind efter tilländagången semestertid åtnjöt tjänstledighet för sjukdom, bestreds kostnaden för
vikarie till en del av Götlind själv, i det han bidrog till vikariens honorerande med en tredjedel av sitt arvodesbelopp för
samma tid, under det att det arvodesbelopp, som därutöver för
ifrågavarande tid utbetalades till vikarien, täcktes av statsanslagets för tillfällig arbetsjälp avsedda del.
Bland Undersökningens fasta personal, ehuru ej avlönad
av statsanslaget, utan helt ock hållet ur andra medel, landstingsmedel ock gåvomedel, är också att räkna fil. dr L. L ev ande r, om vars under året fortsatta arbete på dalmålsundersökningen ock därmed omedelbart sammanhängande
uppgifter skall närmare talas under kap. III: 2 nedan. Levanders arbetstider vid arkivet i Uppsala ha under året varit följande: 1/7-15/7, 1/9-15/10, 1/11-3113. Under tiden 19/10-31/10 har
Levander utfört en undersökningsresa, varom skall nämnas
under kap. IV: 2 nedan.
För de arbeten, som under året utförts i arkivet ock på
resor, skall i följande kapitel redogöras. I sammanhang med
den redogörelse rörande Undersökningens förvaltning, som utgör föremål för detta kapitel, skola emellertid här lämnas
några statistiska upplysningar om resorna.
Av statsanslaget ha under året bekostats resor utförda av
21 personer inom landskapen Dalarne, Dalsland, Jämtland,
1.appland, Norrbotten, Småland, Västerbotten, Västergötland,
Västmanland, Ångermanland, Öland ock Östergötland. Sam-
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manlagda tiden för dessa resor uppgick till inemot 14 månader. Sammanlagda beloppet av de reseunderstöd, som under
året utgingo ur statsanslaget, uppgick till kr. 4,072: 96. Medeltalskostnaden för varje resdag uppgick i fråga om de av statsanslaget understödda resorna till kr. 9: 83. Utom de av statsanslaget understödda resorna ha även utförts andra resor, som
understötts av landstingsanslag ock av gåvomedel. Av landstingsanslag understöddes resor, som under en sammanlagd tid
av omkring 11 1/2 månad utfördes av 12 personer inom följande landskap: Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Närke,
Småland, Västmanland, Ångermanland ock Öland. ,Sammanlagda beloppet av de reseunderstöd, som under året utgingo
av landstingsmedel, uppgick till kr. 3,014: 84. Av gåvomedel
understöddes resor, som under en sammanlagd tid av omkring
två månader utfördes av 3 personer, av vilka en reste i Dalarne,
två i Estland. Sammanlagda resetiden för de av statsanslaget,
av landstingsanslag ock av gåvomedel understödda resorna har
sålunda under året uppgått till omkring 25 månader, fördelade
på 33 personer ock på 16 svenska landskap, vartill kommer
Estland. Sammanlagda beloppet av under året utbetalade reseunderstöd uppgår till kr. 7,591: 80. Medeltalskostnaden för
resdag uppgår, om alla de ur olika kassor utbetalda reseunderstöden räknas i ett, till kr. 9: 30. Den dyraste av de resor,
som under året honorerats från Undersökningen, har dragit en
medeltalskostnad av kr. 22: 72 för resdag.
Vid dessa siffror torde här ett par anmärkningar böra
göras. Den redan genom k. brev den 22 okt. 1920 införda
friheten för Undersökningens ledning att utan bundenhet vid
någon viss taxa utbetala växlande reseersättningar allt efter
sig företeende omständigheter har visserligen å ena sidan för
Undersökningens ledning medfört ej oväsentligt ökat arbete,
men har också visat sig vara ett oumbärligt medel, när det
gällt att avpassa reseersättningarna efter de högst växlande
arter av resor, som förekommit, samt att överhuvud söka
få resemedlen att räcka så långt som möjligt Det är emellertid
ej blott denna frihet vid bestämmandet av reseersättningarnas
belopp, som utgjort förutsättning för den stora tänjbarheten
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i förhållandet mellan resemedel ock resetid eller — vilket är
väsentligen detsamma — medeltalskostnad för resdag, utan
därtill bidrager väsentligt också ett annat i föregående årsberättelser redan berört förhållandet, nämligen det att ej sällan vissa
av de personer, som utföra ifrågavarande resor, utsträckt sina
resetider betydligt över det mått, som skulle inneburit en fullständig, om än aldrig så blygsamt beräknad ersättning för de
kostnader, som resan måste ha dragit, varvid även det tillmötesgående, som i orterna visats de resande, torde spelat en
ej obetydlig roll.

II. Samlingarnas tillväxt ock användning.
Landsmålsarkivets handskriftsamlingar ha under året
1925-1926 tillväxt med följande: omkring 26,450 lappar i
16:o-format (varav omkring 25,450 utgöras av renskrivna ordlappar ock 570 utgöras av renskrivna ortnamnsuppteckningar); omkring 160 blad 8:o (till större delen täxter ock notiser om folkseder); omkring 1,400 blad 4:o (varav omkring
1,200 utgöras av täxter eller av uppteckningar om folktro ock
folksed); inemot 1,200 blad folio (varav 683 utgöras av grammatiska tabeller); 88 band eller häften (varav 70 utgöras av
anteckningsböcker från resor). I dessa akcessioner ingår förhållandevis mycket litet, som ej framgått ur det eller de sista
årens uppteckningsarbeten.
Bland akcessioner, som tillkommit genom gåva, märkes särskilt professor Adolf Nor e ens efterlämnade samlingar rörande dialekter i Sverige ock Norge, vilka samlingar efter hans
död donerats till Landsmålsarkivet av professorskan Emilia
Noreen. I dessa samlingar, som utgöras av 12 anteckningsböcker, 3 andra volymer innehållande anteckningar samt 378 lösa
blad av växlande format, ingå i första rummet de av Noreen
själv under 1870-talet ock början av 1880-talet gjorda uppteckningarna från huvudsakligen följande landskap: Värmland,
Dalarne ock Gotland. Dessa uppteckningar ha visserligen till
största delen publicerats i olika skrifter av Noreen, men behålla likväl sitt intresse ur flera synpunkter. De innehålla
1 Jfr särskilt Sv. landsm. 1924, s. 102 f. ock 1925, s. 60.
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stundom t. o. m. något överraskande vittnesbörd om utvecklingen i tillvägagångssättet ej blott hos Noreen själv, utan överhuvud vid denna tid, som ej minst genom Noreen blev en
vändpunkt i den svenska språkforskningens historia. De innehålla givetvis också åtskilliga upplysningar, som ej kunna erhållas ur de tryckta skrifter, där uppteckningarna använts.
Viktigast bland de i tryck ej alls eller blott i ringa mån utnyttjade anteckningarna äro de, som härröra från Noreens åt utforskandet av dialektförhållandena på båda sidor om riksgränsen mellan Sverige ock Norge ägnade resor. På svenska sidan
sträcka sig dessa resor från ock med Värmland till ock med
Jämtland. På norska sidan börja dessa resor i Solär på Värmlandsgränsen ock ha utsträckts norrut ända till Hinnöen (väster om Ofoten). I den Noreenska donationen ingå slutligen
några anteckningar ock uppsatser av andra personer, som till
Noreen överlämnat ifrågavarande papper.
Arkivets referensbibliotek har under tiden 1/7 1925—n/e
1926 tillväxt med 110 nummer, varav 22 innefatta sammanlagt 82 subnummer. Liksom föregående år ingå häri till mycket stor del gåvor.
Gåvor antingen till handskriftsamlingen eller till samlingen av tryck har arkivet under tiden 1/7 1925—"/e 1926 mottagit från följande föreningar ock institutioner:
Nordiska Museet, Stockholm; Dalarnes fornminnesförening, Falun; Dalslands folkhögskoleförening, Färgelanda; Svenska Akademiens Ordboks redaktion, Lund; Samfundet för Hetrubygdsvård, Lund;
Västerbottens läns hembygdsförening, Umeå; Föreningen Heimbygda,
Östersund; Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo; samt
från följande enskilde: forstmästaren S. Arbman, Alanäset; professor
E. 0. Arenanders stärbhus, Uppsala; 0. Bannbers, Falun; fru Karin
Bengtsson, Kläppe, Östersund; amanuensen vid Nord. Museet, fil.
kand. G. Berg, Stockholm; fil. stud. C. Björkquist, Uppsala; redaktör
A. Blomberg, Kleva; docenten T. Bucht, Härnösand; lektor II. Celander,
Göteborg; härr P. V. Enström, Fugelsta; hemmansägaren S. Ericsson,
Funäsdalen; rektor M. Eriksson, Swedish school union, Kikungshan,
Prov. Honan, Kina; härr N. Eriksson, Kramfors; intendenten S.
Erixon, Stockholm; fröken Maja Forsslund, Kopparbärg; docenten
II. Geijer, Uppsala; fil. kand. K. A. GustaWsson, Uppsala; fil. dr J.
Götlind, Uppsala; fru M. Tamm-Götlind, Uppsala; amanuensen G.
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Hallström, Statens hist. museum, Stockholm; hemmansägaren L.
Hansback, Älvdalen; lektor N. 0. Heinertz, Stockholm; professor B. Hesselman, Uppsala; lektor 0. Hippel, Lund; direktör P.
Hiibinette, Uppsala; banvakten G. Höglund, Grythyttehed; fil.
kand. I. Ingers, Lund; fil. dr R. Jirlow, Stockholm; folkskolläraren L. Johansson, Fränsta; intendenten S. Th. Kjellberg, Västerås; professor em. A. Kock, Lund; fil. lic. S. Larsson, Uppsala;
fil. dr L. Levander, Uppsala; fru I. Lindqvist, Lund; professor Hj.
Lindroth, Göteborg; docenten W. Liungman, Göteborg; docenten R.
Ljunggren, Uppsala; andre bibliotekarien 0. Lundberg, Uppsala; professor em. J. A. Lundell, Uppsala; fil. stud. A. Mo&n, Uppsala; regementspastor, fil. dr E. Modin, Multrå, Sollefteå; härr J. Möller, Korsbärga; fil. dr S. Olsson Nordberg, Uppsala; folkskolläraren A. Nordström, Skurholmen, Luleå; professorskan Emilia Noreen, Uppsala;
härr K. Olofsson, Fristad; professor E. Olson, Lund; docenten J.
Sahlgren, Lund; läroverksadjunkten A. Stalin, Skara; folkskolläraren
P. Th. Stenberg, Lycksele; disponenten H. Sundholm, Blötberget; docenten C. W. von Sydow, Lund; fil. mag. N. Tiberg, Uppsala; fal. dr
W. Uppström, Stockholm; fil. lic. A. T. Älander, Motala; folkskoleinspektören K. L. Österberg, Härnösand; docenten 0. Östergren, Uppsala; — professor M. Bartoli, Turin; fil. dr V. Bröndal, Paris; professor
J. Bröndum-Nielsen, Köpenhamn; docenten K. Donner, Hälsingfors;
professor T. E. Karsten, Hälsingfors; lektor R. Knudsen, Aarhus; tal.
dr M. Kristensen, Askov, Veien (Danm.); fil. dr A. B. Larsen, Nordstrand (Norge); professor Fr. von der Leyen, Köln; docenten N. Lid,
Oslo; docenten I. Manninen, Dorpat; fil. dr J. Reitan, Svellingen
(Norge); professor D. A. Seip, Oslo; fil. mag. K. R. V. Wikman,
Malm (Finl.).
Antalet antecknade besök i arkivet under tiden 1/7 1925-3°4 1926 utgör 1,641, varav på senare halvåret 1925 komma
778 ock på förra halvåret 1926 komma 863. Den omständigheten, att en förhållandevis stor andel av dessa besök ha varit
sådana, som för längre tid lagt beslag på en eller annan av de
få arbetsplatserna i arkivet, har gjort, att många förlagt användningen av arkivets samlingar till bibliotekets allmänna
läsesal, varvid de ej mer än en eller annan gång behövt besöka
arkivet ock således ej medräknats i ovannämnda siffror.
Hemlån inom staden för bearbetning av handskriftsmaterial, i de flästa fall uppteckningar, som gjorts av låntagaren
själv, har ägt rum i 57 fall. Lån utom staden ha förekommit
i 103 fall.
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III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1.

Arbeten honorerade av statsanslaget.

Såsom i kap. I ovan nämnts, har under detta år liksom
under närmast föregående år Undersökningens av statsanslaget honorerade årsanställda personal utgjorts av Geijer ock
G ötlin d med fröken D. Jönsson som expeditionsbiträde,
varjämte för kortare tider under året såsom extra arbetsjälp
vid arkivet tjänstgjort mot timarvoden, som helt eller delvis
utgått ur statsanslaget, T. Buch t, M. Eriks so n, H. G u stavson, R. Jirlow ock D. Strömbäck.
Arbetsfördelningen har i huvudsak varit densamma som
föregående år, dock har för expeditionsgöromål, för förandet
av jurnaler ock kassaböcker samt för en del korrespondens
ovannämnda tillfälliga arbetsjälp anlitats i förhållandevis
högre grad än närmast föregående år. De arbeten, som utförts i ock för ordnandet av arkivets
samlingar, ha under året huvudsakligen gällt nyinkomna uppteckningar. Allt som under året inkommit samt vissa från
närmast föregående år kvarliggande räster ha i detalj genomgåtts ock, där så behövts, sorterats samt åsatts rubriker på
samma gång som signeringsnummer i akcessionsordning. Antalet blad har genomgående räknats. Alla nyinkomna lappar
i sedesformat ha stämplats. Stämpling har också utförts på
vissa ännu ostämplade ordlappssamlingar från äldre tid, av
vilka den största är K. B. Waltmans samling från Frostviken
i Jämtland.
Katalogiseringen har också under året till allra största delen begränsats till nyinkomna samlingar. Detaljerade uppgifter
om allt, som under året inkommit, ha införts i akcessionskatalogen, ock tillika har det alfabetiska kortregistret med upptecknarnes namn sam uppslagsord fullföljts jämnlöpande med
akeessionskatalogen. Till följd av sig yppande anledningar ha
revisioner gjorts på ett ej ringa antal ställen i akcessionskatalogen för föregående år. På sätt motsvarande vad som
gäller ovannämnda handskriftskatalogisering har akcessions-
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katalog ock kortregister förts över arkivets växande trycksamling. Arbetet på topografiskt register' har tyvärr ej under
året kunnat i avsevärd utsträckning återupptagas. Ej häller
har realkatalogiseringsarbetet, ens i den blygsamma form,
vari det under närmast föregående år bedrevs', kunnat fullföljas för någon enda avdelning av samlingarna. Däremot har
det arbete på specialkatalogisering av vissa ur provenienssynpunkt samhöriga beståndsdelar i arkivet, som under tiden 1923
—1924 genomfördes för ett förhållandevis stort antal specialsamlingar, men under året 1924-1925 måste avbrytas', nu
återupptagits, om ock i ringare utsträckning. Så har den av
Geijer utarbetade katalogen över de från Västgöta landsmålsförening (1872-1901) härrörande samlingarna reviderats av
Götlind, varjämte av Geijer utarbetats en utförlig inledning
till katalogiseringsarbetena rörande Västergötland i allmänhet." Denna inledning tillika med nyssnämnda specialkataloger över Västgöta landsmålsförenings ock över Styrelsens för
undersökning av Västergötlands folkmål samlingar (tillsammans 133 foliosidor) har maskinskrivits i ett fåtal exemplar
samt utdelats till intresserade institutioner i Stockholm, Lund
ock Göteborg. Specialkatalog över arkivets tredje stora västgötasamling, nämligen Västgöta Folkmålskommitt6 språkliga
ock folkloristiska samlingar (1917—), varöver noggrann akcessionskatalog allt ifrån början förts av Götlind, har det
dock ej varit möjligt att under året utföra. över föreningen
Philochoros' arkiv, som deponerats i Landsmålsarkivet, har
med anledning av att denna förenings arkiv begärdes som lån
till Nordiska Museet, av Götlind upprättats en specialkatalog,
ock i sammanhang därmed ha de särskilda enheterna åsatts
rubriker ock signeringsnummer. I Philochoros' arkiv befinner
sig ett antal originaluppteckningar av lekar ock danser, dock
vida mindre än man kunnat ha anledning vänta. Sålunda äro
ännu de närmaste källorna för innehållet i det av föreningen
utgivna Philochorosalbum till stor del okända.
1 Se Sv. landsm. 1924, s. 109 f.
2 Se Sv. landsm. 1925, s. 47.
3 Se Sv. landsm. 1924, s. 108.
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Utredigering ock renskrivning av i konceptskick mottagna
samlingar har under året utförts på sätt väsentligt motsvarande vad som i dylikt avseende utfördes föregående år.i
Hithörande arbeten, som tillgången till arbetskrafter ock ekonomiska resurser ej tillåtit att ännu värkställa mer än i mycket
blygsam skala, ha nu främst gällt samlingar från Västmanland, Dalarne, Ångermanland ock Estland. Det största av
nämnda arbeten har varit det, som utförts av Sam Owen Jansson på grundval av de av hans fader, rektor Sam Jansson,
ock honom själv under resor i de båda språkligt nära sammanhörande västmanländska socknarna Ramsbärg ock Skinnskattebärg gjorda uppteckningarna.
I senaste årsberättelsen har utförligt omtalats, vilka alltmer växande svårigheter som användningen av arkivets samlingar medför, då man skall söka utnyttja dem ur andra synpunkter än de till förhållandevis små topografiska enheter
begränsade synpunkter, som oftast varit förhärskande hos upptecknarna ock som måst tillämpas vid samlingarnas uppställning i topografiska avdelningar. Särskilt då man vill ur allmänt lexikaliska eller sakliga synpunkter utröna, hur en
viss företeelse eller ett visst ord uppträder i hela landet
eller en större del därav, måste man söka i en stor mängd
små lokala avdelningar, av vilka i regel blott en mindredel upplyser något direkt om just det sökta ordet eller den
sökta traditionen, ock bland de samlingar, som borde rådfrågas, råkar man ofta sådana, som endast föreligga i ett
oavslutat ock svårtillgängligt konceptskick. Den oundgängliga uppgiften att göra det hela lätthanterligare erfordrar omfattande redigeringsarbeten ock ett allmänt register, som innebär till väsentlig del detsamma som stommen till en allmän
svensk dialektordbok. Trots disproportionen mellan denna uppgift ock arkivets hittilsvarande arbetskrafter har det dock varit nödvändigt att gripa sig an med frågan, hur ett sådant arbete lämpligen skall anläggas, ock att börja försöksarbeten.
Samtidigt har vid insamlingsarbetet i orterna den grammatiskgeografiska anläggning, som helt naturligt länge intagit första
1 Se Sv. landsm. 1925, s. 48.
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rummet vid en övervägande del av detta arbete ock som varit
nödvändig för att vinna en grundläggande orientering, börjat
bli ett mindre framträdande ock mindre krävande intresse, då
ju hithörande material finns antecknat i förhållandevis mycket större utsträckning än det lexikaliska materialet ock tillika
är förhållandevis mycket lättillgängligare i samlingarna, sådana de nu föreligga. Som led i förberedande försök såväl i
fråga om samlingarnas utnyttjande som i fråga om specialinsamling i orterna böra betraktas vissa av de specialutred=
ningar, som gång efter annan företagits, när upplysningar
begärts från arkivet.' Även under detta år ha sådana specialarbeten företagits, av vilka det mäst omfattande gällde insamling ock granskning av upplysningar rörande nattfrierier ock
rörande förekomsten ock betydelsen av därmed förbundna ord
ock uttryck. Denna specialsamling, som närmast föranleddes
av en från K. R. V. Wikman framställd förfrågan, gjordes
delvis med ledning av en av honom publicerad frågelista, delvis med ledning av inom arkivet upprättade kompletterande
listor, delvis fritt.
I sammanhang med förstudierna till ordsamlingsarbetet
ha också J. E. Rietz' samlingar till det 1867, året före hans
död färdigtryckta Svenskt dialekt-lexikon blivit genomgångna,
om ock blott summariskt. Dessa samlingar, som tillhöra
Lunds Universitetsbibliotek, ha genom vänligt tillmötesgående
från detta biblioteks sida kunnat som lån för ändamålet användas i Landsmålsarkivet. Vid denna av Geijer ock Gustavson företagna genomgång har det framgått, att i Rietz' handskrivna samlingar stå att hämta ej oväsentliga bidrag till komplettering ock till närmare belysning av det material, som finnes
tillgängligt i den tryckta ordboken, ehuruväl denna i stort sett
synes vara utarbetad med hänsyn tagen till allt, som insänts till Rietz. Viktigast i detta avseende äro de delar, som
i Lunds Universitetsbibliotek signerats II: 8-13 ock som
huvudsakligen utgöras av dels Rietz' egna uppteckningar, dels
ordlistor ock andra uppteckningar, som till honom insänts av ett
stort antal meddelare från nästan alla landskap i Sverige även1 Se Sv. landsmål 1925, s. 51 f.
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som från svenskbygderna i Finland ock Estland. De enda
svenska landskap, varifrån intet insänt primärmaterial finnes i
dessa Rietz' samlingar, synas vara Gotland ock Lappland. Förklaringen till att Gotland, som i den tryckta ordboken representeras av en mängd uppgifter, åtminstone till väsentlig del meddelade av Carl Säve, ej är representerat bland de till Rietz insända samlingarna, torde vara att söka däri, att Säve blott som
lån tillställt Rietz de papper, varur den tryckta ordbokens gotländska material hämtats, men återfått dem, varefter de ingått
i de Säveska samlingar, som nu finnas i Uppsala Universitetsbibliotek. Även i övrigt saknas i de Rietzska handskriftsamlingarna vissa manuskriptdelar, som för den tryckta ordboken
torde ha använts, så vissa delar av J. A. Linders meddelanden
från Västerbotten, vilka införlivats med F. Unanders västerbottniska samlingar ock tillsammans med andra bevarade delar därav genom rektor J. V. Lindgren deponerats i Landsmålsarkivet. Vad de Rietzska handskrivna samlingarna innehålla utöver den tryckta ordboken utgöres dels av ord såsom
biska v.n. 'äta med begärlighet ock smacka' (Uppland); gölg,
f. 'liten skogssjö, även fördjupning i sjö eller å' (Södermanland: Björkvik); göle, n. 'svedjeland' (d:o) o. s. v., dels ock i betydligt större utsträckning av betydelseuppgifter ock exempel
samt preciserade lokaluppgifter, som i den tryckta ordboken
oftast förallmänligats till landskapet eller en ännu allm_ännare
hållen lokaluppgift; dels slutligen ock detta i ej ringa omfattning av folkloristiska notiser. Förhållandevis största utförligheten i användandet av primärmaterialet visar den tryckta
ordboken givetvis i fråga om Skåne. Den äldsta föreliggande
delen av de Rietzska dialektordboksmanuskripten, ett folioband signerat II: 7, har också ursprungligen anlagts som ett
skånskt ock blekingskt dialektlexikon, men något in på 1850talet har däri börjat införas material även från andra svenska
landskap.
Tillika samlades av Geijer ock Levander en del jämfö.
relsematerial ur tryckta utländska dialektordböcker ock ur
den litteratur, som innehåller upplysningar om tillvägagångssättet vid dessa ordböckers förarbeten ock utarbetning.
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Ordsamlingen kräver nu i växande grad nya jälpmedel.
I första rummet har behovet av sådana frågelistor gjort sig
gällande, som å ena sidan jälpa upptecknaren att skaffa sig
en överblick över det ena efter det andra av de »monografiska»
uppteckningsämnen, vilkas ordförråd han söker samla, såsom
tröskning, väder ock vind o. s. v., ock tillika för varje särskilt
sådant ämne ger åtminstone några hållpunkter ock påpekanden för uppdagandet ock förståendet av enskildheter i fråga
om såväl sak som ord. Att upptecknaren ej får stanna vid
första bästa ord, liksom ej häller vid oklara eller blott halvt
klargjorda betydelseuppgifter ock exempel, är en självklar
fordran. En följd av denna fordran blir, att ett ej alltför ytligt
sakstudium måste förbindas med ordstudiet. Detta förhållande påkallar en utvidgad samvärkan mellan landsmålsarkivet ock andra institutioner, som företräda realfilologiska,
folkloristiska eller kulturhistoriska intressen. Dylik samvärkan behöves ej blott, såsom hittils åtminstone i viss mån förekommit, vid undersökningarnas utförande ock vid utnyttjandet av resultaten, utan även vid den förberedande värksamhet,
som består i åstadkommandet av frågelistor. Frågelistorna
utgöra redan i ock för sig en synnerligen krävande ock mångsidig uppgift, för så vitt de skola söka ej blott framställa vissa
särskilda smärre ämnen eller delar av ämnen, utan ge den erforderliga handledningen i stort sett för alla de monografiska
ämnesområden, som för ordinsamlingens skull böra genomgås. En överblick över ämnen, som kunde ifrågakomma till
behandling i frågelistor, en överblick som väsentligen gjordes
med jälp av huvudrubrikerna i en av Levander upplagd bibliografisk förteckning över svensk speciallitteratur, däribland
allra först vad de viktigaste tidskrifterna innehållit rörande
särskilda områden av allmogens liv ock kultur, syntes ge vid
handen, att redan den del av ordboksarbetets uppgift, som
här kom till synes, kunde påkalla ett hundratal frågelistor.
Läggas härtill sådana monografiska ämnen, som i en dylik
bibliografisk förteckning ej komma till synes, men som påkalla
sina särskilda frågelistor, som t. ex. uttryck för olika slags ljudeller synintryck, för kroppsrörelser ock sinnesrörelser o. s. v.,
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torde kunna förutses, att ett par hundra, kanske ännu flera
frågelistor behövas. Sannolikt torde väl också vara, att för
en svensk dialektordsamling, även en sådan som vore begränsad till någon mindre dialektgrupp inom landet, skulle
kunna erfordras ett ej mindre antal frågelistor än det, som
förekommit vid den år 1900 började, år 1911 avslutade ordinsamling, som med jälp av 227 frågelistor utförts för den
nu under utgivning varande »Glossaire des patois de la Suisse
romande». Det svenska språk- ock kulturområdets ojämförligt
större omfattning ock mer växlande karakter göra emellertid
fordringarna på frågelistorna förhållandevis mycket större
hos oss.
Ehuru ett sådant företag i sin helhet vida överstiger Landsmålsarkivets resurser, har det dock på det stadium, där denna
institutions arbeten nu befunnit sig, varit oundgängligt att
göra ett försök. I första rummet har det varit dalmålsordboken som nu gjort denna fråga aktuell, men uppenbarligen
blir det arbete, som nedlägges på denna specialordboks förberedande genom frågelistor, till betydlig del av den art, att det
kan komma ej blott insamlandet av svenska dialektord, utan
jämväl andra språkliga ock sakliga undersökningar till godo
i mycket större omkrets än dalmålets utbredningsområde. Ä
andra sidan är det också för utforskandet av dalmålets ordförråd av en viss vikt, att åtminstone de närmaste grannlandskapens mål i viss mån jämföras, så att i Dalarne efterforskas
vissa hittils blott i grannlandskapen anträffade företeelser i
fråga om ord eller sak, ock å andra sidan efterforskas, huruvida ock eventuellt med hurudana förändringar dalska ord ock
andra företeelser möta, när undersökningen utsträckes utanför
landskapsgränsen. Ock även i fråga om landskap, för vilkas
del ett speciellt ordboksarbete ej nu upplagts, har — såsom ovan
framhölls — efter det omfattande grammatiskt-geografiska rnaterialsamlingsarbetet ett allt allmännare intresse för mera
lexikaliskt ock på samma gång folkloristiskt ock kulturhistoriskt inriktade materialsamlingsarbeten framträtt. Under sådana förhållanden har det synts nödvändigt att försöka en kombination av dylika intressen i en del frågelistor, ock det har
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visat sig, att de framställningar i dylik riktning, som från Landsmålsarkivets sida gjorts till andra institutioner, främst Nordiska Museet, ock därjämte de för folkmåls- ock folkminnesundersökningar värksamma institutionerna ock föreningarna
i Lund ock Göteborg, mötts av ett allmänt intresse. Början har
gjorts med två av Levander i mars 1926 i koncept författade
frågelistor, en om mjölkhushållning ock en om tröskning,
vilka under ett par veckors tid cirkulerade bland intresserade
öck därefter med användande av de vid denna cirkulation
gjorda randanteckningar överarbetades av Geijer ock Götlind
ock under sommaren utkommo som särtryck ur tidskriften
Svenska landsmål. Med dessa två listor öppnades serien
»Landsmålsarkivets frågelistor», i vilken serie frågelistan om
mjölkhushållning har numrerats som 1 ock den om tröskning
som 2. Dessa listor äro visserligen förhållandevis utförligare
än de frågelisttyper, som allmännast förekommit vid dialektordboksarbeten i andra länder, men uppträda dock på intet
sätt med anspråk på fullständighet, liksom de ej häller göra
anspråk på grundligast möjliga genomarbetning. De vila ej på
någon genomgång av hela det ifrågakommande materialet,
utan i första rummet på den personliga kännedom, som några
av Landsmålsarkivets medarbetare förvärvat rörande vissa
landsändar, samt på försöksvis gjorda excerperingar ur valda
enskilda källor. I detta som i andra avseenden utgöra dessa
listor ett försök, som är avsett att kunna modifieras. Resultatet har visat, att dessa listor på de måst skilda håll i vårt
land befunnits användbara. Såväl i handen på vetenskapligt utbildade undersökare som i handen på intresserade
personer bland allmogen ha de tjänat som ledning både för
innehållsrika, överskådligt upprättade beskrivningar ock för
orduppteckningar samt insamling av många enskilda detaljupplysningar av större ock mindre intresse, ehuru visserligen
stora delar av listornas innehåll sakna all tillämplighet inom
stora delar av landet ock tvärtom många både ord ock sakupplysningar, som det skulle varit av intresse att få fram, saknas
bland det material, som erhållits med ledning av det begränsade exempelurvalet i frågelistorna.
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Det arbete ock de kostnader, som dessa listor kräva, äro
dock så stora, att det väl får anses givet, att åtskilliga ämnen
måste behandlas mera summariskt, om det skall bli möjligt att
årligen utgiva det antal av hällre tjugu än tio listor, som
skulle behövas för att inom rimlig tid få till stånd dylika
jälpmedel för ordsamlingsarbetet i det hela. Att en del listor
skola kunna utarbetas ock utgivas av andra institutioner under sådan medvärkan av Landsmålsarkivet, varigenom tillfälle
till inarbetande av jämväl de för dess syften viktigaste frågorna
erhålles, är en förhoppning, som väl åtminstone i någon mån
torde kunna lyckligt förvärkligas. I vidrigt fall får frågelistföretaget inskränkas till närmare anslutning till Dalarne ock
då- kanske också i stället för i tryck framträda på annat sätt i
ett fåtal exemplar.
Redan de kostnader, som framställandet av frågelistor ock
uppläggandet av nya kortregister för ordbokssamlingar måste
kräva, ställde emellertid Undersökningen omedelbart inför den
svårigheten, att dessa med igångsättandet av arbetet förbundna
kostnader omöjligen kunde inrymmas inom ramen av de disponibla tillgångarna. Den höjning av statsanslaget, som 1926 års
riksdag beviljade för nästkommande budgetår, tillmötesgick
styrelsens ansökan endast till de delar, som avsågo ökade tillfällen till resor ock ökad »tillfällig arbetsjälp» vid expeditionen, däremot ej i de delar, som avsågo materialier ock expenser. Dessa svårigheter mildrades emellertid genast i någon
mån genom enskilt förståelsefullt tillmötesgående från tvänne
håll. Så gjordes från Undersökningens sida en hänvändelse
till disponenten för Grycksbo pappersbruk, Kapten William
Nisse r, med den frågan, huruvida från bruket till Undersökningen kunde på gynnsammare villkor än de för Undersökningen oöverkomliga pris, som i allmän handel krävdes,
lämnas sådant lumppapper, som lämpade sig för det kortsystem, varpå nu i första rummet dalmålsordbokens material
skulle införas. Denna hänvändelse besvarades av A.-B.
Grycksbo pappersbruks styrelse med det erbjudandet att för
Undersökningens räkning åstadkomma en extra tillvärkning av
ifrågavarande papperspost av önskad kvalitet, storlek ock
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tjocklek ock leverera detta till självkostnadspris. Innebörden
av detta med tacksamhet mottagna erbjudande, som visat sig
medföra högst betydande fördelar, kommer att närmare framgå
av nästa årsberättelse.
En annan värksam jälp i den brydsamma situation, som
de nya arbetenas stora ekonomiska krav medförde, erhöll Undersökningen samtidigt, i det R ätt st av n in g ss älls k ap et s kvarlevande ledamöter år 1926 beslöto att formligen
upplösa föreningen, vars värksamhet sedan lång tid legat fullständigt nere, ock därvid till Undersökningen överlämna dess
kontanta behållning, kr. 2,237: 40, som innestod i dess siste
skattmästares, professor Adolf Noreens stärbhus.
Nödvändigheten att söka skaffa ytterligare väsentligt ökade
pänningmedel för den närmaste tidens arbete föranledde Undersökningens styrelse att i februari 1926 i förening med andra
institutioner ock föreningar, som arbeta för samma eller nära
besläktade uppgifter, nämligen Nordiska Museet, HyWn-Cavallius-stiftelsen ock landsmålsföreningarna i Lund samt instituten
för ortnamns- ock dialektforskning ock för folkminnesforskning i Göteborg, bland vilka institutioner den sistnämnda var
initiativtagare till det gemensamma uppträdandet i detta fall,
ingå till K. Maj:t med gemensam ansökan om sådant understöd, som syntes vara det enda som för ögonblicket kunde
påräknas i avsevärd utsträckning, nämligen lotterimedel.
Denna ansökan blev genom k. brev den 26 mars 1926 så
till vida bifallen, att den i april 1927 utfallande inkomsten av
en dragning i pågående pänninglotteri beviljades åt Nordiska
Museet, mot villkor att museet ej blott till de i den gemensamma framställningen deltagande medsökande, utan ock till
vissa andra medsökande avstode vissa bestämda belopp. Åt
Landsmålsarkivet anslogs sålunda 70,200 kr., vilket utgör 65 %
av det i ansökan beräknade beloppet. Det ej ringa arbete, som
särskilt inom Landsmålsarkivet ock Nordiska Museet nedlades
på åstadkommandet av denna gemensamma ansökan, med dess
gemensamhet i planläggning av arbetena, innebär ett försök,
som synes lovande även ur andra synpunkter än det närmaste
ändamålets.
•
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Om bearbetning av materialet, utförd inom arkivet
av Undersökningens av statsanslaget honorerade medarbetare,
samt om av dem publicerade skrifter är följande att meddela.
G eijer har i fråga om bearbetning av materialet under
året väsentligen måst begränsa sig till deltagande i ovan berörda arbeten samt till granskning av inkommande samlingar.
Under året har Geijer endast publicerat berättelsen om Undersökningens värksamhet 1924-1925,-tryckt i Svenska landsmål 1925.
Götlin d har använt väsentligen hela den tid, han under året kunnat ägna åt någon personlig bearbetningsuppgift,
på förarbeten för ock redigerandet av täxtsamlingen »Saga,
sägen och folkliv i Västergötland», vilket arbete avser dels att
ge prov på det västgötska folkmålet i alla dess huvudvarianter,
dels att utgöra ett representativt urval av förut otryckta sagor
ock sägner från landskapet, ävensom — fast i ytterst begränsad omfattning — prov på västgötska folklivsberättelser på
dialekt. För detta ändamål har Götlind genomgått ej blott allt
härvid ifrågakommande material, som finns i Landsmålsarkivet
i Uppsala, utan även allt som finnes i de i förordet till boken
nämnda institutionerna ock föreningarna i Lund, Göteborg,
Skara ock Örebro, samt härvid, då anledning därtill gavs, sökt
införskaffa kompletterande upplysningar rörande såväl uppteckningarna som upptecknarne. Arbetet på detta täxturval
har givetvis medfört en mängd tillfällen till förbättringar ock
kompletteringar av förarbetena till Götlinds dialektgeografiska
ock historiska arbete över västgötamålet, vilket arbete under året fått stå i andra rummet. Under året har Götlind
publicerat följande skrifter: »Bengt Bixo, en jämtländsk
spelman och hembygdsvårdare» (i Jämten 1925); »Ett modernt omljud av a till ä» (i Arkiv för nordisk filologi 43);
»Väne härad, Vinnbönder och andra dylika namn» (Namn och
Bygd 1926); »Viktor Rydberg och Västgöta Landsmålsförening» (i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning den 3 april
1926) samt dessutom i Tidskrift för hembygdsvård en del recensioner över hembygdslitteratur; slutligen — vad som ej
representerar de minsta förarbetena — tvänne i Västgötatid5 Sv. landsm. 1926.
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ningar publicerade frågelistor rörande sägner i Västergötland.
Dessa frågelistor, som närmast avsett att skaffa kompletterande
material vid de undersökningar, som legat till grund för Götlinds ovannämnda arbete »Saga, sägen och folkliv i Västergötland», ävensom till hans uppsats »Valhall och ättestupa i västgötsk tradition» (sedermera publicerad i fästskrift till H. Celander), rörde sägner om Oden, Valhall, ättestupor, Tor, Jordströmmen, källor, drottning Disa, kloster ock kyrkor, forntida
krig i landskapet samt om historiska personer.
Den sedvanliga instruktionskursen hölls av Geijer ock
Götlind under tiden 7/5-21/5 ock omfattade sammanlagt 19
föreläsningstimmar, varav på Geijers del kom 16, på Götlinds 3. Kursen besöktes av 22 deltagare. Utöver ovannämnda
timmar gavs av Geijer ock Götlind enskild, kostnadsfri handledning åt en del kursdeltagare i den utsträckning, förhållandena medgåvo. I anslutning till den gemensamma kursen företogs den 11 maj en exkursion till Nordiska Museet ock
Skansen för de 9 kursdeltagare, som begagnade sig av detta
tillfälle, varvid intendenten S. Erixon demonstrerade delar av
museets allmogeavdelning ock av Skansens kulturhistoriska
avdelning.
Efter avslutandet av denna kurs samlades i Uppsala några
av Landsmålsarkivets under senare tid tillkomna ortsme ddelar e för att under två veckors tid av Geijer ock Götlind
individuellt instrueras för var sina uppgifter. Denna muntliga
instruktion anknöt till föregående granskning av insända uppteckningsprov, en granskning varåt under året ägnats mera
arbete än något föregående år. Med den ovan skildrade förskjutningen av en allt större andel i arbetet från grammatiska
till lexikaliska ock sakliga uppgifter följer ett ökat behov av
värksamma ortsmeddelare ock en utvidgad värkningskrets för
varje särskild ortsmeddelares intressen.
2. Bearbetning utförd av Undersökningens övriga
medarbetare.
Dalarne. Fil. lic. P. Env all har under året fortsatt
arbetet på sin avhandling över Dalarnes bärgslagsmål.
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Fröken K arin Hessling har utarbetat en uppsats
över ämnet »Linets beredning, spinning och vävning i Hedemora socken», vilken använts som proseminarieuppsats.
Fil. dr L. Levander har, efter utgivandet av sin bok
Dalmålet I, under h.t. 1925 fortsatt ock avslutat avdelningen
om konsonanterna samt företagit vissa efterarbeten. Under de
tre första månaderna av år 1926 värkställde Levander förarbeten för dalmålsordboken, vilka förarbeten redan i sammanhang med vad som omtalats i kap. III: 1 ovan ha berörts.
Efter uppläggandet av ovannämnda bibliografiska förteckning
samt studier i utländska nyare dialektordböcker ock därmed
sammanhängande litteratur hade Levander före mars månads
utgång, då hans arbete i arkivets tjänst avbröts för enskilda
angelägenheter under en tid av fäm månader, medhunnit författandet av koncepten till de ovannämnda frågelistorna om
mjölkhushållning ock tröskning.
Gotland. Lektor M. Klintberg återupptog under sommaren 1925 sitt arbete dels rörande namn på växter, husdjur,
vilda djur, fåglar ock insekter, dels beträffande akcentförhållanden, ordspråk ock liknelser. Härmed har Klintberg fortsatt
även under vintern ock våren 1926.
Fil. lic. H. Gustav son har fortsatt arbetet på den Sä,c eska ordboken, som den "/6 1926 framskridit t. o. m. bokstaven d. Detta parti har korrekturlästs under år 1926; medel
ha dock ej stått till förfogande för dess utgivande under året.
Vidare .har G. under v.t. 1926 på grundval av såväl Säves
ortnamnsmaterial som senare ortnamnssarnlingar för Sveriges
geologiska undersöknings räkning värkställt granskning ock
framställt förslag till normalisering av ortnamnen å de av undersökningen utgivna geologiska kartbladen över Gotland.
Gästrikland. Fil. mag. P. E. T. Lindkvist har under vintern 1925-26 ägnat större delen av sin fritid från skolarbetet åt bearbetning av sitt material från Gästrikland, med
begränsning till det, som rör substantivböjningen.
Lappland. Förre läraren vid Skytteanska skolan i Tärnaby 0. P. Pettersson har under året avslutat ock insänt
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ett 192 foliosidor omfattande »Tillägg till ordboken över Vilhelmina-målet».' I detta ordbokstillägg har Pettersson i ännu
högre grad än i det första ordboksmanuskriptet inrymt rikhaltiga prov av sina folkloristiska ock i synnerhet sina ortshistoriska uppteckningar ock skildringar. Under vårhalvåret 1926
har Pettersson arbetat på en stor undersökning rörande »Gamla
byar i Vilhelmina», vari by för by ock gård för gård genomgås de särskilda byarnas ock nybyggenas uppkomst ock utveckling, så vitt den kan utrönas genom sammanställning av
uppgifter i handlingar med muntlig tradition, varjämte häri
ingår ett stort ortnamnsmaterial.
Medelpad. Lektor A. V estlund har fortsatt bearbetning av materialet från olika Medelpadssocknar i ock för fortsättning av hans avhandling om Medelpads folkmål.
Norrbotten. Fil. stud. E. Brännstr öm har avslutat
en uppsats över ämnet: »Substantivens och verbens böjning i
Nederluleåmålet jämte inledande anmärkningar till ljudläran».
Fil. stud. 0. H ögb er g har fullbordat en ingående skildring av »Fiske i Lule skärgård», använd som proseminarieuppsats våren 1926.
Eleven vid Uppsala Folkskoleseminarium A. Lundberg
har utarbetat en uppsats över sitt modersmål, grundad förnämligast på språket i hans hemby Avan i Nederluleå socken, men
även på jämförelse med flera närliggande orters mål ock
innehållande en översikt över hela ljudläran ock hela formläran.
Närke. Fil. kand. E. Brevner har avslutat sin i de
senaste årsberättelserna» omtalade undersökning ock framlagt resultaten i en proseminarieuppsats kallad »Termer och
uttryck i samband med skogsbruket i östra Närkes skogsbygd».
Uppland. Professor Hesselm an har fortsatt arbetet
på Upplandsordboken.
1 Se Sv. landsm. 1925, s. 64 f.
.2 Se Sv. landsm. 1924, s. 129 ock 1925, s. 66.
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Värmland. Fil. stud. Märta Engl é n har utarbetat
en proseminarieuppsats över ämnet »Produktiva ordbildningstyper hos substantiv och adjektiv i Karlstads landsförsamling».
Västerbotten. Fil. lic. S. L ar sson har fortsatt med
arbetet på sin gradualavhandling om substantivböjningen i
västerbottniska mål samt har för detta ändamål utarbetat en
i ett fåtal skrivna exemplar kringsänd frågelista, omfattande
omkring 800 exempelord.
Västmanland. Rektor Sam Janssop har fortsatt sin
i föregående årsredogörelse nämnda bearbetning av dialektmaterialet från västra Västmanland, varvid översiktstabeller
över ljudutveckling ock ordböjning uppställts, samt har vidare
publicerat en artikel om »Vardagsspråket i Fellingsbro socken»
i nya upplagan av Fellingsbro sockens historia.
Fil. mag. A. Thorf or s har fortsatt arbetet på en avhandling om slåtterns ock skördens gamla dialektala tärminologi i Västmanland.
Öland. I detta sammanhang må också nämnas, att professor Hj. Lindroth under året publicerat första bandet av
sin avhandling om Ölands folkmål, vartill materialsamlingen
under några år utfördes med understöd från Uppsala-undersökningen.
Östergötland. Lektor F. T y d é n, vilken som ett led
i bearbetningen av östgötamaterialet sedan flera år arbetat på
ett i konceptform fört lappregister till vissa uppteckningssamlingar från Östergötland, främst dem som utförts av honom
själv, Ålander eller Törnqvist, har under året fortsatt detta
register.
Fil. lic. E. T ör n q vi s t har fortsatt sitt arbete på utredning av substantivböjningen i östgötamålen.
Fil. lic. T. Å I ander har fortsatt sitt arbete på utredning av östgötamålens konsonantlära.
Slutligen må nämnas fil. mag. N. T iber g s i Svenska
landsmål 1925 publicerade uppsats om »Dagösvenskarna»,
grundad på de iakttagelser, som gjorts under hans av Landsmålsarkivet understödda resor i Estland.
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IV. Undersöknings- ock samlingsarbeten
i bygderna.
1. Resor utförda av Undersökningens av statsanslaget
honorerade medarbetare.
G ei j e r har under året — utom några tjänsteresor till
Stockholm — utfört två resor. Den första av dessa resor, som
utfördes under tiden 9/8_24/8, ställdes till Jämtland, där först
Åre ock Undersåker besöktes, varvid särskilt några ordförrådsock ortnamnsundersökningar gjordes. Under samma resa besöktes vidare Rödöns socken för instruktion åt bygdemeddelare,
samt Östersund för studier i Heimbygdas samlingar ock för
konferens med länsantikvarien E. Festin. Den andra resan,
varåt av tjänstetid ägnades dagarna 23/9-27/9, gällde Västmanland ock Dalarne ock inleddes med ett besök vid hembygdskurserna i Fellingsbro 22/9, där Geijer föreläste över Västmanlands folkmål. För övrigt besöktes Västerås, Falun ock Mora
för studier i därvarande samlingar ock konferenser med personer på dessa orter.
G öt 1 ind har under året företagit tvänne resor i Västergötland samt gjort smärre uppteckningar i Jämtland. Under
tiden 13/9-25/9 1925 gjorde Götlind språkliga folkloristiska ock
allmänt kulturhistoriska uppteckningar i Slöta socken i Vartofta härad, Göteve i Vilske härad, Otterstads, Strö, Rackeby
ock Gösslunda socknar i Kållands härad samt i staden Skara.
Under denna resa besökte han folkskollärare S. F r i d é n i
Slöta för att taga kännedom om hans samlingar av folkmålsuppteckningar ock folkskollärarinnan Ida S v en s s on i
Skara i ock för överläggning om uppteckning av växtnamn i
Västergötland. Vidare avlades besök vid Fornminnesmuseet i
Falköping, Fornminnesmuseet ock hembygdsgården i Otterstad samt besågos fornminnessamlingarna i Rackeby. Den
andra resan företogs under tiden 8/2-2o/2 1926. Härunder besöktes Göteborg, där Götlind bedrev arkivstudier i Västsvenska
Folkminnesföreningens arkiv, samt Fristad i Vedens härad ock
Göteve i Vilske härad, å vilka sistnämnda orter gjordes språkliga ock folkloristiska kompletteringsarbeten.
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2, Resor ock insamlingsarbeten utförda av övriga
medarbetare.

Dalarne. Fil. kand. Mär ta Ander ss on har under
sommaren 1925 besvarat en av rektor P. Envall utarbetad
frågelista för Stora Tuna. Hännes arbete har honorerats av
statsmedel.
0. B annb er s har under tiden 1940_3140 1925 tillsammans med dr Levander gjort uppteckningar efter speciella
frågelistor i ett tiotal Dalasocknar (jfr under Levander). Resan
honorerads av statsmedel ock gåvomedel.
Rektor P. En vall har under tiden '5-25/8 1925 företagit undersökningsresor till Gustavs, Säter, Hedemora, Garpenbärg, Grangärde ock Ludvika i syfte att komplettera tidigare material från dessa orter. Hans resa har honorerats av
statsmedel.
Fil. kand. K. A. Gus t a w s son har under sommaren
1925 besvarat Envalls frågelista för Norn i Hedemora socken.
Gustawsson har för detta arbete ej åtnjutit någon ersättning.
Fil. dr L. Levander har under tiden 19/10-2740 1925
tillsammans med 0. Bannbers efter speciella ortsfrågelistor
gjort undersökningar i Gagnef, Äl, Siljansnäs, Boda, Ore, Orsa,
Våmhus, Mora, Venjan, Äppelbo, Transtrand ock Järna. Denna
undersökningsresa avsåg att inhämta kompletterande material
till Levanders beskrivning av konsonantism ock ordböjning i
dalmålet. Levanders resa bekostades av statsanslaget.
Fil. kand. A. N y g ård har- under sommaren 1925 i sin
hemort Leksand fortsatt tidigare gjorda dialektundersökningar.
Fil. kand. A. L:s on Ser s har under juli ock augusti
1925 i Rättvik gjort ett preliminärt försök att med ledning av
en av Levander uppsatt, handskriven frågelista samla målets
uttryck för olika betydelseskiftningar av begreppet »g å». Sers
arbete har honorerats av statsmedel.
Dalsland. Lektor G. Ber g m an har under en tid av
14 dagar i juli 1925 fortsatt sina dialektundersökningar i Tösse,
Tydje ock Änimskogs socknar. De på dessa orter gjorda upp-
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teckningarna ha sedan införts i Bergmans i föregående årsberättelse omtalade dalsländska ordsamling. Bergman har för
sitt arbete under året icke uppburit någon ersättning.
Gotland. Fil. stud. Cur t Björkquist har sommaren
1925 i Hablingbo gjort några smärre uppteckningar rörande
gotländska seder ock bruk, ordstäv in. m., vilka uppteckningar
i renskrift överlämnats till Landsmålsarkivet såsom gåva.
Fil. lic. H. Gust avs on har under juli ock augusti månader 1925 tillsammans med fil. mag. N. Tib erg bedrivit
undersökningar på Fårö. Gustavson inriktade sitt „arbete huvudsakligast på en jämförelse mellan Säves uppteckningar ock
det nu levande Fårömålet, under det att Tiberg företrädesvis
ägnade sig åt fiskets tärminologi. Bådas arbeten har understötts av Sällskapet för gotländsk forskning.
Gästrikland.
Fil. mag. P. E. T. Lindk vi st företog
under några dagar i augusti 1925 en undersökningsresa till
Hille i ock för komplettering av sitt material till gästrikemålens substantivböjning. Lindkvists arbete har understötts av
landstingsmedel.
Hälsingland.
Fil. mag. Ingeborg Nordin började
i juni 1926 en undersökning av språk ock folktraditioner inom
Skogs socken, för vilket arbete en redogörelse skall lämnas i
nästa årsberättelse.
Fil. lic. D. S tr ö mbäc k har under tiden 13/ii 20/ii 1925
företagit en resa inom södra delen av provinsen ock härvid
kompletterat tidigare gjorda uppteckningar i Alfta, Ovanåker
ock Voxna samt instruerat ortsmeddelare i Bollnäs ock Ovanåker. Hans arbete har understötts av landstingsmedel.
Härjedalen.
Folkskollärare E. Gr a nberg har under
juli månad 1925 gjort undersökningar rörande folktro ock
folktraditioner inom Svegs, Älvros, Lillhärdals, Hede ock Tännäs socknar. Sina uppteckningar från dessa färder har Granberg i december samma år i renskrivet skick inlämnat. Granbergs resor honorerades av landstingsmedel ock hans samlingar inlöstes med statsmedel.
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Fil. dr J. R ei ta n har under 8 dagar i slutet av juli
månad 1925 gjort inledande undersökningar i Funäsdalen i
Tännäs rörande västhärjedalskans ställning till Rörosmålet.
Fil. lic. D. Str örnbäck har under sammanlagt tre veckor i juli månad 1925 företagit undersökningar av målen i
Sveg (överbärgs by), Hede (Kyrkbyn ock Långå) samt Tännäs (Kyrkbyn ock Funäsdalen), med huvudvikt lagd på sistnämnda sockens mål. Förutom dessa språkliga undersökningar gjorde Strömbäck även uppteckningar av folktraditioner, folkvisor ock folkmelodier. Strömbäcks arbete honorerades av landstingsmedel. •
Fil. kand. S. S ven s on har sommaren 1925 under en
ock en halv veckas tid i Hede gjort uppteckningar 1 anslutning
till Åsanders anteckningar från samma ort. Svenson har för
detta arbete ej uppburit någon ersättning.
Folkskollärare E. Gr anb er g har under
Jämtland.
såväl hösten 1925 som våren 1926 i Krokom gjort ett mycket
stort antal uppteckningar av folkloristiskt innehåll — däribland särskilt om »utpågången» — efter sagesmän från olika
orter, som anträffats i Krokom eller under kortare resor därifrån. Granbergs arbete har- honorerats av statsmedel.
Fil. kand. S. S v en son har i sin hemort Bärg gjort uppteckningar av vissa ord tjänande att komplettera det i Buchts
gradualavhandling om ö ock ii framlagda materialet. Detta
Svensons arbete har honorerats av statsmedel.
Lappland. Fru M ar git N euma n, född Ångman, har
fortsatt sitt ordsamlingsarbete i Knaftens by i Lycksele ock inlämnat en ordsamling på omkring 470 bl. 16:o. Denna samling har inlösts med statsmedel.
Förre läraren vid Skytteanska skolan i Tärnaby 0. P.
P e t ter s s o n har genomrest Vilhelmina socken i olika riktningar, dels för komplettering av sin ordbok, dels ock i synnerhet för sitt ovan omtalade arbete om »Gamla byar i Vilhelmina».
Lektor Huld a R utb e r g har under en del av juli
ock augusti 1925 företagit en resa Arvidsjaur-Muoskosel-
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Vistträsk i syfte dels att instruera seminarieeleven H. J ohan sson i Muoskosel, dels ock att undersöka Pitemålets
gränser. Lektor Rutbergs slutsatser beträffande språkgränserna i Pite lappmark kunna sammanfattas i följande: Gränsen
för Pitemålet går i söder över Klubbfors ock Siksjön; något
väster om den sistnämnda platsen tillstöter Arvidsjaurs Skelleftemål. Hela området öster om linjen Siksjön-Ljusträsk har
Pitemål. På norra sidan av Piteälven torde gränsen gå i linje
med älven, omkring två eller tre mil nordost om denna.
Arvidsjaur-variationen av Skelleftemålet råder väster om
linjen Siksjön-Ljusträsk, men mot 'norr blott ungefär till
Auktsjaur, där Muoskoselvariationen av Pitemålet tar vid. I
väster går krvidsjaurmålet ungefär till byn Baktåive. Därefter
följer Arjeplogsmålet, som är riksspråk med någon påvärkan
från granndialekterna. Rutbergs resa har understötts av statsmedel.
Norrbotten. Fil. stud. E. Brännström har under tiden d. 27/6-11/7 1925 gjort en rekognosceringsresa i Råneå socken med besök i några byar dels vid Råne älvs, dels i Vitåns
dalgång. Resan understöddes av statsanslaget.
Docenten T. B ucht har i juni 1926 påbörjat en i samarbete med lektorerna Rutberg ock Pihl utförd undersökning
av ortnamn inom kartbladet Luleå NV, SV, SM ock överkalix
SV ock därvid även gjort anteckningar rörande dialekten, särskilt i nedre delen av Råneå.
Fil. stud. Gerd En equi st har under tiden 20/6-16/7
1925 företagit en resa uppefter Luleälv till Jokkmokk för att
närmare bestämma Lulemålets utbredningsområde. Hemfärden lades över en sydligare väg Jokkmokk-Älvsbyn. De byar,
Enequist under denna resa besökte, voro i Nederluleå socken:
Avan (där hon konfererade med A. Lundberg, se nedan); i
Överluleå: Unbyn, Råbäcken, Heden, Vittjärv, Rasmyran ock
Bredåker; i Edefors: Svartlå, Harads, Spikbärg, överedet ock
Storsand; i Jokkmokk: Storbacken, Vuollerim, Pajerim, Koskats, Jokkmokks kyrkoplats, östansjö, Vaikijaur, Vajmat, Tårrajaur, Majtum, Stenträsk, Kåbdalis ock Peske. Enequists
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slutsatser beträffande gränserna för Lulemålet kunna sammanfattas på följande sätt: I stort sett är målet ett ock detsamma hela älvdalen uppför, varför man kan tala om en Luledialekt, som talas i hela Nederluleå, överluleå, Edefors ock
en del av Jokkmokk. At öster sträcker sig Lulemålet något
litet in i Råneå, så att åtminstone vid Nedre Flåsjön uppenbarligen Lulemål talas. I Niemisel nordost därom synas däremot både Lule- ock Rånemål förekomma. Gränsen i norr går
över byarna Majtum, Koskats, Kuouka ock Murjek; i väster
över Stenträsk ock Kåbdalis. I Älvsbyn vidtar Pitemålet; mellan Älvsbyn ock överluleå bildar sockengränsen språkgräns.
Enequist har även under samma sommar företagit kortare
resor i överluleå i ock för uppteckning av ortnamn. Fröken
Enequists arbeten ha understötts med statsmedel.
Fil. stud. 0. H ögber g har under sommaren 1925 fortsatt sina uppteckningar av fiskets tärminologi vid Kluntarna i
Luleå skärgård. Högbergs arbete har honorerats av statsmedel.
Seminarieeleven A. Lundberg har fortsatt sina uppteckningar inom sin hemby, Avan i Nederluleå socken, varvid
han ägnat särskild uppmärksamhet åt jordbrukets, spånadens
ock vävnadens tärminologi. Lundbergs arbete har honorerats
av statsmedel.
Lektor Car in Pihl har under en veckas tid i augusti
1925 vistats i överkalix socken i syfte dels att för Kartvärkets
räkning företa namngranskningar å den nya generalstabskartan (,överkalix NM, NO, SM, SO), dels att komplettera sina
under tidigare år gjorda ordsamlingar.
Lektor Hulda R ut berg har, förutom det under Lappland nämnda arbetet, utfört vissa undersökningar inom landskapet Norrbotten för Kartvärkets räkning (kartbladen Luleå
NM, NO, SO) samt vid seminariet i Luleå instruerat yngre
upptecknare.
Närke. Fil. kand. E. Brevner har under sommaren
1925 fortsatt sina i föregående årsberättelser omnämnda undersökningar i Askers ock Svennevads socknar', på grundval
1 Se Sv. landsm. 1924, s. 129 ock 1925, s. 66.
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varav han senare under året fullbordat sin i kap. III: 2 ovan
nämnda uppsats. Brevner har för sitt arbete ej åtnjutit någon
ersättning.
Fröken Maja Ericsson har under sommaren 1925
avslutat en mindre ordsamling från Lännäs socken, som inlösts med statsmedel.
Småland. Fil. mag. Elin Carls son har under året
fortsatt sitt ordsamlingsarbete i Burseryd. Hännes arbete har
honorerats med landstingsmedel.
Fil. dr A. Forsström besvarade sommaren 1925 Götlinds kompletterande frågelista för Bankeryd i Tveta härad
ock ersattes härför med landstingsmedel.
Frihärre E. K ruuse har under året påbörjat ordsamlingar i Sunnerbo härad i Kronobärgs län, avsedda att enligt
av Småländska landsmålsföreningen i Lund under samråd
med Uppsalaundersökningen uppgjord plan utgöra bidrag till
fyllande av den brist, nämligen bristen på lexikaliska orduppteckningar med tillräckliga betydelseupplysningar ock exempel, som för närvarande är den kännbaraste i fråga om ej
minst detta landskap, efter det kortvarigare undersökningar av
övervägande grammatisk-geografisk läggning, till mycket stor
del utförda i anslutning till G. Hedströms »Vägledning vid
dialektuppteckningar i Södra Sverige» (Lund 1922), hunnit
framgå över Småland i så stor utsträckning som skett. Detta
Kruuses arbete, vars resultat tillfaller föreningen i Lund, har
ekonomiskt understötts av Uppsala- ock Lundaorganisationerna gemensamt. Försommaren 1926 påbörjade Kruuse, med
avbrott i ovannämnda arbete i Sunnerbo, en mindre undersökning i Gränna, ölmestad, Skärstad ock Adelöv i Jönköpings
län, avsedd att komplettera Uppsalaundersökningens samlingar
från dessa trakter, med understöd från Småländska landsmålsföreningen i Lund ock Uppsalaundersökningen gemensamt.
Södermanland.
Fil. kand. R. Liljef or s har i juni
1926 börjat en undersökning av målet i Björkviks socken.
För hans arbete skall närmare redogöras i nästa årsberättelse.
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Värmland. Fil. lic. J. Hedlund har fortsatt sina uppteckningsarbeten i Ransäters socken. Han har härför icke erhållit någon ersättning.
Fil. lic. S. Larsson har under tiden
Västerbotten.
1E--1518 1925 i Finnträsks by av Fällfors socken gjort en del
kompletterande uppteckningar om Byskemålet samt i juni månad 1926 begynt en mera omfattande undersökning av de nordligare västerbottniska målen. För denna undersökning skall
närmare redogöras i nästa årsberättelse. Larssons arbeten ha
honorerats av statsmedel.

7

Västergötland. För G ö tlinds resor i landskapet har
ovan redogjorts i kap. IV: 1. För övrigt har ett betydande
språkligt ock folkloristiskt material inkommit från Västergötland, till väsentlig del uppteckningar gjorda med anledning av
Götlinds i kap. III: 1 ovan nämnda frågelistor. Särtryck av
Götlinds uppsats »Gamla västgötska idrottslekar» har även
sänts ut ock tjänstgjort som frågelista vid dessa av meddelare
i Västergötland gjorda uppteckningar.
Fil. kand. C. M. B er g st r and har som svar på Götlinds
sägenfrågelista till Västgöta Folkmålskommitté sänt in sägner,
huvudsakligen mytiska, frål'i södra Västergötland.
Folkskollärare A. J. Björkman har fortsatt att komplettera tidigare insända ordsamlingar från Häggesled.
Redaktör A ss ar Blomberg har till Västgöta FolkmålskommiW insänt uppteckningar av sägner ock folktro från
Falbygden.
Folkskollärare M. C ar Iber g har lämnat kompletterande upplysningar till tidigare gjorda samlingar i samband
med utredigeringen av »Saga, sägen och folkliv i Västergötland» samt upptecknat sägner från Åse ock Kållands härader.
Fru Emma Ekelund har inlämnat sagouppteckningar, som honorerats med statsmedel.
Fröken Maja Forsslund har inlämnat uppteckningar
av sagor från Västergötland, vilka inlösts med statsmedel.
Lärarinnan Amanda Jungner har fortsatt sin ordsamling från Jungs socken i Skånings härad.
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Fil. lic. G. L in db er g fortsatte sommaren 1925 sina
kompletteringsundersökningar i Flo i Äse härad ock AleSkövde ock Nödinge i Ale härad. Lindbergs resa understöddes till en del med lotterimedel.
Folkskollärarinnan Edit L äck gr en har under förra
hälften av år 1926 insänt uppteckningar av sägner, seder ock
bruk samt folklivsskildringar, huvudsakligen rörande Sävareds
socken i Kinnefjärdings härad. Fröken Läckgren har honorerats med lotterimedel.
Herr J. Möller i Korsbärga, som omkring år 1900 var
en av den dåvarande Västgötaundersökningens främsta meddelare, har under året ånyo börjat göra uppteckningar från
sin hembygd, huvudsakligen av folkloristisk art, samt har lämnat kompletterande upplysningar om tidigare arbeten. Möller
har honorerats av Västgöta FolkmålskommiW samt med lotterimedel.
Lärarinnan Anna Norr land er besvarade år 1925
Jirlows frågelista om linberedning för Torsö socken.
Härr K 1 a s Olof s son i Fristad har varit en ständig
ortsmeddelare, som besvarat speciella språkliga ock folkloristiska frågor ock insänt en stor samling tidningsurklipp, innehållande egna artiklar, av honon? för hand rättade ock kompletterade. Härr Olofssons arbete har till en del honorerats
av Västgöta Folkmålskommitt6
Folkskollärarinnan Ida S ven s s on i Skara har fortsatt
sitt uppteckningsarbete i österbitterna.
Folkskollärare A. G. W a hlin i Vättlösa har besvarat
speciella frågor, framställda av Götlind i samband med dennes arbete om Västergötlands sagor ock sägner.
I anledning av Götlinds 'frågelistor ha smärre samlingar,
huvudsakligen sägner, inkommit från härrar J. Al mgr e n.
Borås, A. An der sso n, Gräfsnäs, T h. Ander ss o n, Grolanda, G. M. B lom qv is t, Håkantorp, B. Da hl str ö m,
Göteborg, L. Jan sso n, Brismene, II. Johan so n, Bolum,
N. Jo hans so n, österbitterna, G. K ar lm a n, SkåningsÄsaka, B. L ar so n, Älgarås, A. J. L i n d, Skara, A u g. M eI ande r, Göteborg m. fl.
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Västmanland. Fröken Maja Forsslund har fortsatt de i föregående årsredogörelse nämnda, folkloristiska ock
kulturhistoriska undersökningarna inom landskapet samt gjort
vissa kompletterande uppteckningar i Fellingsbro ock Ljusnarsbärg.
Fil. mag. E. Holmkvist har i juli ock augusti månader 1925 gjort undersökningar i Västanfors ock Köping, varvid han dels genomgått ock kompletterat vissa delar av Torsten
Ericssons samlingar från dessa trakter, dels ock — efter en av
Holmkvist särskilt uppsatt frågelista — sökt bidraga till utredningen om vissa ords ock uttrycks utbredning inom landskapet, särskilt ur synpunkten vilka av de av Holmkvist i dessa
delar av Västmanland anträffade ord ock uttryck som äro
främmande för hans hemort Nora.
Lektor A. Isaacss on har under tiderna 20/7-25 /7 ock
1/68/8 1925, delvis på grundval av Torsten Ericssons material,
gjort undersökningar i Fläckebo, Karbenning, Möklinta, Västerfärnebo ock Västervåla. De i renskrivet skick inlämnade
uppteckningarna omfatta samlingar av enskilda ord, ortnamn,
ortbonamn ock personnamn. Isaacssons arbeten ha honorerats
dels ur statsmedel, dels ur landstingsmedel.
Rektor Sam Jansson anträdde i slutet av juni 1925
tillsammans med sin son Sam Owen Janssön en redan
i föregående årsberättelse omnämnd resa' till västra Västmanland, där äldre anteckningar kontrollerades ock kompletterades för Linde ock Ramsbärgs socknars vidkommande. Även
till Skinnskattebärg företogs en exkursion. Under tiden 28 juli
—14 augusti samma år fortsatte rektor Sam Jansson ensam
undersökningarna inom Västmanlandsdelen av Örebro län,
varvid följande orter besöktes: 29/7-2/8 Linde; 3/8-4/8 Näsby
ock Ervalla; 5/8-8/8 Ljusnarsbärg, Julsjö ock Järnboås; g/8—
"/8 Linde, Nora ock Grythyttan; 12/8-14 /8 Hällefors ock Ljusnarsbärg. Det sålunda erhållna materialet användes för kontroll av Torsten Ericssons samlingar från dessa trakter. Dessa
arbeten ha honorerats av statsmedel. Fil. stud. Sam 0 w en
1 Se Sv.

landsm. 1925, s. 71.
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Jansson har, på sätt ovan nämndes, deltagit i de av hans
fader under juni 1925 gjorda resorna.
Fil. dr R. Jirlow företog d. 26/3-9la 1926 en resa till
Julsjö ock Kopparbärg i ock för komplettering av tidigare
material samt för studier i de hos fröken Forsslund befintliga
stora uppteckningssamlingarna. Jirlows resa har honorerats
av landstingsmedel.
Fil. mag. A. T h or f or s har i juli ock augusti 1925 med
Kila som utgångspunkt företagit smärre exkursioner till angränsande socknar i syfte att fullständiga ock kontrollera sitt
material rörande jordbrukets tärminologi. Sålunda har Thorfors tillsammans med dåvarande intendenten i Västmanlands
fornminnesförening S. Kjellberg besökt Fläckebo, Ramnäs, Väster-Färnebo ock Gunnilbo, varvid slåtter- ock skörderedskap
samt situationer, som belysa arbetsmetoder m. m., fotograferades, varjämte tärmer ock uttryck antecknades. Vidare har
Thorfors genom besök i Kumla ock Fellingsbro kompletterat
avsevärda delar av sina ordsamlingar. Thorfors' arbete har
honorerats av landstingsmedel.
Ångermanland.
Fil. lic. S. Larsson har under juli
ock augusti månader 1925 fortsatt sina undersökningar i Långeds ock Hummelholms byar av Nordmalings socken samt i
Godmarks by av Grundsunda socken. Även under januari månad 1926 gjorde Larsson vissa kompletterande uppteckningar
i Sävar och Nordmaling. Larssons arbete har honorerats av
statsmedel.
Fil. stud. D. 0. Z et t er ho lm har under sommaren
1926 börjat en jämförande undersökning av målen i Bjärtrå,
Högsjö, Nordringrå ock Ytterlännäs, för vilket arbete en redogörelse skall lämnas i nästa årsberättelse. Zetterholms arbeten
ha honorerats av landstingsmedel.
Fil. kand. Hans A. Söderberg har under senare delen av sommaren 1925 i Sidensjö fortsatt dels sitt eget ordsamlingsarbete, dels kontrolleringen ock utredigeringen av docent Buchts material från orten av språkligt ock folkloristiskt
innehåll. Söderbergs arbeten ha honorerats dels av landstingsmedel, dels av statsmedel.
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Fröken Ella Ohlson har under sommaren 1925 fortsatt sina uppteckningar av Arnäsmålet ock inlämnat en ordsamling över detsamma. Vidare har fröken Ohlson under året
1925-26 besvarat frågelistor samt inlämnat rikhaltiga uppgifter beträffande folkseder ock folktro. Fröken Ohlsons arbete har honorerats av landstingsmedel.
Öland. Fil. kand. G er tr ud Ar esk og har i juni månad 1926 börjat en undersökning av målet i Bredsättra socken.
För detta arbete skall närmare redogöras i nästa årsberättelse.
Östergötland. Fil. kand. Gustav Olsson har under
sommaren 1925 gjort smärre språkliga uppteckningar i Hällestads socken samt under vintern 1925-26 i sitt hem antecknat
ord ock tärmer rörande jordbruk, hushåll ock handaslöjd i
Hällestad.
Fil. lic. T. Å lan der har under sommaren 1925 företrädesvis undersökt gränsen för skorrande r ock har härvid
företagit resor till Vikbolandet, Motala stad ock landsförsamling, Västra Ny ock Västra Stenby. Dessutom har Ålander
kompletterat sitt material med uppteckningar från Norra Vi
socken i Ydre härad. /klanders arbete har honorerats av statsmedel.
Fil. mag. N. Tiberg har tillsammans
Utrikes orter.
med eleven vid folkskoleseminariet i Uppsala T. G är d st r öm
i juni ock juli månader 1925 företagit språkliga ock folkloristiska undersökningar på Dagö, vilka arbeten fortsattes av Tiberg ensam under en ny resa, som anträddes i juni 1926.
Rörande dessa resor kan hänvisas till Tibergs i Sv. landsm.
1925 tryckta uppsats »Dagösvenskarna».
Studeranden Tomas Gärdstr ö m, född på Ormsö,
biträdde Tiberg vid den ovannämnda resan 1925 ock gjorde
dessutom självständiga uppteckningar i Rälby på Ormsö d.
817-18/7. Han har inlämnat uppteckningar från Ormsö av ord
ock uttryck, visor ock ordspråk, monografier rörande höbärgning, skörd ock tröskning m. m.
6 Sv landsm. 1926.

Översikt av inkomster ock utgifter
för under budgetperioden '/, 1925- 398 1926 från Uppsala ledda
undersökningar av svenska folkmål.

A. Medel förvaltade av den statsunderstödda
Undersökningen.
1. Sammandrag av räkenskaperna för användningen av stats=
anslaget.
Inkomster:
Av 1925 års riksdag beviljat anslag för tiden 1/7 192530/6 1926
kr. 26,000. oo
Summa kr. 26,000. 00
Utgifter:
Arvoden: till Geijer
kr. 9,000. so
» Götlind
»
6,000. os kr. 15,000.0o
Reseersättningar: till Geijer
kr.
274. oo
Görtlind
»
383. 00
fil. mag. Gertrud
Areskog
•
150. so
härr 0. Bannbers »
191. as
lektor G. Bergman »
100. os
fil. stud. Gerd Enegnist
»
300. 00
fil. lic. P. Envall
•
125. 00
intend. S. Erixon »
17. so
lekt. Aug. Isaacsson »
110.113
rektor S. Jansson
ock fil. stud. S.
0. Jansson
•
436. oo
fil. lic. S. Larsson »
650. oo
fil. dr L. Levander »
265. ao
fil. kand. I. MoUer »
300. so
folkskolläraren 0.
P. Pettersson
»
200. 00
Transport kr. 3,502. si kr. 15,000. 00
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Transport kr. 3,502. 91 kr. 15,000. 00
50. 00
Reseersättningar: till lekt. Hulda Rutberg »
fil. kand. A. L:son
150. 00
Sers
»
fil. lic. D. Ström»
26. 05
bäck
100. 00
fil. stud. P. Sundelin »
fil. stud. Ii. A. Sö179. 00
derberg
»
fil. lic. T. Ålander »
65. 00 kr. 4,072. 96
Inlösen av handskrifter:
till fil. kand. Märta Andersson för ifyllande av en frågelista för St. Tuna socken, Dalarne
kr.
15. 00
till fil. kand. Maja Ericsson för en ordsamling från Lännäs ock St. Mellösa
socknar, Närke
»
30. 00
till fröken Maja Forsslund för ett manuskript om frieriseder från Västmanland, Närke in. m. ock för uppteckningar av sagor från Västergötland
»
65. 00
till folkskolläraren E. Granberg för uppteckningar av folktraditioner ock folkseder från Jämtland ock Härjedalen
»
270. 00
till stud. T. Gärdström för samlingar från
Ormsö, Estland
>
100. oo
till härr Olof Jonsson för ett manuskript
med upplysningar om frieriseder i
Jämtland
»
10. 00
till stud. Algot Lundberg för uppteckningar om folkmålet i Nederluleå
•
125. oo
till jur. ock fil. kand. V. Sjöberg för en
ordsamling från Arnäs socken, Ångermanland
»
200. 00
till fil. mag. S. P. J. Svenson för tilläggsanteckningar om målet i Bärgs socken,
Jämtland
»
20. oo
till fröken Margit Ångman för en ordsamling från Lycksele socken
•
50. 00 kr.
885.
Materialier: böcker ock kartor kr. 485. 87,
bokbindning kr. 6. so, papper ock övriga materialier kr. 663. 87, skrivmaskin
kr. 415. 00
kr. 1,571. 54
Transport kr. 1,571. 54 kr. 19,957. 90
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Transport kr. 1,571. 54 kr. 19,957. 96
2,457. oo
»
Arvode åt fröken D. Jönsson
Tillfällig arbetshjälp:
kr. 423. oo
docent T. Bucht
» 383. 34
fil. mag. M. Eriksson
» 258. oo
fil. lic. H. Gustavson
84. 00
fil. lic. R. Jirlow
»
28. 00
stud. G. Larsson
42. 75
»
stud. N. Ljungqvist
» 357. 00
fil. mag. D. Strömbäck
fil. lic. E. Törnqvist
"
46. So kr. 1,622. 59
Diverse expenser: maskinskrivning kr.
109. 74, telefon- ock telegramavgifter
samt postporton kr. 231. 12, frakter, bud
ock övriga expenser kr. 50. 05
3911 91 kr. 6,042. 04
Summa kr. 26,000. 00
2. Redogörelse för de landstingsanslag för år 1925, för vilka
den statsunderstödda Undersökningen är redovisningsskyldig.
a. Gävleborgs läns landstings anslag.
Inkomster:
kr. 300. 00
Summa kr. 300. 00

Anslag för år 1925

Utgifter:
Till fil. mag. E. Lindkvist för dialektundersökningar i
kr. 55. 00
Gästrikland
Till fil. lic. D. Strömbäck för dialektundersökningar i
Alfta, Ovanåkers ock Voxna socknar i Hälsingland
» 245. oo
Summa kr. 300. 00
b. Jönköpings läns landstings anslag.
Inkomster:
Anslag för år 1925

kr. 250. oo
Summa kr. 250. 00

Utgifter:
Till fil. mag. Elin Carlsson för undersökningar i Burseryds
socken
kr. 200. 00
Till fil. dr A. Forsström för ifyllande av en frågelista för
Bankeryds socken
50. no
»
Summa kr. 250. 00
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c. Jämtlands läns landstings anslag.
Inkomster:
kr. 500. 00
Summa kr. 500. 00

Anslag för år 1925
Utgifter:

Fil! folkskolläraren E. Granberg för uppteckningar om
kr. 200. ou
folkmål ock folktraditioner i Härjedalen
Till fil. lic. D. Strömbäck för undersökningar i Hede ock
» 300. ou
Tännäs socknar, Härjedalen
Summa kr. 500. ou
Kalmar läns södra landstings anslag.
Inkomster:
kr. 150. 00
Summa kr. 150. 00

Anslag för år 1925
Utgifter:

kr. 150. 00
Summa kr. 150. 00

Behållning till år 1926

K opparbärgs läns landstings anslag.
Inkomster:
kr. 4,000. 00
Summa kr. 4,000. 00

Anslag för år 1925
Utgifter:

Till fil. dr L. Levander för bearbetning av övre Dalarnas
folkmål under tiderna 1/1-28/2, 18/3-15/7, 1/9-3(19 1925 kr. 4,000. 00
Summa kr. 4,000. 00
Kronobärgs läns landstings anslag.
Inkomster:
kr. 275, 00
Summa kr. 275. 00

Behållning från år 1924
Utgifter:

Till frihärre E. Kruuse för dialektundersökningar i Sunkr. 275. oo
nerbo härad
Summa kr. 275. 00
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g. Västernorrlands läns landsti.ngs anslag.
Inkomster:
kr. 500. 00
Summa kr. 500. 00

Anslag för år 1925
Uigifter:

Till docenten T. Bucht för undersökning av dialekterna i
Nordingrå tingslag samt Bjärtrå socken ock Gålsjö bruk kr. 158. 00
Till densamme för dialektsamlingar från Dal, Hägdånger,
» 171. oo
Säbrå ock Nora socknar, Ångermanland
Till fröken Ella Ohlson för uppteckningar av ord ock täx» 100. 00
ter från Arnäs socken, Ångermanland
Till fil. stud. H. A. Söderberg för dialektundersökningar i
»
71. 00
Sidensjö socken, Ångermanland
Summa kr. 500. 00
h. Västmanlands läns landstings anslag.
Inkomster:
kr. 45. 84
» 750. 00
Summa kr. 795. 84

Behållning från år 1924
Anslag för år 1925
Utgifter:

Till fil. mag. M. Eriksson för utredigering ock renskrivning m. m. av samlingar från Västmanland
kr. 156. 00
Till fil. mag. E. Holmkvist för dialektundersökningsresor
» 250. oo
i Västmanland
Till lektor A. Isaacsson för dialektundersökningar inom
V. Färnebo, Karbennings ock V.-Våla socknar, Västmanland
» 189.84
Till fil. mag. A. Thorfors för uppteckningar rörande jordbrukstärmer i östra Västmanland (dock med undantag
av samlingar rörande slåtter ock skörd)
» 100. 00
Till densamme för dialektundersökningar inom Västmanlands län
» 100. 00
Summa kr. 795. 84
i. Örebro läns landstings anslag.
Inkomster:
Anslag för år 1925

kr. 750. 00
Summa kr. 750. 00
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Utgifter:
Till fröken Maja Forsslund för besvarande av frågelista
rörande linberedning m. m. från Ljusnarsbärgs socken kr. 50. 00
Till densamma för en ordlista över gruv- ock hytt-tärmer
» 200. 00
i Ljusnarsbärgs socken
Till rektor S. Jansson för utredigering av Torsten Ericssons samlingar från Grythyttans ock Hällefors socknar
» 400. 00
m. m. i Västmanland
Till fil. mag. A. Thorfors för uppteckningar rörande jordbrukstärmer i västra Västmanland (dock med undantag
» 100. 00
av samlingar rörande slåtter ock skörd)
Summa kr. 750. 00
Av 1925 års landstingsanslag belöper på tiden 1/7 —"/„ 1925
följande:

Inkomster:
kr. 237. 84
Summa kr. 237. 84

Behållning 1/7 1925
Utgifter:

För arbeten under tiden 1/7-31/12 1925
Behållning 31 /12 1925

kr. 222. 81
» 150. 00
Summa kr. 237. 84

Av 1926 års landstingsanslag belöper på tiden 7» —H/6 1926
följande:

Inkomster:
kr. 150. 00
Behållning l/i 1926
6,200. 00
Under tiden 111-3°/6 1926 influtna landstingsanslag ....
Summa kr. 6,350. 00
Utgifter:
För arbeten under tiden 1/1--30/6 1926
Behållning 3°/0 1926

kr. 3,890. 00
» 2,460. 00
Summa kr. 6,350. 00

Fullständig redogörelse för användningen av de för kalenderåret
1926 beviljade landstingsanslagen skall lämnas i nästa årsberättelse.
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3. Redovisning för till Undersökningens disposition stående
gåvomedel under tiden 1/7-3% 1926.
Hellbergska gåvomedel för undersökningar rörande svenskarna i Estland.
Inkomster:
Av direktör I. Hellberg genom frihärre R. Cederström för
folkmålsundersökningar i Estland
kr. 400. 00
Summa kr. 400. 00
Utgifter:
Till stud. T. Gärdström för undersökningar på Dagö ock
Ormsö, Estland
kr. 200. 00
Till fil. mag. N. Tiberg för undersökningar på Dagö . .
» 200. oo
Summa kr. 400. 00
Murrayska gåvomedel för docent E. Neumans
västmanländska undersökning.
Inkomster:
Behållning 1/7 1925

kr. 1,215. 77
Summa kr. 1,215. 77
Utgif er:

Behållning 30 /6 1926

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

Rättstavningssällskapets donation.
Inkomster:
Rättstavningssällskapets donation

kr. 2,237. 40
Summa kr. 2,237. 40

Utgifter:
Till 0. Bannbers: tillägg till ersättning för resa i Dalarne kr. 104. 00
Behållning 30/6 1926
» 2,133. 40
Summa kr. 2,237. 40
Stora K opparbärgs Bärgslags Aktie-Bolags
gåvomedel.
Inkomster:
Behållning 1/7 1925

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

Behållning 30/6 1926

kr. 1,296. 07
Summa kr. 1,296. or
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e. Zornska gåvomedel för dalmålsundersökningen.
Inkomster:
kr. 2,000. 00
Summa kr. 2,000. 00

Gåva av fru Emma Zorn
Utgifter:

Till fil. dr L. Levander arvode för bearbetning av Övre
kr. 1,800. 00
Dalarnas folkmål under tiden 140—'1/12 1925
Till densamme, del av arvode för september 1925 ock
200. oo
»
januari 19261
Summa kr. 2,000. 00
f. Åsanderska gåvomedel.
Inkomster:
kr. 624. 50
Summa kr. 624. 50

Behållning 1/7 1925
Utgifter:

kr. 624. 50
Summa kr. 624. 50

Behållning den 30/0 1926

4. Redovisning för av Undersökningen disponerade räntemedel.
Inkomster:
Räntebehållning 1/7 1925
Under tiden 1/7 1925-3°10 1926 upplupna räntor

kr. 273. 29
» 167. 32
Summa kr. 440. si

Utgifter:
Behållning 30/6 1926

kr. 440.
Summa kr. 440. 61

B. Medel som förvaltats av särskilda föreningar
ock styrelser i Uppsala.
1. Sammandrag av Styrelsens för Bstgötamålens undersökning i
Uppsala räkenskaper under tiden 1/7 1925-39, 1926.

Inkomster:
Behållning 1/7 1925
Under tiden 1/7 1925-3°/8 1926 upplupen ränta
1 Jfr landstingsmedel, s. 85.

kr. 3,818. 78
146. ss
»
Summa kr. 3,965. is
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Utgifter:
Till fil. dr F. TyoMn för bearbetning av östgötskt dialektmaterial'
kr. 250. 00
Till fil. lic. E. Törnqvist för bearbetning av östgötskt
dialektmateriall
»
660. 00
Materialier (huvudsakligen papper)
»
44. 10
Behållning 30/0 1926
» 3,011. 04
Summa kr. 3,965.14

2. Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommittd i Uppsala
under tiden V, 1925—"/, 1926.
Inkomster:
Behållning 1/7 1925
Under budgetåret upplupna räntor
Älvsborgs läns landstings anslag
»En Västgötabok», försålda exemplar

kr. 3,181.13
»
132. 88
»
500. 00
»
50. 00
Summa kr. 3,864. 01

Utgifter:
Till fil. dr J. Götlind för bearbetning av västgötska
samlingar
Till härr A. Andersson, Gräfsnäs, för sägner
Till härr J. Möller, Korsbärga, för språkliga ock folkloristiska uppteckningar
Till härr K. Olofsson, Fristad, för uppteckningar
Arvode åt revisorerna
Till upptecknare: 2 ex. Landtmanson: Folkmusik i Västergötland
Behållning 30/0 1926

kr. 1,100. 00
»
6. 00
»
»
»

20. 00
50. 00
20. 00

»
»

6. 00
2,662. 01

Summa kr. 3,864. 01
1 Jfr i det föregående s. 69.
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Sammanfattning av redogörelserna för sär=
skilda kassor under budgetåret 1925-1926.
Inkomster.
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen
i Uppsala.
Statsanslag för tiden 1/7 1925--"/6 1926 kr. 26,000. 09
»
8,574. 84
Landstingsanslag 1/7 1925-3°/9 1926 ..
»
7,773. 74
Gåvomedel 1/7 1925-3°/9 1926
440. 61 kr. 42,789. 19
Besparade räntor
»
B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
kr. 3,818. 78
146. 38 kr. 3,965. 14
»

Behållning 1/7 1925
Inkomster

2. Av Västgöta folkmålskommitt6
kr. 3,181. 13
»
682. 88 kr. 3,864. 01
Summa kr. 50,618. 34

Behållning 1/7 1925
Inkomster

Utgifter.
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen
i Uppsala.
Utbetalningar av statsanslaget för budgetåret 1925-1926
Utbetalningar av landstingsanslag under
tiden 1/7 1925-31)/9 1926
Behållning av landstingsanslag n/9 1926
Utbetalningar av gåvomedel under tiden
1/7 1925-3°/9 1926
Behållning av gåvomedel 30/6 1926
Behållning av räntemedel 3019 1926

kr. 26,000. 09
kr. 6,114. 84
» 2,460. 00
»
»

2,504. 00
5,269. 74

»

8,574. 84

»
7,773. 74
»
440. 01
Transport kr. 42,789.10
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Transport kr. 42,789.10
B. Medel förvaltade av särskilda styrelser ock föreningar
i Uppsala.
1, Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
Utbetalningar under tiden 1/7 1925—"/6
1926
kr. 954. io
» 3,011. 04 kr. 3,965. 14
Behållning 3°10 1926
2. Av Västgöta folkmålskommitt6
Utbetalningar under tiden 1/7 1925-3°/6
1926
kr. 1,202. 00
Behållning 3°16 1926
» 2,662. 01. kr. 3,864. 0/
Summa kr. 50,618. 34

Meddelanden från landsmålsföreningarna
i Lund rörande arbetsåret 1925.
1. Översikt av inkomster ock utgifter.
1 Skånska landsmålsföreningen.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Anslag av Malmöhus läns landsting
Statsanslag
Räntor m. m.

kr. 2,583. 50
» 1,200. 00
» 1,050. 00
»
147. 64
Summa kr. 4,981. 14

Utgifter.
kr. 1,500. 00
För uppteckningar
540. 00
»
.
.
bearbetning
av
samlingarna
(jfr
nedan)
»
»
67. 55
Diverse utgifter
»
2,873.
59
Behållning vid årets slut
Summa kr. 4,981. 14
•
2. Halländska landsmålsföreningen.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Räntor
Statsanslag
Medlemsavgifter

kr. 653. 64
8.83
»
700. 00
80. 00
»
Summa kr. 1,442. 47

94

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA I LUND 1925

Uigifter.
För uppteckning ock redigering
Material ock expenser
Behållning vid årets slut

kr. 550. OG
»
125. OS
»
767. 42
Summa kr. 1,442. 47

Småländska landsmålsföreningen.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Statsanslag
Anslag av Kronobärgs läns landsting
»
» Jönköpings »
»
Räntor

kr. 2,034: 78
»
600. OG
»
550. OG
»
250. 00
»
95. 37
Summa kr. 3,230. 15

Utgifter.
Arvode för uppteckningar
Diverse utgifter
Behållning vid årets slut

kr. 1,050. 00
6. 29
»
» 2,173. 86
Summa kr. 3,230. 15

Landsmt.lsföreningen för Blekinge
ock Kalmar län.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Anslag av Kalmar läns södra landsting
Statsanslag
Räntor

kr. 1,730. 83
»
150. 00
»
600. 00
»
53. 09
Summa kr. 2,533. 92
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Utgifter.
För uppteckningar i Vimmerbytrakten
kr. 200. 00
»
»
» Torsås ock Kristianopel
»
600. 00
»
»
»
» Misterhult ock Kristdala
600. 00
»
» Hallingebärg ock Törnsfall »
300. 00
»
»
»
»
» Blekinge (ytterligare)
300. 00
»
För åxcerptlappar
27. 50
»
Behållning vid årets slut
506. 42
Summa kr. 2,533. 92

II. Översikt över värksamheten.
1. Skånska landsmålsföreningen.
Undersökningar ha under året utförts inom Färs härad
av kand. H. Areskoug, inom B jär e ock S. Äsbo härad
(gränsområdet) av kand. II. Hallqvist, inom B jär e härad
(Barkåkra socken) av kand. G. Lindskog, inom Torna h.är ad (jämte staden Lund) av kand. I. Ingers ock inom V e mmenhögs härad av f. bibliotekarien A. Malm. Genom
dessa undersökningar, som alla gått ut på att komplettera
förutvarande samlingar från resp. härader, ha till föreningen
inkommit:
från Färs härad
2,449 ordlappar,
» gränsområdet mellan Bjäre ock N
Åsbo härader
780
» Barkåkra i Bjäre härad
1,660
» Torna härad
2,793
» staden Lund
630
» Vemmenhögs härad
4,245
Summa 12,557 ordlappar
Dessutom bedrevos undersökningar i norra Vemmenhögs
härad av fil. mag. V. Velander, men anteckningar från dessa
hade vid årets slut ännu icke inlämnats.
Under året har föreningen gått i författning om bearbetandet av de förefintliga samlingarna, åsyftande dels en översikt
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av de skånska målens ljudlära, dels en sammanföring av de
skånska målens ordförråd till en stomme som skulle läggas
till grund för en blivande ordbok över Skånemålen. Det förra
arbetet har anförtrotts åt fil. kand. I. Ingers, det senare åt
fil. dr G. Billing. Ännu ha dessa arbeten emellertid icke hunnit så långt, att några närmare meddelanden om resultaten
kunna lämnas.
Halländska landsmålsföreningen.
Den för året utsedde undersökaren, kand. C. G. Börjesson,
avled under sommarens lopp, innan han hunnit att redigera
någon del av sina uppteckningar (från Viske härad) till för
användning färdigt skick. I stället ingicks under hösten avtal
med lantbrukaren E. Erlandsson i Veinge, som påbörjat en
särskilt för ordförrådets vidkommande mycket omfångsrik ock
värdefull uppteckning av Veingemålet.
Dessutom har härr P. N. Petersson i Vallda fortsatt arbetet med utredigerandet av ordboken över Valldamålet.
Småländska landsmålsföreningen.
Under år 1925 har frihärre E. Kruuse avslutat sitt uppteckningsarbete i sydvästra Västbo i Jönköpings
1 ä n ock sedan fortsatt i samma län, dels i 0 st bo (Hångers
församling), dels i östra härad (Jälmseryds församling).
Från dessa båda senare uppteckningsplatser ha inkommit till
föreningen o. 2,000 ordlappar. Uppteckningarnas syfte har varit att skaffa erforderlig komplettering till föreningens samlingar från västra Jönköpings län.
Landsmålsföreningen för Blekinge
ock Kalmar län.
Undersökningar ha under år 1925 gjorts av kand. E. Hemmingsson i V immerb ytr a k t e n, av kand. G. Lindskog i
MisterhultockKristdala,av kand.J.ErikssoniHallingebä r g ock Törns f a Il, av kand. H. Lindstedt i
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T o r s å s ock K r i s t i a n o p e 1 ock av kand. M. Mårtensson
i R a m d a 1 a. Genom dessa undersökningar ha till samlingarna inkommit:
från
»
»
»
»
»
»

c. 1,500 ordlappar,
c. 1,200
»
c. 1,100
»
c. 1,300
»
c. 850
»
c. 500
»
c. 2,600
»

Vimmerby
Misterhult
Kristdala
Törnsfall
Torsås
Kristianopel
Ramdala

Summa c. 9,050 ordlappar

Ovanstående uppgifter ha lämnats: för Skånska landsmålsföreningen av f. d. Förste Bibliotekarien A. Malm, för Halländska landsmålsföreningen av Förste Bibliotekarien B. Möller, för Småländska landsmålsföreningen av Fil. Lic. G. Hedström ock Lektor J. Lundberg, för Landsmålsföreningen för
Blekinge ock Kalmar län av Professor E. A. Kock ock Kand.
G. Lindskog.
Lund den 2 dec. 1926.
För Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund
Emil Olson
sekreterare.

7 Sv landsm. 19?6.

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola
febr. 1925—febr. 1926.
I. Organisation, val, antal sammanträden o. d.
Institutets styrelse ock arbetsutskott ha under arbetsåret
haft samma sammansättning som under föregående arbetsår,
utom vad skattmästarebefattningen beträffar. Denna blev vakant genom direktör P. 0. Wigelius' i juni inträffade frånfälle.
I hans ställe har Institutets styrelse på sammanträde den 20
okt. till skattmästare valt konsuln', fil. lic. Arnold Bratt.
Till revisorer för kalenderåret 1925 ha från Institutets sida
valts advokat 0. Rygård med prof. V. Lundström som suppleant, från Lärarerådets prof. Karlgren med prof. Nachmanson
som suppleant. Under arbetsåret ha hållits tre styrelsesammanträden ock två sammanträden inom Arbetsutskottet.
Såsom assistent inom arkivet har febr.—juni tjänstgjort
fil. stud. Astri Petander, under okt.febr. fil. stud. Alex. Mut&i.

II.

Ekonomi.

Institutet har under arbetsåret av Hvitfeldtska stipendieinrättningens överskottsmedel erhållit ett anslag på 500 kr.
till honorering av hr M. Svenungssons dialektuppteckningar
(se V 2). Dessutom har Institutet av disponent A. Hellström
mottagit en gåva på 500 kr.
Med avseende på inkomster i övrigt ock utgifter under
kalenderåret 1925, samt med avseende på Institutets ekonomiska ställning vid slutet av nämnda år hänvisas till den i
Högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen.
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III. Institutets arkiv
(Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv)
har, vad handskrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen
genom sukcessiv införlivning av de genom Institutet igångsatta
arbetena (varom se IV), dels genom förvärvande av följande
handskrifter:
Axel Hansso n, Ytterligare tillägg till ordboken över Bromålet.
Olga Ringq vis t, Gamla ord från Bro sn.
Johan K al é n, Halländska husdjursnamn.
Ale x. M u t é n, Träskomakeriet i Spannarps sn, Halland (ur
en seminarieuppsats).

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.
1. Undersökningsledarens egna arbeten.
Undersökningsledaren har under arbetsårets förra del, intill november, huvudsakligen varit sysselsatt med att utarbeta
manuskript till Bd II av »Ortnamnen i Göteborgs och Bohus
län», innefattande ortnamnen på Göteborgs stads nuvarande
område, samt att till trycket befordra första häftet av nämnda
band. Detta häfte, som behandlar bebyggelsenamnen ock
andra officiella namn på stadens gamla område (före införlivningen av 1883), utkom under hösten (58 s. + provisoriskt
förord). I övrigt har undersökningsledaren handlagt redigerandet av n:r IV i Institutets skriftserie, ock detta kommer att
utsändas under mars månad; det kommer att innehålla sex
uppsatser inom namn- ock dialektforskning. I skriften Halländsk bygdekultur har densamme offentliggjort en undersökning betitlad »En egendomlig halländsk avledningsändelse», i
MManges de philologie offerts å Mr J. Vising en ävenledes
väsentligen på västsvenskt material grundad uppsats om härledningen av adjektivet t r ö g, samt i Namn ock Bygd en
mindre uppsats om namnet Malepert, utgörande ett genmäle
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mot ett inlägg i frågan av prof. Hugo Pipping, riktat mot en
Lindroths tidigare uppsats.
Inom Institutets intressesfär falla även följande av undersökningsledaren under arbetsåret offentliggjorda arbeten, som
dock icke beröra västra Sverige: Folke Filbyter (i Svenska Dagbladet, Landsortsupplagan, 27 april 1925), Från ortnamns- och
dialektforskningen i Kalmar län (=-- Södra Kalmar län II; 42 s.)
Göteborgs Högskolas Årsskrift
samt Ölands folkmål Bd I
XXXI. 1; 538 s.).
2. Av Institutet igångsatta arbeten.
Med avseende på de allmänna principerna för arbetets bedrivande under nuvarande ekonomiska förhållanden må hänvisas till årsberättelsen för arbetsåret 1922-23, vilka principer
under arbetsåret ha tillämpats på väsentligen samma sätt som
under nästföregående arbetsår.
Arbetet på uppteckning av dialekter ock
levande ortnamnsformer har fortsatts av instruerade ock utsända högskolestudenter ock andra intresserade, delvis tack vare stipendium, resp. anslag från Kungl. Hvitfeldtska
stipendieinrättningen. Ortnamnssamlingarna för Askims härad
ha kompletterats. Dialektuppteckning har skett på Knippla i
Öckerö sn, V. Hisings hd, i Forshälla av Inlands Fräkne
hd, samt i Askum av Sotenäs hd, varjämte hemmansägaren M. Svenungsson nu inlämnat sin till 23-24,000 ordlappar uppgående samling (jämte en inledning) av målet i
Hjärtuin, Inlands Torpe hd. Fil. mag. Karl Rencke har fullföljt sina uppteckningar av fisketärminologin, vilka under sommaren huvudsakligen varit inriktade på backefisket. Mag. P.
Fröberg har med anslag av Hvitfeldtska stipendiemedel fortsatt
den i närmast föregående årsredogörelse omnämnda excerperingen av Institutets hittils sammanbragta dialektsamlingar.
Denna excerpering har sedan ytterligare fortsatts av fil. stud.
A. Mut&i. Fil. kand. D. Palm har nu avlämnat manuskript
till bebyggelsenamnen i Råda sn, Askims hd.
Såsom assistenter ha fil. stud. Astri Petander ock fil. stud.
A. Mugn huvudsakligen handlagt löpande arkivgöromål.
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V. Undersökningsledarens undervisning.
Vid vårterminens slut gavs som vanligt en instruktionskurs
för dialekt- ock ortnamnsuppteckning på 10 timmar, med omkr.
15 fasta deltagare. I juni höll undersökningsledaren två föreläsningar om dialektuppteckning på hembygdskursen i Varbärg ock i augusti två om Svensk ortnamnsforskning ock
svensk kulturhistoria vid föreningen Nordens kurs på Näs. Under h.t. 1925 ock början av v.t. 1926 har densamme på Högskolan givit en översikt av de svenska dialekterna.
Göteborg den 18 februari 1926.
Otto Sylwan.

Evald Lidn. Johan Vising.

Arnold Bratt. Nat. Beckman.
Hjalmar Lindroth.

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns= ock dialekt=
forskning vid Göteborgs Högskola
febr. 1926—febr. 1927.
I. Organisation, val, antal sammanträden o. d.
Institutets styrelse har under arbetsåret haft samma sammansättning som vid slutet av föregående arbetsår; den har
sålunda bestått av prof. Sylwan, ordförande, prof. LiMs, v.
ordförande, prof. Lindroth, sekreterare ock undersökningsledare, konsul A. Bratt, skattmästare, samt proff. Vising ock
Beckman. Arbetsutskottet har utgjorts av proff. Beckman ock
Lindroth.
Till revisorer för kalenderåret 1926 ha från Institutets sida
salts advokat 0. Rygård med prof. V. Lundström som suppleant, från Lärarerådets prof. Nachmanson med prof. Romdahl
som suppleant.
Under arbetsåret ha hållits ett styrelsesammanträde ock
två sammanträden inom Arbetsutskottet.
Undersökningsledaren har varit tjänstledig, mot avstående
av arvode, under tiden 22 juni-22 aug., för resa till Island.
Såsom assistent inom arkivet har under hela arbetsåret
tjänstgjort fil. stud. Alex. Mut&i.

II. Ekonomi.
Genom en lotteridragning till förmån för folkminnesforskningen, som K. M:t beviljat 26 mars 1926, har åt Institutet tillförsäkrats ett belopp av 10,400 kr., att efter en vid ansökningen
närmare specificerad plan användas till dialektundersökningar.
Genom sammanskott från fyra olika håll, enskilda personer
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och bolag, har Institutet under läsåret mottagit en gåva på
1,000 kr.
Tack vare skattmästarens välvilliga förskottering har Institutet för nämnda lotterimedel under sommaren kunnat utföra följande dialektundersökningar (jfr ytterligare under IV. 2):
i Morlanda, Orusts Västra hd
Tossene, Sotenäs hd
Kville hd
Hogdal ock Näsinge, Vette hd
varjämte excerperingen av dialektsamlingarna enl. fastställd plan fortsatts för

kr. 310: —
300: —
125: —
»
»
625: —
»

363: 75

Summa kr. 1,723: 75
Med avseende på inkomster i övrigt ock utgifter under
kalenderåret 1926, samt med avseende på Institutets 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 de genom Institutet igångsatta
arbetena (varom se IV), dels genom förvärvande av följande
uppteckningar ock handskrifter:
E. Abrahamso n, Ordsamling på lappar från Starrkärrs
sn, Ale hd, Vgtl., 5,000 lappar.
Dito från Romelanda sn, Inlands Nordre hd, o.
5,400 lappar.
Oscar Ander ss o n, Personnamnen i Skara stifts kyrkliga
jordebok 1540 (proseminarieuppsats).
J. B 1 e e s, Bya- och gårdsnamn i Nuckö sn, Estland.
Anna Eriksso n, Namnen Truls och Troed, deras uppkomst och utbredning (proseminarieuppsats).
0. Hasslö f, Ostronfisket i Askum sn (dito, antagen till
tryckning i Institutets skriftserie).
M. Jacobso n, Gammalt allmogespråk från Tanums sn.
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0 s w. K arlsso n, Västgötska person- och binamn före 1540,
efter handlingar i Vgtl:s fornm. tidskr. (proseminarieuppsats).
S. Larsso n, Namn på fiskar och fåglar i Fjällbacka skärgård (dito).
Gunhild N euma n, Person- och binamn ur bohuslänska
diplom före 1390 (dito).
E. Walber g, Tanumsdialekten, grammatisk översikt.

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.
1. Undersökningsledarens egna arbeten.
Undersökningsledaren har huvudsakligen varit sysselsatt
med att utarbeta manuskript till andra häftet av Bd II av »Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län», innefattande bebyggelsenamnen på den återstående delen av Göteborgs stads område,
jämte Tuve socken. Dessutom har han för trycket redigerat
n:r IV i Institutets skriftserie, som utkom på våren med följande innehåll: A. Bromande r: Öknamn, vedernamn och
andra personliga binamn i en västgötasocken; En bohuslänsk
»hö-bok»; En beskrivning av Bohusläns nordligaste skärgård
från år 1702; J o h. K al é n: Halländska husdjursnamn, med
Tillägg: Husdjursnamnen i Hjärtums sn, Bohuslän; Al e x.
M u t é n: Träskomakeriet i Spannafps sn, Halland; H j. L in dr o t h: Västgötska noler »potatis» — och andra knölar. Häftet
utgör 187 s. 8:o.
2. Av Institutet igångsatta arbeten.
Med avseende på de allmänna principerna för arbetets bedrivande under nuvarande ekonomiska förhållanden må hänvisas till årsberättelsen för arbetsåret 1922-23, vilka principer
under arbetsåret tillämpats på väsentligen samma sätt som
under nästföregående arbetsår, med undantag för den utvidgning av dialektuppteckningsarbetet som delaktigheten i en Statens lotteridragning möjliggjort (se ovan under II).
Arbetet på uppteckning av dialekter ock
levande ortnamnsformer har fortsatts av instrue-
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rade ock utsända högskolestudenter ock andra intresserade,
delvis tack vare stipendium från Kungl. Hvitfeldtska stipendieinrättningen. Uppteckning av både ortnamn ock dialekt har
skett i Säve sn på Hisingen, Harestad i Inlands .Södre hd, Västerlanda i Inlands Torpe hd samt i Kville hd, blott dialektuppteckning har skett i Öckerö sn på Hisingen, Solbärga sn, Inlands Nordre hd, Morlanda sn på Orust, Tossene sn i Sotenäs
hd samt Hogdal ock Näsinge socknar i Vette hd, samt av infödda upptecknare, t. v. i mindre skala, på Donsö i Styrsö sn,
i Torsby ock Ytterby socknar i Inlands Södre hd. Den i närmast föregående årsredogörelser omnämnda excerperingen av
Institutets hittils sammanbragta dialektsamlingar har fortsatts
av fil. stud. A. Muta'.
Såsom assistent har den sistnämnde huvudsakligen handlagt löpande arkivgöromål.

V. Undersökningsledarens undervisning.
Vid vårterminens slut gavs som vanligt en instruktionskurs
för dialekt- ock ortnamnsuppteckning på 12 timmar, med
omkr. 22 fasta deltagare. I juni höll undersökningsledaren en
föreläsning om bohuslänska önamn vid hembygdskonferensen
i Uddevalla. Under h.t. 1926 ock under innevarande v.t. behandla densammes proseminarieövningar Västsvenska personnamn.

VI. Undersökningsledarens resor.
I mars deltog undersökningsledaren i Stockholm i- framlämnandet av ovannämnda, av flera institutioner undertecknade lotteriansökan, ock i december därsammastädes i förhandlingar som förberedelse till en liknande ansökan till förmån
för uppteckning av dialektala ortnamnsformer.
Göteborg den 24 februari 1927.
Otto Sylwan. Evald LiclAn. Johan Vising.
Nat. Beckman.
Arnold Bratt.
Hjalmar Lindroth,
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La peche de Norrbotten, par OSVALD HÖGBERG. P. 5-46.
['eche dans le "skärgård" de Lule; päche du hareng, du saumon
et d'autres poissons. Barques, filets, lignes et d'autres engins.
Wthodes• du travail.

Recherches sur les dialectes de la Suåde pendant l'annee budgetaire 1925-26, compte-rendu par HERMAN GEIJER. P.
47-92.
Organisation. Voyages et travaux (province par province). Sk•ie
de questionnaires. Accroissement des archives d'Upsala: 26,450
fiches en 16:0 (dont 25,450 contiennent des mots de patois, 570
des noms de lieux), 160 feuilles en 8:o et 1400 feuilles en 4:o
(textes en patois, tableaux de moeurs et coutumes), 1200 feuilles
in folio et 88 cahiers. R ecettes et d4enses: somme totale
42,789 cour., dont 26,000 cour. allocation du gouvernement.

Notices sur les societes d'etudiants å Lund pour des recherches
dialectales en 1925. P. 93-97.
Recettes et transport de
prc&lente 12,187 cour., dont
2,950 cour. allocation du gouvernement. ~enses de l'aniAe
5,866 cour. Accroissement des archives 23,600 fiches en 16:o
(matkiaux de dictionnaire). On pr4are, entre autres, un apervu
de la phonkique et un dictionnaire des dialectes de la prov.
de Scanie.

L'Institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes
de la Suåde d'ouest å Gotembourg. Compte-rendu de l'exercice des annees 1925 et 1926. P. 98-105.
Organisation. Accroissement des archives; des mots de patois et
des noms de lieux ont été annotäs. Publications. Instruction.

Namnförteckning.
Geijer, Il., stockh., fil. lic. (Upps.), docent vid Uppsala universitet:
Undersökningen av svenska folkmål 1925-26, s. 47-92.
Högberg, 0., norrl., fil. stud. (Upps.):
Fiske i Lule skärgård, s. 5-46.
Lindroth, Hjalmar, stoekh., fil. dr (Upps.), professor vid Göteborgs högskola:
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning
vid Göteborgs högskola febr. 1925—febr. 1926, s. 98-101.
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning
vid Göteborgs högskola febr. 1926—febr. 1927, s. 102-105.
Olson, Emil, fil. dr (Lund), professor vid Lunds universitet:
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande
arbetsåret 1925, s. 93-97.

Till årg. 1926 höra som bilagor:
Folkminnen, av H. & E., s. 533-596. IX. 1 (h. 170).
Gotlandstoner, upptecknade av AUG. FREDIN, s. 369-496 (h. 171).
Trenne bidrag till kännedom om äldre Hallandsspråk, meddelade
av BERT MÖLLER. B. 12 (h. 172).
Samuel Ålfs visbok, tit. o. s. 1-134. Bih. IV. 3 (h. 173).

Redaktion: professor J. A. LUNDELL med biträde av
prof. A. KOCK ock bibliotekarien A. MALM för Lund,
prof. 0. F. HULTMAN ock prof. HUGO PIPPING för Hälsingfors.

För årg. 1926 har tidskriften av allmänna medel haft ett
understöd av 6,350 kr.

Innehåll.
Titelblad.
Fiske i Lule skärgård. Av OSVALD HÖGBERG. S. 5-46.
Strömmingsfiske: sjöbodar ock stugor, båtar, sköt, en fisketur
på grönnan, krokar ock mockor, fångstens tillvaratagande, rensning
ock insaltning, tillvärkning av fjärdingar. Löj fiske. Laxfiske:
patefiske, laxnät, stoiTyssjor. Annat fiske: vånor, patefiske,
krokfiske, ljustring. Konserveringsmetoder. Ordregister.
Undersökningen av svenska folkmål 1925-1926.

Av HERMAN

GEIJER. S. 47-92.
Förvaltning ock personalförhållanden: fast anställda ha
varit doc. Geijer ock fil. dr J. Götlind. I styrelsen inträdde 1925
intendenten S. Erixon. — Samlingarnas tillväxt ock användning: arkivet har fått prof. Noreens anteckningar rörande
dialekter i Sverige ock Norge; tillväxt sammanlagt 26,450 lappar
i 16:0 (därav 25,450 ord ock 570 ortnamn); o. 160 blad i 8:o ock
o. 1,400 blad i 4:o (mäst täxter ock sedeskildringar); o. 1,200 blad
i folio (däribland 683 grammat. tabeller); 88 band eller häften
(mäst reseanteckningar). Antal besök 1,641, hemlån 160. — Arkivarbeten ock materialets bearbetning, ordnade efter landskap i två serier. Under året har början gjorts med publikation
av monografiska frågelistor (1 om mjölkhushållning, 2 tröskning).
Bland större utgivna arbeten grundade på material från arkivet
må nämnas: Götlind, Saga, sägen och folkliv i Västergötland;
Levander, Dalmålet I. — Inkomster ock utgifter: statsanslag
26,000 kr., från landsting kr. 8,574: 84, gåvomedel kr. 7,773: 74,
räntor kr. 440: 61, tills. kr. 42,789: 19. Dessutom redogöres för
medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala (tills. kr. 7,829: 15).
Av en dragning i pågående pänninglotteri har landsmålsarkivet på
sin lott fått 70,200 kr., som dock först 1927 bliva disponibla.
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rör. arbetsåret
1925, [undert.] EMIL OLSON. S. 93-97.
Inkomster: behållning vid årets början kr. 7,002: 75, statsanslag
2,950 kr., landstingsmedel 1,850 kr., diverse kr. 384: 93, tills.
kr. 12,187: 68. Behållning vid årets slut kr. 6,321: 29. Av lotterimedel har åt institutet anslagits 10,400 kr. — Värksamhet:
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från. olika håll ha ingått till samlingarna 23,600 ordlappar; förarbeten ha gjorts till en översikt av de skånska målens ljudlära
ock en skånsk ordbok; under arbete äro ordböcker för två
Hallandsmål (Vallda ock Veinge).
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning
vid Göteborgs högskola febr. 1925—febr. 1926 [ock] febr.
1926—febr. 1927. [undert.] HJALMAR LINDROTH [m. fl.].
S. 98-105.
Organisation, personal (assistenter Astri Petander ock Alex MuWn).
Ekonomi: från Hvitfeldtska stipendiefonderna ock enskilda personer
ha influtit sammanlagt kr. 2,000 (i övrigt hänvisas till revisiqnsberättelsen). Av lotterimedel har åt institutet anslagits kr. 10,400.
Arkivet har ökata med ett par arbeten om Tanumdialekten, fyra
större ordsamlingar, namnuppteckningar från flera håll samt
monogr: redogörelser för träskomakeriet i Spannarps s:n ock
ostronfisket i Askum s:n. Uppteckning av folkmål ock ortnamn
har fortgått, huvudsakligen inom Bohuslän. Av institutets skriftserie ha utgivits bd IV, i övrigt bl. a. bd II av "Ortnamn i
Göteborgs och Bohus län" (samt av Lindroth bd I av "Ölands
folkmål"). Undervisning.
Table des matikes et rumU, s. 106.
Namnförteckning, s. 107.
Innehåll, s. 108.

_ tt.t.

Själva materialet utgöres av 8 djursagor, 24 äventyrssagor,
46 skämtsagor ock historier, 13 skapelselegender, 192 sägner,
slutligen nr 280-305 "spridda drag ur folklivet" (seder ock
bruk). Uppteckningarna återgiva till stor del allmogens egna
berättelser, ord för ord. överallt angivas tid ock ort för uppteckningen. Samlingen ger ett gott begrepp om västgötsk folkdiktning inom de områden, som den sysslar med.

Folkdiktning från Bara härad. Insamlad av Per Andersson
och Ingemar Ingers. Lund 1925. Bara härads hembygdsförenings förlag.
Ingår som nr 3 i serien "Bidrag till Bara härads beskrivning". De två föregående häftena innehålla Coyet, Textil allmogeslöjd ock N. 0. L ö f qvist, Berättelser om Bara härad 1775.
Prosapartierna återgivas på häradets folkmål, med "vanlig
bokstavsbeteckning". Häftet börjar med visor (äldre folkvisor,
kärleksvisor, sjömansvisor, skämtvisor, visor av blandat innehåll,
vaggvisor ock barnramsor); några visor åtföljas av melodier.
Därefter följa 37 gåtor, några "pasaschor" d. v. s. sagor ock
sägner (3 sidor), "ortöj och talesätt" från Lyngby (13 sidor)
samt ytterligare en sida gåtor. Häftet utgör ett vackert prov på
hembygdskänsla ock intresse för folkets inre liv ock dess språk.
Fredrik Ström. Svenskarna i sina ordspråk jämte sju tusen
svenska ordspråk. Illustratör Ossian Elgström. Stockh.
1926. 352 s. 8:0. Pris kr. 12: 50.
Fredrik Ström uppträder — tidigare med "Folket i Simlångsdalen" (1903, 1924-25), nu med ovanstående arbete — i en
annan skepnad än i riksdagen ock Stockholms stadsfullmäktige,
nämligen som folklivsskildrare ock folkpsykolog. I ock med
"Svenskarna i sina ordspråk" har han givit oss den mäst omfattande samling i sitt slag, som hos oss sett dagen efter Grubbs
"Penu proverbiale" (1656). Förf. betraktar emellertid sitt arbete
snarast som ett skönlitterärt försök: han vill ge en bild av svenskt
folklynne ock karakter. Ordspråken innehålla gångna tiders ock
folkets visdom — frarngångna ur långa tiders erfarenhet ock
formulerade av goda huvuden, som ofta direkt eller indirekt slå
huvudet på spiken ock för övrigt ge oss folkets filosofi i poetisk form; de kunna även språkligt vara av stort intresse.
I en inledning på 65 sidor redogöres först för ordspråkens
natur ock litteratur (utländsk ock svensk). I litteraturförteckningen saknar man Fr. Setter, Deutsche sprichwörterkunde, Mflnchen 1922. Därefter följer ett intressant försök att på grundval

av ordspråken — i samma ordning som själva samlingen har —
ge vissa konturer av svenska folkets psykologi. Ordspråken
äro dels hämtade ur litteratur ock arkiv, dels upptecknade av förf.
Materialet ordnas dels i grupper efter idéinnehåll, dels i
grupper efter vissa huvudord. Sålunda: om vår Härre ock djävulen, Himmeln ock hälvetet, Kyrkan, prästen ock klockaren,
Människan ock hännes öde, Livet ock döden, Mat ock dryck
o. s. v., en serie om djuren i ordstäven, i allt ett trettiotal huvudrubriker, slutligen "om skilda ting" efter stickord (början ock
slut, frågor ock svar, tack ock otack, ingen, allt ock alla o. s. v.).
För förks syfte kan den angivna ordningen anses tillfredsställande
ock lämplig.
En språkman mera lyhörd för stilistiska skiftningar kunde
nog önska, att ordspråken återgivits i en mera vardaglig språkform; som mera stämde med de situationer, i vilka de vanligen
förekomma. Sådan boken nu är, erbjuder den allmänheten en
angenäm lektyr, som dock enligt sakens natur bör tas i smärre
portioner.
Elgströms teckningar förhöja knappt bokens värde. En ock
annan är lustig eller fyndig, t. ex. tuppen i korgen med beundrande flickögon omkring sig (s. 287), Är husbonden för beskedlig, tar drängen hans päls (s. 243). Ganska många äro obegripliga för vanligt civilt förstånd. I en mängd fall har tecknaren
tydligen icke förstått ordspråkets mening. Bilderna s. 99 ock
193 förråda, att konstnären aldrig sett en lie slipas eller en
spinnrock trampas ock strida för övrigt mot mekanikens enklaste
lagar — åtskilligt annat att förtiga.

Uppsala 1927. Appelbergs Boktryckeri Aktiebolag

