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Förord.
Föreliggande häfte innehåller tre utredningar, vilka som
bilagor åtföljt underdåniga ansökningar om understöd av offentliga medel, vilka i september 1928 gemensamt ingivits till K.
Maj:t av Landsmålsarkivet i Uppsala, Centralstyrelsen för
landsmålsföreningarna i Lund ock Institutet för ortnamns- ock
dialektforskning vid Göteborgs Högskola. Vid tryckningen ha
några oväsentliga redaktionella ändringar gjorts ock översikten
i slutet (s. 95 if.) tillagts.
Ovannämnda ansökningar, som avse, vad beträffar Landsmålsarkivet i Uppsala ock Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund, dels statsanslag under åttonde huvudtiteln,
dels lotterimedel, men vad beträffar Institutet för ortsnamnsock dialektforskning vid Göteborgs Högskola endast lotterimedel, bygga på de motiveringar, som innehållas i dessa bilagor. De i bilagorna lemnade redogörelserna för arbetets
nuvarande läge ock utredningarna om vad dess fullföljande
innebär torde emellertid även i ock för sig kunna vara av
något intresse. Ehuru uppenbarligen de slutsatser ock yrkanden, vari föreliggande utredningar utmynna, till väsentliga delar
måste förefalla mycket vittgående, ha de sökande dock ansett
sig böra framställa dem såsom enligt deras uppfattning betingade av uppgifternas krav ock utgörande en viktig angelägenhet av stor omfattning.
Mellan de särskilda ansökningarna råda i flera avseenden
skillnader, som återfinnas jämväl i de vid ansökningarna fogade utredande ock motiverande framställningar, vilka härmed
publiceras. En av dessa skillnader må inledningsvis med några
ord beröras, då den medför, att titelbladets rubrik, »Om undersökningar av svenska dialekter ock folkminnen», påkallar
några ord till förklaring. Denna rubrik gäller nämligen ej på
samma sätt alla de tre vid detta tillfälle gemensamt uppträdande organisationernas framställningar, utan väsentligen blott
den första, Landsmålsarkivets i Uppsala. Dess värksamhet
ock dess organisationsfrågor äro av så sammansatt natur, att
de ej kunna utredas, utan att folkminnesundersökningar tilllika med dialektundersökningar bli föremål för ingående upp-
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märksamhet. Däremot ha Landsmålsföreningarna i Lund ock
Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs
Högskola — med vissa undantag för föreningarna i • Lund,
särskilt vad beträffar förhållandena under en något äldre tid
— ägnat sin värksamhet mera genomgående åt rent språkliga
undersökningar, ehuru med sådana anknytningar till folkloristiska ock kulturhistoriska arbetsuppgifter, som ordboksarbeten
ock täxtuppteckningar överallt kunna föranleda. Den skiljaktighet i värksamhetens utveckling, som sålunda ägt rum i
Uppsala, Lund ock Göteborg, har bl. a. bestämts av hänsyn
därtill, att i Lund ock Göteborg — i motsats till förhållandet
i Uppsala — samtidigt värka särskilda institut för folkminnesforskning. De tre ovannämnda organisationernas nu ifrågavarande ansökningar utgå visserligen i första rummet eller helt
från dialektforskningens behov, men Landsmålsarkivets nu publicerade utredande framställning ock på samma gång dess nu
gjorda ansökan om statsanslag avse till väsentlig del vad som
jämväl direkt eller indirekt skulle komma folkminnesforskningen till godo. I förhållande till vad som framställts i den
ansökan om statsanslag för folkminnesundersökningar, som den
15 oktober 1927 ingavs till K. Maj:t av Landsmålsarkivet
gemensamt med IlyWn-Cavallius-stiftelsen i Lund ock Institutet
för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola (tryckt i Folkminnen och Folktankar 1928, s. 33 if.), utgör Landsmålsarkivets
nu gjorda ansökan om statsanslag alltså icke en parallell motsvarighet, representerande blott dess dialektologiska arbete såsom en avdelning för sig vid sidan av dess folkloristiska värksamhetskrets. I den år 1928 gjorda ansökan ock i den motivering för denna ansökan, som återfinnes på efterföljande blad,
har framställts såsom ett sammanhängande helt vad som synts
de sökande erforderligt för alla de forskningsgrenar, vilka vid
Landsmålsarkivet varit på flerfaldigt sätt förknippade med varandra.
Uppsala, Lund ock Göteborg i oktober 1928.
Herman Geijer.

Emil Olson.

Hjalmar Lindroth.

En utredning från Landsmålsarkivet i Uppsala
hösten 1928.

I. Överblick över värksambeten 1914-28.
I föregående ansökningar om understöd av offentliga
medel för undersökningar av dialekter ock folktradition har
redan flera gånger framhållits, att en vetenskapligt tillfredsställande lösning av de uppgifter, som åligga »Landsmålsarkivet» i Uppsala ock dess systerorganisationer, för den närmaste framtiden kräver väsentligt större ekonomiska resurser
än hittils ock därjämte en revision av befintliga organisationsformer. Landsmålsarkivets organisation, som ännu bevarar en
närmast blott för de ursprungliga provisoriska ock mera inskränkta förhållandena beräknad karakter, kan ej längre motsvara de nuvarande ock de nu förestående uppgifternas krav.
Behovet av såväl betydligt större ekonomiska j älpmedel som
av mindre provisoriska organisationsformer än de hittilsvarande
har utretts i »Betänkande med förslag till ett systematiskt utforskande av den svenska allmogekulturen, avgivet av därtill
utsedda sakkunnige» (Statens offentliga utredningar 1924: 26
ock 27), vilket betänkande vi i det följande citera under den
kortare titeln »FolkminneskommiWns betänkande » . Sistnämnda
titel, som såväl i flera svar å remiss av samma betänkande
som i litteraturen ofta använts, ansluter sig till den av de
sakkunnige på sin tid använda benämningen »Folkminnes1-28287. Sv. landsmål. Undersökningar.
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kommittén» (del I av betänkandet, s. IV). Myndigheter,
som med anledning av remiss yttrat sig över nämnda betänkande, ha också bekräftat de ovan berörda behoven av väsentligt ökade ekonomiska jälpmedel ock av organisationsformernas konsolidering. Det förhållandet, att någon sådan utvidgning ock konsolidering ännu ej kommit till stånd, som i ovannämnda betänkande ock därav föranledda yttranden varit bragt
å bane, har i någon mån kunnat motvägas därigenom att efter
den tid, då betänkandet avgavs, tillkommit då icke förutsedda
möjligheter till väsentlig utvidgning av de ekonomiska resurserna för detta liksom för många andra vetenskapliga företag.
Dessa nya möjligheter, som bestå i lotterimedel, ha också 'vid
två tillfällen tagits i anspråk för särskilda undersökningar,
som genom Landsmålsarkivet bedrivas, nämligen dels då genom
k. resolution den 26 mars 1926 anslagits vissa delar av inkomsten av en lotteridragning till Nordiska Museet ock vissa
tillsammans med museet sökande institutioner ock föreningar,
av vilken inkomst Landsmålsarkivet tilldelats 70,200 kronor för åtskilliga i ansökan nämnda arbeten inom alla grenar
av Landsmålsarkivets värksamhet, såväl den språkvetenskapliga
som den folkloristiska ock kulturhistoriska, ock dels då genom
k. resolution den 31 mars 1928 anslagits 100,000 kronor till
Landsmålsarkivet att efter fördelning mellan detta ock de två
institutioner, som denna gång gemensamt med Landsmålsarkivet ingivit ansökan, nämligen HyMn-Cavallius-stiftelsen i
Lund ock Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs
Högskola, användas endast till folkminnesundersökningar i
sådan begränsad mening, som i ansökan angavs.
Med tacksamhet må ock i detta sammanhang framhållas
de visserligen mången gång i ock för sig små, men dock för
arbetenas bedrivand,e oumbärliga understöd, sbm från flera
landsting, från enskilda korporationer ock personer kommit
vår organisation till del, samt därjämte även nämnas, att flera
av oss planlagda ock anordnade undersökningar befordrats
medels understöd, som med eller utan vår förmedling givits
från olika håll direkt till efiskilda personer, vilka utfört ifrågavarande arbeten eller delar därav.
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De stora belopp, som sålunda ställts till Landsmålsarkivets
liksom till andra organisationers ock i vissa fall till enskildes
förfogande, ha under de sista åren möjliggjort att mångfaldiga
arbetena på att tillvarataga det viktiga språkvetenskapliga ock
kulturhistoriska material, som ännu kan vinnas ur våra dialekter ock folktraditioner. De tillgängliga medlen ha dock
icke kunnat förslå till mera än en del av vad vi å vår sida
ansett vara av föreliggande situation påkallat. Ännu har det
ej blivit möjligt att värkligen fullt utnyttja alla de härtill
skickade ock disponibla arbetskrafter, som behövas för uppgiften att insamla ock undersöka de i oundgåelig upplösning
stadda rästerna av de gamla inhemska bygdemålen, av folktraditionerna ock av det äldre folklivet över huvud. Vad som
återstår att göra ock som kan ock bör göras, är en arbetsuppgift av så stor omfattning, att den erfordrar ett tillskott
av mångfaldigt större både ekonomiska ock personliga resurser, därest denna uppgift skall kunna fyllas på ett sätt, som
tillfredsställer nutida krav ur såväl svensk som internationell
synpunkt.
I den ansökan om ett statsanslag å 7,500 kronor till
»systematisk undersökning av svenska folkmål», som i oktober
1912 ingavs till regeringen ock som låg till grund för
K. Maj:ts proposition i ärendet till 1913 års riksdag, framhöllos som de viktigaste målen följande: dels att sammanföra,
ordna ock göra tillgängliga de på många håll kringspridda
äldre samlingarna av uppteckningar, dels att fullfölja påbörjade
arbeten med nya undersökningar. Som mål för dessa nya undersökningar framhölls å ena sidan att så vitt möjligt fylla de stora
luckor, vilka det då föreliggande mater'ialet till dialektgeografisk
kännedom om Sverige företedde, samt å andra sidan att samla
ock för publicering bearbeta material till en allmän svensk
dialektordbok. Av dessa uppgifter framställdes åstadkommandet av ett arkiv samt fullföljandet av den dialektgeografiska materialsamlingen som närmaste mål för arbetet. Samtidigt skulle dock förarbeten göras för ordboken. Härvid
framhölls också den svenska dialektforskningens gamla nära
förbindelse med de intressen, som gälla den gamla allmoge-
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kulturen ock folktraditionen som ett helt betraktat, ett förhållande som bl. a. tagit sig uttryck däri, att de gamla landsmålsföreningarna alltifrån sin början 1872 ock senare sammanslutningar, som efterträtt dem, städse betraktat det som en
väsentlig del av sin uppgift att samla folkloristiskt ock annat
kulturhistoriskt material tillika med det språkliga materialet.
Uppgiften att samla folkloristiska ock kulturhistoriska uppteckningar har samtidigt, alltifrån Nordiska Museets tillkomst
1873, utgjort en viktig del av dess arbete vid sidan av uppgiften att samla ock vårda museiföremålen ock. har, vad den
s. k. materiella allmogekulturen beträffar, av museet bedrivits
i mycket större omfattning än av någon annan institution
eller förening. Den folkloristiska ock kulturhistoriska sidan
av uppteckningsarbetet sammanföll också till väsentlig del med
den arbetsuppgift, som under namnet »folkminnesforskning»
hade uppställts som ändamål, då år 1911, året innan anslag
första gången söktes till undersökning av svenska folkmål,
docenterna C. W. von Sydow ock T. Norlind samt dåvarande
stadsnotarien N. Andersson i Lund ansökte om ett senare av
1912 års riksdag beviljat, av följande års--riksdagar förnyat
statsanslag, som sedermera uppgått i statsanslaget till den år
1918 grundade Hylten-Cavallius-stiftelsen för svensk folkminnesforskning vid Lunds universitet.
Genom k. brev den 22 augusti 1913, som meddelade de
föreskrifter; enligt vilka det av 1913 års riksdag med anledning av ovannämnda i oktober 1912 ingivna ansökan beviljade
anslaget till »systematisk undersökning av svenska folkmål»
skulle användas, uppställdes som undersökningens huvudföremål dialekterna, varvid den föreskriften i omedelbart sammanhang härmed gavs, att »i den mån det låter förena sig med
dialektundersökningens planmässiga fullföljande, skola dock
alla tillfällen iakttagas till undersökning av folktraditioner,
även när dessa icke äro av rent språkligt intresse».
I de berättelser över »Undersökningen av svenska folkmål», som årligen publicerats i tidskriften Svenska landsmål,
har redogjorts för arbetets fortgång. Av dessa berättelser,
särskilt av den för året 1926-1927 — vilken utöver vad som
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direkt tillhör redogörelsen för det senaste året inrymmer vissa
utredningar om påbörjade ock förestående nya arbetsuppgifter
— torde framgå, att undersökningen under sistnämnda år, det
första då lotterimedel kunnat tagas i anspråk, befunnit sig vid en
viktig vändpunkt. Som sammanfattning torde kunna sägas,
att den första av de arbetsuppgifter, som berördes i den första
ansökan om statsanslag den 7 oktober 1912 — nämligen att
sammanföra ock ordna äldre dialekt- ock folkminnessamlingar
i Uppsala, vartill kommit även vissa i skilda landsorter befintliga samlingar — blivit i det väsentliga löst under loppet av
åren 1914-1920, vilket sistnämnda år den sista större samlingen från äldre tid, nämligen den som tillhört Styrelsen för
undersökning av Värmlands folkmål, överlemnades till arkivet.
Vidare kan sägas, att arbetet på den andra av de ovanberörda
uppgifterna, nämligen »att utfylla de viktigaste luckorna i vår
nuvarande språkgeografiska dialektkännedom», hunnit därhän,
att det ej• längre återstår några större områden inom landet,
från vilka ej föreligga grammatisk-dialektgeografiska
samlingar åtminstone av sådan omfattning, att de viktigaste
dialektgeografiska grupperingarna i huvuddrag kunna skönjas.
I regel utgöras dessa dock ännu blott av handskrivna materialsamlingar, varav stora delar påkalla revision ock komplettering,
ehuruväl betydliga partier bearbetats ock delvis i utdrag publicerats i ett stort antal större ock mindre monografier över
olika, helt eller delvis dialektgeografiska ämnen. Den tredje
ovannämnda uppgiften: en allmän svensk dialektordbok, har
hittils endast förberetts genom arbeten på vissa specialordböcker samt från den tid, då lotterimedlen först togos i bruk,
genom en under samarbete med andra institutioner, i synnerhet
Nordiska Museet, tillkommen serie frågelistor över ämnen,
som hittils i de flästa fall förena ord- ock sakforskning. Vad
slutligen beträffar de folkloristiska ock kulturhistoriska uppteckningarna, ha de visserligen under långa tider oftast fått
stå tillbaka för de rent språkliga dialektundersökningarna, men
dock av flera äldre ock yngre Uppsalaundersökare bedrivits i
ej ringa omfattning. De folkloristiska ock kulturhistoriska
uppteckningar, som sammanförts till Uppsala, härröra till
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väsentliga delar från en något äldre tid, då den muntliga traditionens källor flöto rikligare ock mera ogrumlade än nu, ock
många av dessa uppteckningar ha därigenom ett särskilt värde.
I Folkminneskoramittens betänkande säges, att ifrågavarande
uppteckningar visserligen »i flertalet fall utförts av studenter,
som snarare böra räknas till lekmännen på den etnologiska
forskningens område», men att de dock innehålla det material
av hithörande slag, som såväl till omfång som vetenskapligt
värde synts vara det mäst betydande i landet (del I, s. 69
ock 109). Det är givetvis vanskligt att fälla ett allmänt omdömme om dylika, till följd av olika arbetssynpunkter ock kanske
också andra omständigheter ofta inkommensurabla ting, ock
vi vilja ej här närmare ingå på frågan, hur detta nu flera år
gamla uttalande kan ställa sig till nuvarande situation. Men
det torde dock böra framhållas, att Landsmålsarkivet icke —
såsom av de citerade orden möjligen kunde synas — har samlat
eller någonsin åsyftat att samla ett sådant material, som Nordiska Museet i storslagen omfattning ock med en banbrytande
teknik ock metod samlat vid sina, ej minst under de sista åren
bedrivna undersökningar om en mängd särskilda sidor av folkets liv. Vad Uppsalaarkivet beträffar kan däremot möjligen
därom sägas, att dess innehåll är mera allsidigt lagt än några
andra svenska samlingar, att det innesluter en förhållandevis
stor del material, som grundar sig på långvariga vistelser i
de studerade orterna, ock att uppteckningarna i stor utsträckning utförts med en aktpågivenhet på den viktiga språkliga
sidan av uppteckningsarbetet, vartill motsvarande tillfälle annars oftast saknats vid andra än rent språkliga arbeten.
Genom tillkomsten av de genom k. brev den 31 mars 1928
till uteslutande folkminnesun.dersökningar beviljade lotterimedlen, som från ock med juni månad 1928 börjat tagas i
bruk, har en stor utvidgning av dithörande uppteckningsvärksamhet möjliggjorts, men på samma gång också behovet av
nya anordningar av fastare art blivit aktuellt jämväl för denna
sida av Landsmålsarkivets värksamhet.
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II. Dialektundersökningarnas ställning.
Vad först beträffar de delar av ovan berörda arbeten, som
gälla utforskningen av dialekterna, må här nämnas följande
till närmare belysning av ställningen.
Arbeten på komplettering ock kontrollering av det dialektgeografiska materialet ha under åren 1914-1928 från Landsmålsarkivets sida bedrivits i 20 av Sveriges landskap, nämligen
Lappland, Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Medelpad,
Jämtland, Härjedalen, Hälsingland, Gästrikland, Dalarne, Västmanland, Uppland, Södermanland, Närke, Värmland, Dalsland,
Västergötland, Östergötland, Småland, Gotland ock Öland samt
dessutom• i de svenska bygderna i Estland. Genom överenskommelse med landsmålsföreningarna i Lund, vilkas år 1916
bildade Centralstyrelse från ock med år 1918 åtnjutit statsanslag för undersökning av sydsvenska folkmål, har en sådan,
geografisk arbetsfördelning gjorts, att de lundensiska föreningarna ensamma arbeta med språklig materialinsamling inom
Skåne, Halland ock Blekinge samt gemensamt med Uppsalaorganisationen bedriva undersökningar i Småland. Genom: överenskommelse med det år 1917 upprättade Institutet för ortnamnsock dialektforskning vid Göteborgs Högskola har vidare den
arbetsfördelningen gjorts, att sistnämnda institut ensamt bedriver dialektundersökningar inom Bohuslän i sammanhang
med de av samma institut bedrivna ortnamnsundersökningarna
ock jämte Uppsalaorganisationen driver dialektundersökningar
i Dalsland samt den till Göteborgs ock Bohus län hörande
delen av Västergötland.
Av ovannämnda landskap ha hittils ara gjorts till föremål
för större redan publicerade monografier av enskilda författare,
som väsentligen byggt på material, vilket insamlats till arkivet
i Uppsala, nämligen norrifrån räknat Medelpad, Dalarne, Värmland, Södermanland ock Öland. Av dessa monografier omfattar var ock en hela landskapet utom monografien över
Dalarne, vilken begränsats till att omfatta endast övre Dalarne,
som torde vara det mäst givande ock på samma gång mäst
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krävande undersökningsområdet i riket såväl i fråga om folkspråket som i fråga om gammal allmogekultur i det hela. Av
monografierna över Medelpad ock Öland har hittils endast utgivits början. Av monografien över Medelpad föreligger tryckfärdigt manuskript till ett betydligt parti av andra delen.
Dessutom föreligga nära tryckfärdiga en monografi över bärgslagsmålen. i Dalarne ock en över östgötamålen, den sistnämnda
dock blott omfattande en sida av deras grammatik, nämligen
vad som gäller konsonanterna. Under utarbetning äro monografier över Västergötland — den störst anlagda av alla
svenska landskapsmonografier — samt över Gotland, Gästrikland ock Västmanland. Dessutom har material från Landsmålsarkivet använts i ett stort antal publicerade avhandlingar,
som haft geografiskt ock sakligt mer begränsade ämnen, såsom ett enskilt sockenmål eller en viss dialektal ljudutvecklings
utbredning ock historia. Slutligen ha kortfattade översikter
.utgivits över de fiästa landskapens dialekter. Dessa framställningar äro emellertid spridda i en mängd olika publikationer.
Någon gemensam serie har ej upplagts.
Med avseende på såväl omfattningen av det arbete, som
nedlagts på att i de särskilda landskapen insamla det ovan
berörda dialektgeografiska materialet, som på antalet ock omfattningen av de monografier, vari detta material gjorts till föremål för vdenskaplig bearbetning ur olika synpunkter, har
Sverige uppenbarligen hunnit längre än de nordiska grannländerna. Tvärtom har Sverige i andra, viktiga avseenden
ännu stannat efter dessa grannländer. Ännu saknas hos oss
en sådan sammanfattande bearbetning av detta material,
som erfordras för att det skall bli överskådligt ock vetenskapligt fullt utnyttjat. För de norska dialekterna finnas
sedan länge tillbaka visserligen mycket summariska, men dock
åtminstone för överblick i stora drag med fördel användbara
ock' mycket använda tryckta framställningar, som gälla hela
det norska språkområdet i ett sammanhang; för de östsvenska
dialekterna i Finland och Estland finnas likaså tryckta framställningar för hela området, som möjliggöra en snabb överblick;
för hela det danska språkområdet finnes en redan år 1913 av-
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slutad språkatlas. Likaså finnas i tryck för såväl Norge ock
Danmark som de östsvenska dialekterna sammanfattande ordböcker, som representera hela dialektområdet eller — vad Danmark beträffar — en större del därav på ett förhållandevis mycket
mer ingående sätt än det, varpå de svenska dialekterna representeras i den sista allmänna svenska dialektordboken, J.
E. Rietz' för sin tid framstående dialektlexikon, vars tryckning
avslutades år 1867. Större eller mindre språkatlaser eller sammanfattande dialektordböcker eller både det ena ock det andra
äro för närvarande under arbete i Finland, Ryssland, Tyskland,
Österrike, Schweiz, Italien, Spanien, Holland m. fl. länder. På
flera håll ha sammanfattande arbeten nyligen avslutats. Det
mäst bekanta exemplet är den epokgörande »Atlas linguistique
de la France». Över huvud taget äro dialekterna, vilkas mer eller
mindre snabbt försiggående uppblandning ock utdöende betygas av många vittnesbörd från skilda länder, nu föremål för
ett större vetenskapligt intresse än någonsin förr, ock ur de
sista årtiondenas dialektforskning i skilda länder, liksom ur
samtida forskningar rörande folkkultur ock folktraditioner, ha
under de • senaste årtiondena framgått resultat, som innebära
uppslag, vilkas betydelse ej begränsas blott till det egna landet,
utan står ock allt mer bör stå i sammanhang med ett internationellt vetenskapligt intresse. På flera håll förenas det
språkliga intresset ock de däråt ägnade arbetena allt närmare
med undersökningar ock samlingar rörande den gamla folkliga
kulturen ock folktraditionerna samt de särskilda bygdernas
historia på ett sätt, som stundom visar vissa likheter med
svenska förhållanden.
De organisationer, som i vårt land bildats för arbeten
rörande ifrågavarande ämnen, äro eråellertid hittils icke .tillräckligt utrustade för de allt mer omfattande vetenskapliga
mål, de måst ta i sikte, ock ha till stor del en mer provisorisk
karakter, än som nu kan vara förenligt med deras uppgift.
Som närmaste mål för de svenska dialekt- ock folkminnesundersökningar, till vilka riksdagen ock ett stort antal landsting lemnat understöd, har uppställts att, medan tid är, tillvarataga så mycket som möjligt av det vetenskapliga material
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ock de , såväl ur hela landets som ur de särskilda bygdernas
synpunkt betydelsefulla minnen, som de utdöende dialekterna
ock folktraditionerna innebära. En materialsamling, som pågår under det att materialet ständigt minskas ock uppblandas,
måste naturligtvis i betydlig utsträckning, ock detta ju mera
ju mer uppgiften överstiger förhandenvarande tillgång på
ekonomiska jälpmedel, avstå från en sådan i lugn ock ro
genomförd likformig fortgång ock allsidig planläggning, som
vid andra vetenskapliga arbeten skulle kunnat från börAn
uppställas som en naturlig fordran. Detta kan i sin mån
förklara många ojämnheter i undersökningsarbetet, men det
gör också det kravet dess angelägnare, att den tid, som ännu
kan återstå, på det bästa möjliga sätt utnyttjas. Frågan, vad
härför nu kan ock bör göras, måste ånyo upptagas.
Ovan har framhållits som en viktig brist i de svenska
dialektundersökningarna, att deras resultat äro alltför svåröverskådliga. Men ännu mycket större ock svårare att råda
bot på är en annan brist, nämligen den att de ännu äro långt
ifrån tillräckligt fullständiga. Visserligen ha vi numera, såsom ovan nämnts, inga större områden i landet, från vilka ej
mer eller mindre rikhaltiga dialektgeografiska samlingar finnas,
men dessa samlingar påkalla dels mycket arbete för revision
ock komplettering, dels äro de alldeles övervägande blott anlagda ur begränsat grammatiska synpunkter rörande ljudlära
ock ordböjning. De belysa frågor om särskilda ljudövergångars ock böjningstypers geografiska utbredning ock göra detta,
vad flera landsdelar beträffar, med en synnerligen stor rikhaltighet ock noggrannhet. Men de röra sig i regel med ett ganska
begränsat förråd av ord, varvid huvudstommen utgöres av sådana ord, som äro mycket allmänt spridda i hela landet eller
i stora delar därav ock som därigenom underlätta jämförelser.
Detta tillvägagångssätt har inneburit ett i ock för sig behövligt fullföljande av den språkgeografiska inriktning, som
hos oss uppställdes som program. redan omkring år 1880 ock
som huvudparten av det svenska dialektundersökningsarbetet
erhöll på 1890-talet. Det har emellertid tillika inneburit, att
i flertalet fall en så stor del av den på uppteckningsarbeten
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i orterna använda tiden åtgått till dessa grammatisk-geografiska undersökningar, att förhållandevis föga tid blivit övrig
till att insamla ett rikhaltigare förråd av ord ock täxter. Ordsamlingen, med särskilt uppmärksammande av det mindre allmänna, som av gammalt varit huvudsak i de flästa länders
dialektforskning, har hos oss under lång tid stått så mycket
tillbaka, att våra dialektsamlingar äro förhållandevis fattiga,
när man söker upplysning om ett mindre allmänt, men kanske
så mycket mer intressant ords utbredning ock formvariation
inom hela landet eller någon större del därav; ock än mer
fattiga, när det gäller att söka detaljerade svar på sådana
frågor, som hur en viss sammanhängande grupp av föreställningar eller föremål benämnts inom en större eller mindre
krets av dialekter, eller det gällt att få dialektordens, även de
allmännas, betydelse ock användning tillräckligt belyst, eller det
gällt en närmare inblick i dialekternas fraseologi.
Den ovan berörda bristen på överskådlighet beror ej så mycket
på ännu ej övervunna brister i samlingarnas ordning, utan huvudsakligen på brist i fråga om bearbetning ock i fråga om sådan registrering, som innebär eller förutsätter bearbetning. En följd
härav har blivit, att dessa undersökningar ej ännu kunnat eller
kunna utgöra en sådan insats i samtidens vetenskapliga arbete,
vartill förutsättningar annars synas vara förhanden i de svenska
dialekterna såsom utan tvivel Nordens rikast differentierade
språkarter. En annan följd består däri, att i en mängd fall,
då större eller mindre delar av samlingarna skola' genomletas
för erhållande eller sammanställande av vissa ord- eller sakupplysningar — ett arbete som oftast ger anledning till mycken
korrespondens i ock för komplettering — såväl den vid institutionen arbetande personalen som enskilda forskare bli mer
betungade ock försenade, än de borde, utan att dock
den genomgång, som göres, kan bli ens närmelsevis uttömmande. Skulle man fullt uttömmande förvissa sig om, huruvida en önskad upplysning om ord eller sak finnes, så kan
det erfordras, att man slår upp många hundra manuskript.
Då något dylikt i regel ej kan medhinnas, måste man »på
känn» söka sig fram, vilket kan gå för sig, så länge vid insti.
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tutionen finnes en sådan krets kännare av var sin landsdel
att de tillsammans representera en någorlunda mångsidig sakkunskap. Det visar sig i allmänhet bli en jämförelsevis liten
procent; av ifrågakommande manuskript, som lemnar just de
för tillfället sökta, speciella upplysningarna. Det arbete, som
ofta nedlägges på att med helt eller övervägande negativt
resultat ur en viss synpunkt genomleta en rad manuskript,
som kort därefter med motsvarande resultat genomletas ur en
annan synpunkt ock snart igen ur åter en annan synpunkt
o. s. v., skulle kunna till högst väsentlig del göras en gång
för alla, därest tid ock arbetskrafter tilläte att värkställa en
med bearbetning förbunden allmän ord- ock sakkatalogisering.
En sådan katalogisering skulle också på sätt, som vore analogt
med vad redan i betydande utsträckning prövats vid de nya
ordboksarbetena inom arkivet, kunna bringa i dagen en mängd
annars förbisedda ofullständigheter ock framkalla en mängd
frågetecken rörande sådant material, som ännu skulle kunna
genom nya uppteckningar åtminstone delvis kompletteras ock
korrigeras, ock skulle även därigenom bidraga till att tjäna
det ändamål, som fortfarande måste stå i första rummet: tillvaratagandet så vitt möjligt av det viktigaste av det i utdöende stadda materialet.
Såväl i Folkminneskommittns betänkande (särskilt del I,
s. 46 in som i den ansökan om lotterimedel, vilken i februari
1926 ingavs av Landsmålsarkivet gemensamt med Nordiska
Museet ock andra medsökande, ha framhållits väsentliga delar
av vad här ovan utförligt omnämnts. Såsom det viktigaste
ändamål, varför de lotterimedel söktes, som sedermera genom k. brev den 26 mars 1926 beviljades Landsmålsarkivet,
framställdes i den bilaga till nämnda ansökan, som innehöll
Landsmålsarkivets arbetsplaner, ett ordboksarbete, som skulle
förena ord- ock sakforskning ock som ytterst skulle syfta till
en allmän svensk dialektordbok, ehuru närmast bedrivet med
begränsning antingen till vissa landskap, varibland i första
rummet kommer Dalarne, eller utan landskapsbegränsning, men
med begränsning till vissa ämnen, närmast en del folkliga
arbetens ock inventariers dialektala tärminologi.
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I arkivets utförliga årsberättelse för arbetsåret 1926-1927
har redogjorts för hur ifrågavarande arbeten anlagts ock bedrivits. Av samma berättelse framgår också, hurusom de nya
ordboksarbetena ej uteslutit fortsatt arbete på ovan berörda
dialektgeografiska översikter. Emellertid kräver det språkgeografiska intresset, att jämväl för dess del en självständig, hela
landet omfattande bearbetning ock därmed förbunden revision
av materialet nu kommer till stånd. Som ovan nämndes, ha
en rad större landskapsmonografier utarbetats ock publicerats,
ock andra äro under utarbetning eller tryckning, men det vore
tydligen ej riktigt att låta blott bero vid dessa monografier
ock vad som i framtiden kan komma att följa av dylik art.
Man torde kunna förutse, att dessa arbeten, som äro ock måste
vara väsentligen individuella, framdeles som hittils bli mycket
olikformiga, samt att de ofta skola tendera till stor utförlighet
i fråga om vissa partier på bekostnad av andra. Säkerligen
kommer aldrig en utförlig ock' till alla delar av ämnet utsträckt
monografi att föreligga för varje svenskt landskap. Det behövs ett språkgeografiskt arbete, som göres med väsentligt
mer begränsad anläggning ock större överskådlighet för riket
i dess helhet. På samma gång materialet starkt begränsas
vad det rent grammatiska beträffar, måste dock en väsentlig
principiell utvidgning göras, nämligen så att ordgeografiska
ävensom syntaktiska ock fraseologiska synpunkter ock därför
lämpat tillvägagångssätt komma till sin rätt i större utsträckning än hittils. Experiment med språkkartor ha gjorts för
Västergötland ock Östergötland, i det för vartdera landskapet
omkring 300 kartor utförts, dels sådana som med särskilda
tecken utmärka förekomsten av ett visst ord i en viss form,
dels sådana, som visa gränslinjer mellan olika utvecklingstyper i fråga om ljud, ordböjning eller annat. Av detta kartmaterial ha hittils publicerats endast några få prov, nämligen några av västgötakartorna, som återgivits i flera av doc.
Götlind utgivna smärre uppsatser, där dock det typografiska
utseendet ej är avsett att gälla som prov. Av brist på medel
ha, när utarbetandet av dessa kartor började, lämpliga blan-
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ketter ej kunnat anskaffas, utan i handeln förekommande billigaste landskapskartor ha använts, varför renritning på nya
blanketter erfordras före slutgiltig publicering.
Såväl en språkatlas som också ock i ännu mycket högre
grad en ordbok kunna bli vittutseende företag. Båda kunna
emellertid tänkas utförda på' mer än ett sätt, med mycket
olika grader av utförlighet. Självklart måste ett försök att
åstadkomma dylika värk för vårt lands del ålägga sig en sådan
begränsning, som kan göra företaget överkomligt med de personliga arbetskrafter ock de ekonomiska jälpmedel, som kunna
ställas till förfogande för ändamålet. På förhand torde man
kunna utgå från att sådan utförlighet — för att ej tala om
fullständighet — i det samlade materialets publicering, som
under en något äldre tid kunde utan vidare tänkas ock försökas ock ibland genomföras, i vår tid är utesluten. Tiden
är för långt framskriden, det språk, den kultur ock de traditioner, som skola kodifieras, tillhöra redan i övervägande utsträckning det förflutna. Men ju längre en publicering, som
representerar hela ämnet, om än i sammandragen form, under
sådana omständigheter framskjutes, dess mera förloras möjligheterna att under utarbetningen ur värkligheten hämta den
kontroll ock komplettering, som all erfarenhet visat vara ständigt behövlig. Att folktraditioner ock dialekter dö bort, är ett
så ofta framhållet faktum, som bär så uppenbarligt syn för
sägen, att det kunde synas överflödigt att vidare uppehålla
sig därvid. I oöverskådlig framtid torde visserligen dialektala
uttalsskillnader komma att finnas, som erbjuda forskningen ett
studieföremål ur olika synpunkter, liksom det alltid torde
finnas någon slags muntlig tradition att uppteckna. »Men
vad som kommer att försvinna inom den närmaste tiden,
det är» — såsom framhållits i Folkminneskommitt6ns betänkande — »just vad som för vetenskapen är ojämförligt viktigast ock som även för bredare kretsar av hembygdsintresserade män ock kvinnor har den största betydelsen. Redan
länge har det visat sig, att nyupptecknade bygdetraditioner i
mycket stor utsträckning äro ej blott mindre rikliga, utan ock
mindre oförvanskade, till form ock innehåll mindre värdefulla
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än de, som för några årtionden sedan gjordes av den tidens
hembygdsintresserade lekmän. Ock för dialektforskaren i våra
dagar är det ojämförligt svårare att finna sagesmän, som besitta ej blott förmåga att tala dialekt, utan en säker ock oförblandad kännedom om de gamla benämningarna, deras rätta
böjningssätt ock deras betydelser in i alla detaljer, än det var
ännu för något årtionde sedan. Ju mer svårigheten växer att
leta fram de gamla traditionerna ock det gamla språket i så
vitt möjligt ren ock fullständig form, dess mer arbete, tid ock
kostnad kommer också insamlingen att draga, samtidigt som
utsikterna till att rädda det viktigaste ständigt minska. Den
i det föregående skildrade upplösningsprocessen inom folklivets
ock folkminnets alla områden är säkerligen den mäst djupgripande, som på många århundraden ägt rum» (del I, s. 3.)
Härtill vilja vi i detta sammanhang foga ett par ord om
hur dessa förhållanden invärka på samlingarna. De uppteckningar, som i senare tid göras, bli proportionsvis allt mer utförliga, men på samma gång blir deras innehåll allt mer lika
från ort till ort — detta gäller ej mindre uppteckningar av
folkminnen än uppteckningar av dialektmaterial.
Redan av hänsyn till dessa förhållanden måste en stark
begränsning eftersträvas, som urskiljer en mindre ock viktigare del av materialet för bearbetning till så snar publicering
som möjligt, under det att huvudparten av samlingarna måste,
åtminstone tils vidare, stanna i arkivförvar, där de hållas för
forskare tillgängliga. Det saknas ej häller genom praxis vunnen erfarenhet (även från senare tid) av att rationell begränsning under yttre omständigheters tvång kunnat genomföras
även vid publicering av mycket stort anlagda arbeten inom
denna ock besläktade vetenskapsgrenar. Som exempel kan
nämnas, att den sedan 1923 under utgivning varande stora
ordboken över Rhenlandets tyska dialekter, Rheinisches Wörterbuch, vilken enligt sin ursprungliga planläggning var avsedd att innehålla bl. a. ur äldre urkunder från ock med 1100talet excerperat material till de enskilda ordens historia, vidare samtliga från områdets dialekter ock från äldre urkunder
kända person- ock ortnamn, synonymlistor för alla de vikti-
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gaste begreppen, ordgeografiska kartor ock ett stort antal teckningar till enskilda ordboksartiklar, på grund av nödvändigheten att begränsa kostnaden ock minska tidsutdräkten måst
avstå från att publicera hela detta material — frånsett förnamnen — men i stället åt forskningen tillhandahåller detsamma i välordnat ock lättillgängligt arkivaliskt skick. Ett
exempel från språkkartornas område på hur ett synnerligen
stort anlagt arbete måst — ock kunnat — under yttre förhållandens tryck inskränkas, utan att därvid förlora sin grundläggande betydelse, föreligger i Ferdinand Wredes sedan 1926
under utgivning varande »Deutscher Sprachatlas». Här har redaktionen avstått från såväl det ursprungligen planerade, vida
större formatet på kartorna som från användandet av ett flertal olika färger vid deras tryckning ock det ursprungligen avsedda stora antalet ljudtecken av olika arter. Liksom i fråga
om Rheinisches Wörterbuch har man vågat skrida till publicering av materialet i förenklad form, särskilt därför att man
kunnat hänvisa specialforskaren till ett i lättillgängliga arkiv
befintligt material, som ger svar på mera detaljerade frågor.
Det är alltid en vansklig sak att framställa en bindande
förhandsberäkning rörande sådana företag som ett språkgeografiskt översiktsarbete för ett helt land ock en allmän dialektordbok, hälst då många personliga ock sakliga omständigheter äro så svårberäkneliga som i detta fall. Vad en språkgeografisk översikt beträffar, torde kunna sägas, att det allra
mästa av det ifrågavarande materialet redan finnes insamlat,
vad de till uttal ock ordböjning hörande företeelserna beträffar, men att ordgeografiska undersökningar ännu befinna sig
på ett börjande stadium. De mäst omfattande specialarbetena
av ordgeografisk art utgöras hittils av två under utarbetning
varande utredningar rörande dels så vitt möjligt alla sådana
dialektord i bärgslagen ock omgivande bygder, som använts
rörande slåtter ock skörd, dels de hos äldre gruvarbetare i
väsentligen samma bygder av gammalt brukliga benämningar,
som hört till deras yrke, allt under sammanställning med äldre
källor. Båda dessa undersökningar äro avsedda att utgöra
akademiska avhandlingar. Personer, som äro villiga ock lämp-
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liga att göra flera specialarbeten, ock likaså personer, som
kunna arbeta på en allmän språkgeografisk riksöversikt, finnas
nu tillgängliga. Utan att under nuvarande förhållanden binda
oss, våga vi dock anse, att därest möjligheter erhållas att honorera de behövliga arbetskrafterna, så skulle en kortfattad,
men användbar ock i hög grad behövlig tryckt framställning
gällande hela Sverige, illustrerad av kartor, kunna framläggas inom det närmaste årtiondet, ock samtidigt genom
samma personer en högst väsentlig del av det ovan berörda
ordboksarbetet vara utfört, jämte en del specialarbeten av ej
blott dialektologiskt, utan även folkloristiskt ock kulturhistoriskt innehåll. En allmän dialektordbok är ett betydligt större
företag än ett dialektgeografiskt översiktsarbete av ifrågavarande art ock måste kräva längre tid. Det ordboksarbete, som
nu med stöd av lotterimedel bedrives, är, såsom ovan nämnts
ock som i senaste årsberättelsen närmare skildras, i första
rummet inriktat på vissa specialsamlingar, vilka utgöra på en
gång förarbeten för en allmän svensk dialektordbok ock försök att redan nu framföra åtminstone vissa partier av detta
mycket omfattande värk till ett mera definitivt stadium än
den rena materialsamlingens. En särskild betydelse erhåller
det nu pågående ordboksarbetet därigenom, att den för närvarande i kortsystem uppställda ordboken kommer att i väsentlig mån, ock med tiden i allt större utsträckning, fylla det
synnerligen kännbara behovet av ett allmänt stickordsregister
till Landsmålarkivets samlingar, ett register användbart ej
blott ur språkvetenskapliga, utan även ur etnografiskt-kulturhistoriska ock folkloristiska synpunkter. I samma stickordsregister intagas efter hand jämväl hänvisningar till eller excerpt ur handskrivna ock tryckta källor på andra håll. Åstadkommandet av ett dylikt register måste betraktas som en synnerligen maktpåliggande uppgift.
Landsmålsarkivets lexikaliska ordsamlingar bedrivas, som
ovan nämnts, för närvarande närmast för vissa landskap, nämligen Dalarne, Västmanland, Östergötland ock Ångermanland.
Det är emellertid ej meningen, att vart ock ett av dessa ordsamlingsarbeten skulle resultera i en tryckt specialordbok,
2 -28287. Sv. landsmål.

Undersökningar.
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ehuruväl 'det samlade materialets vetenskapliga intresse ock de
möjligheter, som ännu kunde finnas till fortsatta, kompletterande samlingar, i ock för sig skulle kunna motivera planläggandet av flera specialordböcker för särskilda landskap — ej
blott de ovannämnda — utan jämväl exempelvis Jämtland ock
Västergötland. Landsmålsarkivet begränsar likväl åtminstone
tils vidare sina planer på för publicering utarbetade större
specialordböcker till en enda: dalmålsordboken. För övriga
landskapsmål arbetas för närvarande på ordsamlingar, som —
även om de kunde förtjäna att särskilt utgivas — blott i handskrift iordningställas så omsorgsfullt som möjligt för att i
sådan form kunna vara forskningen till nytta, intill dess en
gång — som vi måste hoppas — en tryckt allmän svensk
dialektordbok kommer till stånd. En sådan måste naturligtvis strängt begränsa sig vid upptagande av vad som redan kan komma att föreligga tryckt i specialordböcker, men
dock genom hänvisningar underlätta begagnandet av dessa. Att
några specialordböcker för särskilda landskap nu utarbetas,
innebär givetvis en fördel för den allmänna dialektboken. I
Uppsala äro två sådana specialordböcker under arbete, vid vilkas utarbetande Landsmålsarkivet hittils icke medvärkat, nämligen dels en uppländsk ordbok, som på initiativ av Styrelsen
för undersökning av Upplands folkmål utarbetas av professor
B. Hesselman, dels en gotländsk ordbok, grundad på P. A.
Säves samlingar, som med understöd av ett särskilt riksdagsanslag utarbetas av fil. lic. H. Gustavson. Samtidigt förberedas genom Landsmålsföreningarna i Lund ordböcker för sydsvenska mål ock genom Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola en bohuslänsk ordbok.
Med avseende på det insamlade materialets mångsidighet
ock genomarbetning torde ordboken över Dalarnes folkmål
för närvarande vara längst hunnen, detta i trots av att även
den i flera, även viktiga hänseenden ännu måste sägas befinna
sig på experimentstadiet. Denna ordbok utgör, på samma
gång den är en specialordbok för ett enskilt landskap, Landsmålsarkivets mäst genomförda försök att finna former ock
metoder för ett allmänt svenskt ordinsamlingsarbete. Insam-
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lingsarbetet i Övre Dalarne utföres i nära samråd med Nordiska Museet. Då Nordiska Museet för närvarande planlägger
en rad utförliga monografier rörande många sidor av Dalarnes
gamla allmogekultur, är det uppenbart, att dels Landsmålsarkivets dalmålsordbok bör vid sin slutliga utformning begagna
alla de möjligheter att för förklaringar, beskrivningar ock vidlyftigare skildringar av arbeten, föremål, seder m. m. ur allmogelivet hänvisa till Nordiska Museets värk, vilka torde
komma att vid ordbokens definitiva utarbetning föreligga, dels
såväl Landsmålsarkivets som Nordiska Museets undersökningar
på detta speciella område böra så planläggas ock bedrivas, att
dubbelarbete i görligaste mån undvikes, ock att de arbetskrafter, som vardera institutionen har till sitt förfogande, komma
till användning var ock en på det med hänsyn till personlig
utbildning ock intresseinriktning mäst fruktbärande sätt.
Givet är, att Nordiska Museet härvid har sin uppmärksamhet främst inriktad dels på det föreliggande materialets
tekniska sidor, dels på allmänt etnologiska synpunkter, under
det att för Landsmålsarkivet sådana synpunkter på samma
material måste träda mera i förgrunden, vilka museet ej har
tillfälle att på samma sätt som Landsmålsarkivet genomföra.
Vid Landsmålsarkivets arbeten lägges särskild vikt vid uppteckningsteknik ock vid uppteckningarna som täxter betraktade.
Här kombineras också sakliga ock språkliga synpunkter. Uppteckningarna få för arkivets del icke i sådan utsträckning, som
måste bli fallet vid Nordiska Museets arbeten — vilka, ofta utföras på hastiga resor — stanna vid att bli blott notiser eller
referat i riksspråksomskrivning. Ock när även vid Landsmålsarkivets uppteckningsarbete — såsom i stor utsträckning är fallet
— riksspråk användes, med eller utan inströdda ord, uttryck eller
hela stycken på dialekt »i grov beteckning», eftersträvas att
uppfylla ungefär sådana fordringar, som framställts i Folkminneskommitténs betänkande (del 1, s. 44). Sagesmännens
direkta vittnesbörd återges av arkivets upptecknare i stor utsträckning i så autentisk form som möjligt. Särskilt fordras,
att alla folkmålets tärmer för föremål, föreställningar, arbeten,
moment i arbetet etc. återgivas i korrekt dialektform. Å andra

20

UNDERSÖKNINGAR AV DIALEKTER OCK EOLKMINNEN

sidan söker arkivet tillgodogöra sig Nordiska Museets jälp
för att så systematiskt ock detaljerat som möjligt få viktiga
sidor av ordförrådet ock av därmed förbunden tradition tillgodosedda vid uppteckningsarbetet. Samma studenter arbeta
ofta åt båda institutionerna, som härvid söka komplettera varandra, men undvika onödig dubblering. För Landsmålsarkivets
upptecknare har deltagandet i Nordiska Museets expeditioner
inneburit ett betydande bidrag till deras utbildning.
I ock med arbetet på ordsamlingar ock på ordgeografisk
översikt av ovan berörd art kommer dialektforskningen tillika
mera än hittils in på de delar av grammatiken, som i Folkminneskommitténs betänkande (del I, s. 47) omtalats såsom i
allmänhet tillbakasatta, nämligen ordbildningslära ock syntax,
vilka ämnen emellertid också erfordra självständiga arbeten,
om än av förhållandevis mindre omfattning. Dessa arbeten
kunna ock böra, åtminstone till väsentlig del, utföras av samma
personer, som arbeta på ovan nämnda uppgifter. •
Av de särskilda sidorna av dialektforskningen återstår en,
som torde böra här särskilt framhållas, nämligen en närmare
fonetisk analys, utförd med jälp av instrument, i den mån dessa
jälpmedel här lämpligen kunna komma till användning. En
kortfattad utredning rörande vad som utförts med instrumentala
metoder ock vad som härutinnan behöves, har givits i Folkminneskommitténs betänkande (del I, s. 60). Under det senaste året har Landsmålsarkivet varit i tillfälle att ekonomiskt
understödja lektor E. A. Meyers undersökningar rörande musikalisk akcent i svenska dialekter samt smärre specialundersökningar av andra forskare. Vad som återstår att få gjort
är så omfattande ock så viktigt, att särskilda åtgärder behövas.
Det synes, som om bland Universitetets uppgifter borde ingå
att fullfölja den begynnelse som gjorts till inrättande av ett
fonetiskt laboratorium. Därmed skulle dialektundersökningarna
kunna få en väsentlig jälp, på samma gång de utgifter för
dylika undersökningar, som man kan förutse att Landsmålsarkivet behövde bestrida, begränsas till förhållandevis ringa
belopp. I visst sammanhang härmed står kravet på en större
samling upptagningar med fonograf av språkprov ur dialekter,
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vartill en början finnes i Landsmålsarkivet i Uppsala, ehuru
den största samlingen sådana svenska språkprov fortfarande
är den, som för omkring 20 år sedan upptogs för Vetenskapsakademiens i Wien räkning ock som förvaras i dess fonogramarkiv.

III. Folkminnesundersökningar ock undersökningar rörande
den materiella kulturen inom Landsmålsarkivets
värksamhet.
När, såsom ovan i olika sammanhang berörts, Landsmålsarkivets värksamhet ej begränsats till att omfatta endast dialekterna eller till att undersöka dialekterna ur enbart språkvetenskapliga synpunkter, utan därjämte i växlande utsträckning omfattat vad som rör folkminnen ock folklivet över huvud,
så har detta icke skett i tanke, att vetenskaplig specialisering
skulle kunna umbäras vid denna organisations arbeten. Tvärtom
har det länge utgjort ett av de kännbaraste behoven vid Landsmålsarkivets arbeten att få påräkna särskilda, specialiserade
arbetskrafter för folkminnesundersökningar ock för sådana
etnologiska arbeten överhuvudtaget, vilka kunna falla inom
dess arbetsområde. I dess ansökan om ökat statsanslag utgör
också detta, redan i tidigare ansökningar framhållna behov en
viktig synpunkt. Men i väntan på att sådana önskemål kunna
förvärkligas, ha undersökare ock samlare, som hittils arbetat
i Landsmålsarkivets tjänst, velat ock måst söka, så långt sig
göra låtit, utveckla de från föregångare stammande traditioner,
vari den mångsidighet, som vid Landsmålsarkivets arbeten
eftersträvats, till väsentlig del har sitt ursprung. En dylik
mångsidighet i intressena har värkligen befunnits vara ganska
allmänt spridd, •ock detta — helt naturligt — ej minst hos
bygdemeddelare ock sagesmän. Man har också kunnat iakttaga, hurusom på andra håll, även oberoende av någon viss
tradition inom en organisation, framträtt tecken till en motsvarande mångsidighet i intressena. Som exempel kan anföras,
att under de senaste åren halländska hembygdsföreningar ej
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blott på sitt program upptagit folkmål jämte folkminnen,
materiell allmogekultur ock fornminnen, utan även i handling
tillämpat sådana program i — efter vad det vill synas —
snarare tilltagande än avtagande utsträckning ock sålunda
gjort betydande insatser i materialsamlingen ej blott i fråga
om de ofta mera populära folkminnena, utan även i fråga om
de betydligt mer arbetskrävande folkmålen.
Ytterst grundar sig denna mångsidighet eller strävan till
mångsidighet, åtminstone hos några, på en mer eller mindre
medveten helhetssyn på folklivets alla sidor, inklusive bygdemålen, såsom inbördes sammanhängande. Inom den vetenskapliga litteraturen finnes en från de gamla landsmålsföreningarnas tid fortlevande företrädare för dylik mångsidighet:
den år 1878 grundade tidskriften »Sxenska landsmål ock svenskt
folkliv», som ännu alltjämt är det organ vilket publicerat de
största bidragen i vårt land till folkloristisk materialsamling,
på samma gång den är vår enda åt dialektforskning ägnade
tidskrift. I andra länders såväl vetenskapliga tidskrifter som
vetenskapliga institutioner är dylik kombination av dialektforskning med folkminnesforskning ock forskningar rörande
materiell kultur ingenting ovanligt.
Vid Landsmålsarkivets arbeten ha ej obetydliga praktiska
fördelar visat ,sig vara förenade med kombinationen av dialektundersökningar, folkminnesundersökningar ock vissa undersökningar rörande materiell kultur. De tillfällen till iakttagelser,
som under arbetet i orterna erbjudits, ha ofta kunnat lättare
utnyttjas, då en samlare eller forskare haft frihet att allt efter
sig företeende omständigheter gripa sig an med till folkmålen,
till folkminnena eller till vilken som hälst sida av folklivet
hörande iakttagelser ock uppteckningar. Det är ju samma
orter ock mycket ofta samma sagesmän som skola besökas i
såväl det ena som det andra syftet. Ävenså har det vid de
arbeten, som utföras i Uppsala, varit till ej oväsentlig nytta,
att arbetstiden kunnat alltefter omständigheterna ägnas åt vad
som tillhört språkliga eller icke-språkliga uppgifter, utan att
honorar ock redovisning behövt uppdelas på olika institutioner
med var sin kassa. Flertalet av de vetenskapliga medarbetare,
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som från Landsmålsarkivet åtnjutit fasta eller tillfälliga arvoden,
ha sysslat med såväl språkliga som — ehuru i vida mindre
utsträckning — folkloristiska ämnen, även vid utredigerandet
ock bearbetandet av materialet. En uppdelning på skilda
redovisningar kan naturligtvis tänkas i mycket förenklad form,
men kan aldrig undgå att bli hinderlig i förhållande till den
frihet, som från början rått, ock skulle sannolikt ej medföra
ett sådant gagn, som kunde uppväga denna olägenhet. Föreningen av kulturhistoriska, folkloristiska ock dialektologiska
samlingar i ett gemensamt arkiv med gemensam lokal ock
gemensam förvaltning har också inneburit en väsentlig förenkling ock besparing i jämförelse med vad förhållandet skulle
blivit vid en uppdelning. En genomgående uppdelning av
uppteckningarna vore för övrigt omöjlig. Den skulle medföra,
att kanske större delen av arkivets samlingar finge skrivas i
dubbla exemplar, eller åtminstone att ideliga excerperingar
måste göras. Samlingarna utgöra nämligen i stor utsträckning
källor för både språkforskning ock sakforskning. Detta gäller
ej blott större ock smärre täxter, s. k. monografiska uppteckningar, skildringar ur folklivet, reseanteckningar ock blandade
uppteckningar, utan även i betydlig utsträckning ordsamlingarna. Det inkommer knappast någon enda stor eller medelstor akcession, som ej innehåller material av betydelse för såväl den ena som den andra av ovan berörda forskningsgrenar.
Ett sönderbrytande av dessa akcessioner vore redan av yttre
skäl otänkbart, ock härtill kommer, att för forskaren — vare
sig han utgår från språkliga eller folkloristiska eller etnologiska huvudsynpunkter — avsevärda fördelar i de flästa fall
kunna hämtas därur, att han får tillfälle att studera materialet i dess naturliga omgivning ock ej i ett alltför mycket
uppdelat ock preparerat skick. En helt annan sak är, att vid
den registrering ur innehållssynpunkter, som förestår, medvärkan av specialister inom olika forskningsområden är oundgängligen nödvändig, något som måste anses gälla det etnografiskt-kulturhistoriska i fullt lika hög grad som det folkloristiska forskningsområdet.
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De språkliga arbetena bestå ej längre till så övervägande
del, som under lång tid hittils ofta varit fallet, av fonetiska,
ljudhistoriska eller andra grammatiska undersökningar, utan
befinna sig, såsom i det föregående berörts, alltmer inne på
ordforskningens ock särskilt ordbetydelsernas område. På ett
dylikt stadium i arbetet måste ordforskningen nödvändigtvis
kombineras med sakforskning. Orden ock »sakerna» belysa
varandra, ock de »saker» det härvidlag gäller, utgöras ej blott
av yttre föremål eller vad som annars kan räknas till »materiell kultur», utan även av förställnin.gar ock förhållanden,
som folkminnesforskaren räknar som sina forskningsföremål.
På samma gång som sålunda dialektforskaren mer ock mer
ledes in på folkminnesforskningens ock den allmänna etnologiska forskningens marker, möta folkminnesforskningen ock
folklivsforskaren ideligen sådant, som gör en viss grad av
språklig exakthet till ett mer ock mer ofrånkomligt krav på
uppteckningen av det material, han har att röra sig med. Vi
få om dessa förhållanden hänvisa till vad som anförts i Folkminneskommitténs betänkande (del I, s. 45 f.) ock till vad
som i det föregående anförts om det samarbete mellan Nordiska Museet ock Landsmålsarkivet, som äger rum ock i fortsättningen är avsett i ökad utsträckning äga rum i fråga om
å ena sidan dalmålsordboken, å andra sidan museets undersökningar rörande dalakulturen. När det gäller kulturhistoriska
uppteckningar — som till övervägande del kunna göras i form
av notiser ock referat på riksspråk — torde emellertid fordran.
på korrekt återgivande av dialekten för det mästa kunna begränsas till blott sådana ord ock uttryck, som tillhöra ortens
dialektala tärminologi för de behandlade föremålen, arbetena
o. s. v. I vidgad omfattning synes fordran på korrekt, om
än förenklad, återgivning av dialekten bli nödvändig, när
det gäller de större ock smärre folkminnesuppteck-ningar, som
ha eller borde ha karakteren av täxter ock behandlas på filologiskt tillfredsställande sätt. Härvid ha Landsmålsarkivets
upptecknare, åtminstone i ganska stor utsträckning, sökt tilllämpa regeln att hällre uppteckna ett mindre antal noggranna
täxter än ett större antal mindre noggranna. 1 alla händelser
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har det emellertid visat sig, att dess täxtuppteckningar ock
notissamlingar av folkloristiskt ock kulturhistoriskt innehåll
ofta påkalla grundlig revision ur både språkliga ock sakliga
synpunkter. Vad som ej språkligt exakt uppfattas i samtal
med dialekttalande, leder ofta till sakligt missförstånd eller
till förlust av ett väsentligt moment i innehållet.
När Landsmålsarkivet började sin värksainhet, sattes som
ett huvudmål för den systematiska dialektundersökningen att
det tidigare samlade materialet skulle landskap för landskap
genomgås i sammanhang med bearbetning, för att dymedels
översikt skulle kunna vinnas ock de i orterna bedrivna arbetena
inriktas på det, som det vore viktigast att få reviderat ock
kompletterat. Hur nödvändigt det var att inslå på denna
väg, har under undersökningens gång allt mer visat sig. Nu
fordra de folkminnesundersökningar, som från Landsmålsarkivets sida bedrivits, ett självständigare arbete än hittils.
Härvid har en liknande, ehuru — enär tidens knapphet tvingar
därtill — mindre detaljerad ock tidskrävande genomgång av
hela materialet eller åtminstone det väsentligaste materialet,
så lagd att folkloristiska ock sakliga synpunkter träda i förgrunden, ock en med denna genomgång förbunden, så långt
sig göra låter vidgad insamling av det viktigaste, som ännu
kan stå att inbärga, synts böra uppställas som ett huvudmål
för Landsmålsarkivets närmaste folkloristiska värksamhet. Vad
som här återstår att göra är ett arbete av mycket stor omfattning. Ej blott landskap för landskap, utan också i sammanhang därmed den ena folkloristiska ock sakliga ämnesgrenen
efter den andra måste genomgås med detaljerat arbete ock på
samma gång med sammanfattande överblick som mål. Det är
härvid av särskild vikt, att detta kan ske, innan möjligheten
till kontroll f örsvinner,ock möjligheten härtill försvinner förr
än möjligheten att samla nytt material överhuvudtaget. Något
folkloristiskt material i form av varjehanda skrock ock annat
kommer nog att för oöverskådlig tid kunna upptecknas. Men
detta blir ej detsamma som det gamla, ock det är det gamla
som främst har vetenskapligt intresse. Det är också av vikt,
att arbetet inriktas särskilt på landsdelar, som äro förhållande-
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vis litet eller svagt företrädda i de tryckta ock otryckta samlingarna. Härvid måste också hänsyn tagas till i vilken mån
de olika bygdernas -traditioner genom ålderdomlighet, utpräglade särtyper eller andra omständigheter synas påkalla mer
uppmärksamhet än andra. Vidare är det av vikt, att vid
komplettering ock kontrollering användas — i den mån sig
göra låter — landets bästa kännare av de särskilda bygderna,
detta med hänsyn även till behovet av språklig kontroll. Det
är för övrigt lättare att genom en dialektupptecknare med
folkloristiska ock kulturhistoriska intressen, hälst när dialektundersökningen ofta tvingar honom till en långvarigare vistelse
i orten, få sakinnehållet i en folkloristisk uppteckning kontrollerat än att genom en folklorist eller kulturforskare, som
kanske är mindre •hemmastadd i bygden ock som ej tillräckligt
behärskar_ dess dialekt, få det folkloristiska materialet granskat
ur synpunkten av uppteckningarnas korrekthet i fråga om
återgivandet av sagesmännens ordalag ock mening. Men å
andra sidan behövs vid arbetets inriktning fölkloristens ock
kulturhistorikerns skärpta uppmärksamhet för vad som ur deras
vetenskapers synpunkt påkallar närmare efterforskning, uppteckning ock kontroll.
Här måste specialiseringen sätta in. Landsmålsarkivet
behöver med nödvändighet bland sina ständiga medarbetare
forskare, som specialiserat sig på olika sidor av folkminnesforskning ock på sådana forskningar rörande allmogens materiella kultur, som för Landsmålsarkivets arbetsuppgifter ha
den största betydelsen. Detta har också framhållits i Folkminneskommitténs betänkande, ehuru där med den begränsningen, att en enda tjänsteman, i betänkandet framställd såsom biträde åt institutionens föreståndare vid ledningen av
etnologiska undersökningar, beräknades skola kunna svara för
vad som här räknats som arbetsuppgift för minst två personer,
en specialiserad på folkminnesforskning, en annan på materiell
kulturforskning. Att specialiseringen måste gå minst till en
uppdelning på två personer, visar erfarenheten tydligt. Det
har också starkt framhållits i alla mera ingående uttalanden,
som med anledning av nämnda betänkande framkommit.
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Om nu specialister för dessa ändamål komma att hädanefter medvärka, blir deras första åtgärd att förbereda de nya
ortsundersökningarna i sammanhang med kritisk granskning
av vad som redan finns. Med den värksamhet, som detta
innebär, följer snart granskning av det nyinkommande materialet
ur för varje sida väsentliga synpunkter, samtidigt som samma
material även måste granskas ur språkliga synpunkter eller
ur andra synpunkter, som speciell kännedom om den landsända,
varifrån materialet förskriver sig, kan ge vid handen. Däremot kan ock bör den ovan berörda fördel bibehållas, som kan
ligga däri, att ortsundersökningarna ofta göras av samma
personer på resor, som anordnas av en ock samma institution
ock gemensamt redovisas, samt däri, att även vid den bearbetning ock granskning, som genom olika personer kan företagas,
en sådan frihet, som ovan angivits, får göra sig gällande. Likaså bör ock kan gemensamheten i arkivförvaltning bibehållas.
. Ett första steg, ehuru otillräckligt, i riktning mot utvidgad ock mera specialiserad folkminnesforskning har tagits i
ock med det, att de genom ovannämnda k. brev den 31 mars
1928 till Landsmålsarkivet beviljade, uteslutande för folkminnesundersökningar sökta lotterimedlen börjat tagas i anspråk.
Enligt merbemälda k. brev beviljades ett belopp av 100,000
kronor till Landsmålsarkivet ock de två institutioner, som gemensamt med Landsmålsarkivet ansökt om dessa lotterimedel,
nämligen Hylten-Cavallius-stiftelsen i Lund ock Institutet för
folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola, på villkor att
av det beviljade beloppet högst 50,000 kr. förbrukas inom ett
år samt att medlen användas, under samarbete med Nordiska
Museet, i enlighet med en av Vitterhetsakademien godkänd
arbetsplan. Efter gemensamma överläggningar ha de tre sökande institutionerna tillsammans ingått till Vitterhetsakademien med var sina arbetsplaner, som dock endast avse året
Vo 1928—'4 1929. I enlighet med dessa av Akademien godkända arbetsplaner ha de tre institutionerna den 1 juni 1928
börjat använda de sålunda beviljade lotterimedlen. Landsmålsarkivet har härvid, mot ett ur dessa lotterimedel utgående
årsarvode å 9,000 kr., åt den av sina tidigare medarbetare,
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som under senare år mäst ägnat sig åt folkminnesstudier,
docenten .J. Götlind, uppdragit att förestå de folkminnesundersökningar, som i de fiästa av rikets landskap av arkivet anordnats med stöd av samma lotterimedel. Utom de särskilda
arbetsplaner, som var ock en av de tre institutionerna således
framställde till Vitterhetsakademiens godkännande, ingåvo de
jämväl en gemensam skrivelse till akademien, vari efter dem
emellan gjord överenskommelse föreslogs en sådan geografisk
fördelning — fortfarande avseende första året — att HyltenCavallius-stiftelsens i Lund värksamhetsområde skulle omfatta
Skåne ock Blekinge samt därutöver Småland ock Öland, vilka
två sistnämnda landskap dock jämväl utgöra föremål för Uppsalainstitutionens värksamhet, på det sätt att båda institutionerna meddela varandra, till vilka orter inom landskapen de
utsända stipendiater; Institutet i Göteborg räknar som sitt
värksamh.etsområde Bohuslän, Dalsland, Värmland ock Halland
samt den till Älvsborgs län hörande delen av Västergötland;
Landsmålsarkivet i Uppsala bedriver sina folkminnesundersökningar inom hela den övriga delen av Sverige, däri inbegripet Skaraborgs län av Västergötland samt Småland ock
Öland, vad de två sistnämnda landskapen beträffar gemensamt
med stiftelsen i Lund på sätt ovan nämndes. Vidare föreslogs
ock godkändes en sådan fördelning av det under första året
tillgängliga beloppet, att härav 30,000 kr. skulle disponeras
av Landsmålsarkivet i Uppsala, 15,000 kr. av institutet i Göteborg ock 5,000 kr. av stiftelsen i Lund, det sistnämnda beloppets litenhet beroende på att stiftelsen av de 1926 beviljade
lotterimedlen hade en besparing å omkring 15,000 kr. ock sålunda för året kunde disponera sammanlagt omkring 20,000
kr. av lotterimedel.
Beträffande den geografiska fördelningen av arbetsuppgifterna gjordes följande viktiga förbehåll:
»Ovanstående geografiska fördelning utesluter icke, att
en institution undantagsvis efter överenskommelse med den
institution, som inom området har huvudledningen, kan låta
utföra arbete även inom främmande arbetsområden,
a) när det gäller specialundersökning rörande något sär-
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skilt ämne, vilken undersökning omfattar även andra delar av
Sverige;
b) när till någondera institutionens förfogande står en
person, som är särskilt kvalificerad för undersökning av någon viss del av främmande område eller genom pågående studier är med denna institution förbunden.
c). Redan nu (i maj 1928) började speciella undersökningar må kunna fullföljas utan hänsyn till ovanstående geografiska begränsning.
d) Bygdeforskare skola ha rätt att med sitt arbete ansluta sig till vilken av de tre institutionerna de önska, ock
därifrån kunna erhålla anslag.»
Det är att förutse, att behovet av övergripande av dylik
geografisk begränsning, särskilt av sådana anledningar som
uttryckas i mom. a, komma att starkt stiga, ju mera forskningen utvecklas, även om det för det närmaste året, som i
denna gemensamma arbetsplan avses, ej spelar större roll, än
att det där kunnat betecknas som undantag.
För Landsmålsarkivet i Uppsala blev det nödvändigt att
högst väsentligt nedskära vad som planerats i ansökan. I
denna begärdes hela inkomsten av en lotteridragning, beräknad till något över 400,000 kr., att disponeras med något över
100,000 kr. årligen av de tre sökande institutionerna tillsammans. Inskränkningarna blevo dess större, som ur lotterimedel
måste tagas ovannämnda arvode till föreståndare å 9,000 kr.
samt dessutom medel till honorerande av tillfällig arbetsjälp,
under det att, när ansökan om lotterimedel utarbetades, beräkningarna gjordes med hänsyn till en samtidigt framställd
ansökan om riksdagsanslag, varav skulle honorerats såväl en
föreståndare — för vilken i denna ansökan beräknades universitetsprofessors löneförmåner — som biträde åt denne. För
det belopp, 12,000 kr., som av dessa lotterimedel nu användes till från Uppsala anordnade ortsundersökningar, honoreras omkring trättio utsända undersökare, men med mycket
låga ersättningsbelopp, i genomsnitt uppgående till omkring
300 kr. för resemånad, varav följt, att dyrare resor — som
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också hade behövts — måst inställas. Dessutom honoreras
av ovannämnda summa omkring fämton ortsmeddelare.
I ansökan om dessa lotterimedel den 22 oktober 1927
framhölls såsom synnerligen viktig en sak, som i särskilt hög
grad drabbats av den ovan berörda reduceringen av de sökta
medlens belopp, nämligen uppdrag till enskilde att i den planerade materialgenomgångens tjänst värkställa bearbetning av
vissa partier av folkminnesmaterialet ur olika synpunkter. I
ansökan hade härför beräknats 12,000 kr., men i den definitiva arbetsplanen kunde ej inrymmas mer än 3,000 kr. under
en utgiftstitel, som dock tillika avser honorar för tillfälliga
vetenskapliga medarbetare vid andra arbeten, som sammanhänga med undersökningarnas förberedande ock kontrollerande.
Här har alltså ett viktigt önskemål måst till den grad.
tillbakasättas, att det för närvarande hotar bli i det närmaste
alldeles ouppfyllt. Även om det belopp, som för här berörda
bearbetningssyften av lotterimedel begärdes, hade oavkortat
erhållits, så vore dock ej ensamt. därmed en fullständig lösning av den frågan given, huru de nya uppteckningsarbetena
i orterna skola genom förbindelse med samtidig ock mångsidig bearbetning ock granskning av materialet vinna en så
ändamålsenlig inriktning som möjligt. Denna fråga sammanhänger på det närmaste med de viktiga frågorna, hur undersökare ock samlare skola erhålla tillräcklig handledning ock
utbildning, ock hur en självständigare ock fastare ställning
skall kunna snarligen beredas åt de nya ämnen, »folkminnesforskning» ock »nordisk etnologi», som sedan åtskillig
tid äro upptagna i studieplanerna för examina inför filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet, men som ännu sakna
särskild representation bland fakultetens professurer. I Folkminneskommitténs betänkande (del I, s. 69 if.) har framhållits, hurusom »folklivsforskningen» — varunder i detta sammanhang innefattas vad som avses med såväl »folkminnesforskning» som »nordisk etnologi» — »borde ... . hava kunnat
göra anspråk på en av de centralaste platserna i svenskt kulturliv», ock med särskilt a,vsende på universiteten uttalas på
samma ställe följande uppfattning: »Redan för ämnet såsom
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sådant göra sig alltså kraven på fast undervisning från så
många håll gällande, att det kan sägas blott vara en tidsfråga, när, det måste bliva en oavvislig angelägenhet att åtgärder i dylik riktning träffas». I professor B. Hesselmans
den 28 januari 1927 dagtecknade utlåtande, som utgör det å
Uppsala universitets vägnar avgivna svaret på remiss av detta
betänkande, framhålles också såsom ett för detta universitet
angeläget krav, att professurer upprättas i såväl »folkminnesforskning» som »nordisk etnologi». I den av Landsmålsarkivet gemensamt med Hylt6n-Cavallius-stiftelsen ock Institutet
för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola gjorda, den
15 oktober 1927 dagtecknade ansökan om statsanslag för organiserande av folkminnesundersökningar begärdes, under framhållande av de särskilt stora arbetsuppgifter, som härvid påvila Uppsalaundersökningen, för dennas del en föreståndarebefattning ock en amanuensbefattning, den förstnämnda befattningen förenad med universitetsprofessors löneförmåner
ock med uppgift att på samma gång meddela akademisk undervisning i ämnet ock förestå den sida av Landsmålsarkivets
värksamhet, som gäller folkminnenas tillvaratagande ock utforskande; varvid förutsattes, att tils vidare den akademiska
undervisningen i ämnet skulle få begränsas till mindre omfattning än den vanliga, på det dess mer arbete måtte under
de närmaste åren kunna ägnas åt den nu särskilt krävande
uppgiften att leda uppteckningsarbetena. Vi drista här ånyo
framhålla, att behovet av fast arbetskraft för folkloristiska
uppgifter alltjämt kvarstår: Därjämte behöver Landsmålsarkivet också medvärkan av någon särskild arbetskraft för
arbeten rörande vad som tillhör allmogens materiella kultur, på sätt som i det följande skall närmare omtalas. I avsaknad av sådana föreståndare- ock amanuensbefattningar,
som i ovannämnda ansökan den 15 okt. 1927 begärdes, har
emellertid Landsmålsarkivets styrelse vid uppgörandet för sin
del av den av K. Vitterhets-, Historie- ock Antikvitetsakademien
sedermera godkända arbetsplanen för användande av de uteslutande för folkminnesun.dersökningar avsedda lotterimedel,
som genom k. brev den 31 mars 1928 tilldelades Landsmåls-
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arkivet jämte meglsökande, måst söka provisoriska utvägar på
sätt, varför ovan redogjorts.
Arbetet på att tillvarataga vad som ännu kan insamlas
av varje särskilt slag av folktraditioner skulle utan tvivel
högst väsentligt befordras, om det kunde ställas i nära förbindelse med en allmän kritisk genomgång ock bearbetning
av materialet, med sådan inriktning som kunde utgöra förberedelse för publicering. Många smärre exempel inom Landsmålsarkivets erfarenhet ha styrkt denna uppfattning. När
olika forskare med anledning av specialundersökningar, som
de haft under utarbetning, ha låtit Landsmålsarkivet sprida
sina frågor rörande seder vid jul, vid slakt, vid frieri eller
rörande andra ämnen inom folksedens, folktrons ock folkdiktningens områden, har detta visat sig vara ett synnerligen värksamt medel att få äldre uppteckningar systematiskt granskade ock nytt material inbärgat.
Liksom i andra länder sammanfattande materialpubliceringar av större ock mindre omfattning företagits, borde väl
även i vårt land, under samvärkan av närmast intresserade
institutioner, dylika folkminnespubliceringar börja planeras,
ej blott för sin egen skull utan också för att giva riktlinjer
ock impulser vid arbetet på materialets kontrollering ock komplettering genom nya uppteckningar i orterna. Att nu upplägga
fullständiga planer till parallell publicering av sådana serier, som
tillsammans skulle representera' alla särskilda grenar av Sveriges
folkminnen, därtill finnas väl knappast ännu någonstädes tillräckliga förutsättningar; men likväl torde det vara av behovet
påkallat, att åtminstone för vissa grenar av denna ämneskrets,
för vilka på ett eller annat håll gynnsamma personliga ock
andra förutsättningar kunna antagas vara för handen, planeringar i dylik riktning börja övervägas. För Landsmålsarkivets del skulle, med hänsyn till samlingarnas innehåll ock art,
det närmast kunna synas ifrågakomma att planera publiceringar av vissa slag av folkdiktning. Ett experiment i _dylik
riktning, begränsat till ett urval av materialet för ett landskap, har nyligen gjorts i J. Götlinds bok »Saga, sägen och folkliv i Västergötland», tryckt år 1926 såsom nummer B 4 i den
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med understöd av anslag från de båda västgötska landstingen
utgivna serien »Beskrivning över Västergötland». Under samvärkan mellan Nordiska Museet, Landsmålsarkivet, HyltenCavallius -stiftelsen ock Institutet för folkminnesforskning vid
Göteborgs Högskola, eventuellt också andra, torde publiceringar i något större stil, avseende hela landet eller i vissa
fall särskilda landsdelar ock omfattande olika folkminnesarter,
utan längre dröjsmål kunna tagas under förberedande arbete,
förutsatt att nödigt ekonomiskt understöd erhålles.
Om ock när en sådan publikationsserie kommer till stånd,
torde den givetvis ej kunna uppläggas i sådan måttstock, som
skulle avse att i tryck tillgängliggöra allt det viktigaste materialet inom varje särskild gren av folkminnesforskningen:
folktro, sagor, sägner, visor, gåtor etc. Det måsta måste nog
härvidlag liksom i fråga om dialekterna stanna i arkivförvar.
Desto viktigare är under sådana förhållanden, att arkiven bli
lämpligt organiserade ock utrustade samt deras samlingar ur
olika synpunkter ingående registrerade. För Landsmålsarkivet
föreligger härutinnan en synnerligen stor arbetsräst: upprättande av ett realregister till arkivets alla samlingar, ett
realregister som kanske måst saknats vid folkloristiska forskningar, men som måste göras även med hänsyn till språkforskares ock kulturforskares behov. Utom realregister, uppställt efter innehållssynpunkter, behövs också ett allmänt stickordsregister. Sistnämnda behov ha de pågående ordboksarbetena visat sig kunna börja i någon mån fylla. Ordbokens
ock stickordsregistrets uppgifter stå varandra så nära, att de
i viss utsträckning kunna sammanfalla.
Ock även om det ännu ej kan direkt arbetas på en sammanfattande kodifiering av alla särskilda slag av folkminnen,
så är det dock av vikt, att detta mål hålles i sikte under insamlingsarbetet ock under bearbetningen av större eller mindre
partier av folkminnessamlingarna.
Samarbetet med Nordiska Museet har i det föregående
illustrerats med ett exempel från den kombinerade ord- ock
sakforskningens område, nämligen arbetet inom Landsmålsarkivet på dalmålsordboken ock det parallella arbetet i museet
3-28287.. Sv. landsmål. Undersökningar.
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på skildringar rörande landskapet Dalarne. Detta exempel torde
böra bli typiskt. Nordiska Museet har ingen geografisk begränsning inom Sverige. Landsmålsarkivet har det, som ovan
nämnts, i vissa avseenden, men det är ej på samma sätt som
institutionerna i Lund ock Göteborg begränsat till att vara
organ för lokala undersökningar inom någon viss sammanhängande grupp av bygder. Dess nuvarande värksamhetsområde omfattar det rnästa av landet ock däribland de bygder,
där det måsta arbetet torde erfordras. I fråga om folktraditioner liksom i fråga om dialekterna synas rikets nordligare
delar påkalla en särskilt stor uppmärksamhet. I Landsmålsarkivets nuvarande arbetsuppgifter ingå också sådana, som
principiellt måste åsyfta överblick över hela landet.
Nordiska Museets medvärkan har i viss mån ersatt bristen på särskilda arbetskrafter inom Landsmålsarkivet för de
delar av arbetet, som röra materiell kultur. Men detta räcker ej i längden. Framför allt i ett avseende framträder
för närvarande inom Landsmålsarkivet behovet av särskild
arbetskraft för arbeten rörande materiell allmogekultur, nämligen vid utarbetandet av de frågelistor, medels vilka nu på
en gång bedrives insamling av det dialektala ordförrådet ock
av de sakupplysningar, som jämsides härmed behöva insamlas.
Skall detta system, vari som en viktig grundsats ingår, att
frågelistorna skola utarbetas på grundval av ingående utredningar av ord ock sak, kunna genomföras, fordras en i arkivet stadigvarande anställd erfaren kännare av allmogekultur,
utbildad genom arbeten både i museets ock arkivets tjänst.
Naturligtvis kan ej härmed det förhållandet upphävas, att
fortsatt sakkunnig medvärkan alltjämt behöves från museets
liksom från andra institutioners sida. I själva värket kan
denna medvärkan först genom en i Landsmålsarkivet befintlig
medarbetare, som särskilt ägnar sig åt denna sida av värksamheten, göras fullt fruktbärande. Ock i lika hög grad som
det förberedande arbetet på frågelistorna påkallar det förestående arbetet på materialets bearbetning den inom Landsmålsarkivet värksamme kulturforskarens arbete.
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IV. Landsmålsarkivets ställning till ortnamnsundersökningarna.
Sedan Ortnamnskommittén år 1927 erhållit lotterimedel
för sin värksamhet, har till kommitténs arkiv, Svenska Ortnamnsarkivet, börjat inströmma ett större ortnamnsmaterial,
under medvärkan från Landsmålsarkivets sida. I fråga om
ortnamnsforskningens förhållande till Landsmålsarkivets värksamhet ligger saken i väsentlig mån till på annat sätt än i
fråga om folkmin.nesforskningens ock den kulturhistoriska
forskningens ställning till dialektologien. Dels är nämligen
egen arkivalisk uppställning av ortnamnssamlingarna ett behov,
som är uppenbart ock som också föranlett Landsmålsarkivet att
länge sedan söka ur sina ordlappssamlingar ock andra samlingar
utsöndra sina uppteckningar av ortnamn, ett företag som blott
av brist på medel ock arbetskrafter ej hunnit genomföras. I
fråga om de folkloristiska ock etnografiskt-kulturhistoriska samlingarna däremot, som i förhållande till Landsmålsarkivets hela
bestånd spela en mycket större roll än dessa ortnamnssamlingar, föreligger ej ett sådant behov av egen uppställning.
Landsmålsarkivet fullföljer därför ej längre arbetet på excerpering ock egen uppställning av sina ortnamnssamlingar, i
tanke att detta material bör tillgodogöras för Ortnamnsarkivet
genom excerpering ur konceptböcker m. m. samt i fall, då sådant kan finnas lämpligt, genom deposition. Det sammanhang
mellan institutioner ock samlingar, som är en alltför dyrbar
tillgång för att kunna uppgivas, uppehålles alltjämt på naturligaste sätt, därigenom att båda slagen av material förvaras
inom samma byggnad, Uppsala Universitetsbibliotek, samt
genom oavbruten ock nära förbindelse mellan ledningen för
Landsmålsarkivet ock Ortnamnsarkivet. Ej häller anordnar
Landsmålsarkivet längre särskilda undersökningsresor för ortnamnsforskning — vilket även förut blott i ringa utsträckning
förekommit ock blott då särskilda anledningar förelegat —
men fortsätter att låta sina resestipendiater ock andra meddelare begagna de tillfällen, som kunna givas, att meddela
upplysningar om ortnamn ock därmed förbundna traditioner.
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Ortnamnsforskarens resor bli gärna snabbare än folkmålsforskarens, ock vida större geografiska områden beröras på en ock
samma resa. Ej häller föreligger i fråga om ortnamn — såsom
så ofta i fråga om folkloristiskt eller etnografiskt-kulturhistoriskt material — någon nödvändighet att direkt ansluta det
upptecknade till någon viss täxt eller något visst ord, hörande
till folkmålsmaterialet, ehuru givetvis å andra sidan ortnamnsgranskning förutsätter grundlig kännedom om dialekten. En motsvarande begränsning av Landsmålsarkivets arbete på folkminnesområdet är emellertid, av skäl som ovan berörts, varken
önskvärd eller ens möjlig att genomföra.

V. Namnet »Landsmålsarkivet».
I det föregående ha för korthetens skull flerstädes använts
orden »Landsmålsarkivet» ock »institution» om den organisation
i Uppsala, som — vid sidan av andra institutioner på andra orter
— arbetar på ovan berörda uppgifter. Både benämningen »Landsmålsarkivet» ock ordet. »institution» använt om Landsmålsarkivet, påkalla några ord till förklaring. Såsom i början av denna
framställning nämnts, har hittils ingen förändring vidtagits i
den ursprungligen som ett provisorium tillkomna organisationsform, som strax före ingången av år 1914 började fungera
under benämningen »Undersökningen av svenska folkmål».
Sistnämnda namn på den då provisoriskt bildade organisationen antogs vid sammanträde den 11 december 1913 av de
personer, som genom k. brev den 22 augusti 1913 fått åt sig
uppdraget att »utöva ledningen av omförmälda systematiska
undersökning av svenska folkmål». Namnvalet skedde i närmaste anslutning till de i sagda k. brev den 22 augusti 1913
ock i 1913 års riksdags skrivelse använda ordalagen. Såsom
skildrats dels i de tryckta årsberättelserna, dels i Folkminneskommitténs betänkande, har utvecklingen lett därhän, att
denna organisation fungerat som en institution, för vilken vid
sidan av benämningen »Undersökningen av svenska folkmål»
i allmänt språkbruk uppstått benämningen »Landsmålsarkivet».
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Till en början använt om den lokal i Universitetsbiblioteket i
Uppsala, där de som en följd av »Undersökningens» värksamhet sammanbragta äldre ock nyare uppteckningssamlingarna
förvaras, har namnet »Landsmålsarkivet» blivit mer ock mer
använt jämväl om hela den institutionsliknande undersökning,
för vilken det av Riksdagen år 1913 beviljade anslaget varit
den första grundvalen. Numera är namnet »Landsmålsarkivet»
vida allmännare känt än »Undersökningen av svenska folkmål»
eller »Undersökningens av svenska folkmål arkiv». En namnreglering torde emellertid nu få anses påkallad, då i offentliga handlingar, i korrespondens, i verifikationer som åtfölja
räkenskaperna, m. m. förekommer en ofta regellös växling
mellan den ena ock den andra benämningen. Att härvid söka
åstadkomma en fullständig återgång till benämningen »Undersökningen av svenska folkmål» ock konsekvent genomföra
denna som ensam benämning för det hela vore knappast lämpligt eller ens möjligt. Det skulle ej blott strida mot en praxis,
som vunnit ganska långvarig hävd, det skulle också utgöra en
kännbar ock med tiden kanske mer ock mer kännbar oemotsvarighet mellan benämningen ock det sam skulle benämnas,
om namnet »Undersökningen av svenska folkmål» bleve fastställt såsom gällande hela värksamheten ock den organisation,
vartill värksamheten anknytes. Härom har i Folkminneskommittens betänkande (del II, s. 22) sagts, att »namnet utgör
icke en uttömmande beteckning för värksamheten, om än folkmålen utgjort det forskningsföremål, som vid uppgörande av
den första, för den närmaste framtiden beräknande arbetsplanen ställdes i förgrunden». I samma betänkande har också
flerstädes framhållits, i hur hög grad det till »Undersökningen
av svenska folkmål» hörande arkivet, på samma gång det samlat folkmålsmaterial, jämväl samlat material till kännedom om
folktraditioner ock folklivet överhuvud taget. För närvarande
bedrivas av arkivet anordnade folkminnesuppteckningar, utförda dels ock i första rummet med stöd av lotterimedel, som
genom k. brev den 31 mars 1928 beviljats åt »Landsmålsarkivet» för detta ändamål, dels också med stöd av andra
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medel, i ej obetydligt större utsträckning än den, varmed samtidigt härifrån anordnade folkmålsuppteckningar bedrivas.
Det kunde måhända tyckas, att benämningen »Landsmålsarkivet» även den, liksom benämningen »Undersökningen av
svenska folkmål», ensidigt framhåller dialekterna som föremål
för samlings- ock undersökningsvärksamheten. Dock torde de
betydelseassociationer, som knytas till ordet »Landsmålsarkivet»,
i värkligheten ej vara så ensidigt inriktade, att man däri inlägger endast betydelsen av ett arkiv för dialektsamlingar ock
dialektforskning. Mellan benämningarna »Landsmålsarkivet»
ock »Undersökningen av svenska folkmål» finnes en i språkbrukets utveckling tydligt framträdande skillnad i fråga om
betydelsens omfattning. Benämningen »Landsmålsarkivet» har
helt naturligt visat sig vara expansiv på ett sätt, som är uteslutet hos benämningen »Undersökningen av svenska folkmål»
Ordet folkmåls undersökning liksom ordet folkminnes u n dersökning innebär ock måste innebära en bestämd vetenskaplig
uppgift, med i ena fallet folkmål, i andra fallet folkminnen
som undersökningens föremål. Dessa uppgifter kräva självständig specialisering för både förarbeten ock materialets bearbetning. Däremot kan ett gemensamt arkiv mycket väl tänkas, ock likaså en ganska vidsträckt gemensamhet i undersökningarnas organisation ock i materialsamlandet. Den ensidighet, som kan ligga i ett sådant namn som »Landsmålsarkivet», torde åtminstone i viss mån ha neutraliserats genom
såväl ursprung som utveckling. I ordet »landsmål», som ju ej
är någon vetenskaplig tärm för dialekter såsom forskningsföremål, utan en i mer än 50-årig tradition grundad benämning på vad som intog första, men långt ifrån enda platsen
på de gamla landsmålsföreningarnas program, ligger ett ännu
ej alldeles förbleknat minne av den nuvarande värksamhetens
historiska sammanhang med dessa föregångare, hos vilka från
första stund en medveten totalsyn på sammanhanget mellan
traditionens innehåll ock språkliga form kom till uttryck. Om
genom den utveckling, Landsmålsarkivet hädanefter kan komma
att uppleva, den mångsidighet, som med växlande framgång
eftersträvats, skall bli starkare ock djupare befästad ock där-
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vid särskilt det folkloristiska materialsamlandet drivas så långt,
som ännu kan vara möjligt, så torde en sådan utveckling
knappast möta något hinder i namnet »Landsmålsarkivet».
Detta namn, som använts i de ovannämnda k. breven den 26
mars 1926 ock den 31 mars 1928, genom vilka lotterimedel
tilldelats denna institution, har ej häller utgjort något hinder
för att det ändamål, för vilket institutionen hade att använda
de beviljade lotterimedlen, första gången angavs vara folkminnesundersökningar tillika med folkmålsundersökningar, senare gången enbart folkminnesundersökningar. Det är ej
bristen på utförlighet hos detta namn som kan sägas ha utgjort den olägenhet, varav yrkandet på namnreglering nu framkallas, utan bristen på fasthet i dess användning. Namnets
ofullständighet framträder för övrigt ej blott i ordet »landsmål», utan också ock än mera i ordet »arkiv». Institutionen är
ej blott ett arkiv i vanlig mening, utan också — ock detta vad
huvudparten av dess värksamhet beträffar — en undersökningsanstalt. Namnet »Landsmålsarkivet» skulle, om man ville
fullständiga det, kanske hälst beledsagas av en undertitel, som
bevarade kontinuiteten med »Undersökningen av svenska folkmål», på så sätt att organisationen kallades »Landsmålsarkivet i Uppsala, Institut för undersökning av svenska dialekter ock folkminnen.» Ett sådant tillägg till namnet i form
av undertiteln »Institut för undersökning av svenska dialekter
ock folkminnen» är på samma gång sakligt motiverat ock
skulle kunna bidraga till att fästa såväl vetenskapsidkares som
den intresserade allmänhetens ock anslagsbeviljande myndigheters uppmärksamhet på att Landsmålsarkivet i Uppsala faktiskt är ej blott ett dialektarkiv, utan också ett folkminnesarkiv. Ordet »folkminnen» finge härvid tagas i vidsträckt betydelse, såsom också skett exempelvis i Hylten-Cavallius-stiftelsens stadgar. Även Uppsalainstitutionen befattar sig med vad
som hör till »materiell kultur». I alla händelser påkalla stadgarna en sådan omarbetning, att folkminnesforskningen ock
ävenså forskningen om materiell allmogekultur där får fullt
ut den plats, som tillkommer dem inom detta instituts värkningskrets.
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VI. Landsmälsarkivets ställning till Universitetet ock
Universitetsbiblioteket.
Som institution betraktat intar landsmålsarkivet i flera
avseenden en särställning. Det är ej en universitetsinstitution,
ehuru det såväl formellt som än mer reellt är på flera sätt nära
förbundet med Uppsala universitet. Dess stat ingår ej i Universitetets stat, men dess statsanslag har alltifrån början genom Universitetets rektor tillhandahållits undersökningens ledare, ock redovisning för samma anslag har — fast med undantag för vissa år — genom Universitetets rektor avgivits
till vederbörande granskande myndighet. De personer, som
genom ovannämnda k. brev den 22 augusti 1913 ock senare
k. brev fått åt sig uppdraget att utöva ledningen av den undersökning, vartill Riksdagen anslagit medel, ock vilka fungerat som styrelse, ha alla varit fästa vid Universitetet som
professorer eller docenter utom i två fall. Det ena av dessa
fall består däri att chefen för Universitetsbiblioteket, med
vilken institution Landsmålsarkivet är närmast förbundet, alltid
varit medlem av denna styrelse, inom vilken han sedan mer
än tio år fungerat som skattmästare. Det andra fallet består
däri, att den av Nordiska Museets tjänstemän, som förestått
det mästa av museets i orterna bedrivna undersökningar rörande allmogekultur ock som tillika alltifrån början haft mäst
att skaffa med arbetsförbindelserna ock arbetsfördelningen
mellan museet ock Landsmålsarkivet, sedan tre år är medlem av denna styrelse. Studenter vid Uppsala universitet ha
alltid i stort antal rekryterat Landsmålsarkivets mer eller
mindre växlande stab av upptecknare. I en mängd fall ha
dessa studenters åt arkivet gjorda materialsamlingar ock deras
i form av seminarieuppsatser eller i annan form värkställda
bearbetning av i Landsmålsarkivet samlat material utgjort
ett led i deras examensstudier, oftast i ämnet nordiska språk,
stundom i ämnet folkminnesforskning, stundom i ämnet religionshistoria. Landsmålsarkivet har härvid i viss mån medvärkat vid den undervisning, som vid Universitetet meddelas, detta i främsta rummet genom individuell, kostnadsfri

UPPSALA: FÖRHÅLLANDE TILL UNIVERSITETET

41

handledning ock genom granskning av inlemnade uppteckningar. I dylik handledning ock granskning ha deltagit ej
blott den vid arkivet mera stadigvarande fästa personalen, utan
även andra personer, särskilt universitetslärare i Uppsala ock
tjänstemän vid Nordiska Museet. Årligen ha dessutom givits
instruktionskurser för upptecknare, besökta av från ett tjugutal
till: ett fyrtiotal deltagare ock omfattande föreläsningar ock
övningar rörande ej blott dialektuppteckningens metoder ock
dess vetenskapliga syften, utan även folkloristiskt ock kulturhistoriskt uppteckningsarbete. I sistnämnda delar av den allmänna instruktionskursen ha nästan varje år medvärkat docenten C. W. von Sydow i Lund ock intendenten vid Nordiska
Museet Sigurd Erixon. I ett tiotal fall ha under de senaste
tio åsen ur av Landsmålsarkivet föranstaltade ock ekonomiskt
understödda dialektundersökningar, ehuru givetvis med full
självständighet gent emot arkivet vid bearbetningen, framgått akademiska disputationsavhandlingar rörande ett helt landskaps eller ett mindre områdes dialekt eller rörande speciella
dialektgeografi ska ock dialekthistoriska frågor. Ytterligare ett
tiotal akademiska avhandlingar förberedas för närvarande, vilka
bygga på Landsmålsarkivets materialsamlingar. Bland de -under utarbetning varande avhandlingarna finnas ett par, som
röra sig på gränsområden mellan nordiska språk ock nordisk
etnologi.
Den andel, Landsmålsarkivet kan ha haft i alla dessa avhandlingsarbetens tillkomst ock fortgång, är emellertid ingalunda sådan, att de skulle kunna betraktas såsom en av denna
institution grundad ock ledd serie. De äro individuella arbeten, som icke på något sätt dirigerats från Landsmålsarkivet,
även om deras första planläggning stundom skett under denna
institutions medvärkan ock materialsamlandet ekonomiskt ock
på annat sätt understötts därifrån. Den jälp, som arkivet
kan lemna författarna genom sina samlingar ock genom de
muntliga upplysningar, som av de många där arbetande forskarna ofta kunna erhållas, gengäldas genom avhandlingsarbetenas bidrag till arkivets materialsamlingar, till kritisk granskning därav ock till en mångfald större ock smärre utredningar.
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Över huvud taget blir dock Landsmålsarkivets insats i den
egentliga universitetsundervisningen ganska begränsad. Ock
även om Landsmålsarkivet i vissa avseenden skulle kunna sägas ha tjänstgjort som ett slags universitetsinstitution, är det
dock formellt sett icke en sådan. Dess arbetsuppgift faller
också i väsentlig mån utanför Universitetets närmaste värksamhetskrets. I stor utsträckning måste dess arbete förläggas
utanför universitetsstaden, ej blott — vilket är självklart —
när det gäller uppteckning av bygdernas dialekter ock traditioner, utan även på det sätt att en betydlig del av den
materialbearbetning, som ingår i Landsmålsarkivets planer, utföres genom lärare ock andra i olika landsorter, stundom också
i Stockholm bosatta personer, som i ock för detta arbete stå
i mer eller mindre livlig förbindelse med Uppsalaarkivet ock
där arbetande forskare. Bland de personer i olika delar av
landet, som genom bidrag till materialsamlandet eller på annat
sätt medvärka vid Landsmålsarkivets arbete, befinna sig ej
blott många, vilkas förbindelser med denna institution grundlagts, medan de vistats som studenter vid Uppsala universitet,
utan även ett under de sista åren starkt växande antal folkskollärare, allmogemän ock andra, vilka förut aldrig haft någon
förbindelse med universitetet. Målet för Landsmålsarkivets
värksamhet är också en undersökning av sådan omfattning
ock art, som ej alldeles inrymmes inom en till en professor
som prefekt anknuten universitetsinstitution av vanlig typ.
Redan dessa omständigheter kunna väl i sin mån innebära
anledning till någon tvekan inför den frågan, om det ur alla
synpunkter vore ändamålsenligast att söka få Landsmålsarkivets
angelägenheter bragta i hamn på den vägen, att det formellt
helt ock hållet inordnadesi under Universitetet. Men härtill
kommer en praktisk hänsyn av åtminstone för ögonblicket avgörande betydelse. Det är att förutse, att därest arkivet vore
helt ock hållet, reellt ock formellt, en universitetsinstitution,
så skulle möjligheten att framdeles ur lotterimedel erhålla
understöd för dess värksamhet sannolikt bortfalla, enär den
principen helt naturligt upprätthållits, att statens institutioner
skola som ekonomisk grundval ha statsanslag, ej lotterimedel.
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Visserligen har Landsmålsarkivet från begynnelsen grundats
på ett statsanslag ock dess samlingar utgöra, enligt de av
K. Maj:t meddelade föreskrifterna, statens egendom, som av
Landsmålsarkivet förvaltas, ehuru under provisoriska former,
som påkalla någon stabilisering. Men så länge möjligheten
att få tilldelningar ur lotterimedel innebär den enda utsikten
till att erhålla så stora pänningmedel, som behövas, om Landsmålsarkivets värksamhet skall kunna drivas med erforderlig
omfattning ock hast, så länge kan Landsmålsarkivet ej avhända sig utsikterna att erhålla lotterimedel ock måste redan
av detta skäl söka åtminstone för närvarande bevara sin nuvarande karakter av ett mellanting mellan universitetsinstitution ock fri forskningsanstalt. Härmed uteslutes dock ej, att
framdeles en närmare anknytning till Universitetet än den
nuvarande skulle kunna tänkas. I sådant avseende må här
särskilt framhållas en sak. När en gång, som man väl må
hoppas ej skall dröja lång tid, Universitet erhåller professurer
i ämnena »folkminnesforskning» ock »nordisk etnologi» eller
åtminstone endera — professurer som i professor Hesselmans
ovan citerade, å Universitetets vägnar som svar på 'remiss av
Folkminneskommittens betänkande avgivna utlåtande framhållits
som en brådskande angelägenhet — då bör givetvis Landsmålsarkivet i någon form anknytas jämväl till dessa akademiska
lärostolar. Självfallet torde innehavarna av eventuella lärostolar i dessa ämnen, likasom professorerna i nordiska språk
ock svenska språket, böra ingå i institutionens styrelse, men
deras deltagande i institutionens arbete bör ej stanna härvi,d.
Den möjligheten är i ock för sig tänkbar, att institutionens
föreståndare en gång blir en vetenskapsman, som ej är dialektolog, utan folklorist eller etnolog, naturligtvis under förutsättning att han vid sin sida har dialektologer, bland vilka en
då torde böra utöva ledningen av de dialektologiska undersökningarna i det hela. På samma sätt är det, när hela institutionen förestås av en dialektspecialist, behövligt, att han vid
sin sida får särskilda arbetsledare för institutionens värksamhet
på den folkloristiska forskningens ock på den materiella kulturforskningens områden.
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Vad beträffar Landsmålsarkivets ställning till Universitetsbiblioteket, har ovan nämnts, att enligt av K. Maj:t meddelade
föreskrifter de samlingar, som genom Undersökningens av
svenska folkmål värksamhet åstadkommas, ävensom sådana
samlingar, som utan förbehåll till Undersökningens ledare
överlemnas, skola vara statsegendom, samt att de skola förvaras på Universitetsbiblioteket i Uppsala ock hållas för vetenskaplig forskning tillgängliga, men att för deras förvaltning
ännu endast provisorisk anordning träffats. Vad som här är
sagt om »Undersökningens av svenska folkmål» samlingar gäller
naturligtvis Landsmålsarkivets alla samlingar, även folkminnessamlingarna. Vidare har nämnts, att universitetets överbibliotekarie hela tiden varit medlem av Landsmålsarkivets styrelse
samt att han, eller vid förfall för honom, tjänsteförrättande
överbibliotekarien i många år fungerat som skattmästare. I
Folkminneskommitt6ns betänkande (del I, s. 127 f.) har en
närmare redogörelse lemnats för hur förhållandet mellan dessa
samlingar ock Universitetsbiblioteket ursprungligen tänkts ock
hur det småningom utvecklats. I detta sammanhang har också
ifrågasatts — ehuru blott som ett i andra rummet ställt alternativ — »huruvida icke en sådan anordning kunde äga rum,
att Undersökningens samlingar införlivades med biblioteket,
varvid samlingarnas vård, förvaltning ock utlåning överfördes
på bibliotekets stat». Handhavandet av dessa samlingar ock
uppfyllandet av de krav, som ställas på den tjänstgörande
personalen av dem, vilka vid besök eller genom brev påkalla
de tjänstgörandes medvärkan i ock för samlingarnas vetenskapliga utnyttjande, förutsätter emellertid en förtrogenhet
med samlingarnas innehåll ock en förmåga att reda sig med
dialekttäxter, dialektord ock fonetiska skrivtecken, som ej kan
förutsättas hos bibliotekets personal annat än i undantagsfall.
Endast för så vitt på bibliotekets stat kunde fast anställas
personal, som i tillräcklig grad ,besutte de särskilda f öruts ättni n g ar, dessa samlingars handhavande kräver, ock denna
personal finge sin tjänstgöring på biblioteket så ordnad, att
den kunde ägna erforderlig tid åt de uppgifter, som äro förbundna med deras handhavande, torde det böra ifrågakomma
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att helt indraga dessa samlingar under bibliotekets förvaltning
såsom en del av dess handskriftssamling. Att åvägabringa en
sådan anordning inom biblioteket, där så många olikartade
uppgifter vänta på arbetskrafter, innebure krav på en specialisering, för vilken — åtminstone med nuvarande organisation —
biblioteket svårligen torde kunna bereda utvecklingsmöjligheter.
Både lättare att genomföra ock ändamålsenligare torde det
vara att i nära anslutning till bestående förhållanden låta
Landsmålsarkivet bestå som en självständig institution, vars
förbindelser med Universitetsbiblioteket emellertid torde böra
i något fastare former än hittils regleras.
Den i den första ansökan om statsanslag föreslagna ock
i de år 1912 uppgjorda ritningarna till ombyggnad av bibliotekshuset beräknade anordning, enligt vilken Landsmålsarkivets samlingar ock arbetslokal finnas inom bibliotekets byggnad,
har visat sig vara en oskattbar förmån. Att inom samma hus,
där Landsmålsarkivets samlingar förvaras, ha bekväm tillgång
till bibliotekets ej blott bokförråd, utan även handskriftssamling, vari ingå synnerligen viktiga ock mycket anlitade källskrifter till kännedomen om svenska dialekter, folkminnen ock
allmogekultur, har varit till stor jälp såväl för den vid Landsmålsarkivet anställda personalen som för många, vilka med
besök i bibliotekets läsesal eller andra bibliotekslokaler velat
kombinera besök i Landsmålsarkivet eller tvärtom. Om omfattningen av besöken i Landsmålsarkivet må här nämnas, att
antalet antecknade besök, som under det första året var 130,
under arbetsåret 1/7 1927-3°4 1928 uppgick till omkring 3,600,
vartill kommer ett ej ringa antal besök, som dels till följd av
bristen på tillräcklig expeditionspersonal, dels till följd av
andra omständigheter icke antecknats.
För närvarande kan Landsmålsarkivets ställning till biblioteket anses vara sådan, att arkivets samlingar, ehuru under
egen förvaltning ock ehuru under provisoriska förhållanden,
behandlas som en statens deposition i biblioteket. Landsmålsarkivet betalar ej till biblioteket någon hyra, ej häller avgifter
för lyse ock värme, städning, vaktmästarejälp m. m. Den
ursprungliga anordningen, enligt vilken all utlåning ur arki-
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vets samlingar försiggick genom bibliotekets expedition, måste
visserligen, på grund av förhållanden för vilka redogjorts på
nyss citerat ställe i Folkminneskommittåls betänkande (del I,
s. 127), snart frångås, så till vida att all den handläggning
av till lån begärda delar av Landsmålsarkivets samlingar, som
förr skedde genom bibliotekstjänstemän, övertogs av arkivets
personal. Men sedan inom Landsmålsarkivet det till låns begärda blivit framtaget, kontrollerat med avseende på fullständighet, antecknat i lånejournal o. s. v., lemnas det till bibliotekets vaktmästare, som emballera det, varpå det befordras
med bibliotekets tjänstepost, med vilken också befordras brev
rörande arkivets samlingar ock värksamhet. 1 bibliotekets årsberättelser intages alltid en kortfattad redogörelse för Landsmålsarkivets tillväxt ock vissa andra omständigheter, som röra
detta arkiv. Det ovan berörda behovet av att Landsmålsarkivets samlingar inta en viss särställning inom biblioteket,
torde ej kunna beräknas någonsin bortfalla, åtminstone ej fullständigt. Visserligen ha de svårigheter, som i början, innan
Landsmålsarkivets samlingar ännu kunnat ordnas ock signeras,
gjorde expedition av lån därur genom bibliotekets tjänstemän
så gott som omöjlig, numera väsentligen övervunnits. Men
när lån skola expedieras ur Landsmålsarkivets samlingar, sker
detta ofta eller oftast på grund av rekvisitioner, som förutsätta att ett visst arbete ägnas åt att söka få reda på ej blott
sådana manuskript eller manuskriptdelar, som den rekvirerande
kan namngiva, utan dessutom åtskilligt annat rörande ett visst
ämne eller en viss ort, som ej kan framletas utan sakkunskap
eller åtminstone en ingående förtrogenhet med samlingarna.
Dessa ock andra ovan berörda förhållanden torde för all framtid göra det behövligt, att särskild personal finnes för dessa
samlingars förvaltning. Den tid, inom vilken de kunna väntas
förbli stadda i mycket stark tillväxt, är ej obegränsad, men
den karakteren hos Landsmålsarkivet, att det ej är blott en
arkivdepå, utan en forskningsanstalt, får man väl hoppas ej
skall inom överskådlig tid upphävas.
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VII. Landsmålsarkivets nuvarande personal ock värksamhet.
Landsmålsarkivets nuvarande omfattning må här belysas med
följande uppgifter. Vid arkivet äro anställda, utom föreståndaren, tre vetenskapliga medarbetare med full tjänstgöring.
Två för fullständig tjänstgöring beräknade arvoden utgå ur statsanslaget, nämligen till föreståndaren, docenten H. Geijer, ock till
fil. mag. M. Eriksson, som för innevarande år vikarierar för docenten J. Götlind ock härför uppbär dennes fulla arvode. Götlind
har nämligen, såsom redan nämnts, av styrelsen förordnats att
för ett år förestå de folkminnesundersökningar, vilka med stöd
av de den 31 mars 1928 beviljade lotterimedlen för närvarande
bedrivas. G ötlind åtnjuter för sitt arbete innevarande år arvode
ur lotterimedlen. Den fjärde av de med full tjänstgöring arbetande vetenskapsmännen, fil. dr L. Levander, åtnjuter arvode
dels ur landstingsanslag, dels ur lotterimedel. Ingen är anställd
på längre tid än ett år utom Levander, med vilken gjorts ett
anställningskontrakt, som utlöper den 1 september 1929, till
vilken tidpunkt de medel räcka, som av styrelsen kunnat för
hans del reserveras. Ytterligare tre vetenskapliga medarbetare,
docenten N. Lindqvist, fil. lic. H. Gustavson samt fil. mag.
E. Holmkvist, arbeta för närvarande med delad arbetstid, men
så att var ock en av dem bestrider en viktig del av Landsmålsarkivets löpande uppgifter. Medel till deras honorerande,
utgående dels ur lotterimedel, dels ur statsanslaget (under
rubriken »tillfällig .arbetsjälp»), dels ur gåvomedel, finnas ej
disponibla för längre tid än högst till slutet av 1928. Vidare
arbeta mot arvoden, som utgå dels ur statsanslag, dels ur
lotterimedel, med full tjänstgöring tre kvinnliga medjälpare,
av vilka två äro helt ock hållet upptagna av expeditionsgöromål, under det den tredje, som ursprungligen odelat ägnade
sig åt uppteckningsarbeten ock fortfarande tillbringar en stor
del av året på resor, numera deltar även i renskrivning, katalogisering ock andra arkivarbeten. Ingen av dem är anställd
för längre tid än ett år. Dessutom arbeta alltid flera mera
tillfälligt anställda medhjälpare, vetenskapliga ock andra, med
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arkivets löpande göromål samt med renskrivning — som när
det gäller manuskript, vilka måste med täxtkritisk noggrannhet
behandlas, ofta kräver vetenskaplig bildning ock hälst även
inarbetad vana. Med mera tillfälliga, fastän i många fall flera
år varande uppgifter arbetar ett växande antal vetenskapliga
medarbetare i ock utom Uppsala.
På uppteckningsresor ha sommaren 1928 från Landsmålsarkivet utsänts 75 stipendiater, i flertalet fall studenter. Ortsmeddelare, som någorlunda regelbundet korrespondera med arkivet, äro för närvarande omkring 40.
Det sammanlagda beloppet av Landsmålsarkivets utgifter
under löpande budgetår beräknas till mellan 80,000 ock 90,000
kronor.
Landsmålsarkivet kan med hänsyn till dessa förhållanden
sägas redan ha utvecklats till en institution av ej ringa omfattning ock av en viss stabilitet. Likväl behöves, såsom
ovan sagts ock såsom också i FolkminneskommiWns betänkande (del I, s. 125) uttalats, för fullföljande av dess uppgifter »en säkrare ock mera stadigvarande organisation, än som
nu är fallet». Det förslag till inrättande av en fast styrelse,
sammansatt i nära anslutning till nuvarande förhållanden, som
på anförda ställe med denna motivering framställes, kan dock
ej fylla behovet mer än ur styrelseorganisationens synpunkt.
Vad som behöver en säkrare ock mera stadigvarande organisation är dock mer än styrelsen själva institutionen.
Det är självklart, att de anställningsförhållanden, som
vid Landsmålsarkivet äro rådande, måst försvåra arbetet i flera
avseenden. Det blir, ju mer omfattande •värksamheten blivit,
svårt att till så väsentlig del som nu bygga på »tillfällig arbetsjälp» för både det vetenskapliga arbetet ock för vad som hör
till organisation ock förvaltning. Att vid undersökningen mera
stadigvarande fästa sådana tillfälliga medarbetare, som det
varit behövligt att få behålla, har av ekonomiska skäl gång
på gång visat sig omöjligt. Ock även för dem, som längre tid
arbetat vid arkivet, har ställningen stundom blivit bekymmersam.
En sak som härvid särskilt må nämnas är, att vid sjukdom — för så vitt sjukdomstiden överskrider outtagen semester-
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tid — faran för att stå utan allt ekonomiskt stöd från institutionens sida genast blir överhängande. På samma gång uppstår för institutionen fara för att vikarie ej skall kunna mer
än i högst otillräcklig mån erhållas, till stort men för arbetet
ock med risk att detta på viktiga punkter alldeles lamslås.
För kortare tider ha i vissa fall provisoriska anordningar kunnat träffas med tillfällig arbetsjälp som vikarier ock med anlitande av institutionens i regel blott till några hundra kronor
uppgående besparade räntemedel som sjukkassa. Men otillräckligheten av dessa anordningar är uppenbar, ock det har
också i vissa fall — hittils lyckligtvis helt få — blivit nödvändigt att helt indraga arvodet utan att i dess ställe ge något
ekonomiskt stöd, då sjukdom inträffat.
Den gamla metoden, som här följts, i det man räknat på
studenter ock doktorander såsom huvudmedarbetare, räcker ej
längre till. Det helt individuella arbetet tenderar starkt till
en av de individuella intressena betingad specialisering ock
utförlighet av sådan omfattning, att en riksundersökning, som
väsentligen bygger på en serie individuella arbeten, uppenbarligen ej kan gå annat än mycket för långsamt. Det erforderliga sammanhanget i arbetet kan ej ernås, ock den inarbetning ock erfarenhet, som med mycken uppoffring av tid ock
kostnad förvärvats av mången, som under ungdomen utbildat
sig till medarbetare i detta företag, kan ej tillgodogöras för
sitt ändamål, när den ene efter den andre övergått eller står
i begrepp att övergå till skolarbete eller annat arbete på olika
håll, som i regel ej lemnar på långt när tillräcklig tid övrig
för de brådskande samlareuppgifter eller andra vetenskapliga
uppgifter, som det nu gäller. Flera studantgenerationer ha
redan avlöst varandra, under den tid Landsmålsarkivet funnits
till, ock nuvarande medarbetare stå snart i begrepp att lemna
värket, om ej en sådan anordning kan träffas, att de utan att
alltför länge undanskjuta omsorgen om sin framtid, kunna
tryggt fortsätta detta arbete.
Det är svårigheter av här angivet slag, svårigheter för
både institutionen ock de enskilda, som göra frågan om en
fastare anordning än den nuvarande till en angelägenhet, som
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påkallar snar lösning. Den nuvarande personalen kan ej
minskas, utan den måste tvärtom ökas ock detta ej efter åratal,
utan genast, därest ej arbetet skall till högst väsentliga delar
inställas. Snart försvunna möjligheter att tillvarataga den
muntliga traditionens flyktiga material skulle härmed vara
förspillda.
Att nu ge Landsmålsarkivet en fastare organisatorisk ock
ekonomisk grundval vore ej detsamma som att helt nyskapa
en institution. Ehuru helt ock hållet ställt på extra stat ock
beroende av att årligen sökta riksdagsanslag beviljas ock i
stor utsträckning utfyllas med andra medel, som på olika håll
måste sökas, har Landsmålsarkivet dock nu så länge ock i så
stor utsträckning fungerat som en institution ock därunder
kommit ett så avsevärt stycke på väg mot åtminstore vissa
av de föresatta målen, att förutsättningarna för en mindre
provisorisk anordning nu torde vara väsentligt andra än vid
begynnelsen för 15 år sedan. Vi drista i detta sammanhang
erinra om ett helt nyligen av Statskontoret till K. Maj:t avgivet yttrande över en hemställan, som gjorts av skolrådet i
en norrländsk socken angående föreskrift rörande avlöningsförmåner, som kunde tillerkännas en i församlingen anställd
folkskollärare för läsåret 1928-1929, då han åtnjuter tjänstledighet för att för Landsmålsarkivets räkning i en annan
norrländsk socken, Frostviken, där ett av Sveriges ålderdomligaste ock intressantaste mål talas, uppteckna ordförråd ock
folkminnen. För detta uppdrag besitter denne folkskollärare,
Levi Johansson, bättre förutsättningar än någon annan, enär
målet är hans modersmål ock han under mångårig samlarvärksamhet i Nordiska Museets, Norrlands Kulturhistoriska
Museums i Härnösand ock sedan 1926 i Landsmålsarkivets
tjänst dokumenterat sig som en synnerligen skicklig ock nitisk
upptecknare. I sitt yttrande häröver uttalade Statskontoret
som sin uppfattning, att Landsmålsarkivet intoge en sådan
ställning, att ifrågavarande uppdrag finge betraktas som offentligt uppdrag ock avlöningen följaktligen finge utgå på av
skolöverstyrelsen föreslaget sätt.
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VIII. Förslag.
Behovet av en fastare form för »Undersökningen" än den
nuvarande behöver ej innebära upprättande av en stor institution
på ordinarie stat. Vad större delen av den värksamhet beträffar,
som vid Landsmålsarkivet bedrives, gäller det, att den till sin
natur innebär ett engångsarbete. Detta engångsarbete måste
emellertid inriktas på ganska lång sikt. Det kan ej begränsas
blott till att under ett årtionde eller liknande kort period i
orterna uppteckna så mycket som möjligt av den äldsta nu
levande generationens dialektala uttal, ordförråd ock uttryckssätt samt folkminnen av alla slag. Vad sålunda kunde erhållas,
bleve på en gång för mycket ock för litet. Det skulle ej
kunna inriktas på det viktigaste ock ej häller kunna giva ett
så representativt ock så kritiskt sovrat material, som både
folkmåls- ock folkminnesforskningen behöva. Det är ej nu
tid ock möjlighet att överallt framgå med stor utförlighet.
Men det är, såsom närmare utvecklats i Folkminneskommittåls
betänkande (del I, s. 65 ff.), »ett vetenskapligt krav, som ej
borde vara ouppfyllbart», att — med användande av vissa, på
enstaka håll utförda, mera ingående men lokalt begränsade
samlingsarbeten som stödjepunkter — få hela landet omspänt
med ett nät av. mindre brett lagda undersökningar, vilka tillsammantagna kunde ge en fullständig geografisk överblick
över det hela ock tillgodose alla de viktigaste ifrågakommande
synpunkterna. Detta, , som uppenbarligen är ett arbete för
flera årtionden, men dock ett arbete som ej kan göras mer
än en gång ock ej kan med framgång bedrivas, sedan källorna
i alla fall snart nog sinat, borde få utgöra livstidsarbete för
några nu värksamma ock ytterligare några nu begynnande
forskare ock samlare, på samma gång det utgör ett mer eller
mindre tillfälligt arbete vid sidan av annat för ett större antal såväl vetenskapsmän som lekmän. I varje fall behöva
både fasta ock mera tillfälliga deltagare i arbetena vinna anställning under sådana förhållanden, att de åtminstone i någon
mån kunna överblicka såväl sina arbetsuppgifter som de ekonomiska villkor, vilka kunna bli förknippade med dem.
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1. Personliga anställningar på indragningsstat.
En lösning av frågan, hur en mera tryggad ställning skulle
kunna beredas åtminstone en väsentlig del av den personal,
på vilken det viktigaste arbetet för närvarande vilar eller kan
komma att vila, skulle kunna vinnas på en visserligen i vårt
land mindre vanlig väg, vartill dock i andra länder motsvarigheter förekomma. Detta skulle bestå i att ge fast anställning,
ehuru ej på ordinarie stat, utan på indragningsstat åt vissa
av arkivets medarbetare, som äro behövliga för vissa viktiga
uppgifter, för vilka andra lämpliga arbetskrafter ej nu synas
stå att få. Detta bleve livsvariga uppdrag, men ej rent personliga forskningsuppdrag, utan tillika insatser i ett samfällt
arbete. Därmed kunde för närvarande vinnas en något fastare
grundstomme för institutionen.
I första rummet synes en sådan anordning böra ifrågakomma för följande medarbetare i Landsmålsarkivet, vilka ovan
nämnts såsom förvaltande vissa maktpåliggande uppgifter, nämligen docenterna Herman Geijer ock Johan Götlind samt fil.
dr Lars Levander.
När nuvarande docenten Ii. Geijer vid den statsunderstödda undersökningens början 1914 anställdes i dess tjänst,
ingick i hans uppdrag ej blott att tjänstgöra pom sekreterare
i styrelsen ock föreståndare för arbetena ock arkivet, utan
även, ock detta som en mycket viktig del av hans uppgift, att
fortsätta av honom sedan slutet av 1890-talet på en stor mängd
orter i Jämtland ock Ångermanland med närliggande landskap
bedrivna undersökningar av dialekter ock folktraditioner. Detta
arbete koncentrerades då i första rummet till västra ock mellersta Jämtlands dialekter, vilkas beskaffenhet ock historiska
ställning göra dem till en lämplig utgångspunkt ej blott för
de jämtska målens utredning, utan också för utredningen av
hela det mellersta Norrlands dialekter. Det växande arbete,
som Landsmålsarkivets utveckling medfört i ock för andra
uppgifter, har dock mer ock mer inkräktat på den tid, som
kunnat ägnas åt dessa undersökningar. Särskilt har det blivit
svårt att finna tid till att utredigera ock färdigställa de gjorda
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samlingarna, varav mycket stora delar, i synnerhet sådana från
åren 1900-1911, ännu ligga i ett konceptskick, som gör det
så svårt att använda dem för andra än upptecknaren själv,
att de, ehuru de nu länge stått tillgängliga på Landsmålsarkivet, blott sporadiskt utnyttjats av forskare. Då samlingarna
— med ett undantag — utfördes utan understöd från någon
institution eller förening, förelåg ingen skyldighet att i renskrivet skick inlemna dem till något arkiv, utan de stannade
i alldeles oförarbetat skick i upptecknarens enskilda ägo. Skola
dessa samlingar, som nu omöjligen kunna göras om, då de
förnämsta sagesmännen länge sedan gått bort, så vitt möjligt
fullföljas ock bli fruktbärande, erfordras ett flerårigt arbete
av Geijer personligen, ett 'arbete som till stor del bör utföras
på resor. Denna del av Geijers uppdrag i Landsmålsarkivets
tjänst synes, innan det blir för sent, böra återupptagas. Ännu
någon tid torde dock detta kunna få stå tillbaka för föreståndarskapet för institutionen, därest detta fortfarande anförtros åt Geijer, i vilket fall dock möjlighet bör snart beredas för hans övergång till att arbeta dels på sagda uppgift
ock vad därmed sammanhänger, dels på sådana delar av ovan
berörda språkgeografiska ock lexikaliska arbeten, som ligga
hans förutsättningar närmast. Det är uppenbart, att ovanberörda uppgifter tillsammantagna kräva hela hans återstående
tj änstbarhetstid.
När nuvarande docenten J. G ö tlin d omedelbart efter sin
disputation 1918 engagerades av den med Landsmålsarkivet
nära förbundna Västgöta folkmålskommitte, för vars värksamhet redogjorts i Folkminneskommittens betänkande (del II,
s. 49), mot ett ur landstingsanslag ock gåvomedel utgående
arvode, skedde detta för att genom honom få till stånd en
fullständig genomgång av Västergötland, varvid jämte dialektmaterial även folktraditioner skulle insamlas ock undersökas.
Hela det äldre materialet har-genomgåtts ock reviderats, vilket
visat sig vara i hög grad behövligt, varjämte — utom ett
antal smärre, på olika håll publicerade skrifter över västgötska
dialekter ock därmed sammanhängande ämnen — utarbetats en
ännu blott i handskrift föreliggande språkgeografisk utredning
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över hela landskapets dialekter, en utredning som med avseende på det grammatiska materialets innehållsrikedom torde
vara den störst anlagda av alla svenska dialektbeskrivningar.
Då denna synes bli för stor för att i sin helhet tryckas, har
Götlind påbörjat en kortare framställning, som dock ej kunnat
fullbordas på de sedan många år tillbaka mycket begränsade
ock splittrade stunder, som Götlind kunnat ägna åt detta arbete. Det blev nämligen snart i stor utsträckning nödvändigt
att anlita Götlind som tillfällig arbetsjälp vid Landsmålsarkivet för dess löpande göromål, ock han har från ock med
1923 varit helt anställd där mot det av statsanslaget till vetenskaplig medarbetare utgående arvodet å 6,000 kr. med en
tjänstgöring, som i så hög grad upptagits av löpande göromål, att en sammanräkning av de stunder, som kunde ägnas
åt hans vetenskapliga huvuduppgift, undersökningen av västgötamålen, på senare tid ej nått upp till mer än två månader
om året ock stundom knappt det. Efter det materialsamlingen
för den språkgeografi ska undersökningen av Västergötland avslutats, har Götlind under senare år ägnat huvudparten av sitt
arbete inom Västergötland ock likaså huvudparten av det insamlingsarbete, som han genom personliga förbindelser organiserat
i detta landskap — som är hans hemort — åt folkminnesuppteckningar, på grundval av vilka han publicerat flera större ock
smärre skrifter. Till avslutande av hans specialarbete över
Västergötlands dialekter, visserligen i sammandragen form,
men dock så ingående, att det bleve ett av de största dialektgeografiska arbetena i vårt land, har beräknats att omkring
två års odelad arbetstid skulle behövas. För såväl den allmänna svenska dialektgeografiska utredningen som för den
allmänna svenska dialektordboken ock ej mindre för folkloristiska specialarbeten äro dr Götlinds stora erfarenhet ock hans
mångsidiga förarbeten en tillgång, som behövs under hela hans
livstid. Han behöver emellertid frigöras till fullbordande av
ovan berörda arbeten, som han påbörjat ock som varken kunna
överflyttas på annan person eller lämpligen länge förenas med
ett fortsatt föreståndarskap för folkminnesundersökningarna,
som han nu, såsom ovan nämnts, provisoriskt bekläder.
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Fil. dr L. Levander har — efter att förut under 15 år ha
drivit ingående studier i Övre Dalarne, särskilt Älvdalen, vars
mål han tillägnat sig så, att han behärskar det praktiskt taget
som en inföding, på ett sätt som torde ha ytterst få motsvarigheter bland »utsocknes» dialektforskare någonstädes — från ock
med 1920, mot arvoden som utgått dels ur landstingsanslag, dels
ur gåvomedel ock på sistone även ur lotterimedel, arbetat inom
Landsmålsarkivet med uppgift närmast att åstadkomma en allmän
undersökning av hela Övre Dalarnes folkmål. Utom sin doktorsavhandling om Älvdalsmålet (1909) har han publicerat en rad
skrifter rörande hithörande frågor ävensom utredningar om folkloristiska ämnen, särskilt sådana som närmast röra Dalarne. Hans
största offentliggjorda arbete är hans, under titeln »Dalmålet»
publicerade, språkgeografiska översikt över dialekterna i Övre
Dalarne, varav första bandet utkom 1925 samt andra ock sista
bandet 1928. Detta arbete är en språkgeografi, ehuru nästan
utan kartor. Det förutsätter, att boken läses med användning
av kartan. Dess innehåll skulle, om ett dyrbarare publiceringssätt hade använts, kunnat framställas på kartor, som i så fall
säkerligen uppgått till många hundra. Hans största arbete
är emellertid ej häller den geografiska översikten över dalmålet, utan den under arbete varande dalmålsordboken, varom
ovan talats. Denna, som, när den en gång fullbordats, kommer
att i vissa avseenden bilda en svensk motsvarighet till H. F;
Feilbergs bekanta ordbok över jylländska allmogemål — en
ordbok som utgör ej blott en ordsamling, utan i väsentlig mån
också en realencyklopedi över den jylländska allmogens folkminnen ock kultur — är Landsmålsarkivets förnämsta arbete
bland alla speciella ordboksuppgifter ock utgör, såsom redan
ovan nämnts, ett experiment avsett att pröva tillvågagångssättet för de ordsamlingar, vilka göras för den allmänna
svenska dialektordbokens skull. För att så vitt möjligt säkerställa detta arbetes fullbordan är en sådan personlig anställning för dr Levanders del, som här föreslagits, erforderlig.
Kunna hans anställningsförhållanden på sådant sätt ordnas,
bindes för livstiden hans för denna speciella uppgift oersättliga
arbetskraft vid arkivets tjänst, där han naturligtvis har en
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viktig uppgift att fylla även vid arbeten för den allmänna
ordboken ock vid folkloristiska arbeten. Skulle däremot hans
anställning icke kunna på dylikt sätt ordnas, blir den faran
omedelbart överhängande, att hans arbetstid vid arkivet avbrytes den 1 september 1929, då — som ovan nämnts —
hans kontraktstid utlöper. Inträffar detta, måste dalmålsordboken nedläggas på obestämd tid, vilket med all sannolikhet skulle innebära, att den aldrig kan fullbordas.
Flera andra fall förekomma, då det kunde tänkas vara
lämpligt att nu föreslå personliga anställningar på indragningsstat. Vi ha dock stannat vid ovannämnda tre fall. Detta
har till en del skett med hänsyn därtill, att de innebära
de mäst utpräglade fall, som bland Landsmålsarkivets medarbetare förekomma, av sådan personlig specialicering inom
vissa forskningsområden, att överflyttning på annan person av
vederbörandes andel i arkivets undersökningsuppgifter vore
mer än vanligt vansklig. Men härvid har också hänsyn tagits
till ett annat skäl. Där för närvarande i övrigt en särskild
person skulle kunna anses självskriven till att utföra en
viktig del av det förestående arbetet, skulle det lätt kunna
leda till oberäkneliga konsekvenser, om ifrågavarande arbetsuppgift vore alltför exklusivt bunden till en viss persons
osäkra livstid ock andra personliga förhållanden. Denna invändning kunde visserligen i viss mån riktas även mot de två
förstnämnda fallen av här föreslagna personliga anställningar,
men vi ha betraktat det som en nödvändig sak, att när docenten Geijer, som nu förestår hela institutionen, ock docenten G ötlind, som nu förestår den folkloristiska sidan av dess
värksamhet, övergå till ovan berörda personliga arbetsuppgifter,
berörda föreståndareskap skola kunna överflyttas på andra,
i Landsmålsarkivets eller i universitetets tjänst anställda
personer.
2. Anställningar på extra stat.
Omedelbart erfordras emellertid uppenbarligen en ordnad
medvärkan vid arkivets arbeten av långt flera vetenskapliga
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medarbetare än de tre ovan nämnda. Redan nu arbetar —
såsom ovan nämnts — med full tjänstgöring vid arkivet ännu
en vetenskaplig medarbetare, fil. mag. M. Eriksson, vilken för
tiden 1/6 1928-8E/5 1929 anställts som vikarie för docenten
Götlind ock uppbär det ur statsanslaget utgående arvode,
som varit beräknat för honom. Dessutom värka med delade
tjänstgöringstider ock mot arvoden, som utgå ay andra
medel än statsanslaget, flera äldre ock yngre vetenskapliga
medarbetare samt tre kvinnliga medjälpare med hel ock ett par
med delad arbetstid. Av denna personal är det flera, vilkas
fortsatta medvärkan är beroende av att de få något bättre
ock något stabilare anställningsförhållanden än de nuvarande.
Det vill synas, som om en sådan förbättring i en del fall borde
kunna ernås, även om vederbörande äro anställda mot å extra
stat utgående arvoden. En jämförelse med vissa anställningar
vid Nordiska Museet ligger nära till hands.
Nordiska Museet har en stab av tjänstemän ock andra
anställda, vilkas löner utgå av statsanslag på extra stat, men
som dock ha en väsentligt tryggare ställning än Landsmålsarkivets personal i alla grader haft ock har. Nordiska Museets
personal tillsättes av Museets nämnd ej för ett år i sänder,
utan i en del fall för stadigvarande arbete i institutionens
tjänst, i andra fall under rubriken »tillfälliga arbetskrafter».
De av museets personal, som ha fast anställning, åtnjuta, när
de till följd av sjukdom måste vara frånvarande från tjänsten
längre tid, än som inrymmes inom stadgad semestertid, sitt
arvode med avdrag av en tredjedel. För pensionering är sörjt
genom en vid museet inrättad pensionsfond, till vilken gå vissa
belopp, som avdragas på de anställdas löner. En liknande
anordning vid Landsmålsarkivet vore en tänkbar utväg att
tillförsäkra denna institution de nya arbetskrafter, som nu
behövas.
Att med erforderlig styrka kunna bedriva alla de undersökningsarbeten, vilka påvila arkivet såsom institution för svenska
dialekt- ock folkminnesundersökningar, är omöjligt utan en
mycket större stab vetenskapliga medarbetare än de tre personer, för vilka i det föregående föreslagits personliga anställ-
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ningar på indragningsstat. Det geografiska område, som nu
utgör föremål för Uppsalainstitutionens arbete, är så stort ock
erbjuder så skiftande ock ofta så svåra arbetsuppgifter —
däribland sådana, som torde höra till de mäst krävande inom
hela Skandinavien — att redan ur denna synpunkt en arbetsfördelning på flera händer är nödvändig, därest arkivet skall
förfoga, över erforderlig sakkunskap för detaljarbetet vid
studenters ock bygdemeddelares handledning eller vid materialets bearbetning i sådana avseenden, som förutsätta närmare
förtrogenhet med en viss landsdels språk ock folkliv. För
Norrland erfordras — utöver vad som kan beräknas bli
utfört genom Geijer — minst två andra på olika norrländska
bygder specialiserade vetenskapsmäns arbete. För Svealandskapen erfordras — utöver Levanders i första rummet till
Dalarne koncentrerade arbete — minst två ock för Götaland
— utom Götlind, som är arkivets expert i frågor rörande
Västergötland ock de språkligt ock kulturellt därmed närmast
sammanhängande bygderna — ännu en kännare, nämligen en
som kan representera Östergötland ock Småland. Slutligen
påkallar Gotland, som intager en särställning bland alla svenska
landskap, ett synnerligen stort arbete, trots — man kunde
också säga till följd av — att för detta landskap tidigare
gjorts samlingar av enastående omfattning. Skola de rika
gotländska materialsamlingarna värdigt fullföljas ock bearbetas,
erfordras ett mångårigt arbete av en kännare. Naturligtvis är
det ej meningen, att särskilda forskare skulle för hela sin tid
vara helt upptagna av var sin dylik, geografiskt begränsad
uppgift, men vid det allmänna undersökningsarbetet, som i
sin helhet torde kräva vid pass en mansålder, behöver alltjämt
dylik ortkännedom vara representerad.
Av ännu större vikt, än att varje landsända alltjämt skall
i arkivets medarbetarstab vara representerad av en särskild
kännare av dess folkspråk ock folkliv, är behovet av en arbetsfördelning efter ämnen. Ovan har nämnts, hurusom ett
steg i riktning mot dylik arbetsfördelning tagits, då docenten
Götlind från ock med den tidpunkt, då de för folkminnesundersökning beviljade lotterimedlen började tagas i bruk, tjänst-
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gjort som föreståndare för denna sida av arkivets värksamhet.
Men vi ha också i det föregående framhållit, hurusom detta
blott utgör ett provisorium ock icke någon fullständig lösning
av frågan om folkminnesundersökningarnas organisering i
Uppsala, som nödvändigtvis kräver en fastare anordning. Ett
förslag härom ha vi framställt i en tillsammans med HyltenCavallius-stiftelsen i Lund ock Institutet för folkminnesfotskning
vid Göteborgs högskola den 15 oktober 1927 till K. Maj:t ingiven underdånig ansökan om beredande av medel för organiserande av folkminnesundersökningar. Vi kunna ej underlåta
att här ge uttryck åt våra bekymmer över att sakna tillgångar
motsvarande vad då begärdes. Ur en annan synpunkt är det
också ägnat att inge allvarliga bekymmer, om doc. Götlind
skulle alltför länge bli upptagen av sitt provisoriska föreståndarskap för folkminnesundersökningen ock därigenom
såväl det annars ganska nära förestående avslutandet av
hans språkgeografiska arbete över västgötamålen undanskjutas som ock andra personliga undersökningar, vilka han haft
för händer.
Det har också i det föregående framhållits, hurusom därjämte även det behovet för närvarande gör sig starkt gällande att inom arkivet förfoga över en särskild arbetskraft,
som kan mera odelat ägna sig åt sådana arbeten rörande
materiell allmogekultur, vilka oskiljaktigt sammanhänga med
arkivets undersökningar, särskilt med dess ordboksarbeten. Vid
utarbetandet av de sakligt-språkliga frågelistorna för ordinsamlingen, vid granskning ur sakliga synpunkter av de inkommande svaren — vilka ofta utgöras av utförliga sammanhängande skildringar, författade av allmogemän — vid handledning av upptecknare ock för materialets bearbetning erfordras
en person, som får tillfälle att specialisera sig i ifrågavarande
riktning ock häråt ägna sin huvudsakliga arbetstid. Det
bar under innevarande år visat sig, att halvtannat tiotal
frågelistor över ämnen rörande allmogens materiella kultur
hunnit författas inom arkivet under samarbete mellan flera av
dess medarbetare samt med tjänstemän vid flera andra institutioner, främst Nordiska Museet. Av de under detta år ut-
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arbetade frågelistorna — som i omfång växla mellan ett halvt
ock två tryckark — ha dock på grund av bristande arbetskrafter ock på grund av brist på pänningmedel ännu blott
fyra utkommit i tryck (nummer 12-15), under det fyra föreligga i korrektur. De övriga användas ännu så länge av upptecknare ock bygdemeddelare endast i maskinskrivna exemplar.
Antalet ämnen, varöver dylika frågelistor beräknats skola bli
behövliga, uppgår till omkring två hundra — en siffra som
kommer rätt nära siffrorna för motsvarande arbeten vid vissa
moderna utländska dialektordböcker. Skall den mycket givande
materialinsamling, som med jälp av dessa listor hos oss påbörjats, kunna inom rimlig tid genomföras, är det uppenbarligen
nödvändigt, att en särskild medarbetare, som besitter härför
erforderliga kvalifikationer, får under de närmaste åren ägna
sin huvudsakliga arbetstid åt denna uppgift tillika med andra
i sammanhang härmed stående arbeten. Den av Landsmålsarkivets medarbetare, som utfört det mästa hithörande arbetet
under arbetsåret 1927-1928, är fil. mag. Manne Eriksson, som
härför besitter sällsynt gynnsamma förutsättningar, dels på den
grund att han själv till ett par ock tjugu års ålder deltagit i
de i en gammaldags jordbrukarebygd bland allmogen förekommande arbetena, dels ock på grund av sina studier ock den
erfarenhet han förvärvat som biträde ej blott vid Landsmålsarkivets, utan även vid Nordiska Museets arbeten på skilda
håll samt genom vidsträckta resor även i främmande land.
Mag. Eriksson, vilken, när han utförde det mästa av arbetet
med frågelistorna, tjänstgjorde som tillfällig arbetsjälp i Landsmålsarkivet ock som sådan hade tillräcklig tid för denna uppgift, har emellertid nu, såsom ovan nämnts, från ock med
den 1 juni detta år inträtt i arkivets tjänst som doc. Götlinds
vikarie ock i sådan egenskap måst åtaga sig huvudparten av
expeditionsarbetet. Att härmed förena den maktpåliggande
uppgift, som arbetet med frågelistorna innebär, låter sig ej
göra, utan att detta arbete oundvikligen blir tillbakaskjutet.
Det är därför ett av Landsmålsarkivets för närvarande allra
angelägnaste önskemål, att mag. Eriksson kunde anställas på
sådana villkor, att hans arbetstid kunde frigöras för frågelist-
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arbetet. Detta kan ej ske, med mindre än att särskild arbetskraft kan anställas för expeditionsarbetet, ett önskemål vartill
vi senare återkomma.
Därest tillfälle beredes oss att på extra stat, men med en
viss fasthet anställa sådana vetenskapliga medarbetare, som
vi i detta sammanhang avse, vore det vår mening att däribland
söka förvärva åtminstone en person, som specialiserar sig på
det stora område, som innefattas under begreppet folkminnesundersökningar. Även om vi kunna räkna på att bland ifrågakommande dialektforskare flera tillika äro i mer eller mindre
mån folkminnesforskare, räcker ej detta.
Den folkloristiska sidan av arbetet är vida mer arbetskrävande, än att det kunde tillräckligt sörjas därför genom
föreståndaren — hälst om denne fortfarande skulle blott
provisoriskt förestå arbetet ock sakna den amanuensjälp, som
vi i ovan citerade ansökan den 15 oktober 1927 beräknat
vara behövlig vid sidan av den ordinarie föreståndarebefattningen — biträdd endast av personer med ett mellan dialektforskning ock folkminnesforskning delat intresse. Särskilt om
det skall bli möjligt att, på sätt ovan angivits vara önskvärt,
med utgångspunkt i Landsmålsarkivets täxtsamlingar börja arbeta på systematisk genomgång av vissa grenar av folkdiktningen, skulle redan härför erfordras, att någon av arkivets
medarbetare för en följd år framåt finge sysselsätta sig i stor
utsträckning härmed. Därvid kunde egentligen de folkloristiska arbetsuppgifter, som gälla folktro ock folksed, påkalla
egna arbetskrafter.
Vad beträffar det i Folkrninneskommittens betänkande
(del I, s. 126 f.) framhållna behovet av att föreståndaren för hela
institutionen, även förutsatt att han till sin personliga studieriktning är dialektolog, får vid sin sida en biträdande arbetsledare vid dialektundersökningarna, ha vi ansett det lämpligt,
att, därest flere dialektologer genom nu föreslagna anordningar
fästas vid arkivet, en av dem skall kunna, på samma gång
han närmast svarar för en viss landsdel, också lemna föreståndaren det bistånd vid arbetsledningen i stort, som under
alla omständigheter är behövligt.
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Vid ett överblickande av å ena sidan de behov av vetenskapliga medarbetare, som ovan berörts, ock å andra sidan
den persontillgång, som man för närvarande synes kunna räkna
med, har det visat sig, att antalet av de på extra stat anställda
medarbetare, som arkivet behöver för att fylla sina undersökningsuppgifter under den närmaste tiden, då de stora engångsarbetena böra bedrivas, stiger till ett antal av åtta, varvid
räknats även med de möjligheter som finnas att i vissa fall
förena mer än en uppgift hos samma person.
3. Arvodesberäkningar.
Vad beträffar arvodena för dem, som ovan föreslagits skola
anställas med personliga uppdrag på indragningsstat, föreslå vi,
att det för Geijer sättes till likhet med löneklassen B 30, under förutsättning att föreståndareskapet för institutionen under
den närmaste tiden fortfarande kommer att vara uppdraget
åt Geijer. Skulle framgent så ej bli fallet, torde antingen en
föreståndarebefattning med nämnda löneförmåner böra uppföras
på extra stat ock tillsättas av K. Maj:t efter förslag av styrelsen
eller möjligen föreståndareskapet då förenas med en universitetsprofessur. För Geijer föreslå vi från den tidpunkt, då han
möjligen kan övergå från föreståndareskapet till ovannämnda
speciella arbeten, samma lönebelopp, som nu föreslås för Götlind
ock Levander. För dem synes avlöning böra sättas till likhet
med löneklassen B 26. För de på extra stat anställda vetenskapliga medarbetarna föreslå vi två olika löneklasser, nämligen
dels samma klass som ovan föreslagits för sistnämnda på indragningsstat anställda medarbetare, dels en lägre löneklass,
nämligen B 21. Hälften av de härvid påtänkta vetenskapliga
medarbetarna synes oss böra honoreras enligt den förstnämnda
beräkningsgrunden, den andra hälften enligt den sistnämnda.
Till motivering av de föreslagna lönebeloppen få vi anföra följande. Till Geijer, G-ötlind ock Levander utgå för
närvarande arvoden med ett belopp av 9,000 kr. för vardera,
utan dyrtidstillägg. Detta belopp motsvarar närmast ett arvode enligt B 26. Det motsvarar också i det närmaste lektorslön ock ävenså det arvode, som ordinarie medarbetare i
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Svenska Akademiens Ordbok åtnjuta. Bland de personer, som
kunna ifrågakomma till att nu bliva på extra stat anställda
medarbetare i Landsmålsarkivet, kunna urskiljas två grupper.
Den ena utgöres av personer, som innehava lektorskompetens
— i vissa fall högre kompetens — eller som annars kunna
motse att inom en mycket nära framtid erhålla ett arvode
motsvarande lektorslön, därest de ej, som i ett par fall är
händelsen, redan åtnjuta sådant eller motsvarande arvode.
Den andra gruppen utgöres åter av något yngre vetenskapsmän, i allmänhet filosofie licentiater eller magistrar, som stå
nära licentiatexamen. För dessa kan för närvarande ett arvode enligt B 21, vilket ungefär motsvarar vad några av dem
redan ha, vara tillräckligt. För de fall, då någon av dem behöver för hela sin tid fästas vid undersökningens tjänst, torde
det dock bli nödvändigt att bereda möjligheter till framtida,
befordran till ovannämnda högre löneklass. I regel torde annars
de ifrågavarande medarbetarne snart skaffa sig förutsättningar
att på annan väg erhålla motsvarande löneförmåner.
Den tanken skulle möjligen kunna uppstå, att ifrågavarande personer eller flera ibland dem, även om anställningsvillkoren vore desamma som nu, i alla fall skulle stanna vid
arbetet ock att tilltänkta nya medarbetare skola kunna erhållas utan att sådana förbättringar, som ovan berörts, komma
till stånd. I ett par fall kan det nog vara händelsen, att personer, som nu äro inne i arbetet, knappast ha annat val än att
stanna; men vad andra beträffar, måste vi säga, att Landsmålsarkivet ej längre kan kvarhålla dem, utan att ställningen förbättras på sätt vi ovan angivit. Ej häller kan Landsmålsarkivet
räkna med någon möjlighet att förvärva de behövligaste nya
arbetskrafterna under hittilsvarande osäkra förhållanden.
4. Tillfälliga vetenskapliga medarbetare, bygdemeddelare
ock resor.
Utom dem, som här ovan beräknats skola kunna ägna
sitt arbete helt åt med Landsmålsarkivets värksamhet sammanhängande undersökningar, behöves ett ej ringa antal till-
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fälliga vetenskapliga medjälpare, som antingen på grund av
uppdrag från arkivet eller på grund av understöd, som efter
ansökan lemnas dem från arkivet, utföra sådana särskilda arbeten, vilka tillhöra arkivets allmänna undersökningsplan. Som
exempel kunna nämnas rektor P. Envalls undersökning om
bärgslagsmålen i Dalarne, varav första delen inom några månader torde utkomma som akademisk avhandling, men vars
fortsättning, vartill långt hunna förarbeten finnas, är beroende
av ekonomiskt understöd; lektor A. Vestlunds undersökning av
dialekterna inom hela Medelpad, varav första delen utkom som
akademisk avhandling 1923 ock varav fortsättningen till ej
ringa del föreligger i tryckfärdigt skick; en av fil. kand. E.
Brevner under samvärkan av äldre ock yngre dialektforskare
nyss påbörjad undersökning i Närke, åsyftande en översikt över
hela landskapets dialektgeografi; fullbordandet av den genom
flera forskare i samarbete bedrivna undersökningen av hela
Västmanlands dialekter o. s. v. Till arbetsuppgifter, som inom
en nära liggande framtid måste på liknande sätt understödjas,
höra även planerade arbeten om svenska gåtor, om sägner
m. m., gjorda i anslutning till Landsmålsarkivets ock andra
arkivs materialsamlingar samt åsyftande att i sammanhang
med materialets bearbetning kunna tjäna till ledning vid indrivandet från bygderna av kompletterande material. Skola
dessa ock andra arbeten, som det är av vikt att få utförda
såsom led i det hela, kunna komma till stånd utan en tidsutdräkt, som på allt sätt är menlig för arbetet, då måste möjligheter beredas att vid de tidpunkter, då det kan för arbetenas fullbordande vara av största betydelse, ge ekonomiskt understöd. Behoven ställa sig i olika fall högst växlande. Vi
kunna förutse, med hänsyn till nu kända förhållanden, att årligen skulle kunna räknas med kanske ett tiotal fall. De understöd, som härvid behövas, kunna någon gång gå till så stora
belopp, att därmed kan honoreras en persons arbete under ett
helt år, men oftast hålla de sig naturligtvis vid mycket lägre
belopp. Skulle dessa individuella arbeten kunna pådrivas så
mycket, som deras betydelse för å ena sidan materialsamlingen,
å andra sidan överblicken över det hela skulle kräva, så synes
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ett årligt belopp av i medeltal omkring 25,000 kr. kunna behöva disponeras härför under den tid, då arbeten av detta
slag, språkliga ock folkloristiska, böra med hänsyn till givna
förhållanden starkt pådrivas.
De i det föregående nämnda stadigvarande ock tillfälliga
medarbetarna böra allesamman vara vetenskapligt utbildade
personer, vilka på en gång bearbeta materialet ock direkt
eller indirekt bidraga till insamlingen av nytt material. Därutöver kräver dock materialinsamlingen högst betydande kostnader, vad beträffar både det direkta uppteckningsarbetet
ock det sålunda insamlade materialets bringande i färdigt skick
genom renskrivning, utredigering ock ordnande i detalj. Mellan
kostnaderna för uppteckning ock kostnaderna för utredigering
kan ingen skarp gräns dragas. Ej häller kan det dragas någon
skarp gräns mellan ersättning åt upptecknare ock den utgiftspost, som i Landsmålsarkivets budget av gammalt kallats »inlösen av handskrifter». Under äldre tider fordrades som en
självklar sak av utsända upptecknare, att de skulle inlemna
sina samlingar utan annan betalning än de i regel knappt tillmätta reseersättningar, som kunnat anslås åt dem, således utan
någon ersättning för de renskrivnings- eller redigeringsarbeten,
som skulle utföras efter resans slut. Följden blev, att många
samlingar icke kunde erhållas i renskrivet skick eller, om de
voro renskrivna, att tillräcklig tid ock omsorg ej nedlagts på
renskrivningen. Nu för tiden upprätthålles någorlunda den
gamla fordran gent emot yngre resestipendiater. Det visar sig
dock vara nödvändigt att hädanefter i betydligt ökad utsträckning räkna med behovet av särskild ersättning för redigering
ock renskrivning, särskilt till sådana uppteckningsresande, som
göra de största ock de mäst kvalificerade samlingarna, samt
att inom arkivet i många fall värkställa utredigering ock renskrivning med biträde av andra personer än dem, som utfört
uppteckningarha. I dessa beräkningar har det ej häller synts
oss lämpligt att på skilda konton föra vetenskapliga forskare
ock meddelare i bygderna, bland vilka sistnämnda finnas
åtskilliga vetenskapliga medarbetare ock några lekmän, som
utveckla sig i sådan riktning. Uppenbarligen kommer för
5- 28287. Sv. landsmål. Undersökningar.
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framtiden en förhållandevis stor del av uppteckningsarbetet
att mer ock mer förläggas till bygdemeddelare, i den mån sådana
hinna i de olika orterna förvärvas ock utbildas. För närvarande
har Landsmålsarkivet inom hela det område, som nu utgör
föremål för dess värksamhet, ett fyrtiotal någorlunda regelbundet värksamma bygdemeddelare, av vilka många besvara
arkivets frågelistor med ganska utförliga ock värdefulla sammanhängande skildringar från sina orter. Antalet är emellertid ännu mycket för litet. Flera landskap äro ännu alldeles
eller nästan alldeles orepresenterade, enär varken pänningmedel eller arbetskrafter ännu räckt till för att anskaffa nödigt
antal sådana meddelare ock upprätthålla den livliga förbindelse
' med sådana, som kräves, därest medarbetarskapet skall på avsett vis utvecklas. Skall man fullt utnyttja det stora frågelistarbetet, behöver antalet bygdemeddelare flerdubblas. Ett tiotal
i genomsnitt för vart ock ett av de tjugo landskap, inom vilka
undersökningens värksamhet i en eller annan form nu pågår,
synes visserligen mycket, men vore ej för mycket. Det fordras
emellertid utvägar att ge meddelarna någon ekonomisk ersättning
för de bidrag de insända. Endast få ha hittils framhärdat
någon längre tid med att utan någon som hälst ersättning
insända någorlunda regelbundna meddelanden, på vilka nedlagts mera än ett flyktigt arbete. Man skulle kunna beräkna,
.att om staben av smärre, regelbundna bygdemeddelare upparbetades till ett par hundra personer — vilket kunde åstadkommas, därest såväl arbetskrafter för handledning ock granskning av deras arbete som medel till ersättning åt ett så stort
antal bygdemeddelare stode till förfogande — så skulle, att
dömma av de erfarenheter, som gjorts med arbetets nuvarande,
mera regelbundna ortsmeddelare, i genomsnitt kunna från
var ock en under loppet av ett mindre antal år erhållas
årligen ett tiotal sammanhängande skildringar, skrivna i anslutning till dels språkliga, dels folkloristiska frågelistor, ock
därutöver en mängd smärre meddelanden rörande ord ock talesätt, folktraditioner ock allmogekultur, allt för en genomsnittlig kostnad av 75 kr. för varje meddelare årligen. Sammanlagda kostnaden härför skulle under de år, då en sådan
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rörelse i så stor omfattning kunde hållas i gång, stiga till den
kanske förvånande höga siffran 15,000 kr. årligen. Denna
kostnad vore dock lägre än den kostnad, som skulle uppstå,
om utsände undersökare skulle utföra allt det ifrågavarande
arbetet, vilket då skulle dra betydligt längre tid ock i vissa
avseenden ej kunde bli lika givande, som när det utföres av
de i orterna födde ock uppfödde, olärde såväl som lärde.
Men härmed vore dock ännu ej utvägar beredda för mera
än det arbete, som utföres av vad vi kallat »smärre, regelbundna ortsmeddelare». Ur deras krets ha emellertid i flera
fall framgått personer, vilkas arbete höjt sig högst betydligt
över de smärre meddelarnes genomsnitt. Redan under äldre
tider ha i Sverige funnits flere »bygdeforskare», som gjort
mycket väsentliga, i flera fall de väsentligaste insatserna i
samlingsarbetet rörande sina hemorters dialekter, folkminnen
ock folkliv. Landsmålsarkivet, liksom dess systerinstitutioner
på andra orter, räknar för närvarande bland sina värdefullaste
tillgångar det arbete, som utföres av några mera framstående
»bygdeforskare». Även för deras del, liksom för de smärre
bygdemeddelarnes, gör sig på senaste tid ett allt starkare krav
gällande på ekonomiskt understöd. Landsmålsarkivet har
stått ock står i vidsträcktare förbindelse med ett tiotal sådana personer, i vissa fall ledare av eller medarbetare i varsin lokala organisation för uppteckning rörande hembygdens •
traditioner, ock har stundom ekonomiskt understött deras arbete eller viss del av deras arbete. De samlare av dylik typ,
som nu finnas, skulle kunna i betydligt större utsträckning
sysselsättas, om större tillgångar funnes, ock antalet dylika
samlare skulle småningom kunna ökas, kanske till betydligt
mer än det tredubbla. Under förutsättning, att förhållandena utveckla sig på dylikt sätt — något som dock knappast torde kunna
påräknas för någon längre tid — synes ett belopp å omkring
15,000 kr. kunna ock böra årligen med framgång användas
på att kraftigare understödja deras upptecknings- ock undersökningsvärksamhet, som då skulle i högre grad komma arkivet till godo ock tillföra detta ett mera sammanhängande
material.
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För det ovannämnda, härmed nära sammanhängande behovet av medel till inlösen av äldre uppteckningsmaterial är
det ännu svårare att beräkna ett normalbelopp. Den post å
1,500 kr., som ursprungligen var anslagen till »inlösen av handskrifter», men som under lång tid varje år måst minskas,
stundom till blott en tredjedel — i kraft av den medgivna ock
oumbärliga friheten att beträffande vissa poster göra ökning,
beträffande andra minskning, allenast anslagets slutsumma ej
överskrides — kan i alla händelser ej nu för tiden gälla som ett
på långt när tillräckligt normalbelopp. En följd av otillräckligheten av de medel, varmed enskildes samlingsarbeten kunnat
understödjas, har blivit, att nu på en mängd håll i enskild
ägo befinna sig smärre, i ej få fall också större samlingar,
som borde införlivas med Landsmålsarkivet, där vad som närmast sammanhänger med dem till stor del redan finns. Naturligtvis skulle ett arbete på att sammanföra enskilda, spridda
arbeten ej kunna utsträckas i större omfattning över en lång
följd av år, utan det måste, när så mycket som kan förvärvas
av redan existerande samlingar blivit hopbragt, nå ett visst
jämviktsläge. Inf3amlandet av nu i enskild ägo befintligt material kan å andra sidan ej häller koncentreras till en engångskostnad för ett eller ett par år. För de närmaste åren synes
ett genomsnittsbehov å omkring 6,000 kr. för handskriftsinlösen föreligga.
Till kostnaden för utredigering, renskrivning ock excerpering av uppteckningar — arbeten som i vissa fall kräva
högt kvalificerade arbetskrafter — torde med ledning av erfarenheterna från det sista året få beräknas ett årsbehov —
utöver vad som kan utföras genom de mera fast anställda
vetenskapliga medarbetarna — å omkring 15,000 kr., därest
detta arbete skall kunna så utvidgas ock påskyndas, som det
helas samfällda utveckling kräver.
Utan att emellertid vilja göra någon sträng boskillnad
mellan ovan berörda ändamål, d. v. s. ersättningar till i orterna
arbetande upptecknare ock forskare, förvärv av äldre samlingar
samt iordningställande av äldre ock nyare samlingar genom renskrivning, utredigering ock excerpering, anse vi ett sammanlagt
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årsbehov å omkring 51,000 kr. komma att uppstå under den
tid, då arbetet så mycket som möjligt bör pådrivas.
Till resor utförda av omkring 75 personer förbrukar Landsmålsarkivet 1928 inemot 22,000 kr. I genomsnitt torde den
tid, som var ock en av dessa använder på resa, uppgå
till en månad eller något därunder. Det säger sig självt, att
reseersättningarna, som ej utgå efter viss taxa, utan lämpas
efter de särskilda förhållandena, på så sätt måste i genomsnitt bli mycket låga. Skola dyrbarare resor, som också behövas, kunna i tillräcklig utsträckning utföras ock restiden
därjämte kunna förlängas i de många fall, då lämpligt tillfälle därtill erbjuder sig, ock dessutom möjlighet finnes att
utsända nya personer på resor, behövdes en ej oväsentligt ökad
tillgång på till resor disponibla medel. Vi beräkna, att under
de närmaste åren borde minst 30,000 kr. kunna få användas
till resor.
5. Personal för arkivvård ock expedition.
Alla i det föregående berörda utgiftsbehov avse undersökningsarbeten, med undantag allenast av det för föreståndaren beräknade arvodet. Detta får anses gälla dels arbetet
att leda ock i görlig mån deltaga i undersökningar, dels att
utföra sådant arbete, som tillhör institutionsvärksamhetens administrativa sida. Det återstår att redogöra för de behov,
som institutionens inre värksamhet i övrigt medför. I första
rummet kommer härvid behovet av en särskild tjänsteman för
expeditionsgöromål ock arkivvård, med vilka uppgifter lämpligen förenas arbetet att handhava institutionens numera ganska
omfattande ekonomiska förvaltning, ett arbete som blir mera tidskrävande, än det annars skulle vara, därför att redovisning vid
olika tidpunkter skall lemnas till många olika håll. Till denna
post behöves en person, som med hemmastaddhet i arkivets
samlingar förenar biblioteks- ock arkivteknisk förfarenhet.
Arbetsuppgiften är så krävande, att man för att få denna
post på längden tillfredsställande besatt, måste räkna med att
den blivande innehavaren därav kan få motse tryggade an-
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ställningsvillkor ock ett arvode motsvarande det, som ovan
föreslagits för de äldre vetenskapliga medarbetarna, alltså enligt B 26. För närvarande finns emellertid möjlighet att
till detta arbete kunna erhålla en ung, men väl kvalificerad
arbetskraft för det lägre arvodet enligt B 21, förutsatt likväl
att anställningen blir fast ock förenad med utsikt till att han
på denna post, där arbetet uppenbarligen kommer att bli allt
mer ock mer krävande, framdeles må kunna nå upp till ovan
nämnda högre löneklass B 26, vartill den person, som härtill kan
komma i fråga, genom befordran på annan väg har utsikt att
komma. Denna arkivarie- ock expeditionsföreståndarebefattning, vars nödvändighet starkt framhållits i Folkrainneskommitten.s betänkande (del I, s. 126), är nu ännu mer än vid den tid, då
betänkandet avgavs, av behovet påkallad.
Vid arkivet behövs utom ovannämnde tjänsteman en amanuens, särskilt för de stora katalalogiseringsarbeten, som förestå. Hans arvode torde kunna beräknas till belopp motsvarande amanuensernas vid universitetsbiblioteket ock sålunda
uppgå till 4,800 kr.
De tre kvinnliga medarbetare, som för närvarande ha
full tjänstgöring vid Landsmålsarkivet, behöva samtliga bibehållas, ock dessutom erfordras ytterligare en arbetskraft av
denna art, nämligen för kvalificerade excerperingsarbeten ock
biträde vid registrering. För dessa befattningar synes en ersättning enligt B 7 (å 2,628 kr.) behövlig, om lämplig arbetskraft skall kunna erhållas ock behållas. Det till 2,400 kr.
uppgående arvode till kvinnligt expeditionsbiträde, som utgått
ur statsanslaget, har förra året måst höjas till 2,800 kr. Övriga
för ifrågavarande ändamål nu använda arbetskrafter ha motsvarande ersättning.
Den i det föregående nämnda personal, som behöves för
arkivvård ock expedition, får emellertid ej betraktas såsom beräknad blott för vanliga arkivändamål under ordinära förhållanden. Detta arkiv utgör i alldeles särskilt hög grad ej
blott en anstalt för förvaring ock förvaltning av arkivaliska
samlingar, utan är tillika härden för ovan skildrade dialekt- ock
folkminnesundersökningar. Detta förhållande kommer att ställa
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större ock delvis annorlunda beskaffade krav på Landsmålsarkivets personal under den närmaste tiden, än fallet annars
skalle vara. De rent arkivförvaltande göromålen: att mottaga,
registrera, iordningställa ock tillgänglighålla äldre ock nya
samlingar — göromål som naturligtvis få dess större omfattning, ju mer insamlings- ock undersökningsvärksamheten kan
forceras — skulle i Landsmålsarkivet förenas med uppgiften
att vara expeditionskontor för undersökningarna, såväl dialektundersökningarna som folkminnesundersökningarna. Genom
detta året om öppna expeditionskontor skulle förbindelsen
mellan undersökningsledarna ock de enskilda undersökarne
eller samlarne förmedlas; genom här förda dagböcker, personock arbetsregister samt här sammanhållen korrespondens kan
ständigt erhållas överblick över de orter, på vilka undersökarne
äro värksamma, ock vad de undan för undan åstadkomma. Genom
arkivet sändas också, allt eftersom rekvisitioner inkomma, alla
slags materialier till upptecknarne; genom arkivet försiggå slutligen alla utbetalningar ock skötes den bokföring som behövs.
6. Kostnader för institutionens drift.
De delar av institutionens budget, som avse driftkostnader
ock materialier, måste likaledes beräknas för båda de ovan
berörda ändamålen: egentligt arkivarbete ock undersökning.
För upptecknarne erfordras papper i betydlig mängd ock av
sådan beskaffenhet, att det skall kunna motstå tiden ock den
nötning, man kan motse. Den stora tillströmningen av nya
uppteckningar medför också, så länge den pågår i beräknad
omfattning, stora kostnader för alla slags förvaringsanordningar: kapslar, skåp, bokbinderiarbeten m. m. Likaså påkallar
bearbetningen kostnader för sådana jälpmedel som böcker ock
kartor. För de språkgeografiska översiktsarbetena behöva blankettkartor efter beställning tryckas, då i handeln ej finnas för
ändamålet fullt lämpliga underlagskartor. Den största utgift,
som förestår för materialier, blir emellertid tryckningen av
serien »Landsmålsarkivets frågelistor», som börjades år 1926..
Dessa frågelistor böra bli minst ett par hundra. Av de hittils
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utgivna ha de fiästa huvudsakligen behandlat språkligt-kulturgeografiska ämnen. Under förberedelse äro jämväl frågelistor
av rent folkloristiskt innehåll.
I Landsmålsarkivets tidigare stat ha utom utgiftsrubriker,
som — om än mycket ofullständigt — motsvarat ovan berörda
behov, förekommit en rubrik »Tillfällig arbetsjälp ». Härmed
ha avsetts både vetenskapliga medjälpare, som mera tillfälligtvis deltagit i arkivets förvaltningsgöromål, ock kvinnliga biträden av olika kvalifikationer samt slutligen en del skolynglingar ock andra, som biträtt vid det mekaniska ordnandet av
papper, med stämpling, renskrivning m. m. Skulle arkivet nu
erhålla sådan utvidgad tillgång till vetenskapligt utbildad arbetskraft ock till kvinnliga biträden av mera kvalificerad art, vilken i det föregående framställts som behövlig, skulle bebovet
av mera tillfällig arbetsjälp komma att inskränkas till en
mindre del av vad det hittils varit, men dock alltid i någon
mån kvarstå.
Om dessa olika utgiftsbehov har under de sista två åren
större erfarenhet vunnits, ock På grundval dels därav, dels
också på grund av anbud, som infordrats å tryckning av
frågelistor ock framställning av blankettkartor o. s. v., ganska
ingående kalkyler utförts. Vi inskränka oss emellertid här
till att utan närmare detaljer framställa nedanstående mera
summariska beräkningar över de årsbehov, som under de närmast förestående åren kunna anses såsom ett minimum:
Materialier ock inventarier
. kr. 4,500: —
Böcker, kartor ock bokbinderiarbeten » 4,000: —
Tryckning, maskinskrivning m. m. . » 6,000: —
Tillfällig arbetsjälp
» 1,000: —
Expenser
»
800: —
Summa kr. 16,300: —
Det är emellertid att förutse, att därest undersökningsvärksamheten får i av oss avsedd omfattning påskyndas, behoven på den ena ock den andra punkten skola ytterligare
'stegras.
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7. Sammanfattning.
I det föregående har i olika sammanhang framhållits, att
de arbeten, som här äro i fråga, till övervägande del utgöras
av sådant, som måste vara ett stort engångsföretag. Detta
beror framför allt därpå att det material, som till Landsmålsarkivet ock till dess systerinstitutioner insamlas, är statt i upplösning. Att under en längre följd av år bedriva undersökningar genom utsända upptecknare ock genom ortsmeddelare i så stor skala, som ovan framställts, synes oss knappast tänkbart.
Det låter sig dock ej göra att nu fixera vissa tidpunkter,
då de särskilda huvuduppgifter skola vara lösta, som utgöra
föremål för Landsmålsarkivets arbete ock arbetsplaner, mer än
i särskilda fall. Ovan har sagts, att därest de av oss beräknade behövliga arbetskrafterna ställas till förfogande, ett
svenskt dialektkartvärk med täxt sannolikt torde kunna framläggas inom det närmaste årtiondet, men att det andra ock
större huvudmålet, en allmän svensk dialektordbok, måste taga
en mycket längre tid ock att ordboken tillika med språkliga specialarbeten ock folkloristiska uppgifter uppenbarligen kan sysselsätta en generation av forskare. Man har i detta fall
att räkna med å ena sidan ett engångsarbete, begränsat till
ett mindre antal år ock huvudsakligen bestående i vad som
kan utföras genom ett system av omfattande resor ock ett
organiserat arbete av en stor mängd bygdemeddelare, å andra
sidan ett engångsarbete på längre sikt, som dock, även det, är
ett engångsarbete. Vi ha i det föregående framhållit, hurusom man på olika håll i utlandet vid nu pågående motsvarande
arbeten måst begränsa sig till mindre omfattning hos ordboksarbeten ock clialektgeografiska värk. Även hos oss torde sådana erfarenheter kunna tjäna till ledning.
I alla händelser behöver det arbete, som nu pågår, fortsättas. Men det kan ej med framgång fortsättas under Mallsvarande svårigheter. Utan att kraftig ock snar jälp erhålles,
förspilles ej blott mycket av det material, som skulle kunna
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ytterligare upptecknas, utan omöjliggöres också oberäkneligt
mycket av ovan skildrade arbeten.
Vad som behöves, för att Landsmålsarkivet skall kunna
fylla sin stora andel i de ovan skildrade forskningsuppgifterna
— uppgifter vilka falla inom både språkforskningens, folkminnesforskningens ock den materiella kulturforskningens områden — ha vi i det föregående sökt utreda. De olika momenten i våra beräkningar voro följande.
Av arkivets nuvarande vetenskapliga medarbetare beräknade vi, att tre skulle anställas med personliga uppdrag
mot ur indragningsstat utgående arvoden, som för en av dem
beräknades skola utgå enligt B 30 (10,020 kr.), förutsatt att
hans personliga uppdrag tils vidare innefattar fortsatt föreståndarskap för hela institutionen; för de två övriga beräknade
vi, att arvodet skulle utgå enligt B 26 (8,100 kr.). Alltså
skulle sammanlagda beloppet av dessa tre arvoden på indragningsstat uppgå till 26,220 kr.
Vidare beräknade vi, att det dessutom skulle behövas
åtta vetenskapliga medarbetare, helt sysselsatta med ifrågavarande språkvetenskapliga, folkloristiska eller kulturhistoriska
arbeten. För dem ha vi ansett att anställning på extra stat
bör ifrågakomma under förhållanden, som i viss mån vore
jämförliga med dem, som råda vid Nordiska Museet — varvid
anställningarna borde bli mera betryggande än nu förekomMaude anställningar på ett år eller andra korta anställningsperioder, utan att de dock avses skola i sin helhet för all
framtid äga bestånd. I fyra av dessa åtta fall ha vi ansett arvoden enligt B 26 (8,100 kr.), i fyra fall enligt B 21
(6,000 kr.) böra ifrågakomma. Sammanlagda beloppet för ifrågavarande åtta vetenskapsmäns avlöning skulle alltså uppgå till
56,400 kr. om året.
Vidare ha vi räknat med att ett växlande antal vetenskapsmän utanför arkivets fasta personal• borde kunna honoruras för skilda arbeten, utförda på uppdrag eller enligt på
annat sätt träffad överenskommelse. För detta ändamål har
ett belopp av 25,000 kr. synts oss behövligt.
Ytterligare ha vi beräknat, att ett mycket stort antal i
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orterna bosatta upptecknare, av vilka en betydlig del utföra
mycket omfattande arbeten, borde kunna honoreras eller understödjas med växlande belopp. För detta ändamål har ett
sammanlagt belopp å 30,000 kr. synts oss böra vara årligen
disponibelt.
För inlösen av tidigare gjorda uppteckningar har ett
belopp av 6,000 kr. synts oss under de närmaste åren vara
erforderligt.
Vidare ha vi beräknat, att jämsides med insamlingsarbetet bör bedrivas renskrivning ock utredigering av samlingarna tillika med erforderliga avskrifter ock excerpter ur
andra samlingar till en sammanlagd kostnad av omkring
15,000 kr. om året.
Vidare ha vi, på ovan anförda grunder, beräknat, att
under de närmaste åren till resor skulle behövas en kostnad
å sammanlagt minst 30,000 kr.
För att ombesörja de med arkivaliernas förvaltning
förenade arbetena ock tillika därmed expeditions- ock förvaltningsgöromål för samtliga undersökningar ha vi beräknat att
det behövs en särskild personal bestående av en arkivtjänsteman, tillika expeditionsföreståndare, tils vidare avlönad enligt
B 21 (6,000 kr.), en amanuens, avlönad som amanuens vid universitetsbiblioteken (4,800 kr.), samt fyra kvinnliga medjälpare
avlönade enligt p 7 (2,628 kr.). Sammanlagda beloppet av arvodena till den med arkivförvaltning ock expedition syselsatta
personalen skulle alltså uppgå till 21,312 kr.
övriga kostnader för institutionens drift ha vi på
grund av ovan anförda detaljberäkningar uppskattat till
16,300 kr.
Sammanräknas alla ovan nämnda poster, blir totalsumman
226,232 kr.
Det är att förutse, att denna siffra skall värka mycket
högt tilltagen. Sedd mot bakgrunden av de i det föregående
framställda enskildheterna, skall den dock te sig förklarlig. För vår del måste vi anse, att om den återstående
tiden värkligen skall kunna utnyttjas, då behövs fullt ut vad
vi ovan yrkat. Svårigheterna att erhålla vad som behövs
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äro mycket stora, men svårigheterna att fullfölja arbetet, utan
att det nu får en både fastare ock större grundval, äro av sådan art, att arbetet därförutan blir hopplöst.
Det blir uppenbarligen nödvändigt att söka åvägabringa
pänningmedel från olika håll. Men att härvid bygga någon
väsentlig del av vad nu behöver göras på högst ovissa försök
att erhålla gåvomedel vore att bygga på något, vartill ingen
utsikt yppar sig. Visserligen har Landsmålsarkivet vid många
tillfällen mottagit gåvomedel, som i kritiska situationer räddat
institutionens fortsatta värksamhet på starkt hotade punkter.
Men vad som här skulle behövas vore någonting av ojämförligt större proportioner, ock därtill något varpå nu kunde
byggas med en viss säkerhet. Anslag från landsting eller
andra håll kunna ej häller härvid spela någon större roll, då
sådana anslag i regel äro givna för både lokalt ock temporärt
mycket begränsade ändamål ock för övrigt i regel stanna vid
mycket små belopp. Möjligheten att erhålla lotterimedel öppnar däremot utsikter av större mått, utsikter till vilka Landsmålsarkivet får sätta sitt hopp för en högst betydande del av
de önskemål, som ovan berörts. Att fästa arkivet helt ock hållet
vid en på lotterimedel grundad budget synes oss dock ej böra
ifrågakomma. Dels är Landsmålsarkivet en institution av sådan natur, att den synes principiellt böra till väsentlig del
grundas på statsanslag, som ju också från början utgjort huvudsakliga förutsättningen för dess tillkomst ock fortvaro.
Dels torde det ej bli möjligt att utan en sådan, åtminstone
relativ trygghet, som blott på denna väg synes uppnåelig, vid
arkivet kvarhålla eller nyanställa erforderliga, för det helas
fortgång behövliga arbetskrafter. Vi ha emellertid tänkt, att
sådana statsanslag, som för närvarande behövas — vid sidan
av lotterimedel ock eventuella smärre bidrag från andra håll
— såsom ekonomisk grundval för denna institutions värksamhet, kunde bestå i statsanslag på extra stat, nämligen under
ovan berörda förutsättningar ock med undantag för tre fall av
personlig anställning på indragningsstat. Med tiden anse vi
dock att en kärna inom denna institution bör få sådan karakter ock permanens, som förutsätter statsanslag på ordinarie
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stat. Detta gäller dels arkivet såsom för framtiden bestående
arkivinstitution i motsats till de som engångsföretag betecknade, nu aktuella, stora undersökningarna, dels vissa vetenskapliga discipliners ställning. Redan i det föregående har
hänvisats till hurusom i det å Uppsala univei+sitets vägnar avgivna svaret på remiss av FolkminneskommitMns betänkande
framhållits såsom ett universitetets behov att få professurer i
folkminnesforskning ock nordisk etnologi. Detta universitetets
önskemål är även ur Landsmålsarkivets synpunkter synnerligen
angeläget. Med begränsning till den folkloristiska sidan hemställdes, såsom ovan (s. 30 f.) närmare omtalats, om inrättande
av en fast befattning med professors löneförmåner ock med
uppgift att i en person förena de funktioner, som i universitetets ock i undersökningsinstitutionens intresse syntes för
närvarande viktigast.
Den tankegång, som i det föregående framställts, har synts
oss leda till den konsekvensen, att av ovanstående särskilda
moment de under numren 1, 2, 8 ock 9 uppförda vore av natur
att böra bestridas av statsanslag, under det de under moment
3-7 vore av den natur, att de kunde väsentligen täckas av
andra medel, varvid vi särskilt avsett lotterimedel. De medel,
som eventuellt kunde erhållas från andra håll än statsmedel
ock lotterimedel ock som vi naturligtvis även hädanefter ämna
försöka anskaffa, i den mån sig göra låter, torde väl framgent
som tidigare kunna väntas bli begränsade både till omfattning
ock till ändamål, så att de huvudsakligen komma att utgöra
smärre bidrag till vissa lokala uppgifters lösning.
I den ansökan om understöd ur lotterimedel, som Landsmålsarkivet hösten 1928 ingiver till K. Maj:t på samma gång
som Landsmålsföreningarnas i Lund centralstyrelse ock Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs högskola, har Landsmålsarkivet emellertid, i motsvarighet mot vad
de nämnda systerinstitutionerna i sina samtidiga ansökningar
gjort, begränsat sig till blott vad som erfordras för dialektundersökningarna under närmast förestående år, ock därvid ej
räknat med allt som i ovan!tående, på längre sikt lagda framställning avses. Denna ansökan om lotterimedel till dialekt-
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Undersökningar slutar på en summa av 60,000 kr. I närmare
anslutning till vad i föreliggande utredning framställts med
hänsyn till ej blott ett års, utan en längre tids behov, ha vi
däremot dristat framställa våra önskemål inför K. Maj:t i ansökan om statsanslag under åttonde huvudtiteln, i det vi för
året 1929-1930 ansöka dels om ett belopp av 26,220 kr. å indragningsstat, dels om ett belopp av 100,000 kr. på extra stat.
Sistnämnda belopp skiljer sig från sammanlagda beloppet av
de under ovannämnda moment 2, 8 ock 9 uppförda posterna,
som tillsammans uppgå till 94,012 kr., dels till följd därav att
vi ansett att det i Landsmålsarkivets hittilsvarande statsanslag
för resor beräknade beloppet 6,000 kr. ej kan saknas i blivande
statsanslag, även om större delen av de nu starkt forcerade
resorna bekostas av andra medel, dels till följd av en obetydlig avrundning av hela beloppet, varigenom det till 800 kr.
beräknade beloppet för expenser minskas med 12 kronor.

Landsmålsföreningarnas i Lund värksamhet
ock behov.
Utredning från föreningarnas Centralstyrelse hösten 1928.
I. Skånska landsmålsföreningen.
I såväl Malmöhus som Kristianstads län ha undersökningar i större eller mindre utsträckning företagits i alla häraderna. I fråga om det förra länet föreligga uppteckningar
från omkring 180 av dess 240 socknar, i fråga om det senare
från 107 av 144. I Malmöhus län är en början gjord även
till en utforskning av folkspråket i städerna, i det att uppteckningar värkställts i Lund, Malmö, Trälleborg, Skanör ock
Falsterbo i samband med undersökningarna av målen i kringliggande landsbygder. Sammanlagda antalet ordlappar utgör f. n.
omkring 204,000, därav från Malmöhus län omkring 129,000 ock
från Kristianstads län omkring 75,000. Förutom detta på ordlappar skrivna material har föreningen i sin ägo ett icke ringa
antal uppteckningar av annat slag, anteckningsböcker från
undersökningar, grammatiska översikter över enskilda mål, folkloristiska anteckningar m. m. Bland detta material äro särskilt att märka ett stort antal ordlistor, varav somliga ganska
omfångsrika, härstammande från föreningens äldre värksamhet,
då lappsystemet ännu icke var genomfört.
I fråga om undersökningsarbetet i fältet återstår emellertid ännu mycket att göra, för att samlingarna skola nå den
relativa fullständighet, som erfordras för den vetenskapliga
bearbetningen. I Malmöhus län äro sålunda stora delar av
Harjagers, Onsjö ock Luggude härader icke undersökta, ock
i Kristianstads län kräva framför allt de mycket skiftande
Göingemålen fortsatta ganska omfattande undersökningar.
Sammanlagt återstå, som framgår av uppgifterna ovan, av
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Malmöhus län 60 socknar ock av Kristianstads 37 att primärundersöka. Därförutom måste kompletterande ock kontrollerande smärre undersökningar, särskilt i fråga om ordförrådet
ock fraseologien, göras på många ställen, ock på några orter
mera djupgående forskningar, avsedda att få fram det äldre
ordförrådet i fråga om vissa speciellt viktiga kulturområden,
såsom åkerbruk ock boskapsskötsel, byggnadsförhållanden,
manlig ock kvinnlig slöjd m. m. Undersökningarna av folkmålen i städerna måste också fullföljas. En ungefärlig beräkning av tiden ock kostnaderna för vad som sålunda återstår att göra för att åstadkomma ett för den vetenskapliga
bearbetningen någorlunda tillfredsställande primärmaterial har
givit vid handen, att härtill skulle åtgå omkring 100 arbetsmånader å 300 kronor, cl. v. s. omkring 30,000 kronor.
Härjämte bör emellertid en excerpering av äldre ock yngre,
tryckta ock otryckta källor, som äro skrivna på landsmål
eller som behandla landsmål, folklynne, folkseder, folktro ock
folkdiktning m. m., värkställas, för att därur ett viktigt kompletterande språkligt material må utvinnas. Kostnaderna härför
torde kunna sättas till omkring 3,000 kronor.
Vad bearbetningen av materialet beträffar, är denna ännu
i sin begynnelse. Det viktigaste som medhunnits är en översikt av Skånemålens formlära, publicerad av fil. d:r G. Lech
(1925). En redogörelse för de skånska målens ljudlära är
planerad av fil. kand. I. Ingers. Förberedande arbeten för
utgivande av en ordbok över de skånska folkmålen påbörjades
för tre år sedan av fil. d:r G. Billing, men dessa arbeten ha
efter dennes i början av år 1927 timade frånfälle måst tils
vidare uppskjutas av brist på medel att anställa lämplig person
härför. För fullföljande av sistnämnda arbete kan beräknas
en kostnad av omkring 100,000 kronor.
II. Halländska landsmålsföreningen.
Föreningen har hittils låtit värkställa uppteckningar i
Fjäre, Viske, Himle, Årstads, Halmstads ock Höks härader i
Halland. Sammanlagda antalet ordlappar, som inkommit till
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föreningen genom dessa av densamma direkt utförda undersökningar, utgör omkring 115,000. Härutöver har föreningen
bl. a. förvärvat en mycket stor ock synnerligen värdefull ordsamling, som gjorts av den utmärkte bygdemålskännaren P. N.
Pettersson. i Vanda i Fjäre härad. Av denna samling, som
fullbordad torde komma att uppgå till omkring 30,000 ordlappar, har föreningen i renskrivet skick tils dato mottagit
19,000 lappar. Vidare har föreningen som gåva av f. d. statsrådet E. Wigforss erhållit det i ett stort antal anteckningsböcker föreliggande primärmaterialet till hans stora avhandling
»Södra Hallands folkmål», vilket utskrivet på lappar skulle
uppgå till minst 30,000 dylika. Ytterligare har folkskolläraren
J. Salen till föreningen skänkt de rikhaltiga förarbetena till
sin »Ordbok över Fageredsmålet».
Kännedomen om de halländska folkmålen kan, tack vare
Wigforss' ock Kal6ns ovannämnda arbeten, sägas vara i vissa
hänseenden rätt god. Den förre behandlar emellertid blott
den halländska ljudhistorien, ock föremålet för hans utredning
är geografiskt sett egentligen blott dialekterna i de två sydligaste häraderna, Höks ock Tönnersjö, låt vara att viktiga
bidrag lemnas till kännedomen om ljudförhållandena även i
dialekterna inom Halmstads, Årstads ock Faurås härader.
Beträffande Faurås kompletteras kännedomen därom på ett
lyckligt sätt genom Kalens ordbok, ehuru denne bygger närmast blott på ett enda sockenmål.
Trots de nämnda arbetena ock trots föreningens ovan
omtalade insamlingsarbeten äro sålunda hallandsmålen icke på
långt när tillräckligt utforskade. Himle härad är fortfarande
så gott som okänt. Utom Wigforss' sporadiska anteckningar
finnes blott en ordsamling på omkring 4,000 ord från Träslöv.
Från Viske ock Årstads härader föreligga endast mindre
samlingar. De fiästa av föreningens ordsamlingar lemna för
övrigt, vad ordrikedom, fraseologi ock översättningar beträffar,
åtskilligt övrigt att önska. Vad som återstår att gära, innan
föreningens viktigaste undersökningsuppgifter kunna sägas vara
något så när tillfredsställande lösta, är följande: 1) åvägabringande av en större ordsamling från vartdera av följande
6-28287. Sv. landsmål. Undersökningar.
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områden: nordöstra delen av Fjäre härad, Viske härad (med
undantag av Värö socken), en av Himle härads skogssocknar,
en av Faurås härads slättsocknar, en slätt- ock en skogssocken
i Halmstads härad, en socken från Höks härad (t. ex. Ö. Karup);
2) avslutande av de stora insamlingsarbeten, som sedan länge
bedrivits dels av den ovannämnde P. N. Pettersson i Vallda,
dels av en annan framstående bygdemålsforskare, E. Erlandsson
i Veinge socken i Höks härad. Dessutom krävas: 3) smärre
kompletterande ordsamlingar från alla häraderna.
För utförande av de i mom. 1 ovan nämnda undersökningarna beräknas en tid av sammanlagt minst 30 arbetsmånader ock för de kompletterande arbetena enligt moln. 3 minst 25
arbetsmånader. Med en kostnad av 300 kr. pr arbetsmånad skulle
sålunda kostnaderna för sagda undersökningsarbeten uppgå till
i runt tal 17,000 kronor. För fullföljande av de i mom. 2
omtalade uppteckningsarbetena av Pettersson ock Erlandsson
krävas omkring 5,000 kronor. Summa 22,000 kronor.
1 fråga om den vetenskapliga bearbetningen av det redan
hopbragta ock ytterligare inflytande materialet är föreningens
närmaste ock angelägnaste önskemål, vilket hittils av brist
på medel ej kunnat realiseras, utgivandet av en ordbok över
Valldamålet i norra Halland på grundval av P. N. Petterssons
samlingar, vilka som nämnts redan omfatta omkring 19,000
ordlappar ock i fullbordat skick torde komma att uppgå till
omkring 30,000. Detta utgivningsarbete är mycket brådskande;
det är nämligen högst önskvärt, att författaren själv får lägga
hand vid arbetets utredigering för trycket, men denne är redan
en mycket gammal man (över 70 år). Vid sin sida måste han
emellertid ha en språkvetenskapligt utbildad redaktör, som
bl. a. kunde bo 8 å 10 månader i Vanda ock där samarbeta
med författaren. Kostnaden för ett dylikt biträde torde icke
kunna beräknas lägre än till omkring 6,000 kronor. Tryckningskostnaderna beräknas till omkring 15,000 kronor. Summa
21,000 kronor.
Även för södra Halland är det meningen att låta bearbetningen resultera i ett ordboksarbete. Då emellertid förarbetena härför ej hunnit så långt, att några pålitliga kost-
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nadsberäkningar kunna göras, ock då dessutom, såsom nedan
i sammanfattningen av denna promemoria skall utvecklas, den
tanken allvarligt måste övervägas, huruvida icke målen i Syd-halland borde behandlas i en utvidgad »Skåneordbok», måste
denna sak här tils vidare förbigås.
Frånsett det sist nämnda arbetet skulle emellertid, enligt
vad ovan framhållits, för fullföllj ande av föreningens arbeten
erfordras en summa av omkring 43,000 kronor.
III. Småländska landsmålsföreningen.
Genom uppteckningar, som värkställts genom föreningen,
ha ordsamlingar åvägabragts från alla häraderna i Kronobärgs
län med undantag av Uppvidinge härad, i Jönköpings län
däremot endast från Västbo, Östbo samt Västra ock Östra härader. Övriga delar av detta senare län ha samtidigt, enligt
överenskommelse med landsmålsinstitutet i Uppsala, varit föremål för undersökningar, som anordnats från Uppsala. De till
föreningens arkiv influtna samlingarna uppgå för Kronobärgs län
till omkring 35,700 ordlappar, nämligen från Sunnerbo härad
omkring 16,500, från Allbo omkring 4,800, från Kinnevalds
omkring 3,500, från Konga omkring 7,800 samt från Norrvidinge omkring 3,100. För Jönköpings län är den motsvarande
siffran på ordlappar omkring 13,750. Det sammanlagda materialet från båda länen utgör således omkring 49,450 ordlappar.
Såsom delvis framgår redan av de anförda siffrorna, är
emellertid det småländska dialektområdet, ock då särskilt den
del därav som det i främsta rummet kommer an på den småländska landsmålsföreningen i Lund att svara för, ännu långt
ifrån . tillräckligt utforskat. Detta gäller om området i dess
helhet, men framför allt om vissa härader, bland vilka särskilt må nämnas Allbo, Kinnevalds, Uppvidinge ock Norrvidinge. Materialet måste sålunda, för att kunna läggas till
grund för vetenskapliga bearbetningar av större räckvidd, överallt betydligt utökas ock kompletteras; särskilt måste jämförelsevis stora insamlingsarbeten värkställas i de nämnda, mindre
väl tillgodosedda bygderna. 1 all synnerhet måste uppmärk-
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samheten härvid riktas på ordförrådet ock fraseologien, under
det att de grammatiska förhållandena ock särskilt ljudläran
genom de nedan nämnda arbetena av fil. lic. G. Hedström åtminstone för vissa delar av området kunna anses vara jämförelsevis väl undersökta. Förutom dessa mera likformiga insamlingsarbeten äro mera djupgående sådana önskvärda på
olika enskilda punkter, avsedda att tillvarataga så mycket som
möjligt av det ålderdomliga ock karakteristiska i de mäst genuina målens byggnad ock Ordförråd.
Förslagsvis gjorda beräkningar ha givit vid handen, att
för nu nämnda nödvändiga undersökningar torde behövas omkring 70 arbetsmånader. Med en kostnad av 300 kronor pr
arbetsmånad skulle sålunda för föreningens nämnda arbeten
krävas ett belopp av omkring 21,000 kronor.
Vad bearbetning av materialet beträffar, är att nämna, att
fil. lic. G. nedström genom ett mångårigt arbete bragt till
stånd en grammatisk översikt över ett antal sydsmåländska
mål, vilken nu närmar sig sin fullbordan. Rörande det lexikaliska arbete, som även här måste te sig som det önskvärda slutmålet för bearbetningen, hänvisas till sammanfattningen nedan.

IV. Landsmålsföreningen för Blekinge ock Kalmar län.
Föreningen äger genom dess försorg åvägabragta samlingar
från Södra Tjusts, Sevede, Tunaläns, Handbörds, Norra Möre
ock Södra Möre härader i Kalmar län samt från Blekinge.
Det sammanlagda materialet från Smålandsdelen av föreningens
arbetsområde utgör omkring 12,000 ordlappar. I fråga om
Blekinge ha de västligaste målen (Listermålen) varit föremål
för ganska ingående undersökningar av lektor J. Swenning;
dessa undersökningar ha i någon mån ekonomiskt understötts
av föreningen, men väsentligen gjorts på undersökarens egen
bekostnad,. Materialet befinner sig i upptecknarens ägo ock
under bearbetning av honom. Med hänsyn till dessa mera
djupgående undersökningar av Listermålen ha föreningens uppteckningsarbeten huvudsakligen förlagts till övriga delar av
landskapet, särskilt Östra härad ock Hasslö socken i Medelsta
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härad. Det sammanlagda antalet uppteckningslappar från
Blekinge uppgår till omkring 15,000.
Det är tydligt, att både i Kalmar län ock Blekinge län i
fråga om insamlingsarbetet många ock viktiga uppgifter ännu
återstå. 1 båda länen måste betydande ytterligare undersökningar göras i alla häraderna. Vad särskilt Blekinge beträffar,
måste naturligtvis uppmärksamheten i synnerhet riktas på de
härader, som ännu icke eller hittils endast i ringa mån blivit
undersökta. De sålunda återstående önskvärda insamlingsarbetena kunna beräknas taga en ungefärlig tid av 80 arbetsmånader; med en kostnad av 300 kronor pr månad skulle
härför erfordras en summa av omkring 24,000 kronor.
Av de inom området fallande dialekterna ha hittils endast Listermålen varit föremål för bearbetning; detta genom
lektor J. Swenning, som på grundval av sina uppteckningar i
»Svenska landsmål» dels redan publicerat, dels håller på att
publicera en större grammatisk utredning. Denna bearbetning
har i någon mån möjliggjorts genom ekonomiskt understöd
från Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund. Då
uppgiften ligger föreningen varmt om järtat, vill den, om
medel kunna komma att stå densamma till buds, ytterligare
bidraga med en som behövlig beräknad summa av omkring
2,000 kronor. Dessutom är det föreningens syftemål att så
småningom åstadkomma grammatiska ock lexikaliska arbeten
över de ifrågavarande dialektområdena. Föreningens arbeten
äro emellertid för litet framskridna, för att kostnadsberäkningar härför skulle kunna uppgöras. Beträffande de västra
Blekingemålen hänvisas för övrigt i fråga om eventuellt ordboksarbete till sammanfattningen nedan.
V. Sammanfattning.

Av ovanstående redogörelser, som grunda sig på uppgifter
lemnade från de olika landsmålsföreningarna, framgår, att
primärundersökningarn a inom de olika dialektområdena
under de gångna åren av föreningarnas värksamhet i det hela
skridit avsevärt framåt ock resulterat i betydande samlingar
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av uppteckningar. Ännu återstår emellertid, innan landsmålsföreningarna i detta avseende löst sina uppgifter, så mycket
att göra, att arbetet härmed beräknats komma att kräva en
kostnad av minst 100,000 kronor.
Den vetenskapliga bearbetningen åter har inom de
olika områdena antingen blott påbörjats eller ännu icke kommit
i gång. Vad som här framstår som det viktigaste slutmålet är
utarbetandet av dialektordböcker, vilka skulle skänka språkforskningen ett rikhaltigt ock pålitligt material att arbeta
med. I detta hänseende torde, då hänsyn tages till de visserligen mer eller mindre vaga dialektgränser, som härvid kunna
uppdragas, det naturligaste vara att utarbeta en sydsvensk
ordbok, omfattande dialekterna i Skåne, södra Halland, västra
Blekinge ock eventuellt delar av sydligaste Småland, en ordbok för norra Halland, en för det centrala Småland ock en
för Blekinge ock Kalmar läns dialektområde. Av dessa arbeten äro den sydsvenska ordboken ock den för norra Halland
de angelägnaste ock de, om vilkas utförande det omedelbart
borde gås i författning. De ha redan ovan berörts. Den
nordhalländska ordboken skulle, såsom omtalats, byggas på
P. N. Petterssons i Vallda samlingar. Kostnaderna för redaktionsjälp från landsmålsföreningarnas sida ha beräknats till
omkring 6,000 kronor ock tryckningskostnaderna till 15,000
kronor. För utarbetandet av den sydsvenska ordboken i den
form, som omtalas under stycket 1 ovan, d. v. s. innefattande
endast Skånemålen, har en summa av omkring 100,000 kronor ansetts erforderlig. Utvidgas den, såsom här ovan framhållits såsom det riktiga, till att behandla även dialekterna i
södra Halland ock västra Blekinge, torde härtill böra läggas omkring 30,000 kronor.
Förutom dessa ordboksarbeten böra så småningom även
grammatiska översikter, dialektkartor o. d. utarbetas; såsom
av framställningen ovan framgår, äro dylika arbeten delvis
redan igångsatta eller planerade. Kostnaderna för dessa arbeten kunna för närvarande icke någorlunda exakt beräknas,
i synnerhet som de väl delvis få tänkas överlemnade åt enskilda forskares initiativ. Sättes emellertid förslagsvis den
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säkerligen låga summan av 20,000 kronor för alla icke härovan specialiserade bearbetningsföretag, så skulle det samlade
behovet för den vetenskapliga bearbetning, som landsmålsföreningarna syfta till, uppgå till omkring 173,000 kronor.
För alla föreningarnas uppgifter, undersökningar ock bearbetningar skulle sålunda krävas omkring 273,000 kronor.
Härtill ock delvis såsom modifikation av detta resultat måste
emellertid ytterligare läggas följande.
De understöd, som landsmålsföreningarna hittils erhållit
dels genom statsanslag ock lotterimedel, dels genom smärre
bidrag från vissa landsting, ha — i motsats till förhållandena
vid landsmålsinstitutet i Uppsala, där under de senare åren
av statsanslaget sammanlagt 15,000 kronor utgått till avlöning av tjänstemän — helt ock hållet varit avsedda för ock
använts till undersökningar ock bearbetningar. Däremot har
ledningen av arbetena helt ock hållet varit överlemnad åt
frivilliga, oavlönade krafter, som häråt helt naturligt endast
kunnat ägna en mycket begränsad tid. Detsamma gäller
granskningen av det inkommande materialet, vården av samlingarna, vilka nu till största delen förvaras å Lunds Universitetsbibliotek, dessas katalogisering ock registrering m. m.
dylikt, övervakande av utlåning eller begagnande på stället
av materialet o. s. v.
Sedan samlingarna vunnit den omfattning, som nu är fallet,
ock med de betydande arbetsuppgifter som föreligga, kan denna
ordning emellertid icke längre bibehållas. Skall arbetet fullföljas med den kraft ock den fart, som äro önskvärda — ock
härvid bör särskilt erinras därom, att insamlingsarbetena icke
kunna utsträckas över alltför många år, då för varje år det
genuina folkspråket i alla bygder genom invärkan från riksspråket mer ock mer kommer ur bruk ock faller i glömska —
så blir det nödvändigt att härför anställa kvalificerade personer
med tillräcklig avlöning för att binda dem vid landsmålsarbetet
åtminstone under ett avsevärt antal år framåt. Centralstyrelsen anser, att för närvarande två dylika personer äro erforderliga: en högre vetenskapligt utbildad kraft, i vars hand
hela ledningen av arbetet skulle läggas, ock en yngre för sitt
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syfte väl kompetent, som skulle biträda föreståndaren vid arbetenas planläggning ock utförande samt därjämte speciellt
ägna sig åt den viktiga arkivvården, samlingarnas rationella
uppställning, katalogisering, utskrivning på lappar av hittils
på annat sätt föreliggande material, anordnande av excerpering
av tryckta ock otryckta skrifter på landsmål m. m. Förutom
ledningen av arbetet i det hela, varunder även skulle falla
utseende av kompetenta undersökare, granskning av det inkommande materialet o. d., har för den vetenskapligt högre
kvalificerade personen dessutom tänkts även mera specifikt
vetenskapliga uppgifter, till en början förberedande av den
sydsvenska ordbokens redigering. I den yngre medarbetarens
händer skulle, utom vad ovan nämnts, läggas biträdet vid
redaktionen av den nordhalländska ordbok, varom tidigare
talats. De särskilda kostnaderna för ordboksarbetena skulle
härigenom väsentligt nedbringas, i det att dessa till stor del
skulle komma att ingå i lönerna för de tvänne vid landsmålsarbetet anställda personerna. De ovan upptagna kostnaderna
för bearbetningen skulle på grund härav förslagsvis kunna
nedsättas till 73,000 kronor.
Det faller av sig självt, att i ock med en sådan ny anordning av arbetet detta måste göras enhetligt på ett helt
annat sätt än förut. De fyra landsmålsföreningarna skulle
icke längre arbeta självständigt var för sig. I stället skulle
de skapa ett gemensamt undersöknings- ock bearbetningsinstitut, i vars tjänst de nyssnämnda vetenskapliga krafterna
skulle vara anställda. Landsmålsföreningarna borde dock kvarstå såsom gemensamma ägare av detta institut ock skulle i så
fall — liksom de nu utse medlemmar i Centralstyrelsen —
välja var sin medlem av institutets styrelse. Då medel för
drivande av institutets värksamhet, på det sätt här skisserats,
icke mer än möjligen till en ytterst ringa del — de nuvarande
landstingsbidragen — kunna tänkas anskaffade på annan väg
än genom understöd från staten, ock då institutet härigenom
skulle bliva en åtminstone i Viss mån statlig inrättning, skulle
det sannolikt bliva nödvändigt att lägga det under den humanistiska sektionens vid Lunds universitet överinseende, lämp-
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ligast kanske på det sättet, att sektionen enligt av K. Maj:t
utfärdade närmare föreskrifter skulle ha att utse en eller flera
ledamöter i styrelsen, eventuellt även en inspektor för institutet.
Ordföranden i styrelsen borde lämpligen utses av K. Maj:t.
De kostnader, som ett arbetsinstitut av denna form skulle
draga, ha beräknats på följande sätt. För avlöning åt föreståndaren kräves, om en fullt kvalificerad kraft skall erhållas,
ett belopp icke understigande den lön, som utgår till statstjänstemän i lönegraden B 26: 7,860 kronor jämte dyrtidstilllägg. För den yngre vetenskaplige medarbetaren synes en lön
enligt avlöningsreglementets grad B 21: 5,790 kronor jämte
dyrtidstillägg vara den, som bäst motsvarar de på denne ställda
fordringarna. Härförutom måste för reseanslag åt institutets
båda tjänstemän beräknas 750 kronor, för skrivbiträden 2,000
kronor samt för materialier (papper, registreringskartonger,
kapslar m. m.)- 500 kronor. Den sammanlagda staten skulle
sålunda sluta på en årlig summa av 16,900 kronor, oberäknat
dyrtidstilläggen åt de båda vetenskapliga krafterna.
Det är uppenbart, att det för möjligheten att anställa
personer, som kunde ägna sig åt dessa för den svenska språkforskningen så maktpåliggande arbeten som sin livsuppgift,
vore angeläget att ställa den nämnda kostnadsstaten på en för
det blivande institutets tjänstemän fullt betryggande basis.
Härvid vore väl närmast att tänka på att till K. Maj:t ingå
med en underdånig ansökan om proposition till Riksdagen, att
denna måtte bevilja de ifrågavarande medlen på indragningsstat, detta senare för att organisationen vid behov, sedan institutet medhunnit sina väsentligaste arbeten, lätt skulle kunna
minskas. Tils vidare ock till dess att under något år erfarenheter hunnit vinnas om arbetets rätta bedrivande ock på grundval därav mera exakta beräkningar kunna göras, finner Centralstyrelsen det emellertid lämpligast att anhålla om anslagets
beviljande på extra stat ock nu närmast för ett år.
Vad beträffar åter de ovannämnda kostnaderna för undersökningarna och bearbetningarna, 173,000 kronor, däri inberäknad kostnaden för tryckande av den nordhalländska ordboken, hyser Centralstyrelsen den förhoppningen, att medel
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härför skola av K. Maj:t i nåder kunna beviljas av inkomsten
från de månatliga pänninglotterierna. Av samma skäl, som
nyss anförts rörande eventuellt statsanslag, anser Centralstyrelsen det emellertid riktigast att tils vidare anhålla om lotterimedel endast för ett års värksamhet ock med en summa för
denna av 15,000 kronor.

Om dialektundersökningar inom Göteborgs ock
Bohus län samt Dalsland.
En kort redogörelse från Institutet för ortnamns- ock
dialektforskning vid Göteborgs Högskola.
. Genom resolution den 26 mars 1926 har inkomsten av en
lotteridragning beviljats åt ett antal institutioner ock föreningar
för att därmed bestrida utgifterna för vissa trängande arbeten
inom svensk kulturforskning •ock kulturvård. Bland dessa institutioner befann, sig också Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola, som ansökte om medel
för fullföljande av sin värksamhet inom svensk dialektforskning.
Det belopp, som då föll på Institutets lott, var 10,400 (tiotusen
fyrahundra) kronor av begärda 16,000 (i själva värket slutade
de framlagda beräkningarna på 19,800). För användningen av
de erhållna medlen enligt planen ha vi till K. Handelsdepartementet inlemnat årliga redogörelser.
Att vi nu inkomma med en förnyad underdånig framställning i ärendet, beror icke blott på att det sålunda 1926 erhållna beloppet var otillräckligt, utan även därpå, att på vårt
arbetes nuvarande, långt framskridna stadium vissa behov befinnas lika trängande som de, som i främsta rummet måste
tillgodoses genom de 1926 beviljade medlen. I det följande
framlägga vi en översiktlig redogörelse för vad som för närvarande överhuvud är Institutets minimibehov i vad det gäller
dialektforskningen.
Medan landsmålsinstitutionerna i Uppsala ock Lund ha
stora områden att svara för, har Institutet för ortnamns- ock
dialektforskning i Göteborg redan från början begränsat sig
till Göteborgs ock Bohus län (jämte södra Dal). Detta innebär
en möjlighet att företaga en värkligen på djupet gående un-
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dersökning av ett jämförelsevis mindre område. Den vetenskapliga betydelsen härav erkännes också oförbehållsamt av de
nämnda systerinstitutionerna, som själva blott i enstaka fall
kunnat tänka på motsvarande utförlighet. Det bör också framhållas, att bohusmålen på grund av sin ställning som övergångsmål mellan svenskt, norskt ock danskt kräva alldeles
särskild uppmärksamhet.
De hittils av Institutet värkställda, resp. vid dess stiftande
övertagna dialektuppteckningarna från länet uppgå nu sammanlagt till omkring 220,000 ordlappar, vartill komma ordböcker ock ordlistor, täxter, monografier o. d. Uppsatser inom
västsvensk dialektforskning ha publicerats i Institutets skriftserie. I själva värket har Institutet redan nära nog slutfört
den grundläggande materialinsamling i bygden, för vilken plan framlades 1926, i det att blott några få socknar
återstå. Men i stället kunde icke av de då beviljade medlen
ett tillräckligt stort belopp avsättas för de nödvändiga (ävenledes i nämnda plan upptagna) kompletteringsuppteckningar, som om något år skola igångsättas på grundvalen av en
ganska snart avslutad »stomme», som utgör ett extrakt ur de
hittils sammanbragta uppteckningarna.
Minst lika viktigt är emellertid, att Institutet nu kan för
sina dialektologiska arbeten i någon utsträckning förfoga över
relativt stadigvarande, vetenskapligt skolad arbetskraft. För
sådant ändamål kunna för närvarande alldeles inga enskilda
gåvomedel påräknas. Det vore dock ur allmänt vetenskaplig
synpunkt i hög grad beklagligt, om ett arbete, som fullföljts
så långt, skulle behöva av brist på möjlighet att anskaffa de
nödvändigaste skolade krafterna avstanna, innan ens de närmast liggande sammanfattande resultaten kunnat framläggas.
I anslutning till redan bestående förhållanden, som visat
sig i princip ändamålsenliga, finner Institutet sig för ett antal
år framåt behöva arvode dels åt en föreståndare (»sekreterare ock undersökningsledare»), dels åt en vetenskapligt kvalificerad assistent. Den förre, som hittils varit professorn i
nordiska språk vid Högskolan ock som hittils erhållit ett
mindre arvode ur Institutets nu snart förbrukade kapitalmedel,
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borde kvarstå i väsentligen samma uppgifter som hittils: vara
sekreterare inom arbetsutskottet ock styrelsen, övervaka arkivet
ock sköta (åtminstone den viktigare) korrespondensen, planlägga ock leda allt slags arbete, genom kurser instruera undersökarna ock följa deras arbete samt redigera Institutets
skriftserie ock eventuella övriga publikationer. Assistent en,
som hittils av ekonomiska skäl blott varit en genom tillfälliga
uppgörelser anställd jälpkraft, de senaste åren med en tjänstgöring av blott 2-3 timmar pr vecka (oavsett några veckotimmars lågt avlönat arbete med »stommen»), bör sköta arkivet
— där nu av berörda skäl på sistone knappt de oundgängligaste arbetena kunnat utföras — utarbeta en grammatisk
översikt av bohusmålen ock eventuellt vissa andra språkliga
monografier, författa ,eller i varje fall genom register förbereda
en utförlig bohuslänsk ordbok, alltså övertaga de vetenskapliga
uppgifter inom dialektforskningen, som finnas uppförda i planen
av 1926, men hittils ej kunnat bli tillgodosedda. Hans arvode
synes böra likställas med vad som sammanlagt utgår till en
2:dre bibliotekarie vid Göteborgs stadsbibliotek.
Slutligen krävas vissa små belopp för resor (oavsett dem som
ingå i uppteckningsarbetet i bygden), för papper ock tillfälliga
expenser, för inköp av litteratur ock kartor jämte bindning.
Nedan följa anslagsberäkningarna:
Engångsanslag:
Uppteckning i hittils ofullständigt undersökta
socknar, 10 månader å kr. 300: — . . kr. 3,000: —
Komplettering över hela länet (ock s. Dal), 14 »
månader å i medeltal kr. 250: — . . . » 3,500: —
Summa kr. 6,500: —
Mer stadigvarande anslag, pr år:
kr. 2,500: —
Arvode åt föreståndaren
D:o åt assistenten (nu beräknat utan
» 7,000: —
ålderstillägg)
»
250: —
Resor
»
Papper ock expenser
400: —
»
Litteratur ock kartor jämte bindning
250: —
Summa kr. 10,400: —
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På grund av önskvärd likformighet med de samtidigt sökande systerorganisationerna i Uppsala ock Lund ansöker Institutet f. n. ej om större belopp, än vad som kräves för att
dels slutföra de ovan under A nämnda arbetena, dels i anslutning till beräkningarna under B i övrigt upprätthålla
värksamheten under ett års tid.

Översikt av de tre organisationernas
ansökningar.
Landsmålsarkivet i Uppsala har på grund av i det
föregående återgiven motivering ansökt om både statsanslag
ock lotterimedel. Ansökan om statsanslag innefattar två delar,
nämligen dels ett anslag på indragningsstat å 26,220 kr. till
arvoden åt tre personer (punkt 1, s. 74 i det föregående), dels
ett anslag på extra stat å 100,000 kr. (punkterna 2, 8 ock 9,
s. 74 f. ock s. 78 ovan, samt så stor del av den under punkt 7
till resor beräknade kostnaden, som motsvarar vad av tidigare
statsanslag beräknats för detta ändamål). De medel, varom sålunda ansökts, skulle avse Landsmålsarkivets hela värksamhet
ock sålunda komma ej blott dialektforskningen, utan även folkminnesforkningen ock materiell kulturforskning till godo; detta
å ena sidan på så sätt, att flertalet av de personer, vilkas arbete av dessa medel skulle honoreras eller understödjas, i större
eller mindre utsträckning syssla med både den språkliga ock
den sakliga sidan av arbetsuppgifterna, å andra sidan också
därigenom att vissa personer skulle helt eller övervägande ägna
sig åt sådana folkloristiska eller kulturhistoriska uppgifter,
som falla inom institutionens värksamhetskrets. Såväl ansökan
om anslag å indragningsstat som ansökan om anslag å extra
stat avse en längre följd av år, men ej all framtid, utan blott
den tid, som utförandet av vissa stora engångsuppgifter kräver.
Även för den mindre kärna inom Landsmålsarkivet, som är
av sådan natur, att den synes böra äga bestånd jämväl efter
dessa engångsuppgifters lösning, har nu endast beräknats anslag å extra stat.
Landsmålsarkivets ansökan om understöd av lotterimedel
— i motsvarighet till de samtidigt sökande systerinstitutio-
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nernas ansökan om lotterimedel — avser blott förhållandena
under det närmaste året, 1929, ock *medtar ej i hela dess utsträckning allt, som i den på längre sikt lagda utredande framställningen uppräknats såsom förestående behov av den art, att
för deras täckning bidrag torde kunna sökas av lotterimedel.
Sammanlagda beloppet av ifrågavarande poster (nr 3-7, s. 74 f.
ovan — dock med nyss framhållet undantag för en del av
resekostnaderna) uppgår till 100,000 kr. Sammanlagda beloppet av de kostnader för det närmaste året, för vilka Landsmålsarkivet nu sökt täckning av lotterimedel, uppgår till
60,000 kr. De undersökningar, för vilka dessa lotterimedel
begäras, bestå väsentligen blott i fortsättning av samma dialektundersökningar inom vissa geografiska områden ock vissa
ämnesområden, för vilka år 1926 lotterimedel söktes ock beviljades, ehuru med lägre belopp än det då i - ansökan beräknade.
Det av Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i
Lund nu sökta statsanslaget å 16,900 kr., som helt ock hållet
beräknats skola utgå på extra stat, motsvarar väsentligen den
del av i utredningen framställda behov, som gäller upprättandet av ett gemensamt institut ock arkiv för de hittils av de
lundensiska landsmålsföreningarna var för sig bedrivna dialektundersökningarna. Detta gäller närmast blott budgetåret 19291930; men i motiveringen har framhållits behovet av att, så snart
förhållandena det medgiva, vinna fasta anställningsvillkor för
de två vetenskapsmän, som beräknats vara behövliga vid detta
institut i Lund.
Det av Centralstyrelsen sökta understödet av lotterimedel
å 15,000 kr. avser täckning av kostnaderna för ett års värksamhet, i den mån dessa kostnader ej skulle täckas av ovannämnda statsanslag.
Det understöd av lotterimedel å 16,900 kr., varom Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs
Högskola framställt ansökan, innebär dels ett engångsanslag
å 6,500 kr. för fullföljande av samma undersökningar i Göte-

'Usum&
Sous le titre commun Recherches sur les dialectes et
les traditions populaires suedoises (»Undersökningar av
svenska dialekter ock folkminnen») sont reunis trois exposés de
Vetat actuel des travaux concernant les sujets nommes, en ce qui
regarde les institutions et les societes suivantes: Les archives pour
l'etude des dialectes et des traditions, d'Upsal (»Landsmålsarkivet»),
le Comite general des societes de dialectologie (»Landsmålsföreningarna»), de Lund, et l'Institut pour les recherches de noms
de lieux et de dialectes l'ecole des hautes etudes Gotembourg.
En automne 1928, les corporations indiquees ont presente au
gouvernement des petitions d'allocations et de subventions de
loterie beaucoup plus grandes qu'auparavant, afin de pouvoir augmenter et accelerer leurs travaux et consolider les organisations.
Les buts qu'on s'est proposes consistent surtout å, reunir dans les
archives des materiaux pour servir aux etudes en question, et å
poursuivre en province les recherches des dialectes, des traditions,
et des mceurs vite disparaissants. Les collections serviront de
base aux travaux de geographie linguistique illustres par des cartes
et å la redaction de dictionnaires. En mAme temps des collections
de folklore suedois (au sens le plus large) seront preparees. La
dernAre tåche, dont ne s'occupent, cependant, ni les societes
ci-nommees de Lund, ni l'institut de Gotembourg, est l'objet d'une
cooperation du »Landsmålsarkiv» d'Upsal avec plusieurs autres
institutions.
Les archives d'Upsal, dont les travaux comprennent par consequent å la fois les dialectes et les traditions et qui visent å
tout le pays, en etendant son travail sur la
differents egards
plupart des provinces de la SuMe, demande pour les annees
les plus proches, temps de recherches forcees, 11 collaborateurs
(dialectologues, folkloristes et ethnographes), un garde des archives
et un grand nombre de collaborateurs d'occasion. Pour toutes les
depenses calculees, on demande å present la somme considerable
dire environ dix fois le
de 226.220 couronnes par an, c'est
credit accorde jusqu'ici. On compte sur les loteries de Vetat
pour avoir une grand part de la somme necessaire.
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borgs ock -Bohus län samt Dalsland, för vilka år 1926 lotterimedel söktes ock beviljades, ehuru med nedsatt belopp, dels
ett mer stadigvarande understöd å 10,400 kr., avsett till arvoden åt vid institutet tjänstgörande vetenskapliga arbetskrafter ock för denna personals resor (oavsett dem, som ingå
i uppteckningsarbetet i bygden) samt för vissa driftkostnader.
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Les sociegs de Lund demandent un cr&lit de 16,900 couronnes, afin d'Rablir un institut pour Utude des dialectes des
provinces du sud de la Sukle. Deux sOcialistes de dialectologie
doivent åtre engages. De plus, on compte sur un suppl6ment de
15,000 couronnes de loterie pour les autres frais.
L'Institut de Gotembourg demande 16,900 couronnes de
loterie pour des recherches de dialectes dans le Upartement de
Gotembourg et une partie de la province de Dalsland.
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