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En trollformel ur hedendomen.
Av R. STEFFN,N.

I konsistoriets i Visby protokoll för 4 okt. 1705 läses: »Vid
detta tillfälle blef ock talat om Ingeborg trullkånan här i staden, som har botadt dem, som varit gastgripna, menandes sig
dermed intet ondt giordt».
Något vidare om denna sak förekommer icke i nämnda
protokoller, men vad som sålunda korteligen beröres syftar på
början av en typisk häxprocess, som fördes först inför kämnärsrätten ock sedermera inför rådhusrätten under tiden 1 juni
1705 t. o. m. 23 januari 1707 ock vari flera kvinnor blevo inblandade. Genom användande av tjänliga medel, bl. a. tortyr,
utprässades småningom bekännelser om trolltyg av olika slag:
besvärjelser, knivmjölkning, blystöpning ock blåkullafärder
med en mängd detaljer, som här ej kunna behandlas.
Den först anklagade ock svårast graverade var nämnda
Ingeborg Jonsdotter, som under processen vanligen benämndes
»lilla Ingeborg på Eiste klint»1, född i Småland, där hon ock
tillbragt sin ungdom. Hon försvinner spårlöst under rättegångens förlopp, ock som det nämnes, att hon var sjuk, har
hon utan tvivel dött i den ohyggliga fängelsehåla, där hon till
sist hamnade. Bland de första bekännelser, hon avlade, var
den, att hon använt en läsning »för dem, som äro gastgripne;
har mångom hiulpit medh denne bön, och lyder bönen således:
Syster gick til graf ven,
veckte up kiäre broder sin:
eller ästu lijten,
som döde folck har grijpit;
1

Så benämndes även i officiella urkunder norra delen av den s. k.
Klinten i Visby; Eista (Egsta, Eksta) är annars en socken på Gotland.
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Iii tvärböte vill iag möta
med sax, ring ok kiortelgijra,
där vii iag mina heela böter böta,
innan dagen dagas,
innan diure reeser,
innan fogel sine vingar skakar.
I nampn Guds faders, Guds sons ok thens helge andes.
Amen.'
Med avseende på ordförrådet bemärkes:
eller förefaller oklart, kunde tyda på att något vore borta,
men varken värs eller innehåll synes visa någon ofullständighet';
tu liten är att fatta såsom tilltal till en varelse av det slag,
som kallas »de små under jorden», d. v. s. de dödas andar.
Tron på dessas existens i jorden har varit synnerligen rotfästad
på Gotland ock fortlever sannolikt än i dag. I alla händelser
var det fallet för några få årtionden sedan,
tvärböte, dubbla böter; fsv. twör, twxr, i sammans. vanligen twmböte;
kjortelgira 'kjortelflik'; isl. geiri, fht. gro, »vinkel, vinkel- eller triangelformet stykke, i swrdeleshed kile, som er
indsat, indfwldt i et klxdningstykke» (Fritzner) ; sv. dial. gere,
'kilformigt stycke' (Rietz) ; skörte-gere.
djure, kan naturligtvis ej fattas såsom vardagsspråkets bestämda form med betoningen djUre, dels emedan här ej kan
vara fråga om vardagsspråk, dels av värsmelodiska skäl ock
slutligen emedan det samordnade »fågel» i nästa värs har obestämd form. Ordet torde böra uppfattas såsom kollektiv med
betoningen djäre (såsom eke, björke), motsvarande isl. diri i
sammansättningarna bjarndirri, rauddiri, vilket senare i Grågås »synes brugt som en fxllesbenxvnelse, der omfattede hjört
og hrein (Fritzner).
Det är tydligt, att uppteckningen är mycket noggrann; förtjänsten
1
därav tillkommer kämnärsrättens dåvarande notarie Joachim Reichen.
Man kan näppeligen antaga, att däri skulle gömma sig ett elle
2
eller ellen 'alf', ty tilltalsordet är »tu liten!» — Det förefaller sålunda,
som om det här brukades som frågeord.
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Innehållet uppfattar jag på följande sätt:
Systern kommer på natten till sin döde broders grav för
att väcka upp honom ock förmå honom avstå från att hemsöka
de levande. Han får antagas vara den först avlidne bland ett
flertal sådana, ock det är han som sedan har »gripit döde folk».
Anledningen härtill synes vara den, att han ej fått med sig de
vanliga gravgåvorna, vilket systern skall gottgöra med »dubbla
böter». Enligt anteckningar av prästmannen J. P. Kellgren på
1850-talet », har på Gotland ännu i hans dagar den tron varit
gängse, att om andra medel mot »genfärd» icke jälpa, »då lärer det vara säkert, att den döde saknar något i sin grav, ock
detta bör oförtövat ditlemnas».
Den besvärjelsetyp, till vilken lilla Ingeborgs läsning hör,
är den vanliga episk a tr ollf orm el n, som har urgamla
anor ock träffas såväl på fornromerskt område som på fornindiskt (i Atharvaveda), till vilken huvudkategori de berömda
merseburgertrollformlerna höra. I sådana formler berättas en
tilldragelse, som genom att omtalas värkar såsom besvärjelse.
Genom
* berättelsen om ett visst fall kunde man tvinga detta att
ånyo inträda. Här är det sålunda berättelsen om gastens oskadliggörande, som skall värka helande för den sjukdom, som
påföres genom s. k. gastkramning.
Saken beskrives på något växlande sätt, men i allmänhet
är gastkramningen en:eller annan art av febersjukdom. Jo h.
J. Törne r » i »Samling af Vidskeppelser» (handskrift i Linköpings stiftsbibl.) skildrar den sålunda: »Ifrån Papisnio hava
de kvar ett sätt att kurera febros ephemeros, när någon får
rysning, därpå heta, bliver liksom sönderslagen i kroppen,
blöder näsblod och hostar blod, som allt påstår ett par dagar,
tror gemene man, att den blivit gastkramad och kurera honom
med bortläsande». På samma sätt säger J. I h r e, »De superstitionibus hodiernis (diss. Ups.) 1750: »In febribus ephemeris,
qvando qvis corporis tremorem, deinde nimium estum, omnium membrorum dolorem sanguinisque e naribus aut pectore
1
2

Handskrift i Visby läroverks bibliotek.
Författaren var teol, lektor i Linköping, död 1790.
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profluvium sentiat, ejusmodi a spectris violenter tractatum
existimat vulgus: 'Han har blivit gasta kryst'».1
Dessa »febri ephemeri» äro sålunda intermittenta febrar,
frossor, tyfus m. m. Att dylika sjukdomar botas genom läsningar, är mycket vanligt i olika länder, men föreställningen
att orsaken skulle vara kramning eller krystning av vålnader,
»gastar», synes vara inskränkt till Sverige eller har åtminstone
hittils icke uppvisats annorstädes. Den för botande av gastkramning vanliga formeln, upptecknad t. ex. av Linné i
Värend 1741, av Ihre, Törner, Rääf, HyWn-Cavallius m. fl.,
är följande med obetydliga variationer:

Vår Herre Krist och Sankte Per
de gingo sig den vägen fram,
så möter dem en döder man.
Då sa Vår Herre och Sankte Per
till den döde mannen:
»Vart skall du gå?»
Den döde mannen sa:
»Jag skall gå till N. N.» —
»Vad skall du där?»
sa Vår Herre och Sankte Per.
»Jag skall krysta honom, så hjärteblodet skall rotas.»
»Nej det ska jag förvägra dig,
jag ska lägga dig under stock och sten,
så du ska göra ingen man men.
Medan formler av detta slag, stundom sammanfattade under benämningen »möte», vari från kristendomen hämtade eller
i varje fall kristianiserade gestalter möta någon sjukdom ock
»binda» den, äro vanliga intill trivialitet, är däremot lilla Ingeborgs trollformel fullständigt enastående inom den av mig
kända litteraturen ock för oss direkt in i en föreställningsvärld
av otvivelaktigt hednisk natur. Gr a v gåv an förekommer
som bekant redan under den äldre stenåldern, ock seden har
fortlevat långt in i kristen tid, t. o. m. fram till våra dagar i
form av vidskepelse, såsom ovan nämnts. I ock för sig visar
1 Något annorlunda hos HyWn-Cavallius: »Råkar någon ut för en
dag-gast, så blir han våldsamt sjuk med blodhostning ock stora blåa fläckar över kroppen». Liknande hos Rääf.
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detta sålunda ingenting för ålderdomligheten av här behandlade formel. Anmärkningsvärd är den endast i förening med
det andra huvudmotivet, döds upp väckelse n. Detta är
överhuvud taget ett ytterst sällsynt eller rent• av okänt motiv
bland signerierna. Bland 56 motivgrupper i F. A. Hästesko,
»Westfinnische Zauberspriiche» (F. F. Communications 19,
1914) finnes intet fall, icke häller hos A. Chr. Bang, »Norske
Hexeformularer» (Videnskabsselsk. Skr. II, Hist.-filol. klasse
1901, nr 1) med dess 1,576 nummer; icke häller i L. J. Rääf,
»Svenska skrock och signerier», sju delar (handskr. 1865 i Vitterhetsakademiens bibl.); icke häller hos G. 0.
»Värend och Virdarna», 1868. F. Ohrt, »Danmarks
trylleformler», 1917-1921, med 1,269 nummer, känner ett enda
exempel (nr 1097) på ett medel för uppväckande av en död,
icke för att få jälp av honom eller avvärja någon olycka, utan
helt enkelt för att återkalla honom tillbaka i livet igen ock sålunda antagligen tillkommet under kristet inflytande. Dessutom finnas några få fall, som avse att avvärja »genfeerd», sålunda av helt annan natur.
För att finna något med Ingeborgs trollformel så till vida
jämförligt, att en död — momentant — uppväckes för att kräva
något av honom, måste vi gå tillbaka till fornisländsk litteratur ock medeltida folkvisor. I Hervararsagan väcker Hervor
sin fader Angantyr för att få svärdet Tyrfing av honom; i Grögaldr väcker sonen sin moder för att av hänne lära kraftiga
galdersånger. I DgF. 89 »Moderen under mulde» ock Arw.
90 »Styvmodern» är det barnen som väcka sin mot för att få
jälp mot styvmodern. I DgF. 93 »Dödningens bistand» söker
Gertrud jälp hos sin döde gudfader mot en greve, som vill
ödelägga hännes land:
Gertrud tog baade bog och staf,
saa gick hun till hindis gud-faders graf.
Den bok, här är fråga om, är säkerligen en svartkonstbok,
da. »Cyprianus». Sådana böcker hava i Tyrolen rent av kallats
»Gertraudibiicheln». Staven återigen torde hava varit en gandstav, en häxkäpp (is!. gandr betyder som bekant 'käpp' eller
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'stake' begagnad vid »gand», trolldom). Gertrud är visserligen
till namnet egentligen ett kristet helgon, men själva visan anses av Grundtvig »vaere af hedensk oprindelse». Det kan näppeligen vara tvivel härom.
I alla händelser föras vi i dessa dödsuppväckelser tillbaka
till hedniska bruk ock föreställningar. Fullständigt enastående
är kombinationen av dödsuppväckelse ock gravoffer, vilket gör
varje tvivel om trollformelns ursprung i svensk hedendom oberättigat. Den kristliga avslutningsformeln ändrar naturligtvis
intet i detta förhållande. Den vidfogades alla slags besvärjelser
ock underkurer, hurudana de än voro, eller vilket ursprung de
än hade.
Liksom formeln till innehållet är enastående, står den också
i avseende på skönlitterär beskaffenhet nästan i en klass för
sig. Den är — vad som är ovanligt nog bland hithörande
alster — ett stycke värkligt stämningsfull poesi. Avfattningstiden för den nu föreliggande formen måste sättas ganska långt
tillbaka. De ålderdomliga, delvis dunkla orden ock beröringspunkterna med landskapslagarnas ock i någon mån även med
folkvisornas språk ock stil föra oss säkert till medeltiden ock
troligen ett gott stycke tillbaka in i denna. Att även formen i
sin kärna skulle kunna vara ett alster av förkristlig tid, kan
måhända värsen i sin mån bära vittne om. Då denna syntes
mig lemna ett bidrag till professor Eduard Sievers' nya
teorier om den germanska värsen, har jag skickat trollformeln
till honom för undersökning. Med stor beredvillighet har han
ställt sin eminenta sakkunskap till förfogande ock tillåtit mig
meddela resultatet av sin undersökning. Utan att känna något
om formelns proveniens har han av rent värsmelodiska grunder kommit till det resultatet, att den icke vore ursprungligt
gotländsk. Detta är också min åsikt, trots den förankring den
synes äga i gotländsk folktro. Att småländskan Ingeborg Jonsdotter lärt sig sin visdom i hembygden ock att hon som främling icke lätteligen skulle kunnat göra det på Gotland, är sannolikt, liksom det är karakteristiskt, att den enda blåkullaprocess,
som ägt rum på Gotland, så vitt befintliga urkunder meddela,
rör sig kring en fastländska.
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VärSifikatiOnerl.

Av EDUARD SIEVERS
Wenn gewisse Anzeichen in der Intonation nicht trägen,
wiirde ich geneigt sein zu glauben, dass der Zusatz (der christliche Schluss) in seiner vorliegenden Form erst auf Gotland
.gemacht, der Haup1text aber aus dem eigentlichen Schweden
[also mit Ausschluss von Gotland] angewandert ist.
Dass die metrische Form an die alten Gesetze erinnert,
haben Sie bereits selbst hervorgehoben. Ich wärde sogar noch
einen Schritt weiter gehn und sagen, das Versmass sej direct
das der Gesetze, also das des 'Sagverses', den ich in meiner
Ausgabe des Uplandslagh herauszuarbeiten versucht habe. Der
einzige Unterschied scheint mir darin zu liegen, dass in den
Gesetzen schon ein freier Sprachvortragstypus herrscht, während in dem Spruch noch eine mehr gesangmässige Vortragsart
herrscht (was sich freilich schriftlich kaum gut beschreiben
lässt). Die Hauptsache för das Verständnis des Sagverses (wie
ich ihn jetzt ansehe) ist, dass er in einem 212 Takte gebaut
ist, der sich durch seine innere Gliederung auch vom
Takt
streng scheidet. — — —
-

Die Zeilen sind zweitaktig. Der erste Takt jeder Zeile hat
gewöhnlich die Form ijjjj; der Zweite die Form I j j
doch kommen auch zahlreiche, in ihrer Art aber durchaus gewöhnliche Abweichungen vor, die sich so ziemlich alle unter
den Begriff der "Auflösung" bringen, z. B. im 2 Takt bröder
sin =
statt
j
oder im 1 Takte tvårbäte vill
jag =
statt rj •1 j oder gar jag mina hela bceter =
statt
j j
u. s. w. Auf das erste Viertel jedes
Taktes kommt ein Hauptict
auf das 3 Viertel ein leichter
Nebenton ('). Die Versmelodie ist im Allgemeinen steigend, nur
das letzte Viertel (das sehwachbetont ist) sjukt ab:
•
•
•
SYster gick tu l j grd-vn
Die letzte Vollhebung dominirt also, einmal durch ihre
Länge (
zweitens als musikalischer Höhepunkt, drittens erfordert sie auch besonderen Nachdruck. — —
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Ich filge einen Text hej mit Bezeichnung der Takte und
der Haupt- und Nebenicten, auch Notenschemata, die zwar nur
ungefähr andeuten können, wie die einzelne Zeilenform so zu
sagen historisch entstanden ist. Im lebendigen Vortrag können
die hingeschriebenen Notenwerte natiirlich nur sehr cum grano
salis eingehalten werden:
SSrster gick til1 gråfv`ö'n,
v&kte up kiIre briScrö'r sin:
"eller åstu
som j dcede fölk hår 1 gri_p i t?
Tå I tvårbcete vål jag irråt`å.',
med 1 shx, ring ok kjörtel- I
cl-år vill I jks mina 61a bceterIbOaeä): i
Innan dågen 1 elägTs,
i' nnan cliiire 1råsVr,
innan I fögel sine vingar 1 sk6"r:1
Visby i mars 1929.

jJj: i j:jki

jJjJ
oh

1

J.r;jJlejj'i
1 ' j rij j j 1
j rol rj-7.1 i e j.j

J'Jjj lå'j
.fJjJ1 —J 1
rj LLesf

Ett bondbröllop i Österbitterna
på 1830-talet.
Laske härad, Västergötland.
Av EDIT SVENSSON.
Min mormors mor, Kajsa, var 20 år, när det blev bestämt,
att hon skulle ha Pär i Krokstorp. Pär var bara en pojke då
— hade nyss fyllt de aderton — men föräldrarna tyckte det
passade bra, för Pär var duktig ock hade ett gott sätt, ock
vad gjorde det, att han inte hade så mycket, när Kajsa var
enda dotter. Det blev bestämt, att de unga, när hösten kom
ock »anstiden» alltså var över, skulle fira bröllop. Själva midsommaraftonen foro de in till staden för att köpa fästegåvor
eller »begu vning», som det kallades. Pär köpte en »fästemöfal», den grannaste han kunde få tag i, en psalmbok med
silverharpa på pärmen, vita handskar, huvudduk ock mycket
annat smått ock gott, som Kajsa- skulle få. Ock hon köpte
skjorta ock broderad nedfällskrage ock vitt band till »ögla» (rosett) ock granna långstrumpor. Man växlade inte ringar, men
den flicka, som tagit emot fästegåvor, var trolovad i ock med
det. Kort före bröllopet köpte brudgummen vigselringen. Det
hände ofta, att bruden gav en ring som bröllopsgåva andra
bröllopsdagen.
En dag hegåvo sig de unga till prästgården för att ta ut
lysning — detta gjordes oftast, innan man köpte begåvning.
Det var inte utan att man kände sig litet ängslig för den resan.
Man hade hört så mycket om hur den gamle prosten vid dylika
tillfällen kunde sätta åt folk. Ve den, 'som inte kunde sina
stycken! Pär putsade vagn ock seldon, tog den bästa hästen
ock sträckte upp sig i de hemvävda vadmalskläderna ock for
så att hämta Kajsa. Hon hade de sista dagarna haft bråttom
för att få vävt ock sytt den nya röda klänningen, som hon
skulle ha på sig nu, då de skulle till prästgården. Dit ville

14

SVENSSON, ETT BONDBRÖLLOP I ÖSTERBITTERNA

man komma som folk. Till prosten såg man upp som till en
gudom nästan.
Gamle prosten var denna gång inte så farlig, som de väntat
sig. Han förhörde dem bara litet i lillkatekesen, ock när de
inte »dabbade» sig något nämnvärt, »fick nåd gå för rätt».
Prosten klappade Pär på axeln ock sa: »Ja, du min lelle gasse,
hade du kommit för 14 dar sen, då hade du vart för ogger».
I Kajsas hem började de rusta till bröllop. Visserligen var
det än några veckor kvar till den stora dagen, men man gav
sig ej någon ro. När det bara fanns en dotter i huset, så skulle
hännes bröllop bli enastående präktigt. Hela släkten, så långt
ut man kunde räkna, skulle bjudas, ock grannar ock »gålrbönner» ock goda vänner dessutom.
Fader Sigge såg till, att brännvinspannan var i gott skick.
Han var mästare i att bränna brännvin, ock nu vid detta tillfälle ville han riktigt visa sin konst. Ankare efter ankare fylldes. Man måste ju laga, att det fanns tillräckligt av den varan, ty om den tröte, skulle kanske också fästglädjen försvinna.
Ungefär fjorton dar innan började mor Annika mälta korn
ock brygga dricka. Allt, som kunde göras litet i förväg, gjordes naturligtvis.
Tio till tolv dar före bröllopet hämtades »kokemor». Då
blev det liv ock rörelse i hela gården. Stora ock små fingo
jälpa till, allt vad de kunde. Redan några veckor i förväg
hade hon gett order om vad som behövdes ,av kött ock fläsk.
Slaktet måste nämligen göras ungefär en månad i förväg, för
att allt skulle vara lagom salt. Det stektes då inte något
färskt, utan allt sovel kokades, ock då behövde det ha legat i
sälta en tid förut. En präktig stut, som de haft på gott bete,
för den skulle bli bra, ett stort svin ock ett par får fingo sätta
livet till. Dessutom togos några små kalvar till att utöka förrådet.
Bakningen var nästan det viktigaste av alltsammans. Inte
så att man skulle åstadkomma en massa särskilt utsökta saker
i den vägen — nej, man bakade varken småbröd eller tårtor,
men bröd bakades — massor av bröd. Vete odlades inte på den
tiden där hemma, så vetebröd förekom inte. Till några fina
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limpor siktade man till sej litet fint rågmjöl med en vanlig hårsikt. För övrigt bakades måst grovt rågbröd, ja t. o. m. havrebröd fick duga till kalasmat. Dag efter dag knådades alla tråg
fulla, ty ingenting värre kunde hända, än om brödet toge slut
på ett kalas. Den uppfattningen lever alltjämt hemomkring,
så att en kalaskokerska, som råkat ta till lite för knappt någon
gång, aldrig mer kan få något anseende.
De närmaste dagarna före bröllopet kokades hela massor
av kött, fläsk ock korv. Man kokade inte i vanliga grytor,
utan i stora kopparkittlar på 100-200 liter.
Men det var inte bara i bröllopsgå'rden de hade Martas
bekymmer. Alla, som voro bjudna till bröllopet, skulle ha förning med sig, ock denna skulle vara både riklig ock god. Man
tog tjogtals med ägg i förnings-äggostarna, ock brynostarna
gjordes av bara nymjölk ock grädde. Ingen ville komma med
det sämsta. Man visste ju, att det skulle beskådas ock avsmakas av hela laget. Var då sötosten vidbränd eller brynosten
seg, så hände allt, att gummorna skuffade varandra i sidan
ock sågo litet försmädliga ock skadeglada ut. Förningarnas
beskaffenhet var liksom värdemätare på folk. De förrådde,
hurudant stället var, som de kommo ifrån.
Från ett vanligt rejält bondställe var det vanligt att man
till ett sådant här bröllop skickade ett par brynostar, en sötost
eller äggost ock 3-4 kakor bröd. En kaka ock en fläskkorv
skulle vara till kokemor, ock så skulle det vara en kaka till
»tvätterskan», d. v. s. diskerskan, ock gärna någon till andra,
som också jälpte till.
Mor på stället fick ta emot all förning, för att hon skulle
kunna bestämma, hur mycket var ock en sedan skulle ha med
sig hem. Vanligen skickades en limpa ock några skivor av
olika brödsorter i förningsklÅdet tillbaka.
Bröllopsdagen kom, ock gästerna började anlända. De
flästa kommo från brudgummens hem, där det varit s. k.
sporöl (spgrak). Detta sporöl eller förkalas i brudgummens
hem började ibland först på morgonen bröllopsdagen, men för
det mästa dagen förut. Någon gäst begav sig direkt till kyrkan, men detta var inte det vanligaste, utan alla samlades 1
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brudens hem på morgonen. De flästa kommo åkande eller ridande, endast de fattigare gingo till fots. Männen hade svarta
hemvävda vadmalsrockar, kvinnorna hade svarta klänningar
med brokiga sidenskärp ock buro dessutom granna schalar i
vackra färger ock med lång frans.
Flickorna, som skulle bli tärnor eller brudpigor, som det
den tiden kallades, voro aldrig med i brudgummens hem på
morgonen, utan de samlades i brudens hem ock fortsatte därifrån till prästgården, där de skulle klädas. Även bruden begav
sig tidigt till prästgården, där skulle hon klädas i brudstassen
av själva prostinnan. Till prästgården hade det från bröllopsgården skickats riklig förplägnad både till dem, som kommit
dit från bröllopsgården, ock till prästgårdsfolket.
Brudgummen visade sig inte bland gästerna på morgonen.
Tillsammans med sina pojkvänner firade han kvällen före bröllopet en fäst, som kallades svänsäxa, ock den varade till långt
fram på natten eller ett stycke in på bröllopsdagen. Det var
sista gången han riktigt rådde sig själv, ock då ville han roa
sig med besked. Det skämtades mycket, man tömde skålar för
hans välgång ock tackade honom för han varit en god ock
glad kamrat.
Vid 12-tiden på dagen skulle alla samlas vid kyrkan.
Gästerna ordnade sig i ett långt tåg. Först redo marskalkarna
eller »brusshållara» (blosshållarna). Så kommo spelmännen
på ystra hästar ock blåste klarinett ock spelade fiol, efter kom
brudgummen, därefter åkte eller redo hedersgästerna, ock sedan kommo de andra efter rang ock värdighet. Vid varje gård
stodo barnen klädda i sina söndagskläder, nego ock tittade beundrande ock nyfiket på kvinnornas vida krinolin ock männens brokiga, granna halsdukar. Även de äldre voro nog nyfikna, men de lagade merendels så, att de voro osynliga — ofta
tittade de på ståten genom en springa eller glugg i ett skjul
eller genom ett vindsfönster.
Under hela vägen blåste spelmännen klarinett, ock ju närmare kyrkan man kom, desto hastigare blev tempot. Den livliga musiken kom människorna att påskynda sina steg, ock
hästarna formligen dansade fram på vägen uppför kyrkbacken.
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Gästerna togo plats i kyrkan. Då de ordnat sig, spelade
musiken upp en marsch, ock nu tågade brudgummen ock
blosshållarna med taktfasta steg från sakristian. Brudgummen stannade mitt framför altaret, ock blosshållarna ställde
sig till höger om honom.
Så gläntade den gamle kyrkvaktaren på sakristidörren ock
gjorde ett tecken åt spelmännen. Dessa förstodo vinken ock
började spela med fördubblad styrka. _Och nu kom bruden,
förd av Josup i Sköttning, ägaren till Sköttningsgården, »den
ende härren i näjderna», stora gången framåt. Bruden företräddes av brudpigorna (tärnorna), som trippade fram ock
ställde sig till vänster om brudparet. Bruden var klädd i en
svart spetsklänning, som varit hennes mors brudklänning ock
f. ö. »var det sölke ock spesser alltihop». Hon bar en tung
guldkrona på huvudet. Denna var lånad från Härrljunga.
Vid brudens inträde knuffade gummorna varann i sidan,
ock det hördes viskningar: »Åjijamen då, sicka lita finer bru !
Så obegripeli rarer på alla vis. Åja, Pär ä inte illavuern han
häller. Dä blir allt ett fasafunnet par å dum, ock käckt får di't
må. Gu signe dum, barna! Di har inte långt fuert än.»
Där brudparet skulle stå under vigseln, var lagt ett vackert
stopp etäcke, ock några av brudpigorna höllo fästemöschalen
såsom päll över brudparet. Musiken tystnade. Josup i Sköttning lade brudens hand i brudgummens, ock klockaren tog upp
' bröllopspsalmen. Han var gammal, hans röst var lite sprucken — inte att undra på för rästen, om man betänker, att han
under många år lett sången i kyrkan utan jälp av något slags
instrument — men man hade inte så stora anspråk. Var ock
en jälpte för rästen till, så gott han eller hon kunde, gubbarna
basade, ock gummorna drillade så där vackert gammaldags,
som man ibland ännu kan få höra en ock annan riktigt gammal gumma göra.
Efter vigseln lämnade alla kyrkan ock gåvo sig av till
bröllopsgården. Först redo blosshållarna ock prosten, så
kommo spelemännen, som spelade av järtans lust. Därefter
åkte brudparet ock brudpigorna, ock sen kom släkten ock allra
sist »gålrbönnera». Alla voro uppsluppet glada, spelmännen
2 Sv. landsm. 1928

18

SVENSSON, ETT BONDBRÖLLOP 1 ÖSTERB1TTERNA

blåste klarinett av alla krafter, man red ock körde i kapp.
Gamle prosten hade all möda i världen att hålla sig kvar på
hästryggen, hans »stormhatt» blåste av honom, men han kunde
inte hålla in den ystra hästen, utan fick fortsätta barhuvad.
Blosshållarna redo snart ifrån det övriga sällskapet. Enligt
gammal sed skulle de skynda före till bröllopsgården för att
bebåda gästernas ankomst. De redo fram till trappan, där matpigorna kommo dem till mötes med stora brännvinsstop. Var
ock en tog sig några duktiga klunkar, ock så sprängde de av
till bröllopsföljet igän. Efter en stund upprepades samma manöver igän, ock ju flera gånger de hunno fram till bröllopsgården, desto gladare blevo de. Till slut blevo de nästan för
glada, de vinkade, de hojtade, de hurrade alldeles vilt.
När bröllopsföljet närmade sig bröllopsgården, slöto sig
emellertid blosshållarna till följet, ock i god ordning redo ock
åkte gästerna fram till stugtrappan.
Nu voro alla både trötta ock hungriga, men för den saken
fanns det råd. Gästerna placerades kring stora långbord i stugan. Längst fram satt brudparet, vid brudgummens sida pros.ten ock vid brudens prostinnan, som naturligtvis var »brusäta»,
d. v. s. den förnämsta av de kvinnliga gästerna. Så sutto brudgummens närmaste släktingar ock så brudens. Här i brudens
hem skulle nämligen brudgummens föräldrar ock släktingar
hedras alldeles särskilt.
Det var inget middagsbord, sådant som man nu är van att
se vid dylika tillfällen. Vackert porslin, brutna servetter eller
bordsdekorationer såg man inte till. Men där de förnämsta
gästerna sutto, hade man satt de silver- ock tennbägare, som
funnos i huset, där stodo också några tenn- eller vackert arbetade trätallrikar. Längre bort vid borden bestodos gästerna
varken med knivar, tallrikar eller bägare. Man fick nöja sig
med att gemensamt äta ur stora fat ock dricka ur de stora
dryckesstopen. Till brännvinet sattes dock fram bägare. Skedar bestod man åt sina gäster. I huset fanns det ett par gamla
silverskedar, några tenn- ock hornskedar, ock för rästen var
det träskedar. Knivar däremot hade gästerna själva, vanligen
stora fällknivar, som alltid voro till hands. Gafflar voro på
den tiden bland folket ute på landet en okänd lyx.
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Då alla tagit plats kring borden, läste prosten med tydlig
röst en bordsbön. Så spelade spelmännen — eller, som de
vanligen kallades, blåsarna, eftersom de mäst blåste klarinett
— en marsch, ock i takt efter musikens toner trippade matpigorna in med stora träfat med kött ock fläsk, korv ock bröd.
Sovelfatet sattes mitt fram för prosten, ock så räcktes honom
en väldig kniv, ty han skulle skära för åt alla. Första fläskbiten stoppade han i munnen på sig, ock däri gjorde han klokt,
ty sedan dröjde det länge, innan han fick något mera. Han
skar, så svetten lackade i hans feta ansikte.
•
En, som ej gjorde mycken heder åt anrättningarna, var
bruden. Hon tog visserligen för sig av all maten, men hon
rörde den knappast. Pär skulle se, att hon inte fordrade mycket för egen del. Det är väl denna gamla sed, att bruden skulle
lämna maten i det närmaste orörd, som givit upphov till ordet
»bruaretallrik». »Brusäta» lade en »bruaretallrik» åt den fattigaste i socknen.
Varje ny rätt under middagen »spelades in», ock för att
uppmuntra spelmännen samlade man in pängar till dem bland
gästerna. Mellan varje rätt skickades brännvinsstopen omkring, ock att det ej sparades på deras innehåll, det kunde
man förstå därav, att stämningen blev allt mera livlig. T. o. m.
prosten, som annars var en mycket allvarlig andans man, blev
till slut tämligen uppsluppen ock frispråkig.
Under det sista rätten åts, skickades en liten skål omkring
bland gästerna, ock i den skulle var ock en lägga några skillingar till kokemor.
Strax efter middagen började dansen. Än spelades en gammaldags sirlig dansmelodi, än en sprittande polska. Ett spännande ögonblick var det, då kronan skulle dansas av bruden.
Alla brudpigorna togo i ring, inuti denna stod bruden med förbundna ögon. Så dansade man runt, bruden tog fatt i någon
av brudpigorna, ock den hon då först fick fatt i, på hänne
sattes kronan, ock hon hissades högt i tak. Härnäst var det
hännes tur att bära brudkrona.
Frampå kvällen avbröts dansen. En väldig bagge kom in
i stugan, dragande en liten vagn med en väldig träkubb på.
Denna ställdes mitt på golvet, ock så gingo gästerna en i sänder
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ock lade sin bröllopsgåva där. En del lade reda pängar —
några skilling, kanske t. o. m. tre daler, ja en ock annan, som
ville visa sig riktigt frikostig, lade ända till 5 eller 10 riksdaler.
De som inte gåvo pängar, hade någonting annat att komma
med, t. ex. en kopparbunke, ett tennstop e. d.
Så började de dansa igän ock fortsatte därmed till långt
in på natten. Ingen tänkte på att bege sig hem. När gästerna
började bli trötta, togos några halmkärvar in ock breddes ut
på golvet, ock där i halmen sov man sedan till nästa dag. Då
fortsatte fästen igän ungefär som dagen förut. Inte häller vid
andra dagens slut var man hågad att skiljas, de allra flästa
stannade kvar flera dagar, roade sig ock åto. ock drucko av
järtans lust.
Söndagen närmast efter bröllopet skulle de nygifta »ståta
i kyrkan», som det kallades. Då skulle de komma sent, så att
alla andra vore före, ock sätta sig längst ut i en bänk, alltså
vid stora gången. Pär var lite högfärdig över sin nätta ock
fina hustru, ock för att folk riktigt skulle lägga märka till dem,
slog han klackskenorna på stövlarna så hårt som möjligt i stenhällarna på kyrkgången, fastän gudstjänsten redan börjat.
Prosten kände sig störd ock vände sig mot Pär: »Det ska vara
tyst under gudstjänsten!» -- »Å, mätan ja ska inte mö bullra»,
svarade Pär ogenerat. Under predikan skulle brudgummen gå
fram till sakristian ock lämna något till kyrkan. Efter gudstjänsten talade prästen om för församlingen, hur mycket som
givits.
Så var allt det fästliga slut för Pär ock Kajsa. Kajsas föräldrar flyttade in i en liten undantagsstuga, ock de unga blevo
ensamma. Det led mot hösten, ock det började bli kusligt ock
mörkt. Det var inte utan att de båda barnen — de voro ju
knappast annat — kände sig litet hemska till mods om höstkvällarna. Ofta på lördags- ock söndagskvällarna gick tjänstfolket ut på dans. Då skyndade sig Pär ock Kajsa att bli färdiga med hussysslorna, ock så eldade de brasa i den stora
öppna spisen ock sutto tysta ock stirrade in i elden, men vågade inte för aldrig det se fram mot de mörka vråarna i stugan.

Undersökningen av svenska dialekter
ock folkminnen.
Landsmålsarkivets årsberättelse 1927-1928.
Av HERMAN GEIJER.

L Allmän översikt över personal, ekonoMi
ock förvaltning.
Namnet Landsmålsarkivet, som nu första gången användes i årsberättelsens titel, har under många år i det allmänna
språkbruket ock även i föregående årsberättelsers täxt växlat
med namnet »Undersökningen av svenska folkmål» på ett sätt,
som gjort en namnreglering behövlig. Därför beslöt institutionens styrelse vid sammanträde den 23 september 1928 söka
genomföra benämningen »Landsmålsarkivet» med tillägg av
undertiteln »Institut för Undersökning av svenska dialekter
ock folkminnen». I denna undertid ingår alltså, utom vad
som motsvarar den gamla benämningen »Undersökningen av
svenska folkmål», i och med ordet »folkminnen» ett uttryck för
det förhållandet, att institutionens värksamhet till mycket väsentlig ock på sista tiden ytterligare ökad del omfattat jämväl
samling ock undersökning av folkminnen.
I den i Svenska landsmål B 26' tryckta utredningen »Om
undersökningar av svenska dialekter ock folkminnen», som låg
till grund för de vid nämnda sammanträde den 23 september
1928 beslutade ansöknigarna om förhöjt statsanslag ock om
anslag ur lotterimedel ock som såsom bilaga åtföljde dessa ansökningar, har s. 36 ff. lemnats en utförlig redogörelse för de
1 1928,

h. 182 från tidskriftens början.
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förhållanden, som sammanhänga med frågan om institutionens
benämning.
Det statsanslag, som detta år i motsvarighet mot förhållandena under föregående år i första rummet utgjort den ekonomiska grundvalen för institutionens värksamhet, har bestått
i ett av 1927 års riksdag med oförändrat belopp förnyat reservationsanslag på extra stat å 28,650 kr.
För användningen av detta anslag ha genom k. brev den
20 maj 1927 meddelats följande föreskrifter:
Undersökningarnas huvudföremål skall utgöras av dialekterna. 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.
Arbetet skall bestå i
detaljerad registrering av till ledningen överlåtna eller i
dess vård deponerade samlingar samt vad i övrigt tillhör
samlingarnas arkivaliska förvaltning;
sådan bearbetning av detta material, som närmast erfordras såsom grundval för materialets komplettering
ock kontrollering;
bedrivande av fortsatta undersökningar i landsorten.
I avseende å dispositionen av förenämnda anslag av 28,650
kronor föreskriver Kungl. Maj:t följande stat att lända till efterrättelse för budgetåret 1927-1928:
Arvode åt en vetenskaplig medarbetare,
som tillika är undersökningens ock arkronor 9.000: --kivets föreståndare
6.000: -»
Arvode åt en vetenskaplig medarbetare
2.400: —
»
Arvode åt expeditionsbiträde
»
3.000: —
Tillfällig arbetsjälp
6.000: —
Resor
övriga utgifter för samlingarnas ökande
2.250: —
»
ock för undersökningens förvaltning
Summa kronor 28.650: —
Anm. 1. Med undantag för posterna 1 ock 2 må undersökningens ledare äga rätt att beträffande en post göra en ök-
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ning ock beträffande en annan minskning, endast anslagets
slutsumma icke överskrides.
Anm. 2. Arbetsåret för vardera medarbetaren beräknas till
10 1/2 månader.
Anm. 3. Resorna utföras dels av undersökningarnas två
vetenskapliga medarbetare eller endera av dem, dels av andra
personer, som av undersökningarnas ledning tilldelas reseersättning, vars belopp ledningen äger att efter sig företeende
omständigheter bestämma. Sammanlagda restiden, för vilken
understöd av statsanslaget åtnjutes, skall uppgå till minst 12
månader.
Anm. 4. Handskrifter, som må komma att inlösas, skola
införlivas med samlingarna i Uppsala.
Anm. 5. De samlingar, som genom de av ledarna föranstaltade arbetena åstadkommas, ävensom samlingar, som utan
förbehåll överlämnas till dem, skola bliva statens egendom,
förvaras i Uppsala universitetsbibliotek ock hållas tillgängliga
för vetenskaplig forskning.
Ovannämnda föreskrifter utgöra i huvudsak en blott med
avseende på redigeringen ändrad förnyelse av tidigare gällande
föreskrifter. Då under årens lopp en rad smärre förändringar
ock tillägg sukcessivt införts, blev en sådan genomförd nyredigering som den nu föreliggande omsider behövlig. I sak skilja
sig de ovan anförda föreskrifter, som meddelats genom nämnda
k. brev den 20 maj 1927, från senast förut, genom k. brev
den 28 maj 1926 meddelade föreskrifter för användningen
av enahanda anslag blott i två avseenden. D e 1 s har den vid
sistnämnda tillfälle i sammanhang med då vidtagen anslagshöjning nyinförda bestämmelsen, att minst 6,000 kr. av statsanslaget skulle användas till resor, utbytts mot den föreskriften, att den sammanlagda resetiden för av statsanslaget understödda resor skall uppgå till minst 12 månader, varvid frihet
lemnats att något överskrida eller underskrida det i normalstaten för resor beräknade beloppet 6,000 kr., allenast anslagets
slutsumma ej överskrides. D e 1 s har den år 1926 i sammanhang med nyss berörda anslagshöjning nyinförda bestämmel-
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sen, att av statsanslaget högst 3,000 kr. finge användas till
»tillfällig arbetsjälp för förvaltningsändamål», ändrats därigenom att ordet »högst» ej inryckts vid det i normalstaten beräknade beloppet 3,000 kr. ock således samma frihet till
smärre modifikationer härutinnan som i nyssnämnda avseende
lemnats åt institutionens ledning. I båda avseendena innebära
de sålunda år 1927 gjorda ändringarna i föreskrifterna för
anslagets användning en återgång till före år 1926 gällande
ordning.»
Undersökningens styrelse, som vid ingången av året 1927
—1928 i kraft av ovannämnda k. brev den 28 maj 1926 utgjordes av professorerna Lundel 1, von Friesen ock
Hesselm a n, överbibliotekarien Hult h, intendenten vid
Nordiska Museet E r ix on samt docenten Gei je r, förlorade
genom överbibliotekarien Hulths den 23 mars 1927 timade
bortgång sin mångårige skattmästare. Till honom står institutionen i en betydande tacksamhetsskuld för allt det välvilliga
tillmötesgående, han i egenskap av universitetsbibliotekets chef
städse ådagalagt. Det genom ovannämnda ock tidigare k. brev
åt överbibliotekarien lemnade uppdraget att vara medlem av
Undersökningens »ledning», övergick genom överbibliotekarien
Hulths död till hans efterträdare, överbibliotekarien A. Gr ap e,
som redan förut vid många tillfällen längre ock kortare tider
vikarierat för Hulth såsom medlem av Landsmålsarkivets styrelse ock förvaltare av dess ekonomi. Slutligen har styrelsen
vid sammanträde den 26 maj 1928 anmodat docenten J. G ö tlin d att deltaga i styrelsens förhandlingar i egenskap av provisorisk ledare för Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar, vilket uppdrag, såsom nedan på tal om särskilda för
sådant ändamål anslagna medel skall närmare omtalas, vid
denna tid lemnades honom för tiden juni 1928—maj 1929;
Till arbetsutskott har styrelsen omvalt L u ii d e 11 som
ordförande, Geijer som sekreterare ock överbibliotekarien
som skattmästare.

1 Jfr Sv. landsm. 1927, s. 6.
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Liksom föregående år har Landsmålsarkivet även detta
år understötts av vissa landsting genom anslag för undersökning av folkmål ock i sammanhang därmed bedrivna folkminnesundersökningar. De landsting, från vilka Landsmålsarkivet under året erhållit anslag, ha •varit följande: Västernorrlands, Jämtlands, Gävleborgs, Köpparbärgs, Västmanlands,
Örebro, Jönköpings, Kronobärgs läns landsting samt Kalmar
läns södra ock norra landsting. Beträffande de fyra sistnämnda landstingen gälla liksom föregående år, att de av dem
beviljade anslagen delats i lika delar mellan Landsmålsarkivet
i Uppsala å ena sidan samt Landsmålsföreningarna i Lund å
andra sidan. Dessutom har Älvsborgs läns landsting även för
år 1928 anslagit samma belopp som tidigare, 500 kr., till Västgöta FolkmålskommitM, som fortfarande består av Geijer, ordförande, Götlind, sekreterare, och docenten E. Neum an, skattmästare. Detaljer rörande landstingsanslagens användning
framgå av den härefter följande berättelsen samt av den ekonomiska tablån i slutet.
Gåvomedel ha under året stått till Landsmålsarkivets
förfogande i något större utsträckning än under närmast föregående år. För detaljer rörande dessa medel liksom rörande
räntemedel
få vi hänvisa till det följande, särskilt till den
ekonomiska tablån, s. 78 ff.
Utom de i föregående årsberättelser omtalade lotterimedel, som genom k. resolution den 26 mars 1926 ställdes till
Landsmålsarkivets förfogande för vissa dialektundersökningar
ock därmed förbundna undersökningar av folktraditioner», ha
mot slutet av arbetsåret 1927-1928 nya lotterimedel tillkommit, beviljade genom k. resolution den 31 mars 1928 ock avseende endast »f olkminnesundersökningar » i sådan begränsad mening — avseende blott vad som kallats »andlig allmogekultur» — som angivits i en av Landsmålsarkivet gemensamt med HyMn-Cavallius-stiftelsen i Lund ock Institutet
för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola gjord, den 22
oktober 1927 daterad ansökan, på grund varav sistnämnda lotterimedel beviljades. Under åberopande av att de år 1926 bevil1 Se

Sv. landsm. 1926, s. 64 ock 1927, s. 8 ff.
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jade lotterimedlen, som varit otillräckliga för sina flerfaldiga
ändamål, snart vore förbrukade samt under framhållande av
den stora vikt, som låge därpå, att en hela landet omfattande
ock i möjligaste mån ingående folkminnesundersökning under
effektivt utnyttjande av alla förefintliga arbetskrafter med det
snaraste komme till stånd, begärde petitionärerna hela inkomsten av en dragning i pågående pänninglotteri, beräknad
till omkring 400,000 kr. Kungl. Maj:ts ovannämnda resolution
den 31 mars 1928 innebar emellertid endast så till vida ett bifall till nämnda ansökan, som av lotterimedel 100,000 kr. anslogos till Landsmålsarkivet i Uppsala, IlyWn-Cavallius-stiftelsen i Lund ock Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs högskola gemensamt. Som villkor för dessa lotterimedels erhållande föreskrevs, att undersökningarna i samarbete
med Nordiska Museet skulle bedrivas i enlighet med en av
Vitterhets-, historie- ock antikvitetsakademien fastställd plan,
för undersökningarna i fråga av lotterimedel användas högst
50,000 kronor årligen samt vederbörande för varje år, under
vilket lotterimedlen tagas i anspråk, till Vitterhets-, historieock antikvitetsakademien ock chefen för handelsdepartementet avgiva redogörelse för lotterimedlens användning.
Efter att ha inbördes samrått, ingåvo i maj 1928 de tre
nämnda institutionerna till Vitterhetsakademien sina arbetsplaner, dock blott för e t t år, tillika med en gemensam skrivelse, vari föreslogs d e 1 s att året måtte få räknas fr. o. m.
den 1 juni 1928 t. o. m. den 31 maj 1929, dels att det för
det första året disponibla beloppet 50,000 kr. måtte fördelas
så, att 30,000 kr. tillfölle Landsmålsarkivet i Uppsala, 15,000
kr. institutet i Göteborg ock 5,000 kr. HyWn-Cavallius-stiftelsen i Lund, d el s att vissa överenskomna regler skulle gälla i
fråga om geografisk fördelning av områdena för de undersökningar, arbetsplanerna avsåge, dels att sådana gemensamma ärenden, som detta lotterianslag kunde föranleda för
de tre institutionerna, skulle behandlas av en gemensam
nämnd, kallad »Folkminnesnämnden», vari skulle ingå de personer, som de tre institutionerna utsett till föreståndare för sina
folkminnesundersökningar. Detta föreståndareskap uppdrogs
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för nämnda tid 1/6 1928-375 1929 av Landsmålsarkivets styrelse, i sammanhang med upprättandet av denna arbetsplan,
åt dr Götlin d, som vid samma tid förordnades till docent i
nordisk folkmåls- ock folkminnesforskning vid universitetet.
Slutligen föreslogs i meranämnda gemensamma skrivelse i
maj 1928, att som gemensam skattmästare för ifrågavarande
lotterimedel skulle fungera Landsmålsarkivets skattmästare.'
Sedan dessa arbetsplaner av Vitterhetsakademien godkänts, började de nya lotterimedlen att . från 1 juni 1928 tagas
i bruk. För att möjliggöra, att dessa medel, som utfalla först
i juni 1929, omedelbart skulle kunna börja användas för sitt
ändamål, ha först, enligt styrelsens beslut, förskotteringar gjorts
ur Landsmålsarkivets olika kassor ock därefter i december
1928 öppnats löpande räkning i Svenska Handelsbanken på ett
kreditbelopp intill 30,000 kr.'
Ansökan om ovannämnda, den 31 mars 1928 beviljade
lotterimedel sammanhänger på det närmaste med en nästan
samtidigt av samma tre institutioner till K. Maj:t ingiven, den
15 oktober 1927 daterad ansökan om statsanslag för anställande av sådan personal, som för folkminnesundersökningarnas ledning erfordras, samt för vissa förvaltningskostnader.8
avsaknad av vad som i nämnda ansökan om statsanslag begärdes eller motsvarande föranstaltanden ha de den 31 mars
1928 beviljade lotterimedlen måst börja användas under provisorisk ledning ock med provisoriska anordningar jämväl i
andra avseenden.
1 För den gemensamma skrivelsen ock särskilt för den geografiska

fördelningen av undersökningsområdena ock därvid fästade, viktiga undantag har utförligt redogjorts i den ovan citerade utredning, vilken som
bilaga åtföljde Landsmålsarkivets ansökan om statsanslag hösten 1928.
Se Sv. landsm. B 26 (1928), s. 27 ff.
2 Om motsvarande åtgärder, när de år 1926 beviljade lotterimedlen
började användas, se förra årsberättelsen (Sv. landsm. 1927, s. 9, s. 93 not
2 ock s. 95 not 5).
3 Ansökan om statsanslag för folkminnesundersökningar den 15 oktober 1927 är tryckt i Folkminnen och Folktankar XV (1928), s. 33 ff.
Ett utförligt referat finnes i Kungl. Maj:ts proposition nr 115 till 1929 års
riksdag, s. 48 ff.
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Landsmålsarkivets av statsanslaget honorerade, fasta
vetenskapliga medarbetare ha under året varit liksom föregående år docenterna Gei je r, som varit institutionens före,
ståndare, ock Götlin d. Dock har härvid detta år förekommit det undantag, att under juni månad 1929, då Götlind, såsom ovan nämndes, mottagit uppdraget att under tiden 1/8 1928
—31/5 1929; mot arvode ur 1928 års lotterimedel, förestå Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar, han för sagda tid av
styrelsen erhållit tjänstledighet ock till innehavare av hans
tjänst under samma tid förordnats fil. mag. Manne Erik ss o n.
Geijers, Götlinds ock Erikssons tjänstgöring har fördelats
på följande sätt:
Geijer tjänstgjorde i Uppsala följande tider: 1/7-284,
27/8_104, 10/9____00/0, 10/10 390, alltså sammanlagt omkring tiomånader. På resor i Undersökningens tjänst har Geijer till2
eller sammanlagt
/ eller
bragt följande tider: 224-27/8 ock 1/12/1
18 dagar. Dessutom har Geijer under sin tjänstgöring i Uppsala
vid sju tillfällen företagit tjänsteresor till Stockholm. Semester
254_20/8 ock l24-17 /,, sammanlagt
åtnjöt Geijer under tiderna
33 dagar.
G ötlind tjänstgjorde i Uppsala följande tider: 1/7-94,
11/1_18/3; 27/2 30/ 6; undertiden 'lo—% dock icke såsom
1/0-31/12,
av statsanslaget avlönad medarbetare i arkivet, utan såsom föreståndare för arkivets folkminnesundersökningar med lön ur 1928
års lotterimedel (»folkminnesmedel») Sammanlagt tjänstgjorde
Götlind i Uppsala i nära 10 månader, varav nära 9 såsom av
statsanslaget avlönad medarbetare. På resor i Undersökningens
3/8_10/8, 24/8_27/ 8 ock %—
tjänst har Götlind tillbragt tiderna
I91 sammanlagt 21 dagar. Dessutom har han under sin tjänst,
göring i Uppsala företagit en mindre resa till Funbo. Semester
114_2/8, 11/8__23/8, 29/8
har Götlind åtnjutit under följande tider:
_31/8 ock 204_251
i6; sammanlagt 43 dagar.
Under Geijers frånvaro från Uppsala vikarierade för honom dels Eriksson 254—h/s, dels fil. lic. Herbert Gustavson 2/8
_203/ ock dels Götlind 124-17 4 samt 1,/10-12/10. För Götlind
8
vikarierade under hans bortovaro dels Eriksson 11/7-14,
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a v ock 20/ _25 /
i
/ 2 , dels Gustavson 78-378. Som synes, vikarie2
rade alltså båda tidvis för såväl Geijer som Götlind på en gång
under delar av ovannämnda tider. Erikssons ock Gustavsons
nu nämnda vikariattjänstgöringar under tider, då Geijer eller
Götlind eller båda varit bortresta från staden antingen på
tjänsteresor eller på semestertid, ha som tidigare vid motsvarande tillfällen haft en mera tillfällig karakter, stundom ej omfattande hel tjänstgöring, ock ha genomgående honorerats med
timpänning å 3 kr. Däremot trädde Eriksson, när Götlind,
som ovan nämndes, fr. o. m. den 1 juni 1928 mot ur lotterimedel utgående arvode övertog föreståndareskap för Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar, helt i hans ställe.
Eriksson tjänstgjorde sålunda mot det av statsanslaget under posten nr 2 utgående arvodet till en vetenskaplig
medarbetare under tiden 1/6-3oI i Uppsala med undantag av
en dags tjänsteresa till Stockholm ock en under midsommarhälgen utförd resa till Örebro, varmed tjänsteärenden förbundos. Om Erikssons tjänstgöring som tillfällig arbetsjälp, honorerad tidvis av statsanslaget, tidvis av lotterimedel, se nedan.
Som expeditionsbiträde, honorerad av statsanslaget med
det under posten nr 3 utgående arvodet, har även detta år
tjänstgjort fröken Dagmar Jönsso n. Dock har styrelsen,
med begagnande av sin rätt att på vissa poster av statsanslaget
vidtaga höjningar, blott dessa motvägas av sådana sänkningar
på andra poster, att anslagets slutsumma ej överskrides, vid
ingången av detta arbetsår höjt hännes arvode från förutvarande 2,400 kr. till 2,800 kr. Hon har, utom semester 25/7_24/
för sjukdom åtnjutit tjänstledighet Vs--31/5. Under sistnämnda
tid har fröken Ella 0 hls on vikarierat för hänne ock därför åtnjutit fröken Jönssons hela arvode, som dock till viss del
restituerades åt hänne ur räntemedel, såsom framgår av den
ekonomiska tabellen i slutet av denna berättelse.
Av statsanslaget honorerad tillfällig arbetsjälp, motsvarande posten 4 i den av K. Maj:t föreskrivna, ovan återgivna staten för året, har under året utgjorts av följande personer, här uppräknade i den ordning, vari de börjat tjänstgöra: fil. mag. Manne Erik sso n, fil. licentiaterna D a g

30

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVETS ÅRSBERÄTTELSE 1927-1928

Strömbäck ock Herbert Gustavson, fil, mag. fröken Märta Nordin, fil. kand. fru Greta Enquist ock
fru Ger da Gr ap e. Dessutom ha under samma rubrik i staten honorerats några yngre studenter ock skolynglingar, som
biträtt vid samlingarnas ordnande, stämpling m. m. De tre
förstnämnda ha honorerats med 3 kr. för arbetstimme, fröken
Nordin samt fruarna Enquist ock Grape med 2 kr. för arbetstimme, de övriga med lägre belopp, ned till 75 öre i timmen.
Eriksson har sålunda tjänstgjort som av statsanslaget hono1o
25
rerad extra arbetsjälp under tiderna 1/7--118, 2h- /, ock 20/0- 4,
1
vikarie för
varav blott 14- 97 i annan egenskap än tillfällig1/7_26
/7 samt
Geijer eller• Götlindl ; Strömbäck har tjänstgjort
vid flera spridda tillfällen under året; Gustavson har tjänstgjort
290 samt vid enstaka tillfällen i oktober ock november.
25 /7
Fröken Nordin, som vid början av september månad, efter att under sommaren ha gjort undersökningsresor i Småland ock Västergötland, återupptog sitt under förra året började arbete i arkivet 2, avbröt det åter redan vid början av oktober för att tillträda bättre avlönad plats i Stockholm. Fru
Enquist tjänstgjorde under tiden "f12-2/6 ock fru Grape under
tiden 4/6-298. Under vårterminen, då för första gångpn minst
två kvinnliga medjälpare ständigt funnos vid expeditionen,
genomfördes den arbetsfördelningen, att fröken Jönsson, resp.
fröken Ohlson skötte registrering, i första rummet av nyinkommande akcessioner, som av hänne infördes ej blott i akcessionskatalog, utan ock i parallellt därmed förda topografiska
ock personliga kortregister, samt utlåning ock vissa excerperingar, under det att fru Enquist, resp. fru Grape skötte jurnaler, kassaböcker ock dithörande kortregister samt vissa excerperingar.
Utom ovannämnda av statsanslaget honorerade personer
ha vid Landsmålsarkivet under året eller större delar av året
varit fästa följande av andra medel än statsanslaget, främst av
lotterimedel honorerade medarbetare:
1 Jfr närmare ovan s. 28 f. Dessutom har Eriksson tjänstgjort mot
arvode ur lotterimedel under sammanlagt inemot 5 1/2 månader, varom
närmare i det följande.
Jfr förra årsberättelsen (Sv. landsm. 1927, s. 11 ock 14).
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Fil. d:r Lars Levander har under året fortsatt sitt
arbete på dalmålsundersökningen, varom se närmare under
kap. III nedan. Hans arvode har efter samma löneberäkning
som föregående år utgått dels ur 1926 års lotterimedel, -dels
ur Kopparbärgs läns landstings anslag, i det för tiden 1/7-3912
ock 1/1-15/1 hans arvode utgått helt ock hållet ur lotterimedel,
medan för tiden 1/3—"/6 pr arbetsmånad utgått dels 400 kr.
ur lotterimedel ock dels 600 kr. ur landstingsanslaget. Levander har arbetat i Uppsala tiderna 1/7-16/7, 25/8_21/ 2, 12/1_30/6.
Om Levanders resor se nedan s. 62.
Docenten Na t an Lindqvist har under året fortsatt
sitt arbete med östgötaundersökningen ock åtnjutit arvode —
helt ock hållet utgående ur 1926 års lotterimedel — efter samma grunder som föregående år. Då hans tid varit mycket
upptagen av annat arbete, har hans tjänstgöring i arkivet
måst inskränkas i hög grad. Under tiderna 24/8_31/12 ock 16/,
—"/B har han tjänstgjort sammanlagt 328 1/2 timmar.
Fil. mag. Erik H olmk vis t har fortsatt sitt arbete
med västmanlandsundersökningen, varom se närmare nedan s.
53. Hans honorar, som utgått efter samma grunder som föregående år, har bestritts dels av 1926 års lotterimedel, dels av
Västmanlands läns landstings anslag. Hans tjänstgöringstider
ha varit följande: 1/9_10i19,19/9----17/12 ock 2/_2S/4, Om Holmkvists resor se nedan s. 62, 69 ock 73.
Fil. mag. Manne Eriksson har utom sin ovan, s.
28 f. omtalade, av statsmedel honorerade tjänstgöring, under
tiden 18/_1O/, 5/12-2 %2 ock "/,—"/, mot ur 1926 års lotterimedel utgående arvode, beräknat liksom föregående åt efter3 kr. för arbetstimme, varit sysselsatt vid de allmänna ordsamlingsarbetena, särskilt som författare ock granskare av
frågelistor, varom se närmare s. 44.
Fil. kand. Anders N y går d har biträtt vid dalmålsordboken under tiden 3/5-16/5 med samma arvode — beräknat efter 3 kr. för timme — som föregående år ock liksom då utgående ur 1926 års lotterimedel.'
I I förra årsberättelsen förekommer rörande Nygård ett tryckfel, som
härmed rättas: 28/s skall läsas 28/2 (Sv. landsm. 1927, s. 14).
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23/5_22/ 6 biträtt
Fil. mag. Bror Lin cU n har under tiden
Levander vid dalmålsundersökningen mot en timpenning av 2
kr., utgående ur 1926 års lotterimedel.
Fil. stud. Karin Hes slin g har under ledning av bl. a.
Holmkvist ock rektor P. Envall under tiderna 29/11-17/12 ock
234-3°4 arbetat med renskrivning av samlingar från Dalarnes
bärgslag m. m. samt upprättat listor över kompletteringsfrågor.
Hon har även biträtt vid upprättandet av register över Levanders »Dalmålet». Hennes arvode, som utgått ur 1926 års lotterimedel, har till den 1/5 varit kr. 1: 50, sedan 2 kr.
Fil. kand. Roland Liljef or s har under tiden ls/nförst biträtt Holmkvist med Västmanlands15/12 ock 14/1-3115
undersökningen samt sedermera biträtt vid förberedande av
det allmänna ordsamlingsarbetet, särskilt genom att excerpera
Rietz' dialektlexikon såsom förarbete till frågelistorna. Han
har åtnjutit ett arvode av 2 kr. för timme ur 1926 års lotterimedel.
Fru Frideborg B e ck man har liksom föregående år
biträtt docenten Lindqvist vid östgötaundersökningen ock därför ur 1926 års lotterimedel uppburit arvode efter samma beräkningsgrund som förut. Hännes tjänstgöringstider ha varit
17/1_224.
22/8-15/12 OCk
Fröken Ella 0 hlso n, som förut under flera år hört
till Landsmålsarkivets värksammaste ock säkraste upptecknare i Ångermanland, anställdes hösten 1927 för att inom Landsmålsarkivets lokal i Uppsala, närmast under Geijers ledning
samt under samarbete med fil. stud. D. 0. Z e t t er hol m,
arbeta på utskrivning ock ordnande av egna ock andras ångermanländska samlingar samt därjämte biträda vid andra arbeten, sorli gällde ångermanländska ock närliggande bygdemål
ock folkminnen. Fröken Ohlsons tjänstetider för nämnda upp1/11 1/12 samt 12 /1-29/2. Månaderna
gifter i Uppsala ha varit
mars—maj måste emellertid fröken Ohlson, såsom redan
nämnts, använda på att under fröken Jönssons sjukdom uppehålla hännes tjänst.' Såväl tiden före mitten av november som
en del av julferien ock största delen av sommaren 1928 an1

Se ovan s.

29.
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vände fröken Ohlson till uppteckningsarbete på olika orter i
övre Norrland. Hännes arvode, som utgått efter en beräkningsgrund av 200 kr. för månad, bestreds först av de våren 1927
genom T h. Hellman erhållna gåvomedleni, sedan av 1926
års lotterimedel.

Vad som utförts under året genom var ock en av de ovannämnda personerna, vare sig under arbetet i arkivet i Uppsala
eller under resor i orterna, skola senare kapitel av denna berättelse närmare visa, därav också skall framgå, hur olika anslag ock gåvomedel använts till de arbeten, som utförts av en
vidare krets utsända upptecknare samt av i orterna bosatta
upptecknare.
Vad resekostnaderna beträffar, skall emellertid i detta
kapitel, i motsvarighet till vad som gjorts på motsvarande
ställe i tidigare årsberättelser, lemnas några sammanfattande
statistiska uppgifter.
Av statsanslaget ha bekostats resor av 19 personer
inom landskapen Gotland, Härjedalen, Jämtland, Lappland,
Norrbotten, Uppland, Västerbotten, Västergötland ock Östergötland samt Estland. Sammanlagda tiden för dessa resor uppgick
till drygt 16 1/2 månader. Sammanlagda beloppet av de reseunderstöd, som under året utbetalades ur statsanslaget, uppgick till
kr. 4,955: 75. Medeltalskostnaden för resdag av dessa resor
uppgick således till kr. 9: 97. Av 1 9 2 6'års lott erim ed e 1 understöddes resor utförda av 13 personer under en sammanlagd tid av drygt 12 72 månader i följande landskap: Dalarne, Dalsland, Småland, Uppland, Värmland, Västergötland,
Västmanland, Ångermanland ock Östergötland. Sammanlagda
beloppet reseunderstöd bekostade av 1926 års lotterimedel
uppgick till kr. 3,292: 80. Av lands tingsansla g understöddes resor, som under sammanlagt 7 månader ock tre
veckor utfördes av 8 personer inom följande landskap: Dalarne,
Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Närke, Småland, Västmanland ock Ångermanland. Sammanlagda kostnaden för under
3

1 Jfr föregående årsberättelse (Sv. landsm. 1927), s. 91.
Sv. landsm. 1929
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året av landstingsanslag bekostade resor är 1,560 kr. Av g åv om e del understöddes en resa av en person till Härjedalen
under 3 veckor med ett belopp av 250 kr. Av 1928 års lo tter im e del (»folkminnesmedel») ha bekostats resor utförda
i juni 1928 av 7 personer, vilkas sammanlagda resetid under
denna månad uppgår till omkring 5 månader. De landskap,
dit sistnämnda resor förlagts, ha varit Hälsingland, Härjedalen, Närke, Ångermanland ock Östergötland. Det sammanlagda reseersättningsbelopp, som för sistnämnda resor utbetalts, uppgår till 1,300 kr.' Sammanlagda resetiden för alla
ovannämnda av olika medel bekostade resor har under året
uppgått till 43 månader, fördelade på 43 personer ock 20
svenska landskap, vartill kommer Estland. Sammanlagda beloppet av under året utbetalade reseunderstöd uppgår till kr.
11,358: 55. Medeltalskostnaden för resedag av årets alla resor
utgör kr. 8: 91. Den dyraste av de resor, som under året honorerats av Landsmålsarkivets medel, har dragit en medeltalskostnad av kr. 20: 83 pr resdag.
Beträffande ovanstående siffror gäller vad som i föregående årsredogörelser framhållits till förklaring av att resetiden
kunnat bli så lång ock medelkostnaden för dag så låg, ehuru
vissa resor kostat mer än dubbla medeltalskostnaden.2
Beträffande materialkostnaderna må här blott i korthet
nämnas, att de viktigaste hithörande posterna varit registerkort
med tryck samt skåp, som krävts i första rummet för ordboksarbetena, ock vidare tryckkostnader för frågelistor. Kortsystemen äro emellertid lagda så, att upplagan av tryckta registerkort för flera landskap räcker flera år framåt. Anskaffning av
böcker ock kartor har däremot ej ännu kunnat ske i behövlig
omfattning, ock bindningen av de stora mängderna arkivalier,
som sedan länge vänta på att bindas, har ej ännu kunnat sättas i gång.
1 Häri ha ej inräknats 400 kr., som i slutet av juni förskottsvis betalats för i juli utförda resor.
2 Se Sv. landsm. 1927, s. 17.
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II. Samlingarnas tillväxt ock användning.
Landsmålsarkivets handskriftssamlingar ha under året
ökats i följande omfattning. Antalet under året tillkomna oktavkort i ordbokssamlingarna är omkring 34,300. Härav komma på dalmålsordboken (omfattande blott Övre Dalarne) omkring 6,300; på Södra Dalarne 6,000; på Västmanland 10,000;
på Östergötland 5,200; på Småland 1,200; på Ångermanland
5,400. Omkring 200 oktavkort, som under året tillkommit, räknas tils vidare till blandade samlingar. Tillväxten av ordbokssamlingarna på oktavkort är dock vida större än antalet
nytillkomna oktavkort. Ett mycket stort antal tilläggsanteckningar ha nämligen gjorts på äldre oktavkort. Vidare ha tillkommit omkring 760 blad folio, omkring 8,215 blad kvarto, omkring 460 blad oktavo (utom ovannämnda oktavkort), omkring
25,000 blad i sed6format samt omkring 700 blad i växlande
format. Härtill komma 109 häften eller band (till största delen anteckningsböcker från resor, men även besvarade frågelistor ock i ett par fall äldre dialektanteckningar), 3 Lundellska typordlistor samt 324 språkkartor, 72 teckningar
(utom sådana som ingå i ovan uppräknade poster) ock 128
fotografier.
Fördelad efter olika innehåll ter sig årets akcession, med
bortseende från ovan omtalade ordbokskort i oktav, som utgöra den största beståndsdelen därav, ock med bortseende
från ovannämnda kartor ock bilder, på följande sätt. G r a mm at isk a uppteckningar: 23 häften, 44 blad folio, 1,130 blad
kvarto, 229 blad oktavo, 5,154 blad sed6 ock 63 blad i andra
format; or ds amling a r: 8 häften, 84 blad folio, 42 blad
kvarto, 16,713 blad seSs samt 74 blad i andra format; o r tn a m n: 200 blad kvarto, 3 blad oktavo ock 666 blad sed6;
andra nam n: 156 blad kvarto ock 221 blad sedtss; t ä xt e r, monografiska ock folkloristiska skildringar: 19 häften,
612 blad folio, 6,427 blad kvarto (varav omkring 3,100 blad
kvarto, jämte något hundratal blad i andra format utgöra
svar å genom arkivet distribuerade frågelistor), 850 blad sed&
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ock 54 blad i andra format; primäruppteckningar
57 häften, 4 blad folio, 238 blad kvarto, 201 blad oktavo, 1,209
blad sed6 ock 268 blad i andra format. Dessutom ha tillkommit ett par häften ock omkring 300 blad i olika format
av blandat innehåll.
Under utarbetandet av frågelistorna har samlats en betydande mängd anteckningar av olika slag samt brev, vilka ej
inräknats i ovannämnda samlingar.
I ovanstående summor ha icke häller inräknats S. L a inp a s samlingar, som efter att i många år ha förvarats som
sluten deposition i Landsmålsarkivet, under året ha öppnats i
närvaro av docenten Lampas broder, direktör A. Lampa, som
därvid överlemnade dem i arkivets ägo. Det ganska krävande
arbetet att i detalj ordna, förteckna ock räkna dessa samlingar
har dock ej ännu kunnat utföras.
Av viktigare samlingar, som under året tillkommit, må
utom Lampas nämnas H. Geijer s i arkivet deponerade
samlingar från Ångermanland, utförda under åren 1897
—1905 å 36 orter ock omfattande bl. a. 37 anteckningsböcker
med primäranteckningar, samt vidare fil. lic. E. T ö r nqvi s ts under åren 1915-1927 utförda samlingar från Östergötland, omfattande dels primäruppteckningar från mer
än 15 socknar, dels förarbeten till en avhandling om formlära,
särskilt substantivböjningen i östgötamålen.
Arkivets trycksamling har under året tillväxt med 101
nummer, varav 16 innefatta 57 sulnummer Härav äro ett 70tal nummer gåvor.
Gåvor till handskriftssamlingen eller trycksamlingen ha
under året mottagits från följande föreningar och institutioner:
Falbygdens Hembygds- ock Fornminnesförening, Falköping;
Dalslands Folkhögskoleförening, Färgelanda; Institutet för ortnamnsock dialektforskning vid Göteborgs högskola; Västsvenska Folkminnesföreningen, Göteborg; Tidskrift för Hembygdsvård, Lund; Föreningen för skidlöpningens främjande, Stockholm; Ingenjörsvetenskapsakademien, Stockholm; Nordiska museet, Stockholm; Söder-
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manlands Fornminnesförening, Strängnäs; Västerbottens läns Hembygdsförening, Umeå; Svenska Ortnamnsarkivet, Uppsala; Dalslands
Hembygdsförbund, Åmål; Föreningen Heimbygda, Östersund;
Instituttet for sammenlignende kulturforskning, Oslo.
Professor emer. 0. Almgren, Uppsala; intendenten Th. Althin,
Stockholm; docenten I. Arwidsson, Uppsala; professor N. Beckman,
Göteborg; fru Karin Bengtsson, Kläppe, Östersund; disponenten K.
Brunnberg, Pärsbärg; skogvaktaren G. Carlson, Broddbo; rektor
Celander, Göteborg; godsägare E. M. von Engeström, Kiplingebärg; skolläraren E. Ericson, Bonäshamn; fil. mag. M. Eriksson,
Uppsala; professorskan Anna Geijers sterbhus, Uppsala; docenten
H. Geijer, Uppsala; docenten J. Götlind, Uppsala; fil. mag. E. Holmkvist, Uppsala; härr P. Holmkvist, Stribärg; fil. kand. I. Ingers,
Lund; fil. d:r R. Jirlow, Göteborg; folkskolläraren L. Johansson,
Sörhångsta, Ljungavärk; lektor G. Kallstenius, Uppsala; skogvaktaren
L. J. Larsson, Fällingsbro; fil. lic. Seth Larsson, Uppsala; fil. d:r
L. Levander, Uppsala; fil. lic. G. Lindberg, Saltsjöbaden; fil. mag.
E. Lindkvist, Ljungby; docenten N. Lindqvist, Uppsala; professor
emer. J. A. Lundell, Uppsala; lektor E. A. Meyer, Stockholm; docenten K. MichaRsson, Uppsala; kontraktsprosten A. Nordberg,
Gammelstad; professorskan Emilia Noreen, Uppsala; folkskollärarinnan Mathilda Olson, Charlottenbärg; härr F. Hj. Palmqvist, LaneRyr; fil. stud. J. Sahle, Uppsala; docenten J. Sahlgren, Uppsala; fil.
lic. D. Strömbäck, Uppsala; professor J. M. Sundéns stärbhus, Uppsala; disponenten H. Sundholm, Djursholm; konstnären 0. Thunman,
Knivsta; f. d. revisionssekreteraren fil. d:r W. Uppström, Stockholm;
professor K. B. Wiklund, Uppsala; fil. kand. N. Ålenius, Uppsala;
docenten 0. Östergren, Uppsala;
rektor V. W. Forsblom, Tavastehus; cand. mag. G. Knudsen,
Charlottenlund; professor S. Kolsrud, Oslo; docenten N. Lid, Oslo;
docenten I. Manninen, Dorpat; d:r phil. J. Reitan, Rissa; professor
D. A. Seip, Oslo; fil. d:r E. W. Selmer, Oslo; lektor 0. Skulerud,
Skien; docent A. Sommerfelt, Oslo; fil. mag. K. R. V. Wikman, Åbo.
Antalet antecknade besök i arkivet har under året uppgått till 3,525.
Hemlån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig användning av handskrifter eller tryck har ägt rum i
70 fall ock omfattat 180 nummer. Lån utom staden ha förekommit i 110 fall omfattande 702 nummer.
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III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1. Allmän redogörelse.
Liksom föregående år har även nu allt nyinkommande
material — utan annat väsentligt undantag än S. Lampas
ovannämnda samlingar — ordnats ock räknats samt försetts
med rubriker ock signa, varpå ordlappar ock lösa täxtblad
stämplats, allt i sammanhang med att det införts i akcessionskatalog, varjämte det också införts i det topografiska kortregister, som i föregående årsberättelse utförligt beskrevs', ock i
kortregistret över upptecknare. Sistnämnda register har under
året börjat förenklas. Sakregister på kort, som i flera föregående årsberättelser framhållits som ett av de önskemål, som
för Landsmålsarkivet äro angelägnast, men på samma gång
svårast att realisera, har under året börjat förberedas ock för
den skull motsvarande registreringsarbeten i andra arkiv studerats. Två små specialregister ha upplagts för Landsmålsarkivets frågelistor, båda på kort. Det ena är uppställt efter listornas nummer ock möjliggör en snabb överblick över till
vilka orter varje lista sänts ock från vilka orter svar erhållits.
Det andra, som är uppställt efter meddelarens namn, visar,
vilka listor varje meddelare besvarat, när han fått listan ock
när han insänt svaret, samt vad han eventuellt erhållit som
honorar för arbetet.
Ett ej obetydligt ordningsarbete, som med tiden blivit allt
mer oundgängligt, har utförts, i det alla arkivets förvaltningshandlingar ock dess hela korrespondens, som av brist på lämpligt utrymme hittils varit mycket otillfredsställande uppställd,
nu ordnats i två vertikalskåp. Detta arbete var vid arbetsårets
slut ej helt slutfört.
Av äldre samlingar har endast e n under året gjorts till
föremål för ett större katalogiseringsarbete, nämligen metallarbetaren Gustaf Ericssons i Härad (t 1894) stora
kvarlåtenskap, varav största delen utgör deposition av Södermanlands Fornminnesförening, under det en mindre, men dock
1 Se

Sv. landsm. 1927, s. 23 f.
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ej ringa del deponerats i Landsmålsarkivet av professor Lundell ock ytterligare en del övergått i Landsmålsarkivets ägo
från den upplösta Södermanland-Närkes landsmålsförening i
Uppsala. Sedan Södermanlands Fornminnesförening år 1917
deponerat de i dess ägo befintliga manuskripten av G. Ericsson
i Landsmålsarkivet', nedlade Torsten Ericsson ett stort arbete
på att ordna ock identifiera dessa ofta ganska svåröverskådliga
manuskript ock upprättade däröver en förteckning, som dock
endast förelåg i ofullbordat koncept vid hans död. Byggande
på dessa grundläggande förarbeten har nu, efter överenskommelse med Fornminnesföreningen i Strängnäs, Manne Eriksson upprättat en ny katalog över det hela ock i sammanhang
härmed nysignerat samtliga hithörande manuskript. I sammanhang härmed har Södermanlands Fornminnesförening ytterligare deponerat sedermera observerade, mindre delar av
Gustaf Ericssons manuskript. Under detta katalogiseringsarbete har en summarisk jämförelse gjorts med de manuskript
av Gustaf Ericssons hand, vilka finnas hos Vitterhetsakademien ock i Nordiska Museet, varvid dessa befunnos i regel
bestå i väsentligen oförändrade dupletter av mindre delar av
Strängnäs- ock Uppsalamanuskripten. Under året har också
påbörjats publicering av valda delar av Gustaf Ericssons skrifter i Strengnäs Tidning, där första artikeln trycktes den 20
april 1928. Samtidigt med tidningsupplagan trycke§ en bokupplaga. Utgivningen redigeras av Manne Eriksson enligt den
principen, att vad som sålunda tryckes skall bilda ett sådant
urval av sammanhängande stycken, att det, därest på annat
håll en fortsatt utgivning kommer till stånd, skall ha undangjort
något väsentligt, som ej skall behöva göras om. Skulle allt,
som förtjänar tryckas av Gustaf Ericssons kvarlåtenskap, bli
tryckt, så fyllde detta betydligt mer än 2,000 boksidor. Vad
Strengnäs Tidning under loppet av ett 'par år kan väntas trycka,
blir kanske fjärdedelen härav.
Av under året inkomna samlingar har för övrigt E. T ö r nqvi s t s ovannämnda uppteckningar från Östergötland ock
därpå grundade bearbetning gjorts till föremål för ett ganska
1 Jfr årsberättelsen för 1917 (Sv. landsm. 1918, s. 70).
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omfattande katalogiseringsarbete. Härmed har fyllts den största
lucka, som återstått att fylla, innan över östgötasamlingarna
kan upprättas ett register motsvarande det, som utarbetats för
de flästa andra samlingar, som överlemnats eller deponerats
av tidigare styrelser för särskilda landskaps undersökning.'
Arbetet på renskrivning av samlingarna har fortsatt i
anslutning till föregående år ock har liksom då förbundits med
granskning i ock för kontrollering ock komplettering, särskilt
genom upprättande av kompletteringslistor.'
Renskrivningen av nya ordsamlingar har fortfarande skett
dels på oktav k or t, ett redigeringssystem som utförligt beskrevs i föregående årsberättelse', dels på or dl a pp ar i
det gamla sedAsf ormatet. Den övervägande delen
har utgjorts av den väsentligen inom arkivets lokaler utförda
renskriften på oktavkort. Endast ett par undantag ha förekommit. Dels har nämligen fil. stud. Sam 0 w en Jansson
tidvis haft den del av oktavkortsystemet, som betecknats »Västmanland 4», stående i sin bostad på Lidingön för att därpå
införa sina egna ock rektor Sam Janssons anteckningar
från ett flertal orter inom kortets område. Dels har fil. mag.
Märta Nordin börjat införa Torsten Ericssons
ock sina egna ordsamlingar från Gränna ock närligggnde orter
på kortsystemet »Småland 1» under sommarvistelse i Gränna.
Givetvis kan dylik placering utanför arkivlokalen endast för
kortare tider medgivas ock endast för sådana fall, då ett begränsat parti av kortsystemet kan urtagas utan större olägenheter för i arkivet pågående arbeten, än att de uppvägas av
de fördelar, som kunna vinnas genom att låta utföra dylik
renskrift på annan ort. I ovannämnda fall gällde det A-kort,
som ännu voro föga eller ej alls använda. B-korten kunna i
större utsträckning användas ute i orterna. Så har fil, kand.
i Jfr Årsberättelsen för 1922 (Sv. landsm. 1923), s. 48 f. om Upplandskatalogen ock årsberättelsen för 1923-1924 (Sv. landsm. 1924), s.
107 om den stora förteckningen över västgötasamlingarna m. fl.
2 Jfr föregående årsberättelse (Sv. landsm. 1927), s. 54.
3 Jfr Sv. landsm. 1927, s. 45 ff.
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A. Nygård på ett visserligen ej synnerligen stort antal B-kort
under vintern ock våren, då han vistats i sin hemort, Leksand,
infört ett för dalmålsordboken synnerligen viktigt material,
bl. a. bestående av detaljerade beskrivningar över föremål, som
betecknas med de på A-korten införda orden. Detta Nygårds
material utgör till en del en för dalmålsordboken utredigerad
sammanfattning av de undersökningar, han samtidigt utfört
för Nordiska museet, ock i annan form, bestämd av Museets
önskemål, inlemnat till dess byarkiv.
Omfattningen av ifrågavarande utredigeringsarbete kan ej
direkt mätas med de i kap. II ovan meddelade siffrorna för
tillkomsten av nya oktavkor1, enär såsom redan i det föregående nämnts en mycket stor, ja ofta den vida övervägande
delen av arbetet består i införandet av nya ord eller andra
anteckningar på redan förut upplagda ock i föregående års
akcession inräknade kort. När sålunda detta år oktavkortsystemet för. övre Dalarne tillväxt med endast något över 6,000
nya kort ock för Nedre Dalarne med nära lika stort antal, för
Västmanland med något över 10,000 o. s. v., betyder detta ej,
att antalet nyinförda orduppteckningar har varit nästan lika
stort för Nedre Dalarnes som för övre Dalarnes del ock för
Västmanlands del närmat sig sammanlagda antalet för övre
ock Nedre Dalarne. I kortsystemet för övre Dalarne, som i
fjol nästan uteslutande användes till införande av anteckningar
från Älvdalen, ha nämligen i år införts — utom fortsättning
ock avslutning av Älvdalsmålet — anteckningar från Våmhus,
Mora, Leksand m. m., ock varje gång ett från någon av sistnämnda socknar antecknat ord hört under samma riksspråkliga uppslagsform som ett föregående år infört ord från Älvdalen, har det förra året upplagda kortet använts, i det att det
nya ordet direkt från primäranteckningar eller från tidigare
sed6lappar införts på raden, för Våmhus, Mora etc. enligt det
system, som illustrerats i föregående årsberättelse.'
I det följande skall, dels vid redogörelsen för vad varje
särskild medarbetare under året utfört, dels vid redogörelse för
de särskilda landskapsundersökningarna, närmare upplysning
Jfr Sv. landsm. 1927, s. 48.
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meddelas om detta ock andra renskrivningsarbetens fortgång.
Här må blott nämnas, att utom de landskap, vilkas ordmaterial
under förra året varit föremål för avsevärdare utredigeringsock granskningsarbeten av ifrågavarande art, har detta år
ännu ett av de landskap, för vilka 1926 års lotterimedel särskilt söktes, nämligen Ångermanland, inbegripits i detta arbete,
men att begränsningen av de 1926 beviljade lotterimedlen fortfarande omöjliggjort samma arbetes utsträckning till det enda
återstående av de i nyss berörda ansökan nämnda landskapen,
nämligen Västergötland.
Hand i hand med de arkivarbeten, som sålunda avsett att
omhändertaga nyinkommande ock äldre material, ha, såsom
redan antytts, gått sådana inom arkivet utförda arbeten, som
avsett materialets granskning för kontrollering i orterna ock
komplettering genom nya undersökningar.
Så långt sig göra låtit, har den principen fortfarande upprätthållits, att allt inkommande nytt material genomlästs av
någon eller stundom flera med arkivet mer eller mindre fast
förbundna medarbetare, som genom personlig kännedom om
ifrågakommande landskap eller ämne haft särskilda förutsättningar för dylik granskning. Otillräckligheten av tillgänglig
personal hotar emellertid att — därest ej snart bättre möjligheter kunna ernås — på det ena hållet efter det andra reducera
denna granskning av det växande materialet till blott stickprov, vilket vore detsamma som att uppgiva det viktigaste medlet till insamlande av det pålitligaste ock mångsidigaste material, som ännu står att få.
Utom genom sådana, maskinskrivna eller handskrivna
k omple tt er ing sli s t o r, vartill ovannämnda arbeten ge
anledning, har insamlingen av nytt material — därest detta
arbete ej anknutits till individuella uppslag hos undersökarne
eller individuella frågor ock instruktioner från Landsmålsarkivet — i första rummet anknutits till serien av Landsmåls=
arkivets tryckta frågelistor'.
Utarbetningen, utgivningen ock utnyttjandet av dessa
frågelistor har hittils icke kunnat försiggå i jämnformig, paJfr föregående årsberättelse (Sv. landsm. 1927), s. 55.
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rallell ordning. De 11 frågelistor av denna serie, som vid utgången av förra arbetsåret utkommit i tryck, voro då ännu
blott till förhållandevis ringa del besvarade. Ett ej ringa arbete
erfordras alltjämt för att småningom från de olika landskapen
indriva svar ock få svaren kontrollerade ock kompletterade.
På det jämsides därmed pågående utarbetandet av nya frågelistor har under året 1927-1928 i själva värket nedlagts ett
mycket större arbete än under föregående år, ehuru — till
följd av svårigheter, som det ej stod i Landsmålsarkivets makt
att övervinna — under året 1927-1928 ingen enda frågelista
av Landsmålsarkivets serie utkom av trycket. I tryckfärdigt
skick förelågo emellertid vid arbetsårets utgång åtta frågelistor,
nämligen nr 12-19 ock dessutom ej ännu slutredigerade koncept till Ytterligare fäm frågelistor, nämligen nr 20-24. När
detta skrives (i april 1929), föreligga alla nu nämnda trätton
nya frågelistor, nr 12-24 tryckta. Samtliga dessa listor äro
utarbetade på grundval av betydligt mera ingående studier i
tryckta ock otryckta källor, än vad i de flästa fall varit förhållandet med de tidigare tryckta listorna. Vid deras utarbetande har också en värksammare jälp än förr erhållits av flera
personer både inom ock utom Landsmålsarkivet. Med tacksamhet må här nämnas den insiktsfulla granskning, som tjänstemän inom Nordiska Mukeet ock medlemmar av Svenska
Akademiens Ordboks redaktion egnat koncepten till nästan alla
dessa frågelistor. Särskilt ha de tillägg, som ur skånsk synpunkt gjorts av fil. d:r S. Berg ock av fil. kand. I. Ingers,
samt de ur småländsk synpunkt gjorda tilläggen av fil. lic.
G. Hedström visat sig fruktbärande. Detsamma gäller ock
ur såväl bohuslänska som andra synpunkter gjorda tillägg
av professor Hj. Lindroth i Göteborg. Till de folkloristiska
-delarna av nästan alla frågelistorna har särskilt docenten C. W.
von Sydow bidragit, i flera fall även docenten W. Liungman
på folkminnesinstitutets i Göteborg vägnar. För granskning ur
tekniska synpunkter av ett flertal listor står Landsmålsarkivet
i tacksamhetsskuld till intendenten T. Althin i Stockholm; jälp
-vid granskningen av frågelistorna om kolning ock tjärbränning
har jägmästaren W. Samuelsson lemnat, ock till andra listor ha
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ett flertal andra personer i en eller annan form medvärkat,
framför allt professor Lundell genom sina vid korrekturet
gjorda påpekanden.
De huvudsakliga författarna ha varit följande. Nr 12 »Fäbodväsen» ock nr 13 »Eld ock eldgörning» äro utarbetade av
Geijer, som härvid använt mindre koncept, vilka Levander redan under arbetsåret 1926-1927 uppsatt; nr 14 »Bin ock biskötsel» är huvudsakligen författad av Eriksson med användande av ett av redaktör Albert Andersson Sandklef i Varberg
uppsatt mindre koncept; nr 15 »Hägnader» är författad av
Eriksson; nr 16 »Brödet ock dess tillredning» är författad av
Geijer ock Eriksson, som för listan använt ett av Levander
under föregående år uppsatt mindre koncept samt i synnerhet talrika muntligen ock •skriftligen meddelade upplysningar av fröken Ella Ohlson; nr 17 »Kolning» är författad
av fil. mag. E. Brevner; nr 18 »Tjärbränning» är författad av Eriksson; nr 19 »Nödbröd» är författad av Geijer med
jälp av fröken Ella Ohlson; nr 20 »Skor ock skotillvärkning»
är utarbetad av Eriksson, som använt koncept uppsatt av
Holmkvist ock (kap. Träskor) fil. mag. Alex. Mut&I, Göteborg;
nr 21 »Strumpor, vantar, handskar m. m.» är författad av
Eriksson med jälp av fru F. Beckman; nr 22 »Träslöjd» är författad av Eriksson; nr 23 »Bysmide ock hovslageri» är författad av Holmkvist ock Eriksson; nr 24 »Skidor, snöskor, skridskor m. m.» har med användande av ett av Holmkvist förut
uppsatt koncept samt av talrika meddelanden, som lemnats
genom sekreteraren i Föreningen för skidlöpningens främjande
i Sverige C. Nordenson, utarbetats av professor K. B. Wiklund,
Holmkvist ock Geijer. Utom ovannämnda vid utgången av arbetsåret 1927-1928 i koncept, ehuru vad de sistnämnda beträffar i ännu ej slutreviderat skick föreliggande frågelistor,
som samtliga redan i konceptskick börjat under året användas,
ha ytterligare ett par frågelistämnen under året företagits till
förberedande behandling, nämligen »Slåtter» av Eriksson ock
fil. mag. A. Thorfors samt »Hyttor» av Holmkvist, varjämte
Götlind fortsatt sitt arbete på en frågelista om lekar.'
1 Jfr föregående årsberättelse (Sv. landsm. 1927), s. 59.
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Redan i föregående årsberättelse framhölls, att det varit
omöjligt att likformigt sprida frågelistorna, då tillräckliga arbetskrafter ej funnits att samtidigt upprätthålla så många personliga förbindelser samt utföra ett så stort handlednings- ock
granskningsarbete, som härtill skulle erfordrats. I förhoppning
att kunna småningom, men dock ej alltför långsamt utvidga
kretsen av medvärkande, ha därför dessa listor endast sparsamt skickats kring, allteftersom tillgången på arbetskrafter
ock pänningmedel synts göra det lämpligt. De föregående år
tryckta listorna användas alltjämt av nya upptecknare, från
vilka svar småningom inkomma eller indrivas. Om den nuvarande ställningen härutinnan må här meddelas några siffror, som dock ej ge uttömmande föreställning om situationen,
utan begränsa sig till vad som är lättast åtkomligt för statistik,
nämligen de frågelistsvar, som utarbetats i form av uppsatser
eller andra fristående uppteckningsenheter, vilkas titel anger
dem som svar på en viss frågelista. Till de svar, som gått direkt från primäranteckningarna in i lappsamlingar, ock de
svar, som ingå i större kvartbladssamlingar eller andra samlingar på sådant sätt, att de ej framträda som särskilda enheter därinom i direkt motsvarighet mot någon viss frågelista,
har ej här kunnat tagas någon hänsyn. Taget på detta sätt
ställer sig resultatet som följer:
På frågelistan nr 1 »Mjölkhushållning» ha inkommit 18
svar (mot 18 1926-27), å nr 2 »Tröskning» 15 svar (mot 28
föreg. år), å nr 3 »Personerna i gården ock byn» 24 svar (intet
föreg. år), å nr 4 »Himlavalvet ock väderleken» 23 svar (intet
föreg. år), å nr 5 »Tid ock tidsindelning» 22 svar (mot 1
föreg. år), å nr 6 »Brännvinsbränning» 6 svar (mot 1 föreg.
år), å nr 7 »Löv- ock mosstäkt» 16 svar (mot 1 föreg. år), å
nr 8 »Gruvor» 2 svar (mot 1 föreg. år), å nr 9 »Renlighet» 12
svar (mot 4 föreg. år), å nr 10 »Tilltal ock hälsningar» 15 svar
(mot 2 föreg. år) samt å nr 11 »Handel ock livet på färdvägar»
11 svar (mot 2 föreg. år). På de tryckta listorna ha således
under året inkommit sammanlagt 164 svar. I manuskript ha
vidare utsänts ett antal frågelistor, varvid svaren på samma
gång tjänat som material vid den tryckta listans senare ske-
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ende utarbetning. På denna väg ha under året inkommit svar
på följande frågelistor: på nr 12 »Fäbodväsen» 4 svar, på nr 14
»Bin ock biskötsel» 1 svar, på nr 15 »Hägnader» 3 svar, på nr
16 »Brödet ock dess tillredning» 2 svar, på nr 17 »Kolning» 5
svar, på nr 18 »Tjärbränning» 1 svar, på nr 19 »Nödbröd»
5 svar, på nr 21 »Strumpor, vantar m. m.» 2 svar, på nr 23
»Bysmide ock hovslageri» 3 svar, på nr 24 »Skidor, snöskor,
skridskor» 6 svar ock på Götlinds frågelista om »Lekar» 3 svar.
Inalles ha således på dessa i manuskript utsända 10 listor ingått 35 svar. Hela antalet inkomna svar (av ovan angiven
typ) blir alltså 199. Motsvarande antal förra året var 58. Räknat i antal blad uppgår detta år akcessionen av svar på frågelistor till 18 blad folio ock omkring 3,100 blad kvarto samt
omkring 100 blad i mindre format ock ett par häften jämte
ett antal teckningar ock fotografier.
Fördelningen på landskap av antalet svar på de tryckta
frågelistorna har varit följande: från Dalarne ha ingått 54
svar, från Västergötland 21 svar, från Jämtland 17, från Norrbotten 14 svar, från vartdera av landskapen Lappland, Småland ock Västmanland 10 svar, från Ångermanland 6, från
Hälsingland 4, från Uppland 3, från Värmland 3 ock från vartdera av landskapen Medelpad, Västerbotten ock Östergötland
1 svar.
Av svaren på de i manuskript utsända frågelistorna ha 18
kommit från Dalarna ock 5 från Västergötland, medan de övriga 9 svaren fördela sig på landskapen Härjedalen, Jämtland,
Värmland ock Västmanland.

Arbetet på serien tryckta frågelistor har givit upphov till
en systematisk excerpering av Riet z' D ialek tlexiko n.
Vid utarbetandet av de förut utgivna frågelistorna har, såsom
nämndes i årsberättelsen för 1925-1926', i särskilt hög grad
byggts på medarbetarnas personliga kännedom om särskilda
landsdelar eller särskilda ämnen, däremot »ej på någon genomgång av hela det ifrågakommande materialet», utan »på
försöksvis gjorda excerperingar ur valda enskilda källor». Det
1 Jfr Sv. landsm. 1926, s. 62.
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visade sig emellertid snart önskvärt att i större utsträckning
än först få med i frågelistorna en mängd av Rietz' ordförråd,
ordöversättningar, exempel ock folkloristiska notiser. Då en
fullständig excerpering med uppställning av excerpten i betydelsegrupper, som egentligen skulle ha erfordrats, var ett företag av avskräckande stor omfattning, gjordes först försök med
excerpering för särskilda tilltänkta frågelistors skull. Sålunda
excerperade Eriksson under utarbetandet av frågelistan 15 hela
Rietz' ordbok ur de synpunkter, vartill denna lista gav anledning. Därefter excerperades hela ordboken ur ett tiotal frågelistämnens synpunkt. När sistnämnda excerpering, som utfördes av fil. kand. R ola n d L il jef or s, avslutats vid slutet
av vårterminen 1928 ock samtidigt excerpten, som gjorts på
sede. slappar, stodo färdigordnade efter ämnen, alltså excerpter
rörande smide, kolning, tjärbränning o. s. v. i var sin grupp,
varinom alla excerpt stodo i bokstavsordning, med nödiga
korshänvisningar, gjordes en försöksberäkning, som gav till
resultat, att en excerpering av Rietz' ordbok en gång för alla
skulle kunna vara genomförd efter omkring 3 år, under förutsättning att Liljefors kunde däråt liksom nu egna ungefär
halva sin arbetstid. Liljefors började omedelbart sin andra genomgång av Rietz' ordbok. Vid arbetsårets slut uppgick antalet ordnade excerptlappar, som erhållits genom detta Liljefors' arbete, till omkring 3,000, vartill komma mindre poster
motsvarande excerpt ur Rietz' ordbok gjorda av Eriksson,
Lindqvist ock — som ett första försök — av Geijer. Ehuru
utgivandet av frågelistorna ej kan uppskjutas i avvaktan på att
dessa arbeten först avslutas ock frågelistorna alltså måste
utarbetas med jälp av ofullständiga, men ständigt växande
excerpt ur Rietz' ordbok, har det visat sig, att detta excerperingsarbete redan på ett tidigt stadium direkt ock indirekt varit av stor betydelse för frågelistorna. Innehållet i Rietz' ordbok visar sig, när det på detta sätt genomsökes, rikare än väntat. Den tanken ligger nära till hands, om det ej kunde vara
lämpligt att försöka redan snart utge en ny, omarbetad upplaga av denna ordbok, innan en stor allmän svensk dialektordbok försökes.
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Den sedvanliga instruktionskursen för upptecknare
hölls av Geijer ock Götlind under tiden 34-18 f 5 1928 ock
omfattade sammanlagt 25 föreläsnings- ock övningstimmar,
varav på Geijers del kom 20 ock på Götlinds del 5. Vid Geijers
instruktionsföreläsningar biträdde docenten N. Lindqvist för
instruktion av kursdeltagare från Östergötland ock Småland.
Geijers föreläsningar besöktes av 41 deltagare ock Götlinds av
43. I anslutning till den gemensamma kursen gjordes den 5
maj ett besök på Nordiska Museet ock Skansen, varvid 17
kursdeltagare deltogo. Under detta besök demonstrerades museets allmogeavdelning ock Skansens kulturhistoriska avdelning av intendenten Erixon ock amanuenserna G. Berg, S.
Svensson ock E. Klein. I samband med denna instruktionskurs höllos vidare 2 föreläsningar om ortnamnsforskning av
docenten J. Sahlgren ock 8 föreläsningar av docenten C. W.
von Sydow om folkminnesforskning, de senare besökta av 33
personer, till största delen samma personer som deltogo i instruktionskursen.

2. De enskilda medarbetarnas arbeten.
Rörande arbetsfördelningen gäller väsentligen detsamma,
som sagts på motsvarande ställe i föregående årsberättelse.'
Dock har nu så mycket som möjligt av detaljerna i det administrativa arbetet överflyttats från Götlind på »tillfällig arbetsjälp». Fr. o. m. 1 juni 1928 inträdde den stora förändringen,
att Götlind, såsom nämnts i kap. I, erhöll tjänstledighet från
sin gamla befattning, vars åligganden då helt övertogos av
Eriksson, ock i stället uteslutande egnade sig åt ledningen av
folkminnesundersökningarna.
Rörande de särskilda medarbetare, fasta eller tillfälliga,
som för sitt deltagande i inom arkivet utförda arbeten uppburit ersättning ur någon av arkivets kassor, är följapde att
nämna.
Geijer har liksom föregående år tjänstgjort som föreståndare för institutionen samt sekreterare i styrelsen ock i arSe Sv. landsm. 1927, s. 57.
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betsutskottet. Han har i denna egenskap med jälp av arkivets
övriga medarbetare uppgjort arbetsplaner, ansökningar ock
beräkningar rörande användningen av arkivets pänningmedel
samt sökt följa arbetets gång. Av specialuppgifter har han särskilt handhaft instruktion av norrländska undersökare ock
bygdeupptecknare ock granskning av deras insända samlingar,
härvid biträdd särskilt av D. Strömbäck ock S. Larsson. Han
har givit ovan omtalade instruktionskurs ock dessutom enskild
handledning. Vid utarbetandet av alla de ovannämnda frågelistorna 12-24 har han deltagit, i vissa som huvudförfattare,
i övriga fall som granskare, dels ur norrländska, dels ur allmänna synpunkter, varvid granskningen i många fall inneburit
en omarbetning. Publicerat har han under året endast den i
Sv. landsm. 1927 tryckta berättelsen om »Undersökningen av
svenska folkmål 1926-1927». Om hans resor se s. 61. —
Geijers arvode har helt ock hållet utgått ur statsanslaget.
Götlind har under den tid, då han ej varit upptagen
av expeditionsgöromål inom arkivet, främst ägnat sitt arbete
åt översikten över Västergötlands folkmål. För detta arbete har
såsom dess huvudmål uppställts en utförlig beskrivning över
hela landskapets dialekter ur tvänne synpunkter, nämligen å
ena sidan utbredningen inom Västergötland ock angränsande
områden av varje särskild dialekt-al egenhet, å andra sidan
den historiska utveckling, varigenom den nutida västgötskan
framgått ur fornsvenskan. Resultatet av denna utredning förelåg i fråga om det parti, som behandlar ljudläran, i en första
bearbetning avslutat hösten 1927. Då emellertid framställningen i denna form skulle bliva alltför vidlyftig för att kunna
ingå i serien »Västergötland», där en framställning av detta
ämne väntas, påbörjades vid slutet av år 1927 en kortare sammanfattande framställning. Den tid, som Götlind under året
fick tillfälle ägna åt denna sammanfattande framställning,
blev dock så begränsad, att blott den del, som omfattar utvecklingen av fornsvenskt a i västgötskan, förelåg i väsentligen färdigt skick vid arbetsårets utgång. Vidare har Götlind hela arbetsåret lett undersökningarna i Västergötland av såväl språk
som folkminnen. Från ock med den 1 juni 1928 har han, som
4 Sv. landsm. 1928
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ovan nämnts, förestått de av 1928 års lotterimedel bekostade
folkminnesundersökningarna, varvid han dels utarbetat en
plan för dessa undersökningar under året, dels instruerat upptecknare ock granskat inkommet material. I frågelistarbetet
har han deltagit genom att ur västgötasynpugkt granska koncepten till alla frågelistor. Dessutom har han fortsatt sina samlingar rörande lekar.
Götlind har under året utgivit »Falbygden» I, i vilket arbete han publicerat en översikt över Västergötlands folkmål
(med 5 språkkartor) samt »Några ordspråk, ordstäv ock talesätt från Falbygden». Vidare har G. publicerat följande uppsatser: »Sägner från Alingsåsbygden» (Husmodersföreningens
hemutställning, Alingsås 1927), »Mannen och kvinnan i språkets spegel» (Ergo, nr 11, 1927), »Gammal lek och idrott i julhälgen» (Upsala Nya Tidnings julnummer 1927), »Sagornas
och sägnernas folkliga titlar» (Folkminnen och folktankar
1927) ock en recension av Lars Levander: »Dalmålet I» (Acta
Philologica Scandinavica 1927). Han har även detta år fortsatt
att anmäla hembygdslitteratur med språkligt, folkloristiskt eller kulturhistoriskt innehåll i Tidskrift för hembygdsvård. Om
Götlinds resor se s. 71.
Götlinds arvode har utgått huvudsakligen ur statsanslaget,
nämligen för tiden 1/7 1927-31/5 1928, men för tiden i/e--"/G
ur 1928 års lotterimedel.
Eriksson har, som ovan nämnts, under tiden 1/6-3o/8
i Götlinds ställe förestått den dagliga expeditionen. Om hans
övriga arbete under året som tillfällig arbetsjälp se kap. I (s.
30) ock vid utarbetandet av frågelistorna se kap. III (s. 44
ock 47). Hans arvode har utgått dels ur statsanslaget (»tillfällig arbetsjälp»), dels ur 1926 års lotterimedel ock dels, nämligen för tiden 1/6—"/6 ur statsanslaget under rubriken »en
vetenskaplig medarbetare». Om Erikssons resor se s. 61 ock 68.
Levander har under arbetsåret till alldeles övervägande del varit upptagen med fortsättning av det arbete på
dalmålsordboken, som närmare skildras i föregående årsredogörelse.' Mot slutet av arbetsåret har Levander erhållit en ny
1 Sv. landsm. 1927, s. 59 f.
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medjälpaie i detta arbete, nämligen fil. mag. B. Lindén (se
ovan s. 32), som jämte andra förutsättningar för detta arbete
även har den, att han såsom uppväxt på Sollerön själv fullständigt behärskar en art av det egentliga dalmålet. I sammanhang med Lindffis inträde i arbetet har Levanders arbetssätt omlagts i en riktning, som i viss mån motsvarar arbetsfördelningen mellan docenten Lindqvist ock fru Beckman. Levander har först nu fått tillfälle att i fråga om ordlappssamlingarna själv endast genomgå materialet samt göra vägledande
anteckningar på ordiappar, under det att Lindén utför det tidskrävande nedskrivandet av materialet på ordbokskorten, som
av Levander sedan kontrolleras. Vid det sålunda skeende utredigerandet av dalmålsordbokens material äger ett oavbrutet
nära samarbete mellan Levander ock Lin~ rum, ett samarbete som kommer jämväl de fortfarande av Levander författade kompletteringslistorna till godo. Av vida större betydelse ur synpunkten av ordbokens riktande med svårtillgängligt nytt material har dock varit Nygårds fortsatta medvärkan.
Denna har hela vintern ock våren — bortsett från Nygårds
korta vistelse i Uppsala i maj 1928 — ägt rum i den formen,
att han i Dalarne med anledning av Levanders kompletteringslistor ock på grund av egna uppslag fullföljt arbetet ock därvid också utfört sådant utredigeringsarbete på oktavkort, som
ovan omtalats.
Under arbetsåret har utredigeringen av ordsamlingen från •
Älvdalen jämte till densamma hörande, synnerligen omfattande
kompletteringsmaterial (av J. Back ock Levander) avslutats,
varjämte ordlappssamlingarna från Våmhus ock Mora samt
E. Mattsson-Morbecks grammatiskt lagda samling från Färnäs
i Mora fullständigt utredigerats. Dessutom ha Levanders endast i primärform föreliggande anteckningar från Våmhus ock
Mora, gjorda åren 1925 ock 1927, av honom i utredigerat skick
införts på ordbokskorten, i sammanhang varmed kompletteringslistor även på grundval av detta material utarbetats.
Kortordbokens bestånd utgjorde den "/6 1928 omkring
16,000 oktavkort, lågt räknat. Tillväxten under året har således varit omkring 6,000. Härvid bör märkas, vad redan ovan
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berörts, nämligen att en betydande del av det under detta senare år utförda arbetet med kortordboken för övre Dalarne
bestått i införandet av nytt material på redan befintliga A- eller
B-kort, som ej inräknas i årets akcession.
I arbetet på Landsmålsarkivets frågelistor har Levander
under året deltagit huvudsakligen i den formen, att han ur
dalmålssynpunkt granskat koncepten.
Vidare har Levander under året varit sysselsatt med
granskning av inkommande material från ortsmeddelarna i
Övre Dalarne, vilka uppgå till ett tjugotal, med korrespondens
med dessa ortsmeddelare ock med muntlig ock skriftlig instruktion av andra medarbetare, varjämte den slutliga granskningen ock utarbetningen av registret till »Dalmålet» (till övervägande del i preliminärt skick utarbetat av A. Nygård ock
Karin Hessling) ock korrekturläsningen av »Dalmålet» II belagt en betydande del av hans arbetstid. Publicerat har Levander under året endast en berättelse, »Dalmålsordboken
1927», tryckt i Dalarnas hembygdsförbunds tidskrift 1928. Om
Levanders resor se s. 62. Om hans arvode se s. 31.
Ny går d har under den korta tid han tjänstgjort på arkivet i Uppsala (se ovan s. 31) sysslat med att införa ord,
exempel ock framför allt utförligare översättningar ur sitt eget
material från Leksand ock Mora på s. k. B-kort ock i mindre
utsträckning även på A-kort. Största delen av hans arbete i arkivets tjänst har emellertid utförts i Dalarne, där han hela vintern vistats ock där han utfört det ovan omtalade utredigeringsarbetet i sammanhang med materialinsamling ock kontroll.
Om hans resor se i övrigt s. 62. Hans arvode har utgått ur
1926 års lotterimedel.
Lind e' n, som i maj 1928 började arbeta som medjälpare
i arkivet, har på oktavkort utskrivit material från Våmhus
ock Mora, som förut genomgåtts av Levander ock av honom
försetts med vägledande anvisningar. Han har honorerats ur
1926 års lotterimedel.
H es sling har dels på arkivets oktavkort infört egna,
Envalls ock andras samlingar från Dalarnes bärgslag, dels fortsatt utarbetandet av registret till Levanders »Dalmålet». Om
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hännes resor se nedan s. 62. Hon har honorerats av 1926 års
lotterimedel.
Lindqvist har med fru B eckmans jälp fortsatt
utredigerandet av de i förra årsredogörelsen" omnämnda anteckningarna från Vists socken i Östergötland efter samma
principer som förut. Härvid ha meddelanden från ytterligare
tre sagesmän utskrivits dels på omkring 5,250 nya oktavkort
med omkring 3,000 uppslagsord, dels på ett säkerligen större
antal redan förut upplagda ock i fjolårets akcession inräknade
kort. Lindqvist har honorerats av 1926 års lotterimedel.
H olmk vist har under året fortsatt att Utredigera Västmanlandsmaterialet ock därvid på oktavkort utfört alla till den
del av landskapet, som å korten betecknas såsom »Västmanland 1» (d. v. s. Övertjurbo, Yttertjurbo, Siende ock Norrbo
härader), hörande, till största delen av Torsten Ericsson utförda
samlingarna (utom några få från Sala). Vidare har han på
samma sätt utredigerat de till »Västmanland 4» (västra delen
av Åkerbo samt Nora-Hjulsjö ock Grythytte-Hällefors härader)
hörande samlingarna, de viktigaste utförda av T. Ericsson,
R. Jirlow ock Sam Jansson (utom de av S. 0. Jansson utredigerade, se nedan s. 54). Därjämte har Brates samling från Norbärg på nytt genomgåtts ock fullständigare excerperats, varvid
de äldre beläggen kontrollerats. Vidare har en del av Holmkvists eget material från Nora införts direkt på korten. Dessutom ha en del småsamlingar ock enstaka uppgifter i brev
o. d. från hela landskapet införts på resp. oktavkort. Den 1
maj 1928 var allt förut i icke alfabetisk ordning på se&slappar
renskrivet material infört på de nya oktavkorten, som då uppgingo till ett antal av omkring 20,000, varav omkring 10,000
tillkommit under året. Med biträde av fil. kand. Sam 0 w en
Jansson har Holmkvist samordnat alla kort från Västmanland 1, 3 ock 4, ock i samband därmed ha båda företagit en
del omredigeringar av materialet. Dessutom har Holmkvist
fortsatt arbetet på sin i föregående årsberättelse' omtalade avhandling om gruvarbetarnas yrkesspråk.
1 Jfr

Sv. landsm. 1927, s. 61 f.
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Om Holmkvists resor se s. 62, 69 ock 73. Hans arvode har
utgått dels ur Västmanlands läns landstingsanslag, dels ur 1926
års lotterimedel.
S. 0. Jansson har dels, på sätt ovan nämnts, biträtt
Holmkvist vid hans arbete med Västmanlandsordboken, dels i
arkivet utredigerat egna samlingar från Linde ock Vikers socknar, vilket arbete han fortsatt i hemmet. Resultatet härav har
under året blivit omkring 2,000 oktavkort. Om hans resor se
s. 73. — Han har honorerats dels av Örebro läns landstingsmedel, dels av 1926 års lotterimedel.
L il je f or s har å oktavkort utfört Torsten Ericssons
uppteckningar från Ängsö 1915 samt ett par smärre samlingar
från Västmanland av A. Thorfors. Hans största arbete har, varit den ovan omtalade excerperingen av Rietz' ordbok. Om
hans resor se nedan s. 68. Han har honorerats av 1926 års lotterimedel.
Ohlson har under den tid hon arbetat i arkivet (se
ovan s. 32) först utredigerat egna primäranteckningar från Arnäs ock Anundsjö socknar i Ångermanland, vilket material utförts på omkring 2,500 oktavkort, samt sina uppteckningar av
gruvtärmer i Kiruna m. m. Hon har också mycket värksamt
biträtt vid utarbetandet av frågelistorna, särskilt nr 16 ock 19.
Från ock med början av mars till ock med slutet av maj, då
hon avslutade vårterminens arbete i Uppsala, måste hon emellertid, såsom ovan nämnts, vikariera för fröken Jönsson, ock
detta vikariat lade fullständigt beslag på hännes arbetstid. Om
ftöken Ohlsons resor se s. 66 ock 74. — Hännes arvode har till
största delen utgått ur 1926 års lotterimedel. En mindre del har
bestritts av Th. Hellmans gåvomedel.
Z et t er holm har under december 1927 samt januari
ock februari 1928 utredigerat dels egna, dels i mindre mån
Geijers primäruppteckningar från Ångermanland, som börjat
utföras på oktavkort. Hans arvode har utgått ur Th. Hellmans
gåvomedel.
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3. Landskapsöversikt över materialets bearbetning.
Liksom i motsvarande parti av föregående årsberättelse
skola även här ges några landskapsvis sammanställda uppgifter
rörande den materialbearbetning, som utförts antingen av arkivets ovannämnda medarbetare eller av andra, med arkivet
mera löst förbundna dialekt- ock folkminnesundersökare, även
sådana som från arkivet för detta sitt arbete ej mottagit någon
ekonomisk ersättning. Här ifrågavarande arbeten ha emellertid i regel utförts under förbindelse med arkivets arbeten, ock
det material, som bearbetats, hör oftast helt eller till väsentlig
del till arkivets samlingar. En del medvetna eller omedvetna
inkonsekvenser vid upptagandet eller förbigåendet av särskilda
arbeten kunna knappast undvikas. Särskilt må här framhållas,
att i själva primärmaterialet nu oftare än förr gör sig gällande
en tendens till bearbetning, detta särskilt till följd av den åt
många givna uppmaningen att söka besvara frågelistorna i
form av sammanhängande uppsatser. Flera av dem, som besvarat frågelistorna, ha också låtit sina svar på dessa listor utvecklas till smärre eller större utredningar. I denna avdelning
av föreliggande berättelse tages emellertid endast hänsyn till
några få exempel på sådana, som i något högre grad innebära bearbetning av ämnet.
Dalarne. Den förnämsta bearbetningen av dalmålsmaterialet, som under året ägt rum, har bestått i arbetet på dalmålsordboken, varför redogjorts i det föregående under namnen
Levander, Nygård ock Lindén. Alla dessa, men särskilt Nygård, ha i sina ordboksartiklar eller materialsammanställningar till ordboksartiklar bearbetat såväl folkloristiskt ock
kulturhistoriskt som språkligt material. I högre grad än i ordboksbidragen ha såväl Nygård som Lindén bearbetat både
språkligt ock sakligt material i av dem under året författade,
ännu opublicerade uppsatser, byggda på genomgång i orterna
av Landsmålsarkivets frågelistor. Nygård har under året utarbetat sju sådana uppsatser från Leksand, av vilka var ock
en besvarar en av Landsmålsarkivets frågelistor på ett sätt,
som innebär, en intim förbindelse av materialsamling ock hear-
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betning. Lindén har utarbetat en i Nordiska proseminariet ventilerad, 170 sidor stor uppsats om »Personbeteckningar i Sollerömålet». Denna utgör det grundligaste svar, som ännu från
något håll givits på frågelistan nr 3.
Rörande bearbetningen av materialet från Dalarnes bärgslag, är här endast att nämna, att rektor P. Env all fortsatt
arbetet på sin avhandling rörande denna landsdels mål ock
att fil. stud. Ing egär d Isak sson utarbetat en uppsats om
»Brödbakning och dess terminologi i Grangärde socken». Uppsatsen, som utgjorde ett av förarbetena till Landsmålsarkivets
frågelista nr 16, ventilerades i Nordiska proseminariet.
Dalsland. Fil. kand. Nils Ivan Svensson har våren 1928 utarbetat en i Folkminnen och Folktankar XV publicerad uppsats »Om vårrönn och julrönn. En företeelse ur dalsländsk folktro och paralleller därtill».
Gotland. På grund av de nära förbindelser, som under
många år ägt rum mellan lektor M. K lintb er g ock Landsmålsarkivet, ha i föregående årsberättelser med ledning av lektor Klintbergs för ändamålet i brev meddelade upplysningar
plägat nämnas, hur bearbetningen av det honom tillhöriga stora
gotländska materialet under året fortskridit. Under året 1927
—1928 har Klintberg fortsatt renskrivningen av sina ur sagesmännens brev monografiskt sammanförda excerpter rörande
ordspråk, liknelser ock husdjur samt vidare utarbetat en detaljerad beskrivning över tillvärkningen av flundrenät.
Fil. lic. H. Gust a vs on har under året utarbetat manuskript till partiet god—hövlig i den Säveska ordboken ock i
samband härmed kompletterat sin avhandling om gotländskans
skiljaktigheter.
Gästrikland. Fil. mag. P. E.' T. Lin dk v ist har, i den
mån hans lärartjänstgöring lemnat tid ledig därtill, fortsatt arbetet på sin avhandling om hela landskapets dialekter.
Hälsingland. Fil. kand. Olav Algot Ericsson har
utarbetat en sedan i Folkminnen och Folktankar XV publicerad uppsats »Sägnen om Hårgadansen och dess rötter».
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Härjedalen. Fil. d:r Jor gen Reitan har fortsatt sitt i
föregående årsberättelse' omtalade arbete rörande härjedalska
dialekter, som under detta år koncentrerats på en monografi
över målet i Vemdalen, till huvudsaklig del byggd på vad
Reitan själv upptecknat i orten på sina av Landsmålsarkivet
understödda resor.
Fil. d:r Ragnar Jirlow har i tidskriften Jämten 1927
publicerat en uppsats om »Gammaldags bärredskap i Älvros»,
utgörande bearbetning av ett brottstycke ur det material, han
samlat på sina av Landsmålsarkivet understödda resor inom
ifrågavarande landskap.
Folkskolläraren Einar Gr anb er g har i Jämten 1927
publicerat ett par uppsatser, varav den ena »Med härjedalingar
i färdeväg och på handelsresor» grundar sig på hans med ledning av frågelistan 11 gjorda uppteckningar ock den andra,
»Gamla härjedalska idrottslekar», grundar sig på uppteckningar gjorda med ledning av Götlinds förarbeten till en
frågelista om lekar.
Jämtland. Fil. stud. Erik Burman har utarbetat en i
Nordiska proseminariet ventilerad uppsats, »Gammal kort stavelse i Ragundamålet».
Folkskolläraren Einar Gr anb er g har i Jämten 1927
publicerat en mindre uppsats om »Julkuserr», byggd på hans
för Landsmålsarkivet gjorda uppteckningar.
Folkskolläraren Levi Johansson har i Svenska
Landsmål 1927 publicerat en med ledning av frågelistan 9 utarbetad uppsats »Om renlighetsförhållanden i Frostviken
(Jämtland) », ett arbete som kan tjäna som prov på sådana i
uppsatsform givna svar på fråkelistorna, där framställningen
ej stannar vid att blott återgiva sagesmännens ord, utan därutöver innehåller av författaren gjorda iakttagelser, sammanställningar ock reflexioner ock därigenom visar, hur mycket s.åväl bearbetning som insamling kan vinna, då de redan från
början gå hand i hand.
1 Jfr

Sv. landsm. 1927, s. 66.
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Lappland. Förre läraren vid Skytteanska skolan i Tärnaby 0. P. Pettersson har under året fullbordat andra
delen av sitt i föregående årsberättelser» närmare omtalade arbete »De gamla byarna i Vilhelmina». Detta stora — inalles
omkring 900 foliosidor omfattande — arbete, som härmed avslutats, utgör ett motstycke till författarens under åren 19221925 utarbetade »Ordbok över Vilhelminamålet».
Norrbotten. Fil. stud. Gerd Ene quist har i Svenska
landsmål 1927 publicerat en på egna undersökningar inom
området grundad uppsats om »Adjektiviska avledningsändelser
i Lulemålet».
Småland. Fil. mag. I. M o cU e r har i Stranda II, 1928,
publicerat en uppsats om »Det gamla fisket i Mönsteråstrakten».
Västerbotten. Fil. lic. S. Larsson har fortsatt utarbetandet av sin avhandling om substantivböjningen i västerbottniska mål.
Västergötland. I det föregående har vid redogörelsen för
G ö tlinds arbeten omtalats hans under året påbörjade kortare sammanfattning av den stora utredning om västgötadialekterna, som i många år varit föremål för hans, alltför mycket av andra värv avbrutna arbete. Den nu försöksvis begynta
sammanfattningen är det väsentligaste, som under året gjorts
på västgötamålens arbetsfält. Det för västgötamaterialets fortsatta såväl insamling som bearbetning angelägna önskemålet
att få i ett lätthanterligt kortsystem utskrivet, vad som ännu
ligger orenskrivet i svåröverskådliga anteckningsböcker m. m.,
särskilt Götlinds stora samlingar av konceptanteckningar från
resor i hela landskapet ock i grannbygder, har ännu ej kunnat
eqs begynnelsevis förvärkligas.
Götlind har, som ovan nämnts, under året i Falbygden I
bl. a. publicerat en med språkkartor försedd, kort översikt över
Västergötlands folkmål.
1 Se Sv. landsm. 1925, s. 65, 1926, s. 68 ock 1927, s. 66.

ARKIVARBETEN OCK MATERIALETS BEARBETNING

59

Fil. mag. L. Ma ds é n har på grundval av egna undersökningar utarbetat en uppsats om »Dialektgränser omkring Vänersborg samt något om stadsmålet, särskilt i förhållande till
dessa», vilken ventilerats på Nordiska proseminariet.
Västmanland.
I det föregående har redogjorts för
Holmk vist s ock S. 0. Janssons arbete på utredigering
av hittils ej renskrivna ock ordnade samlingar från Västmanland. Med vad under året härutinnan utförts har väsentligen
uppfyllts den i föregående årsberättelse' uttryckta förhoppningen, att till sommaren 1928 hela det till införande på Västmanlandskorten för närvarande avsedda materialet skulle vara
infört. Undantag bilda endast vissa delar av S. Janssons
ock S. 0. Janssons samlingar, vilka fortfarande befinna
sig under utredigering. Det återstår nu endast e n stor
västmanländsk samling att renskriva, nämligen Thor f or s'
samlingar om skörd, slåtter m. fl. arbeten. Dels med hänsyn till Thorfors' pågående bearbetning av den största delen härav, den som handlar om slåtter, dels med hänsyn till
att dessa Thorfors' samlingar redan i nuvarande konceptskick
äro förhållandevis lätta att hitta i, har utredigeringen härav
ansetts kunna tilsvidare anstå. Det nu utförda arbetet möjliggör i det hela redan en bekväm översikt över det viktigaste
Västmanlandsmaterialet ock bildar en grundval, på vilken en
geografisk översikt över Västmanlands folkmål torde kunna
byggas med förhållandevis mycket mindre arbete än utarbetandet av någon av de föregående landskapsredogörelserna
kostat.
Av sådant arbete, som mera direkt ingår i ovan berörda
översiktsarbete, har under året genom rektor S. Jansson utförts en materialsammanställning i ock för jämförelse mellan
västmanländska ock angränsande mål i Dalarne: Grangärdemålet ock de nedre västerdalmålen.
Ett folkloristiskt ämne, mikaelimässan ock vad därmed
sammanhänger, har gjorts till föremål för en särskild undersökning av fröken M. For ssl r n d med understöd från Landsmålsarkivet. Resultatet av denna materialsamling, som har sin
1 Sv.

landsm. 1927, s. 63.
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-en även gäller andra
tyngdpunkt förlagd till Vfistmanland, m
landskap, har fröken Forsslund publicerat i Folkminnen och
Folktankar XV under titeln »Mikaeli och kärrmässa».
Ångermanland. I det föregående har omnämnts, hurusom under året kunnat upptagas arbete på utredigering av
ångermanländskt ordboksmaterial, i viss mån motsvarande vad
som gjorts för Dalarne, Västmanland, Östergötland ock en det
av Småland. Ifrågavarande ångermanländska arbete, som under inseende av Geijer utförts genom fröken Ella Ohlson
ock fil. kand. D. 0. Z etter hol m, har dock hittils endast
kunnat drivas med mycket delade arbetskrafter.
Jämte detta arbete har Zetterholm under året utarbetat en
uppsats »Om substantivböjningen i Bjärtrå sockens folkmål»,
vilken ventilerats i Nordiska proseminariet.
Östergötland. Om docenten N. Lindqvists med jälp
av fru F. Beck man utförda, fortsatta arbete på utredigering
av östgötamaterial har ovan talats.
Fil. lic. T. Ålander har fortsatt arbetet på sin avhandling om konsonanterna i östgötamålen, ock fil. lic. E. T ö r nq vist har likaledes fortsatt sitt arbete om substantivböjningen
i östgötamålen, båda dock endast i den begränsade omfattning,
vartill skolarbete lemnat tid övrig.
Fil. stud. H. Aldenius har på grund av egna undersökningar i orten utarbetat en uppsats »Natur och näringsliv i
och omkring Tåkern; terminologi och beskrivning», vilken
ventilerats i Nordiska proseminariet.
Fil. stud. Per Andersson har, på grundval av egna
undersökningar inom området, utarbetat en uppsats »Slåtter
och skörd i Tjärstads socken», vilken uppsats ventilerats i Nordiska proseminariet.
Fil. stud. Thor d Lindell har hösten 1927 på grundval av egna, delvis under samarbete med Nordiska Museet
gjorda undersökningar vid Harstena fiskläge i Gryts socken
utarbetat en uppsats om fisket därstädes, vilken ventilerats på
Nordiska proseminariet. Han har sedermera återupptagit arbetet på närmare utarbetning av ämnet.
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IV. Resor ock samlingsarbeten i bygderna.
Bland de av Landsmålsarkivets personal utförda ock av
arkivets medel bekostade resorna märkas, utom egentliga undersökningsresor, andra resor i institutionsärenden, särskilt för
överläggningar ock överenskommelser med representanter för
andra institutioner eller för sådana studier i deras samlingar,
som för anordnandet av den egna institutionens arbeten eller
samlingar kunnat vara påkallade. Dylika resor i institutionsärenden kombineras visserligen fortfarande med undersökningsresor, när en sådan kombination lämpligen låter göra sig,
men ha detta år i något större utsträckning än tidigare förekommit som självständiga resor. Geijer har, utom vid sju
tillfällen gjorda särskilda resor till Stockholm, under året
företagit två längre resor av ovannämnda slag. Den första av
dessa resor, som utfördes under dagarna 22/8-27/8, ställdes till
Göteborg, Orust, Lund ock Stockholm ock gällde konferenser
dels om de sedermera under hösten 1927 gjorda ansökningar
om statsanslag ock lotterimedel för folkminnesundersökningar,
dels om planerade motsvarande ansökningar för folkmålsundersökningar, vilka först hösten 1928 kommo till stånd. Den
andra resan, som ställdes till Lund ock Stockholm ock utfördes
under tiden 1/i _12 /, gällde likaledes konferenser om samma
ärenden samt studier i samlingar i Lund.
Er ik ss o n har i juni månad 1928, då han beklädde
Götlinds post, utom en resa till Stockholm under midsommarhälgen företagit en resa till Örebro, varunder han konfererade
med intendenten för Örebro museum samt genomgick en del
där befintliga samlingar av dialekt- ock folkminnesuppteckningar.
I det följande ges en landskapsvis uppställd översikt över
resor för materialinsamling ock i sammanhang därmed över
sådana samlingsarbeten i bygderna, som utan resor utförts
av med arkivet i förbindelse stående, i bygderna bosatta upptecknare. Denna översikt är dock icke fullständig, utan upptar
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blott de vik tig a s t e meddelarna från orterna, som lemnat
mera omfattande meddelanden.
Dalarne. Folkskolläraren J. Back företog under tiden
30/7 1927 en resa i Älvdalen i ock för besvarande av en
kompletteringslista, uppställd av d:r Levander. Han har honorerats ur 1926 års lotterimedel.
Fil. stud. K a r in Hes sling har i juli månad 1927
gjort uppteckningar av huvudsakligen lexikalisk karakter i Hedemora landsförsamling samt i Söderbärke, Norrbärke ock
Silvbärgs socknar, vilket arbete honorerats ur 1926 års lotterimedel samt ur Kopparbärgs läns landstingsmedel.
Fil. mag. E. H olmk vist har i sammanhang med sina
nedan s. 73 omtalade resor för undersökning av gruvspråket
besökt Falun den 198_22/8 1927.
Fil. stud. Ingegär d Isak ss on har under tiden 276samt
"/12-22/12 1927 gjort monografiska uppteckningar rö17/7
rande bak ock brygd å ett antal olika platser inom Grangärde
socken, vilket material delvis använts i hännes ovannämnda
uppsats om brödbakningens tärminologi. Bännes resor ha bekostats av 1926 års lotterimedel.
Fil. dr L. Levander företog under tiden 2242 1927—"h
1928 en resa i Älvdalen för att komplettera ordboksmaterialet.
Därvid gjordes uppteckningar huvudsakligen i Åsen, men även
i Älvdalsbyarna Månsta ock Näset, varjämte i Åsen anteckningar gjordes efter meddelare från Brunnsbärg ock Loka. Vidare konfererade Levander i Mora med rektor J. Romson ock
Karl Lärka ock i Leksand med fil. kand. A. Nygård, varförutom han besökte ock instruerade flera ortsmeddelare. Resan honorerades ur 1926 års lotterimedel.
Fil. kand. A. Ny går d har under året fortsatt sina uppteckningar av lexikaliskt, grammatiskt ock folkloristiskt material.i övre Dalarne, i främsta rummet Leksand. Till en del
ägnades detta arbete åt att samla ock kritiskt sovra material
till Landsmålsarkivets frågelistor 3-5, 7 samt 9-11, som av
Nygård besvarats i ovan berörda, utförliga uppsatser. Han har
erhållit ersättning härför i samband med inlösen genom 1926
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års lotterimedel av dessa ock äldre av honom utförda samlingar.
Av i bygderna bosatta upptecknare, som utförligt besvarat
landsmålsarkivets frågelistor ock även insänt andra uppteckningar, må här framhållas korgmakaren Hed Olof A nder ss o n, Våmhus, folkskolläraren Erik B er g, Rättvik,
kyrkovärden Back Olof Erik ss o n, Ål, lärarinnan fru
Anna H a a g-A n d er s s on, Djura, folkskolläraren Anders
R u szIA n, Ore, ock hemmasonen Gunnar S tran d, Venjan.
Dalsland. Fil. mag. L. Ma ds é n har i samband med
sina västgötaundersökningar gjort uppteckningar av ord, ortnamn ock personnamn i Frändefors socken ock några andra
orter, varför han honorerats ur 1926 års lotterimedel.
Fil. kand. Nils Ivan Svensson har i maj 1928 i
Lax'arby m. fl. orter återupptagit sina folkloristiska ock dialektologiska undersökningar, vilka han nu avsett att inrikta
särskilt på jordbruket under våren.
Gotland. Fil. stud. B. B olin har under sommaren 1927
ock julen 1927-1928 gjort uppteckningar i sin hemtrakt, Vamlingbo socken, av huvudsakligen lexikaliskt material, delvis med
ledning av en av fil. lic. H. Gustavson uppställd ordfrågelista.
Hans arbete har bekostats av Sällskapet för gotländsk forskning.
Fil. lic. H. Gust av son har under året blott gjort
smärre uppteckningar i Bro socken för kontroll av Säves material.
En i orten bosatt upptecknare har under året börjat till
arkivet insända synnerligen innehållsrika meddelanden, särskilt rörande folkminnen, nämligen lektor M. Klintbergs mångårige meddelare, hemmansägaren Jakob K a rls so n, Fie i
Lau. Utom historier på Laumål har han lemnat svar på frågelistor rörande sånglekar.
Gästrikland. Fil. stud. Hol g er Öb er g har i juni 1928
påbörjat dialektuppteckningar i österfärnebo socken, varför
han erhållit understöd ur Gävleborgs läns landstings anslag för
år 1928.
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Hälsingland. Folkskolläraren W. Back ma n, Bjuråker, har därstädes gjort uppteckningar av sed, folktro, ord
ock ortnamn samt besvarat landsmålsarkivets frågelistor 1, 2,
3 ock 4. Han har honorerats ur 1926 års lotterimedel.
Fil. stud. Olav Algot Ericsson har under året gjort
folkloristiska uppteckningar i Bollnäs socken, vilka inlösts med
medel ur Gävleborgs läns landstings anslag.
Folkskolläraren E. Gr anb er g har gjort uppteckningar
rörande materiell kultur i Rengsjö socken, vilka inlemnats till
arkivet.
Fil. mag. Ingeborg Nordin har under sommaren
1927 fortsatt sina språkliga ock folkloristiska uppteckningar i
Skogs socken, för vilket arbete hon erhållit ersättning ur Gävleborgs läns landstings anslag för år 1927. Hon har vidare i juni
1928 erhållit anslag ur 1928 års lotterimedel för att fortsätta
uppteckningsarbetet i Skog ock Hanebo.
Härjedalen. Folkskolläraren E. Gr anb er g har under
tiden 28/6-6/s 1927 fortsatt sin insamling av folkloristiskt material huvudsakligen i Hede socken (speciellt i byarna Särvsjö
ock Långå, mep även i Rönningsåsen ock Grundsjön i samma
socken). Resan har bekostats av statsmedel. I juni 1928 har
han påbörjat uppteckningsarbete i Långåskans, varför han erhållit anslag ur 1928 års lotterimedel.
Fru Ella Gr anb er g har gjort folkminnesuppteckningar i Hede ock Storsjö, vilka efter hännes död inlösts till
arkivet i samband med Einar Granbergs samlingar.
Fil. dr J. R eitan har under 5 veckor i juli ock augusti
månader 1927 fortsatt sina språkliga uppteckningar huvudsakligen i Vemdalen, men även under några dagar i Hede ock
Tännäs (Funäsdalen) med avstickare till Linsäll, Sveg ock Älvros. Hans resor ha honorerats av statsmedel.
Fil. lic. D. S tr ömbäck gjorde under tiden 14 4-3/9 1927
en resa till Tännäs i syfte att dels kontrollera de av honom år
1925 därstädes gjorda uppteckningarna, dels att fortsätta insamlingen av material till en ordsamling över Tännäsmålet. I samband härmed ha äldre anteckningar av Äsander kontrollerats
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samt instruktion i grov fonetisk beteckning givits åt hr Salomon Eriksson i Funäsdalen. Resan bekostades av Åsanderska
gåvomedel.
Jämtland. Fil. dr T. Buc ht har i samband med sina
undersökningar för K. Ortnamnskommittén under sommaren
1927 även upptecknat lexikaliskt material å Frösön. För utre-•
digeringen av detta material, som inlemnats till Landsmålsarkivet, har han erhållit ersättning ur statsmedel.
Folkskolläraren Levi Johansson har sommaren
1927 under tillsammans 52 dagar fortsatt insamlingen av material till en ordbok över Lidmålet i Frostviken ock därvid även
upptecknat folkloristiskt material. Om hans härunder utarbetade uppsats om renlighetsförhållanden i Frostviken har ovan
talats. Utom frågelistan 11, som i denna uppsats besvarats
(delvis ej blott för norra Frostviken, utan jämväl för Vilhelmina), har han under sommaren besvarat frågelistorna 1 ock 3
i form av uppsatser. Detta hans arbete har honorerats ur statsmedel. I juni 1928 har Johansson för hela läsåret 19281929 erhållit tjänstledighet från sin folkskollärarbefattning för
att på Landsmålsarkivets uppdrag fortsätta den undersökning,
som ovan nämnts. Han har för ändamålet erhållit anslag från
Längmanska kulturfonden.
Fil. stud. Carl Lindberg har i Ströms s:n gjort uppteckningar ock bl. a. besvarat frågelistan 5.
Fil. stud. A. M o d é n har i augusti månad 1927 gjort
språkliga ock folkloristiska uppteckningar i Revsunds socken,
avsedda att inlösas till arkivet.
Av i bygderna bosatta upptecknare, som utförligt besvarat
frågelistor, må här särskilt nämnas härr K. 0. An dr é n, Norderön, hemmansägaren P. V. Ens tr ö m, Marieby, hemmansägaren Per Per ss o n, Revsund ock fru S tina S tr ö mg r e n, Alanäs.

Lappland. Fil. kand. E. Brännstr öm har upptecknat
gruvtärmer. i Malmbärget. Anteckningarna ha inlösts med
statsmedel.
8 Sv. landsm. 1928
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Fil. dr S. L ar s s on har i samband med sin Västerbottensundersökning även besökt Rentjärn i Malå socken under
tiden 13/6_22//e 1928.
Fröken Ella Ohlson har under julen 1927-1928 gjort
dels folkloristiska uppteckningar efter sagesmän fråh olika orter, som hon träffat i Kiruna, dels anteckningar om gruvspråk
därstädes med ledning av frågelistan 8.
Folkskolläraren 0. P. Pettersson har under juni, juli
ock augusti månader 1927 fortsatt sina uppteckningar i Vilhelmina s:n ock därvid insamlat såväl språkligt som folkloristiskt
material, men speciellt ägnat sig åt en undersökning av de
gamla byarnas uppkomst ock utveckling, varom han hopbragt
ett rikligt material såväl ur den levande folktraditionen som ur
äldre dokument, vilket allt framlagts i hans ovan omtalade,
under året avslutade arbete »De gamla byarna i Vilhelmina».
Han har vidare i största korthet besvarat landsmålsarkivets
frågelistor 1-5 ock 9-11, i den mån de icke redan besvarats
i hans ordbok över Vilhelminamålet. Hans resor ha honorerats
ur statsmedel, men därjämte har han åtnjutit anslag dels från
Vitterhetsakademien dels från Västerbottens läns hembygdsförening.
Medelpad. Fil. stud. V. Jansson har under sommaren
1927 upptecknat folktro, sed ock sägner i Timrå ock Sättna
socknar samt besvarat frågelistan 2 för Timrå. Han har honorerats ur Västernorrlands läns landstings anslag.
Lektor A. V e st lund har under året kompletterat sin
stora ordsamling från Selånger ock upptecknat sägner ock berättelser i Lidens socken samt gjort smärre uppteckningar i
Indal ock Tuna. Han har härför erhållit ersättning ur Västernorrlands läns landstings anslag.
Norrbotten. Fil. kand. E. B r änns tr öm har under juli
månad utfört undersökningar rörande Lulemålet, gjort uppteckningar av folksed (särskilt jaktseder), person- ock djurnamn i Nederluleå ock Råneå socknar samt påbörjat en speciell ordsamling för bestämning av kvantitets- ock akcentförhållanden i Nederluleåmålet såsom fortsättning på sin uppsats
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om detta mål. Han har vidare besvarat Landsmålsarkivets
frågelistor 1-5 för Nederluleå ock delvis Råneå. Hans arbeten
ha understötts med statsmedel.
Fil. mag. Gerd Enequist har under tiden 26/6-7/8
1927 (med en veckas avbrott) gjort uppteckningar i Neder- ock
överluleå samt Edefors socknar. Största delen av hännes arbete under året har varit förlagt till övre Svartlå (i Edefors
s:n), där frågelistorna 1-8 besvarats ock en lista över terrängbeteckningar utarbetats samt ett ex. av A. Nordströms »Gamla
typord från Nederluleå» (försett med tillägg av honom själv)
genomgåtts ock kontrollerats. Därjämte ha andra primäranteckningar gjorts ock särskilt betoningsförhållandena studerats.
I samband härmed har hon företagit utfärder till Nedre Svartlå
ock Harads. Hon har vidare tillsammans med lektor Hulda
Rutberg gjort ortnamnsundersökningar i Nederluleå i augusti
1927. Hon har honorerats ur statsmedel.
Fil. stud. 0. H ö gb er g har under sommaren 1927 fortsatt sina lexikaliska uppteckningar i Nederluleå socken, varför
han förut erhållit honorar ur statsmedel.
Folkskolläraren A. Lundberg har under tiden 16/7_12/.
1927 fortsatt sin insamling av dialekt, folktro ock sed i Nederluleå socken. Där har han även besvarat Landsmålsarkivets
frågelistor 1-5 ock 9-11, för vilket arbete han honorerats ur
statsmedel.
Lektor Hulda R utb erg har under tiden 'Vo—% 1927
besökt Nederkalix socken för att komplettera ock bearbeta sin
stora ordsamling därifrån, varjämte hon under nämnda tid
även arbetat åt K. Ortnamnskommittén. Hon har erhållit anslag ur statsmedel.
Närke. Fil. kand. Gustaf E. Olsson har i juli månad
1927 upptecknat folkminnen i Lerbäck ock Hardemo m. fl. socknar, varför han honorerats ur Örebro läns landstings anslag.
Fil. mag. A. Thor f or s har under tiden 21/7-54 1927
gjort uppteckningar av språkligt ock etnografiskt material i
Vintrosa socken ock har härför erhållit ersättning ur Örebro
läns landstings anslag.
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Fil. kand. S. Thornell har under tiden dec. 1927—jan.
1928 (sammanlagt omkring 14 dagar) upptecknat folklekar ock
andra folkminnen huvudsakligen i Axbärgs socken, varför han
honorerats ur Örebro läns landstings anslag. Han har vidare
under juni månad 1928 gjort uppteckningar av folkminnen i
Lillkyrka, Götlunda, St. Mällösa, Norrbyås, Tysslinge ock Vintrosa socknar, för vilket arbete han erhållit honorar ur 1928 års
lotterimedel.
Småland. Fil. lic. Ger tr ud A r esk og har under
tiden 16/7-9/8 1927 gjort lexikaliska uppteckningar ock fonetiska iakttagelser, särskilt med avseende på r-ljuden i Högsby
ock Fliseryds socknar, varifrån hon till arkivet inlemnat ordsamlingar. Hännes arbete har honorerats ur 1926 års lotterimedel.
Fil. mag. I. Moder har under juli ock augusti månader
1927 fortsatt sina undersökningar rörande fisket i Stranda ock
Norra Möre härader, för vilket arbete han förut honorerats
-med 1926 års lotterimedel.
Fil: mag. Märta Nordin har i juli 1927 fortsatt sina i
föregående årsredogörelse (s. 82) omtalade undersökningar i
Gränna ock å Visingsö. Hännes arbete har förut honorerats
med 1926 års lotterimedel samt ur Jönköpings läns landstings
anslag.
En framstående bygdemeddelare, skriftställaren J. A.
G ö t h, Sjösås, har besvarat frågelistor ock insänt smärre uppteckningar från sin hemort.
Södermanland. Fil. kand. R. Lil je f or s har under
sommaren 1927 i samband med ortnamnsundersökningar för
K. Kartvärket gjort smärre dialektuppteckningar i Jönåkers härad (Sörmlandsdelen av kartbladet Norrköping NV ock NO).
Uppland. Fil. mag. M. Eriksson har upptecknat
idrottslekar efter personer från östervåla ock samlat material
till en frågelista rörande skomakeri från Tierp ock Västerlövsta
socknar.
Docenten J. G ötlind företog under tiden 2/12-442 1927
en resa till Funbo för att uppteckna lekar, särskilt sådana som
stå i samband med julen.
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Fil. mag. E. Holmk vist har i sammanhang med resor
för undersökning av gruvspråket även besökt Dannemora.
Folkskolläraren J. We sti n, Möja, har därstädes fortsatt
sina uppteckningar av lekar, visor, skrock m. m., samt även
insamlat en del lexikaliskt material ock besvarat landsmålsarkivets frågelistor 3, 4, 7 ock 10. Han har honorerats ur statsmedel ock 1926 års lotterimedel.
En bygdemeddelare må här nämnas, skogvaktaren L. J.
L ar ss o n, Huddunge, som ingående besvarat frågelistan 17.
Värmland. Fil. stud. Gertrud Eriksson har i juni
månad 1928 börjat göra uppteckningar av folkminnen i Lysviks
ock Fryksände socknar.
Fil. mag. E. Holm k v,i st har i sammanhang med sina
resor för undersökning av gruvspråket (se s. 73) även besökt
Pärsbärg 'Is—% 1927.
Fil. stud. Dagny Nilsson har under sommaren 1927
besvarat Landsmålsarkivets frågelistor 1 ock 4 samt en preliminär frågelista om bakning ock upptecknat visor i Arvika landsförsamling. Hon har honorerats av 1926 års lotterimedel.
Lärarinnan M a t hilda Olsson har upptecknat sägner,
lekar, ramsor m. m. i Eda socken, vilka insänts till arkivet.
Västerbotten. Fil. kand. I. Inger s, Lund, har gjort
orduppteckningar i Degerfors socken, vilka såsom gåva överlämnats till arkivet.
Fil. dr R. Jir lo w har under sina resor i de flästa socknar i Västerbotten insamlat ett omfattande dialektmaterial,
innehållande tärmer från arbetslivets samtliga grenar. Hans
arbeten bekostas av särskilt statsanslag.
Fil. dr S. Larsson har i ock för sin översikt över Väs
terbottens folkmål sommaren 1927 bedrivit undersökningar i
följande socknar: Byske 184-23/7 ock 114-154, varest en ordsamling gjordes ock en ortsmeddelare instruerades, Jörn 26/727/7, Norsjö 1/8--6/8, Bureå, Lövånger 1 181918 ock Burträsk (tillsammans med intendenten H. Möllman-Palmgren) samt Bygdeå 22/8-278. Hans resor ha honorerats ur statsmedel.
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Fil. stud. N aA mi Nilsson har under tiden 274_21/7
1927 i Byske socken (byarna Norrlångträsk, Fällfors ock Finnträsk) gjort undersökningar rörande substanstivböjningen enligt av fil. dr S. Larsson uppställda frågelistor, varvid bl. a.
konstaterades utpräglade skiljaktigheter mellan språket i Finnträsk (»Hedforsmålet») ock Fällforsmålet. Ett kortare besök
gjordes i byn Lillkågeträsk. Resorna ha bekostats av statsmedel.
Fil. mag. P. S undelin har fortsatt de i juni 1927 påbörjade undersökningarna i Hörnefors. Han har honorerats
ur statsmedel.
Västergötland. Fil. kand. C. M. B er g s t r and har under sommaren 1927 upptecknat folkminnen (sägner, lekar
m. m.) huvudsakligen i Långareds socken, där han även besvarat
Landsmålsarkivets frågelistor.3, 5 ock 9 samt gjort smärre uppteckningar i Hålunda, Erska, St. Mellby, Lena, Hyssna, Sätila
ock Synnerby socknar, vilka inlämnats till arkivet. I juni 1928
har han fortsatt uppteckningsarbetet i Tådene m. fl. socknar.
Han har erhållit honorar ur 1926 ock 1928 års lotterimedel.
F. d. folkskolläraren A. J. Björkman har fortsatt att
komplettera sin ordsamling från Häggesled.
Fil. stud. I. D a hlb er g har i Stenums s:n gjort uppteckningar rörande bränntorvs upptagning ock torvströberedning i
ock för en uppsats i detta ämne. Efter att den ventilerats i seminariet för nordiska språk vid Göteborgs högskola, har den inlösts med 1926 års lotterimedel. I juni 1928 har han påbörjat
uppteckningar av folkminnen i Marums ock V. Gerums socknar,
till vilket arbete han erhållit anslag ur 1928 års lotterimedel.
Fil. lic. G. Lin db er g har under sommaren 1927 insamlat ord samt person- ock ortnamn ock gjort grammatiska anteckningar i öxnevalla socken; där han även besvarat Landsmålsarkivets frågelista 11 ock Götlinds frågelista rörande
idrottslekar. Han har vidare till arkivet inlemnat under föregående år gjorda uppteckningar från Nödinge socken. Hans
arbete har understötts ur 1926 års lotterimedel.
Gö t lin d har under året företagit två resor i Västergötland. Den första resan i Västergötland företogs under tiden
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/ ---'°/s ock fortsattes 24/8-27/8 (mellantiden var semester). Härunder höll Götlind en serie föreläsningar vid kursen i hembygdskännedom för folkskollärare i Axvall, varvid han behandlade dialekten, ortnamnen, saga, sägen ock lekar. I samband härmed gavs instruktion i uppteckningsarbete ock gjordes kompletterande anteckningar rörande idrottslekar. Vidare
gjordes ett besök hos härr J. Möller i Korsbärga, där uppteckningar av skilda slag gjordes, dock huvudsakligen av
idrottslekar. Senare delen av resan ägnades huvudsakligen åt
uppteckning av ortnamn i Kleva socken, men härvid upptecknades även dialektmaterial ock folkminnen.
Den andra västgötaresan företogs under tiden2/ i_ioI 1928.
Härunder gjordes först smärre uppteckningar av lekar, julseder m. m. samt en del kompletteringar till ljudläran i Göteve
socken. Vidare besöktes fröken Amanda Jungner för granskning av hännes ordsamling från Jung. Denna samling befanns
utgöra omkr. 20,-000 ord i icke slutredigerat skick på lappar
av olika format ock avsedda att »rubb ock stubb» upptaga
ordförrådet jämte ett ej obetydligt folkloristiskt material. Hos
fröken Jungner antecknades också en del lekar ock julseder.
Vidare besöktes några landstingsmän för konferenser angående
Västgöta folkmålskommitt6 arbete.
Senare gjordes ett besök i österbitterna hos fröknarna
Edit ock Ida Svensson för planläggning av deras fortsatta arbete, särskilt i fråga om besvarandet av Landsmålsarkivets
frågelistor. Härvid gjordes en del uppteckningar. Vidare besöktes härr Klas Olofsson i Fristad, varvid hans arbete »Folkminnen och folkliv från As, Vedens och Gäsene härader» delvis genomgicks i manuskript ock diskuterades samt smärre
uppteckningar gjordes. Under denna resa konfererade Götlind
även med styrelsen i Falköpings hembygds- ock fornminnesf öNning.
Fil. stud. L. M a ds'n har sommaren 1927 under omkring
5 veckor gjort uppteckningar i V. Tunhems ock Vassända-Naglums socknar samt i staden Vänersborg ock dArunder insamlat
ett rikligt material av såväl folkminnen (sägner, visor, lekar
m. m.) som dialekt, särskilt till belysande av dialektgränserna
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kring Vänersborg ock dessas förhållande till stadsmålet för en
uppsats i detta ämne. Han har erhållit honorar ur 1926 års
lotterimedel.
I Västergötland ha sedan åtskilliga år funnits några bygdemeddelare, vilka i sina hemtrakter utfört insamlingsarbeten,
som till såväl innehåll som omfång kunna mäta sig med även
framstående skolade samlares arbeten. Här må blott framhållas de förnämsta av dessa.
Redaktör A. Blomberg har fortsatt sina uppteckningar
av folkminnen i Ugglum ock angränsande socknar ock besvarat Landsmålsarkivets frågelistor 1-7 ock 9-11 för Ugglum
samt 6 ock 7 för Kleva socken. Han har för sitt arbete erhållit ersättning ur 1926 års lotterimedel.
Dövstumlärarinnan Amanda Jungn er har i samband med renskrivning av sin ordsamling från Jungs socken
kompletterat tidigare uppteckningar därifrån.
Härr J. Möller i Korsbärga har fortsatt att insamla
folkminnen i sin hembygd. Han har även gjort smärre uppteckningar från andra socknar samt besvarat frågelistorna 3
—5, 7, 9-11 samt 6 stycken preliminära frågelistor för Korsbärga socken. Han har honorerats ur 1926 års lotterimedel.
Folkskollärarinnan Ida Svensson har gjort uppteckningar i österbitterna socken, varav hon inlemnat en beskrivning över julbrygd, samt besvarat frågelistan nr 6.
Västmanland. Fröken Ma ja Forsslund har under
året fortsatt sin insamling av folkminnen ock därvid själv särskilt egnat uppmärksamhet åt seder vid Mikaeli ock »kärrmässa», beträffande vilka hon till arkivet inlemnat en sammanställning av såväl eget (nytt ock äldre) som andra upptecknares
material både från Västmanland ock från andra landskap.
Fil. mag. E. Holmkvist har under året företagit ror
för undersökning av gruvdriftens dialektala tärminologi ock
därvid besökt följande platser i Västmanland: Stribärg 26/7
—9s; Norbärg 298-25/8 ock Sala 64-7» 1927. Härunder har
visserligen huvudsakligen insamlats till gruvspråket hörande
ord men även annat material (se om dessa resor utförlig rese-
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berättelse i »Blad för Bergshandteringens Vänner» 1927, s.
805 ff.). Holmkvist har vidare gjort primäruppteckningar i
Lundby (Västerås) ock i Västerås-Barkarö samt besvarat av
honom själv ock rektor S. Jansson uppgjorda ordgeografiska
frågelistor ock en av doc. N. Lindqvist uppställd ordfrågelista
i Dingtuna socken. Hans resor ha bekostats dels av 1926 års
lotterimedel, dels av anslag från Järnkontoret.
Rektor Sa m Jansson har under omkring 10 dagar i
augusti 1927 fortsatt den i juni förra året påbörjade ock då
honorerade resan i Fläckebo, Tillbärga, lliddunda ock Hubbo
socknar ock därvid även besvarat ordfrågelistor, uppställda av
doc. N. Lindqvist, fil. lic. P. Envall ock fil. mag. E. Holmkvist.
Under ett kortare besök i Lindesbärg i juli 1927 gjordes smärre
uppteckningar efter sagesmän från Guldsmedshytte ock Ramsbärgs socknar.
Fil. stud. S a m 0 w en Jans s on har under året gjort
uppteckningar av dialekt ock folkminnen från Vikers socken.
Grundstommen i dessa anteckningar utgöres av J:s farmors, fru
Susanna Janssons, f. 1844 i Vikers s:n, skriftliga ock muntliga
meddelanden, vilka sedan kompletterats ock kontrollerats i orten. J:s arbete har honorerats ur 1926 års lotterimedel.
Fil. mag. A. Thor f or s har under året gjort uppteckningar rörande slåtter i Möklinta socken efter en å Landsmålsarkivet under samarbete mellan Thorfors ock Eriksson utarbetad preliminär frågelista samt besvarat en av doc. E. Neuman uppställd, speciell frågelista för 4 socknar i östra Västmanland. Han har honorerats ur Västmanlands läns landstings anslag.
Ångermanland. Fröken Ella Ohlson har under ti14_24/9
den
1927 besökt Anundsjö, där ordmaterial rörande arbeten ock redskap samt folkloristiska notiser ock ortnamn
upptecknades. Under tiden 6,/ 10-17/10 besöktes dels Bygdoms
by i Arnäs socken, där uppgifter om redskap ock arbeten, om
gamla byordningar samt om fäbodväsendet samlades samt ord,
ortnamn ock folklore antecknades, dels Lunnön, där smärre
uppteckningar gjordes. Vidare gjorde hon under tiden 9/6-27/6
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1928 tillsammans med fil. kand. D. 0. Zetterholm en resa i
Själevad, Anundsjö, Åsele ock Junsele socknar, varvid hon ägnade sig åt uppteckning av folkminnen ock instruerade ortsmeddelare. Hännes resor ha honorerats av 1926 ock 1928 års
lotterimedel.
Fil. kand. H. A. Söderberg har under tiden juli—oktober ock i mindre omfattning under hela hösten 1927 fortsatt
sina uppteckningar av språk ock folkminnen i Sidensjö m. fl.
socknar. Härav har dock endast en mindre del under året
hunnit utskrivas ock inlemnas till arkivet. Han har erhållit
honorar ur 1926 års lotterimedel.
Fil. kand. D. 0. Z e tt erholm har under tiden 9/0-27/8
1928 tillsammans med fröken Ella Ohlson (se ovan) gjort en
resa till Själevad, Anundsjö ock Junsele socknar, varvid han
ägnat sig åt det rent språkliga uppteckningsarbetet samt instruerat ortsmeddelare. Han har honorerats ur Västernorrlands läns landstings anslag.
Öland. Fil. lic. Gertrud Areskog har under ti-

den 11/- _14 /

/81927 kompletterat sin samling av ortnamn (speci8
ellt terräng- ock marknamn) i Bredsättra socken, för vilket arbete hon honorerats i samband med sin Smålandsundersökning.
Fil. mag. I. Mo clA er har under aug. månad 1927 gjort uppteckningar i Böda socken angående trärepslageriets tärminologi.
Östergötland. Fil. stud. H. Aldenius har för en
uppsats om natur ock näringsliv i ock omkring Tåkern upptecknat naturnamn, fisketärmer m. m., huvudsakligen i Kumla,
Väversunda, Källstads ock Hovs socknar ock vidare upptecknat
lekar, ramsor ock namn i Skänninge ock Bjälbo socknar. I
maj ock juni 1928 har han fortsatt att uppteckna folkminnen
i Malexander, Blåvik, Rappestad, Hogstad, Bjälbo, Väversunda
ock Källstad. Hans samlingar ha inlösts med 1926 års lotterimedel.
Fil. stud. P. Andersson har under året gjort uppteckningar rörande skördens ock slåtterns tärminologi i Tjärstads
s:n för en uppsats i detta ämne.
Trädgårdsarbetaren G. A. Johansson har i Norrkö-
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ping ock kringliggande socknar upptecknat folktro ock sägner.
Hans uppteckningar ha inlösts med 1926 års lotterimedel.
Fil. stud. T h. Lindell har sommaren 1927 i Östergötlands skärgård, särskilt på fiskläget Harstena i Gryts socken,
samlat material — delvis under samarbete med en av Nordiska
Museet utsänd undersökningsexpedition — till den i Kap. III
omtalade uppsatsen om fiske. Vidare har han i juni månad
1928 påbörjat uppteckningar om folktro ock folkliv i Åkerbo
härad, varför han erhållit anslag ur 1928 års lotterimedel.
Fil. kand. Gust af E. Olsson har under eftersommaren ock hösten 1927 fortsatt sina uppteckningar av språk ock
folkminnen i norra Östergötland, varför han honorerats ur
1926 års lotterimedel.
Grevinnan Louise St en b oc k, f. Mörner, har sommaren 1927 upptecknat folkminnen i S:t Anne ock Skällviks
församlingar i Östergötlands skärgård ock har härför erhållit
ersättning ur 1926 års lotterimedel.
Fil. lic. E. T ö rnqv is t har för sin översikt över landskapets mål under 17 dagar i juli månad 1927 genomrest Dals,
Göstrings, Vifolka, Bobärgs, Valkebo, Åkerbo, Memmings,
Östkinds, Björkekinds ock Hammarkinds härader ock därvid
besökt inalles 30 socknar ock har dessutom gjort undersökningar av ortnamn å kartbladet Norrköping NO för K. Kartvärket. Han har åtnjutit anslag till sina resor dels ur 1926 års lotterimedel, dels från Styrelsen för östgötamålens undersökning.
Fil. lic. A. T. Ålander har sommaren 1927 i Lysings
ock Ydre härader samt angränsande bygder i Småland kompletterat sitt material rörande förekomsten av olika g-ljud.
Han har härför åtnjutit understöd av statsanslaget.
Utrikes orter. Fil. mag. N. T ib er g har under tiden
7 1927 gjort en resa till Dagö i Estland, där han fortsatt sina uppteckningar rörande dialekt ock materiell kultur
samt även insamlat något folkloristiskt material hos de få
kvarlevande svenskarna därstädes. Hans arbete har honorerats med statsmedel.
1616_22/

Översikt av inkomster ock utgifter
för under budgetåret V, 1927-30/6 1928 från Uppsala ledda
undersökningar av svenska folkmål ock folkminnen.

A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet.
1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomster:
Statsanslag för tiden 1/7 1927-396 1928

kr. 28,650. 00'
Summa kr. 28,650. 00

Utgifter:
kr. 9,000. 00
Arvoden: till H. Geijer
» 5,500. 00
» J. Götlind
»
500. 00
» M. Eriksson
» 2,100: 01
» D. Jönsson
» E. Ohlson som D. Jöns699. 99
sons vikarie för tiden 1/3—"/5 1928 »
17,800. 00
2,996. 88
Tillfällig arbetsjälp för förvaltningsändamål
4,955. 75
Reseersättningar
768. 00
Inlösen av handskrifter
Materialier ock diverse expenser: böcker ock kartor
kr. 663. 40, bokbindning kr. 83. 40, papper ock
övriga materialier kr. 806. 99, maskinskrivning
kr. 186. 83, telefon- ock telegramavgifter samt
postporton kr. 282. 20, frakter, bud ock övriga ex2,129. 37
penser kr. 106. 55
Summa kr. 28,650. 00
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2. Redogörelse för de landstingsanslag för kalenderåret 1927,
för vilka Landsmålsarkivet är redovisningsskyldigt.
Utgifter

Inkomster

300. 00
300. 00
275. 00
500. 00
500. 00
450. 00
250. 00
260. 00
250. 00
150. 00
150. 00 150. 00
100. 00 100. 00
80. 00
3,000. 00 3,000. 00 3,000. 00
250.00
650.00
32.00
500. 00
550. 00
300. 00
750. 00
845. 00
765. 00
750. 00
750. 00
690. 00

.

Summa

Utbetalningar
under tiden
1/1_31/12
1927

Summa

545. 00

Influtnamedelunder
tiden1/1-87„
1927

Behållning
1927

Landsting

Gävleborgs 1. . .
Jämtlands 1. . . .
Jönköpings 1. . .
Kalmar 1. södra .
Kalmar I. norra .
--Kopparbärgs 1. .
Kronobärgs 1. . . 400.00
Västernorrl. 1.. . 50. 00
Västmanl. 1. . . . 95. 00
Örebro 1. . . . .
-

LsZ

25. 00
300:00
50. 00
500. 00
250. 00
150:00
20. 00 100. 00
3,000. 00
618.00
650.00
250. 00
550. 00
80. 00
845. 00
60.00
750. 00

6,550. 00 7,095. 00 5,992. 00 1,103. 00 7,095. 00

Av 1927 års landstingsanslag belöper på tiden V7 -8111, 1927 följande:
Inkomster:
Behållning V, 1927
Under tiden 1/7-31/ 3 1927 influtna landstingsanslag

kr. 2,155. 00
»
750. 00
Summa kr. 2,905. 00

Utgifter:
För arbeten under tiden 1/7-31/13 1927
Behållning 31/12 1927

kr. 1,802. 00
» 1,103. 00
Summa kr. 2,905. 00

Av 1928 års landstingsanslag belöper på tiden 1/,-"/, 1928 följande:
Inkomster:
Behållning
Under tiden

1928

kr. 1,103. 00
1928 influtna landstingsanslag
» 6,300. 00
Summa kr. 7,403. 00
Utgif ter:
För arbeten under tiden 11,-3o/, 1928
kr. 3,908. 00
Behållning "/, 1928
» 3,495. 00
Summa kr. 7,403. 00

78

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVETS ÅRSBERÄTTELSE

1927 -1928

3. Redovisning för till Landsmålsarkivets disposition stående
gåvomedel under tiden 1/7 1927-'96 1928.
Inkomster

m

PD

g

_
Från Th. Hellman 530. 00
_
530. 00 410. 00
» W. Murray 1,215. 77
1,215. 77
Rättstavningssällskapets donation 2,133. 40
2,133. 40 1,500. 00
Stora Kopparbärgs
Bärgslags A. B. 1,296. 07
1,296. 07
Från S. Åsander 324. 50
324. 50 250. 00
» I. Hellberg
400. 00 400. 00
» E. Zorn. . .
1,000. 00 1,000. 00
Västerbottens läns
Hembygdsför.. .
200. 00 200. 00
5,499. 74 1,600. 00 7,099. 74 1 2,160. 00

Behållning
89,3 1928

Utbetalningar
undertiden
1927-

/8 1928

80

Summa

1/7

Influtnamedel
undertiden
1927-89,
1928

-,

CCDbC . 5.--5.. '•
. . 1 on=

1/7

cc;

.7: cz

Utgifter

120. 00 530. 00
1,215. 77 1,215. 77
633. 40 2,133. 40
1,296. 07 1,296. 07
74. 50 324. 50
400. 00 400. 00
1,000. 00 1,000. 00
200. 00
200. 00
4,939. 74 7,099. 74

4. Redovisning för 1926 års lotterimedel 14-80/0 1928.
Inkomster:
Behållning den 1/7 1927
kr. 44,927. 01
Täckta räntekostnader
»
342. 751
Summa kr. 45,269. 76
Utgifter:
a. För undersökningar rörande Dalarne.
a) Bearbetning ock utredigering:
Fil. dr L. Levander för tiden V, 1927-"/, 1928 kr. 7,200. 00
Fil. stud. Karin Hessling
för nov. 1927-maj 1928 »
543. 75
Fil. kand. A. Nygård för
»
200. 00
maj 1928
Fil. mag. B. Lin~ för tiden maj-juni 1928 ..
357. 00
Fil. stud. II. Åhlén för
»
37. 13
maj 1928
8,337. 88
Transport kr. 8,337. 88
1 Jfr föregående årsberättelse, Sv. landsm. 1927, s. 93 not 2 ock s.
95 not 5.
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Transport kr. 8,337. 88
b) För undersökningar utförda i landskapet
» 1,532. 80

9,870. 68

b. För undersökningar rörande Västmanland.
Bearbetning ock utredigering:
Fil. mag. E. Holmkvist för
juli 1927—febr. 1928
kr. 2,112. 00
Rektor S. Jansson för juli
1927
»
300. 00
Fil. kand. S. 0. Jansson
för juli 1927—febr. 1928 »
735. 00
Fil. kand. R. Liljefors för
tiden nov.—dec. 1927
»
176. 00
Fil. stud. L. Laurell för, tiden nov.—dec. 1927 ..
»
18.00
För undersökningar utförda i landskapet

3,341. 00
385. 00

3,726. 00

c. För undersökningar rörande
Västergötland.
I landskapet gjorda samlingar rörande folkmål, folkliv ock folktraditioner
kr. 1,045. 00
Inlösen av vid tidigare tillfällen
gjorda uppteckningar
»
30. 00

1,075. 00

d. För undersökningar rörande Östergötland ock delar av Småland.
Bearbetning ock utredigering:
Doc. N. Lindqvist för tiden
juli 1927—juni 1928 .. kr. 1,323. 00
Fru F. Beckman för tiden
aug. 1927—juni 1928 .. » 1,386. 00 kr. 2,709. 00
485. 00
Undersökningar utförda i landskapen »
Inlösen av vid tidigare tillfällen
75. 00
gjorda uppteckningar

3,269. DO

Transport kr. 17,940. 68
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Transport kr. 17,940. 68
e. För undersökningar rörande Ångermanland ock delar av närliggande landskap.

a) Ordnande ock utredigering:
Fröken Ella Ohlson för tiden okt. 1927
kr. 706. 67
—jan. 1928
615. 00
Undersökningar utförda i landskapen »
Inlösen av vid tidigare tillfällen
»
50. 00
gjorda uppteckningar
För undersökningar rörande vissa
arbetens ock inventariers folkliga ordf örråd ock därmed förbunden tradition utan bundenhet vid
visst landskap
Extra arbetsjälp vid arkivarbet e n, som föranletts av de med understöd av
lotterimedel bedrivna undersökningarna
Materialkostnader för ovannämndaundersökningar
Behållning den "/, 1928

1,371. 67

1,497. 75

2,812. 11
3,491. 55
18,156. 00

Summa kr. 45,269. 76
5. Redovisning för 1928 års lotterimedel för tiden
116-80/6 1928.
Inkomster:
Förskottering ur Landsmålsarkivets övriga kassor .... kr. 2,501. 95
Utgifter:
Arvoden: till J. Götlind
Reseersättningar
Bygdemeddelare
Material ock expenser

kr. 750. 00
» 1,700. 00
»
25. 00
26. 95

2,501. 95

45. Redovisning för av Landsmålsarkivet disponerade räntemedel.
Inkomster:
Räntebehållning 1/7 1927
Under tiden 1/7 1927—"/, 1928 upplupna räntor

kr. 646. 69
» 1,359. 09

Summa kr. 2,005, 78

81

LOTTERIMEDEL. SÄRSKILDA STYRELSER

Utgifter:
kr. 25. 00
Doc. E. Neuman, revisionsarvode
» 35. 00
d:o
» 0. Gjerdman,
» 10. 10
Lektor S. Samuelsson d:o
Fröken D. Jönsson, arvode för tiden 14—
» 466. 66
"A 1928
Utgifter för löpande räkning i Svenska
» 342. 75
Handelsbanken
879, 41
1,126. 37
Behållning "/, 1928
Summa kr. 2,M5.78

IL Medel sona förvaltats av särskilda föreningar
ock styrelser i Uppsala.
1. Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens undersökning
i Uppsala räkenskaper för tiden 1/, 1927-3°4 1928.

Inkomster:
Behållning 1/7 1927
Under tiden 1/7 1927—",/3 1928 upplupen ränta

kr. 2,614. 71
100. 11
»
Summa kr. 2,714. 82

Utgifter:
Till IR. lic. Einar Törnqvist för bearbetning av östkr. 150. 00
götskt dialektmaterial
» 2,564. 82
Behållning "/, 1928
Summa kr. 2,714. 82
2. Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommitt‘ i Uppsala
under tiden 1/7 1927-39, 1928.
Inkomster:
Behållning 1/7 1927
Under budgetåret upplupna räntor

kr. 2,698. 93
72. 99
»
Summa kr. 2,771. 92

Utgifter:
kr. 1,200. 00
Fyllnadsarvode åt doc. Götlind för år 1927
8. 70
Porton ock fraktkostnader förskotterade av doc. Götlind »
»_ 1,563. 22
Behållning "i, 1928
Summa kr. 2,771. 92
6 Sv. landsin. 1928
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Sammanfattning av redogörelserna för särskilda kassor under budgetåret 1927-1928.
Inkomster.
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen
i Uppsala.

Statsanslag för tiden 117 1927—"jo 1928 kr. 28,650. 00
Landstingsanslag
1927—"/, 1928
» 9,205. 00
Gåvomedel 77 1927—"/6 1928
» 7,099. 74
1926 års lotterimedel 1/7 1927—"/, 1928 » 45,269. 76
1928 »
7,-3% 1928 . . » 2,501. 95
»
Besparade räntor
» 2,005. 78

94,732. 23

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.
1. Av styrelsen för östgötamålens undersökning.
Behållning 77 1927
Inkomster

kr. 2,614, 71
»
100. 11

2,714 82

2. Av Västgöta folkmålskommitt6
Behållning Y, 1927
kr. 2,698. 93
Inkomster
»
72. 99
2,771. 92
Summa kr. 100,218. 97

Utgifter.
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen
i Uppsala.

Utbetalningar av statsanslaget året 1927-28 kr. 28,650. 00
Utbetålningar av landstingsanslag under tiden il, 1927—"/, 1928 kr. 5,710. 00
Behållning av landstinganslag 39, 1928 » 3,495. 00
9,205. 00
Utbetalningar av gåvomedel under tiden 1/7 1927—% 1928
» 2,160. 00
Behållning av gåvomedel "/, 1928
» 4,939. 74
7,099. 74
Utbetalningar av 1926 års lotterimedel
under tiden 1/7 1927-39, 1928 ..
» 27,113. 76
Behållning av 1926 års lotterimedel
"i, 1928
» 18,156. 00
45,269. 76
Transport kr.

90,224. 50
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Transport kr. 90,224. 50
Utbetalningar av 1928 års lotterimedel under tiden
1928
2,501. 95
Utbetalningar av räntemedel under tiden 1/7 1927-3% 1928
kr. 879. 41
Behållning av räntemedel 376 1928
» 1,126. 37
2,005. 78
kr.

94,732. 23

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser ock föreningar
i Uppsala.
1. Av styrelsen för östgötamålens undersökning.
Utbetalning under tiden 'h 1927—"/6
kr. 150.00
1928
» 2,564. 82
Behållning 39, 1928

2,714. 82

2. Av Västgöta folkmålskommitt6
Utbetalningar under tiden V, 1927—"/,
kr. 1,208, 70
1928
» 1,563. 22
Behållning 30/6 1928

2,771. 92
Summa kr. 100,218. 97

Meddelanden från landsmålsföreningarna
i Lund rörande arbetsåret 1927.
I. Översikt av inkomster ock utgifter.
1. Skånska landsmålsföreningen.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Anslag av Malmöhus läns landsting
Statsanslag
Lotterimedel
Räntor

kr. 1,433. 64
» 1,200. 00
» 1,400. 00
» 2,800. 00
71. 69
»

Summa kr. 6,905. 53
Utgifter.
kr. 3,500. 00
För uppteckningar ock inlösen av samlingar
» 2,206. 00
» bearbetning av samlingarna
347. 00
»
Diverse utgifter
852.33
»
Behållning vid årets slut
Summa kr. 6,905. 33
2. Halländska landsmålsföreningen.
In'komster.
Behållning vid årets början
Räntor
Lotterimedel
Statsanslag
Medlemsavgifter

kr. 548. 28
20. 93
»
» 7,003. 63
700 00
»
55. 00
»
Summa kr. 8,327. 84

Utgifter.
För uppteckningar
Material ock expenser
Behållning vid årets slut

kr. 3,950. 00
123. 90
»
» 4,253: 94
Summa kr. 8,327. 84
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3. Småländska landsmålsföreningen.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Statsanslag
Lotterimedel
Bidrag av Kronobärgs läns landsting
»
» Jönköpings »
Räntor m. m.

kr. 2,310. 96
»
700. 00
» 2,600. 00
»
250. 00
»
250. 00
264.22
»
Summa kr. 6,375. 18

Utgifter.
Arvoden för uppteckningar
Behållning vid årets slut

kr. 1.575. 00
» 4,800. 18
Summa kr. 6,375. 18

4. Landsmålsföreningen för Blekinge ock Kalmar län.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Statsanslag
Lotterimedel
Anslag av Kalmar läns södra landsting
»
»
» norra
»
»
Räntor

kr. 705. 93
»
700. 00
» 3,501. 82
150. 00
»
100. 00
»
105. 69
»
Summa kr. 5,263. 44

Utgifter.
För uppteckningar
Expenser ock material
Behållning vid årets slut

kr. 1,500. 00
11. 80
»
» 3,751. 64
Summa kr. 5,263. 44

II. Översikt över värksamheten.
1. Skånska landsmålsföreningen.
Undersökningar ha under året utförts inom V. Göinge härad
av fil. mag. M. Areskoug, inom Ö. Göinge härad av fil. mag.
H. Areskoug ock fil. mag. J. Svensson, inom Villands härad
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av fil. mag. J. Svensson, inom Frosta härad av fil. kand. I.
Ingers ock fil. mag. G. Sjöstedt, inom Torna härad av fil. måg.
P. Holmström ock inom Rönnebärgs, Ingelstads ock N. Åsbo
härader av fil. lic. E. Bruhn. De sistnämnda undersökningarna
ha utgjort mera djupgående specialundersökningar av tärmer
för åkerbruk, boskapsskötsel ock bygge.
Under årets lopp ha inkommit fil. mag. V. Velanders anteckningar från dennes tidigare undersökningar i Vemmenhögs
härad.
F. d. kyrkoherde M. Rosén har fortfarande för landsmålsföreningens räkning värkställt uppteckningar av ord ock talesätt från sin hemsocken, Reslöv i Onsjö härad.
Det största förvärvet till samlingarna ifrån Kristianstads
län utgöres av framlidne d:r Gustaf Billings efterlemnade samlingar rörande målet i N. ock 5. Åsbo härader, som av landsmålsföreningen blivit inlösta. De bestå av 3,168 språkprovslappar ock 123 anteckningsböcker.
Genom ovannämnda undersökningar samt genom gåvor
ock köp ha till föreningen inkommit:
Från V. Göinge härad
» ö. Göinge härad
» Villands härad
» Frosta härad
» Torna härad
» Rönnebärgs härad
» Ingelstads härad
» Vemmenhögs härad
» Onsjö härad
» N. ock S. Asbo härader

2,325 ordlappar
4,494
»
4,521
»
4,544
1,520
886
826
1,210
3,497
3,776
Summa 27,589 ordlappar

Dessutom ha inkommit diverse anteckningar av annat slag.
2. Halländska landsmålsföreningen.
Under år 1927 har arbetet med upptecknande av halländska
folkmål fortsatt främst i fråga om de sedan föregående år pågående undersökningarna av P. N. Petersson i Vanda ock
Edvard Erlandsson i Veinge. Tack vare de beviljade lotteri-
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medlen har takten för dessa upptecknares vidkommande
kunnat något ökas. Särskilt undersökningen av Veingemålet
synes med jälp av lotterimedlen kunna göras åtskilligt vidlyftigare, än man från början vågat hoppas.
Övriga undersökare ha varit fil. mag. C. G. Lindberg, som
gjort uppteckningar i Harplinge (omkr. 7,000 ordlappar), fil.
kand. G. Lannestock, som undersökt målet i Landa (omkr. 2,000
ordlappar) ock som möjligen senare blir i tillfälle att utvidga
ock fördjupa denna undersökning, samt redaktör Albert Andersson, som gjort uppteckningar rörande målet i Gällinge.
3. Småländska landsmålsföreningen.
Under år 1927 har frihärre Erik Kruuse utfört uppteckningar i Sunnerbo ock Allbo härader av Kronobärgs län. Uppteckningar ha i vissa socknar (Göteryd, S. Ljunga, Vislanda,
Blädinge) haft till syfte att på vissa punkter (i synnerhet i
fråga om utvecklingen av foinsv. ö, i1) komplettera förefintligt
material. I andra socknar (Vrå, Härlunda) ha fullständigare
undersökningar utförts. Ifrågavarande material hade vid årets
slut ännu icke till föreningen inlemnats. — Amanuensen S.
Hjelmqvist har påbörjat en bredare lagd undersökning i Nydala
(Västra härad av Jönköpings län) ock har inlemnat omkr.
3,500 ordlappar.
4. Landsmålsföreningen för Blekinge ock
Kalmar län.
Undersökningar ha under år 1927 värkställts av lektor
Julius Svenning ock friherre Erik Kruuse i Listers härad (Blekinge län) samt av fil. mag. Malte Mårtensson i Ramdala ock
Sturkö socknar, östra härad (samma län).
Genom dessa undersökningar ha till föreningen inkommit
omkr. 1,000 ordlappar från lektor Julius Svenning, omkr. 1,500
från frihärre Erik Kruuse ock omkr. 1,600 från fil. mag. Malte
Mårtensson.
Lektor Svennings undersökningar ha uteslutande avsett
att komplettera förut befintliga samlingar från Listermålet, i
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avsikt att skaffa material till den av lektor Svenning påbörjade ock till vissa delar redan fullbordade avhandlingen över
detta mål.
Ovanstående uppgifter ha lemnats: för Skånska landsmålsföreningen av f. d. Förste Bibliotekarien A. Malm ock Fil.
Kand. I. Ingers, för Halländska landsmålsföreningen av Förste
Bibliotekarien Bert Möller, för Småländska landsmålsföreningen av Fil. Lic. G. Hedström ock Lektor J. Lundberg, för
Landsmålsföreningen för Blekinge ock Kalmar län av Professor E. A. Kock ock Fil. Kand. G. Lindskog.
Lund i dec. 1928.
För Centralstyrelsen för landsmålsföreningen i Lund
Emil Olson
sekreterare.

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola
febr. 1928—febr. 1929.
I. Organisation, val, antal sammanträden o. d.
Institutets styrelse har under arbetsåret haft samma sammansättning som under föregående arbetsår. Arbetsutskottet
har utgjorts av samma personer som förra arbetsåret ock har
sålunda bestått av proff. Beckman ock Lindroth.
Till revisorer för kalenderåret 1928 ha från Institutets sida
valts advokat 0. Rygård med ingenjör H. Leffler som suppleant, från Lärarerådets prof. Romdahl med prof. Jacobsson
som suppleant.
Under arbetsåret ha hållits två styrelsesammanträden ock
två sammanträden inom Arbetsutskottet.
Såsom assistent _inom arkivet har fil. mag. Alex. Mut&I
tjänstgjort intill januari:. sedan dess tjänstgör fil. stud. Elov
Andersson.

II. Ekonomi.
Sedan K. M:t genom beslut av 31 mars 1928 beviljat ytterligare 40,000: — kr.. av lotterimedel till uppteckning av ortnamnens folkliga uttalsformer i riket, har Institutet därav den
31 maj uppburit 1,500: — kr. Institutets skattmästare, Major
H. Jacobsson, har dels iklätt sig ansvaret för den till omkr.
2,615: — kr. uppgående summa, som beräknas vara utöver det
av Stadsfullmäktige tidigare beviljade anslaget behövlig för
tryckning av Göteborgstraktens ortnamn (Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län III), dels förbundit sig att till Institutet
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överlemna 8,000: — kr., att utbetalas under 3 år fr. o. m. 1929
ock i första hand avsedda att möjliggöra en snabbare avslutning av arbetet på nämnda del av ortnamnsvärket. Till samma
ändamål har ingenjör H. Leffler skänkt 1,000: — kr. Av
grosshandl. James Svensson har Institutet mottagit 200: — kr.
På giund av vad som anförts i föregående årsberättelse
rörande den säkra utsikten att få ytterligare lotterimedel för
ortnamnsuppteckning, har Institutet även sistlidne sommar ansett sig böra värkställa sådan uppteckning för ett belopp som,
tillsammans med det nedan nämnda belopp som använts till
inlösen av en äldre samling, överstiger de för närvarande för
ändamålet tillgängliga medlen. Det överskjutande beloppet har
fortfarande kunnat finansieras genom lotterimedlen för dialektundersökningar.
För lotterimedel ha sålunda under sommaren följande
ortnamnsuppteckningar värkställts:
Helt av lotterimedel bekostade uppteckningar:
i Torp, Orusts östra härad
kr.
» Bottna .ock Svenneby, Kville hd
»
Uppteckningar av Hvitfeldtska stipendiater,
som fått tillskott ur lotterimedel (siffrorna angiva tillskottet):
i Morlanda, Orusts Västra hd
»
»
» Långelanda, Orusts östra hd
» Lane-Ryr ock Härrestad, Lane hd
»
» Lur, Tanums hd
»
» Tjärnö, Vette hd
»

275: —
300: —

100: —
50: —
120: —
60: —
125: —

Summa kr. 1,030: —
Dessutom har lektor N. Nilffis betydande ortnamnssamlingar av 1902 från Vette ock Tanums härader (jämte vissa
smärre uppteckningar) förvärvats från upptecknaren för kr.
700:—.
Excerperingen av dialektsamlingarna till ledning för
kommande komplettering, har för lotterimedel fortsatts för kr.
316: 50. Den närmar sig nu sin avslutning, men skall taga hän-
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syn särskilt även till de under de närmaste åren inkommande
samlingarna.
Översikt över användningen av lotterimedlen för dia=
lektuppteckning (jfr föreg. årsber.) :
Behållning från 1927
Räntor

kr. 6,702: 93
»
256: —

Utgifter under 1928 (excerpering)
Saldo: behållning till 1929

Kr. 6,958: 93
kr. 316: 50
» 6,642: 43
Kr. 6,958: 93

Översikt över användningen av lotterimedlen för ortnamnsuppteckning (jfr föreg. årsber.) :
kr. 1,500: —
» 1,160: —

Ink omste r: Uppburit under 1928
Brist att betäcka 1929

Summa kr. 2,660: —
kr. 930: —
» 1,730: —

Ut gif te r: Brist från 1927
Utgifter under 1928

Summa kr. 2,660: -Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under
kalenderåret 1928 samt med avseende på Institutets ställning
vid slutet av nämnda år hänvisas till den i Högskolans arkiv
förvarade revisionsberättelsen.
III. Institutets arkiv.
Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv har, vad handskrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen genom sukcessiv införlivning av de genom Institutet igångsatta arbetena
(varom se IV. 2), dels genom förvärv av följande handskrifter
(jfr under II ovan) :
Anna Gus t a vsso n, Ortnamnen på hemmanet Vämneröd.
Solbärga sn.
Olg a Ringqvis t, Tillägg och rättelser till A. Hanssons
handskrivna ordbok över målet i Bro sn.
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H. G ei je r, Spridda ortnamnsanteckningar från Nösund,
Tegneby sn.
B. * Ho 1mb er g, Prov på folkhumor från Orusts östra hd
(proseminarieuppsats).
J. T ör nb ä c k, Arbetslivet på L. Askerön, Valla sn, förr ock
nu (dito).
IV.

Arbeten utförda av eller genom Institutet.

1. Undersökningsledarens egna arbeten.
Undersökningsledaren har under hela arbetsåret varit sysselsatt med att utarbeta manuskript till tredje häftet av Bd II
av »Ortnamnen i Göteborgs ock Bohus län», innefattande naturnamnen på Göteborgs stads område jämte Tuve socken.
Manuskriptet är i allt huvudsakligt tryckfärdigt ock håller på
att uppsättas. Under sommaren har undersökningsledaren
kontrollerat ock slutligt kompletterat materialet för senare delen av kust- ock skärgårdsnamnen inom sjökortet Tjörn.
Namngranskning har på uppdrag av Rikets allmänna kartvärk
värkställts på konceptbladen Vänersborg SV ock NV, varvid
förarbetena utförts av fil. kand. R. Wadström. I sin skrift
»Aktuella språkfrågor, Utkast och inlägg» har undersökningsledaren publicerat ett föredrag om Våra svenska familjenamn
ock i Studier tillägnade Axel Kock en uppsats om De svenska
verben med betydelsen 'idissla'.
2. Av Institutet igångsatta arbeten.
Tack vare skattmästarens ock ingenjör Lefflers under II
omnämnda gåvor har a rb e t et på 0 GB II, 3 ock III
fr. o. m. nyår kunnat bedrivas av fler arbetskrafter. Sålunda
är doc. I. Lundahl efter med honom träffad överenskommelse
om medarbetarskap sysselsatt med att författa manuskript till
bebyggelsenamnen i Fässbärgs sn (utom de gårdshistoriska
partierna), ock assistenten, fil. stud. Elov Andersson, med att
utarbeta register till OGB II ock att för bearbetning ordna allt
ortnamnsmaterial till de ännu ej behandlade socknarna inom
Askims hd.

ARBETEN. UNDERVISNING. RESOR
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Uppteckningen av ortnamn ock dialekter
i bygden har, utöver vad som direkt nämnts under II ovan, fortsatts av instruerade ock utsända högskolestudenter ock andra
intresserade. Tack vare Hvitfeldtska stipendier har sålunda
uppteckning även av dialekt (jfr ovan) kunnat ske i Morlanda,
Långelanda, Lane-Ryr, Lur ock Tjärnö socknar. De infödda
upptecknarna i Torsby ock Ytterby socknar i Inlands Södra hd
samt i någon mån i Hjärtums sn, Inlands Torpe hd, ha fortsatt
sitt arbete. Uppsala landsmålsarkivs nya frågelistor, enligt
vilka tärminologien inom skilda yrken, arbetsområden, »id&
kretsar» o. s. v., upptecknas i sammanhang, ha i viss utsträckning använts.
Den under II nämnda excerperingen av dialektsamlingarna har som förut ombesörjts av fil. mag. Alex. Mutffi ock,
till mindre del, fil. kand. Ernst Söderlund.
Såsom assistent har den förre handlagt löpande arkivgöromål, vilket däremot blott utgjort en del av fil. stud. Elov Anderssons tjänstgöring (jfr ovan).

V. Undersökningsledarens undervisning.
Vid vårterminens slut gavs som vanligt en instruktionskurs
för dialekt- ock ortnamnsuppteckning på 11 timmar ock med
omkr. 24 fasta deltagare. Undersökningsledaren har under h.t.
1928 ock hitintils under v.t. 1929 på Högskolan föreläst över
Göteborgstraktens ortnamn (i ett fall har föreläsningen utbytts
mot exkursion). På proseminarieövningarna under samma
terminer ha åtskilliga uppsatser ventilerats med ämne inom
västsvensk dialektforskning.

VI. Undersökningsledarens resor.
Oavsett sommarens under IV. 1 nämnda uppteckningar
inom området för sjökortet Tjörn har undersökningsledaren i
juli ock september företagit resor till Lund för överläggning
rörande beslutad gemensam ansökan från Uppsala, Lund ock
Göteborg om ytterligare lotterimedel för dialektforskningarna
i riket. Han bevistade ock Första internationella lingvistkon.
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gressen i Haag 10-14 april 1928, där särskilt frågorna om ett
fonetiskt världsalfabet samt om de bästa metoderna för dialektuppteckning stodo på dagordningen. I samband med resa till
Stockholm i oktober i enskilt ärende värkställdes en del kontrolleringar i Generallantmäteriarkivet ock Krigsarkivet.
Göteborg den 20 februari 1929.
Otto Sylwan.

Evald Lidhl.

Herbert Jacobsson.

Johan Vising.
Nat. Beckman.

Hjalmar Lindroth.

Namnförteckning.
G e i je r, H., stockh., fil. d:r (Upps.), docent vid Uppsala universitet:
Landsmålsarkivets årsberättelse 1927-1928, s. 21-83.
L i n dr ot h, H j., stockh., fil. d:r (Upps.), professor vid Göteborgs högskola:
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs högskola febr. 1928—febr. 1929,
s. 89-94.
0 1 s o n, E m i l, fil. d:r (Lund), professor vid Lunds universitet:
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rör. arbetsåret 1927, s. 84-88.
S ie v er s, E dua r d, prof. i Leipzig:
Versifikation [i En trollformel ur hedendomen], s. 11-12.
S te f fe n, R., värml., fil. d:r (Upps.), f. d. rektor vid H. allm.
läroverket i Visby:
En trollformel ur hedendomen, s. 5-12.
Svensson, Edit, folkskollärarinna i Hjo:
Ett bondbröllop i österbitterna på 1830-talet, s. 13-20.
Till årg. 1928 höra som bilagor:
Folkmålet i Listers härad, av Julius S wennin g, s. 101260 (h. 179).
Samuel Älfs Visbok, s. 135-182. Bih. IV. 3 (h. 180).
Petter Rudebecks visuppteckningar, s. 9-56.
Landsmålsarkivets frågelistor 14-18, s. 113-208 (h. 181).
Om undersökningar av svenska dialekter ock folkminnen.
26 (h. 182).
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Redaktör: professor J. A. Lundell med biträde av
prof. A. Kock ock bibliotekarien A. Malm i Lund,
prof. 0. F. Hultman ock prof. Hugo Pipping i Hälsingfors.
För årg. 1928 har tidskriften av allmänna medel haft ett
understöd å 6,350 kr.; för Swennings Folkmålet i Listers härad
,ett bidrag å 1,000 kr. från landsmålsföreningarna i Lund.

Table des matieres et 1-sum& (1928).
Formule magique d'origine paienne, communiqu& et discutk
par R. Steffen. P. 5-12.
Trouvee parmi les actes du Consistoire ecclesiastique de Visby
de l'annee 1705. Une femme est accusee de magie. En prononVant la formule elle guerit une maladie causee — suivant la
superstition populaire — par un revenant. La formule appartient au groupe de formules magiques epique s: une femme
evoque son frere du tombeau en lui promettant divers dons. —
La metrique de la formule a ete examinee par M. Sievers.
Noces de paysans de la province de Vestrogotie, des trente ans
du sikle passé; communication de M:lle Edit Svensson.
P. 13-20.
Fianvailles, ban de mariage, d'autres preparations, benediction
nuptiale å l'eglise, festin å la maison paternelle de la nouvellemariee.
Recherches sur les dialectes et les traditions populaires de la
Sukle, diriOes de la part des archives d'Upsala pendant
rann& budgRaire 1927-28. Compte-rendu par H. Geijer.
P. 21-83.
Organisation. On a organise des recherches speciales sur les
traditions populaires, pour lesquelles on a revu une allocation
de 30,000 cour. provenant d'une loterie arrangee par le gouvernement. Questionnaires 12-19 prets å imprimer. V o y ages et
tr av au x (province par province). Accroissement des archiyes d'Uppsala: notices de grammaire, 23 cahiers et 6,620 feuilles; mots de patois, 16,787 fiches; noms de lieux et de personnes,
1,246; textes suivis (moeurs et coutumes, traditions populaires,
en patois et en sued. littéraire), 19 cahiers et 7,889 feuilles;
diverses annotations, 57 cahiers et 2,220 feuilles. —R e cett es
et d epen s e s: somme totale cour. sued. 94,732. 23 (dont
76,421. 71 allocations du gouvernement).
7

Sv. lan dsm. 1928
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Notices sur les sociWs d'Rudiants de Lund pour des recherches dialectales, compte-rendu de Fann& 1927. P. 84-88.
Recettes et transport de rann& prk&lente cour. su&l. 26,276. 79
(dont allocations du gouvernement 18,805. 45), d4enses
12,613. 70. Accessions aux archives 44,000 fiches de mots.

L'institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes
de la Su&le d'ouest å Gotembourg. Compte-rendu de
l'exercice de rann& 1927. P. 89-94.
Organisation. Allocation provenant d'une loterie arranOe par
le gouvernement, 1,500 cour.; contributions de particuliers (pour
cette ann& et les annUs suivantes), 11,715 cour. Travaux ex&
cut6 (mots de patois et noms de lieux annot6). Accroissement
des archives. Publications.

Innehåll.
Titelblad.
En trollformel ur hedendomen, av R. 5 t ef f e n, s. 5-12.
Ur konsistoriets i Visby prot. 4 okt. 1705. En kvinna, Ingeborg
Jonsdotter, bördig från Småland, var anklagad för varjehanda
trolleri. Bl. a. har hon botat »gastgripna» genom en episk
trollf or me 1, till sitt motiv av hednisk upprinnelse, med
gravgåva ock dödsuppväckelse. Den lästa värsen har från metrisk synpunkt undersökts av prof. E. Siev er s.
Ett bondbröllop i österbitterna på 1830-talet, av Edit
Svensson, s. 13-20.
Från Laske härad i Västergötland; berättar om bröllopet, då
förf:s mormors mor, Kajsa ock Pär i Krokstorp gifte sig. Begåvning, besök hos prästen för lysning, med förhör i kristendomskunskap. Förberedelser: brännvin ock mat. Gästernas
»förningar». Bruden klädes i prästgården. Färden till kyrkan.
Vigsel i kyrkan. Kalas i brudens hem med musik, gåvor ock
dans. Första gången i kyrkan efter bröllopet.
Undersökningar av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets årsberättelse 1927-1928. Av Herman
Geijer. S. 21-83.
Allmän översikt över personal, ekonomi ock
f ö r v alt nin g: fast anställda ha varit doc. II. Geijer, J. Götlind ock M. Eriksson. Arbetet har utvidgats genom särskild
undersökning av f olkminnen, under ledning av Götlind ock med stöd av särskilt för sådant ändamål anslagna lotterimedel. Ytterligare 8 frågelistor (nr 12-19) ha utarbetats. —
Samlingarnas tillväxt ock användning: tillväxt
28,000 kort i 16:0, närmare 35,000 kort ock blad i 8:o, 8,215
blad 4:o, 760 blad folio ock 700 blad i växlande format; däribland
23 häften ock 6,620 blad i olika format innehållande grammat. anteckningar, 16,787 lappar ordboksmaterial, 1,246 lappar
namn, 19 häften ock 7,889 blad täxter (monografiska ock folkloristiska skildringar), 57 häften ock 2,220 blad anteckningar
av växlande innehåll. Besök 3,525, hemlån 180 (882 nummer). — Arkivarbeten ock materialets bearbet-
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ning samt Resor ock samlingsarbeten i bygderna: redogörelser efter landskap. — Inkomster o ck
ut gif te r: statsanslag, för dialekter ock folkminnen, å riksstat ock lotterimedel, tillsammans kr. 76,421. 71, från landsting
kr. 9,205.—, gåvomedel kr. 7,099. 74, räntor kr. 2,005. 78; sammanlagt kr. 94,732. 23. Behållning vid årets slut (av landstingsanslag, gåvomedel, lotterimedel ock räntemedel) kr. 27,717. 11.
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande arbetsåret 1927 [undert.] Emil Olso n. S. 84-88.
Ink oms te r: behållning vid årets början kr. 4,998: 81; statsmedel kr. 18,805: 45; från landsting kr. 1,950: —; diverse (råntor m. m.) kr. 517: 53; tills. kr. 26,271: 79. Behållning vid årets
slut kr. 13,658: 09. — Vär k s am h e t: Undersökningar ock
uppteckningar ha gjorts på ett flertal orter inom de 4 sydligaste
provinserna på fastlandet. Dessa ha tillfört samlingarna 44,000
ordlappar. Skånska landsmålsföreningen har inlöst dr G. Billings efterlemnade samlingar, utgörande 123 anteckningsböcker
ock 3,168 språkprov.
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning
vid Göteborgs högskola febr. 1928—febr. 1929. S. 89-94.
Organisation, val, sammanträden. Ek on om i: av K. Maj:t beviljade lotterimedel 1,500 kr., bidrag av enskild person till tryckningskostnader kr. 2,615: —. Enskilda personer ha för detta
ock senare år lemnat eller utlovat sammanlagt kr. 9,200: —. För
uppteckning av ortnamn ha använts kr. 1,030: —. Lektor N.
Nilens samlingar av ortnamn från Bohuslän jämte andra anteckningar ha inlösts. Av lotterimedel för dialekt- ock
ortnamnsuppteckning ha använts kr. 20,046: 50, behållning till
1929 kr. 5,482: 43. — Arkivet har förvärvat två samlingar
av ortnamn (på hemmanet Vämneröd ock från Nösund), prov på
folkhumor från Orust ock en avhandling om arbetslivet på Ii
Askerön samt ökats genom resultat av genom institutet anordnade uppteckningar. Ledaren har (med biträde av andra personer) fortsatt sitt arbete om ortnamnen inom Göteborgs ock Bohus län. För övrigt ha ortnamn ock dialekter upptecknats i 8
socknar.
Namnförteckning, s. 95.
Table des matires et r6um&, s. 97.
Innehåll, s. 99.
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