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Skånskt b ygde m å I. Sagor, sägner och folklivsbilder, ur
Skånska landsmålsföreningens samlingar, utgivna av Gillis
Lech och Ingemar Ingers. Lund 1930. 180 s. 8:o.
Pris 2: 75.
Skånska landsmålsföreningen i Lund utgav 1889 en samling språkprov med titel »Teckningar och toner ur Skånska allmogens lif».
Tidigare ingå prov på skånska mål dels i samlingen »Från södra
Sverige», Sv. landsmål 1883, dels i de två första häftena av Hazelius'
»Ur de nordiska folkens lif» — alla med antingen »grov» ljudfrogen
skrift eller med riksspråkets ljudbeteckning.
Det nu utgivna häftet innehåller först en historik om Skånska
landsmålsföreningen (av Ingers), med en »översikt över Skånska landsmålsföreningens insamlingsarbete» — ett utförligt inventarium härad
för härad ock socken för socken. Det mästa är ordsamlingar, de
måst omfattande äro Pär Larssons från Ljunits härad på 22,339 ordlappar ock f. d. kyrkoherde M. Rosäns från Reslöv (i Onsjö här.)
med 18,500 lappar. Utom ordsamlingarna finnes även grammatiska
redogörelser för en del dialekter. Lech publicerar en studie över
»Gamla ord i Skånemålen», ock Ingers redogör för ljudbeteckningen.
I täxterna användas utom de i riksspråk vanliga bokstäverna blott
ett fett a (för a ock co). För intresserade, som läsa en sådan samling, skulle det väl knappast värka avskräckande, om man införde
3-4 nya tecken (f, g, 0, a) — om det nu är nödvändigt att i täxter
av föreliggande art skilja mellan a ock a (resp. a ock a). Kostnaden
för inköp av 3-4 bokstäver är en ren obetydlighet i jämförelse med
tryckningskostnaderna i det hela.
Täxterna (s. 71-176) omfatta sagor, lögnsagor, sägner, folklivsbilder
ock småhistorier, med uppgifter om fyndort ock upptecknare. Av
Skånes 23 härader äro 19 representerade (med över 30 socknar). Samlingen ger en god inblick i skåningens sätt att tänka ock tala, i
skånsk folkdiktning, humor, seder ock bruk. Framställningen på folkmål har den stora fördelen, att innehåll ock form harmoniera, en
fördel som måste högt skattas av dem som ha öra för språkets nyanser ock känslovärden.
Leiv Heggstad. Gamalnorsk ordbok med norsk tyding. Oslo 1930. xii + 837 s. 8:o.
Föreliggande arbete är egentligen en ny, omarbetad upplaga av en
tidigare ordbok av M. Hgstad ock A. Torp (med L. Heggstad som
medarbetare). Den upptager (med vissa inskränkningar ock tillägg)
ordförrådet i norsk ock isländsk litteratur före 1350, med översättning
till norskt »landsmål». Då norskt »landsmål» i regel lätt förstås
även av svenskar, kan boken rekommenderas även för svenskar, som
icke ha tillgång till Fritzners större ock dyrbarare ordbok, som i sin
2:a upplaga omfattar tre band. Heggstads ordbok innehåller för övrigt
även en del ord, som icke finnas hos Fritzner, ock är därför av
värde även för vetenskapen.
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Rättelse
till Geijers ock Holmkvists uppsats "Några drag ur Västmanlands språkgeografi".
På språkkartan n:r 3 å sidan 9 ha siffrorna 3 ock 4 i figurerna inom Skinnskattebärgs socken kommit att byta plats. Trean skall således stå inom den
fyrkantiga figuren ock fyran inom den cirkelrunda i stället för tvärtom.

Några drag ur Västmanlands språkgeografi.
Av K GEIJER ock E. HOLMKVIST.
Det systematiska utforskandet av Västmanlands folkmål
har relativt gamla anor. En ordbok över Västmanlandsmålen
skrevs sålunda för mer än 150 år sedan, fast den först för
fäm år sedan utgavs av trycket.' Den första systematiska
insamlingen ock sammanställningen av likheter ock olikheter
hos ett par folkmål inom Västmanland utfördes 1872 av sedermera professorn i Uppsala L. Fr. Läffler ock trycktes i Svenska
Fornminnesföreningens Tidskrift 1873-1874. Sedan dess har
dialektforskningen inom Västmanland fortgått, ehuru med åtskilliga avbrott, ock närmar sig nu det stadium, då en större,
sammanfattande översikt är möjlig.
I det följande lemnas några prov på de arbetsmetoder,
som användas inom Landsmålsarkivet i fråga om materialets
insamling ock bearbetning, samt på de resultat, som kunna
skönjas i fråga om de hittils i litteraturen ganska föga omtalade västmanländska dialekterna. Dock måste det starkt
understrykas, att reultaten i många fall endast få betraktas
som grundlinjer, vilka böra ock skola kompletteras, beriktigas
ock förtydligas.
De västmanländska dialektundersökningarna ha länge varit
företrädesvis, fast ej uteslutande dialekt geografiskt inriktade. De ha sålunda direkt åsyftat att framställa ock geografiskt åskådliggöra språkliga olikheter inom landskapet i
anslutning till förhållandena inom angränsande områden. DärOrdbok över Västmanlandsmålet av Daniel Flerweghr
(lektor ock domprost i Västerås, död 1787 som biskop i Karlstad),
utgiven av Samuel Landtmanson, Västerås 1925.
1 Sv. landsmål 1929
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vid ha använts kartor ock tabeller såsom åskådningsmaterial.
För framställning av dialektgeografiska kartor finns det två,
huvudmetoder, som man skulle kunna kalla gränsmetoden ock
punktmetoden. Den förra metoden, varvid man begränsar
utbredningen av vissa språkföreteelser genom på kartan uppdragna gränser, är t. ex. använd i den under utgivning varande
Deutscher Sprachatlas. Vid den andra metoden, som här
kallas punktmetoden, utmärker man på kartan genom en figur
eller ett tecken platsen för en faktiskt observerad form, eller
också utskriver man själva ordformen på kartan.
Vilken metod som man skall använda, beror förnämligast
på tätheten av de inom området gjorda observationerna ock på
skalan hos den karta, varpå resultaten av dessa observationer
skola framställas. Har. man, som i materialet till Deutscher
Sprachatlas, till sitt förfogande i medeltal åtta observationspunkter på kvadratmilen ock skall åskådliggöra resultaten på
en karta i skalan 1 : 2,000,000, så får man ju i medeltal 32
ordformer på varje kvadratcentimeter av kartans yta. Det
vore ju en ren omöjlighet att med tecken direkt åskådliggöra
alla dessa former på kartan. En sammanslagning ock bearbetning är därför nödvändig, ock då man som sagt har att göra
med ungefär 30 gjorda observationer per kvadratcentimeter
av kartans yta rörande var ock en av de undersökta företeelserna, löper man knappast någon större fara att schematisera
för starkt, om man på grundval av observationerna lägger in
en gräns, som låter resultatet framstå med klara linjer. Härvid
är dock att märka, att de språkliga företeelsernas uppträdande
i värkligheten ofta, kanske oftast är för invecklat för att
utbredningsförhållandena skulle kunna till fullo anges med
gränslinjer, åtminstone kan det ej ske utan reservation.
Vid insamlingen av materialet till Atlas Lin guisti que
de la France har man nöjt sig med en observation på fäm
kvadratmil. Tätheten av observationspunkterna är alltså, rent
abstrakt sett, i medeltal blott omkring en fyrtiondedel så stor
som i det tyska materialet. Den medgiver därför ett återgivande in extenso av hela den upptecknade ordformen på.
en karta av i det närmaste samma storlek som den tyska.
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I Västmanland har man från början utvalt undersökningsorterna med hänsyn till den gamla kyrkliga indelningen, så
att i de flästa fall varje socken blivit en undersökningsort.
För dialekternas gruppering har nämligen här liksom i regel
i svenska bygder ingen annan indelning visat sig ha haft så
stor betydelse som sockenindelningen. För vissa större socknar
har dock mer än en undersökningsort måst väljas. Med undersökningsort menas i detta sammanhang en plats, varifrån mera
ingående uppteckningar föreligga. Antalet av de platser, där
överhuvudtaget undersökningar eller observationer blivit gjorda,
är givetvis mycket större än antalet socknar. Tätheten av
undersökningsorterna är större i den sydöstra delen av landskapet, där två tredjedelar av landskapets socknar äro belägna,
än i den återstående delen av landskapet med dess relativt
få ock stora socknar. Ingenstädes är dock tätheten av observationspunkterna så stor, att den med tillförlitlighet medgiver användande av gränsmetoden på kartor i så stor skala
(1 : 500,000), som vid Västmanlandsundersökningen använts.
I medeltal torde här en mera ingående undersökning per tre
kvadratmil ha gjorts, således tätare än i Frankrike, men
ofantligt mycket glesare än i Tyskland. De svenska undersökningarna ha emellertid omfattat ett mångsidigare material
än de ovannämnda såväl tyska som franska undersökningarna,
vilka väsentligen begränsats till vad förarbetena för språkkartorna ensamt ansetts kräva. Språkkartorna över Västmanland ha på grund av ovannämnda förhållanden ritats enligt
punktmetoden.. Detta framställningssätt har för övrigt på
större eller medelstora kartor en bestämd fördel, i det att det
medger ett exaktare återgivande av en del intressanta företeelser i de områden, där två språkdrag mötas.
Underlaget till kartorna har ritats i skalan 1 : 500,000.
Vid reproduceringen har förminskning skett till hälften, varför
den nuvarande skalan är 1 : 1,000,000. För åskådliggörande
av språkkaraktererna ha använts antingen bokstäver ur landsmålsalfabetett eller på kartorna inskrivna hela ord eller figurer.
Den mäst lättillgängliga redogörelsen för detta alfabet har
lemnats i Nordisk Familjebok av alfabetets upphovsman professor
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Dessa tecken ha på kartan fått en plats, som så vitt möjligt
exakt motsvarar uppteckningsplatsernas värkliga läge. En helt
svart figur betecknar en språkföreteelse, som framträder i
hela eller större delen av det ordförråd, vari ifrågavarande
företeelse kan väntas, under det att en blott konturtecknad
figur betecknar en företeelse, som endast framträder i några
få, enstaka ord. Är den påträffad endast i ett eller ett par
ord, ha dessa ibland upptagits i noter. Hänvisningssiffran
till noten står i dessa fall inom figuren. Täxten ansluter sig
till kartorna såsom en beskrivande kommentar.
Karta 1 åskådliggör utvecklingen av fornspråkets korta
o-ljud, den vokal som förekommer i sådana ord som kol, folk,
torp, råg och första vokalen i t. ex. mossa, kona, sova. Detta
gamla korta o-ljud har i Västmanland undergått en dubbel
utveckling ock förändring, i det att dels kvaliteten i vissa
trakter förändrats ock ljudet antagit ett mera öppet ock ö-aktigt
uttal ock dels ljudet på vissa områden förlängts framför enkel
konsonant. Båda företeelserna äro mäst utpräglade i västra
delen av landskapet, under det att den östra delen i regel
bevarat ett mera ursprungligt skick: vokalen är här mera rent
å-liknande, ock i den östligaste delen av landskapet har därjämte i vissa fall fornspråkets kortstavighet bevarats, d. v. s.
stamstavelser, som ursprungligen innehållit en kort vokal följd
av en kort kon.sonånt, ha varken förlängt vokalen eller konsonanten. Där förlängning inträtt, har denna i östra delen av
landskapet i regel drabbat konsonanten.
På kartan ha förhållandena angivits genom inskrivna bokstäver ur landsmålsalfabetet, antingen två bokstäver bredvid
varandra, den ena understruken, den andra ej, eller blott en
bokstav, i sistnämnda fall alltid ett o utan understrykning.
Detta o betecknar ej det från riksspråket ock de flästa dialekter bekanta uttalet av vokalen i bo, bodde o. s. v. (vilken
vokal i landsmålsalfabetet betecknas o), utan ett kort, öppet
å-ljud, t. ex. i mösa, motsvarande riksspråkets mossa. Detta
J. A. Lundell. Den nyaste redogörelsen är den, som lemnats av
professor Lundell i Studia Neophilologica I, Uppsala 1929.
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korta, öppna ä-ljud: o följt av kort s, torde i det närmaste
motsvara fornspråkets uttal av det angivna exempelordet. Bevarandet härav är •i svenska dialekter i allmänhet en rätt
sällsynt företeelse. När kartan visar på samma ort två bokstäver bredvid varandra, t. ex. i Svedvi oa, så betyder detta,
att fornspråkets gamla korta, öppna å-ljud (i landsmålsalfabetet
tecknat o ock i fornspråket tecknat o) kluvits på följande
sätt: dialekten har här uttalet måsa (mossa), bås (boss) o. s. v.
med förlängt, slutet å-ljud (i landsmålsalfabetet tecknet e_t)
framför gammal enkel konsonant, men kort öppet å-ljud (o)
framför dubbelkonsonant ock konsonantgrupp, t. ex. folk. Bokstäverna e ock n beteckna var sin varietet av ö-ljud, den förra
mera, den senare mindre öppen, båda föga eller alls icke
avvikande från riksspråkets uttal av ö, ehuru dialekten har
ö i andra ord än riksspråket. Bokstaven 8 betecknar det mäst
öppna uttal av ö, som brukar förekomma i svenska mål, t. ex.
i Köpings landsförsamling mese, bas, fulrk med ett vokaluttal,
som nära motsvarar eller sammanfaller med exempelvis Stockholms- ock Västeråsuttalet av ö framför r i ord som höra.
Bokstaven e betecknar ett no ellanljud mellan ö-ljud ock å-ljud,
mindre vanligt i Västmanland, men mera allmänt i t. ex.
värmländska ock östgötska. Skinnskattebärg har sålunda mese,
bes, felrk.
Av kartan framgår, att förlängningen ock det ö-haltiga
uttalet i stort sett följas åt. Mellan Köping ock Västerås
framträder dock ett litet mellanområde, där o-kvaliteten behållits liksom i öster, men förlängning inträtt liksom i väster.
Som alla språkregler har även denna sina undantag. Sålunda inträder förlängning framför konsonanten g i så gott
som hela landskapet. Det heter således råg ock ihåg med
lång vokal även i öster. Å andra sidan inträder övergången
till ö-haltigt uttal i landskapets mellersta del ungefär från
Gunnilbo till Linde, men längst i väster, i Nora, G-rythyttan
ock Hällefors, förekommer ett undantag. Där heter det rock,
bock, stock ock klocka med riksspråkets vanliga korta å-ljud
(o) framför långt k, ehuru övergången till 8 annars är i dessa
bygder genomförd.
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Karta 2 visar kvaliteten av långt ö-ljud i vissa ställningar. Vanligt långt ö-ljud har eljest i hela Västmanland
den mycket slutna kvalitet, som i landsmålsalfabetet betecknas
med typen 0. I vissa ställningar, nämligen framför r, "tjockt 1"
(i landsmålsalfabetet betecknat ?) samt konsonantförbindelser,
i vilka dessa ljud ingå såsom första beståndsdel, förekommer
dock i vissa trakter ett öppnare uttal. Detta öppna uttal
anträffas framför allt i östra delen av landskapet. Även denna
företeelse är på kartan åskådliggjord med inskrivna landsmålstyper. Det öppna uttalet i öster är betecknat med ii eller med
o eller med a (om de tre sistnämnda ljuden jfr ovan anmärkningen till karta 1).
En jämförelse med föregående karta visar, att detta öppnare
uttal före r ock r-förbindelser inträder framför allt i de områden, där gammalt kort å-ljud i uttalet behållit sin å-kvalitet.
Möjligen kan man av detta ha rätt att dra den slutsatsen, att
de två ljudutvecklingarna, den av gammalt kort o ock den
av långt ö, på visst sätt stå i förbindelse med varandra. En
dialekt strävar gärna att bevara en viss jämvikt inom sitt
ljudsystem. I denna riktning synas också de på kartan antydda förhållandena i Västmanland peka: där gammalt, kort
öppet å (o) utvecklats till ett öppet ö, uppträder det gamla ö
med ett så mycket mer utpräglat slutet uttal.
Karta 3 framställer utbredningen av den s. k. norrländska förmjukningen, d. v. s. det förhållandet, att k, g
ock ng (B) i vissa ställningar inuti ord uttalas med ett "lent"
ljud, k vanligen som tj, g som dj eller j ock ng som nj. K
förmjukas vanligen framför len vokal, g ock ng i en del fall
även framför gammal hård vokal i ändelser, nämligen då i
fornspråket funnits ett j-aktigt ljud mellan g eller ng ock
ändelsevokalen a. Företeelsen åskådliggöres på kartan genom
inlagda figurer. Av kartan framgår, att utbredningen har sitt
centrum i nordöstra delen av landskapet ock är mäst utpräglad
i Norbärgs bärgslag, som har fullständig förmjukning i alla
tre typerna. Där heter det således både myttje, styttje, ryddjen,
byddja, länji ock slänja. Förmjukning av ng såsom konstant
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företeelse går knappast utanför Norbärgs bärgslag. Förmjukning av g går litet längre åt öster ock omfattar även socknarna
Västerfärnebo ock Möklinta. Förmjukningen av k sträcker
sig längre åt söder; den är således belagd även i socknarna
Skinnskattebärg ock Fläckebo.
Utom dessa förekomster av förmjukningen som i stort sett
upprätthållen regel gällande alla ord, som innehålla resp. k,
g ock ng framför len vokal, på kartan markerade med fyllda
figurer, är företeelsen belagd i ströfol.mer långt utanför detta
område, särskilt i några mycket vanliga ordformer som myttje,
styttje, länji, ryddjen. Dessa ströformer äro på kartan betecknade med ofyllda figurer. Ströformer utvisande förmjukning
av g förekomma i Skinnskattebärg ock Ramnäs, sådana med
förmjukning av ng dessutom i Västerfärnebo ock Möklinta.
Ströformer med förmjukning av k förekomma, som kartan utvisar, i söder ända ned till Mälaren ock i väster ända till
länsgränsen.
Av de på kartan framställda förhållandena kan man se,
att förmjukningen som genomförd språkföreteelse en gång
haft en mycket större utbredning söderut än nu. Ströformernas
förekomst på isolerade orter söder om området för genomförd
förmjukning torde vara ett exempel på det flerstädes upprepade
förhållandet, att när en gammal företeelse tränges tillbaka, kvarlemnar den ofta enstaka relikter eller språköar.
Karta 4 visar bortfall av n i slutet av ord. Man kan skilja
mellan olika typer av n-bortfall, av vilka de förnämsta äro:
bortfall i vissa former av substantivens bestämda artikel, såsom gata, boka, husa, för gatan, boken, husen;
bortfall i vissa pronomen ock advärb, såsom ho, mi,
inna för hon, min (fem.), innan;
bortfall i personnamn av typen -son, alltså t. ex. Pärso,
Pärse eller Pärsa för Pärsson ;
frånvaro av n i en del substantiv, som i riksspråket
sluta på -n i obestämd form, t. ex. afte, mare, halla, ringa för
afton, morgon, hallon, lingon.
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Även här visar varje särskild typ olika utbredning. Det
längst gångna n-bortfallet finns i västra Västmanland, i Nora,
Grythyttan ock Hällefors, där n saknas i alla fyra typerna.
n-bortfall i personnamn på -son finnes dessutom i den övriga
delen av Örebro län samt i sydvästra delen av Åkerbo härad.
I de viktiga typerna 1 ock 2 ha vi bortfall, utom i hela Västmanlandsdelen av Örebro län, i västra delen av Västerås län,
i Åkerbo ock Skinnskattebärgs härader samt Norbärgs bärgslag.
Öster om detta område finns intet n-bortfall utom i ströformer.
Längst bort i öster på gränsen till Uppland har man rent av
ett område med n-tillskott i vissa typer, framför allt i vissa
av substantivens bestämda former. Där heter det således bonen,
konen ock hästanen motsvarande riksspråkets bona, korna ock
hästarna.
Ströformer gå även i de fall, som på denna karta behandlas,
något utanför företeelsens egentliga utbredningsområde. Härvidlag torde mellertid ströformerna ej vara att utan vidare
uppfatta som exempel på samma förhållande, som antyddes i
anmärkningarna till karta 3, d. v. s. som relikter av en i tillbakavikande stadd företeelse. Tvärtom kunna ströformer i vissa
fall vara förposter till en framträngande typ, en typ vars framträngande måhända för länge sedan avstannat.

De föregående kartorna ha gällt några viktiga exempel
på ljudens utveckling i de västmanländska dialekterna. Nu
följa ett par kartor, som behandla exempel på ordens böjning.
Ljudlära ock formlära gripa in i varandra ock betinga varandra
ömsesidigt, enär t. ex. en viss egenhet inom formläran kan
bero på en allmän ljudövergång i dialekten eller på ett i dialekten genomfört bortfall av ljud. Ett exempel på detta förhållande utgör nästföljande karta 5, som visar obestämda ock
bestämda former av typen piga, pigan. Företeelsen är på kartan åskådliggjord medelst grupper av figurer, där första figuren
betyder obestämd ock andra figuren bestämd form.
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Vi ha som synes att göra med fyra huvudtyper, nämligen,
om vi räkna från öster till väster:
obest. form piga best. form pigan
55

95

,,
piga (= obest. form)
„
pigå eller pigo 1
Piga „
pige ,, ,,piga.
piga ,,

Vi se på denna karta, att utbredningsområdena för de
olika typerna sammanfalla med utbredningen för vissa typer
av n-bortfallet, vilket är lätt förklarligt, eftersom skillnaden
mellan de bestämda formerna pigan ock piga In. m. helt enkelt
beror på förlust av n i senare fallet. Dock bör man lägga
märke till att -- som av en jämförelse med den föregående
översiktskartan över n-bortfallet framgår — n-bortfallet i substantivens bestämda former ej har alldeles samma utbredning
som n-bortfallet i övrigt.
Gränsen mellan å ena sidan bestämd form piga ock å
andra sidan best. form pigä eller pigo följer ganska nära
gränsen för det mäst extrema n-bortfallet. Gränsen mellan
formerna pige ock piga i obestämd form sammanfaller med
gränsen för utbredningen av försvagningen av slutvokalen
a till e.
På karta 5 kan man också lägga märke till hurusom
dialektens strävan efter jämvikt framträder, ej blott — som
ovan nämnts
när det gäller ljudsystemet, utan även när
det gäller böjningssystemet. Vi se, att formen piga förekommer
över hela landskapet, ibland som bestämd form, ibland som
obestämd ock ibland som bådadera. Det senare gör den endast
i ett område i mellersta Västmanland, som även i många
andra fall intager en särställning i språkligt avseende. Eljest
har dialekten tydligen strävat att på ett eller annat sätt upprätthålla en viss olikhet mellan bestämd ock obestämd form.
Ett ibland dessa böjningssätt kräver särskild uppmärksamhet, nämligen det som kartan visar inom sydvästra delen
1 Med å (a) menas här långt a-ljud, som genom en mörkare
klangfärg skiljer sig från kort a (a). Med o (o) avses i detta
sammanhang ett kort å-ljud, som kan vara mer eller mindre öppet.
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av landskapet. Här vacklar bestämd form mellan två typer:
pigä ock pigo. I synnerhet vid särskilt eftertryck uttalas
bestämd form med långt, slutet å (a) i ändelsen. Denna senare
form är tydligen den älsta. Den har större utbredning, i
det att den även är känd från Södermanland, Närke ock
norra Västergötland m. m., ock den är den enda som är belagd i de tidigast gjorda uppteckningarna. Den yngre formen
med -o är en utveckling av den gamla formen, föranledd av
en i dialekten nu pågående ljudutveckling, enligt vilken långt
a-ljud vid förkortning övergår till ett å-liknande uttal (o).
Denna yngre form vinner numera tydligen terräng på den
äldres bekostnad. Den ger ett ypperligt tillfälle att iakttaga,
hur utvecklingen försiggår i ett levande folkmål, en utveckling som i detta fall ej går i dialektblandningens eller riksspråksinflytelsernas tecken, utan följer en självständig, inneboende tendens.
Karta 6 framställer utbredningen av olika bestämda pluralformer motsvarande riksspråkets -arna. Typernas utbredning stämmer delvis med utbredningen av de olika bestämda
singularformerna av typen piga. I öster motsvaras pigan av
dränganen; i mellersta delen av landskapet motsvaras piga
av drängana samt i väster pigå eller pigo av drä,ngår eller
drängor. I norr ock väster inträda särformer, vilkas utbredningsområden ej stämma med några motsvarande typer av best.
sing. femininum.
Formerna på denna karta äro svårare att förklara, men
givetvis har n-bortfallet spelat en genomgripande roll även
för utbildningen av detta formsystem.
Formen drängera i västra Västmanland är fortsättning av
en böjningstyp, som förekommer i hela södra Värmland m. m.
Formen drängår i västra Västmanland utgör fortsättning av
samma böjningsform i huvudparten av Närke, med en nordlig
utlöpare i Nås' socken i södra Västerdalarna. Det har uppgivits, ehuru det ännu ej fullt bekräftats, att uttalsformen
drängår skulle förekomma som ströform även inom nordligaste
delen av Örebro län. Dessa osäkra förekomster ha ej utmärkts
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på kartan. Växelformen drängor till drängår bildar parallell
till växelformen pigo till pigå. Formen drängana synes vara
den centralvästmanländska formen med ett stort utbredningsområde i mellersta delen av landskapet. Den utgör fortsättning av en i Södermanland förekommande böjningstyp. Formerna drängane ock dränganä i norr ha fortsättningar i västra
Uppland ock södra Dalarna. Formen dränganen i öster synes
vara begränsad till uteslutande östra Västmanland ock närliggande orter i sydvästra Uppland. Formen dränga, som i
Västmanland blott uppträder i ströformer i södra delen av
landskapet, utgör liksom den ovannämnda formen drängana
fortsättning av en södermanländsk företeelse, i Södermanland
uppträdande på sådant sätt att drängana ock drä,nga kunna
växla med varandra på samma ort.

Karta 7 visar utbredningen av de uttryck, som dialekterna
i Västmanland använda för att uttrycka begreppet 'inslag
i väv'.
Beläggen äro på denna karta något glesare, varför förhållandena ej framträda på kartan med så stor grad av tydlighet, som vore önskvärt. Dock synes framgå, att beteckningen väft är enarådande i väster, åt nordväst dock växlande
med inslag ock islag. I trakten av Köping förekommer ännu
vilket senare uttryck
väft, men i växling med ett neutralt ibär,
ett stycke längre åt öster blir normal beteckning. I Norbärg
växlar väft med ibärsgarn. Längst i öster användes ett svagt
fem. substantiv ibära.
Väft är tydligen det gamla uttrycket, som nu är väsentligen enarådande t. ex. i Västergötland ock Dalarna. Emellertid har detta gamla ord tydligen vikit tillbaka för andra
uttryck: ibä,r, ibära o. s. v. De senare uttrycken höra samman
med det värbala uttrycket bära i, vilket användes för begreppet 'föra in inslaget i väven'. Undanträngandet av väft
såsom beteckning för begreppet 'inslag i väv' hör måhända
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samman med den omständigheten, att ordet väft i vissa landsdelar även fått betydelsen 'vårull, sämre ull' o. s. v. ock därför blivit olämpligt såsom uttryck för sin ursprungliga betydelse
samt till följd därav undanträngts av andra tärmer. Det är
värt att lägga märke till att väft förekommer i den gamla
betydelsen vid sidan av nyare uttryck på flera orter i utkanterna av detta område, under det att de nyare uttrycken
slagit helt ock hållet igenom i centralare trakter. Av kartan
att dömma synes Västmanland ligga just i gränstrakten av
det område, där denna språkförskjutning ägt rum.
Kartan har ett särskilt intresse därutinnan, att den visar
exempel på ett motsatt förhållande mot flera föregående kartor, t. ex. kartan om n-bortfallet. I fråga om uttrycken för
begreppet 'inslag i väv' synas nämligen de mäst konservativa
språkbruken vara rådande i väster, under det att tvärtom i
fråga om n-bortfall ock många andra drag i ljudutvecklingen
västra delen av landskapet visar sig mera avlägsnat från äldre
förhållanden än den östra.
Karta 8 illustrerar utbredningen av beteckningarna för
ett begrepp, som skulle kunna kallas 'rummet över tvärbjälkarna i taket på en loge, ett vagnsskjul 1. dyl.' översättningen
förefaller kanske omständlig, men är nödvändig, emedan riksspråket i detta fall liksom i så många andra saknar enkelt
uttryck för begrepp, som i dialekterna ha fasta, vedertagna
uttryck. Ur denna tillgång bör riksspråket kunna ösa, då.
det gäller att förnya ock rikta ordförrådet.
Tärmen ränder är egentligen pluralis av ett neutralt ord
rände, ofta uttalat ränne. Såsom beteckning för här ifrågavarande begrepp har ordet rände (ränne) ett sydvästligt utbredningsområde med Västergötland som språkligt centrum.
I Västmanland förekommer det i sydvästra delen av landskapet. Närmast öster om området för ränder förekomma
tärmerna hång ock hånglar, åtminstone det senare pluralis.
Denna tärm tycks för övrigt hittils vara okänd i svenska
dialekter. Tärmen skån eller skäne i öster utgör fortsättning
av motsvarande tärm i västra Uppland och södra Dalarna.
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Att avgöra, huruvida någotdera av orden ränder ock skän
trängt eller tränger tillbaka det andra, är vanskligt. Troligen
har man här att göra med två ursprungliga beteckningar,
vilkas utbredningsområden av gammalt mötts i Västmanland.
Karta 9 behandlar ett par beteckningar, vilkas utbredning
i Västmanland synes förhållandevis klart. Det är dialekternas
motsvarigheter till riksspråkets substantiv 'räfsa'. Längst bort
i väster ha vi tärmen räfsa, ehuru belagd på endast ett par
platser. I väster ock framför allt i sydväst är beteckningen
eljest riva. I huvudparten av landskapet, i hela dess mellersta
ock östra del, är beteckningen härv.
Både ordet riva ock ordet härv synas vara gamla ord med
fastare hemortsrätt i dialekterna än räfsa ock med mycket
stor spridning i svenska dialekter över huvud taget. Vad
som avgjort den nuvarande fördelningen i Västmanland, kan
endast framgå som resultat av en mera omfattande undersökning.
Karta 10 slutligen visar utbredningen av de dialektala
beteckningarna för ett begrepp, som även det saknar fast beteckning i riksspråket, nämligen 'nedre delen av räfsa,
vari pinnarna sitta'. I vissa dialekter heter denna del på
räfsan huvud, i andra kärl. I Västmanland kallas den, som
kartan visar — tydligen efter likheten med ett oxok— ok
eller med ett därav avlett ord okan. Här ha vi således ej
att göra med två ursprungligen skilda ord för samma sak,
såsom i fallen riva : härv ock rände: ekån, utan endast med
ett ock samma ord i växlande gestalter, beroende på den olika
fonetiska utveckling, som grundordet ok ock dess avledningar
i olika trakter av Västmanland undergått. Längst i väster
råder formen uk, som synbarligen representerar denna dialekts normala utveckling; jämför att samma dialekt har um
för om. Från ock med Ramsbärg ock Fällingsbro får ordet
i sin början ett h-tillskott, vilket måhända är en utlöpare av
roslagsuppländskans kända tendens att tillsätta ett oorganiskt
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h i början av en del ord. Samma h-tillskott uppträder också
i ordet okan, vilket från ock med Köping är den vanliga

tärmen.
När det sedan i mitten av landskapet heter Ilskan ock
hakan, är detta ett tecken på att ordet glidit in i samma utveckling som de ord, vilka innehålla gammalt kort o, ock
formerna fördela sig enligt samma regler, som åskådliggjorts
å karta 1. Längst bort i öster heter ordet hokan med en
annan utveckling av samma till grund liggande vokal.

De här framställda språkdragen, som begränsats till ett
mycket litet urval ur ett synnerligen skiftande material, kunna
naturligtvis endast ge en aning om en del, ytterst få ock
spridda företeelser inom Västmanlands folkmål. De ha utvalts
med en strävan dels att framställa sådana företeelser, som på
ett lättillgängligt sätt kunna illustrera dialektologiens metoder
ock dialektföreteelsernas egen inre sammanhörighet, ock dels
att framställa åtminstone en huvudlinje i landskapets dialektfysionomi, nämligen motsatsen mellan öster ock väster. I vissa
avseenden är denna motsats känd redan förut genom Läfflers
ock Torsten Ericssons arbeten.1 Men motsatsförhållandet blir
ju på ett helt annat sätt gripbart, om man på kartor får några
fasta punkter för de språkligt fixerade kännetecknen att hålla
sig till.
I Tyskland har man i stor utsträckning med tilljälp av
nuvarande dialektskillnader strävat ock även lyckats att påvisa,
att ett sammanhang finns mellan gamla befolkningsrörelser,
gamla spridningsvägar för kulturinflytanden ock gamla administrativa gränser å ena sidan ock dialektföreteelsers utbredning
å andra sidan. Vad det svenska dialektmaterialet kan lemna
för bidrag till belysning av motsvarande förhållanden, är ännu
1 Jfr Läfflers ovan anförda uppsats i Sv. Fornminnesföreningens
Tidskrift 1873-1874 ock Torsten Ericssons korta, men innehållsrika
redogörelse i andra upplagan av Nordisk Familjebok (artikeln Västmanland).
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föga känt. En antydan om vad de här framdragna skillnaderna
mellan öster ock väster i Västmanlands dialekter kunna innebära, sedda mot bakgrunden av vad vi veta om de gamla
bebyggelseförhållandena i Västmanland, må här vågas. Genom
Eskil Olssons undersökningar över bebyggelsen i Västmanland
under sten- ock bronsåldern, publicerade dels i Västmanlands
fornminnesförenings årsskrift' ock dels i Ymer 1917, s. 105 ff.,
är det känt, att bebyggelsen i Västmanland i älsta tider utgick
från två huvudcentra, ett i nordost ock ett i sydväst, de s. k.
Krylbo- ock Fällingsbroområdena. Under stenåldern kan man
följa bebyggelsens utbredning från dessa två huvudcentra i
riktning mot varandra åt söder ock öster över de marker, som
det tillbakavikande havet, senare Mälaren, lemnade fria för
bebyggelse. Dessa två befolkningsströmmar böra ha stött samman i mellersta Västmanland, ungefär i området mellan Hedströmmen ock Kolbäcksån, just i det i språkligt avseende
egendomliga mellanområde i Västmanland, som ibland följer
det östra området 2, ibland det västra 8 ock i andra fall går
sin egen väg.4
Inom detta område, delar av Åkerbo, Snevringe ock
Skinnskattebärgs härader samt Norbärgs bärgslag, skulle vi
från början kunna ha att göra med ett gränsmål, som hämtat
sina språkliga karakterer från båda sidorna om gränsen ock
i en del fall smält om det gamla språkgodset till nya, självständiga bildningar.
Hur det förhållandet skall förstås, att vi sålunda i dialekterna, vilka i sitt nuvarande skick ej torde vara synnerligen
många århundraden gamla, möta en parallell till fornhistoriska
bebyggelseförhållanden, skall här ej närmare diskuteras. Ett
dylikt förhållande är i alla händelser värt att lägga märke till
ock värt att göras till föremål för fördjupade undersökningar
under hänsynstagande ej blott som här till några spridda språkdrag, utan till den helhetsbild, som av en fullständig materialgenomgång kan vinnas, ock tillika under sammanställning med
1 Västmanlands

fornminnesförenings årsskrift IX, s. 2 ff. (1917).
Se t. ex. kartorna 8 ock 9. 3 Se kartorna 2 ock 4.
4 Se kartorna 6 ock 10.
2

2*
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närmare kulturgeografiska paralleller. I första hand måste
naturligtvis det, som. på dialektgeografisk väg kan konstateras,
sammanställas med studiet av senare skeden i bygdernas historia
ock studiet av allmogekulturen över huvud. Det har emellertid
flerstädes visat sig, att samma spridningsvägar, som de älsta
kulturinflytandena följt, samma vägar kunna följas årtusenden
senare av andra kulturströmningar. Måhända få även de åtminstone skenbart små ock sena kulturströmningar, som kunna
anses ligga i skilda dialektegendonaligheters uppkomst ock
utbredning, ses mot väsentligt samma bakgrund.
I varje fall förtjänar det material, som våra dialekter
erbjuda vetenskapen, att beaktas vid diskussionen om kulturhistoriska ock fornhistoriska problem.

Denna uppsats tryckes samtidigt i Västmanlands fornminnesförenings tidskrift XVIII, 1930.
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Personer ock händelser.
Uppteckningar av folkskollärare L. ÄHs, Älvdalen (Dalarna).
Ur Landsmålsarkivets samlingar.

Getingen.
Getingen (Djietindjin) var det namn med vilket han nämndes i dagligt tal. Annars var hans fullständiga namn S ä 1 A nder s Ander sso n. Hans far hette Anders Resare ock hade
varit med i finska kriget 1808 ock 1809. Namnet Geting hade
han som soldat, vilket han varit under en lång följd av år.
Han var född 1817 ock dog 1893 ock blev således 75 år gammal.
Han bodde i en liten stuga i Mjågens by, ett par kilometer söder
om Älvdalens kyrka. Getingen lär ha varit en skicklig ock
mycket anlitad spelman på bröllopen socknen runt, ja även i
Våmhus ock Mora. Annars sysslade han med klockmakeriarbete, särskilt med reparation av Moraklockor.
Getingen var något konstig samt ansågs se ock veta mer än
flera. Här några drag ur hans liv:
En kväll satt han som vanligt ock höll på med sina klockor.
Bäst det var, reser han sig, tar på sig rocken ock tar slaskbyttan
(»pissbyttan») ock går ut. Utanför brotrappan stannade han
ock sade: »Jasså du är här också, Anders Bele. Vad vill du,
eftersom du är här ock inte där du borde?» »Jo», hade
denne svarat, »jag får ingen ro i graven, för jag har stulit några
svarvknivar ock några andra saker för dig, som jag gömt uppe
i Svartgrav under en sten, ock nu har jag kommit för att säga
dig detta, så att du får taga reda på det ock jag får ro.» De
omtalade sakerna igänfunnos också mycket riktigt på det uppgivna stället. Svartgrav är ett ställe strax ovanför, öster om
Mjågens by.
3 Sv. landsmål 1929
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Gamla Frost Lars Anna, en gammal bydoktor ock kvacksalverska, hade legat sjuk hela hösten, ock till slut blev hon medvetslös. Man väntade dag efter dag, att hon skulle dö, men hon
levde ändå. En dag hade Getingens hustru ock dotter jämte
åtskilliga andra besÖkt den sjuka, ock då hustrun ock dottern
kommit hem, hade denne sagt till hustrun: »Ja, inte far hon
ännu på ett tag, ni får allt vänta längre.» En dag längre fram
avled hon, medan hustrun ock dottern voro där. De beslöto
att ej tala om det för Getingen, då de kommo hem. Hon hade
haft en svår dödskamp med harklingar ock förfärliga grimaser.
Harklingarna hade låtit, såsom hade de kommit från utanför
väggen. En gubbe hade därför gått ut för att se, om det där
ute vore någon, som härmade den sjuka. Gubben kom dock
in utan att ha varken hört eller sett något, som han sade, men
han var blek ock försagd. När nu Getingens hustru ock dotter
kommo hem, hade denne sagt: »Ja, nu for hon». — »Vilken
for?», frågade hustrun. »Jo, gamla Frost Lars Anna for i vagn
ock hade även sällskap», hade Getingen svarat.
En gång hade Getingen ock en person vid namn Trot Olof,
från östermyckeläng, varit upp till Trängslet för att fiska. Då
de metat det medhavda kärlet fullt, vände de om ock foro utefter älven ock ljustrade. Då det började mörkna, gingo de i
land ock gjorde upp en eld på älvstranden för att övernatta.
Trot Olof lade sig genast ock somnade, men Getingen satt ännu
uppe vid elden, liksom han väntat på något. Om en stund
blir Trot Olof väckt av Getingen, som ber honom komma upp,
så skall han få se något. Trot Olof reser sig ock ser bort till
älven, dit Getingen pekar. Men Trot Olof ser ingenting annat
än bara vattnet, som flyter fram stilla ock lugnt. »Ja, men
ser du inte, huru älven flyter full av timmer? Se, vilka stockar
som komma vältrande», säger Getingen. Hur än Trot Olof spärrade upp sina ögon, såg han ingenting. Han lade sig därför
åter ock somnade, men om ännu en stund väckes han åter av
Getingen, han säger: »Upp ock se, om du ser något nu då, för
nu kommer det vältrande igän, fulla älven.» Men inte häller
nu kan han se något ovanligt. Så skedde flera gånger till, men
aldrig kunde Trot Olof se något timmer. Till sist hade Getingen
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sagt: »Just så skall det komma att gå för Älvdalens skogar».
En senare tid har visat, att Getingens spådom alltför väl slagit in.
Getingen jämte flera från Mjågen hade fäbodar i Skinnarbodarna. ,En gång, då de vistades där, hade en bror till honom
jämte en annan person, som hette Pär Jöns Erik, farit ner till
Lilla Vasselsjön för att fiska. Fram på kvällen blev Getingen
orolig, tog några med sig ock skyndade ner till sjön. Där fun.no
de ekan 'kullstjälpt ock ilandfluten. Getingen tog den, rodde ut
på sjön till ett ställe. Där stannade han ock sade: »Just här
ligger Lars' bror på botten». Vid draggning befanns detta också
vara så. Den andra ynglingen låg ett litet stycke därifrån.
I Klockargården på Mjågen bodde en kvinna, som hette
Skroll-Karin. Hon hade en son, som hette Anders. Denne
tyckte om en kvinna vid namn Pär-Mats' Margit ock hade till
ock med ett barn med hänne. Skroll Karin ville emellertid inte
alls veta av denna förbindelse, utan gjorde livet så surt som
möjligt för Pär-Mats' Margit. Margit tynade av ock dog. Sittande
i sitt hem hade då Getingen sagt: »Nu for den där kvinnan i
Klockarby, så att Skroll-Karin slipper vara elak mot hänne
mera, ock hon for i Härrens namn.» Då han sade så, hade
ännu ingen hemma hos Getingen hunnit få veta något om att
kvinnan hade dött.
En annan gång hade Getingen talat om hemma, att han sett
tre gravar bakom en stuga i Mjågen, Laxgården kallad. De
hade varit i rad utmed bakre långväggen. Omkring gravarna
hade varit lagda bräder, som det plägade vara, innan begravningen skett. Synen blev värklighet, ty mannen i gården blev
änkling tre gånger efter vartannat, d. v. s. miste tre hustrur efter varandra.
De som minnas Getingen, ha berättat, att han både sommar
ock vinter gick klädd i en gammal, lång fårskinnspäls. På insidan av pälsen hade han en djup ficka, ock i den förvarade
han sin fiol, som alltid skulle vara till hands, då han vandrade
omkring i bygderna ock lagade klockor. Såväl i sin hembygd
som i angränsande socknar, särskilt i Våmhus ock Mora, var
han känd för sitt fiolspel. När upptecknaren i sällskap med
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stadsnotarien Nils Andersson från Lund reste omkring i trakterna ovan Siljan, träffade vi många spelmän, som mindes
låtar från Getingen. Många av dessa, särskilt de som bevarats
inom Älvdalen, hava blivit upptecknade ock sålunda bevarats
från glömskan. Då han spelade, lär han ha haft den egenheten
att flytta sig åt vänster under spelets gång. Ville man ha en
lång låt, sattes han därför längst till höger på ett långsäte.
Han drog på ock spelade, tils han kom till vänstra änden av
sätet, då vickade detta upp, ock Getingen ramlade i golvet ock
låten slutade. Ville man ha en kortare låt, sattes han på mitten
av sätet o. s. v., allt efter behov. Detta har berättats av ögonvittnen från danserna. Det är dock att märka, att denna egenhet måst framträdde, då Getingen var lagom drucken. Han lär
då också ha stampat, så att det rent av blivit en grop i golvet
efter hans järnskodda skor. Detta har en äldre person uttryckt
så här på Älvdalsmål: »An stamped min bådum fuätum, so
stikkur driev aut undo skuem, og tä slut lysted ed verd grave i
guäve, og edd fel ad uerted og, män an flytted sig lited undo
för undo, mes an spiled, tast an kam daiti endan o säte, o se
vag-ed upp, so Djietindjin valt nido gueved, um int an vann akt
sig».' Så berättade sjuttiofämårige Djyris Pär Larsson i Blybärg. Det är att märka, att spelmannen ifråga hade skosulorna
fulla av skospik, som voro hemsmidda. Dessa spikar smiddes
i Älvdalen ock voro en vanlig bytesvara för säd ock andra födoämnen i andra trakter. Så var det också med de hemsmidda
liarna. Såväl spiken som liarna smiddes av myrjärn, som tillvärkades inom socknen av ålder.
Till sist må nämnas, att Getingen under sina vandringar dog
i byn öna i Mora. Där stannade också hans fiol. Upptecknaren
har förgäves sökt få reda på denna fiol för att införliva den
med hembygdsgårdens samlingar, men trots ivriga eftersökningar har detta ej lyckats. Den synes ha delat sin ägares öde.
1 Han stampade med båda fötterna, så att stickor drevo omkring skorna,
ock till slut hotade det att bli en grop i golvet, ock så skulle det nog ha
blivit också, men han flyttade sig litet undan för undan, medan han spelade, tils han kom till ena änden av sätet, ock sedan vickade detta upp,
så att Getingen rullade ner på golvet, om han inte hann akta sig.
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säkert var denne man skuren efter större mått än det vanliga ock skulle helt säkert ha kunnat gå långt, om han fått utbildning. Glad, god ock rättskaffens gick han sin väg rakryggad genom världen.

Kvinnan som försvann.
Håll Kerstin, hustru åt Hed Lars Svensson, kom från klövkalas i Täktgården i Rot en kväll mellan jul ock nyår. Klövkalas kallas den julbjudning, som varje gård var skyldig att
bestå den vallkulla, som skött kreaturen åt honom i fäbodarna
på sommaren. Det var sent på kvällen, ock nu skulle hon till
sitt hem. När hon kom till vägen, som gick ner till landsvägen
över Rotenbron ock vidare upp till Särna, mötte hon en kvinna,.
som kom gående norrifrån endast klädd i lintygsärmarna ock
utan huvudbonad ock överplagg, oaktat det var mycket kallt
på kvällen. Kvinnan bad Kerstin bevekande, att hon skulle
följa hänne på vägen ett stycke. Som kvinnan bad hänne så
vackert, hade hon inte järta att neka hänne, fastän det var sent.
Kerstin hade en ylleschal med sig, men kvinnan sade,, att hon
skulle lägga kvar denna, så slapp hon att bära den med sig.
Kerstin menade, att någon kunde taga schalen, om hon lade
den där vid vägen, men kvinnan försäkrade, att den skulle
ligga kvar, där hon lemnade den. Kerstin lade den invid en
husvägg, ock så bar det av ner till Rotenbton ock över denna.
Kerstin undrade, varför inte snön knarrade under fötterna åt
kvinnan som åt hänne, ock varför kvinnan inte frös, då hon var
så tunnklädd. När de kommit över bron, ville Kerstin vända
om, för det var kallt. Då bad kvinnan hänne, att hon skulle
möta hänne nästa kväll ock då följa hänne längre. När kvinnan sagt det, försvann hon för Kerstin, ock Kerstin stod där
alldeles ensam. Nu blev Kerstin så rädd, att hon började skaka.
Hon skyndade hem, så fort benen kunde bära hänne ock berättade, vad hon varit med om, ock att hon skulle möta hänne
kvällen därpå. Hännes bror Olof erbjöd sig då att gå ock möta
kvinnan, som han också gjorde, men han såg ingen kvinna.
Håll Kerstin var född på 1850-talet, men har sedan många
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år tillbaka vistats i Amerika. Allmänt ansågs hon för framsynt.
Vid flera tillfällen såg hon sådant, som inga andra kunde se.
Min åttioåttaåriga mor har berättat denna tilldragelse för mig.
Hon hade många gånger hört Håll Kerstin berätta den för
hänne.
Gamla Frost Lars Anna har berättat följande händelse från
sin barndom för Geting Margit, dotter till Getingen. Berättelsen återgives här på älvdalsmål, såsom den blivit berättad:
»Mes ig uar ie lite kulla, riggum ellov eld tolv år, so fikk
ig luv get ad fuätje fö tä fuäl mig o fo nog kläslarv o kruppin.
Men fuätjed, so iegd krytyre, va missnyögder, fer ig kam att
so snart um kvelda min fläd. So ien kveld kam vast ig eld
krytyre att. Dan ien dan etter dan odran djigg, og indjin syndes til. So add ed verid nogär so add rågart dyöm, att dier uld
luvå ad tjyörtjun. So djärd dier og, män dier luved bar fö
krytyre og lut fö geslkullu, fö dyö so kam bar krytyre att. Ig
såt o ien tauv auti raise, og krytyre djigg riggum mig, tas dkr
add tramped og neet laugt nidi bokkan, og ed var sos ie vegg
olt rigg= uäss. Se add .dier rit i tjyörtsklukkum. Ig såt o ien
tauv og. sov, män vakned, mes ig ärd klukkur. Ig tykt, ed var
släso iett bjärr laugt brott, og upo dyö stuäd ed iett mänsklit
varels, so add släso ien häger, so o sluä o min ienum omor,
so ed sogg i skuän. Do rait ig mig og djikk rett ad bjärre, tast
ig myöt ienum kall, so fuär og het eter estum. Ses ig fikk sjo
ann, so försvann bjärred. Onum kallem fikk ig se fy iem.»'
1 Medan jag var en liten flicka, omkring älva eller tolv år, så fick jag
lov (var jag tvungen) gå i vall åt folket (bygrannarna) för att föda mig
ock få någon klädslarva på kroppen. Men folket (grannarna som jag gick
i vall åt) voro missnöjda, för att jag kom hem så snart på kvällarna med
kreaturen. (»Fläd» = alla djuren tillsamman, såväl kor som får ock getter.
»Fläd» kan också översättas med »hop».) Så en kväll kommo varken jag
eller kreaturen tillbaka. Den ena dagen efter den andra gick, ock ingen
syntes till. Så hade det varit någon som rådgjort dem, att de skulle lova
åt kyrkan. Så gjorde de också, men de lovade bara för kreaturen ock inte
för vallkullan. För den skull så kommo endast kreaturen igän. Jag satt
på en tuva i skogen, ock kreaturen gingo omkring mig, tils de hade trampat
ock nött långt ner i jorden, ock det var som en vägg allt omkring oss.
Sedan hade de ringt i kyrkklockorna. Jag satt på en tuva ock sov, men
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När farfar visade sig för min far.
Min far trodde inte på vidskepelse ock skrock av något slag.
När sådant berättades, när någon sade sig hava hört eller sett
något i den vägen, brukade han alltid förklara, att det var rena
inbillningen alltihop. Men trots allt var det dock något, som
han ej kunde förklara, ock det var, då han såg sin fader några
dagar efter dennes död. Därom berättade han följande:
»Sedan min fader dött, låg han ständigt i mina tankar.
Oaktat jag sökte slå ifrån mig dem, hängde de alltid med, vad
jag än gjorde, ock var jag än befann mig. Min hustru ock jag
jämte barnen lågo i lilla kammaren i storstugan. Hon låg i
stora sängen rätt fram från kammardörren med barnen, Lars 5
år gammal och Pär ännu ej ett år. Jag låg i en mindre säng,
bakom kammardörren. En kväll låg jag ock läste för att bli
trött ock kunna somna. Ljuset hade jag stående på en stol
bredvid sängen. Efter någon stund släckte jag ljuset ock sökte
somna, men detta var omöjligt. Medan jag så låg där ock väntade på sömnen, kom min far så klart i mina tankar. Jag
tänkte, hur far nu månde ha det, ock var han höll till, om han
kunde se oss, som nu levde o. s. v. Bäst jag så låg där, hörde
jag, huru någon kom uppför brotrappan, gick vidare över brogolvet ock kom in i förstugan. Stegen voro tunga ock släpande,
alldeles lika min gamla fars steg. Min far var 88 år vid sin
död. Jag låg ock hörde på de tunga ock släpande stegen, som
nu kommo in i stugan ock närmade sig kammardörren. Den
var igänskjuten, men ej låst. Bäst jag stirrade på dörren, fick
jag se, att den gick upp sakta, sakta, ock in genom dörren kom
min far ock fram till min säng. Jag låg som lamslagen av synen. Han kom fram till sängen ock ställde sig där ock såg på
mig. Han hade tummarna instuckna i västhålen, ock det nötta
förskinnet pekade rätt fram, som det brukade, då han levde.
vaknade, då jag hörde klockorna. Jag tyckte, det var såsom ett bärg
långt bort, ock uppe på det stod en mänsklig varelse, som hade såsom
en bägare, som hon slog på med en hammare, så att det sjöng i skogen.
Då reste jag mig ock gick rätt åt bärget, tils jag mötte en karl, som for
ock letade efter hästar. Sedan jag fick se honom, så försvann bärget. Den
karlen fick jag sedan följa med hem.
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Jag ser honom så tydligt, där han står ock ser på mig, men han
säger ingenting. Några ögonblick gå. Plötsligt gripes jag av
skräck, reser mig i sängen ock ropar till samt skyndar att tända
ljuset, som stod på stolen. Far är borta, men jag badar i kallsvett.
Min hustru, som vaknat vid mitt rop, frågar, vad som fattas
mig. Jag vågar inte tala om för hänne, vad jag sett, av fruktan
för att hon skall bli rädd, utan svarar, att ingenting fattas mig.
Nu skulle någon kunna säga, att jag drömt detta, men jag
hade ej hunnit somna, utan låg där alldeles klarvaken hela tiden, från det jag släckte ljuset, tils far kom in. Hade jag
hunnit somna, vore saken lätt förklarad, men det var just det,
jag inte kunnat. Jag hade svårt att somna på kvällarna, för
tanken på far jagade mig som en mara. Då jag lagt mig, varje
kväll, skulle tankarna dit. Hade jag hört någon annan berätta
en sådan tilldragelse, skulle jag utan vidare inte trott den, men
då jag själv varit med om den, måste jag tro. Men hur något
sådant kunde vara möjligt, kan jag däremot inte förklara.
Dröm eller inbillning var det emellertid inte.
Efter denna tilldragelse var det, som om tankarna på far
hade övergivit mig, ock jag fick ro.»

En man av gamla kärnfriska stammen.
Fält-gubben eller, som han skrevs, Lars Fält i Rots by, Älvdalen, var född 1813 ock dog vid 97 års ålder en morgon, då
han skulle ta eld på pipan. I sin ungdom kom han ner till
Stockholm, där blev han kusk åt ett krigsråd.
Som sådan hade han mången mörk höst- ock vinternatt fått
sitta ock vänta på krigsrådet på borggården å slottet. Han
ledsnade på tjänsten ock rymde, ock kom till Uppsala. Där
fick han plats hos en garvare vid Vaksala torg. I Uppsala blev
han konfirmerad i domkyrkan, lärde till garvaregesäll ock
smakade kaffe första gången vid 19 års ålder. Vid Distingsmarknaden råkade han några älvdalskarlar, som kommit ner
för att sälja laggkärl. Dem följde han hem till Älvdalen ock
blev jordbrukare på sin faders egendom i Rot.
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Som han älskade äventyr, kunde han inte ge sig till fred
med bara jordbruksarbete, tvärtom, det fingo drängarna sköta
ock hans pojkar, i mån som de växte till.
Det var gott om björnar då på älvdalsskogarna, ock nu fingo
de onda dagar. Älste sonen, Lars, fick som helt ung bli faderns jaktkamrat. Vid 12 års ålder sköt han sin första älg ock
vid 17 år sin första björn. Vid brasan brukade Fältgubben,
som var min morfar, sitta ock berätta om alla de nappatag,
som han haft med skogarnas ludna konung. Ofta var det
blott rena slumpen ock hans stora kallblodighet som räddale
hans liv.
Sonen Lars var inte sämre. En gång hade de satt björnsaxar
på Brunsbärgsskogen. När han en gång kom för att se efter
dem, fick han se två björnungar, stora som hundvalpar, leka
på en backe nära det ställe, där saxarna voro satta. Dessa
klättrade upp i en tall ock fingo sitta där. Han anade större
villebråd, ock mycket riktigt satt en stor björnhona fast i en
sax vid myrkanten. Saxen hade fastnat i grenarna av en kullfallen gran, så att björnhonan var på ena sidan av granen ock
saxen på den andra. Då honan fick se jägaren, började hon
kasta sig av ock an för att komma lös. Han tog korn ock
sköt, men till hans häpnad var det en klar bom. Även andra
skottet var bom, ty honan gjorde väldiga kast, ock det var svårt
att få skott på hänne. Han gick därför omkring myren ock
närmade sig björnen från motsatt håll. Björnen, som fortfarande väntade jägaren från det första hållet, höll sig nu stilla
ock lyssnade, ock nu blev det fullträff. Ej långt därifrån satt
en björnhanne fast i den andra saxen. Skytten hade inte mer
än säx kulor med sig, ock nu hade han skjutit bort tre av dem.
Som björnhannen satt riktigt duktigt fast, beslöt vår man att
slå ijäl honom för att såmedelst spara på en kula. Han tog
ett försvarligt klippblock, gick intill bjöinen, som vrålade av
alla krafter ock visade tänderna, drämde' till åt honom med
stenen, ock björnen segnade ned, ock det kom blod ur näsan på
honom. Efter ett par sparkningar med bakbenen var han död.
De två ungarna hade under tiden klättrat ner ur tallen ock gett
sig av inåt skogen. Då hade Lars mumlat: »Ja, farid id, ig
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råker fel id, dar avid vert so sturer, so ed eptes o tågås
min id.»i
En gång hade gubben jämte sonen Lars ringat en björn i
idet. Detta var beläget under en större bärghäll. Hunden Murr
var naturligtvis med. Björnen ville inte upp. Jägarna hugga en
stång, ock Lars får befallning att ränna ner den i idet. Lars
går in till öppningen ock driver ner stången. Genast rusar en
björn ut med sådan häftighet, att Lars kastas kull, ock björnen
gör ett skutt över honom ock rätt mot gubben. Men nu rycker
Murr in ock ger björnen åtskilligt att göra, medan gubben hinner skjuta. Lars har under tiden kravlat sig upp ur snön ock
kommit på fötter igän. Murr störtar mot idets öppning, ock
där får nu Lars se ett björnhuvud titta fram ilsket grinande
mot Murr, som ger hals, så det ekar i skogen. Genast går lodbössan till ögat, skottet går, ock björnen slutar att grina.
Under tiden, som endast var några minuter, har gubben
undersökt honan ock funnit, att hännes spenar äro uppsugna;
det visar, att hon måste ha en unge med sig i idet. Björnen
numro två var för stor, nej det måste vara en mindre. De göra
ett tjärvedsbloss ock söka lysa in i idet. Mycket riktigt, längst
in synes ett svart föremål. Gubben skjuter ett skott mot föremålet, ock sedan får Lars krypa in ock draga ut djuret. Det
befanns vara en björnunge stor som en liten hund.
Dessa tre björnar minnes upptecknaren att morfar, Fältgubben, kom körande hem med på två slädar ock lade in dem på
gammelstugugolvet. Där blevo de sedan beskådade av både
härrskap ock bönder.
En annan gång hade han i österdalälven vid Aspdalsgrav
fångat 99 laxar i »slöda». Det är ett rännlikt redskap med
spjälbotten, kringstängt med en dam, så att vattnet måste
taga vägen genom rännan, där det sedan söker sig ner genom
spjälorna, så att nåre delen av rännan blev vattenlös. Vid
laxens lek på hösten släpper han sig utför forsarna för att
komma till sina lekplatser. Som rännan är den enda framkomliga delen av forsen, åtminstone den vattenrikaste, släpper sig
1 Ja, ge er av ni, jag råkar väl er, då ni blivit stora, så att det lönar
sig att tas med er.
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laxen utför ock kommer in i rännan. Vattnet går vidare genom
dess botten, ock laxen blir kvar i rännan, vars botten lutar
nedåt, glider ner till dess nedre ände. Där blir han kvar, tils
fångstmannen tar reda på den. Det säger sig självt, att över
»slödan» (rännan) finnes lock, som hindrar den fångade fisken
att hoppa ur. Slödans längd ock bredd äro olika efter storleken
av den fisk, som skall fångas. I mindre åar ock bäckar, där den
utsättes för fångst av laxöringar, var den en ock en halv till
två meter lång samt omkring en halv meter bred. Numera är
detta fångstsätt förbjudet i lag. Allt nog, Fältgubben hade fått
99 laxar i sin »slöda», men som detta var ett olyekstal, gjorde
han de mäst förtvivlade ansträngningar att få en lax till, men
trots allt fick han inte den hundrade. En del av dessa laxar
voro så stora, d. v. s. så långa, som upptecknaren var då vid
säx års ålder.
Fisken saltades ner i tunnor. Vid tillagningen kokades fisken
i en kittel. Sedan hälldes den i en stor skål (»ruaidskål»), gjord
av en björk- eller granknöl, ock denna ställdes på bordet. Sedan
fingo de ätande ta vad de ville av fisken, ock rästen sattes under bordet åt hundarna. De voro två till antalet, Murr, björnhunden, ock Jäppe, älghunden.
På morfars tid fanns det klubb (utskänkning) i Älvdalen, där
vem som hälst kunde få köpa så mycket brännvin han ville ha.
Detta ställe använde morfar, varje gång han var nere till Kyrkbyn. Dessutom hade han i härbrät ständigt en kagge brännvin
på 16 kannors rymd. Hans supkamrater skulle vara kvalificerade karlar av samma skrot ock korn som han själv. I Rot
funnos vid denna tid tre bröder av ungefär samma ålder som
morfar. De kallades Skräddargubbarna ock voro Olof, Lars
ock Pär. Såsom betecknande för min morfar vill jag skildra
en hemkomst från »Klubben», ty i stora drag gick det till lika
för varje gång:
Det är kväll ock redan mörkt. Tunga steg höras i farstugan. Dörren öppnas, ock en stor hemgjord näversko stickes in
genom dörren, med kraftig ansats mot golvet. Om någon minut
kommer den andra efter, ock med den gubben själv. Han
stannar, stöder sig mot »dörrgåten» ock hälsar: »Gukveld».

40

ÄHS, PERSONER OCK HÄNDELSER

Sedan går han med korssteg (stiger med höger ben över vänster
ock med vänster över höger) fram till lillbänken — en väggfast
bänk vid bordsändan inom spiseln — ock sätter sig tungt. Alla
innevarande smyga sig tyst ut en ock en liksom på givet kommando, även mormor avlägsnar sig in i kammaren, dock icke
alltid. Ofta sitter hon också kvar vid fönstret på motsatta
långväggen.
Sedan han setat med ansiktet i händerna en stund, säger -han
ungefär så här: »Naj, 'slante mäj, var ar du spiled, Lass? Tag
fram ed og latum uäss sju gg Ärranum ien ög uisa».1 Han
hade nämligen köpt åt mig ett litet enradigt dragspel, på vilket
jag vid sådana tillfällen skulle spela för honom. Spelet kommer
fram, ock jag sätter mig på en stol bredvid honom. Som jag
på förhand vet, vad jag skall spela, börjar jag genast spela
eller »nota» psalmvärsen: »Jälp var för sig så kristelig, sitt kall
på jorden sköta» o. s. v. Morfar sjunger med, under det han
har ansiktet i händerna ock stöder armbågarna mot bordet.
Allt går bra, tils vi komma till slutet av psalmvärsen, »att vi
också varandra må i himlens glädje möta». Då brister han i
gråt. Under det han gråter, mediterar han över hur skönt det
blir, då vi komma till himlen ock få mötas där. Om en stund
sträcker han på sig ock säger, under det han slår knytnäven i
bordet: »Nej, slante mej, pojkar, det här går inte för sig. Vi
ta om det där en gång till.» Så spelas psalmvärsen om igän
med samma gråt på slutet ock samma mediterande under gråten, ock om en stund åter knytnäven i bordet ock »slante mej,
pojkar» o. s. v. En timme kan gå med samma upprepningar.
Då reser sig gubben ock säger: »Drag o og spilä du, Lass,
ig al laut mig lited!»1 Ock så går han, stödd mot bordskanten, till sängen ock lägger sig där, ovanpå sängen ock
med alla kläderna på. Jag fortsätter att spela. Liggande nynnar han med, men snart övergå nynningarna till djupa snarkningar. Föreställningen är slut, ock jag får draga mig ur spelet med spelet. Honoraret var för mig 10 öre, för var gång jag
spelade psalmvärsen, ock som förskott lemnades vanligen en
1 Nej, slante mej (en slags svordom), var har du spelet, Lars? Tag
fram det, ock låt oss sjunga Härranom en hög visa!
2 Dra på ock spela du, Lasse, jag skall luta mig litet.
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riksdaler, innan föreställningen började, oftast också en strut
fikon eller bröstsocker som påbröd. Morfar sover nu under
ljudliga, långa snarkningar, dessa äro de enda ljud som höras
i det stora rummet.
Nu börjar det glänta på dörren, ock den ena efter den andra
av husets folk kommer smygande in på tå. Tyst förtäres aftonmåltiden, ock lika tyst uppsöker var ock en sin bädd. Mormor klär sig ock kryper upp till morfar. Hon är den enda
som får störa honom — hon, den späda, milda, goda kvinnan,
som har en så obetvinglig makt över den kraftiga, vilda björdödaren.
Det hände någon gång, att morfar kunde komma hem från
klubben alldeles rasande. Där hade varit slagsmål. Han ock
någon av Skräddargubbarna hade blivit anmodade att ränsa
lokalen. Det hade blivit vild kalabalik, ty de utkastade hade ej
velat finna sig i saken, utan spjärnat mot. Där funnos nämligen friska karlar. Stora skogsdrivningar pågingo då inom
socknen, ock mycket folk, särskilt från Norge, vistades här.
Även från Värmland voro många. Ännu talar gammalt folk
om de norska brödraparen »Skälmarna» ock »Bärtilsönerna»
samt »Gropingen» m. fl. Gropingen var den starkaste av dem
alla ock sades vara »dabbelsint» (hava dubbla senor i armarna),
men han var god vän med morfar ock en ofta sedd gäst i Fältgården. Alltnog, nu var gubben arg, , stampade, hoppade, knöt
händerna ock röt: »Kom fämton ock kom fler 1.-»
Jag sprang bakom mormor för att gömma mig, men morfar
sade då: »Ärid å, ulid int va redde mig, ig vill iggum nod illa,
män ig vill fo va jälåk. Ig •kum fro klubbem, dar dier åvå
rietad mig, slaik stakkarer, som int rå nogär, män åvå tautn, so
dier bruk og skell nid iedelit fuäk. Män ig lypted ,aut dyöm ig.»1
Vänligt sade mormor: »Du lär vara hungrig, du far. Sätt dig,
så skall jag leta fram mat åt dig.» Detta värkade som vatten
på eld. Morfar satte sig på lillbänken vid bordet, stödde armHören på, ni ska inte vara rädda för mig, jag vill ingen något illa.
Men jag vill få vara elak (arg). Jag kommer från klubben, där de ha
retat mig, såna där stackare, som ingenting orka, men hava tutn (mun),
som de bruka ock skälla ner hederligt folk. Men jag lyfte ut dem jag.
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bågarne mot bordet med ansiktet i händerna — typisk ställning för honom — ock började gråta, medan mormor pysslade
kring honom. Stormen var över, ock den späda, spröda, lilla
kvinnan hade stillat den. Medan han åt, sade han: »Jag begriper inte, att du kan vara så snäll (frek) jämt. Om jag inte hade
dig, så vet jag inte, hur det skulle gå vid sådana tillfällen.»
Morfar brukade åtaga sig flottningar av timmer efter hela
Rotån ock hade därvid hundratals arbetare i värksamhet. Själv
var han också med. Gud nåde den arbetare, som inte tordes
fara ut ock lossa en bröt, som satt sig fast mot någon sten ute
i älven. Denne fick inte blott höra »sanningen», utan fick även
genast avsked på grått papper. Han tog då själv en båt ock
rodde ut till bröten, ock mer än en gång satte han livet på
spel vid sådana tillfällen. En gång kom han under bröten, som
rullade över honom. Man var säker om att han skulle krossas.
Men då bröten flutit förbi, stack han upp huvudet välbehållen,
men arg, så det förslog, för att de inte nog fort kunde komma
ut till honom med båt. Kommen i land fick han en duktig
kask med påtår, ock så var allt bra igän, ty äventyr älskade
han.
På våren, då flottningen var avslutad ock allt timmer kommit
ner i »storån», österdalälven, skulle alla dessa arbetare »få räkning», d. v. s. få sin betalning. Detta kunde morfar inte själv
ordna med, ty han kunde inte räkna med siffror, utan bara i
huvudet, ock denna likvid rörde sig om stora summor. För
detta ändamål hade han anställt en räknekunnig norsk, Petersen, liten ock spinsk till växten, men helt säkert en mycket
förslagen person. Arbetarna voro nog inte häller några räknemästare, det var därför en lätt sak för norsken att stjäla något
av varje person, utan att det kunde upptäckas. Men så hände,
att en av arbetarna var mera försigkommen i matematiken,
ock han kunde räkna ut, att han fått 30 kronor för litet. Detta
anmälde han för morfar. Jag ser ännu, hur dessa båda stå
ute på gården ock språka. Morfar lyssnar, medan arbetaren
klargör för honom, hur saken ligger. Snart begriper morfar
ock säger: »Kom!» Han går med arbetaren in i gammelstugukammaren, går direkt bort till norsken, griper honom i kragen
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ock håller honom upplyft på rak arm. Medan han ruskar honom kraftigt, säger han: »Du är så snäll ock gör rätt åt folk,
du!» Sedan sätter han ner norsken på stolen igän, ock så får
han göra om proceduren med alla arbetarna igän, medan den
räknekunnige arbetaren får sitta bredvid honom ock kontrollera, så att allt blir riktigt ock alla få det de skola ha.
Någon drinkare var dock inte morfar, om han också hade
brännvin hemma jämt, ock på klubben satt han inte varje dag,
om det också kunde hända då ock då. Nej, han skötte nog
om sitt ock förmerade det. Sönerna växte upp till duktiga karlar. De hette Lars, Olof ock Pär. Av dem leva de två sista
ännu. Tre döttrar hade han också. De hette Anna, nu 88 år.
Det är min mor. Vidare Margit, ännu levande ock nära 80 år,
samt Kerstin, död för ett år sedan. Dessutom hade fäm barn
dött i späda år. Hans hustru, den rara, milda kvinnan, hade
således haft 11 barn.
Gamle länsman Säverström vår mycket god vän med morfar ock brukade titta in till honom, då han var_ ute ock åkte i
bygden. En stol sattes fram till bordet. Länsmannen fick sätta
sig. Morfar tog ur hörnskåpet ovanför sängen fram kristallflaskan ock två bägare. Sedan tog han en stol, drog sin slidkniv, steg upp på stolen ock skar ner ur taket två älgköttklumpar. Länsmannen fick den största. Så fylldes bägarna. Man
smuttade på innehållet, medan man; skar av det torra älgköttet ock åt. Så sutto de båda männen ock språkade länge ock
väl. Jag fick ut ock ge länsmannens häst mera hö ock fick
därför tolv skilling i betalning. Sent omsider for länsmannen,
sedan han först stoppat de båda köttklumparna i sin väska
ock tackat under upprepade omfamningar.
Varje höst skötos flera älgar, Köttet saltades ner i tunnor,
där fick det ligga någon tid. Sedan togs det upp ock sattes på
stänger i taket. Där fick det sedan torka ock åts torrt, eller
också kokades det till »sovatten» (köttsoppa) tillsammans med
potatis ock kålrötter. Detta »sovaiten» hälldes sedan upp i en
stor skål, ock där fick var ock en ta, det han ville. Det överblivna spadet späddes med vatten. Däri lades ett par nävar
ärter (hemodlade). När ärterna voro mjuka, kokades av korn-
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mjöl en välling, »ärtvälling». Gud, vad denna välling smakade
bra! En kittel med sådan välling stod alltid i sitt näverfodral
(»keslråjve») längst in i vrån på »lislbänken». Det var bara att
ta en träskål i skåpet ock ösa i så mycket man ville ha, med
den stora ösan. (»äsun»), som alltid stack upp ur kitteln.
Vid sidan av fönstret ock ovanför morfars plats vid bordsändan hängde en fiol, hemgjord med en likaledes hemgjord
stråke. Ingen i gården kunde spela, nå, varför fanns fiolen då?
Så hör då. Mormor sitter på sin plats vid fönstret inpå gården, sysselsatt med att lappa gårdens arbetskläder. Det var
för rästen hännes dagliga sysselsättning under senare år.
Morfar sitter på sin plats vid bordet efter slutat arbete. Då
öppnas dörren tyst, ock en stor sko stickes in. Snart kommer
den andra, ock med den deras ägare. Tyst ock försynt hälsar
han: »Gusin sluga» eller »Gusin jär innä». Det betyder: »Goddag, kusin», eller »Goddag här inne». Han kallade mormor
kusin, utan att hon var det.
Det är Gyrys Anders, en gång Älvdalens störste bröllopsspelman. Han bor i Klittens by, men har nu varit ner till Kyrkbyn
i något ärende. Han vet, att han är välkommen, ja väntad,
ock därför tittar han in. Han har något att uträtta. Han bjuds
att sitta ner på björkstolen bredvid mormor. Sedan mormor
utfrågat om nyheter, säger hon: »Spilä ien liek för uäss, mes du
vailer!»1 Intet högre önskar han häller, ty under samtalet ha
hans blickar varit fästade på fiolen, som hänger bredvid fönstret. Fiolen tages ner, stämmes. Några trevande stråkdrag, ock
så började det en stund av högtidsstämning, medan skymningen långsamt lägrade sig över rummet. Mormors arbete föll
till golvet, ock morfar intog sin typiska ställning vid bordet,
ock en liten pojke greps av en stämning, blandad njutning,
rädsla ock hänförelse. Stråken lyftes av strängarna, ock stämningen var bruten, om också intrycket stannade kvar, ock särskilt i gossens känsliga själ brände det sig fast för livet ock blev
av bestämmande betydelse. Gyrys Anders säger farväl ock går
för att upprepade, ja, många gånger återkomma för att låta
den gamla fiolen tala.
1 Spela en lek (= låt) för oss, medan du vilar.
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Vid morfars bordsända låg Luthers postilla framlagd varje
söndagsmorgon. Då skulle allt gårdens folk vara samlat för att
tyst ock andäktigt lyssna till hur morfar läste dagens predikan.
En liten pojke, som gick i skolan ock kunde läsa bra innantill,
satt ock våndades, för att morfar läste så långsamt ock dåligt.
Ej förrän klämtningen efter predikan förklingat, fick någon
avlägsna sig från gården.
Innanfönster funnos ej i morfars stuga, ock intet annat ljus
än brasan. På vinterkvällen samlades alla kring brasan med
sina arbeten. Kvinnorna kardade eller spunno ull eller lin.
Karlarna snickrade eller lagade kördonen, morfar satt på 1111bänken ock späntade lysstickor, ock bredvid honom satt mormor ock stickade strumpa. Innanför denna krets satt en liten
pojke ock lyssnade till allt det morfar berättade om sina även.
tyr, upplevelser ock syner.
Ja, det var något om morfar, som jag minnes honom, men
det blev också något om en av de ädlaste kvinnor, upptecknaren
lärt känna under sitt liv. Sådana är det mycket smått om,
kanske finnas de endast i romanen. I morfars roman fanns
det dock. Hon, den enda.
Mycket mera vore att berätta om morfar, må detta vara nog.
Jag slutar med några ord ur en dikt av en bygdens son om
det gamla släktet:
So livd dier, so strid dier, so lie dier
o tuägu ed öded dyöm gav, män brotus int nid.
Män tä verd förtrykkter dier older födruägu,
og vild nogär ed, so vagkes ed strid.
lim friiete uättes, var int nod tä väa
naj, do djäld ed slås, og sieger eld däa.1
1 Så

levde de, så stredo de, så ledo de
ock togo det ödet dem gav, men brötos ej ner,
Men att bli förtryckta de aldrig fördrogo,
ock ville någon det, så vankades det strid.
Om friheten hotades, var intet att väja,
nej, då gällde det slåss ock segra eller dö.

4 Sv. landsmål 1929
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När han hörde bärghunden.
Jöns Pärsson Blixt, född den 20 september 1854, gammal,
numera pensionerad skogvaktare, berättar följande:
»Jag var en gång för många år sedan på fiske till Andjusen,
en sjö som ligger öster om Dyverbärget. Mörkt blev det, så att
jag inte vågade ge mig av utför det branta bärget ner till stupet.
Från sjön gick nämligen en mindre å eller bäck, som ett stycke
från sjön kastade sig utför bärget ock bildade ett fall eller
stup. Alltnog, jag blev kvar vid sjön, kröp under en gran ock
gjorde det så bekvämt jag kunde för mig. Jag ämnade nämligen tidigt på morgonen fortsätta fisket efter ån nedanför
bärget.
Före soluppgången nästa morgon begav jag mig av utför
bärget. Nedanför stupet nappade det bra, så att jag på en
stund drog upp många laxöringar. Bäst jag stod där ock metade, fick jag från en hög bärgbrant strax öster om ån höra
hundskall. Men det var inte vanliga hundskall, utan de voro
så grova, så att riktigt jorden darrade under mig, ock det lät,
som om de kommit från inne i bärget. Först kom det tre skall
efter varandra, sedan var det tyst några ögonblick, ock sedan
kom det åter tre skall, ock sedan åter tyst. Jag slutade upp
att meta ock lyssnade. Jo, de kommo allt från inne i bärget.
Det kunde jag tydligt höra. Jag förstod, att det var bärghunden, som ville skrämma mig från stupet, där det nappade så
bra. Men se det gick inte. Jag tänkte inte låta skrämma mig.
Om jag bara kunde reta fram honom, så skulle jag kasta slidkniven över honom ock binda honom ock tvinga honom att
giva mig god fisklycka hela dagen, ja kanske alltjämt. Hunden
syntes ej till, men skallet fortfor, så att det riktigt runkade i
bärget. Det började kännas något kusligt. Då gick solen upp,
ock först då upphörde bärghunden att skälla.
Jag hade då hunnit omkring tre kilometer ut efter ån ock
närmade mig första dammen, som jämte flera längre ner byggts
för att samla vatten till timmerflottning i åns nedre del på
vårarna.
Ja, annat än bärghunden kunde det inte vara, som jag hörde
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den gången, ock hade jag inte hört det med mina egna öron,
så skulle jag inte trott det.»
Blixt berättar vidare följande händelse, som han själv varit
med om:
»Vintern 1902 bodde jag på Åsen i Kråkhol, för jag hade
uppsikt över skogsarbete där i närheten. En lördag skulle jag
åka på skidor upp till Klittens by, där jag hade min familj
boende. Innan jag blev färdig, började det bli skumt. En av
bolagets bokhållare, Forslund, avrådde mig att ge mig i väg
utför Åsbärget (Digerbärget) i mörker. Jag kunde lätt råka
ut för något sattyg. Bäst vore det att vänta tils på morgonen.
Som jag inte hade varken lust eller tid att vänta, gav jag
mig av.
Just som jag farit förbi Bälter Svens gård i södra ändan av
byn, såg jag, att jag skulle möta en karl, som kom efter vägen
söderifrån. Jag var väl honom några meter nära, då ena skidan gick ner i ett djupt spår. Jag tittade ner ett ögonblick
för att se, vad som kom åt skidan. Då jag åter såg upp, var
mannen försvunnen. Jag tittade tillbaka för att se, om han
skulle ha limnit gå om mig, men ingen syntes till. Då tänkte
jag, att han säkert gått söderut, varför jag satte fart för att
hinna upp honom. »Han kan ej vara långt före mig», tänkte
jag. Utför gick det med fart, men ingen karl syntes till. Först
när jag kom ner på Snipheden, saktade jag farten. Nu var jag
genomsvettig ock orkade inte åka så fort längre. Nu var jag
också övertygad, att det inte var någon rättskaffens karl jag
sett uppe vid Åsen.
Jag fortsatte ut till Brunsbärg, Loka -ock Rot ock kom in på
vägen till Klitten. Ett stycke norr om Rots by passerar vägen
ett ställe, som kallas Torpet. Enligt sägnen skulle där långt
tillbaka hava bott en gammal soldat med sin hustru. Vid detta
ställe rann en bäck över vägen ock vidare ner till Nässjön. I
vägen hade bäcken bildat ett högt issvall. När jag kom åkande,
stod en person i södra kanten av svallet ock trampade upp ock
ner med fötterna, just som han ämnat komma upp på detta.
Hur han än trampade, kom han inte ur fläcken. När jag kom
närmare, såg jag, att det var Erik Ersson på Klitten, far åt

48

ÄHS, PERSONER OCK HÄNDELSER

östlundspojkarna. Men Erik Ersson var död ock begraven,
jag tyckte därför det var underligt, att han kunde vara där.
Jag stannade ock betänkte mig. Sedan åkte jag vidare. När
jag kom mittför gubben, som stod där ock trampade, såg jag
honom rätt i synen ock hälsade »Go afton», ock jag tyckte, att
han svarade, fast mycket svagt. Flera gånger vände jag mig
om för att se, om han var kvar, ock han var på samma ställe
ock trampade, så länge jag kunde se honom tillbaka.
När jag kom till Klitten, höllo min hustru ock några andra
gummor på att baka hemma hos oss. Jag talade om för dem,
att jag sett gamla Erik Ersson nere vid Torpet, ock hur han
stått där ock trampat på samma ställe vid svallet, just som för
att komma upp på detta, men ändå inte kommit ur fläcken.
Gummorna blevo så mörkrädda, att jag måste följa med dem
hem, för ensamma vågade de inte gå ut om dörren.
Vad den döde Erik Ersson hade i Torpet att göra, kan jag
ej ännu i denna dag begripa. Jag hade för egen del ingenting
otalt med honom, fast nog kände vi varandra väl.»
Beträffande denna historia sade Blixt: »Ja, det här kan ju
låta som en spökhistoria, men vad jag nu talt om, är dagsens
sanning alltihop, för jag har sett det med mina egna ögon ock
kan svära på det, men förklara det kan jag inte på något vis.
Det är säkert det.»

Orgelspel i luften.
Då jag för omkring fämton år sedan en julikväll var på
Mickeltjärn på fiske, jämte min son Erik ock två andra skolpojkar, hörde jag något, som jag här nedan vill berätta något om.
Tjärnen i fråga ligger omkring en fjärdedels mil öster om
Blybärg, till formen nästan rund ock till största delen omgiven
av sanka, sumpiga stränder. Ett stycke öster om tjärnen reser
sig det ganska höga ock steniga Grotbärget, annars äro omgivningarna flacka. Några tillflöden har den inte annat än rännilar från tre stora kallkällor, som ligga i sjöns närhet, men
däremot finns i söder en ganska stor bäck, som rinner ur
tjärnen.
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Allt nog, vi sutto där i en eka vid en risvål nära norra stranden en julikväll, klockan mellan sju ock åtta. Luften var
varm, ock allt var lugnt. Då höres med ens från bäcken till
en ton, närmast liknande bastonen i en piporgel komma mot oss
efter norra landet ovanför myrtallarnas toppar. Tonen övergår
i en annan. Tonerna stiga ock falla, ock det hela liknar ett
preludium på en piporgel. Inne på stranden går det fram
och strax ovanför myrtallarnas toppar. Jag stirrar skarpt för
att möjligen kunna se något, men tallarnas toppar stå alldeles
stilla, ingenting rör sig. Tonen är än enkel, än dubbel, tvåstämd, den stiger ock stiger allt högre ock högre, tils den liksom borrar sig in i Grotbärget. Knappt hade den sista tonen
krupit in i bärget, förrän det åter börjar med den grova bastonen vid bäcken, ock ett nytt preludium kommer ock går
förbi på samma sätt som det första, stiger, faller, är än enstämmigt, än flerstämmigt. Det stiger ock stiger ock borrar sig
som det förra in i bärget med en ton, som endast kan tas längst
upp på kvintsträngen å en fiol. Det samma upprepas tredje
gången, sedan hördes ingenting mera. Pojkarna blevo rädda,
började gråta ock trodde, att det höll på bli dommedag. De tre
pojkarna voro min älste son, Erik, nu folkskollärare, Britt
Gunnar, numera amanuens i Statskontoret i Stockholm under
namn av Gunnar Britth, samt Krå'ng Albert, nu farmare i
Dalbo, Minnesota U. S. A. under namn Albert Lundin.

Gamla Gods Margit i Brunsbärg.
berättar följande händelse, som enligt hännes påstående lärer
vara fullt trovärdig:
»En Brunsbärgskarl hade förlorat sin häst ock sökte länge
efter den förgäves. Slutligen en dag, då han gick i skogen ock
sökte, tyckte han sig höra sin häst någonstädes. Han skär ett
par björkvidjor för att göra en trägg (länk) att leda hästen
med. Sittande på en tuva skrapar han barken av vidjorna ock
vrider dem. Sedan reser han sig för att forma träggen. Då
han ser upp, finner han sig stå framför en stor härrgård. I
stalldörren står hans häst ock äter. Husets härre kommer fram
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till honom ock lovar, att brunsbärgskarlen skall få den fina
härrgården, om han vill träda i hans tjänst. Brunsbärgskarlen
nekar ock förklarar, att han har det bra, som han har det,
ock inte önskar något bättre. Då försvinner härrgården, ock
han står ensam i skogen med träggen i handen.
När han kom hem mot byn, stod hans häst hemma vid bygrinden ock hälsade honom med en gnäggning.»

Älvringar.
Gum Anders Pärsson i Kittans by, Älvdalen, har för mig berättat följande:
»En vår för några år sedan var jag jämte åtskilliga andra
med på flottning vid Krokbäcksdammen vid Vanån. En dag
hade jag fått till uppgift att vakta, så att timret inte fastnade
i dammen, för man höll på att tappa. På den sidan av dammen, där jag befann mig, sluttade stranden ner mot dammen.
Ungefär två meter från dammens kant gjorde jag upp en eld,
för det var mitt i natten, närmare bestämt pingstnatten. Elden
gjorde jag i en sån där älvring, som var så nött, att gruset var
framme. Mitt i ringen stod en stor tall. Jag satte mig med ryggen lutad mot tallen ock hade elden framför mig. Sålunda
hade jag en god utsikt utåt dammen, för att kunna gripa in,
om det visade sig nödvändigt. Vädret var alldeles lugnt ock
himlen klar.
Jag hade just tänkt att koka mig litet kaffe, då jag fick höra
ett underligt dån i luften ovanför tallen. Dånet tilltog i styrka
alltmer ock kom ner mot tallens krona. Tallens kvistar svängde
ock viftade kraftigt, under det att det dånande eller blåsande
ljudet kom ner genom tallens krona. Det gick så över mina
fötter så kraftigt, som om någon trampat på dem, varför jag
spratt upp.
Så började det att med en vinande fart snurra runt, runt i
älvringen, så att allt löst yrde omkring. Elden, som jag gjort i
älvringen, kastades kring, ock flera bränder slängdes ut i dammen. Sedan det snurrat runt ungefär en minut, for det rätt ut
i dammen. Där plöjde det upp vattnet, så att jag såg bottnen
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flera meter ut från landet, medan vattnet kastades högt i luften.
Snart var allting åter lugnt.
Jag gjorde åter eld på samma ställe, satte mig åter vid tallen
ock kokade kaffe. Intet mera hördes sedan av. Ja, vad var
detta? Var det älvdans. Är det så kanske älvringarna kommit
till? Dagsens sanning är det, vad jag berättat, men brått (rädd)
blev jag, då det kom så häftigt.»

Efterskrif t. Då upptecknaren av ovanstående täxter, folkskolläraren L. Ähs, numera avlidit, har det ej ansetts lämpligt att vidtaga några
större ändringar i täxternas sätt att återge Älvdalsmålet. Dock bör framhållas, att dessa täxter — så ypperligt de än återgiva de olika personernas sätt att tala ock framför allt stämningen över det hela — ej äro
ägnade som underlag för mera detaljerade studier i Älvdalsmålet, vare
sig fonetiska eller syntaktiska.

Undersökning av svenska dialekter
ock folkminnen.
Landsmålsarkivets årsberättelse 1928-1929.
Av HERMAN GEMER.

I. Allmän översikt över personal, ekonomi
ock förvaltning.
Det statsanslag, som i första rummet varit grundvalen för
Landsmålsarkivets ekonomi, har under budgetåret il, 1928—'1 /6
1929 utgjorts av ett av 1928 års riksdag med oförändrat belopp
förnyat reservationsanslag .på extra stat å 28.650 kr. Genom
k. brev den 8 juni 1928 föreskrevs, att beträffande användningen av det för budgetåret 1928-1929 beviljade anslaget
skulle gälla enahanda bestämmelser, som genom k. brev
den 20 maj 1927 fastställts i fråga om motsvarande för budgetåret 1927-1928 beviljade anslag.
Landsmålsarkivets styrelse har under året i kraft av k.
brev den 28 maj 1926 utgjorts av samma personer som under
närmast föregående år, nämligen professorerna von Fri es e n, Hess elm an ock Lundel 1, överbibliotekarien vid
Universitetsbiblioteket i Uppsala A. Gr ap e, intendenten vid
Nordiska Museet Sigurd Erixon samt docenten H e rman Geije r, vartill under slutet av föregående arbetsår
kommit, såsom i det årets berättelse nämnts, docenten Johan
G ötlind i egenskap av tils vidare fungerande föreståndare
för Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar.1
1 Jfr

nedan s. 55 med not 2.
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Till arbetsutskott har styrelsen omvalt Lundell som ordförande, Geijer som sekreterare ock överbibliotekarien som
skattmästare.
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, Kopparbärgs, Västmanlands, Örebro,
Jönköpings ock 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 1929 anslagit samma belopp som tidigare, 500 kr., till Västgöta FolkmålskommitK som fortfarande består av Geijer, ordförande,
Götlind, sekreterare, ock docenten E. Neuman, skattmästare.
Detaljer rörande landstingsanslagens användning framgå av
härefter följande berättelse samt av den ekonomiska tablån i
slutet.
Gåvomedel ha under året stått till Landsmålsarkivets förfogande i ungefär samma utsträckning som under närmast
föregående år. För detaljer rörande dessa medel liksom rörande räntemedel hänvisas till det följande, särskilt till den
ekonomiska tablån.
Av de lotteriniedel, som genom k. resolution den 26 mars
1926 ställdes till Landsmålsarkivets förfogande för vissa dialektundersökningar ock därmed förbundna undersökningar av
folktraditioner, återstodo vid budgetårets början den Y, 1928
18.156 kr., vilket belopp under året förbrukats, på sätt som av
det följande framgår. Mot slutet av budgetåret 1927-1928
tillkom utöver ovan nämnda lotterimedel nya sådana, 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
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HyWn-Cavallius-stiftelsen i Lund ock Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola gjord, den 22 oktober
1927 daterad ansökan, med anledning varav sistnämnda lotterimedel beviljades. Genom Kungl. Maj:ts nyssnämnda resolution den 31 mars 1928 ställdes av lotterimedel ett belopp
av 100.000 kr. till förfogande för Landsmålsarkivet i Uppsala,
Hyltffi-Cavallius-stiftelsen i Lund ock Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola gemensamt. Som villkor
för dessa lotterimedels erhållande föreskrevs, att undersökningarna skulle bedrivas i samarbete med Nordiska Museet ock
i enlighet med en av Vitterhets-, historie- ock antikvitetsakademien fastställd plan; att för undersökningarna ifråga skulle
användas högst 50.000 kr. årligen samt att vederbörande för
varje år, under vilket lotterimedlen tagas i anspråk, skulle till
Vitterhets-, historie- ock antikvitetsakademien ock chefen för
handelsdepartementet avgiva redogörelse för lotterimedlens användning.
Efter inbördes samråd ingåvo de tre nämnda institutionerna
i maj 1928 sina arbetsplaner till Vitterhetsakademien, dock
blott för e t t år, tillika med en gemensam skrivelse, vari föreslogs dels att året måtte få räknas fr. o. m. den 1 juni 1928
t. o. m. den 31 m a j 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. det ovannämnda institutet i Göteborg ock 5.000 kr. HyWn-Cavalliusstiftelsen i Lund, dels att vissa överenskomna regler skulle
gälla i fråga om geografisk fördelning av områdena för de undersökningar, arbetsplanerna avsåge, d els att sådana gemensamma ärenden, som detta lotterianslag kunde föranleda för
de tre institutionerna, skulle behandlas av en gemensam nämd,
kallad »Folkminnesnämden», vari skulle ingå de personer,
som de tre institutionerna utsett till föreståndare för sina folkminnesundersökningar, dels slutligen att som gemensam
skattmästare för ifrågavarande lotterimedel skulle fungera
Landsmålsarkivets skattmästare. För de arbetsplaner, kostnadsberäkningar ock överenskommelser, som sålunda lades till
grund vid användandet av de år 1928 till folkminnesundersök-
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ningar beviljade lotterimedlen, har redogjorts i den utredning,
som beledsagade 1928 års ansökan om statsanslag.'
Föreståndareskapet för Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar uppdrogs för nämnda tid 76 1928-375 1929, såsom
i föregående årsberättelse nämndes, åt d:r G öt lin d genom beslut, som i maj 1928 fattades av Landsmålsarkivets styrelse i
sammanhang med arbetsplanernas uppgörande, varjämte han
av styrelsen anmodades att i egenskap av föreståndare för folkminnesundersökningarna deltaga i styrelsens förhandlingar.'
Föreståndareskapet för tiden 1/6 1929—% 1930 uppdrogs av
styrelsen för arkivet på nytt åt doc. Götlind, som även fick i
uppdrag att uppgöra arbetsplanen för detta år.
Sedan ovannämnda arbetsplaner för året 1928-1929 av Vitterhetsakademien godkänts, började de nya lotterimedlen att
från den 1 juni 1928 tagas i bruk, först genom förskottering
från Landsmålsarkivets övriga kassor ock därefter genom
lån å löpande räkning, som i december 1928 öppnades i Svenska
Handelsbanken på ett kreditbelopp intill 30.000 kr. Detta belopp jämte därå löpande ränta gäldades sedermera, då de den
31 mars 1928 beviljade lotterimedlen den 18 juni 1929 ställdes
till institutionernas förfogande.
För användningen av återstoden, 50.000 kr., av de genom ovannämnda k. resolution den 31 mars 1928 till folkminnesundersökningar beviljade lotterimedlen ingåvos av de tre folkminnesinstitutionerna i Uppsala, Lund ock Göteborg i april 1929 till Vitterhetsakademien för prövning ock stadfästelse nya arbetsplaner, delvis något modifierade i jämförelse med föregående års
arbetsplaner. I motsvarighet mot vad som varit fallet under
arbetsåret 1928-1929 begärdes nu, att arbetsåret för de folkminnesundersökningar, vilka komme att bekostas av ifrågavarande lotterimedel, måtte få räknas fr. o. m. 1 juni 1929
t. o. m. 31 m a j 1930. Sedan ovannämnda arbetsplaner för
folkminnesundersökningar i/6 1929-375 1930 av akademien
stadfästs den 7 maj 1929, började de lotterimedel, som tilldelats
1 Se Sv. landsm. B 26 (1928, h. 182), s. 27 ff.

Se Sv. landsm. 1928 (h. 183), s. 26 f.
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Landsmålsarkivet för dess folkminnesundersökningar under
sistnämnda tid, tils vidare 23.000 kr., tagas i bruk den 1 juni
1929.1
Landsmålsarkivets av statsanslaget honorerade, fasta
vetenskapliga medarbetare ha under året varit docenten
Ge i j e r, som varit institutionens föreståndare, ock fil. mag.
M. Erik s so n, vilken tjänstgjort som expeditionsföreståndare
i stället för docenten G ö t 1 in d, vilken under hela året förestått arkivets folkminnesundersökningar.
Tjänstgöringen har fördelats på följande sätt:
Gei jer tjänstgjorde vid institutionen i Uppsala följande
_80/
tider: 1/7 _7/7, 11/7 _174, 997 _19/8, 99/8_144, 18/0 _8/2, 1/9
,,
alltså sammanlagt 11 månader. Under nämnda tider har emellertid Geijer vid 15 tillfällen företagit resor till Stockholm i institutionens ärenden, till vilka resor åtgått helt eller delvis 21
dagar, som ej frånräknats från tjänstgöringstiden i Uppsala. På.
andra resor i undersökningens tjänst har Geijer tillbragt
tiderna 8/7-10 /7 och 15 4-174, sammanlagt 6 dagar. Båda dessa
resor voro ställda till Lund. Semester har Geijer åtnjutit under
tiderna 18/7_19/7, 19/8_21/8 st 9 /2_28/2, sammanlagt 28 dagar.
Under Geijers frånvaro i juli ock februari vikarierade för honom Eriksson, under augusti fil. lic. Il. Gustavson.
Erik s son tjänstgjorde i Uppsala följande tider: 1/7-7/8,
13/ 1/ __4/ 10/ 26/ __22/
28!6_30/6, alltså sammanlagt 10 1/2 må4,
4
6,
9
4,
8,
nader. På resor i undersökningens tjänst har han tillbragt tiden
15/8_18/8 , alltså 4 dagar. Semester åtnjöt Eriksson följande tiden
1 Fördelningen av lotterimedlen de tre institutionerna emellan kunde
ännu i maj 1929 ej i sin helhet företagas, enär denna fördelning i viss mån
var beroende på riksdagens först den 31 maj 1929 fattade beslut rörande
den k. propositionen 115 till det årets riksdag om förändrad organisation
av Landsmålsarkivet m. fl. institutioner. Ovannämnda i april 1929 till
Vitterhetsakademien ingivna arbetsplan måste därför räkna med dubbla
alternativ. Det alternativ, som beräknats skola inträda, därest nämnda
k. proposition ej bleve av riksdagen antagen, ock som innebar, att av den.
ovannämnda återstoden ytterligare 3.000 kr., således 26.000 kr. i st. f. ovannämnda 23.000 kr., skulle tilldelas Landsmålsarkivet, stadfästes av akademien genom beslut den 5 november 1929.
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174-22/4 samt 25/6, sammanlagt
38 dagar.
Under Erikssons frånvaro vikarierade för honom fil. lic. H.
Gustavson 2/8-21/8 samt 6/4_24/4.
Som expeditionsbiträde, honorerad av statsanslaget med
det under posten nr 3 utgående arvodet, har även detta år
tjänstgjort fröken Dagmar Jöns so n. Liksom närmast
föregående år har emellertid hännes arvode även detta år utgått med 2.800 kr. Hon har åtnjutit semester tiderna 22/7-4/8
och 15/10-23/10.
Av statsanslaget honorerad tillfällig arbetsjälp, motsvarande posten nr 4 i den av K. Maj:t föreskrivna staten för året,
har under året utgjorts av följande personer, här uppräknade i
den ordning, vari de börjat tjänstgöra: fil. licentiaterna D a g
Strömbäck ock Herbert Gustavson, fru Gerda
Gr ap e ock fru Ingrid Gei je r. Dessutom ha under
samma rubrik honorerats dels vissa mera tillfälligtvis anlitade
experter, dels några yngre studenter ock skolynglingar, som
biträtt vid samlingarnas ordnande, stämpling m. m. De under
rubriken »tillfällig arbetsjälp» honorerade, mer eller mindre
tillfälliga deltagarna i institutionsarbetet ha honorerats med
timpänning från 5 kr. ned till 75 öre.
Strömbäck har tjänstgjort vid spridda tillfällen under september—november ock i februari; Gustavson har tjänstgjort
tiden 1-20 sept. samt vid spridda tillfällen i oktober ock dessutom, som ovan nämnts, som vikarie för Geijer ock Eriksson.
Fru Grape har tjänstgjort tiderna i/7-6/8 ock i/10-31/1 med
honorar ur statsanslaget ock under tiden i/5-31/5 med honorar
ur 1928 års lotterimedel. Arbetsfördelningen mellan fru Grape
ock fröken Jönsson har varit densamma som föregående år.'
Fru Geijer har tjänstgjort spridda tider i juli, augusti ock september, dels som vikarie för fröken Jönsson, dels för sammanställande av vissa statistiska uppgifter.
Utom ovannämnda av statsanslaget honorerade personer ha
vid Landsmålsarkivet under året eller större delar av året varit

Jfr förra årsberättelsen, Sv. landsm. 1928, s. 30.
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fästa följande av andra medel än statsanslaget, främst av
lotterimedel honorerade medarbetare:
Docenten Johan Götlind har under hela året tjänstgjort, såsom ovan nämnts, som föreståndare för Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar. Han har för detta ändamål åtnjutit tjänstledighet från sin befattning som av statsanslaget honorerad vetenskaplig medarbetare. Hans arvode har
utgått med ett belopp av 9.000 kr. för år. Götlind har arbetat
_24/ 28/ _12/4
i Uppsala följande tider: 1/7 _15/7, 22/6_18/1i, 2%1
12, 12
18/i_ 7/ 10/6_2/6, 21,I_24/6,tillsammans något över 8 ock en halv
6,
månad. Partiell tjänstledighet för semester eller sjukdom har
164
Götlind åtnjutit tiderna 12/7-18/7, 297 _29/7, 14_84, 134_26/8,
_17/ 8/ 3_9/ 3, 104_12/8, 17/8_204, 264_30//8,tillsammans 2 2/4 må1,
nad. På resor i undersökningens tjänst har Götlind tillbragt
tiderna "/7, 80/781/7, 9/812/8, 27/828/8, 12/11-"/11, 25/12-27/12 odk
134_18I tillsammans 20 dagar.
s,
Fil. d:r Lars Levander har under året fortsatt sitt arbete på dalmålsundersökningen, varom närmare under kap. III.
Hans arvode har efter samma löneberäkning som föregående
år utgått dels ur 1926 års lotterimedel, dels ur Kopparbärgs läns
landstings anslag, i det att för tiden 1/7-124, 1./ii-1-5/1 ock 1/522/5 hans arvode utgått helt ock hållet ur lotterimedel, medan
för tiden 215-21/10 pr arbetsmånad utgått dels 400. kr. ur lotterimedel ock dels 600 kr. ur landstingsmedel, samt för tiden 1/520 /5 hans arvode utgått helt ock hållet ur landstingsanslaget.
Under tiden 234-21/5 , då han sysslade med arbeten rörande folkminnen från Dalarna, honorerades han ur 1928 års lotterimedel.
Levander har arbetat i Uppsala tiderna 1/7-16 4, ,/9/1O,
12/1 ock 14_12/8. Om Levanders resor se nedan!
21/15Docenten Natan 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. Han har emellertid på grund av
annat arbete endast kunnat ägna en mindre del av sin arbetstid
åt tjänstgöringen i arkivet. Under tiden 1/5-3274 har han tjänstgjort sammanlagt 178 1/5 timmar.
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Fil. lic. Erik Holmkvist har under året fortsatt sitt arbete rörande gruvtärminologien i Bärgslagen samt dessutom
deltagit i arbeten rörande Västmanland m. m. Han har under
året tjänstgjort i Uppsala tiden 1/7-23/12 ock 17/i-26/6. Hans
arvode har till större delen utgått ur gåvomedel. Om hans
resor, som huvudsakligen bekostats av landstingsmedel, se
nedan!
Fil. mag. Bror Lin d é n har under tiden 184_21/i2, 3/1_29/6
biträtt Levander vid dalmålsundersökningen mot en timpänning av 2 kr., utgående ur 1926 års lotterimedel.
Fil. kand. Karin H es sling har under ledning av bl. a.
Levander ock rektor P. Envall .under tiderna /15---16/12 ock 6/,
—6/6 arbetat med utredigering av samlingar från Dalarnas
bärgslag. Hännes arvode har utgått med 2 kr. pr timme, under
tiden till 1/5 ur 1926 års lotterimedel, under tiden därefter ur
Kopparbärgs läns landstings medel.
Fil. kand. Roland L il jef or s har under tiderna 7/9-19/12,
ock 19/2-29/6 fortsatt sitt under föregående år påbörjade arbete
med excerpering av Rietz' dialektlexikon såsom förarbete till
utarbetande av frågelistor. Hans arvode har utgått med 2 kr.
för timme, utgående för tiden till 1/5 ur 1926 års lotterimedel
ock därefter förskotterat ur 1929 års lotterimedel.
Fru Frideborg Beck man har liksom föregående år
biträtt docenten Lindqvist vid östgötaundersökningen ock därför ur 1926 års lotterimedel uppburit arvode efter samma beräkningsgrund som förut. Hon har tjänstgjort tiden 28/8 _21/ill,
då hon på grund av sjukdom måste avbryta sitt arbete.
Fröken Ella Ohlson har under året omhänderhaft ordnandet ock en del av granskningen av inkommande folkminnesmaterial samt i samband därmed stående korrespondens
ock registrering. Hon har tjänstgjort på arkivet tiderna 8/5-31/12 ock 22/1-396. Hännes arvode, som utgått efter en beräkningsgrund av 200 kr. pr månad, har bestritts av 1928 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 berät-
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telse närmare visa. Därav skall också framgå, hur olika anslag
ock gåvomedel använts till de arbeten, som utförts av Landsmålsarkivets övriga utsända upptecknare samt av dess i orterna
bosatta korrespondenter.
Vad resekostnaderna beträffar, skall emellertid i detta
kapitel, i motsvarighet till vad som gjorts på motsvarande ställe
i tidigare årsberättelser, lenmas några sammanfattande statistiska uppgifter.
Av st at s ansla get ha bekostats resor av 14 personer
inom landskapen Dalarna, Dalsland, Gästrikland, Hälsingland,
Härjedalen, Jämtland, Norrbotten, Uppland, Västmanland ock
Östergötland. Sammanlagda tiden för dessa resor uppgick till
omkring 16 1/3 månader. Sammanlagda beloppet av de reseunderstöd, som under året utbetalades ur statsanslaget, uppgick
till kr. 4.073: 20. Medeltalskostnaden för resdag av dessa resor
uppgick således till kr. 8: 31. Av 1926 års lotterimedel
understöddes resor utförda av 10 personer under en sammanlagd tid av ej fullt 5 månader i följande landskap: Dalarna,
Västergötland, Västmanland, Ångermanland ock Östergötland.
Sammanlagda beloppet reseunderstöd bekostade av 1926 års
lotterimedel uppgick till kr. 1.708:—.
Av 1928 års lotterimedel för f olkminnesunder s ökningar understöddes under tiden 1/6 1928-31/3
1929 resor utförda av 34 personer under en tid av omkring 28
månader i följande 15 landskap: Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, Norrbotten, Närke,
Uppland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland,
Ångermanland ock Östergötland. Sammanlagda beloppet reseunderstöd inom ovan angivna tid av 1928 års lotterimedel uppgick till 9.847:50 kr.' Av landstingsanslag understöddes resor, som under sammanlagt 5 månader ock 11 dagar
utfördes av 8 personer inom följande landskap: Dalarna, Jämt1 Därav utbetalades under juni 1928 1.300 kr. för resor under sammanlagt omkring 5 månader, som inräknats i ovan uppgivna resetid (se
föregående årsberättelse, Sv. landsmål 1928, s. 340. Under juni 1929 utbetalades 1.088 kr. för under månaden påbörjade resor för folkminnesundersökning.
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land, Småland, Västmanland ock Ångermanland. Sammanlagda
kostnaden för under året av landstingsanslag bekostade resor
är 1.556 kr. Sammanlagda resetiden för alla ovannämnda, av
olika medel bekostade resor har under året Y, 1928-3% 1929
uppgått till omkring 50 månader, fördelade på 54 personer ock
17 svenska landskap. Sammanlagda beloppet av under året
utbetalade reseunderstöd uppgick till 15.884: 70 kr. Medeltalskostnaden för resedag av årets alla resor uppgår till omkring
kr. 10: 50. De dyraste av de resor, som under året honorerats
av Landsmålsarkivets medel, ha dragit en kostnad av omkr.
20 kr. pr resedag.
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 omkring dubbla medeltalet.
Vad materialkostnaderna beträffar, må här blott nämnas,
att de viktigaste hithörande posterna under året varit tryckningskostnader för frågelistor, papper •för upptecknare samt
förvaringsskåp, vilka sistnämnda dock ej kunnat anskaffas i
tillräckligt antal för att fylla behovet. Likaså ha även detta år
bindning ock konservering av arkivalier varit inskränkt till
mycket mindre omfattning, än behovet påkallar.

II. Samlingarnas tillväxt ock användning.
Landsmålsarkivets handskriftssamlingar ha under året
ökats i följande omfattning. Antalet under året tillkomna oktavkort i ordbokssamlingarna är omkring 12.500. Härav komma på dalmålsordboken (som omfattar blott Övre Dalarna)
omkring 8.000 kort, på Södra Dalarna omkring 2.000 kort ock
på Östergötland omkring 2.500 kort. Tillväxten av ordbokssamlingarna på oktavkort kan dock ej mätas enbart efter antalet nytillkomna kort, enär nytt material i mycket stor omfattning införts som tillägg på redan tidigare upplagda registerkort.
Vidare ha tillkommit omkring 350 blad folio samt ett fämtiotal tabeller i dubbelfolio; omkring 20.000 blad kvarto; 150 blad
5 Sv. landsmål 1929
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oktavo (utom de ovannämnda ordbokskorten i detta format) ;
omkring 22.600 blad i sedesformat samt omkring 100 blad i
växlande format. Härtill komma 84 band eller häften (till
största delen anteckningsböcker från resor), 3 Lundells typordlistor samt 133 fotografier ock 222 teckningar, utom sådana
som ingå i ovan uppräknade poster.
Fördelad efter olika innehåll ter sig årets akcession, med
bortseende från ovannämnda ordbokskort ock från teckningar
ock fotografier, på följande sätt. Gr ammatisk a up pteck n ingar ock materialsammanställningar:
5 häften, 42 tabeller i dubbelfolio, 14 blad folio ock omkring
1.800 blad kvarto; or dsamlinga r: 6 häften, 83 blad folio,
109 blad kvarto, 23 blad oktavo, 21.250 blad i sedkformat
samt omkring 100 blad i andra format; or tnam n: 4 blad
kvarto ock 75 blad i sedkformat; andra nam n: 14 blad
kvarto ock 64 blad i sedesformat; uppteckningar angående
folkdiktning, folktro ock folksed (utom vad som
ingår i nedannämnda poster ock i ordsamlingar) : 5 häften, 223
blad folio, över 11.700 blad kvarto, 89 blad oktavo samt omkr.
800 blad i sedkformat; svar på f rågelisto r: 1 häfte, omkring 6.400 blad kvarto ock omkring 300 blad i sedåformat;
primäruppteckningar: 70 häften ock 27 blad oktavo.
Dessutom ha tillkommit 25 blad folio ock omkring 50 blad
kvarto av blandat innehåll.
Genom den i förra årsredogörelsen omnämnda excerperingen
av Rietz' dialektordbok som förberedelse för utarbetandet av
Landsmålsarkivets frågelistor, ha under året tillkommit omkring 9.200 blad i sedkformat, vilka icke inräknats i ovannämnda samlingar.
Arkivets trycksamling har under året tillväxt med 480 nummer. Härav äro ett 90-tal nummer gåvor.
Gåvor till handskriftssamlingen eller trycksamlingen ha under året mottagits •från följande föreningar ock institutioner:
Dalslands folkhögskoleförening, Färgelanda; Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola, Göteborg; Västsvenska folkmihnesarkivet, Göteborg; Red. av Barometern, Kalmar;

SAMLINGARNAS TILLVÄXT OCK ANVÄNDNING

63

Red. av Tidskrift för Hembygdsvård, Lund; Stranda härads hembygdsförening, Mönsterås; Nordiska museet, Stockholm; Tekniska
museet, Stockholm; Västerbottens läns hembygdsförening, Umeå;
Svenska Ortnamnsarkivet, Uppsala; Dalslands hembygdsförbund,
Åmål; Föreningen Heimbygda, Östersund;
Red. av Budkavlen, Hälsingfors; Finska Litteratursällskapet, Hälsingfors; Akademie der Wissenschaften, Wien.
Vidare ha till Arkivets samlingar gåvor lemnats av följande
enskilda:
fil. lic. G. Areskog, Saltsjöbaden; fil. lic. D. Arill, Torsby; skogvaktare Per Backlund, Älvdalsåsen; ingenjör R. Cehrand, Stockholm;
rektor H. Celander, Göteborg; teol. stud. B. ClauAn, Uppsala; docent
B. Collinder, Uppsala; fru Anna Dalborg, Älvdalen; stud. B. Dahlgnist, Uppsala; fil. mag. G. Enequist, Uppsala; godsägare E. M. von
Engeström, Kiplingebärg; konstnär A. Erdman, Järvsö; fil. mag. M.
Eriksson, Uppsala; länsantikvarie E. Festin, Östersund; skriftställare
K.-E. Forsslund, Sörvik; fil. d:r A. Forsström, Göteborg; docent II.
Geijer, Uppsala; docent J. Götlind, Uppsala; hemmansägare L. Hansback, Älvdalen; redaktör fil. lic. Fr. Hazelius, Åkarp; fil. lic. G. Hedström, Lund; professor B. Hesselman, Uppsala; prakt. läkaren, med.
lic. A. Hildebrand, Solbärga, Borgholm; fil. mag. E. Holmkvist, Uppsala; fil. kand. I. Ingers, Åkarp; folkskollärare L. Johansson, Sörhångsta, Ljungavärk; lektor G. Kallstenius, Uppsala; härr E. Källner,
Salstad; lektor fil. d:r Seth Larsson, Umeå; folkskollärare A.
Lennes, Venjan; fil. d:r L. Levander, Uppsala; fil. mag. H. Lidell,
Uppsala; folkskollärare A. Lindqvist, Näsviken; professor Hj. Lindroth, Göteborg; professor J. A. Lundell, Uppsala; fil. kand. P. Lundh,
Hedemora; fil. mag. I. Mod&r, Uppsala; regementspastor, fil. d:r E.
Modin, Multrå, Sollefteå; poststationsföreståndare A. Nordström, Äppelbo; hemmansägare K. Olofsson, Fristad; handelsresande G. B.
Palm, Mora; fil. mag. K. Rencke, Nynäshamn; pastor S. Rönnegård,
Tierp; professor J. Sahlgren, Uppsala; disponent C. Sahlin, Djursholm; fil. kand. A. Sandström, Uppsala; fil. lic. D. Strömbäck, Lund;
disponent H. Sundholm, Djursholm; fil. mag. N. Tiberg, Uppsala;
f. d. revisionssekreterare fil. d:r W. Uppström, Stockholm; museiintendent S. Welin, Skara; lektor A. Vestlund, Hudiksvall; professor
K. B. Wiklund, Uppsala; fil. lic. A. T. Ålander, Motala; distriktssköterskan E. Östberg, Borgvattnet; docent 0. Östergren, Uppsala; vidare
från utlandet av
fil. mag. E. Enäjärvi, Hälsingfors; rektor V. W. Forssblom, Tavastehus; docent N. Lid, Oslo; arkivarie S. O'Duilearga, Dublin; professor D. A. Seip, Oslo; fil. d:r E. W. Selmer, Oslo; professor J.
Sokolov, Moskva; fil. mag. K. R. V. Wikman, Åbo.
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Antalet antecknade besök i arkivet har under året uppgått
till 3.154.
Lån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig
användning av handskrifter eller tryck har ägt rum i 116 fall
ock omfattat 288 nummer. Lån utom staden ha förekommit i
110 fall, omfattande 493 nummer. Sammanlagda antalet utlånade nummer har under året uppgått till 781.

III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1. Allmän redogörelse.
Allt nyinkommet material har liksom under föregående år
ordnats, signerats ock katalogiserats på sätt som nämnts i föregående årsberättelser.1 Genom den starka ökningen av nyinkommande material har detta arbete tagit mera tid ock krafter
i anspråk än under något föregående år, varför tidigare till
arkivet inkomna samlingar av större omfång, t. ex. S. Lampas,
ej häller detta år hunnit bliva slutgiltigt ordnade.
Jämte de från föregående år fortlöpande katalogiseringsarbetena har under året genom docenten J. G ö tlin d med biträde av fröken Ella 0 hl s on upplagts en ny detaljerad
katalogisering av arkivets material ur innehållssynpunkter, fördelat efter folkloristiska ämnesgrupper. Härmed har återupptagits, fast efter ny plan, en central der av det arbete på ett
allmänt sakregister, som förut endast försöksvis kunnat påbörjas ock då snart måst avbrytas till följd av brist på arbetskrafter ock pänningmedel, men som länge hört till arkivets
allra mäst kännbara behov', ett behov som blivit dess mer
kännbart, sedan folkminnesundersökningarna utvidgats. Det
nu nyupplagda registret, som föres på se&slappar (9X11 cm.),
bildar en självständig enhet vid sidan av de begynnelser till ur
andra synpunkter upplagda ord- ock sakregister, som för enskilda landskap upplagts i form av oktavkore, ock det i första
rummet på excerpter ur Rietz' ordbok byggda kortsystem, som
1 Se Sv. landsm. 1927, s. 23 f. ock 1928, s. 38.
2 Jfr särskilt Sv. landsm. 1927, s. 27.
3 Jfr Sv. landsm. 1927, s. 45 ff.
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år 1928-1929 börjat utarbetas genom kandidat R. Lil j ef or s ock som uppställts ur semasiologiens ock synonymikens
synpunkter.' Det nya folkloristiska sakregistret har planlagts
med utnyttjande av vunna erfarenheter i andra folkloristiska
arkiv: Nordiska Museets folklivsarkiv, de folkloristiska arkiven
i Lund, Göteborg ock Åbo ock det finska folkloristiska arkivet
i Hälsingfors. Detta register, som ännu omfattar endast en
mindre del av Landsmålsarkivets samlingar, har redan varit
till stor nytta såväl för det fortsatta insamlingsarbetet som för
de vetenskapliga forskare, vilka använt arkivets material för den
ena eller andra uppgiften. Även för utarbetandet av frågelistor
i folkminnesämnen har det visat sig vara till stort gagn.
Publiceringen av valda delar av Gustaf Ericssons skrifter,
sam påbörjades föregående år2 i Strängnäs Tidning, har även
under detta år fortsatt, ehuru i rätt långsam takt. Täxtredigering ock noter ombesörjas av Manne Eriksson.
Arbetet på renskrivning av samlingarna har fortfarande
skett dels på oktavkort, dels på ordlappar i sedåformat. Den
övervägande delen av renskrivnings- ock redigeringsarbetet
har utförts inom arkivet, då det gäller oktavkorten. Vad tillväxten i de olika ordbokssamlingarna beträffar, hänvisas till
kap. II. I det följande skall, dels vid redogörelsen för vad
varje särskild medarbetare under året utfört, dels vid redogörelse för de särskilda landskapsundersökningarna, närmare
upplysningar meddelas om detta ock andra renskrivningsarbetens fortgång.
I samband med de arkivarbeten, som avsett att omhändertaga nyinkommande ock äldre material, ha inkommande uppteckningar genomgåtts ock granskats av någon eller stundom
flera av arkivets medarbetare eller av mera tillfälliga medjälpare, som genom personlig kännedom om ifrågavarande ämne
eller landskap haft särskilda förutsättningar för detta arbete.
Dessa mycket arbetskrävande granskningar ha föranlett talrika
skriftliga ock muntliga förfrågningar för kontroll, komplettering ock förtydligande. Förfrågningarna ha i sin ordning
1 Jfr Sv. landsm. 1928, s. 46 f.
2 Jfr Sv. landsm. 1928, s. 39.
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tillfört arkivet nytt värdefullt material, både vad dialekter ock
folkminnen beträffar.
Utom de kompletteringsfrågor, som framgått ur nyssnämnda
granskningsarbeten, ha från arkivet liksom förut utsänts• i maskinskrift eller annan form otryckta »kompletteringslistor»
vartill utredigeringen av äldre ock yngre material givit anledning.' Ytterligare ha utsänts vissa specialfrågelistor, väsentligen utarbetade av enskilde, under medvärkan av arkivets medarbetare, t. ex. fil. lic. Gertrud Ar e sk o g s frågelista om
värbböjningen, avsedd att tjäna som ledning för det fortsatta
materialsamlandet till en avhandling om värbets böjning i dialekterna inom östra Småland.
Det huvudsakliga arbetet på frågelistor har emellertid varit
det som egnats åt fortsättningen av den tryckta serien Landsmålsarkivets frågelistor.2 Vid utgången av arbetsåret 19271928 'förelågo ännu endast frågelistorna 1-11 i tryck. I tryckfärdigt skick förelågo nr 12-19, ock i form av ej slutgranskade
koncept förelågo nr 20-24. Otillräckligheten av . till Landsmålsarkivets förfogande stående pänningmedel gjorde det nödvändigt att under året begränsa tryckningen till ovannämnda,
redan föregående år väsentligen färdigställda listor 12-24.
Vid tryckningen har under året den olikheten inträtt, att med
nr 20 avslutades den del av serien, som tryckts i Svenska
landsmål. Att fortsätta med tryckningen i denna tidskrift var
uteslutet, då tidskriftens utrymme ej kunde belastas med dessa
frågelistor mer än redan skett. Fr. o. m. nr 21 ha frågelistorna
tryckts som helt fristående serie, nr 24 dock tillika i »På skidor» 1930.
Utarbetandet av nya frågelistor fortsattes likväl under året
1928-1929, ehuru de tils vidare blott i maskinskrivna exemplar kunde börja begagnas. Vid utgången av arbetsåret 19281929 förelågo i väsentligt tryckfärdigt skick ytterligare sju
listor (nr 25, 26, 28-31 samt 34), av vilka nr 25 ock 28 höra
till de största som någonsin utarbetats. I maskinskrivna konJfr Sv. landsin. 1927, s. 54.
Jfr föregående årsberättelser, Sv. landarm 1926, s. 60 ff., 1927, a. 55
ock 1928, s. 42 ff.
2
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cept, som dock under det följande året 1929-1930 väsentligen
omarbetats, förelågo vid utgången av året 1928-1929 ytterligare säx frågelistor (nr 27, 32, 33, 35 samt två ännu onumrerade listor), varjämte ytterligare en frågelista påbörjats.
Liksom föregående år ha även detta år frågelistorna framgått ur ett samarbete, vari alla vid arkivet fästa vetenskapliga
medarbetare deltagit ock dessutom ofta jämväl andra institutioner ock enskilde. Särskilt ha medlemmar av Svenska Akademiens Ordboks redaktion samt tjänstemän vid Nordiska Museet mer eller mindre ingående granskat nästan alla frågelistor
redan på ett tidigt stadium. Bland enskilda personer, som biträtt vid utarbetande eller granskning ,av ett större antal frågelistor, torde här böra särskilt nämnas fil. d:r Å. Campbell i
Fristad, fil. kand. I. Ingers samt docenterna C. W. von Sydow
ock S. Liljeblad i Lund ävensom professor Hj. Lindroth i Göteborg. De under året utarbetade eller påbörjade frågelistorna
äro följande: Nr 25, »Slåtter» har huvudsakligen utarbetats
av M. Eriksson, med användande bl. a. av fil. mag. A. Thorfors materialsamlingar från Västmanland rörande slåtter m. m.
Vid granskningen av Erikssons manuskript till denna frågelista
har Landsmålsarkivet haft förmånen att få sakkunnig jälp av
lärare vid Ulltuna lantbruksinstitut. Nr 26 »Hyttor» har utarbetats av E. Holmkvist, vars manuskript på motsvarande sätt
granskats av särskilt intendenten T. Althin i Stockholm. Nr
27 »Åkerns beredning» har utarbetats av M. Eriksson, under
året dock blott i en första redaktion. Nr 28 »Idrottslekar I»
har på grundval av J. Götlinds i föregående årsberättelser omnämnda stora samlingar till en avhandling om lekar samt hans
därmed sammanhängande provisoriska frågelistor, som delvis
redan länge använts i maskinskrift, under året utarbetats av
J. Götlind med synnerligen värksam jälp av Å. Campbell. Nr
29 »Rörelse», nr 30 »Vatten och vattendrag» samt nr 31 »Uppfostran» ha huvudsakligen utarbetats av L. Levander. Materialsamlandet till nr 30 hade redan föregående år påbörjats av N.
Lindqvist, som ock värksamt bidragit vid frågelistans färdigställande. Därvid ha också professorerna J. Sahlgren ock Hj.
Lindroth deltagit som granskare ock folkskolläraren J. Westin i

68

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVETS ÅRSBERÄTTELSE 1928-1929

Uppsala som författare till ett till grund för kapitlet om »havet»
liggande, synnerligen innehållsrikt utkast. Nr 32 »Gåtor» utarbetades i en redaktion, som dock ej under året hann slutbehandlas, av Geijer med jälp särskilt av Ella Ohlson ock S.
Liljeblad. Nr 33 »Bygder och deras invånare» utarbetades av Å.
Campbell. Ej häller denna lista bragtes under året i definitivt
skick. Nr 34 »Folktro och folktraditioner rörande bärgsbruk»
utarbetades av E. Holmkvist. Nr 35 »Tala och tiga» utarbetades, ehuru ej ännu i slutfärdigt skick, av Levander. Han
har även i koncept utarbetat två ännu onumrerade listor, en om
»människokroppen» ock en om »kroppsliga livsyttringar», båda
avsedda att tillika med en av amanuensen vid Nordiska Museet
0. Bannbers för Landsmålsarkivets räkning påbörjad frågelista
om »Sjukdomar och deras behandling» bilda grundvalen för en
grupp frågelistor över härmed sammanhängande ämnen.
Sammanlagda antalet svar, avfattade i form av till frågelistans behandling av ämnet sig anslutande uppteckningar eller
redogörelser på kvartblad, som under tiden ii, 1928—"/6 1929
inkommit på de av Landsmålsarkivet utsända frågelistorna,
uppgick till 333 stycken, ock de omfatta tillsammans över 6.350
blad i kvartformat. En mycket stor del av dessa svar utgöres
av större uppsatser, utförligt behandlande de olika ämnen, som
efterfrågas i resp. frågelista. Antalet svar — med bortseende
från sådana, som inkommit i form av ordlappar eller infogats
i annat särskilt sammanhang — har varit följande:
På frågelistan nr 1 »Mjölkhushållning» har under året inkommit ytterligare 15 svar, på nr 2 »Tröskning» ytterligare 18
svar, på nr 3 »Personerna i gården ock byn» ytterligare 20 svar,
på nr 4 »Himlavalvet ock väderleken» ytterligare 22 svar, på
nr 5 »Tid ock tidsindelning» ytterligare 22 svar samt å en maskinskriven tilläggsfrågelista till nr 4-5 tillsammans 19 svar,
på nr 6 »Brännvinsbränning» ytterligare 11 svar, på nr 7 »Lövock mosstäkt» ytterligare 14 svar, på nr 9 »Renlighet» ytterligare 21 svar, på nr 10 »Tilltal ock hälsningar» ytterligare 14
svar, på nr 11 »Handel ock livet på färdevägar» ytterligare 12
svar, på nr 12 »Fäbodväsen» ytterligare 7 svar, på nr 13 »Eld
ock eldgörning» ytterligare 14 svar, på nr 14 »Bin ock bisköt-
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sel» ytterligare 3 svar, på nr 15 »Hägnader» ytterligare 13 svar,
på nr 16 »Brödet ock dess tillredning» ytterligare 6 svar, på
nr 17 »Kolning» ytterligare 6 svar, på nr 18 »Tjärbränning»
ytterligare 9 svar, på nr 19 »Nödbröd» 5 svar, på nr 20 »Skor
ock skotillvärkning» ytterligare 7 svar, på nr 21 »Strumpor,
vantar m. m.» ytterligare 3 svar, på nr 22 »Träslöjd» ytterligare 3 svar, på nr 23 »Bysmide och hovslageri» ytterligare
3 svar, på nr 24 »Skidor, snöskor, skridskor» ytterligare
6 svar. I manuskript ha vidare utsänts följande frågelistor: nr 25 »Slåtter», varå ingått 4 svar, nr 27 »Åkerns
beredning», varå inkommit 9 svar, nr 28 »Idrottslekar I»,
varå under året ingått 11 svar, nr 29 »Rörelse», varå ingått
4 svar, nr 30 »Vatten och vattendrag», varå ingått 6 svar, nr
31 »Uppfostran», varå ingått 1 svar. På följande onumrerade
listor ha vidare svar inkommit: »Människokroppen I» 1 svar,
»Människokroppen II» 1 svar, »Kroppsliga livsyttringar» 1
svar. På vissa andra av arkivet utsända frågelistor ha även
svar inkommit. Således på Wikmans frågelista om frieribruk
ytterligare 17 svar ock på Enäjärvis om dramatiska sånglekar
ytterligare 5 svar.
Fördelningen på landskap av antalet under året ingångna
svar på frågelistorna har varit följande: från Dalarna ha ingått
99 svar, från Gotland 13 svar, från Hälsingland 10 svar, från
Härjedalen 9 svar, från Jämtland 23 svar, från Lappland 1
svar, från Medelpad 12 svar, från Norrbotten 10 svar, från
Närke 4 svar, från Skåne 1 svar, från Småland 10 svar, från
Uppland 13 svar, från Värmland 38 svar, från Västerbotten 15
svar, från Västergötland 38 svar, från Västmanland 14 svar,
från Ångermanland 13 svar, från Östergötland 7 svar ock från
Öland 3 svar.
Den i föregående årsberättelse' omtalade excerpering
ur Riet z' Dialek tl ex i k o n, som då påbörjades av fil.
kand. R. Liljefors enligt ett på gruppering efter ämnen grundat
system, avsett att tjäna som förarbete för frågelistorna, har
1 Se

Sv. landsm. 1928, s. 46 f.

70

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVETS ÅRSBERÄTTELSE 1928-1929

under året fortsatts av samme medarbetare. Till den 396 1929
hade denna excerpering framskridit t. o. m. artikeln g e t.
Sammanlagda antalet excerptlappar vid samma tid uppgick till
över 12.000. Dessa excerpt utgöra numera en av de mäst givande källorna vid utarbetandet av en väsentlig del av de nya
frågelistorna.
Om den med understöd av 1928 års lotterimedel bedrivna
folkminnesinsamlingen skall här sammanfattningsvis nämnas
följande: Undersökningsarbetet har bedrivits i 18 landskap av
33 utsända upptecknare ock 25 bygdemeddelare. Härtill komma resor av ledaren i Västergötland, Södermanland, Uppland
ock Dalarna. I enlighet med den i kap. I nämnda planen för
årets folkminnesundersökningar har insamlingsarbetet främst
förlagts till följande sju landskap, här uppräknade norrifrån:
Lappland, Ångermanland, Jämtland, Dalarna, Uppland, Östergötland ock Västergötland. Emellertid ha vissa smärre modifikationer gjorts i denna plans ekonomiska beräkningar. Sålunda har ett under årets lopp sig yppande tillfälle begagnats
att få kostnaderna för folkrninnesundersökningar i södra Lappland, vilkas resultat inkommit till Landsmålsarkivet, bestridda
av andra medel än ursprungligen härför beräknade lotterimedel, som då i stället användes till andra i ansökan ock i den
fastställda arbetsplanen uppgivna ändamål, för vilka ej tillräckliga belopp kunnat i planen ursprungligen reserveras. En
annan modifikation av arbetsplanens ursprungliga pänningdisposition har gjorts i fråga om Uppland. Två särskilt kvalificerade upptecknare, som avsetts skola utföra det mästa arbetet inom detta landskap, ha nämligen under året icke inlem_nat sitt material ock därför under denna tid icke uppburit någon ersättning.
De under året insamlade särskilda up p t e ck nin garn a av folkminnen omfattar, som av kap. II framgår, tillsammanlagt över 11.700 blad i kvartformat jämte ett tusental
blad i andra format. Innehållet utgöres av alla slags traditioner, såväl folkdiktning som folktro ock folksed.
Vad folkdiktningen beträffar, ha uppteckningar gjorts av ett
stort antal sägner ock folkliga berättelser, ett betydande antal
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sagor, visor ock rim, gåtor, ordspråk, ordstäv ock talesätt, folklekar ock traditionella upptåg samt folkmusik m. m. Särskilt
i fråga om folkdiktningen har stor vikt lagts på att traditionerna återgetts i sin folkliga dräkt ock säregna stil. I fråga om
sed ock tro har insamlats ett stort material rörande »livets
högtider ock skickelser» från vaggan till graven, seder ock bruk
vid årshögtiderna, särskilt julen, seder ock bruk rörande hus,
hem ock umgängesformer, husliga sysslor, yrken ock näringar
(framför allt i fråga om boskapsskötsel ock jordbruk, jakt ock
fiske, gruvväsen ock skogsbruk), folklig tideräkning, folktro
rörande djur, växter, himlakroppar, naturfenomen ock väderlek. Vidare har insamlats folktro rörande naturväsen ock räster
av den gamla nordiska religionen, magi, folkmedicin m. m.
Den sedvanliga instruktionskursen för dialekt- ock folkminnesupptecknare hölls av Gei jer med biträde av docenten
S v en Lil j ebl a d från Lund under tiden 6/5-17/ 1928 ock
omfattade sammanlagt 30 föreläsnings- ock övningstimmar,
varav på Geijers del kom 21 ock på Liljeblads del 9 timmar.
Geijers föreläsningar besöktes av 48 deltagare ock Liljeblads av
20. I anslutning till den gemensamma kursen gjordes den 11
maj med 6 kursdeltagare ett besök på Nordiska Museet ock
Skansen. Härvid demonstrerades museets allmogeavdelning
ock Skansens kulturhistoriska avdelning av museilektor E.
Klein samt amanuenserna S. Svensson, G. Berg ock 0. Bannbers.
2.

De enskilda medarbetarnas arbeten.

Rörande de särskilda medarbetare, fasta eller tillfälliga, som
för sitt deltagande i inom arkivet utförda arbeten uppburit ersättning ur någon av arkivets kassor, är följande att nämna.
Gei jer har i likhet med föregående år tjänstgjort som
föreståndare för institutionen samt som sekreterare i styrelsen
ock i arbetsutskottet. Han har i denna egenskap med jälp av
arkivets övriga medarbetare uppgjort arbetsplaner, ansökningar ock beräkningar rörande användningen av arkivets pän-
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ningmedel samt sökt följa arbetets gång. Av specialuppgifter
har han särskilt handhaft instruktion av norrländska undersökare ock bygdeupptecknare samt granskning av deras insända samlingar. Han har vidare ombesörjt specialutredningar,
föranledda av förfrågningar. Vid utarbetandet av alla de ovannämnda frågelistorna har han deltagit både på begynnelsestadier ock vid slutredigeringen.
Under året har han publicerat den med jälp av Eriksson utarbetade utredningen »Om undersökningar av svenska dialekter ock folkminnen», tryckt i Svenska landsmål B 26, 1928,
häftet 182, s. 1-78, vilken som bilaga åtföljde de i september
1928 till regeringen ingivna ansökningarna om statsanslag ock
lotterimedel. Vidare har han i samma tidskrift, årgångshäftet
för 1928 (h. 183) publicerat Landsmålsarkivets årsberättelse
för 1927-1928. Om hans resor se kap. IV. Hans arvode har
helt ock hållet utgått av statsanslaget.
Götlind har under året varit ledare för Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar ock därvid organiserat uppteckningsarbetet ute i bygderna ock lett arkivarbetet rörande
denna del av arkivets värksamhet. Det folkminnesmaterial,
som undan för undan strömmat in, har Götlind till större delen
granskat ock ordnat, biträdd av specialister för olika orter ock
ämnesområden. Detta arbete har gett anledning till en omfattande korrespondens med undersökarna för kompletteringar
ock efterundersökningar. Under året har Götlind vidare utarbetat en översikt över innehållet i arkivets folkminnessamlingar
ock satt i gång den ovannämnda omfattande katalogiseringen
av samlingarna efter innehållssynpunkter.1 Under hela året
har Götlinds arbete på översikten över västgötamålen måst ligga
nere. Han har dock lett det språkliga insamlingsarbetet i Västergötland ock granskat det inkomna materialet såväl från
Västergötland som från en del andra trakter. I utarbetandet
av alla frågelistorna har Götlind deltagit, ock den största av
dessa, nr 28 (Om idrottslekar I) bygger, som ovan nämnts, huvudsakligen på hans förarbeten.
1 Se

ovan s. 64.
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Götlind har under året publicerat följande uppsatser: »Nappa
stek. Ett litet bidrag till de svenska lekarnas historia» (i Nordiskt folkminne, Studier tillägnade C. W. von Sydow 2912 1928),
»Dialekten i Äldre Västgötalagen ännu en gång» (i Arkiv f.
nord. filol. XLIV), »Trollens språk» (i Uppsala Nya Tidning,
Julnummer 1928). Vidare har han i Tidskrift för hembygdsvård fortsatt att skriva recensioner över arbeten, som mer eller
mindre berört folkmåls- eller folkminnesforskningen.
Om Götlinds resor se kap. IV. Hans arvode har under hela
året utgått ur 1928 års lotterimedel.
Eriksson har under hela året förestått den dagliga expeditionen vid arkivet. Dessutom har han under året granskat
inkommande svar på frågelistor ock annat material från Uppland, Västmanland och flere andra landskap ock ur etnografiska synpunkter granskat material från alla delar av landet.
Han har vidare författat frågelistorna nr 25 ock 27 samt deltagit vid granskningen ock korrekturläsningen av samtliga under året tryckta frågelistor. Om hans resor se kap. IV. Hans
arvode har utgått ur statsanslaget.
Levander har även detta år lett undersökningen av Dalarnas folkmål med biträde av fil. mag. B. Lindén ock av fil.
kand. A. Nygård (se nedan i detta kapitel samt i kap. IV).
Deras samarbete har fortgått efter samma linjer som under
föregående år.'
Under arbetsåret har, som nämnts i kap. II, antalet ordbokskort ökat med omkring 8.000 stycken. Den värkliga tillväxten
av ordbokssamlingen är emelleritd betydligt mera omfattande,
än vad av denna siffra framgår, enär ett mycket stort antal
tilläggsanteckningar gjorts på äldre ordbokskort, då material
från nya socknar införts på dessa. Hela antalet ordbokskort
för övre Dalarna uppgick den 'IB 1929 till omkring 23.000 stycken. Under året har på de nyutskrivna ock äldre ordbokskorten införts ordmaterial ur äldre samlingar från Venjan ock
Orsa, Levanders material från Älvdalen, Våmhus, Mora ock
Ore samt fil. mag. LimUns material från Sollerön. Vidare har
1 Se
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på ordbokskorten införts återstoden av E. Mattsson-Morbecks
material från Mora.
Levander har lett insamlingsarbetet ute i bygden, dels genom
resor ock dels genom en omfattande korrespondens samt inom
arkivet granskat hela det material, som inkommit från Dalarna,
ock meddelat den detaljinstruktion, som föranletts av denna
granskning. Jämsides härmed ha kompletterande frågelistor
upprättats rörande alla de punkter i materialet, varom detta ej
givit tillräckliga upplysningar. Sådana kompletteringslistor ha
också uppgjorts av Levander ock Lindén i samband med införandet av äldre material på ordbokskorten. Under vistelse i
Stockholm under senare hälften av juni 1929 genomgick Levander i Nordiska Museet dels museets huvudkatalog nr 115.000, dels vissa delar av museets byarkiv med hänsyn till
material från övre Dalarna. I samband härmed upprättade
kompletteringslistor ha sedermera kommit till användning imder fältarbetet.
Under året har Levander utarbetat första koncept till sju
frågelistor, nämligen »Rörelse», »Vatten och vattendrag», »Uppfostran», »Människokroppen» (med en tilläggslista om »Människans bakdel och könsorgan»), »Kroppsliga livsyttringar»,
»Människans sjukdomar», »Tala och tiga» samt dessutom
första koncept till kap. »Allmänt» av frågelistan »Idrottslekar
I». Dessutom har han granskat ock lemnat bidrag till samtliga
under året av andra personer utarbetade frågelistor ock deltagit i korrekturläsningen vid tryckning av frågelistor.
Utöver dessa arbeten har han biträtt vid vissa utredningar
rörande dialektforskningsinstitutioner i andra länder m. m.
Under året har Levander publicerat »Dalmålet II», Uppsala
1928, samt följande tidningsuppsatser: »Dalmålsordboken 1928»
(i Dalarnas Hembygdsförbunds Tidskrift), »Hur åstadkommes
en folkmålsordbok?» (Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning
den 11 mars 1929) samt »Folktraditionsforskningen» (i samma
tidning den 18 mars 1929).
Om hans resor se kap. IV. — Hans arvode har utgått dels ur
lotterimedel, dels ur Kopparbärgs läns landstings anslag.
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N y går d har fortfarande varit Levanders medjälpare vid
samlandet av material till dalmålsboken. Under året har han
bedrivit sitt arbete helt ock hållet på resor i Dalarna. Hans.
samlingar ha gällt utom folkmål även folkminnen (särskilt
frieribruk ock julfirande). Jfr kap. IV.
L i n clA n har under året biträtt Levander på arkivet i
Uppsala i arbetet med dalmålsordboken under de tider, då han
ej varit ute på resor i landskapet. Han har vidare biträtt vid
uppgörandet av kompletteringslistor. Under året har han utredigerat ock på ordbokskorten infört dels äldre material från
Venjan, dels eget material från Sollerön ock äldre samlingar från
Orsa ock Ore. Under en del av juni månad har han dessutom
biträtt vid vissa administrativa uppgifter inom arkivet. Om
hans resor se kap. IV. Hans arvode har utgått ur 1926 års
lotterimedel ock ur Kopparbärgs läns landstings anslag.
Hes sling har under året fortsatt utredigerandet av rektor
P. Envalls samlingar från södra Dalarna, som dels införts på
de gamla ordbokskorten, dels på nyupplagda kort. Antalet under året nytillkomna ordbokskort uppgick till omkring 2.000,
ock sammanlagda antalet kort för södra Dalarna uppgick den
"to 1929 till omkring 9.200 stycken. — Hännes arvqde har huvudsakligen utgått ur 1926 års lotterimedel.
Lindqvist har under hösten 1928 med jälp av fru B e c k.
m a n fortsatt utredigeringen av sitt material från Vists m.
socknar i Östergötland efter samma principer som förut. Vid
slutet av höstterminen insjuknade emellertid fru Beckman, varför hon måste avbryta sitt arbete, ock samtidigt hindrades Lindqvist av annat arbete att syssla med östgötamaterialet annat än
mycket begränsade tider. Ordbokssamlingen har under året
tillförts omkring 2.000 nya kort ock dessutom har, som i fråga
om dalmålsordbdken, ett mycket större antal nya anteckningar
införts på de tidigare upplagda korten. Hela antalet oktavkort
i östgötasamlingen uppgick vid årets slut den "/6 1929 till över
14.000 stycken. Jämte arbetet med östgötaordboken har Lindqvist under året gjort förarbeten till frågelistor om »Terrängbetecknande ord» ock »Jordmån och jordarter» samt deltagit
i granskningen av frågelistor, som av andra personer utarbetats
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under året. Han har dessutom i några fall givit instruktioner åt
upptecknare i Östergötland.
Om Lindqvists resor se kap. IV. — Han ock fru Beckmans
arvode har utgått ur 1926 års lotterianslag.
Holmk vist har under hela året varit sysselsatt med bearbetning av det material, som insamlats under de föregående
årens undersökningar av det folkliga gruvspräket i Bärgslagen,
jämte avslutande av materialinsamlingen ur skriftspråkliga
källor_ Bearbetningen, som haft till huvuduppgift att göra det
insamlade materialet lättare tillgängligt, har resulterat i utarbetandet av ett manuskript till en »Ordbok över det folkliga
gruvspråket i Bärgslagen», omfattande såväl dialektbelägg från
alla de orter i Bärgslagen, som varit inbegripna i den föregående undersökningen, som skriftspråkliga belägg från skilda
tider. Till ordboken har utarbetats en språklig inledning, vari
några för gruvtärminologien viktiga kronologiska ock semasiologiska spörsmål ha underkastats en detaljerad behandling. I
samband med bearbetningen av gruvtärmerna påbörjades en
undersökning av gruvnamn, som dock måste avbrytas i ofullbordat skick på grund av bristande medel för fortsättningen,
men som i.huvudsak — åtminstone av hittils skönjbara resultat att dömma — torde till alla delar bekräfta de viktigaste
resultaten av gruvtärmsundersökningen. Bearbetningen av
gruvtärmerna har honorerats av gåvomedel.
Rektor S. Jansson har i samarbete med fil. mag. S. 0.
Jans son under året utredigerat vissa delar av samlingar
motsvarande kort 2 i Västmanlandsordboken, samt excerperat
egna reseanteckningar.
Lil je f or s har, som ovan s. 65 nämnts, under hela året
fortsatt sitt arbete med excerperande av Rietz' dialektlexikon,
som vid budgetårets slut fortskridit t. o. m. uppslagsordet g e t.
Han har honorerats ur 1926 års lotterianslag.
Ohlson har dels utredigerat egna primäranteckningar rörande folkminnen från Anundsjö, Junsele, Fjällsjö ock Bodums
socknar i Ångermanland, dels biträtt vid granskning ock ordnande av inkommande folkminnesmaterial, korrespondens med
ortsmeddelare, instruktion av folkminnesupptecknare m. m,
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Hon har medvärkat vid ett flertal av de under året utarbetade
frågelistorna, särskilt nr 32 (»Gåtor»), för vilken hon gjort den
första excerperingen ock sammanställningen av exempel, samt
28 (»Idrottslekar I»). Hännes största arbete under året har
emellertid egnats åt den ovannämnda, nyupplagda registreringen av arkivets folkminnessamlingar.
Om Ohlsons resor se kap. IV. Hon har honorerats av 1928
års lotterimedel.
Fil. dr Åke C ampbe 11 tjänstgjorde tidtals under våren
1929 såsom Götlinds medjälpare ock vikarie vid ledningen av
folkminnesundersökningarna. Han deltog sålunda vid det individuella instruerandet av undersökare samt utarbetandet av
frågelistor. Han honorerades av 1928 års lotterimedel.
Liljeblad biträdde som vikarie för Götlind vid instruktionskursen för folkminnesundersökare i maj 1929 samt deltog
i granskningen av vissa frågelistor ur folkminnessynpunkt
Han honorerades ur 1928 års lotterimedel.
3. Landskapsöversikt över materialets bearbetning.
Liksom i motsvarande parti av föregående årsberättelser
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 för sitt arbete ej mottagit någon ekonomisk ersättning. Här ifrågavarande arbeten ha emellertid i regel utförts
under förbindelse med arkivets värksamhet, ock det material,
som bearbetats, hör oftast helt eller delvis till arkivets samlingar.
En del metvetna 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 mindre eller
6 Sv. /am/små/ 1928
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större utredningar. I denna avdelning tages emellertid ingen
hänsyn till sådana fall.
Dalarna. Den förnämsta bearbetningen av dalmålsmaterialet under året har bestått i den förut omnämnda dalmålsordboken, för vilken redogjorts under namnen Levande r, N ygår d ock Lind é n. Under året har Levander utgivit sista
delen av sitt arbete »Dalmålet». Vidare kan nämnas den sammanställning av material rörande frieribruk ock julfirande,
som under året utförts av Nygård.
Vad materialet från södra Dalarna beträffar, har rektor
P. En va 11 under året fullbordat ytterligare ett parti av sin
avhandling om Dalabärgslagsmålet. Om utredigeringen av
samlingar från detta område se ovan under Hessling.
Gotland. Fil. lic. H. Gustav son har under året utarbetat manuskript till partiet hövlig till kämpa i den Säveska
ordboken ock fortsatt arbetet på sin avhandling om gotländskans skiljaktigheter.
Härjedalen. Folkskolläraren E. Gr a n b er g har i »Festskrift till 0. Andersson» publicerat en uppsats »Fäbodväsen i
Härjedalen» (svar på frågelistan 12) samt en artikel »Tjärbränning» i Jämten 1928 (svar på frågelistan 18).
Jämtland. Folkskolläraren Lev i Joh ans son har i
Jämten 1928 publicerat en artikel »Om dialektundersökningen
i Frostviken» ock i Från Ådalsbygder 1928 en artikel »En andens man i folksägnens belysning».
Västerbotten. Lektor Seth L ar ss on har under året
publicerat sin avhandling »Substantivböjningen i Västerbottens
folkmål».
Västmanland. Arbetet på utredigering av hittils ej renskrivna ock ordnade samlingar från Västmanland har under
året varit koncentrerat till det område, som motsvarar kort 2 i
Västmanlandsordboken. Arbetet har utförts av fil. mag. S. 0.
Jansson i samarbete med rektor Sam Jansson. Jämför
ovan under 2.
Östergötland. Om docenten N. Lindq v i s t s med jälp
av fru F. Be c k m an utförda, fortsatta arbete på utredigering
av material från Vist m. m. har ovan talats.
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Fil. lic. T. Åland er har även detta år fortsatt arbetet
på sin avhandling om konsonanterna i östgötamålen, ock fil. lic.
E. T örn q v ist har likaledes fortsatt sitt arbete om substantivböjningen i östgötamålen, båda i den begränsade omfattning, vartill skolarbete lemnat tid övrig. Fil. stud. T h. L i nd e 11 har under året fullbordat sin uppsats »Om säljakt ock
ålfiske i Harstena».

IV. Resor ock samlingsarbeten i bygderna.
Sådana resor i institutionsärenden, som icke direkt kombinerats med undersökningsresor i bygderna, ha detta år förekommit i betydligt större utsträckning än tidigare', nämligen
i följande fall.
Gei jer har vid fämton tillfällen gjort resor till Stockholm
ock vid två tillfällen till Lund. Båda Lundaresorna, av vilka
_10, ock den andra 154
den första ägde rum under dagarna 8/9/7
—17/9 1928, gjordes för överläggningar med professorerna Emil
Olsson ock E. Tuneld samt med professor Hj. Lindroth, som vid
båda tillfällena infann sig i Lund, rörande de senare i september
1928 till regeringen ingivna ansökningarna om statsanslag ock
om lotterimedel till dialektundersökningar. Dessa resor äro de
enda, som under året gjorts av Geijer i Landsmålsarkivets
tjänst. Sådana smärre Stockholmsresor, som i regel varit begränsade till en dag eller en del av en dag, ha liksom förut ej
häller nu inräknats i den i kap. I ovan beräknade sammanlagda resetiden.
Utom av Geijer ha smärre resor till Stockholm i institutionens ärenden gjorts av Eriksson vid fäm tillfällen ock av
G ö tlind vid två. Därjämte gjorde Götlind vid ett annat
tillfälle en resa i ett administrativt ärende av nytt slag, nämligen då han under dagarna 54-11/8 besökte Vendelsbärg för
att där deltaga i det första sammanträdet av den gemensamma
nämd (»Folkminnesnämden»), som bildats av föreståndarna
för folkminnesundersökningarna i Uppsala, Lund ock GöteJfr Sv. landsm. 1929, s. 61.
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borg.' En Stockholmsresa av ett slag, som först nu kunnat
företagas, har under året gjorts av Levande r, då han under
tiden "4-294 1929 arbetade på Nordiska Museet, huvudsakligen för dalmålsordbokens räkning, i det han genomgick dels
museets huvudliggare, dels handlingar i dess »byarkiv».
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, vad de senare beträffar, icke
fullständig, utan upptar blott de viktigaste ortsmeddelarna, som
lemnat mera omfattande bidrag.
Dalarna. Doc. J. G ötlind företog den 2 42-27/12 1928 en
instruktionsresa till Dala-Järna.
Fil. kand. G. Hällen har under sommaren 1928 samt under dec. 1928 ock jan. 1929 upptecknat folkminnen i Söderbärke ock Malingsbo under 44 dagar. Han har honorerats av
1928 års lotterimedel.
Fil. stud. Ingegärd Isaksson har under sommaren
1928 gjort folkminnesuppteckningar i Grangärde ock Nås under sammanlagt 25 dagar. Hon har honorerats av 1928 års lotterimedel.
Fil. dr L. Levander företog för komplettering av materialet till dalmålsordboken under tiden 5-20 oktober 1928 en
resa i övre Dalarna, varvid bl. a. Transtrand, Gagnef, Al,
Djura, Rättvik, Ore, Mora, Venjan, Sollerön, Våmhus ock Älvdalen besöktes. Vidare konfererade han med ett stort antal
av arkivets bygdemeddelare i dessa socknar samt med fil.
kand. A. Nygård ock rektor J. Romson, K. Lärka m. fl. Resan
honorerades ur statsmedel.
Fil. mag. B. L i n 4:=U n har dels under sommaren 1928 ock
dels under julferierna 1928-1929 gjort dialekt- ock folkminnesuppteckningar på Sollerön under sammanlagt 79 dagar.
Hans resor ha honorerats dels ur statsmedel, dels ur KopparSe Svenska landsmål 1929, s. 26.
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bärgs läns landstingsmedel samt ur 1926 ock 1928 års lotterimedel.
Fil. kand. A. Nygård har rest inom Leksand ock Mora
under hösten 1928 ock vintern 1928-1929 under något mer
än två månader, varvid uppteckningar gjorts av dialektmaterial samt än mer av folkminnen, i synnerhet rörande frieribruk. Han har honorerats ur 1926 ock 1928 års lotterimedel.
Fil. stud. H. St åhl har under några dagar under sommaren 1928 upptecknat folkminnen i Grangärde ock St. Tuna.
Han har honorerats av 1928 års lotterimedel.
Av i bygderna 'bosatta upptecknare, som utförligt besvarat
vissa av Landsmålsarkivets frågelistor ock även insänt andra
uppteckningar, må här nämnas ,korgmakaren Hed Olof A nder sso n, Våmhus, folkskolläraren Erik Ber g, Rättvik,
kyrkovärden Back Olof Erik sso n, Al, lärarinnan fru
Anna Ha a g-A n d ersso n, Djura, hemmansägaren Enoch
L arsso n, Transtrand, hemmansägaren HållNils Matt ss o n, Sollerön, härr E. II. N o r d, Boda, folkskolläraren A nder s Ru d n, Ore, ock hemmasonen Gunnar Strand,
Venjan.
Dalsland. Fil. kand. Nils Ivan S venss on har sommaren 1928 under omkring 14 dagar fortsatt sina under våren
detta år påbörjade, i föregående årsberättelse omnämnda folkloristiska ock dialektologiska undersökningar i Laxarby. Under jan.—febr. 1929 reste han i flera socknar i s. Dalsland ock
gjorde uppteckningar, ock i april företog han en kortare resa
för instruerande av ortsmeddelare i Dalsland. Han har ersatts
av statsanslaget.
Gotland. Hemmansägaren Jakob K arls so n, Fie i Lau,
har även under detta år fortsatt att som ortsmeddelare besvara
arkivets frågelistor av både språkligt ock folkloristiskt innehåll.
Gästrikland. Fil. stud. Holger Öberg har under juli
ock augusti 1928 fortsatt sina under föregående arbetsår påbörjade dialektundersökningar i österfärnebo socken. Hans
resa har honorerats av Gävleborgs läns landstings anslag för
år 1928.
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Fil. mag. In geb or g Nor din har i samband med undersökningar, som huvudsakligen förlagts till Hälsingland, under ett par veckor gjort uppteckningar jämväl i Gästrikland,
särskilt uppteckningar av folkminnen i Hamrånge.
Hälsingland. Fil. mag. Ingeb or g Nor din har under
sommaren 1928 fortsatt sina tidigare började språkliga ock
folkloristiska undersökningar i södra Hälsingland, med Skogs
socken som huvudsaklig undersökningsbas. Resorna ha honorerats dels av statsanslaget, dels av 1928 års lotterimedel.
Fil. stud. S. K är r lan der har under en kortare tid gjort
uppteckningar i Norrala socken med ledning av frågelistor.
Fil. lic. D. St r öm bä ck har under tiden 218-4/9 1928
gjort en instruktionsresa i Hälsingland, i samband varmed även
Gästrikland besökts. Särskilt i Ovanåker, Alfta, Bollnäs, Rengsjö, Järvsö, Delsbo ock Bjuråker har han handlett ortsmeddelare ock granskat deras uppteckningar av dialekt- ock folkminnen. Vid sidan av instruktionssyftet fullföljde Strömbäck
under resan även egna dialektundersökningssyften. Resan honorerades av statsanslaget.
Bland under året mera värksamma ortsmeddelare inom landskapet skola här nämnas skogsarbetaren Per A spinn d i
Viksjöfors i Ovanåker ock folkskolläraren V. Back man i
Bjuråker.
Härjedalen.
Folkskolläraren E. Gr anb er g har under
juli månad fortsatt sina i juni 1928 påbörjade, i förra årsberättelsen omnämnda folkminnesuppteckningar i Långåskans,
för vilket arbete han uppburit ersättning ur statsanslaget ock
ur 1928 års lotterimedel.
Jämtland. Folkskolläraren E. Gr anb er g gjorde under
tiden 3/1-15/2 1929 en resa till Sundsjö för uppteckning av folkminnen. Hans resekostnader ha ersatts ur 1928 års lotterimedel.
Folkskolläraren Le v i Johansson har under största delen av tiden 1/7 1928-3% 1929 upptecknat dialektord ock
folkminnen i Frostviken. Hans reseersättning har utgått
dels ur statsanslaget, dels ur 1928 års lotterimedel samt till en
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mindre del ur Jämtlands läns landstingsanslag, varjämte hans
arbete understötts med anslag från Längmanska kulturfonden.
Fil. kand. C arl Lin db er g har gjort resor till Ströms
socken under tiden 5/7-15/7 1928 ock 5/7-15/1 1929 samt den 25/6
—"/8 1929 för uppteckning av dialektord ock folkminnen. Hans
resor ha honorerats ur statsanslaget ock ur 1928 års lotterimedel.
Bland ortsmeddelare, som varit värksamma under året, förtjäna nämnas K. 0. An dr é n, Norderön, ock hemmansägaren
P. V. E ns tr öm, Marieby.
Lappland. Fil. kand. E. B r ännstr öm har under julen
1928-1929 gjort några folkminnesuppteckningar i Gällivare.
Fru M ar git N eum an har under sommaren 1928 gjort
folkminnesuppteckningar i Lycksele samt besvarat några frågelistor. Hon har honorerats ur 1928 års lotterimedel.
F. folkskolläraren 0. P. Pet ter s so n har under året upptecknat lapska ord ur Vilhelminalappars dialekt samt lapska
folktraditioner i samma socken (de senare upptecknade på
svenska), för vilket till Landsmålsarkivet .lemnade arbete han
erhållit understöd från Härnösands museum.
Norrbotten. Fil. kand. E. B r än ns tr öm har gjort dialekt- ock folkminnesuppteckningar i Nederluleå socken under
sommaren 1928 ock i samma socken samt i Råneå under julferierna 1928-1929 under omkring fäm veckor. Han har
honorerats ur statsanslaget ock ur 1928 års lotterimedel.
Fil. mag. Ger d Ene q vist har under sommaren 1928
gjort dialektuppteckningar i Edefors ock Nederluleå socknar
under 15 dagar ock folkminnesuppteckningar i Nederluleå under 15 dagar. Hännes resor ha honorerats ur statsanslaget ock
ur 1928 års lotterimedel.
Fil. kand. P. H e dm an har gjort några mindre folkminnesuppteckningar i Nederkalix. Hans ersättning har utgått ur
1928 års lotterimedel.
Folkskolläraren Algot L un db er g har under större delen av sommaren 1928 rest i Nederluleå ock därvid bl. a. besvarat arkivets frågelistor 12, 13, 15-19 ock 27 samt kompletterat tidigare inlemnade svar. Den 22 juni 1929 började
han en ny resa i Nederluleå, för undersökning av tärminologien
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rörande fäbodväsen samt kolning ock tjärbränning. Han har
honorerats ur statsanslaget.
Närke. Fil. mag. E. Bre vner har under sommaren 1928
under sammanlagt en ock en halv månad gjort dialektundersökningar ock folkloristiska uppteckningar i Kumla ock Hallsbärg. Grundligast undersöktes Kumla, där alla byar besöktes
för kontrollering av dialektens ljud- ock böjningsförhållanden.
Ordförrådet upptecknades med ledning av Landsmålsarkivets
frågelistor, av vilka nr 1-7, 9-11, 14, 15, 17 ock 20 besvarades. Dessutom genomgingos speciella listor över ålderdomliga
ord ock flera folkloristiska frågelistor.
Fil. stud. Hulda Hammar bäck har gjort folkminnesundersökningar i Närkes Kil under tiden 29 juni-30 juli 1928.
Hon har understötts av 1928 års lotterimedel.
Fil. stud. B. K innan der har under sammanlagt en månads tid i juli ock augusti 1928 upptecknat folkminnen i Asker,
Sköllersta ock Svennevad. Hans ersättning har utgått ur 1928
•
års lotterimedel.
Fil. kand. Sten Thornell fortsatte sin under föregående
år började resa för folkminnesuppteckning i socknarna Lillkyrka, Götlunda, St. Mellösa, Norrbyås, Tysslinge ock Vintrosa
under större delen av juli samt under spridda tider i augusti,
september ock oktober. Under julen 1928 ock påsken 1929
fortsatte han sina undersökningar i Axbärg, Götlunda ock Lillkyrka under sammanlagt två veckor. Hans ersättning har utgått ur 1928 års lotterimedel.
Småland. Fil. stud. Fritz Ander sson upptecknade under tiden 54-28 /6 folkminnen i Tofteryd.
Fil. lic. Gert r ud Ar eskog har under sommaren 1928
fortsatt sina dialektundersökningar inom Kalmar län, huvudsakligen i Högsby. Den 17 juni 1929 påbörjade hon en resa i
Målilla för komplettering av material rörande värbböjningen.
Hännes arbete har understötts av Kalmar läns södra landstings
anslag.
Södermanland. Docenten J. G ö tlind har den 27/8_28/8 besökt Stora Malm, där han upptecknade folkvisor m. m.
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Fil. kand. Sten Thornell började den 22/8 1929 en resa
för uppteckning av •folkminnen i Oppunda härad.
Uppland.
Fil. kand. Josef Björk lund har gjort uppteckningar rörande spelmansskrock i Tierp. Hans arbete har
honorerats ur 1928 års lotterimedel.
Fil. mag. Manne Er ik s son företog den 1518-18/8 en resa
till Tierp, varvid uppteckningar rörande skomakeri gjordes.
Vidare har han vid spridda tillfällen upptecknat dialektord ock
folkminnen efter personer från Hjälsta, Tierp, Västerlövsta
ock östervåla socknar.
Docenten J. G ötlind har under året vid skilda tillfällen
utfört smärre instruktions- ock uppteckningsresor i Uppland.
Fil. kand. G. Holmgren har gjort smärre uppteckningar
av folkminnen på olika platser i landskapet.
Fil. lic. E. Holmkvist gjorde i samband med en längre
resa under dec. 1928—jan. 1929 för komplettering ock kontroll
av äldre uppteckningar av gruvspråk ett besök vid Dannemora gruvor.
Konstnären 0. Thun man har upptecknat folkminnen i
österlövsta m. fl. socknar i nordöstra Uppland. Hans arbete
har understötts ur 1928 års lotterimedel.
Folkskolläraren J. We s tin har gjort uppteckningar om
folktro ock folksed m. m. från Möja. Hans arbete har honorerats ur 1926 års lotterimedel.
Fil. kand. N. Ål eni us har i samband med resor för Upplands fornminnesförening upptecknat folkminnen på spridda
orter inom Uppland.
Bland ortsmeddelare kan nämnas hemmansägaren Simon
Erik sso n, Ullfors, som under året besvarat ett flertal frågelistor för östervåla socken.
Värmland.
Fil. stud. Ger tr ud Eriksson har fortsatt
sina i förra årsberättelsen omnämnda uppteckningar i Lysviks
ock Fryksände socknar. Hännes resor ha honorerats ur 1928
års lotterimedel.
Lektor G. K allstenius gjorde under tiden 18/6-27/6 en
instruktions- ock dialektuppteckningsresa i Värmland, varunder ortsmeddelare ock stipendiater besöktes i Arvika, Frykerud,
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Hammarö, Väse, N. Råda, Sunnemo ock Ekshärad. Hans resekostnader ha ersatts ur statsanslaget för år 1929-1930.
Av ortsmeddelare förtjäna nämnas fru Olg a Ek ma nL ar s so n, Hammarö, som besvarat frågelistor för Botilsäter
ock Hammarö, samt härr R a gn ar Nils so n, Värmlandsbro,
som besvarat frågelistor från Bro, Äskilsäter, Södra Ny m. fl.
socknar.
Västerbotten. Fil. kand. Ber til Nygr en har under somrarna 1928 ock 1929 gjort uppteckningar i Norsjö med ledning
av arkivets frågelistor. Hans arbete har honorerats ur 1926 ock
1928 års lotterimedel.
Folkskolläraren Alg o t L und b er g har vid ett besök i
Burträsk gjort uppteckningar med ledning av Landsmålsarkivets frågelistor 2 ock 24.
Av ortsmeddelare kan nämnas skräddaremästaren C. L.
Bur str ö m, Bureå, som besvarat frågelistor.
Västergötland. Fil. lic. Erik Abra h am son började den
12/6 1929 en undersökningsresa i Vättle härad, varvid ord samlades ock några typordlistor kontrollerades. Hans resa honorerades av Västgöta folkmålskommitt&
Fil. kand. C. M. Ber g s tr and har fortsatt sitt i juni 1928
började uppteckningsarbete i Tådene m. fl. socknar under
sammanlagt en månad. Han har honorerats ur 1928 års lotterimedel.
Fil. stud. Ma ja Bergstrand gjorde under jan. ock senare delen av juni folkminnesundersökningar inom Agnetorps
socken.
Fil. stud. E. B o r 6ti har i Södra Vånga gjort uppteckningar
med ledning av arkivets frågelista nr 9 samt doc. Götlinds preliminära lekfrågelista. Hans arbete har ersatts ur 1926 års
lotterimedel.
Fil. stud. T or st en B r an d s tr öm började i slutet av
juni uppteckningar av folkminnen i Vinköl ock N. Vånga.
Fil. mag. I. D ahlb e r g har fortsatt sina under juni 1928
började uppteckningar av folkminnen i Marums ock V. Gerums
m. fl. socknar i Skånings ock Kinnefjärdings härader. För
detta arbete har han åtnjutit anslag ur 1928 års lotterime-
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del. Den 10 juni 1929 började han en undersökning av folkminnen i Valle härad.
Fil. stud. H. Gunneland har upptecknat ord i Eggvena
socken med ledning av arkivets frågelista nr 27 under omkring
10 dagar sommaren 1928. Han har honorerats ur 1926 års
lotterimedel.
Docenten J. G ötlind har under året företagit en del instruktions- ock uppteckningsresor i landskapet, nämligen: 194
1928 till Kleva i Vilske härad för meddelande av instruktion åt
en upptecknare, 30/7-31/7 till samma ort för uppteckning av
2
folkminnen ock folkmål samt 19/22/1
/ till
till Göteve ock Segbra, varvid upptecknades lekar ock folkseder. Under denna
resa höll G. två föreläsningar i Viskafors, den ena om gamla
svenska idrottslekar, den andra om västgötsk saga ock sägen.
Fil. kand. Lasse Ma ds é n har under sommaren 1928
gjort dialekt- ock folkminnesuppteckningar i Åse härad under
omkring tio dagar. I juni 1929 började han en resa för uppteckning av folkminnen i Kinne härad. Hans ersättning har
utgått ur 1926 ock 1928 års lotterimedel.
Fil. stud. Aina Meijel har gjort uppteckningar i Hova
ock därvid bl. a. besvarat frågelista nr 21. Hon har honorerats
ur 1926 års lotterimedel.
Av bygdemeddelare, som under året arbetat åt arkivet, må
nämnas redaktör A s s ar Blomb er g, Kleva, som besvarat
frågelistor för Ugglums, Härlunda, Kleva m. fl. socknar, ock
hemmansägaren J. M ö 11 e r, Korsbärga, som för sin hemsocken besvarat de flästa under året av arkivet utgivna frågelistor (t. o. m. 20) samt härr Hugo Hansso n, Tvärred.
Västmanland. Fröken Maja Forsslund har under året
fortsatt sin insamling av folkminnen i Västmanland.
Fil. lic. Erik Holmk vist har under dec. 1928—jan. 1929
företagit en längre resa i avsikt att kontrollera vid undersökningen av gruvspråket insamlat material. Han besökte därvid
gruvorter i Västmanland, Värmland, Dalarna ock Uppland.
I Västmanland besöktes därunder orterna Stribärg ock Sala.
Vid mitten av januari 1929 företog han ett kortare besök i
Lund för undersökningar i Svenska Akademiens ordboks sam-
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ungar till komplettering av hans specialordbok över gruvspråket. Hans resor inom Västmanland ha •honorerats av Västmanlands läns landstingsmedel. Han har vidare gjort folkminnesuppteckningar i Nora ock Norbärg, som honorerats ur
1928 års lotterimedel.
Rektor Sam Jansson har under tiden 16-21 augusti
1928 gjort en resa för kontroll ock kompletteringar av äldre
uppteckningar till Lindesbärg, Guldsmedshyttan, Ljusnarsbärg
ock Hjulsjö. Hans resa har ersatts av Örebro läns landstings
anslag.
Fil. mag. S a m 0. Jansson företog den 16-24 ang. 1928,
en resa till Vikers socken för kontroll ock komplettering av
äldre dialektuppteckningar. Hans ersättning utgick ur Örebro
läns landstingsmedel.
Fil. mag. Anshe lm Thor f or s har gjort en resa till Möklinta m. fl. socknar under juli 1928 ock därvid kompletterat
sina tidigare uppteckningar rörande åkerbrukets tärminologi,
delvis i anslutning till arkivets frågelista nr 25.
Av ortsmeddelare från landskapet kunna nämnas ingenjör
M. L ar sso n, Ramsbärg, ock f. hemmansägaren J o h. L a r ss o n, Fläckebo, som besvarat arkivets frågelistor för sina hemorter.
Ångermanland. Fröken Ella Ohlson fortsatte sin i juni,
1928 påbörjade resa för dialekt- ock folkminnesuppteckning
i Själevad, Anundsjö, Åsele ock Junsele socknar, delvis i samarbete med fil. kand. D. 0. Zetterholm. Under denna resa lemnades också instruktioner åt ortsmeddelare. Hännes resor ha
honorerats ur 1926 ock 1928 års lotterimedel. Jfr föregående
årsberättelse.
Fil. stud. Hans A. S öder b er g har under våren 1929'
gjort dialektuppteckningar i Sidensjö ock därvid bl. a. genomgått arkivets frågelistor 1-7, 9 ock 11.
Fil. mag. Rode S jölund påbörjade i juni 1929 folkminnesuppteckningar i Själevad.
Fil. kand. D. 0. Zett er holm avslutade sin föregående
år påbörjade resa i Ångermanland, varom nämnts i förra års-
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berättelsen samt ovan under namnet Ella Ohlson. I juni 1929
började han en ny undersökningsresa i landskapet. Hans resor
honorerades ur Västernorrlands läns landstings anslag.
Av ortsmeddelare kan nämnas f. övningsskolläraren J. A.
Svens k, Älandsbro, som besvarat vissa frågelistor för Säbrå
socken.
Östergötland. Fil. kand. II. Ald en iu s har under sommaren 1928 omkring tre veckor fortsatt sina uppteckningar av
folkminnen i Malexanders m. fl. socknar, som påbörjades under
våren 1928. Vidare gjorde han under julferierna 1928-1929
under omkring en månad folkminnesuppteckningar i Vallerstad ock Allhälgona socken. Hans resor ha honorerats ur 1928
års lotterimedel.
Fil. stud. Per Anders son har under juli gjort dialektuppteckningar i Regna ock Tjärstad, varvid ordmaterial bl. a.
rörande jordbruket insamlats med ledning av arkivets frågelistor. Dessutom har han i Regna upptecknat folkminnen
under julen 1928-1929. Under juni månad 1929 påbörjade
han en resa för uppteckning av dialekt- ock folkminnen
i Tjärstads socken. Hans resor ha honorerats ur statsanslaget
ock 1926 års lotterimedel samt för folkminnesuppteckningarna
ur 1928 års lotterimedel.
Fil. kand. Gunnar Gr anb er g har sommaren 1928 dels
omkring två veckor granskat typordlistor ock i samband därmed gjort dialektuppteckningar i Vårdnäs, Kättilstad ock Tjärstad samt upptecknat folkminnen i samma socknar under omkring två veckor. Hans resor ha bekostats av 1926 ock 1928
års lotterimedel.
Fil. stud. T h. Lindell företog 27/7_14/8 en resa till Harstena fiskeläge i Gryts socken för uppteckning av fiskeritärmer
ock folkminnen.
Docenten N. Lindqvist gjorde under augusti ock september sammanlagt en veckas tid en instruktions- ock uppteckningsresa i Östergötland, som honorerades ur 1926 års lotterimedel.
Fil. kand. Gustaf E. 0lsson har under året komplette-
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rat en tidigare påbörjad ordsamling från Hällestad ock har
för detta arbete honorerats ur 1926 års lotterimedel.
Fil. stud. R. Pet ter s s on har under något mer än en
vecka upptecknat folkminnen i Ombärgstrakten ock har därför
honorerats ur 1928 års lotterimedel.
Fil. kand. A. S ands tr öm har under sommaren 1928 sammanlagt tre veckor gjort dialektuppteckningar i Tirserum m. fl.
socknar. Hans resor ha honorerats ur 1926 års lotterimedel.

Utrikes orter. Fil. mag. N. Tiberg påbörjade den 19
juni 1929 en resa, under vilken han bl. a. besökte Reval, Nuckö
ock Dagö, där han arbetade med uppteckning av folkmål under
återstoden av juni. För närmare detaljer angående slutet av
resan skall redogöras i nästkommande årsberättelse. Tibergs
resekostnader ha täckts ur gåvomedel.

Översikt av inkomster ock utgifter
för under budgetåret 1/7 1928-3% 1929 från Uppsala ledda
undersökningar av svenska folkmål ock folkminnen.

A.

Medel förvaltade av Landsmålsarkivet.

I det följande redovisas under olika rubriker för av arkivet
omhänderhavda medel av olika ursprung för undersökning av
såväl folkmål som folkminnen.
1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomster:
Statsanslag för tiden 1/7 1928-3°/6 1929

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

Utgifter:
Arvoden: till H. Geijer
kr. 9,000. 00
» M. Eriksson
» 6,000. 00
» D. Jönsson
» 2,800. 00
Tillfällig arbetsjälp för förvaltningsändamål
Reseersättningar
Inlösen av handskrifter
Materialier ock diverse expenser: böcker ock kartor
kr. 416. 96, bokbindning kr. 264. 35, papper ock övriga skrivmaterialier kr. 962. 74, vertikalskåp ock kortlådor kr. 457. 12, maskinskrivning kr. 662. 35, telefonock telegramavgifter samt postporton kr. 302. 95,
frakter, bud ock övriga expenser kr. 54. 95

17,800. 00
2,624. 88
4,073. 20
1,030. 50

3,121. 42
Summa kr. 28,650. 00
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2. Redogörelse för de landstingsanslag för kalenderåret 1928,
för vilka Landsmålsarkivet är redovisningsskyldigt.
Utgifter

Inkomster

Summa

Behållning
"/„ 1928

Utbetalnin gar
under tiden

1928 12

Summa

Influt nam edelunder
tiden V i--31/12
1928

Behållning
Vi 1928

Landsting

275. 00
300. 00
325. 00
550. 00
550. 00
500. 00
50. 00
250. 00
250. 00
100.00
120.00
150. 00
150. 00
150. 00
3,000. 00 3,000. 00 3,000. 00
99.00
618. 00
750. 00
500. 00
750. 00
750. 00
830. 00
771. 00
750.00
810. 00
810.00

325. 00
50. 00
550. 00
200. 00
250. 00
120.00 120.00
150. 00
3,000. 00
519.00
618.00
750. 00
59. 00
880. 00
810.00

1,103. 00 6,300. 00 7,403. 00 6,455. 00

948. 00 7,403. 00

Gävleborgs 1. . . 25. 00
50. 00
Jämtlands I. . .
Jönköpings 1. .
20.00
Kalmar!, södra
--Kalmar 1. norra
Kopparbärgs 1.
Kronobärgs 1. . 618.00
Västernorrl. 1.. 250. 00
80. 00
Västmanl. I. . .
60. 00
Örebro 1. . . .

Av 1928 års landstingsanslag belöper på tiden 1/7 -81/12 1928 följande
Inkomster:
kr. 3,495. 00

Behållning 1/7 1928

Summa kr. 3,495. 00
Utgifter:
För arbeten under tiden 1/7 -31/12 1928
Behållning 51/12 1928

kr. 2,547. 00
»

948. 00

Summa kr. 3,495. 00
Av 1929 års landstingsanslag belöper på tiden 1/1. -H/6 1929 följande
Inkomster:
Behållning 1/i 1929

kr.

948. 00

Summa kr.

948. 00

Utgifter:
För arbete under tiden 1/1-5°/6 1929
Behållning 30/2 1929

kr.
»

Summa kr.

59. 00
889. 00
948. 00
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Redovisning för till Landsmålsarkivets disposition stående
gåvomedel under tiden 1/7 1928-"/, 1929.
Inkomster

1,796. 07
_
255. 00
1,000. 00

Summa

-

Behållning
"/6 1929

Utbetalningar
undertiden

Th. Bellman . . . 120. 00
120. 00
W. Murray . . . . 1,215. 77
1,215. 77
Rättstavningssällskapet
633. 40
633. 40
Stora Kopparbärgs
Bärgslag A. B. 1,296. 07 500. 00 1,796. 07
S. Åsander.. . . . 74. 50
74. 50
I. Hellberg . . . . 400. 00
400. 00
E. Zorn
1,000. 00
1,000. 00
Västerbottens -läns
Hembygdsför.. . 200. 00
200. 00
C. Sahlin
1,700. 00 1,700. 00
Järnkontoret . . .
900. 00 900. 00
4,939. 74 3,100. 00 8,039. 74

1/7 1928—
8%1929

Summa

OD 1,3
OD

Influtnamedel
undertiden

,c6
oz..
.....-.
hD .-•

1/7 1928—°/
1929

Givare eller
förmedlare av
gåvor

Utgifter

120. 00 120. 00
1,215. 77 1,215. 77
633. 40

633. 40

1,796. 07
74, 50
74. 50
145. 00 400. 00
1,000. 00

40. 00 160. 00
200. 00
1,700. 00
1,700. 00
-900. 00
900. 00
5,691. 07 2,348. 67 8,039. 74

Redovisning för 1926 års lotterimedel 1/7 1928-80/6 1929.
Inkomster:
Behållning den 1/7 1928

kr. 18,156. 00
Summa kr. 18,156. 00
Utgifter:

A. För undersökningar rörande Dalarna:
Bearbetning ock utredigering:
Fil. dr L. Levander för tiden
1 /7 1928-31/6 1929
kr. 6,550. 00
Fil. mag. B. Lindén för tiden
18/9 1928-3°4 1929
»
771. 00
Fil. kand. K. Hessling för tiden
11/10 1928-3°4 1929
»
561. 00 kr. 7,882. 00
600.00 kr. 8,482. 00
»
Undersökningar utförda i landskapet
Transport kr. 8,482. 00
7 Sv. landsm. 1929
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Transport kr. 8,482. 00
B. För undersökningar rörande
Västmanland.

Bearbetning ock utredigering:
Fil. mag. Sam. 0. Jansson för tiden jan.—
kr. 225. 00
mars 1929
18. 00 »
»
Undersökningar utförda i landskapet

243. 00

C. För undersökningar rörande
Västergötland.
a) I landskapet gjorda samlingar rörande
kr.
folkmål, folkliv ock folktraditioner

60. 00 »

60. 00

D. För undersökningar rörande Östergötland ock delar av Småland.
Bearbetning ock utredigering:
Doc. N. Lindqvist för tiden
kr. 803. 25
sept. 19287-april 1929
Fru F. Beckman för tiden aug
292.00 kr. 1,095. 25
»
—nov. 1928
730. 00
För undersökningar utförda i landskapen »
Inlösen av vid tidigare tillfällen gjorda
30. 00 » 1,855. 25
»
uppteckningar
E. För undersökningar rörande Ångermanland ock delar av närliggande landskap.
82. 00
Utredigering: Fil. kand. D. 0. Zetterholm kr.
Undersökningar utförda i landskapen
»
300. 00 kr. 382.00
F. För undersökningar rörande vissa arbetens ock inventariers folkliga ordförråd ock därmed förbunden tradition
» 3,163. 75
utan bundenhet vid visst landskap
G. Extra arbetsjälp vid arkivarbeten, som
föranletts av de med understöd av lotterimedel be» 1,193.00
drivna undersökningarna
II. Materialkostnader för ovannämnda under» 2,777: 00
sökningar
Summa kr. 18,156. 00
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5. Redovisning för 1928 års lotterimedel för tiden
1/6 1928._81/5 1929.

Inkomster:
För folkminnesundersökningar under tiden • 1/6 192831/5 1929
kr. 302000. 00
Summa kr. 30,000. 00
Utgifter:
Arvoden: till J. Götlind
kr. 9,000.00
» biträden för expedition, renskrivning, katalogisering m. m. » 2,824.00
» vetenskapliga medarbetare
» 2,229. 00
14,053. 00
Materialier ock expenser
3,020. 72
Reseersättningar: till ledare
kr. 366. 50
» utsända medarbetare:
i Dalarna
» 1,784. 00
Gästrikland ock Hälsingland
»
520.00
Härjedalen
»
400.00
Jämtland
» 1,450. 00
Lappland
»
100.00
Norrbotten
»
350. 00
Närke
» 1,150. 00
Uppland
»
190. 00
Värmland
»
300. 00
Västerbotten
»
112. 00
Västergötland
»
990. 00
Västmanland
»
100.00
Ångermanland
» 1,025.00
Östergötland
» 1,010.00 » 9,847. 50
Ersättning till bygdemeddelare
» 3,047. 40
Behållning den 31/s 1929
»
31.38
Summa kr. 30,000. 00
6. Redovisning för av Landsmålsarkivet disponerade räntemedel.
Inkomster:
Räntebehållning 1/7 1928
Under tiden 1/7 1928—"/6 1929 upplupna räntor

kr. 1,126. 37
»
338. 62
Summa kr. 1,464. 99
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Utgifter:

Fil. lic. H. Gustavson, vikariat för expedikr. 216.00
tionsföreståndaren
15.00
Fil. mag. E. Holmkvist, för instruktionsarbete »
Stud. G. Odstedt för 7 tim. arbete med ord5. 25
»
nande av samlingar
Fil. lic. H. Gustavson för 11 tim. granskning
33.00 kr. 269.25
»
av material från Gotland
» 1,195. 74
Behållning 3% 1929
Summa kr. 1,464. 99

B. Medel som förvaltats av särskilda föreningar
ock styrelser i Uppsala.
1. Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens undersökning i
Uppsala räkenskaper för tiden 1/7 1928—"/, 1929.
Inkomster:
Behållning 1/7 1928
Under tiden 1/7 1928-35 1929 upplupen ränta

kr. 2,564. 82
102. 58
»
Summa kr. 2,667. 40

Utgifter:
Behållning 80/6 1929

kr. 2,667. 40
Summa kr. 2,667. 40

2. Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommitt‘ i Uppsala
under tiden 1/7 1928-8% 1929.
Inkomster:
Behållning 1/7 1928
Älvsborgs låns landstings anslag för år 1928
Under budgetåret upplupna räntor

kr. 1,563. 22
500.00
»
68. 16
»
Summa kr. 2,131. 38

Utgifter:
Fyllnadsarvode åt doc. J. Götlind för tiden '/i— °1s 1928 kr. 500.00
1 1,631. 38
Behållning 30/6 1929
Summa kr. 2,131. 38

SÄRSKILDA FÖRENINGAR. SAMMANFATTNING
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Sammanfattning av redogörelserna för sär=
skilda kassor under budgetåret 1928-1929.
Inkomster.
A. Medel förvaltade av den statsunderstödda Undersökningen
i Uppsala.

Statsanslag för tiden 1/7 1928-35 1929 kr. 28,650. 00
Landstingsanslag 1/7 1928-85 1929
» 3,495. 00
» 8,039. 74
Gåvomedel 1/7 1928-35 1929
1926 års lotterimedel 1/7 1928-3°4 1929 » 18,156. 00
»
1/6 1928-31/s 1929 » 30,000. 00
1928 »
Besparade räntor
» 1,464. 99 kr. 89,805. 73
B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.

1. Av styrelsen för östgötamålens undersökning.
kr. 2,564. 82
Behållning 1/7 1928
»
Inkomster
102. 58 kr. 2,667. 40
2. Av Västgöta folkmålskommitt6
Behållning 1/7 1928
Inkomster

kr. 1,563. 22
568. 16 kr. 2,131. 38
»
Summa kr. 94,604. 51

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

Utbetalningar av statsanslaget 1/7 1928-3°4 1929
kr. 28,650. 00
Utbetalningar av landstingsanslag under tiden 1/7 1928-35 1929
kr. 2,606. 00
Behållning av landstingsanslag 35 1929 »
889. 00
3,495. 00
Utbetalningar av gåvomedel under tiden
1/7 1928-3°4 1929
kr. 5,691. 07
Behållning av gåvomedel 35 1929
» 2,348. 67
8,039. 74
Utbetalningar av 1926 års lotterimedel under tiden 1/7
1928-8°4 1929
18,156. 00
Transport kr. 58,340. 74
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Transport kr. 58,340. 74
Utbetalningar av 1928 års lotterimedel unkr. 29,968. 62
der tiden 1/6 1928-314 1929
31. 38
Behållning av 1928 års lotterimedel 3 Ils 1929 »
30,000. 00
Utbetalningar av räntemedel under tiden
269. 25
kr.
1/7 1928-3°/6 1929
» 1,195. 74 » 1,464. 99
Behållning av räntemedel 30/6 1929
Summa kr. 89,805. 73
B. Medel förvaltade av särskilda styrelser ock föreningar
i Uppsala.
1.

Av styrelsen för östgötamålens undersökning.

Behållning 30/6 1929
2.

kr.

2,667. 40 kr.

2,667. 40

Av västgöta folkmålskommitt.

500. 00
Utbetalning under tiden 1/7 1928— H/6 1929 kr.
» 1,631. 38 kr. 2,131. 38
Behållning 3% 1929
Summa kr. 94,604. 51

Meddelanden från landsmålsföreningarna
i Lund rörande arbetsåret 1928.
1. Översikt av inkomster ock utgifter.
1. Skå,nska landsmälsföreningen.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Anslag av Malmöhus läns landsting
Statsanslag
Lotterimedel
Räntor
En tillfällig inkomst
Utgifter.
För uppteckningar
För arbeten å landsmålsarkivet
Diverse utgifter
Behållning vid årets slut

kr. 852. 33
» 1,200. 00
»
900. 00
» 2,801. 82
»
110. 03
»
10. 00
Summa kr. 5,874. 18
kr. 2,550. 00
»
140. 00
»
279. 00
» 2,905. 18
Summa kr. 5,874. 18

2. Halländska landsmålsföreningen.
Inkomster.
Behållning vid årets början
Räntor
Medlemsavgifter
Statsanslag

kr. 4,253. 94
»
86. 70
»
50. 00
»
700. 00
Summa kr. 5,090. 64

Utgifter.
För uppteckningar
Material ock expenser
Behållning vid årets slut

kr. 2,040. 00
»
254. 50
» 2,796. 14
Summa kr. 5,090. 64
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3.

Småländska landsmålsföreningen.

Inkomster.
Behållning vid årets början
Statsanslag
Lotterimedel
Bidrag av Kronobärgs läns landsting
»
» Jönköpings
Räntor
Utgifter.
Arvoden för uppteckningar
Material ock expenser
Behållning vid årets slut

kr. 4,800. 18
»
700. 00
» 2,652. 73
»
250. 00
»
250. 00
»
229. 48
Summa kr. 8,882. 39
kr. 1,200. 00
»
121. 90
» 7,560. 49
Summa kr. 8,882. 39

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

kr. 3,751. 64
»
150. 00
»
100. 00
200. 00
»
»
136. 72
Summa kr. 4,338. 36

Utgifter.
kr. 1,300. 00
»
90. 00
» 2,948. 36

För uppteckningar
Material ock expenser
Behållning vid årets slut

Summa kr, 4,338. 36

II. Översikt över värksamheten.
1. Skånska landsmålsföreningen.
Under året ha till föreningen inkommit nya samlingar från
Albo, Gärds, Härrestads, Luggude, Onsjö, Villands ock ö. Göinge
härader.
Albo hd. Fil. mag. H. Hallqvist har i Rörums socken med
Viks fiskeläge upptecknat 590 ord.
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Gär ds h d. Fil. Kand. Nils Nilsson har i Ö. ock V. Vrams
socknar insamlat 1,739 ord.
Här res ta ds h d. Fil. mag. M. Areskoug har till föreningen
överlemnat täxter på folkmål från St. Köpinge, upptecknade år
1926 ock utgörande 8 bl. fol. Innehållet utgöres av ordspråk
m. m., barnrim ock vaggvisor, sägner ock folktro, folkmedicin
ock högtiders firande, allt upptecknat med landsmålsalfabetet.
Luggud e h d. Fil. lic. E. Bruhn har fortsatt sina undersökningar av det mellersta Luggudemålet ock i socknarna Allerum ock Kropp värkställt en insamling av 3,121 ord.
On sj ö h d. F. d. kyrkoherde M. Rosen har fortsatt sitt år
1926 påbörjade arbete med upptecknande av dialekten i Reslöv
ock har under året avlemnat ytterligare 6,213 ordlappar.
Vill and s h d. Herr Th. Adrian har igångsatt en uppteckning av målet i Gustav Adolfs socken (Viby), men resultatet
därav föreligger ännu icke. — Fil. mag. John Svensson har i
Gualövs, Trolle-Ljungby ock Åhus' socknar insamlat sammanlagt
omkr. 3,600 ord. Undersökningen av målen i Villands härad är
nu i det närmaste fullbordad.
Ö. Göinge h d. Fil. mag. II. Areskoug har i olika delar av
häradet — socknarna Hästveda, Kviinge, N. Strö ock örkened
— insamlat tillsammans 3,265 ord. I likhet med det angränsande Villands hd är numera detta härad ganska väl undersökt.
På ovanstående sätt ha föreningens samlingar under året ökats
med sammanlagt 18,527 ordlappar.
Under året har företagits en inventering av alla samlingarna.
Halländska landsmålsföreningen.
Under året ha härrar 0. N. Petersson i Vallda ock Edv. Erlandsson i Veinge fortsatt arbetet med uppteckning av sina respektive mål. Dessutom har inlösts en undersökning över skogsbruket i Idala av fil. kand. Göte Andersson.
Småländska landsmålsföreningen.
Under år 1928 har frihärre Erik Kruuse inlemnat i Vrå ock
Härlunda (Allbo hd, Kronobärgs län) gjorda uppteckningar (omkr.
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1,600 ordlappar) ock fortsatt sitt arbete i det centrala Sunnerbo
hd (Nöttja ock angränsande socknar). — Amanuensen B. Hjelmqvist har insänt kompletterande uppteckningar till förut i Nydala
(Västra hd, Jönköpings län) gjorda ock till föreningen inlemnade
språkprovsamlingar. — Fil. stud. Agnes Hagberg har påbörjat en
bredare lagd undersökning i Malmbäck (Västra hd, Jönköpings län).
Föreningen har dessutom börjat låta utföra renskrivning av
tidigare gjorda samlingar, som förut endast varit tillgängliga i
anteckningsböcker o. d.
4. Landsmålsföreningen för Blekinge ock
Kalmar län.
Fil. mag. Malte Mårtensson har under året fortsatt sina undersökningar i Ramdala sn, östra hd, Blekinge län, ock har till
föreningen inlemnat omkr. 1,500 ordlappar.
Lektor Julius Swenning har som resultat av sina fortsatta
undersökningar i Listers hd, Blekinge län, till föreningen överiemnat 1,405 ordlappar (med uppteckningar från Kyrkhult, Mör»
rum, Jämshög, Gammalstorp ock Mjällby).
Fil. stud. Lage Nilsson har under tre månader värkställt
undersökningar i Gårdby sn, Möckleby hd, Kalmar län, ock som
resultat härav inlemnat omkr. 3,000 ordlappar.
Fil. stud. Eric Eilert har under en månad i Vana sn, Sevede
hd, Kalmar län, insamlat omkr. 1,300 ord.
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 Docenten E. Löfstedt, för landsmålsföreningen för Blekinge ock Kalmar län av Professor E. A. Kock
ock Fil. Kand. G. Lindskog.
Lund i dec. 1929.
För Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund
Emil Olson
sekreterare.

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns= ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola
febr. 1929—febr. 1930.
I. Organisation, val, antal sammanträden o. d.
Institutets styrelse har under arbetsåret haft samma sammansättning som under föregående arbetsår. Arbetsutskottet har
bestått av proff. Beckman, LiUn ock Lindroth.
Till revisorer för kalenderåret 1929 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 Mm
sammanträden inom Arbetsutskottet.
Såsom assistenter inom arkivet ha tjänstgjort: fil. stud. Elov
Andersson under hela arbetsåret, därav från slutet av september
blott sysslande med ortnamnen (samt med vissa löpande ärenden); fil. kand. Assar JariMn från 1 oktober, sysslande blott med
dialekterna.
Såsom vetenskaplig medarbetare inom ortnamnsforskningen
har doc. I. Lundahl tjänstgjort.

Il. Ekonomi.
Då Institutet av lotterimedel för ortnamns- ock dialektforskning icke före planläggningen av arbetet under sommaren 1929
vare sig uppburit ytterligare belopp eller fått sig sådana tillförsäkrade ur kommande dragningar, nödgades Arbetsutskottet
inhibera alla andra fältundersökningar än sådana, som honorerats
av särskilda medel eller som icke vållat Institutet någon kostnad
(se under W. 2).
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I sept. 1928 hade Institutet tillsammans med Landsmålsarkivet
i Uppsala och Landsmålsföreningarna i Lund inlemnat ansökan
om anslag av lotterimedel för vissa trängande uppgifter inom
dialektforskningen under det närmaste året. Den av Institutet
begärda summan var 16,900 kr.; av dessa voro 6,500 avsedda
att vara engångsanslag, 10,400 kr. däremot ett årligen under ett
antal år framåt förnyat belopp.
Genom K. M:ts resolution av 12 juli 1929 fick Institutet sig
för ändamålet tillförsäkrade 5,900 kr., som bli tillgängliga genom
en dragning i juni 1930. I avvaktan därpå har Arbetsutskottet
efter beslut av 1 oktober disponerat beloppet i överensstämmelse
med den till den nämnda ansökningen fogade planen, dock nödvändigtvis med, i synnerhet i fråga om huvudposterna, mycket
reducerade belopp, samt t. v. finansierat utgifterna med de tidigare för dialektforskningen uppburna lotterimedlen.
Den andel av samma lotteridragning, som Institutet kan påräkna av det ävenledes d. 12 juli 1929 till uppteckningen av
ortnamnens folkliga uttalsformer för ett år beviljade beloppet,
skall i första hand användas att täcka den brist, som uppstått
genom de tidigare ortnamnsuppteckningarna (se föreg. årsberättelse samt här nedan).
Av de ovan nämnda, 1929 beviljade lotterimedlen för dialektforskningen ha (under sista kvartalet 1929) förskottsvis följande
utgifter skett:
Arvode åt sekreteraren ock arbetsledaren för ett
kr. 125: —
kvartal
» 396: —
Arvode åt dialektassistenten
» 47: 70'
Papper ock expenser
Summa kr. 568: 7G
För de redan 1926 beviljade lotterimedlen för dialektforskningen ha, i överensstämmelse med planen, under kalenderåret
följande arbeten värkställts:
Fortsatt excerpering av dialektsamlingarna för »stomkr. 367: —
men»
» 410: —
Åt allmogeupptecknare av målet i Ytterby sn
Summa kr. 777: —
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Översikt över lotterimedelskassornas ställning 31 dec. 1929.

Dialektmedlen:
Behållning från 1928
Räntor

kr. 6;642: 43
» 221:66
Summa kr. 6,864: 09

Utgifter enligt 1926 års plan
Förskottering t. v. enligt 1928-29 års plan
Saldo: behållning till 1930

kr. 777: —
568: 70
»
» 5,518: 39
Summa kr. 6,864: 09

Ortnamnsmedlen:
Brist att betäcka 1930 (jfr föreg. årsber.)

kr. 1,160: —
Av de i föreg. årsberättelse nämnda kostnader för ortnamnsarbetena, som skattmästaren iklätt sig, har denne under 1929
inbetalat kr. 5,000: —.
Av Kungl. Hvitfeldtska stipendieinrättningens överskottsmedel
för 1929 har Institutet i april erhållit ett belopp på kr. 1,000: —,
att användas till fortsättning av excerperingen av ortnamnsformer ur länets jordeböcker ock vissa lokala handlingar.
Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under kalenderåret 1929, samt med avseende på Institutets ekonomiska ställning i det hela 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:
Gr et a Mate Il, Svenska trädnamn och trädnamnsbildningar
(seminarieuppsats).
Ingrid C arlss o n, Fäbodlivet i Hede sn i Härjedalen (proseminarieuppsats).
Erik L ar ss on, Dopnamn i Ytterby sn.
S ta f fan .J an z én, Linberedning och linspinning i Lane-Ryr
(proseminarieuppsats).
Harry Arm in i, Anteckningär vid läsningen av OGB I, II.
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IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.
1. Unclersökni. ngledarens egna arbeten.
Undersökningsledaren har under arbetsårets förra del huvudsakligen varit sysselsatt med att utarbeta manuskript till tredje
häftet av Bd II av »Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län».
Häftet utkom i juni •(79 s. jämte Förord ock Inledning till bandet). Sedermera har han, i arbetsfördelning med docent Lundahl
(se 2), sysslat med utarbetande av manuskript till Bd III av
samma arbete. Ett försök har gjorts till samarbete med den av
Rikets allmänna kartvärk till Bohuslän utsände kartografen,
åsyftande vinnandet av vissa fördelar för både Kartvärket ock
Institutet, för det senare inom ortnamnsuppteckningen. Det synes
f. n. ovisst, om ett sådant samarbete kan bli fruktbart. Detsamma gäller ett samarbete med länets lantmätare, vars möjlighet
sekreteraren sökt pröva vid föredrag ock diskussion vid Lantmätarföreningens årsmöte d. 23 febr. I Arkiv för nord. fil. Bd,
45 har undersökningsledaren offentliggjort en anmälan av Magnus
Olsens bok »lEttegård og helligdom».
2. Av Institutet igångsatta arbeten.
Doc. I. Lundahl har utarbetat första manuskript till såväl bebyggelse- som naturnamn inom flera socknar i Askims hd, varvid
han på många punkter i bygden kontrollerat ock kompletterat
materialet. Assistenten Elov Andersson har utarbetat register till
OGB II ock förberett den slutliga bearbetningen av naturnamnen
inom Askims ock Råda socknar; assistenten A. JanzM har fullföljt ock i huvudsak avslutat den under II omnämnda excerperingen av samlingarna för stommen; under arbetsårets första del
omhänderhades denna excerpering av fil. mag. Alex. Mut.
Den komplettering ock kontroll, för vilken denna stomme skall
utgöra grundval, har just igångsatts, nämligen i Inlands Södre hd.
Janzki har också börjat förbereda den grammatiska översikt av
bohusmålen, som länge ingått i Institutets arbetsplan.
På grund av de under II nämnda förhållandena ha blott följande fältarbeten kunnat utföras:
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I Myckleby socken på Orust har ortnamnsuppteckning bedrivits
av student utan anspråk på arvode. Av Hvitfeldtska stipendiater
har uppteckning av dialekt ock ortnamn skett i Rödbo sn ock
av dialekt i Tuve sn på Hisingen (med tillskott ur de Hvitfeldtska
medel, Institutet tidigare fått för uppteckningar i bygden), ävensom i Tegneby sn på Orust. Komplettering ock kontroll av
ortnamnsformer ha (utöver det ovan nämnda) skett i V. Frölunda,
Fässbärgs, Kållereds ock Västerlanda socknar. De infödda dialektupptecknarna i Torsby ock Ytterby socknar ha fortsatt sitt arbete, ock den senare har avlemnat det hittils uppnådda resultatet därav (jfr under II ovan). En infödd meddelare sysslar
med ortnamnsuppteckning i Tegneby sn. Sådan har skett även
i Västerlanda ock Romelanda socknar i samband med det under
1 nämnda försöket till samarbete med Rikets allmänna kartvärk.
Några av Uppsala landsmålsarkivs frågelistor ha ifyllts i vissa
socknar (Ytterby, Västerlanda, Hjärtum, Tossene). Granskning
ock komplettering av ordboken över Bro-målet har utförts av
infödd person. Den i årsberättelsen 1927-28 nämnda avhandlingen av Karl Rencke om det bohuslänska storsjöfisket har
utkommit på tryck i Kungl. Vetenskaps- ock Vitterhets-samhällets
handlingar.
Den under II nämnda excerperingen av jordeböcker har
igångsatts.
V. Undersökningsledarens undervisning.
Vid vårterminens slut gavs som vanligt en instruktionskurs i
dialekt- ock ortnamnsuppteckning på 11 timmar ock med omkr.
15 fasta deltagare. Dessutom gavs enskild handledning åt en
kartograf från Rikets allmänna kartvärk. Undersökningsledaren
föreläste på Högskolan under början av v.t. 1929 över Göteborgstraktens ortnamn (jfr föreg. årsber.) samt håller under innevarande läsår seminarieövningar över bohuslänska dialekter.
V. Undersökningsledarens resor.
I samband med resa till Stockholm av enskild anledning sommaren 1929 höllos där överläggningar, dels 1 juni rörande
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lotteriansökning med föreståndaren för Uppsala landsmålsarkiv
samt med ecklesiastikministern ock vederbörande kansliråd i
ecklesiastikdepartementet, dels i augusti med generaldirektören
för lantmäteristyrelsen rörande eventuellt samarbete mellan Institutet ock lantmätarna inom Göteborgs ock Bohus län.
Göteborg 27 febr. 1930.
Johan Vising.
Evald Lidn.
Otto Sylwan.
Nat. Beckman.
Herbert Jacobsson.
Hjalmar Lindroth.

Namnförteckning.
G eije r, H., stockh., fil. d:r (Upps.), docent vid Uppsala universitet:
Några drag ur Västmanlands språkgeografi, s. 1-28.
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets årsberättelse 1928-29, s. 52-98.
Holm kv is t, E., västm., fil. lic. (Upps.):
Några drag av Västmanlands språkgeografi, s. 1-28.
L in 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. 1929—febr. 1930, s.
103-108.
Olso n, E m il, fil. d:r (Lund), professor vid Lunds universitet:
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rör. arbetsåret 1928, s. 99-102.
h s, L., folkskollärare i Älvdalen, död i febr. 1930:
Personer ock händelser, s. 29-51.

Till årg. 1929 höra som bilagor:
Svenska språkprov, av H. W. Pollak, s. 5-84 (h. 184).
Signerier ock besvärjelser, av E. Lind er hol m, s. 97-256
(h. 185).
1700-talets öländska dialekter, av I. Mod é er. B. 24 (h. 186).
Landsmålsarkivets frågelistor, s. 209-262. B. 25 (h. 187).
8 Sv. landsmaj 1929
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Redaktör: professor J. A. L und el 1, med biträde av
prof. A. Kock ock bibliotekarien A. Malm i Lund ock
prof. H. Pipping i Hälsingfors.

För årg. 1929 har tidskriften av allmänna medel haft ett
understöd av 6,350 kr.

Table des matires et r&ume's.
Esquisse de la topographie des dialectes de Västmanland, par
H. Ge ij er et E. H olmqvis t, p. 1-28 (11 cartes).
Måthodes de cartographie linguistique. Les recherches suådoises
s'appliquent en rågle aux paroisses. Les dialectes de la province
de Västmanland se divisent, pour la plupart des caractåres, en
deux groupes, correspondant it l'origine diffårente de la population, constatåe par l'archåologle: immigration de l'ouest et de
l'est. Caractåres traitås: 1) ancien o bref (folk, sova); 2) ö fermå;
3) affrication de k, g, g å l'intårieur du mot (myttje, ryddjen,
länje < mycket, ryggen, länge); 4) perte du n final; 5) sing.
dåf. des fåra. (piga —pigan etc.); 6) Plur. dåf. (drängera—dränga—
dränganen etc.; 7-10) diffårences du dictionnaire.
Personnes et &Mnements, diverses histoires de la vie du peuple,
racontes par L. Åhs, p. 29-52.
L'auteur, it pråsent mort, åtait mattre d'une école primaire dans
la paroisse d'Älvdalen (prov. Dalåcarlie). Biographies de personnes
remarquables, aventures de chasse, revenants, accidents mystiques.
Recherches sur les dialectes et les traditions populaires de la
Sukle, diriOes de la part des archives d'Uppsala pendant
budgRaire 1928-29. Compte-rendu par II. Geij er,
p. 52-98.
Organisation. Recherches spåciales sur les traditions orales populaires, å Valde d'une allocation de 30,000 cour. pour ce travail.
Questionnaires 12-24 publiås. Voyages et travaux (compterendu province par province). Collaborateurs et correspondents
90. Accroissement des archives:notices de grammaires,
5 cahiers, 1,800 feuilles; mots de patois, 6 cahiers, 21,500 fiches
et feuilles; noms de lieux et de personnes, 157 feuilles; textes
suivis (moeurs et coutumes, traditions orales), 5 cahiers, 12,800
feuilles et fiches; råponses aux questionnaires, 6,700 feuilles et
fiches; diverses annotations, 70 cahiers, 100 feuilles. —Rec ett es
et dåpense s: Somme totale cour. suåd. 89,805: 73, dont 76,806
allocations du gouvernement.

TABLE DES MATIERES
112
Notices sur les sociWs d'Rudiants de Lund pour des recherches
dialectales, compte-rendu de l'anrAe 1928, p. 99-102.

Recettes et transport de l'amAe prk&lente cour. su&l. 24,185: 57

(dont allocations du gouvernement 7,954: 55). ~enses 7,975: 40.
Accessions aux archives 27,300 fiches (mots de patois) et quelques trafiks sur la vie et la posie du peuple.

L'institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes
de la Suåde de l'ouest. Compte-rendu de l'exercice de
l'annke 1929, p. 103-108.
Organisation. Allocation du gouvernement cour. sudd. 7,245: 70;
de la fondation de Hvitfeldt 1,000 cour. Travaux ex&uMs;
accessions aux archives : mots de patois, noms de lieux, 5 tralts
suivis sur la vie et le langage du peuple.

Innehåll.
Titelblad.
Några drag ur Västmanlands språkgeografi, av H. G e ij e r ock
E. Holmkvist, s. 1-26 med 10 kartor i täxten samt en
vidhängd karta (s. 27-28).
Olika metoder för språkkartor (Deutscher Sprachatlas ock Atlas
lingu. de la France). Inom Västmanland — liksom i södra ock
mell. Sverige i allmänhet — har undersökningen tagit socknarna
som enheter. De tryckta kartornas skala är 1 : 1,000,000 (urspr.
ritade i skala 1: 500,000).
De olika kartorna med täxt behandla: 1) Äldre kort o (kol,
folk) > e med förlängning i väster, kvarstår i öster. 2) Slutet ö
i väster, öppet i öster. 3) I nordost myttje, ryddjen, länje,
med något olika gränser för de tre fallen. 4) Bortfall av -n i
boka o. d. — ho, mi o. d. — Pä,rso o. dyl. — halla (hallon) o. d.,
med olika gränser för de olika typerna. Längst i öster kvarstår
n. 5) Best. sg. pigan blott längst i öster, eljest piga (1. pigo).
6) Best. plur. längst i väster drängera, längst i öster dränganen ; eljest drängana (mittpartiet, fr. Sörmland), drängår (från
Närke), sällsynt dränga. 7) "Inslag i väv" heter i väster väft,
österut ibär 1. ibära. 8) Loftutrymme över loge 1. skjul heter
ränne 1. dyl. i sydväst, i mitten hång 1. hånglar, österut skån
(1. skåne). 9) "Räfsa" heter i sydväst riva, i största delen av
landskapet härv. 10) Tvärträet på räfsa (med pinnarna) kallas
huvud, (h)uk eller hokan-hukan o. dyl. Västmanlands folkmål
fördela sig på två grupper, svarande mot bebyggelsens äldre
historia: den har utgått dels från nordost (Krylbo), dels från
sydväst (Fällingsbro).
Personer ock händelser. Av L. Å h s, s. 29-52.
Förf., nu avliden, var skollärare i Älvdalen (Dalarna). Han
berättar om märkliga personer (Getingen, en man av gamla
stammen, Gamla Gods Margit), märkliga händelser: personer visa

114

INNEHÅLL

sig ock försvinna, döda visa sig, toner från luften, bärghundar
skälla, älvringar. I täxten ingår en del dalmål, med översättning.
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets årsberättelse 1928-29. Av IL Geij e r, s. 52-98.
Personal, ekonomi ock förvaltning: fast anställda
H. Geijer, J. Götlind (för folkminnen) ock M. Eriksson. Som
fasta medarbetare ha i övrigt under hela tiden tjänstgjort fil.
d:r L. Levander (huvudsakligen, men ej uteslutande sysselsatt med
dalmålsordboken), fil. lic. E. Holmkvist (gruvtärminologi) ock frök.
Ella Ohlson (för ordningsarbetet ock korrespondens). Statsanslag
för dialektforskning 28,650 kr. Av lotterimedel för dialektundersökningar ha under året varit disponibla 18,156 kr., för f o l kminne sun der sökningen 30,000 kr. Ytterligare 13 frågelistor (nr 12-24) ha utgivits ock flera andra förberetts. —
Samlingarnas tillväxt ock användning: tillväxt
32,700 kort ock blad i oktav, 350 blad folio samt omkr. 50 tabeller
i dubbelfolio, omkr. 22,000 blad i 16:o (ordlappar), 84 bd eller
häften, 355 fotografier ock teckningar. I dessa akcessioner utgöra
omkr. 6,700 blad i 8:o ock 16:o svar på frågelistor. Besök 3,154;
hemlån 226 (781 nummer). — För A rkiv arb e t en o ck m a t erialets bearbetning samt Resor ock samlingsarb e ten i bygderna redogöres landskap för landskap. Som
arkivets medarbetare i en eller annan form namngivas ett 90-tal
personer, män ock kvinnor. Inkomster ock utgifter:
statsanslag för dialekter ock folkminnen, å riksstat ock lotterimedel, tills. 76,806 kr., från landsting 3,495 kr., gåvomedel kr.
8,039: 74, räntor 1,464: 99; tillsammans kr. 89,805: 73. Behållning
vid budgetårets slut sammanlagt kr. 4,464: 79. Behållningens
storlek beror delvis på att vissa anslag gällde kalenderår, av
vilka alltså en del voro avsedda för senare halvåret 1929.
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande arbetsåret 1928 [undert.] Emil Olson, s. 99-102.
Inko m st e r: behållningar vid årets början kr. 13,658: 09; statsmedel kr. 7,954: 55, av landsting kr. 1,950: —, diverse (räntor,
medlemsavgifter m. ni.) kr. 622: 93, sammanlagt kr. 24,185: 57.
Utgif ter: för uppteckningar kr. 7,230: —, material ock expenser
kr. 745: 40, behållning vid årets slut kr. 16,210: 17. — V är ksamhe t: till samlingarna ha influtit omkr. 27,300 ordlappar,
samt några uppteckningar av folkminnen, om skogsbruk m. m.
Den språkliga undersökningen av Villands härad anses i huvudsak slutförd.
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Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning
vid Göteborgs högskola febr. 1929—febr. 1930, s. 103-108.
Organisation, val, sammanträden. Ekonom i: inkomster av
lotterimedel 5,900 kr. För uppteckningsarbeten ha av sådana
medel använts kr. 1,345: 70. Av lotterimedel fanns den 31 dec.
1929 en behållning å kr. 5,518: 39. Ortnamnsmedlen hade en
brist å kr. 1,160: —. Av Hvitfeldtska fondens överskottsmedel
har Institutet fått 1,000 kr. — Arkivet har ökats med bl. a.
uppsatser om dopnamn ock trädnamn samt redogörelser för
fäbodlivet i Hede (Härjedalen) ock linberedning i Lane-Ryr.
Ledaren har med biträde av lärjungar fortsatt sitt arbete på
»Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län». Ortnamnsundersökningarna ha gällt dels excerpering av äldre material, dels redigering av ortnamn inom Askims härad. Uppteckning av dialekt
ock ortnamn har fortsatts dels av studenter, dels av infödda.
Namnförteckning s. 109.
Table des matires et rums s. 111-112.
Innehåll s. 113-115.

Västsvenska folk minnen. Festskrift utg. av Västsvenska
folkminnesföreningen. Göteborg 1929. 298 s. 8:o. Pris 6 kr.
Boken är utgiven till firande av föreningens tioårs-jubileum med
anslag av Längmanska kulturfonden, redigerad av D. Arill med biträde
av 5 andra (bland vilka Sverker Ek, Joh. KaMn ock 0. ForsM torde
vara allmännare kända) ock torde utgöra ett urval av föreningens
samlingar. Innehållet är ganska mångsidigt. Den materiella
kulturen med inslag av gammal folktro röra redogörelser för Värme
ock lyse, Höslåtter ock höbärgning, Så ock skörda, Såfru ock korntös,
Husdjuren i tro ock sed, fläcklan ock dess primitiva föregångare; m ä nni sk oliv e t: Om havandeskap ock födelse, Bohuslänsk bröllopsstuga,
Dödstro ock begravningssed, Majstångstyper i norra Bohuslän, En bondspelman i Ytterby. Till folktrons mytvärld höra uppsatser om Trollformler frän Värmlands ock Dalarnas bärgslag, Föreställningar om
åska ock åskväder, Trollen i Höråsen, Syner ock varsel, Västsvensk
gengångartärminologi. Sägner av »historiskt» innehåll möta oss i
uppteckningar ock avhandlingar (somliga med utpräglat vetenskaplig
karakter) om Härrgården Vitabärg, Prästen Hallengren, Traditioner om
Karl XIV Johan, Socknen som blev rik på två hundralappar, En bärgsmansgård i Ljusnarsbärg. Endast två bidrag syssla med folkdiktning
(ett par visor ock några melodier). Som fyndorter angivas Värmland,
Bohuslän, Västergötland, Dalsland, Halland ock Västmanland. Alla
bidragen äro avfattade på riksspråk.
Samlingen vittnar förmånligt om Västsvenska folkminnesföreningens
värksamhet. Den avslutas med föreningens »krönika» av. D. Arill
(s. 238-295). »Den generation, som nu lever ock värkar, är den sista
som med någon utsikt till framgång kan gå ut på spaning efter den
gamla folktraditionen», förklarar Aritt. För uppteckningsarbetet har
föreningen värkat genom kurser ock föreläsningar, pristävlingar, stipendiater, utgivna skrifter, frågelistor ock broschyrer, med värdefull jälp
av den västsvenska tidningsprässen. De mäst betydande understöden
i pänningar ha lemnats dels av Hvitfeldtska fonden, dels av statsvärket
(lotterimedel). Arkivet uppgives omfatta (1929) omkr. 30,000 sidor.
F a lb y gd en 1. Utg. av Falbygdens Hembygds- och fornminnesförening genom J. Götlind. Falköping 1927. 64 s. 4:o.
Pris 2 kr.
Föreningen stiftades 1921. Bidrag fallande inom området för landsmålstidskriftens intressen äro: Falbygdens ortnamn av S. Lundahl,
Västergötlands folkmål ock Falbygden av J. Götlind — synnerligen
välskrivet ock upplysande, som allt vad Götlind skriver, samt »Några
ordspråk, ordstäv ock talesätt» ävenledes av Götlind, i »grov» beteckning (riksspråkets teckenförråd med tillägg av a). De två auktoriteterna rörande Västergötlands folk äro Nat. Beckman ock J. Götlind.

P. G. Vejd e. Kronobergs läns herregårdar. Utg. av Kronobergs läns hembygdsförbund med bidrag från Längmanska
kulturfonden. Växjö 1928. 200 s. Stor 8:o.
Även med titel: HyMn-Cavalliusföreningens årsbok 1928. »Historisk
översikt jämte ägarelängder». Kronobärgs läns hembygdsförbund har
»bl. a. till uppgift att åstadkomma en systematisk uppteckning av länets
folkminnen, jämväl ålderdomliga dialektord ock bland allmogen gängse
ortnamn, kort sagt att taga vara på allt, som ännu kan räddas av
gammal småländsk kultur i saga ock sägen, visor ock låtar, språk
ock tro, sed ock skick». Det föreliggande häftet tillhör emellertid en
annan sida av värksamheten.
Upplysningar om folklivet innehållas i den inledande historiska
översikten: om härremännens olidliga förtryck mot deras lantbönder,
om förgörelse, spökeri o. dyl. Härregårdarnas historia (i detta häfte
t. o. m. Kläcklinge) visar det vanliga förfallet under 1800-talet. Arbetet
vittnar om flitiga studier i arkiv ock i marken.
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