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Gåtor. 
AV HERMAN GEIJER ock ÅKE CAMPBELL. 

Föreliggande skrift om gåtor var ursprungligen avsedd att 
blott bli ett led i serien av »Landsmålsarkivets frågelistor». Av 
särskilda skäl har den utvidgats till en fristående framställning, 
vari ingå utredande resonnemang ej blott rörande ämnet »gåtor», 
utan ock rörande sättet att göra uppteckningar, ock detta med 
en något vidsträcktare syftning, än rubriken omedelbart anger. 
Huvudsyftet för denna skrift är dock fortfarande att tjäna som, 
ett jälpmedel vid insamling av gåtor. Det främsta skälet till 
att detta jälpmedel ej gives i form av en vanlig frågelista, ligger 
i de särskilda svårigheter, som insamlandet av det värdefullaste 
gåtmaterialet erbjuder, vartill kommer att varken i någon ai de 
föregående frågelistorna från Landsmålsarkivet eller eljes i svensk 
litteratur finns någon av mångsidiga exempel belyst, något så när 
ingående framställning rörande tillvägagångssätten vid uppteck-
nandet av folkminnestäxter. Förmodligen kommer i stort sett 
det viktigaste av återstående gåtinsamling i vårt land att mindre 
vila på frågelistsvar av enklare typ, som dock naturligtvis i alla 
fall ej kunna umbäras, utan på sådana fördjupade efterforskningar 
på en del orter, för vilka ett under längre tid fortsatt arbete er-
fordras, ock därför vänder sig denna skrift i främsta rummet till 
dem, som kunna ägna ett mera ingående intresse åt ämnet, men 
avser dock att kunna användas jämväl av ortsmeddelare i all-
mänhet. 

Inledning. 
Svenska samlingar ock undersökningar av gåttraditionen ha 

tyvärr stannat vid enskilda, stundom stort anlagda, ofta ofull-
bordade arbeten. Någon gåtsamling, som på långt när mot-
svarar vad som samlats i Finland, Danmark, Tyskland m. fl. 
länder, har hos oss aldrig kommit till utförande. Dock har en 
plan på en för hela landet representativ gåtsaraling ock en 
vetenskaplig systematisering av gåtorna redan på 1830-talet 
uppgjorts av G. 0. Hylten-Cavallius, som härvid biträddes av 
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flera medjälpare, men måste låta värket avbrytas. Den vik-
tigaste delen av hans materialsamling »Gåtor och spörsmål från 
Värend» lät han inemot 50 år efter den tid, då det huvudsak-
ligaste samlingsarbetet utförts, trycka i Svenska Landsmålen, 
såsom i litteraturförteckningen nedan skall närmare omtalas. 

Den enda ännu i tryck framlagda svenska gåtsamling, som 
med vetenskapligt syfte avsett att ge en bild av gåttraditionen 
i hela landet, är fortfarande Richard Dybecks i Runa 1847-
1874 publicerade samling av sammanlagt 253 gåtor, för vars 
insamlande han begagnat en liten tryckt frågelista (utan tryckår 
ock tryckort), så vitt nu är känt den äldsta tryckta frågelistan 
i vårt land. 

Utan anspråk på att föregripa vad en kommande forskning 
.har att söka, skola i inledning ock anmärkningar till efter-
följande utförliga exempelsamling framställas några allmänna 
ock speciella synpunkter på gåtor ock på insamlandet av gåtor. 
Uppställningen av exemplen innebär en indelning i huvud-
grupper, en indelning som dock ej går närmare in på de svåra 
frågorna om gåtornas typer ock typernas inbördes sammanhang. 
Ävenledes antydes gåtans plats i folktraditionen, utan att där-
med avses annat än att ge uppslag ock synpunkter rörande 
det• material, som skall insamlas. Huvudsynpunkten blir ge-
nomgående vad som gäller materialets insamling samt den 
behandling av materialet, som är nödvändig för att det skall 
bliva såväl fylligt som ur både folkminnessynpunkt ock filolo-
gisk synpunkt tillfredsställande. 

Den första ock största avdelningen inom efterföljande exem-
pelsamling utgöres av gåtor, som i anslutning till von Sydow 
ock andra kallas sakgåtor. Sakgåtorna ha i denna framställ-
ning ej gjorts till föremål för annan indelning än en rent 
yttre, i det de ordnats efter svaren, d. v. s. de föremål, som 
gåtorna handla om. På ett begynnande insamlingsstadium 
torde det nämligen vara enklast att hitta de för samlaren 
behövliga exemplen, om de äro ordnade på detta sätt. Men 
naturligtvis är det sätt, varpå exemplen ordnats inom av-
delningen »sakgåtor», ej avsett att utgöra norm för grup- 



INLEDNING 7 

pering av större, mera utarbetade samlingar. I det hela 
har ej vid exempelsamlingens gruppering vare sig i fråga om 
sakgåtor eller i fråga om andra gåtor eftersträvats en sådan 
systematisering, som kan vara påkallad, när det gäller att 
ordna ock bearbeta ett redan insamlat material. 

Till ledning för uppteckning skall emellertid ej blott raa-
terialets gruppering tjäna, utan även ock framför allt de an-
förda exemplen själva. Genom exemplen ges nämligen ej blott 
belägg på gåtor hörande till de särskilda grupperna, utan 
exemplen vilja även fästa uppmärksamheten på gåtornas ka-
rakter ur andra ock ofta viktigare synpunkter än dem, som i 
grupperingen kunna komma till uttryck. Det gäller sålunda 
för upptecknaren att ej stanna vid att blott efterfråga, om 
just de i exempelsamlingen anförda gåtorna äro kända i upp-
teckningsorten eller om det över huvud finnes några gåtor 
rörande de uppräknade föremålen. Redan på dessa vägar 
kunna visserligen ganska många påminnelser om kända gåtor 
erbjuda sig. Men därutöver äro exemplen avsedda att tjäna 
till utgångspunkter vid ett i olika riktningar fortsatt samlings-
arbete. Viktigare än att eftersträva så många belägg som 
möjligt på gåtor, handlande om de i exempelsamlingen nämnda 
ämnena, är att få fram gåtor, som mångsidigt representera 
det bästa i den gamla gåtdiktningen ur sådana synpunkter i 
fråga om stilkarakter ock åskådningssätt, som i exempelsam-
lingen illustreras ock som korsa alla ur innehållssynpunkt 
gjorda uppställningar. 

Urvalet av gåtexempel har ej kunnat göras så rikhaltigt, 
att därigenom skulle representeras alla gåtor, som vid sam-
landet förtjäna komma i åtanke. Jämte denna exempelsam-
ling böra jämväl andra tryckta ock otryckta gåtsamlingar an-
vändas som jälpmedel vid sökandet. Till någon ledning kan 
därvid tjäna den här meddelade litteraturförteckningen, som 
dock ej upptar mer än ett urval. 

Vid efterfrågan av gåtor måste emellertid alla exempelsam-
lingar användas med försiktighet. Att läsa upp för meddelaren 
hela gåtor kan vara mycket olämpligt, ty det händer då lätt, 
att »som man ropar i skogen, får man svar». Å andra sidan 
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händer det även, att man får nekande svar på frågor; huruvida 
gåtor, som uppläsas, äro kända i orten, ehuru det vid när-
mare efterforskning kan visa sig, att motsvarigheter värkligen 
finnas i en eller annan form. Om man vill locka fram halvt 
förgätna gåtor, är det bättre att, så vitt möjligt, nöja sig med 
att ge anknytningspunkter ock ledtrådar för meddelarens minne. 

Liksom ordspråk, ordstäv ock andra former av folkdikt-
ningen äro gåtorna en blandning av gammalt ock nytt, av 
ursprungliga ock härledda former, ock detta vare sig man tar 
i betraktande de gåtor, som finnas upptecknade i äldre ock 
Yngre litteratur eller gåtbeståndet i nuvarande folkminne. 

Av de gåtor, som i exempelsamlingen återgivas, torde många 
nu för tiden inom de fiästa delar av landet vara svåra eller 
omöjliga att anträffa i muntlig tradition, ock när motsvarig-
heter nu anträffas, kan det hända, att de äro mycket frag-
mentariska ock kanske också förvanskade, eller att samman-
hanget är ett annat än det, som exemplet visar. Ännu på senaste 
tid ha emellertid på olika håll upptecknats gåtor ock gåtsagor, 
som man kunnat vänta skulle vara längesedan helt utdöda. 
Vid samlandet av gamla gåtor kan man stundom få anledning 
att utsträCka efterforskningarna till att i någon mån gälla 
även sagor ock i ej ringa mån gamla ord ock uttryckssätt, 
särskilt sådana som tillhöra språkbruket i vårs eller andra 
»oregelbundna» språkbruk. Å andra sidan torde man böra 
begränsa föremålen för sitt samlande särskilt så till vida, att 
ej en mängd modernare gåtor utan urskillning medtagas. 
Skulle någon taga till ögonmärke att blott samla så många 
nummer som möjligt, bleve resultatet lätt, att han för en 
massa lättillgängliga gåtor eller vitsar i gåtform m. m., varav 
många kunna i sen tid ha spritts, förbiginge de mindre lätt 
anträffade, men intresserikare gåtorna eller gåträster-na från 
äldre tid. 

Upptecknaren får ej uppfatta exempelsamlingen så, som om 
han ej hade att bekymra sig om mera rörande varje som 
exempel anförd gåta än att ta reda på om just denna gåta 
är känd i orten, ock nöja sig med första bästa form därav. 
Många gåtor, som här anföras endast i en version ock med 
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ett svar, förekomma veterligen med olika svar ock ha ingått 
förbindelser med andra gåtor. Upptecknaren bör därför ej 
blott söka motsvarigheter till gåtan i dess helhet, utan även 
söka följa de uppslag, som enskilda ord, rim ock liknelser 
kunna ge. Upptecknaren får ej låta sig nöja eller förvilla 
av den kanske svårigänkännliga form, varunder nutidens lem- • 
ningar av den gamla gåtan kunna förekomma. Han får ej 
häller låta sig avskräcka, om efterforskningen efter de gamla 
gåtorna först synes ge endast negativa resultat, eller om de 
gåtor, som finnas, ej längre kunna fullt förklaras av sagesmän-
nen själva. 

En grupp gåtor, som tillhör de i nutiden jämförelsevis bäst 
bevarade, är i denna exempelsamling sparsamt företrädd, näm-
ligen de tvetydiga gåtorna. Härmed avses gåtor, som kunna 
räknas till flera olika grupper inom exempelsamlingen, men ha 
det gemensamt, att de i första rummet synas ägnade att leda 
tanken in på falska vägar, ledande till något annat än det 
rätta svaret. Vanligen är det tanken på könsumgänge eller 
något därmed sammanhängande, mer eller mindre onämnbart 
ord, som en tvetydig gåta söker först framlocka, medan det 
rätta, mindre lättfunna svaret på gåtan utgöres av något över-
raskande oskyldigt ord såsom kniven, kärnstaven eller dylikt. 
Någon gång kan ett omvänt förhållande äga rum med tvety-
diga gåtor: de se vid första anblicken oskyldigare ut, än när 
det rätta svaret blir funnet. Ofta kan samma gåta, som i en 
från någon eller några orter känd form är tvetydig, vara fri 
från denna egenskap i närstående variantformer från andra 
orter. Tvetydiga gåtor få ej förbigås av samlaren. Det före-
kommer ej sällan, att de bevarat en särskilt ålderdomlig karak-
ter, detta bland annat därför att de — av samnita' skäl som 
gjort, att de så sparsamt företrädas i efterföljande exempel-
samling — mindre än andra gåtor ingått i tryckta skrifter. 
Växelvärkan mellan muntlig tradition ock tryckt litteratur har 
därför här gjort sig jämförelsevis föga gällande. De tvetydiga 
gåtorna exemplifiera på ett utmärkt sätt det för :folkminnes 
kännaren välbekanta förhållandet, att traditionens förekomst 
ock utveckling ofta ansluter sig till särskilda kretsar av tradi- 
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tionsbärare ock ej till folket i gemen. Sålunda torde ynglings,-
laget ock andra manliga kretsar i det primitiva samhället ha 
spelat en viktig roll för tvetydiga gåtors uppkomst ock ut-
veckling. 

Täxtbehandlingen i gåtorna. 
Den i det följande meddelade exempelsamlingen kan må-

hända i någon mån tjänstgöra som en liten gåtantologi, ett 
litet urval av svenska gåtor, som kunde intressera även ur 
andra synpunkter än upptecknarnas. Det sätt, varpå gåtorna 
publiceras i denna exempelsamling, måste likväl skilja sig från 

.vad som skulle varit påkallat, därest huvudsyftet varit att ut-
giva en gåtsamli-ng. I en skrift med nu förevarande syfte ' 
har det ej funnits nödigt att med källhänvisningar beledsaga 
de som exempel anförda gåtorna. De äro hämtade, utom 
ur -tryckta skrifter, som anföras i litteraturförteckningen, 
ur Landsmålsarkivets ock Lunds universitets folkminnesarkivs 
otryckta samlingar, ävensom ur manuskript tillhöriga Uppsala 
universitetsbibliotek ock Kungl. Biblioteket i Stockholm. Några 
exempel ha hämtats ur otryckta gåtuppteckningar i enskild ägo. 

Ej häller har ursprungsorten angivits närmare än genom 
utsättande av namnet på det lanskap, varifrån varje anförd 
gåtuppteckning härrör.1  Att ett visst landskaps namn utsättes 
under en gåta, innebär naturligtvis ej, att gåtan skulle höra 
hemma endast inom detta landskap. Upptecknaren får ej av 
frågelistans sätt att utan närmare lokalisering beteckna en gåta 
som skånsk, småländsk, östgötsk o. s. v. dra den slutsatsen, 
att han finge förfara likadant vid angivande av hemorten för 
sina gåtuppteckningar. Gåtorna kunna, liksom andra folkmin-
nen i mer eller mindre snarlika former förekomma spridda över 
ej blott landsdelar, utan länder ock världsdelar. För att om 
möjligt utbredningens innebörd — utbredningen må vara stor 
eller liten — må kunna klargöras av en efterföljande forskning, 
är det emellertid av vikt att få så fast ock noggrant bestämda 
hållpunkter som möjligt för geografisk överblick. Naturligtvis 

Ett fåtal exempel ha ej lokalförts ens till landskap. Dessa exempel 
äro någon gång byggda på flera uppteckningar. 
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böra upptecknare genom signeringar eller på annat sätt angiva 
uppteckningsort (socken eller by), sagesmän ock andra omstän-
digheter rörande av dem upptecknade gåtors förekomst lika 
noggrant, som när det gäller andra folkminnen eller täxter. 
Där anledning gives, bör också antecknas, om en gåta i orten 
anses vara inhemsk av gammalt eller senare inkommen, ock i 
sistnämnda fall om något är bekant rörande det sätt, varpå 
gåtan kan ha inkommit. 

I ytterligare ett avseende har en väsentlig förenkling före= 
tagits med de i exempelsamlingen upptagna gåtorna. Original-
täxterna äro ej avtryckta bokstav för bokstav, utan med en 
normalisering, för vilken ingen närmare redogörelse lem nas. 
Norm aliseringe-n har ej skett på samma sätt i alla de ifråga-
kommande fallen, utan på flera sätt, betingade av denna skrifts 
syfte att lemna prov på olika slag av »grov beteckning» vid 
återgivande av helt eller delvis dialektala täxter. Naturligtvis 
har normaliseringen även, ock ej i sista rummet, betingats därav, 
att originaltäxterna till en stor del av de gåtor, som i det 
följande återgivas, varit så inkonsekvent ock även annars brist-
fälligt behandlade av äldre upptecknare ock utgivare, att en 
bokstavstrogen återgivning skulle blivit högst olämplig ock en 
närmare redogörelse för normaliseringsgrunderna ganska ut-
förlig. Redan av typografiska skäl har en föränkling varit 
ofrånkomlig. 

Bland de gåtor, som i det följande meddelas, finnas flera 
som översatts från dialekt till riksspråk. I en del fall har 
sådan överflyttning till riksspråk skett därför, att originaltäx-
tens dialekt kunnat synas alltför svårfattlig eller obekväm för 
många, som kunna väntas skola använda denna skrift som 
ledtråd vid insamlande av gåtor. I andra fall har översätt-
ning till riksspråk skett därför, att i originaltäxten dialekten 
behandlats så bristfälligt, eller synts så osäkert återgiven, att 
en riksspråkstäxt var att föredraga. Men om också denna skrift 
sålunda sökt bereda en viss lättnad åt upptecknaren genom 
att tillhandahålla lättfattliga gåttäxter från orter, vilkas dialekt 
han kanske ej alls behärskar, får upptecknaren ej uppfatta 
detta, som om han finge, när han själv skall inom sitt eget 
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uppteckningsområde samla de ifrågakommande gåttäxterna, för-
enkla uppgiften därhän, att han på riksspråk upptecknar gåtor, 
som i orten finnas i genuin dialektal form. 

Gåtornas språkform. 

Ingalunda alla gåtor ha dialektens normala språkdräkt. 
Ofta förekommer det, att en gåta, som i stort sett har prä-
geln av uppteckningsortens dialekt, jämväl visar drag av en 
annan orts dialekt. En dylik dialektblandning kan vara av 
intresse för utredande av frågor rörande gåtornas uppkomst, 
ombildningar ock vandringar. 

Än större ock mycket större betydelse för gåtornas språk 
har blandningen av dialekt ock riksspråk. Mången gåta har, 
även om hon länge levat i muntlig tradition bland allmogen, 
likväl riksspråklig form, helt eller delvis, eller en språkdräkt 
som närmast utgör en av ortens dialekt färgad nyans av riks-
språk. Både i rent dialektala ock i riksspråklig å eller riks-
språksblandade gåtors språkliga skick skönjas ej sällan ett 
ålderdomligt tycke ock en viss prägel av högre stil. Stundom 
åter visa gåtorna burlesk stil. Gåtdiktningen har i båda dessa 
stilarter utvecklat vissa drag av ett egenartat »formspråk». 

En egendomlighet, som det härvid är anledning att lägga 
märke till är den, att i gåtorna så ofta förekomma element, 
vilka ej höra hemma vare sig i riksspråkets eller i någon 
dialekts normala språkbruk. Här möta vi element av »lönn-
språk». Detta rör sig ej blott med säregna ord, ordböjningar 
ock ordbetydelser, ljudsymboliska bildningar m. m., utan även 
med poetiska bilder. Vid sidan härav möter förvrängningen 
ock däribland även s. k. »kökslatin». Särskild uppmärksamhet 
kan det ofta vara värt att ägna åt vokalväxlingar, ordutvidg-
ningar genom tillägg av ändelser, genom upprepningar av 
stavelser m. m., som avse att ge något slags symboliskt eller 
ljudmålande uttryck för egenskaper hos de personer, djur, ting 
eller handlingar, vilka i gåtan åsyftas. Barni3pråk ock slang 
böra i.detta sammanhang komma i åtanke. 
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För gåtans karakter har formen ofta större betydelse än 
innehållet. Både form ock innehåll kräva därför av uppteck-
naren särskild försiktighet ock urskillning, detta ej blott vid 
själva upptecknandet, utan även vid våd som föregår detta: 
valet av sagesmän, sättet att få dem att tala o. s. v. 

Det värde, en gåtsamling, liksom över huvud taget en folk-
minnessamling, kan ha för forskningen, beror i mycket hög 
grad på att uppteckningarna erhålla en tillfredsställande språk-
lig ock stilistisk 'form. De gåtexempel, som här lemnas, avse 
också ej blott att belägga olika gåttyper, utan även ock inte 
minst att utgöra prov på olika tillvägagångssätt, som 
kommit till användning ock kunna komma till använd-
ning vid återgivandet av gåtornas språkliga form. I 
samband härmed skall här belysas den sida av folkminnes-
upptecknarens uppgift, som gäller behandlingen av dessa folk-
minnens språk ock stil ävensom uppteckningarnas yttre an-
ordning. 

Gåtor böra upptecknas i alldeles samma form, vari sages-
mannen sagt dem. I många andra fall av folkminnesuppteck-
ning kan det vara lämpligt eller nödvändigt att föränkla ock 
förkorta, så att man formar sin uppteckning som ett referat 
av vad man hört eller en notis på riksspråk, varvid dock sär-
skilt betydelsefulla eller karakteristiska ord, traditionella vänd-
ningar o. d. bibehållas i dialektens språkform. Men gåtan har 
en fastare ordalydelse än många andra slag av folkminnen 
ock medgiver ingen frihet vid återgivandet. Gåtan har av 
ålder inlärts utantill ock upprepats ordagrant. Upptecknaren 
måste återge gåtorna ordagrant i den språkform, vari de 
fortlevat i traditionen. Huvudvikten ligger dock ej på de 
minsta detaljerna. Det får bero på förhandenvarande omständig-
heter, om upptecknandet sker med landsmålsalfabetet eller med 
en grövre beteckning. I den efterföljande samlingen av prov på 
svenska gåtor ha exemplificerats olika slag av mer ock mindre 
>grov» beteckning. Däremot har det detta sammanhang ej 
befunnits nödvändigt att upptaga prov på landsmålsalfabetets 
användning. 
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En upptecknare, som vill använda en »grövre beteckning» 
än landsmålsalfabetet, har två huvudsakliga alternativ att välja 
emellan. Det ena består i att skriva så ljudtroget som möj-
ligt, ehuru med användande av det vanliga alfabetets bokstäver, 
eventuellt supplerade med ett eller annat särskilt tecken. 'Om 
man sålunda upptar tre, fäm eller ett något större antal bokstäver 
ur landsmålsalfabetet ock konsekvent använder det vanliga alfa-
betets sålunda utökade bokstavsförråd, kan man komma så långt 
i troget återgivande av dialekten, som av grov beteckning kan 
fordras. Vid tillämpande av sådan konsekvent beteckning får 
ett ord som riksspråkets käpp ej skrivas med k, för så vitt 
ej ett sådant uttal med värkligt k-ljud åsyftas (som ännu kvar-
lever i delar av Uppland m. m.). Det andra alternativet 
för grov beteckning består i att för större lättlästhets skull, 
bibehålla den vanliga stavningens ljudstridiga beteckningar i 
ord som käpp, göra, skepp m. m., men tillägga särskilda 
tecken exempelvis för tjockt 1, för 8 ock ytterligare ett ock 
annat av de ljud, som mäst bidraga till att ge dialekten en 
från riksspråket skiljaktig prägel. Exempel på det sistnämnda 
alternativet erbjuda bl. a. följande nummer i efterföljande 
samling: 1, 3, 8, 29, 34 etc. Exempel på det förstnämnda alter-
nativet erbjuda bl. a. följande nummer: 2, 7, 11, 18, 99. 

Av exemplen synes, att även med det sistnämnda förfarings-
sättet ej blott enstaka dialektuttryck, utan jämväl längre dialek-
tala täxter kunna återges på ett sätt, som väcker en levande 
föreställning om hur det talade ordet låter. Tillämpad med 
insikt, omsorg ock strängt genomförd konsekvens kan ett så-
dant beteckningssätt till ock med nå därhän, att läsaren — 
om han annars har förutsättningar härför — »känner igän sig» 
ej blott ord för ord, utan ljud för ljud. 

Men erfarenheten har visat, att en väl genomförd »grov 
beteckning» ej är en så lätt sak, som mången gärna föreställer 
sig. Alltför ofta har i litteraturen använts ett grovt dilettan-
tiskt sätt att återge dialekt, varvid ett ymnigt bruk av några 
i ögonen fallande, men»  i sammanhanget oväsentliga avvikelser 
från vanligt skrivsätt såsom utbyte av och mot å, av det mot 
dä o. s. v. spelat en mycket framträdande roll, under det att 
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på såfla.na  ställen i meningen, där det hade varit av större 
vikt, men ej lika lättvindigt att skriva direkt efter det talade 
ordet, möta riksspråkets ej blott stavning, utan ordformer ock 
ordval eller rådbråkade mellanformer mellan dialekt ock riks-
språk. Att utbyta skriftens och mot å, det mot dä o. s. v. 
kan vara en malplacerad överloppsgärning. Orden utläsas, 
även när de stavas och, det o. s. v., i ifrågavarande samman-
hang normalt på väsentligen samma sätt, som avses med stav-
ningarna å, då. Stannar upptecknarens förmåga att återge 
dialekt vid några dylika schabloner, så bli de mer vanpry-
dande än upplysande, hälst som de i så fall oftast äro för-
enade med mycken inkonsekvens ock osäkerhet. 

Det kan för en upptecknare>  som ej behärskar dialekten 
ens så mycket, som behövs för att korrekt återge en kort gåt-
täxt, vara bättre att i tid avstå från försöket att skriva i de-
talj genomförd dialekt ock nöja sig med att skriva riksspråk, 
utom på sådana ställen i täxten, där han är säker på dialekt-
formerna ock där det ligger vikt på att dessa komma till 
synes. Som exempel kan nämnas nr 85 i efterföljande sam-
ling: Fadern hinde knappt komma till världen, förrän sonen 
satt på taket. I denna västgötska gåta om elden ock röken 
har dialektformen hinde, ehuru ordet är det enda i hela 
gåtan, som ej är skrivet på rent riksspråk, en väsentlig vikt 
för utseendet av det hela. Exemplet visar, hur en korrekt 
genomförd begränsning vid upptagandet av dialektala språk-
element kan ta sig ut, när den drives som längst. 

Den omsorg gåttäxterna kräva innefattar ej blott kravet 
på ett riktigt återgivande av gåtornas lydelse med så nog-
grann ljudbeteckning ock så fullständig trohet mot form ock 
stil, som omständigheterna göra möjlig. Av upptecknaren 
kräves också, att han söker så vitt möjligt intränga i den 
mening, som kan ligga i varje enskildhet av uttrycken. Han 
får ej stanna vid att blott uppteckna ordalydelsen ock svaren. 
Därjämte måste han också anteckna sådana upplysningar om 
ord ock sak, som för det fulla förståndet kunna vara av be- 
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tydelse. Därförutan bli många gåtor obegripliga eller blott 
halvt begripliga. 

Som exempel kan anföras nr 3 i efterföljande samling: 
»Ya ska e människa ha, när ho ha lämna ifrå sä bå kropp 
å själ?» Svar: ölsoppa. Svaret ensamt för sig är tämligen 
obegripligt för den, som ej känner till seden att bära förning, 
innehållande ölsoppa, till barnsängskvinnor. 

Ser man åter till en sådan gåta som nr 1 i exempel-
samlingen, är det visserligen på grund av sammanhanget otve-
tydigt, att ordet natur i första raden måste beteckna män-
niskans fötter; men det är ej för den närmare uppfattningen 
av gåtan likgiltigt, om detta ord fliatur kan anses tillhöra 
eller ha tillhört det normala ordförrådet i uppteckningsortens 
dialekt eller möjligen är en ordbildning av särskilt slag, karak-
teristisk för gåtors ock vissa andra täxters stil, kanske med 
gammalt ursprung, i detta fall väl uppkommen i anslutning 
till ordet handflata. Dylika ordupplysningar kunna ha in-
tresse ej blott för förståendet av den närmast föreliggande 
gåtuppteckningen, utan också för gåtans variationer. Av denna 
gåta finnes en variant från Småland, vari i stället för natur 
står platar, som uppgives vara ett i Småland ock Skåne före-
kommande dialektord, som bl. a. skall kunna anävndas i be-
tydelsen 'fotblad'. 

För en sådan gåta som nr 2 är förklaring av orden filjs, 
öö, fkoen oundgängligen behövlig. Därvid bör ges ej blott 
en naken översättning: 'fähus', 'kor', 'fähusgolv', utan även 
upplysning om ordens grammatiska karakter ock deras bruk-
lighet. Denna på. ren östgötska upptecknade gåta utgör exem-
pel på en sådan grov beteckning, som med bortseende från 
riksspråkets ortografi, men med användande huvudsakligen 
av det vanliga alfabetets bokstäver, kompletterade blott med 
ett par särskilda bokstäver, fullt konsekvent återger en dialekt-
täxt av ålderdomligt kynne. 

Även när ej fullständiga ock säkra förklaringar kunna i 
orten erhållas, bör efterforskning göras ock vad som kan tjäna 
till belysning av gåtans dunkla innehåll eller form antecknas. 
Som exempel på vad som kan vara att göra för att förklara 
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gåtor, som vid första anblicken te sig mer eller mindre obe-
gripliga, ha ett par gåtor i efterföljande samling beledsagats 
av något utförligare anmärkningar i exkurserna I ock II. I 
regel ha dock gåtorna i denna samling lemnats utan kommentar, 
även i sådana fall, där upptecknaren bör kunna åstadkomma åt-
minstone några upplysningar till förklaring av gåtans enskild-
heter. Om en upptecknare föreställer sig, att det stundom ej 
helt lätta arbete, som det fulla förståendet av en gåta i flera 
fall kräver, skulle kunna lika gärna uppskjutas ock överlåtas 
till en blivande bearbetning av materialsamlingarna, bedrar 
han sig. Just på det stadium av arbetet, varpå upptecknaren 
befinner sig, medan han ännu är ute bland sagesmännen, kunna 
tillfällen givas — kanske ej lättfunna, men oersättliga — att 
komma förklaringen till dunkla ord, ordformer, ordramsor, 
stilistiska vändningar, sakliga anspelningar eller annat på 
spåren. 

Omsorgen om gåtornas täxt kan ej stanna vid att blott 
så noga som möjligt uppteckna ock, då anledning därtill ' 
föreligger, söka förklara gåtan ord för ord, sådan hon av 
en sagesman meddelats. Gåtornas lydelse är ofta i den munt-
liga traditionen fördärvad genom missuppfattning"ar, minnes-
fel ock godtyckliga ändringar. Upptecknaren kan ännu i dag 
ute bland sagesmännen genom kritisk sammanställning av de 
olika sätt, varpå samma gåta återges av olika sagesmän, komma 
på det klara med vad som är mer eller mindre äkta i en gåt-
täxt, ock tillfällena till sådan kritisk sammanställning böra 
tillvaratagas. 

Ordnandet av gatsandingar. 

Den yttre anordningen av gåtsamlingar erbjuder vissa svå-
righeter. Vid besvarandet av tidigare frågelistor ha ortsmedde-
lare i regel under nära anslutning till den ordning, vari frå-
gor framställts eller nya sidor av ämnet berörts i de tryckta 
frågelistorna, skrivit svaren i ett sammanhang på numrerade 
kvartblad. Men vid insamlingen av gåtor ställa sig förhållan- 

2 -30959. Sv. landsm. 1930. 
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dena något olika mot när det gäller att redogöra för »åkerns 
beredning» eller för de ord ock föreställningar, som efterfrå-
gas i frågelistan om »vatten ock vattendrag», eller för idrotts-
lekarna. I alla dessa fall är det lättare att få ordning på 
materialet. Ju mera en gåtsamling utvidgas, dess starkare 
torde behovet av en rörligare anordning framträda, som bäst 
tillgodoses genom kortsystem med nytt kort (av formatet 9X 
11 cm.) för varje ny gåta. 'Att utskriva gåtor i form av ett 
kortsystem är emellertid förenat med särskilda vanskligheter. 
Det finns ej något allmänt vedertaget sätt att ordna gåtor, 
motsvarande det genom långvarig praxis befästa system, en-
ligt vilket lexikaliska ordsamlingar ordnas på ordlappar. Men 
liksom andra »småtäxter» (ordspråk, stäv, ramsor m. m.), vilka 
i många samlingar skrivits på små kort eller lappar enligt 
regeln: nytt kort för varje sak, ännu blott provisoriskt upp-
ställts i väntan på ett definitivt detalj ordnande, så få väl även 
gåtuppteckningar, som ju knappast kunna väntas komma att 
uppgå till några större mängder, provisoriskt uppställas. Kort-
systemets fördelar kunna även under sådana förhållanden åt-
minstone delvis utnyttjas. 

Emellertid förekommer vid samlandet av gåtor mycket, som 
kan ge anledning till sådana svar, som till följ4 av sin om-
fattning kräva större utrymme, än korten medgiva. Förhållan-
det blir då likartat med de fall, då till en samling lappar inne; 
hållande ordspråk, ordlappar m. m. skrives en inledning i form av 
en sammanhängande redogörelse för sådana omständigheter, som 
tjäna till att belysa samlingen i allmänhet, såsom tid ock ort 
då arbetet utförts, sagesmän ock stundom några anmärkningar 
till karaktäristik av dem, sättet för upptecknandet, anmärk-
ningar av generell innebörd, exkurser till särskilda, detaljer 
o. s. v. I Uppsala Landsmålsarkiv ha ofta sådana partier 
skrivits på kvartblad ock behandlats som särskilda bilagor till 
samlingarna på lappar. När de krävt mindre utrymme, ha 
de emellertid skrivits på lappar av formatet 9 X 11. På mot-
svarande sätt kunna i de fall, då ej större utrymme kräves, in-
ledande eller förklarande anmärkningar till gåtsamlingen skrivas 
på kort avsamma format som det, varpå gåtorna skrivas. 
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Gåtans roll i folkliv ock folktradition. 

Hur djupt rotad i nordisk folktradition gåtan är, får man 
en uppfattning om av den fornnordiska litteraturen. När så-
väl i den poetiska Eddan som i fornaldarsagan ock annor-
städes växer fram en litteratur ock en poesi, som både till 
uttrycksmedel ock innehåll använder gåtan, dess troper ock 
figurer, dess vitsartade eller didaktiska tankebyggnad, dess 
ibland ödesdigra krav på svar (halslösningsgåtor) eller dess 
skämtsamma upplösning, är det uppenbart, att denna littera-
tur härvidlag bygger på ej blott ett allmänt utbrett sinne för 
gåtor ock gåtliknande uttryckssätt, utan även på i folkminnet 
redan då fullt färdigbildad gåttradition. Så kunna gåtorna i 
Hervararsagan ej tänkas såsom blott individuella skapelser. 
De måste såväl till form som innehåll i mycket hög grad 
bygga på redan förefintlig tradition. 

Tack vare gåtornas ock de gåtliknande uttryckens rika 
uppträdande i fornnordisk litteratur är det möjligt att redan 
för en så jämförelsevis avlägsen tidsperiod få en bild av gå-
tans utbildning i olika former ock antydningar om dess be-
tydelse ock mångskiftande användning i livet. 

Avlägsna vi oss från vår tids sätt att uppfatta ock använda 
visdom, vetande ock kunskap, möta vi på skilda håll i gåtan ock 
de gåtliknande talesätten en kunskapens uttrycksform, vars roll 
varit så betydande, att senare tider ej ha motsvarighet därtill. 
Kunskapen var i forntiden till stor del hemlig. Visdomsord, 
mytologiskt vetande, religiösa tankar ikläddes de gåtliknande 
talesättens form. Som pedagogisk metod möter gåtan ock 
gåtdialogen i den fornnordiska lika väl som i den Attika ock 
medeltida litteraturen, för vilken sistnämnda särskilt kabbalistisk 
litteratur härvid utgjorde en viktig källa. Visdomsprovet och 
den lärda dispyten formades såväl under forntid som medeltid 
gärna till en dialog i gåtform. Att ej bestå provet kunde gälla 
livet. Hervararsagan.s gåtstrid är ett typiskt exempel. Dess hals-
lösningsgåta måste dock anses som en relativt ung bildning. 
Jfr nr 119, 120, 121, 123, 124! I sagor förekommer emellertid 
också, att en belöning är utfäst för rätta lösningen av en gåta 
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(prinsessans hand etc., jfr nr 122). Redan i bibeln förekomma 
gåtor använda på besläktat sätt såsom Simsons gåta, Dom. 14: 
12 ff. 

Folksagan ock någon gång också folkvisan har på flera 
sätt skildrat gåtstriden (jfr nr 123). I viss mån kunna sådana 
alster av folkdikt betraktas som en länk — naturligtvis dock 
ej historiskt sett — mellan den allvarliga gåtstriden ock gåt-
striden som lek. Folkdiktningen om gåtan kan närma sig 
den gåta, som själv helt ock hållet är dikt. Vid sidan av 
gåtan som läromedel ock prov på skarpsinne står ock har från 
urgammal tid stått gåtan som dikt ock som lek. I vår tid 
spelar väl gåtan huvudsakligen tankelekens ock ordlekens roll. 
Men gåtan har också ock har änmer haft en vidsträcktare 
ock allvarligare estetisk betydelse. Det urgamla behovet av 
ett fantasien' eggande sätt för tankens framträdande i ordets 
form har haft ett mycket utnyttjat spelrum i gåtan. Av gå-
torna förtjäna särskilt uppmärksammas de exempelgrupper, 
däri en poetisk formgivning mer eller mindre väl bevarats. 
Jämte allitteration, assonans, rim ock andra kända drag av 
ej sällan ganska ålderdomlig prägel förekomma i stor utsträck-
ning mera tillfälliga ombildningar, utvidgningar ock stundom 
till ock med förvrängningar av språkets vanliga ord samt ett 
bildspråk av för gåtan säreget kynne. Men vid ett närmare 
studium av vad som rör gåtan kan man ej stanna vid den 
värkliga, fullständiga gåtan med dess karakteristiska fråga ock 
svar, utan här komma jämväl i betraktande förkortade, för-
tätade, gåtliknan.de  uttryck, vari den poetiska liknelsen ock 
bilden klätt sig. 

I detta sammanhang kunde — för att nu blott anföra ett 
exempel — framhållas den fornnordiska poesiens »kännin-
gar», vilka ur en synpunkt sett kunde karakteriseras som ett 
bildspråk i gåtliknande ordalag. Ej blott poesiens språk, utan 
jämväl andra slag av språkbruk, även det »dagliga talet», ha 
utvecklat motsvarande bildligt språk. Förtäckt tal, ordkarg-
het ock överraskande upplösning av det vid första anblicken 
gåtfulla uttryckets innebörd .  höra till gåtans ock det med gå-
tan befr.yndade bildliga uttryckets förnämsta stilistiska medel. 
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Som allt annat bli också dessa språkmedel genom upprepning 
avtriibbade ock förlora sin ursprungliga värkningsfullhet. 
Mycket, som varit ett högtidligt, gåtlikt uttryck, har blivit så 
vant, att ingen tänker på hur däri döljes en gåta. Språket 
är uppfyllt av förhleknade gåtor. 

När upptecknaren går till värvet att samla gåtor med led-
ning av denna skrift ock särskilt dess exempelsamling, bör 
också ihågkommas som en synnerligen viktig uppgift att söka 
få närmare kännedom om gåtans ställning i vår egen folk-
tradition ock vårt folkliv. Nedanstående spörsmål böra där-
för beaktas jämsides med exemplen. 

Vilken benämning har man i ortens mål haft på gåtorna 
(gåtor, gis.sgåtor, gissor, frågegåtor, gåtstycken, rägg-
lor)? Har man kunnat kalla gåtorna för gissgåtor och sa-
gorna för gåtor? Vad kallades det att »sätta på någon gå-
tor» (sätta fram, bära fram, sätta för)? Vad kallades 
det att gissa gåtor (gäta, gissa, råda, råka på, lösa, 
grunda ut)? Finnas uttryck som gåtaktig, gåtfull? Vid 
vilka tillfällen brukade man särskilt roa sig med att gissa gåtor: 
vid jul ock andra årets hälger, spinnstugor, gillen, ungdomens 
samvaro på söndagskvällarna, kvällsittorna, bröllopp? Satt 
man i skymningen (i mörke, i mösket) ock talte gåtor? 
Finns något minne av orden gåtl ek ock gåtstri d ock vad 
har menats därmed? Roade sig både barn ock vuxna där-
med? Är det i så fall de gamla gåtorna eller gåtor, som man 
fått ur tryckta samlingar? 

Finnas minnen av att lösandet av gåtor utgjort villkor för 
upptagande i ett lag? Finnas gåtor eller delar av gåtor an-
vända som hemligt språk? Eller kunna exempel nämnas på, 
att gåtliknande uttryck använts i besvärjelser eller liknande 
formler, t. ex. i en »bön», som brukat läsas, när man om 
kvällen grävde ner eldkolen i askan, för att elden skulle hålla 
sig till morgonen? 
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Kunna några egendomligheter i sättet att föredra de i 
värsforra avfattade gåtorna iakttagas? Som exempel kan näm-
nas, att gåtan nr 4 i sin skånska hemort lär skola på gam-
malt allmogesätt föredragas med mycket starkt markerad rytm 
enligt schemat: 

Fa luelåttra, 
två' svarta tåttra, 
en visp, en våsp 
ock en grö'dabii. 

Gåtor kunna även givas i dramatisk form. S. k. levande 
rebusar äro exempel härpå. Även lösandet av panter kan 
innebära gåtor, såsom då man uppfordras att »plocka smultron 
under snön», »stå på huvudet» (ställa sig på ett spikhuvud. i 
golvet) o. s. v. Finns något minne av att vid igänlösning av 
en pant begärts, att man felfritt skulle upprepa en lång ramsa, 
stundom kallad gåta? Som exempel kan tjäna följande på 
Gotland upptecknade »gåta»: »Det satt en vallherde på höga 
torn ock klingande glasbärg, som äter ståltråd med mässings-
tänder. Det knixar ock knaxar såsom med trehun.draträttio-
säx träsaxar.» 

Exempel på gåtor. 

A. Sakgåtor. 

Hithörande gåtor, som handla om en viss person, sak eller 
annan företeelse av konkret art, ordnas till en början enklast 
efter svaren, som ofta uttryckas genom ett enda substantiv. 
Härvid märkes dock, att väsentligen samma gåta på olika håll 
kan besvaras med olika svar. 

Med avseende på formen, som ur andra synpunkter utgör 
en viktigare indelningsgrund än den, som i denna enkla över-
sikt över föremålen för gåtorna tillämpas, bör observeras huru-
som bredvid varandra förekomma gåtor i frågeform, gåtor i 
form av direkta eller förtäckta beskrivningar, jämförelsegåtor, 
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gåtor i jag-form m. m. Samma sak kan vara föremål för gåtor 
i olika form ock samma till grund för en gåta liggande tanke- 
gång kan uttryckas i mer än en form. 

De gåtor, som bär — i anslutning till von Sydow m. fl. — 
kallas sakgåtor, framställa i regel blott en enda, om än fler-
ledad fråga, handlande om ett föremål eller om delar, som till-
sammans bilda ett helt, eller moment i en ock samma hand-
ling (enkelgåtor). Någon gång framställas dock i en gåta två 
eller flera frågor, var ock en rörande ett särskilt föremål, som 
ej tillsammans med föremålet eller föremålen för samma gåtas 
övriga frågor bildar ett omedelbart helt, men däremot gärna 
ett begreppspar, mellan vars led parallellitet eller motsatsför-
hållande i något avseende kan synas föreligga (dubbelgåtor). 
Några exempel på de sistnämnda (väl att skilja från tvetydiga 
gåtor) anföras nedan under nr 95 ock 96. 

Gåtor, som efterfråga icke en person eller en sak eller en 
handling av konkret art, utan en tilldragelse eller en situation, 
återfinnas nedan under rubriken »Berättelse- ock benämnings-
gåtor». 

a. Gåtor om människan ock människolivet: mannen, kvin-
nan, hustrun, barnet, människans åldrar; kroppsdelarna: ett 
flintskalligt huvud, ögat, ögonlocken, ögonhåren, tänderna ock 
tungan, munnen, näsan, händerna, fingrarna, benet o. s. v.. 
Exempel: 

1. Det stog två fil atur 
på våra gatur, 
på di fl ato stog två pinnar, 
på di pinna stog två stolpar, 
på di stolpa stog e tunna, 
på -den tunna stog e kvarn, 
på den kvarna stog ett berg, 
på det berget växte en skog 
och i den skogen gick det kritter. 
Människan med löss i håret. (Södermanland.) 

Fötter eller fotblad. Ordet är i denna betydelse känt blott från 
denna gåta. Jfr ovan s. 9! 

Gåtan utgör ett exempel på sådan grov beteckning, som inskränker 
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sig till att med det vanliga alfabetets bokstäver, i detta fall supplerade en-
dast med 1, återge en dialektal täxt under bibehållande av vanlig stavning 
i sådana ord, som även med denna stavning få antas bli utlästa i väsentlig 
överensstämmelse med dialektuttalet: det (dä), berget (bärje), och (å), 
gick (jikk) m. in. Orden f4 atur, fl, at o, stop  a, kvarna etc, ge på alla 
de punkter, där en mera påtaglig skillnad föreligger mellan dialektformen 
ock det vardagliga uttalet av riksspråksskrift, åt hela den lilla täxten en 
karakter av väsentligen språkriktigt, ehuru mycket summariskt behandlad 
dialekttäxt. I originaltäxten är förfaringssättet vid ord av typen det 
inkonsekvent. 

Ett fäjsi fullt mä vita eö 
å en rö kalv dansar på fligen.8  

Munnen med tänderna ock tungan. (Östergötland.) 

I  Fähus. 2  Bor. 8 Gången bakom båsen, lagårdsgolvet. 
Gåtan utgör exempel på sådan grov beteckning, som med det vanliga 

alfabetets bokstäver, i detta fall supplerade med ö, 4 ock 0, återger en dia-
lektal täxt i genomförd ljudenlig stavning, så långt detta låter sig göra utan 
vidsträcktare användning av fonetiska bokstäver: f äjs (skulle kanske i van-
lig ortografi väntats under formen fejs), mä (med), å (ock), rö (röd) o. s. v. 
Att i denna mera starkt från riksspråket avvikande gåttäxt skriva exem-
pelvis med skulle ha passat mindre i stil med det hela än de ovan påpe-
kade stavningarna det, berget etc. i nr 1. 

Va ska e människa ha, när ho ha lämna ifrå sä bå 
kropp å själ? 

Ölsoppa. (Östergötland.) 
Vid gåtan äro att märka ett par omständigheter, som skilja den från 

de förut anförda gåtorna. Gåtan är sammansatt. Först måste man finna 
svaret »barnaföderska» till frågan, vem den är som har lemnat ifrån sig både 
kropp ock själ, innan den frågan kan besvaras, vad hon vid detta tillfälle 
skall ha. Svaret »ölsoppa» syftar på len seden, att barnsängskvinnor fingo 
besök av kvinnor i grannskapet, kommande med förning, vari ofta ingick 
ölsoppa. På annat håll har gåtan antecknats med svaret »en brännvinssup». 
— Gåtans hela stil är mycket modernare ock vardagligare än de förut an-
förda gåtornas. Härigenom närmar sig gåtan så'dana skämtgåtor, som an-
föras i det följande. Med avseende på språkbehandlingen kan märkas, att 
gåtan framträder i väsentligen dialektal språkdräkt, med böjningsformerna 
helt bibehållna, men med ljuden återgivna endast med det vanliga alfabe-
tets bokstäver utan strängt genomförd konsekvens ock med användning 
exempelvis i ordet människa av den vanliga skriftens ljudstridiga stav- 
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ning sk för samma ljud, som i ordet själ skrives sj. För den, som något 
känner dialekten, råder dock på ingen punkt någon, tvekan om vilket uttal 
som avses. 

b. Gåtor om arbeten ock sysselsättningar: körning, rid-
ning, mjölkning, kärning, kokning, bakning, kardning, väv-
ning, linbråkning, fårklippning, upptagning av potatis, tvätt-
ning av kläder, tappning av dricka, malning, skonåtling, borr-
ning, slipning, torkning sedan man tvättat sig, pådragning av 
byxorna, åderlåtning. Exempel: 

Fyra luelattra, 
två svarta tattra, 
en visp, en vasp, 
en grödabu. 

En man kör en vagn på fyra jul efter två svarta 
hästar ock har en piska i handen. (Skåne.) 

Se Exkurs I. 

Fyra hulken pulker 1, 
två slaskekuntor 2, 
en vispejl 
ock en bröhompe1.4  

Lösningen väsentligen densamma som till nr 4. (Skåne.) 
Hulken pulker uppfattas som avseende vagnsjulen ock målande 

bullret av deras fart. 2  Klinta är i skånsk dialekt en beteckning för 
cunnus. 3  Se exkurs I. Ordet bröhompel är av gammalt känt 
från Skåne i betydelsen 'stort ock tjockt brödstycke'. Här betecknar or-
det körsvennen som en brödslukare. 

Fyra underdunder, 
åtta tillertallar, 
två fläktafisar 
ock en påfjock.i 

Lösningen väsentligen som nr 4. (Södermanland.) 
1 'Körsven. 

Fyra lerver i larv, 
åtta slerver i slarv, 
lankspongen å påkröcka. 
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Svar: Dä ä när di setter å åker på en vang. Fyra 
lerver i larv dä ä jula, åtta slerver i slarv dä ä 
hästafattera. Lankspongen dä ä kam, å påkröcka 
dä ä peska. (Östergötland.) 

Två skrov ock ena skronta 
säx fötter ock ena rompa. 

En ryttare till häst. (Östergötland.) 
1  Sadel. 

Finn på hylla ock firra i vrå, 
firrn i firra ock firra te gå, 
firr, firr, sa firrn i firra. 

Kärning av smör. (Södermanland.) 

Röen tjör svartn, 
så de pollrar i vitn. 

Kokning av välling. (Ångermanland.) 
Originahippteckningens ord p ollra t i återge ej ångermanländsk dia-

lekt, ehuru gåtan i sin helhet tydligen åsyftar att göra det. Även i det 
följande förekomma åtskilliga gånger, ehuru det i denna exempelsamling i 
regel lämnas oanmärkt, dylika inblandningar av riksspräksändelser eller andra 
främmande språkliga element. 

Skuter fyri å smälder ett. 
Tå di väver. (Österbotten.) 

Ordagrant översatt: Skjuter före ock smäller efter. 

• Otum totum 
sto på fyrum fotum, 
stuutum stara 
stunte på. 

Vävningen. (Ångermanland.) 
Se exkurs II! 

Svin drar lin kring trä genom fä i en järnväg. 
Skonåtling. (Småland.) 

14. Man blir det, medan man gör det, 
ock gör man det inte, så blir man det ändå. 

Torkningen efter det man tvättat sig. (Härjedalen.) 
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15. Ti tetong 
dreg en fispong 
oppyvy Säselbacken. 

Pådragningen av byxorna. (Jämtland.) 
Ordagrant översatt: 'tio tättingungar (fingrarna) dra en fispung (byxorna) 

uppför Säselbacken (baken)'. Ordet Säselbacken associeras på uppteek-
ningaorten med namnet Cecilia, som i dialekten lyder S ä se 1. Av variant-
former, som finnas på olika håll, må här anföras följande södermanländska 
gissgåta, hämtad ur Gustaf Ericssons samling i Vitterhetsakademien: 'Tie 
tittelungar drar upp en fespåse_ över flitinthåk e åsär'. Till denna gåta 
har upptecknaren antecknat följande förklaring: 'Här menades knäbyxorna 
eller s. k. härvilhorn, vartill inga hängslen nyttjades, utan man måste som 
oftast rycka upp dem, då de skred ned på höfterna'. Även av den söder-
manländska gåtan ha antecknats varianter, vari förekomma ortnamn eller 
vad som liknar ortnamn: `Dandoidi bärg' eller `Runtunä bärg' i st. f. 
håll e åstir'. 

c. Gåtor om olika yrkesutövare: repslagaren, ringaren, 
mjölnaren, krukmakaren, skräddaren, skomakaren, sotaren. 
Exempel: 

16. Vad är det för folk, som lever av väder ock vatten? 
Mjölnare. (Södermanland.) 

17. Ocken trampar, så det stampar bort i bärgen? 
Ringaren. (Dalarna.) 

d. Gåtor om redskap ock föremål, som användas i det 
dagliga livet: 

aa) Redskap ock föremål använda vid manligt arbete: töm-
men, selen, sadeln, vagnen ock vagnsjulen, hästskosömmen, 
plogen, årderstången, harven, skäran, lien, slipstenen, risseln, 
ärtkraken', yxan, huggkubben, kolryssen, skomakarnas tråd, 
brännvinspannan, kulan. Mellan gåtorna om redskapen ock 
de ovan under b berörda gåtorna om arbeten ock sysselsätt-
ningar finns ingen fast gräns. Exempel på gåtor om redskap, 
som företrädesvis användas vid manliga sysselsättningar: 

Ställning, varpå ärter upphängas till torkning. 
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18. Krokat vykse, 
kroku.t tatidd, 
i smidjen smidd 
O ma rauven gnidd, 
utta som en is, 
inna som en gris 
o lavanes bå på o pyny. 

Sadeln. (Jämtland.) 
Ordagrant översatt: Krokigt vuxen, krokigt täljd, i smedjan smidd 

ock med röven gniden, utanpå (hal) som en is, innanför som en gris ock 
levande både på ock under. — Den i detta sammanhang mindre begripliga 
jämförelsen »utta som en is, inna som en gris» synes ha inkommit i denna 
gåta genom sammanblandning med en helt annan. Jfr nedan nr 26 ock 
29 samt 551 

Fyra ock tjugu jungfrur genom ett led, 
alla vända de huvuna ned. 

Sömmen i hästskon. (Bleking.) 

Vad är det, som går uppför backe ock nedför backe 
ock skär svarta skivor? 

Plogen. (Västergötland.) 

Ägg, men inga ungar, 
lår', men inga pungar, 
bak, men ingen buk. 

Lien. (Närke.) 
Lielåret är den vinkelböjda del av lien, varvid orvet fästes. 

Trind, trinneri, trissen l, 
pissen 2, 
vantens  över ranten4 ; 
inga fötter hade han, 
ock inga fötter fick han. 

Slipstolen. (Södermanland.) 
Slipstenen. 2  Slipvattnet. 3  Handen med vante på. Veven. 

Går till skogen ock tittar hemåt. 
Yxan på bondens axel. (Västergötland.) 

bb) Redskap ock föremål använda vid kvinnliga arbeten: 
grytan, stekpannan, grythängseln, sleven, bakredskapen, bak- 
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grisslan, naggen, ugnskvasten, bakveden, spinnrocken, spinn-
rocksrullen, pinnarna i spinnrocksjulet, sländan., nystvindan, 
vävstolen, skedkloven (slagbommen), vävskälet, skottspolen, 
varpen, ullen, kardan, strumpstickorna, nystanet, synålen, nål-
huset, knappnålen, fingerborgen, silen, sikten, sopkvasten, vag-
gan. Exempel: 

Sitor som baron, 
kerar som graf, 
bara trampas som än gamlian hund. 

Spinnrocken. (Estland.) 
Ordagrant översatt: Sitter som en baron, kör som en greve, men 

trampas som en gammal hund. 

Ekigt ock bokigt 
ock barkat ock bett, 
i skogen är det hugget, 
i smedjan är det smitt, 
i fårkätten har det sin föda. 

Kardan. (Västergötland.) 
Jfr nr 18! 

Runt som ett ägg, 
räcker runt om kyrkovägg. 

Nystanet. (Ångermanland.) 

Det kom e jumfru frå främmande land, 
armlös, enögd ock tarmlös, 
men ändå jälpte hon mången fram. 

Synålen. (Södermanland.) 

cc. Övriga vardagliga föremål ock företeelser: ringen; kni-
ven i slidan,-  matskeden, tobakspipan; fiolen, tärningen; säng-
fällen, örngottet; kjorteln, stöveln, skon, skor med näverbotten, 
skosulan, skoremmen, strumpan, vantarna; spegeln, borsten; 
åderlåtningsjärnet, kryckorna; talgljuset, ljusveken; klockan, 
perpendikeln; besmanet; vidjeknippan, oket, hösäcken, löv-
kärven som kastas in i fårkätten, koskällan; vattensån, öl-
tunnan, svickan ock tappen i en drickstunna; skidstaven, skid-
remmen, hålet efter skidstaven; båten, skeppet, seglet, fisk-
noten; brevet, gåspännan; likkistan, kyrkklockan. Exempel: 
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Kärasten skickar 
till kärasten sin 
ett bottenlöst kar 
över villande hav. 
Det brygger hon med, 
det bakar hon med 
ock gör alla sina sysslor med. 

Ringen. (Småland.) 

Rätt vuxet, 
krokot talt', 
önat 2  i fårahus, 
fålat i stall, 
ligger i bondens knä ock sjunger lekar. 

En fiol med strängar av fårtarmar ock stråke av hästtagel. 
(Småland.) 

Täljt. 2  Värbet ön a betyder i Värendsmål 'föda' om får ock getter. 
Ursprungligen har väl gåtan åsyftat nyckelharpan, då uttrycket 

»ligger i bondens knä» anger, att instrumentet spelats på spelmannens knä, 
såsom sker med nyckelharpa. 

Vad är det, som går till ån ock dricker ock lemnar 
inmätet hemma. 

Kuddvaret, när det tvättas. (Närke.) 

Vem är det, som är djupare än den djupaste sjö? 
Kjorteln, som är utan botten. (Södermanland.) 

Vad är det, som går uppefter backe ock utför backe 
ock bär ett manlår i mun? 

Stöveln. (Södermanland.) 

Ludi ludi lettan, 
hoppa i kättan, 
ludit som i får 
å har int i hår. 

Lövkärven, som kastas in i fårkätten. (Nyland.) 

Hugg östabäck, 
hugg västabäck, 
ock ingen sp4a. blir. 

Koskällan. (Ångermanland.) 



EXEMPEL Pi GÅTOR: SAKGÅTOR 31 

E skoen växar e, 
opa lånde fes e, 
e vattne lävor e, 
ute aildn daior e. 

Båten. (Estland.) 

Ordagrant översatt: I skogen växer det, uppå landet födes det, i 
vattnet lever det, uti elden dör det. Sista raden syftar på den gamla seden, 
att uttjänta båtar skulle.  brännas upp. 

Vad det är, som reser bort, ock när det kommer till- 
baka, så lägger det händerna in i buken? 

Båten ock årorna. (Jämtland.) 

Förr hade jag liv 
ock levande var 
ock kunde levande föda, 
men nu är jag död ock levande bär 
ock går över kvicka' ock döda. 

Skeppet. (Södermanland.) 
Levande. 

Som en särskild grupp kunde urskiljas de mycket vanliga 
bokstavsgåtorna. Exempel: 

Det finns i solen, men inte i månen, 
det finns i Halland, men inte i Skåne, 
det finns i röven på lille Daniel. 

Bokstaven 1. (Västergötland.) 
* 

e. Livsförnödenheter: mjölken, filtråget; smöret; ägget, 
korven, saltet, pannkakan, degen, maltet, det hembryggda ölet, 
brännvinet, tobaken. Exempel: 

Vem takar sig själv i bondens hus? 
Mjölken som täcks av grädde. (Södermanland.) 

Tio drager fyra ur kött ock blod i trä ock ur trä ock 
i trä ock in i kött ock blod igän. 

Mjölken. (Gotland.) 
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Dä komm e tynna ifrå Inlann 
o jeck te Utlann 
mä två slags drecka, 
vasken tapp eller svecka. 

Ägget. (Östergötland.) 

Lilla tryne låg i vrån, 
Lorva torva låg uppå'n. 

Ägget. (Södermanland.) 

011e bolle 
låg på skolla, 
011e bolle 
trilla ner. 
Ingen man 
i detta land 
011e bolle jälpa kan. 

Ägget. (Södermanland.) 

Skinn till väggar ock skinn till tak ock ett trälås 
till dörr. 

Korven, som sammanhålles med en korvspeta. 
(Södermanland.) 

Svart i botten ock vit i toppen, pusslar ock gör gott 
i kroppen. • 

Ölet. (Småland.) 

Vad är det, som går uppefter kopparbärget, utföre 
kopparbärget, genom vatten ock träd ock Människan 
med? 

Brännvinet. (Södermanland.) 

f. Gåtor om byggnader ock inredningen i dylika: kyrkan, 
kyrknyckeln, skvaltkvarnen., kvarnstenarna, skakvalen i kvar-
nen, skovlarna i kvarnjulet, väderkvarnen, ladan, bastun, käl-
laren., fähuset, fårkätten, gödselgluggen, ugnen, skottluckan 
för gluggen eller vindögat i en forntida stuga, forntida tak-
fönster av utspänd hinna, muren, skorstenen, spjället, bakugnen, 
spisen, spisstolpen, dörren, dörrklinkan, låset, nyckeln, häb- 
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bärsnyckeln, tröskeln, sängstolparna, takrännan, väggspringan, 
mossan i väggen. Exempel: 

Viter sten 
på åkerren; 
mycket dött, 
intet fött; 
mycket folk, 
men ingen hemma. 

Kyrkan. (Småland.) 

Gick jag mig på knicki knacke, 
fick jag se ett litet hål, 
titta jag därin, 
fick jag se en gammal gubbe, 
hackade kål, kokade välling, 
fingerlösen spela, 
fotlösen dansa, 

knäpplösen sjöng. Kvarnen. (Ångermanland.) 

Vad är det: torrgranen dansar på bärget? 
Skakvalen på kvarnstenarna. (Hälsingland.) 

Soman itor e inn, 
o vinton skitor e ur se. 

Höladan. (Estland.) 
Ordagrant översatt: Om sommaren äter det in ock om vintern skiter 

det ur sig. 

Pick pack pinne, 
hälften ute ock hälften inne. 

Skottluckan för gluggen i en forntida stuga. 
(Småland.) 

Lilla grå skinn, 
hälften ut ock hälften in 

Forntida takfönster av utspänd hinna. (Småland.) 

Skinge vinge, 
hälften ute ock hälften inne, 
hälften i himmel, hälften på jord. 

Samma som föregående. (Västergötland.) 
3-30959. SV. iandsm. 1930. 
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Tynnt mälla kållt å värmt. 
Fönstret. (Östergötland.) 

B_airt uta som en is, 
löen1  inna som en gris. 
Fönsterrutan, när det bildats is på insidan. 

(Hälsingland.) 
Luden. 

Samma gåtf råga förekommer på andra håll med det antagligen ur-
sprungligare svaret »talgljusen med veken». Liknelsen med isen ock grisen 
finns även i en gåta om sadeln på flera håll, så i Jämtland ock Småland. 
Se nr 18! 

'N vit 'n häst stå ti ron1  o hall rompa oppjenning 
take. 

Muren med skorsten. (Ångermanland.) 
Vrån. 

Vad är det, som mäst hantamas 
ock minst omtalas? 

Dörrhandtaget. (Ångermanland.) 

g. Gåtor om människans omgivning i övrigt: brunnen, 
beteshagen, åkrarna, gärdesgärdsstören, landsvägen, bron, kyrko-
gården. Exempel: 

Trint å trångt, 
spanä långt, 
kungens hästar orka inte draga det. 

Brunnen. (Södermanland.) 

59. Ett hus fullt med mat, 
med glesa väggar ock inte något tak. 

Beteshagen. (Västergötland.) 

60. Längre än långt ock inte når ovanom lynget.1  
Vägen. (Jämtland.) 

Ljungen. 
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Jag såg på vägen vägar, 
väg var över väg, 
väg var under 
ock väg på alla sidor. 

En resande for på en bro, medan en fågel flög 
däröver ock en fisk sam därunder. 

(Södermanland.) • 
* 

h. Gåtor om djur: hästen, kon, kor som stångas, ko-
svansen, oxen, kalven, fåret, gumsen, lammet, geten, grisen, 
galten, tuppen, hönan, kycklingen, gåsen, katten, hunden; lop-
pan, lusen, råttan, flugan, biet, spindeln; skatan, staren, stor-
ken, ugglan; ekorren, igelkotten, haren, älgen, mården, vargen, 
björnen, mullvaden, fisken, kräftan, blodigeln, masken, snigeln, 
tordyveln. Exempel: 

Det var en fyrknytt stuga 
ock en järnstång under var knut, 
förlåt för dörren 
ock två fönster på tvärväggen. 

Hästen. (Ångermanland.) 

Två stå i sky, 
två stå ock ly, 
två visa vägen i by, 
fyra gångare, 
fyra slångare 
ock en efterslängare. 

Kon. (Ångermanland.) 

Dagveten 
stog på åkerboten 
ock klöv horn. 

Tuppen stod på gödselhögen ock gol. 
(Södermanland.) 

Står på en, 
böster ben, 
fläker horn ock tutar. 

Jfr 117! 
Tuppen. (Blekinge.) 
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Före som ett nystan, 
mellan som en säck, 
efter som en käpp. 
Fyra fililinker 
ock fäm håliholker 
på var fililink. 

Katten. (Ångermanland.) 

Katten på vind 
Joar ock vill in, 
hakar säker på kroken. 

Det är katten det. (Västergötland.) 

En golvspringar, en dörrtiggar ock en tala-
mandus utpå gården. 

Hunden. (Ångermanland.) 

Högre än kyrkan, 
lägre än slädan, 
vit som en mavi, 
svart som en ram2, 
rumpe som en räv 
ock dansar som en ålderman. 

Skatan. (Gotland.) 
Mås. 2 Korp.  

70. Bakai som en f14aka2, 
fl-ammas  som en haka', ' 
mittpå som i nYst2, 
dansar som den finaste jomfru. 

Skatan. (Jämtland.) 
Baktill. 2 (vagns)flake. 8  Framtill. Hake. Nystan. 

Sista raden läses upp i riksspråksform. 

i. Gåtor om växter ock växtdelar: linet, linfröet, hum-
len, kålhuvudet, rovan, moroten, nötbusken, nöten, äpplet, pä-
ronet', körsbäret, smultronet, jortronet, nyponet, ekollonet, 
pumpan, löken, kaffebönan, brännässlan, tisteln, ängsdunet, 
vallmon, roten, karten, märgen i träden. Exempel: 
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Litet som en lus, 
brunt som en mus, 
grönt som en äng, 
blått som en duva, 
ock kläder hela konungens hus. 

Linet. (Västergötland.) 

En rakotan stakotan fader, 
en vriditan sniditan moder, 
en hoppotan koppotan doter, 
en vippotan tippotan son. 

Humlen. (Österbotten.) 

Det står en dräng 
på vår äng, 
han kan stinga, 
men inte springa, 
han har *en röd mössa. 

Tisteln. (Östergötland.) 
Rak som en stång 
med huvuden mång, 
vitt som en svan, 
bäddar mång säng. 

Ängsdun till bolstrar. (Småland.) 

Rött i toppen ock svart i roten. 
Karten. (Jämtland.) 

j. Övriga gåtor om naturen ock naturföreteelser: jorden, 
skogen, vattnet, forsen; himlavalvet, solen, månen, stjärnan, 
stjärnhimmeln, Karlavagnen, ny ock nedan, årstiderna, dagen 
ock natten; rägnmolnet, rägnbågen., vinden, solskenet, mån-
skenet, åskan, dimman, daggen, snöflingan, isen, istapparna, 
stubbe med nyfallen snö på; elden ock röken, eldgnistan, 
ljuset, skuggan, ljudet, sandkornet. Exempel: 

Min mor hade ett lakan, som ingen kunde fålla, 
min far hade pängar, som ingen kunde räkna, 
min bror hade en bulle, som ingen kunde skära, 
min syster hade ett äpple, som ingen kunde bita uti. 

Himlen, stjärnorna, solen ock månen. (Stockholm.) 
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Stalle ä fullt mä får, 
än fagiran bäss står mittute. 

Himmon mä stjana å mån. (Estland.) 
Ordagrant översatt: Stallet kr fullt av får, en fager bagge står mitti. 

Du ser 'et, 
jag ser 'et, 
hela vä.4a ser 'et, 
ock det finns ej ändå. 
Himlens slut vid skogsbrynet. (Östergötland.) 

En svartböglig i ko 
gick över stångalösa bro. 
Ingen man i detta land 
denna koen mota kan. 

Molnet. (Småland.) 
Svartrandig. 

Högt över jorden, 
lågt under himlen, 
underliga fatt. 
Den, som denna gåtan gissar, 
skall sova hos mig i natt. 

Rägnbågen. 

Går i hairma å int fnaskar.1  
Solstrålen. (Hälsingland.) 

Går i halmen utan att prassla. 

Det står en oxe på torr en bärg 
ock råmar över röda hav. 
Hans knoppar äro av gull 
ock hans namn finns än i dag. 

Åskan. (Härjedalen.) 

Fågel kom flygande, 
vinglös ock bringlös, 
satt sig på lövlös gren. 
K.ommer e jungfru, 
tar'n utan hand, 
kokar'n utan gryta, 
äter'n utan mun. 

Snöflingan ock solen. (Dalarna.) 
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Ett vintervuxet träd, 
roten upp ock toppen ned. 

Istappen i takkanten. (Jämtland.) 

Fadern hinde knappt komma till världen, förrän 
sonen satt på taket. 

Elden ock röken. (Västergötland.) 

Litet ock rött, 
rätt som det flyger, 
så faller det dött. 

Eldgnistan. 

Tuppelurn hade en hund. 
Han är som du, han är som jag, 
han är som folk, han är som fä, 
han är som tupp, han är som trä, 
han är som alla de djur i skogen är. 

Skuggan. (Hälsingland.) 

Mindre än myggan, bär kyrkan på ryggen. 
Sandkornet. (Södermanland.) 

k. Gåtor om andra begrepp ock företeelser: hemligheten, 
lögnen, visheten, faran, namnet, sömnen; året, månaderna, 
veckorna, dagarna, tiden; hålet; gåtan. Exempel: 

För litet åt en, lagom åt två ock för mycket för tre. 
Hemligheten. (Västergötland.) 

En blind man såg en hare springa över en väg. 
En lam löpp ock tog fatt i 'n, 
ock en naken tog'n på sig. Lögnen. (Jämtland.) 

Gåtan upplästes på riksspråk av sagesmannen, ehuru han annars 
föredrog många gåtor på dialekt. — Formen löp p är främmande för såväl 
ortens dialekt som för det lokala riksspråksbruket. 

Ett träd allena 
med tolv grenar, 
fyra bon i var gren, 



40 GEIJER OCK CAMPBELL, GÅTOR 

sju ungar i vart bo, 
ock var unge har sitt besynnerliga namn. 

Året, månaderna, veckorna, dagarna. (Västergöt- 
land.) 

Vad är bättre än gud, 
sämre än synna? 
De döda äter det, 
om de levande åte det, så skulle de dö. 

Intet. (Södermanland.) 

Diss mir 'n tar ifrå, 
diss större blir de. 
Diss mir 'n lägger te, 
diss mindre blir de. 

Hålet. (Södermanland.) 

När en inte vet vad det är, 
så är det något; 
när en vet vad det är, 
så är det inte vad det var. 

Gåtan. (Närke.) 

De i det föregående anförda exemplen på »sakgåtor» ha. 
samtliga varit sådana, som handlat var ock en om sitt sär-
skilda föremål eller om en grupp av föremål eller moment i 
en handling, som tillsammantagna bildat ett helt. Därjämte 
finnas dubbelgåtor eller sammansatta gåtor, som innehålla 
två eller flera led, vart ock ett handlande om sitt särskilda 
föremål, stundom parvis förbundna genom motsättning eller 
parallellism. Hithörande gåtor ha gärna ett uppbyggande syfte 
ock närma sig därigenom de i det följande anförda s. k. »läro- 
gåtorna». Exempel: 

Var är vägen som bredast? 
Var ligger människan som ledast? 

Syndens väg. Hälvetet. (Småland.) 

Vad är sötare än sött? 
Vad är fetare än fett? 
Var har sola sitt säte? 
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Var ligger döder mans fötter? 
Vart flyga svalorna om hösten? 
Vem bygger den bredaste bro? 
Var lever fisken bäst i ro? 
Vem ropar högre än tranan? 
Vem är vitare än svanan? 

Sömnen. Jorden. I himlen. I öster. Åt söder. 
Isen. Under isen. Åskan. Änglarna. (Söderman- 
land.) 

Jfr nr 122 ock gåtvisan i 123: »Sven Svan uti marken en vallhere gick». 

B. Berättelse- ock benämningsgåtor. 

Berättelsegåtor skildra eller efterfråga med förtäckta ock 
ofta förvrängda ord en tilldragelse eller en situation. Detta 
sker stundom med, stundom utan en om också förkrympt saga 
eller annan berättelse som ram. Benämningsgåtorna efterfråga 
de värkliga benämningarna på vad i förtäckta ordalag fram-
ställts. Då berättelsegåtor ock benämningsgåtor i mycket hög 
grad flyta över i varandra, sammanställas de här i en avdel-
ning, som tillika innefattar vad stundom kallas »situationS-
04tor». 

a. Först anföras exempel utan ramberättelse: 
Bonden. stod på sin hunka-punka 
ock fick höra sin pipengälla; 
strax tog han sin rödkulla 
ock red till Bokulla; 
ock när han kom till Bokulla, 
så var halva inne ock halva ute. 

Bonden stod på logen ock fick höra sin get, då 
tog han sin röda märr ock red till rävlyan, ock 
då han kom dit, var halva geten ute ock halva 
inne.•  •(Småland.) 

Jfr nr 98-100! Gåtan förekommer i en mängd varierande former ock 
kombinationer, varvid bonden ibland tänkes stående på logen, ibland på 
taket, sysselsatt med att sota, ibland på kolmilan. 

Bonn stog på Hunka-punka, 
locka på si Pingla-skälla. 
Gick sen te si Rökäkula 
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å sa åt si Lortpulla: 
»Kast ifrå deg Skvättingen! 
Locka te deg Vättingen! 
För Gråningar 
hålla på må Väplingar 
ut på gäle.» 

Bonden stod på logen ock lockade till sig sin get. 
Gick sen till sin stuga ock sa till sin hustru: 
»Kasta ifrån dig barnet! Locka till dig hunden! 
För vargarna hålla på med lammen ute på gärdet.» 
(Närke.) 

Dä sto en bonn på åkern 
på fämm å tjuge f8tter å rate: 
»Vinnspjäll, släpp ut björn! 
Dä kåmmer aveksskaft 
ifrå feskafjäll, 
vill äta 8pp våra rotamöss.» 

Lösningen har uppgivits på följande sätt: Bonnen 
på fämm å tjuge Utter, dä va på e harv. Å 
rofte »Vinnspjäll!» — dä va tjärnga. »Släpp ut 
björn!» dä va hunn. »Då kåmmer aveksskaft», då 
va varja. »Ifrå feskafjäll», då ä fön. »Vell äta 
8pp våra rotamöss», dä va svina. (Östergötland.) 

Till förklaring av gåtans ord av eir skafts (antagligen en samman- 
sättning av avel! ock skaft, d. v. s. 'skapat') berättas en sägen: »Jo si 
lappa fikka hit tie p8jka, sa di, mä tie varja vann (med tio vargar var). 
Å di skulle bli här i tie år, så ha di pratat å sakt, å sån skulle di 
hemm ijänn må sina tie varja, men d8m die hade avirat här, d8m fekk vi 
här. Dä va hetaning te få, vell ja 18va.» 

Gubben stog på sitt himmer å tjimmer, 
hörde sitt pipen i gall. 
Tog han sin hökull 
å red till jökull. 
Ette komme viss vass, viss vass. 

Prästen stod på sin förstubro, hörde sin kyrk- 
klocka. Tog han sin häst ock red till kyrkan. 
Efter kom mycket folk. (Ångermanland.) 

Gumma stog i fäggusdörra å höllt i si Fibbelurä. 
Så kom en bonde från här å där 
å hade ett lass me läppetär. 
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Så sa gumma: »Om ditt läppetär låge i mi Fibbelurä, 
så vure ho lickre än o ä». 

Gumman stod i fähusdörren ock höll i sin ko 
Fibbelura. Så kom en bonde från obekant ort 
ock ,hade ett hölass. Så sade gumman: Om ditt 
hö låge i min ko, så vore hon likare (bättre) än 
hon är. (Södermanland.) 

Pievä stog ve pink, 
som hade slarvur i sin buk. 
Ock fram kom pjeskil, 
ock pjeskil på pjevä 
ock pjevä på pjuk 
ock pjuk ikull, 
ock ingen ville ha skull, 
att pjuk föll ikull. 

Hustrun stod vid grytan ock kokade kött-
stycken. Bonden skuffade till hustrun, så 
att hon föll på grytan o. s. v. (Söderman-
land.) 

Gubben geck tä skogen 
mä rö» rämme; 
ätter tralla trogen 
mä gråan gränj e. 

Gubben med bara händer, gumman efter med 
hans vantar. (Dalarna.) 

Det var en man, 
men det var ingen man, 
han gick i en skog, 
men det var ingen skog, 
han gick på en väg, • 
men det var ingen väg, 
han hittade en ting, 
men det var ingenting. 
Ilade han sett det, 
så hade han inte tagit det, 
men nu såg han det inte, 
ock därmed så tog han det. 

En gosse gick på en stig i en hasseldunge 
ock hittade en ihålig nöt. (Västergötland.) 
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Tvåben satt på triben ock åt på enben, ock då kom 
fyrben ock vill ta enben åv tvåben; men då vart 
tvåben arg ock tog triben ock slog fyrben i skallen, 
så fyrben sprang baklängins ut ock gnall. 

En karl satt på en trefotad stol ock åt på en 
grisfot, ock då kom en hund ock ville ta gris-
foten. (Uppland.) 

Den levande tog den döde i håret, 
ock den döde till att skrika, 
ock folket till att springa. 
Då kom en man gångandes, 
han gick på sin moder, 
gick in i sin hustru, 
hade sin fader i munnen, 
ock talade med hela sin släkt. 

Klockaren fattade klocksträngen, så att klockan 
började ringa ock folket gick till kyrkan. Då 
kom prästen, gick på jorden, gick in i kyrkan, 
talade med hela socknen om Gud. (Smålailid.) 

'N lavanes stig på 'n dan, så at'n dau skrik. 
Folitje te o 
går på'n mor sin o hin i a syster si 
o ber 'n far senn ti munna. 

Kyrkan. (Jämtland.) 
Ordagrant översatt: En levande (klockaren) stiger på en död (trampa 

till kyrkklockan), så att den döde (klockan) skriker. Folket till att 
fyka (vimla), går på sin mor (jorden) ock in i sin syster (kyrkan) ock bär 
sin far (Hånens lekamen, nattvardsbrödet) i munnen. 

b. En särskild typ utgöras av gåtor, som innehålla en 
anhållan om lån, framställd i förtäckta ock tvetydiga ordalag. 
Exempel: 

Om .jag får låna 
stordunsen din 
i stordånafuskan min, 
så ska du få låna 
hängfösan min 
i varmskvasslan din. 
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Den ena' gumman kommer till den andra 
ock ber att få låna hännes kärnstav, då 
skall den andra få låna hännes käse i sin 
ostgryta. (Ångermanland.) 

Grannkvinna talte te grannkvinna si: 
Får ja läna Resefessa, di, 
mä ja resefessar Runta mi? 
Så ska du få släppa di liornmulta-skulta 
på mi resefessade Runta. 

Lösningen är: Får jag låna din räfsa, medan 
jag räfsar min äng, så ska du få släppa din ko 
på min räfsade äng. (Närke.) 

c. Av gåtor med ramberättelse märkas följande: , 
aa) 'Gåtan berättar i förstäckta ordalag vem den är, i 

vars mun gåtan är lagd. Exempel: 

En konungason var på jakt, ock när han återkom till 
sin faders gård, hade han med sig en ung flicka av 
stor skönhet. Han ville så taga hänne till gemål, 
men den gamle kungen gav icke sitt samtycke, innan 
hon gjort reda för sin ätt ock härkomst. Då kvad 
hon: 
En fisk var min far, 
en man var min mor, 
en ko födde mig, 
en ek klädde mig, 
en häst friade till mig, 
ock en kungason fick mig. 

Lösning: En man vid namn Fisk fick en 
dotter, som han lät utsätta i skogen. Men 
flickan hittades av en herde, som upptog 
hänne, födde hänne med komjölk ock gömde 
hänne i en ihålig ek. När så konungasonen 
red i skogen på jakt, stack flickan fram sitt 
huvud ur eken. Då skrämdes prinsens häst 
ock tvärstannade ock begynte starrbliga. Men 
konungasonen varseblev flickan, förde hänne 
till sin gård ock tog hänne till sin drott-
ning. (Småland.) 
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bb) Gåtan anger medels omskrivningar släktskapsförhäl-
landen. Exempel: 

En kvinna satt vid ett led med ett barn på armen. 
Så kom en man gåendes ock frågade, vem som rådde 
om barnet. — Jo, svarade kvinnan, detta barnets 
mor har legat i min moders sköte. 

Svar: Hännes eget barn. (Småland.) 

En man kom ridandes på vägen ock mötte ett litet 
barn, som grät bitterligen. 
Varför gråter du? frågade mannen. 
Jo, sade barnet, jag gråter för att ni är väl min 
far, men se jag är inte er son. 

Svar: Barnet var hans dotter. (Småland.) 

Två jonelag voro ute på fältet. När de skulle 
vila, satte kvinnorna sig på gräset, ock var tog den 
andras man på sitt knä ock löskade honom. Så kom 
där en gåendes ock sade: Ni måtte säkert vara släkt, 
efter ni liggen så? — Ja, svarade den ena kvinnan, 
de äro bägges våra fäder, bägges våra mödrars män 
ock bägges våra äkta makar. 

Svar: Två änkemän hade gift sig med varandras 
döttrar. (Småland.) 

Min fader det var, 
hans moder jag blev, 
det barnet, jag födde, 
var min moders man. 

. Svar: En dotter, som uppehöll livet på sin 
fader i fängelset genom att giva honom di. 
(Småland.) 

cc) Gåtan innehåller '  omskrivningar av namn. Exempel: 

En härreman kom till gäst hos en bonde, som alltid 
var ordkarg ock tvärgåen. Så frågade härremannen: 
Vad heter din hustru? 
Bonden svarade: Såsom högst i stugan. 
OM en stund frågade härremannen åter: Vad heter 
din son? 
Bonden •svarade: Såsom änden på repet. 
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Slutligen frågade härremannen: Vad heter din dotter? 
Bonden svarade: Såsom vackraste tiden på året. — 
Vad hette de? 

Hustrun hette Åsa, sonen Knut ock dottern Val-
borg. (Småland.) 

dd) Gåtan innehåller förstuckna meddelanden mellan 
älskande. Exempel: 

En ungersven kom i ett gästabud, där många jungfrur 
voro samlade. Så sporde han: 
Jag gick här fram för sju år sen, 
jag tappa mitt äpple i grön äng; 
är någon här i detta lag, 
som detta äpplet hittat har? 
Ja, sad' hon. - 
Som du? sad' han. 
Som du, sad' hor. 
På jord? sad' han. 
Under jord, sad' hon. 

Han hade haft älskog med den ena jungfrun, 
ock hon lät honom så med förtäckta ord veta, 
att hon fått barn, att det var en gosse, ock 
att barnet var dött. (Småland.) 

En man hade farit i främmande land ock kommit hem. 
Så ville han hemligen råka sin käresta, men hon var 
borta i julagille. Då bad han sin fosterbroder fara dit 
ock med förtäckta ord giva hänne underrättelse. Ja, 
han for, ock när han kom in i gillestugan, hälsade han: 
Jag skulle hälsa från Eder vän ock min frände. 
Han tillade: 
Frost är ute. 

Gästerna svarade på hälsningen ock sade: Ja vi 
veta, att det är kallt ock fruset att färdas ute. 
Men vännens käresta förstod ordens dolda mening 
ock tillade: • 

Hälsa du min vän ock Eder frände, 
att när birken blottas 
ock enen torkas 
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ock träden falla i skogen 
ock den döde vakar över den levande 
ock hornet klövjes i lilländan, 
då skall jag knäppa mitt bälte om hans länder 
med en knut ock tio änder. 

Lösning: Mannen hette Frosten. Hans käresta 
ville möta honom, sedan maten på björkediskarna 
var uppäten, enestopen tömda på öl ock gilles-
folket fallit i sömn. När så elden brunnit ned 
i askan ock tuppen gol första hanegället, ville hon 
komma ock omfamna honom. (Småland.) 

118: Snoppen fräga fästmöa, när en feck komma te o. 
Ho svarte: 
När enatösker är tömd, 
när fura trötener är stängd, 
när skojeri faller, 
när den döe täck över de levan.e. 

När drickeskannan av ene är tömd, när dörren 
av furu är stängd, när folket lägger sig, när 
falaskan täcker . över elden i spisen. (Hälsing- 
land.) 

ee) Gåtor, varmed en dödsdömd friat sig från döden 
(halslösningsgåtor) eller annars någon friat sig från straff eller 
skuld eller vunnit en belöning. en del fall kräves, att den 
som skall fria sig från straff eller som skall vinna belöningen, 
framställer en gåta, som ingen kan lösa; i andra fall kräves 
av honom, att han skall lösa en av dommaren, kungen o. s. v. 
framställd gåta. Exempel, då gåtan framställes av den som 
skall fria sig från straffet etc.: 

1.19. En man var dömd till döden, men skulle få behålla 
livet, om han kunde säga en gåta, som ingen kunde 
gissa. Han gick så ut, ock när han kom tillbaka, 
lydde hans gåta så: 

Den livlöse åt upp den ofödde, 
under jord ock under sol, 
under rinnande vatten, 
högt upp i träd. 



EXEMPEL PÅ GÅTOR: STRAFF OCK BELÖNING 49 

Tolkningen av gåtan är denna: Han själv var 
den livlöse, efter som han var dömd från livet. 
När han gått ut, mötte han en dräktig sugga; 
hänne slaktade han ock tog från hänne en 
ofödd gris. Sedan gick han ut i rägnet, lade 
en jordtorva på sitt huvud, klev upp i ett 
högt träd ock åt upp grisen. (Småland.) 

En annan man, som likaledes var saker på sitt liv, 
men skulle få lösa det med en gåta, gick rådvill ut 
för att övertänka. När han kom igän, sade han: 

Oråd fann gott råd: 
Sju sjungande tungor 
i en kroppalös huvudskalle. 

Lösning: När han gick rådlös omkring, hittade 
han ett gammalt hästhuvud, vari en fågel 
byggt sitt bo. I boet lågo sju pipande ungar. 
(Småland.) 

Jfr 1251 

Dä va en törpare söm va skyldi sin harre möe pänga. 
Så sa harren åt hömmen, att han sulle betala. Då 
kunne han inte de. Då sa harren åt hömmen, att 
öm han kunne sätta för hömmen e gåta, söm han inte 
kunne gissa, sulle han slippa betala. Då gick törparn 
ut å va så lessen, rysli lessen va 'n. Va sulle han 
hitta på för e gåta måntro? Så mötte han e hustra, 
söm köm rianes på e marr. Å hustra va havane, å 
marra va dräkti. Då geck han te harren å sa: 

Ja mötte ett möte, sa 
med åtta läpa, 

tölv föte, 
e råmp å en snart. 
De gör min harre dyr skatt. 

Då rådde inte harren me gissa 't, å så feck 
törparn sin skuld å gild. (Småland.) 

Exempel då gåtan framställes av kungen etc.: 

Det var en kung, som hade satt upp en stor belöning 
åt den, som kunde svara på tre frågor ock svara rätt. 
Det var en bonde också, som' for dit, men han kunde 
inte gissa det. Då ville dottern hans fara, men han 

4-30959. Sv. landsm. 1930. 
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tyckte, att det skulle inte tjäna till något, ty hon 
skulle ändå inte duga till det. Men hon ville fara, 
ock så for hon. 

Första frågan var: Vad är sötast? Ock flickan 
svarade: Sömnen. Då frågade kungen: Vad är 
tyngst? Sorgen, svarade flickan. Vad är fetast? 
frågade han då. Jorden, svarade flickan. Då 
hade hon gissat rätt ock fick belöningen. (Norr-
botten.) 

Jfr nr 961 

Bland halslösningsgåtor märkes särskilt följande exempel 
på att en folkvisa handlar om dylika gåtor. 

123. Sven Svan uti marken en vallhere gick, 
där mötte han sig trollen så vreda. 
Kom, svara mig på frågor, som jag nu sätter fram! 
Kan du mina frågor icke svara, 
skall jag ditt liv slätt icke spara. 

Ock trollen de bo uti bärgen. 

Vallheren svarar, så rädder blev han: 
Jag är en olärder vallherdv man, 
men låten mig de frågor få höra. 
Vill Gud, så skall jag eder väl svara. 

Ock trollen de bo uti bärgen. 

Ock vad är rundare än som ett jul? 
Ock var hålla de den fagraste jul? 
Ock vad är vitare än svanan? 
Ock vad sjunger högare än tranan? 

Ock trollen de bo uti bärgen. 

Jo solen är rundare än som ett jul, 
ock i himmelen där hålla de den fagraste jul, 
ock änglarne ä vitare än svanan, 
ock åskan sjunger högare än tranan. 

Ock trollen de bo uti bärgen. 
,(Småland.) 

I originaluppteckningen (ett manuskript av P. G. 
Wistrand i Land smålsarkivet i Uppsala med signum 
92: 50) finnas ytterligare ett par strofer av lik-
nande innehåll, men slutet saknas. Jfr Geijer-
Afzelius, Svenska folkvisor, nr 39 Sven Svanehvit, 
jämte kommentar! 
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Sagan om prästen, som för någon förseelse dömts 
till avsättning, men fått löfte om straffrihet, därest 
han kran lösa vissa gåtor, som biskopen skall sätta 
för honom. Klockaren kommer, klädd i prästens 
kläder, ock löser i hans ställe gåtorna (hur långt är 
det från himlen till jorden? etc.). På biskopens sista 
fråga: »Vad tänker jag nu?,> svarar klockaren: »Att 
det är prästen, som står här, ock svarar». 

d. Slutligen skola anföras ett par exempel på förkrympta 
berättelsegåtor, som utan ramberättelse, vilken en gång funnits, 
framställa en under normala förhållanden omöjlig situation 
eller olöslig uppgift. 

Nie ungar, tie tungor i ett hugge, 
sjungande under jo, under so4 
å yverst i en talltull. 

En fågel med nio ungar hade gjort sig bo i 
ett hästhuvud, som fanns i toppen av en tall ock 
som var täckt av en jordtorva. (Hälsingland.) 

Jfr nr 120. 

;int gåuandor, 
änt rianstor, 
änt kerandor, 
bara te frammets ska du gå. 
Hålla mod du går? 

ive bockriggen. (Estland.) 
Ordagrant översatt: Inte gående, inte ridande, inte körande, bara 

framåt skall du gå. Hur färdas du? Svaret lyder i översättning: Grensle 
över bockryggen. 

C. Litrogåtor. 

Under denna benämning anföras här följande exempel på 
gåtor, hos vilka ett uppfostrande ock uppbyggande syfte eller 
syfte att väcka eftertanke, att inskärpa ett minne eller att 
uppöva förmågan av uträkning är mera framträdande än i 
regel hos föregående grupper. Ett undantag synes dock bildas 
av de sammansatta gåtor, varpå nr 95 ock 96 äro exempel. 
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a. Första rummet bland lärogåtorna intages av gåtor 
med bibliska eller religiösa motiv. Bland bibliska motiv, 
som förekomma i svenska gåtor, märkas: Adam ock Eva, Kain 
ock Abel, Lots döttrar, Bileams åsna, Röda havet, Elias him-
melsfärd, Absalom, Jona i valfiskens buk, Lazarus, Judas' kyss, 
Kristus på korset, Kristus i graven. Exempel: 

Häm llo aret( fjardailn from allt folike e värde? 
Kain. (Estland.) 

Ordagrant översatt: Vem slog ijäl fjärdedelen av allt folket i världen? 

Vad är det som skriker till Gud förutan mål ock 
tunga? 

Abels blod har varken mål eller stämma. Det 
skriker till Gud den dag i dag. (Jämtland.) 

En väg utan sand, 
en kyss utan kärlek, 
en galge utan rep. 

När Elias for till himla, när Judas kysste 
vår Härre, när Absalom blev hängd. 
(Småland.) 

Två rättfärdiga gingo till en orättfärdig ock bådo 
om det eviga livet, ock det fingo de. 

När Nikodemus ock Josef gingo till Pilatus ock 
bådo om Kristi lekamen. (Småland.) 

Vilken är den minsta bönen i bibeln? 
Mig törstar. (Jämtland.) 

b. En annan grupp gåtor, som torde kunna behandlas i 
anslutning till lärogåtorna, utgöres av vad stundom kallats 
sentensgåtor. Exempel: 

139. Åt vem betror människan sin bästa egendom? 
Åt låset. (Skåne.) 

133. Vilket träd är det tyngsta i världen? 
Tiggarstaven. (Skåne.) 
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Vilken dag omtalas inte i almanacker? 
Dödsdagen. (Skåne.) 

c. En särskild grupp bildas av problemgåtorna. Exempel: 

En räv fick se en flock gäss, som summo i ån. Så 
hälsade han: 
God dag, I hundra gäss! 
Men gåsbonden svarade: Ja, vore vi dubbelt så 
många som vi äro, ock hälften så många, ock fjärde-
4e1en så många, ock så dig därtill, så vore vi hundra. 
— Hur många voro gässen? 

Trättiosäx. (Småland.) 

Ett hushåll skulle färdas över sjön, men båten var 
liten ock orkade ej bära mer än tolv pund. Men 
nu vägde gubben tolv pund, ock käringen likaledes 
tolv pund „ock deras söner vardera säx pund. Vad 
togo de nu för råd? 

Först rodde sönerna över, ock den älste stannade 
kvar, medan den yngre rodde båten hem igän. 
Så rodde gubben över, ock den älste sonen for 
hem med båten. Så rodde åter bägge sönerna 
över, ock den äldre stannade hos fadern, medan 
den yngre förde hem båten. Så for käringen över, 
ock den älste sonen förde hem båten. Sist rodde 
bägge sönerna tillsammans. (Småland.) 

Två farar å två siner gi ut åt skoen å skjöut tri 
härar, å kvar fl ännan. 

Gammeldar, far å sonn. (Gammalsvenskby.) 

Ordagrant översatt: Två fäder ock två söner gingo ut i skogen ock 
sköto tre harar, ock var ock en fick en (hare). 

Tre käringar ock andra tre, ock tre ock tre ock 
trättitre, ock tre sprang förut, ock tre trava efter 
— hur många käringar var det? 

Tre, ty de andra voro inga käringar. (Stockholm.) 
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139. Inte har ak'et. 
vill int ha'et. 
Om ja hadd'et, 
vill ja 'nt mesta't. 

Ett flintskalligt huvud. (Västergötland.) 

140. Kommer di, så kommer di inte, ock kommer di inte, 
så kommer di lickväli. 

Bonden, som sådde ärter, menade, att de (ärterna) 
nog skulle gå till, om inte de (fåglarna) komme 
ock åto upp dem. (Södermanland.) 

D. Skämtgåtor. 

Gåtor med mera skämtsam, vitsartad karakter finnas av 
en stor mängd slag. 

a. Gåtor, som innehålla förvrängt tal. Häribland finnas 
fall, då någon oavsiktligt genom mistägning, genom om- 
kastning av ordföljden eller annars kommer att tala i gåtor. 
Dylika fall kunna sedan i traditionen utsmyckas ock utbildas. 
Exempel: 

141. Ha ji sitt nan svart å vit gomarans kåk v?' 
Svart van vit, ock bak va'n fram. 
Baka sprang'n, 
framma jeck'n. 
Vi meste'n fäm vecker, 
förrn vi feck'n. 

En gätare, som söker en bortsprungen kalv. 
(Ångermanland.) 

1  Godmorgonskalv. 

b. Gåtor, som söka förbrylla eller överrumpla genom en 
oväntad vändning. Ofta ligger lösningen mycket nära till 
hands. Exempel: 

142. Bonden går ock letar efter det han inte vill ha. 
Hål i gärdesgården. (Uppland.) 



EXEMPEL PÅ GÅTOR: SKÄMTGÅTOR 55 

143. Hålla gär kråka, tå a btrior fämra år gam;? 
Svar: Hon bärjar he sjat. (Estland.) 

Ordagrann översättning: Vad gör kråkan, då hon blir fäm år gammal? 
Svar: Hon börjar det sjätte. 

144. Vart flyga alla fåglar åt? 
Dit näbben pekar. (Dalarna.) 

145. Hurudana är stenarna på havsbottnen? 
Våta. (Skåne.) 

146. Hur många hår är det på ett halvt kalvskinn? 
Lika många som på den andra halvan. (Jämtland.) 

147. Varför viftar hunden med rumpan? 
Rumpan kan inte vifta med hunden. (Skåne.) 

148. När gör tänderna ont på haren? 
När hunden biter honom. (Skåne.) 

c. En grupp utgöres av de gåtor, som bygga på ord-
lekar eller ordklyverier. Exempel: 

149. Hur många loppor går det i en kappe? 
- Inga går dit, om dom inte hoppar dit. (Dalarna.) 

150. Tre ting i bondens hus: 
kann så ske'? 

Kanna, så, sked. (Allmänt.) _ 

151. Va va dä som brua grät för, när ho hadde krona 
på hu.vä? 

För ho hadde e unner fökklä mä. (Närke.) 
Om en brud, som år rådd (havande), säges, att hon har kronan under 

förklädet. 

d. En annan grupp skämtgåtor innehålla försåtliga alter-
nativa frågor. Exempel: 

152. Oekendera sidan av näsan vill du vara enögder på? 
På bägge sidorna. (Södermanland.) , 
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153. Vilket vill du hälst ha: 
en kista med döda drängar 
eller en kista med guldringar? 

Döda drängar = slaktade svin; 
guldringar = ormar. (Västergötland.) 

154. Vill du hällre kliva opp i ett kvistlöst trä 
än att falla i en landlös sjö? 

Det kvistlösa trädet = ormen; 
den landlösa sjön = gräddtråget. (Härjedalen.) 

e. En grupp skämtgåtor innehålla frågor om likhet ock 
olikhet. Exempel: 

155. Hur kan det vara, att en advokat är lik ett vagnsjul? 
De behöva smörjas båda. (Skåne.) 

156. Vad är det för skillnad mellan en präst ock en piga? 
Pigan har förklädet fram, ock prästen har det bak. 
(Härjedalen.) 

f. En grupp skämtgåtor Utgöres av gåtor, i vilka något 
visst ord tages i en godtycklig betydelse, vanligen som namn. 
Exempel: 

157. Det stod en hund på Brinkebärg 
ock skällde över hagarna. 
Jag har, du har 
vad hunden hette. 
Vad hette hunden? 

Hunden hette Vad: (Västergötland.) 

158. Det stod en hund på Hunnebärg 
ock gapade över havet. 
Hans namn var sagt, 
det får du gissa på till dager. 

Hunden hette Sagt. (Västergötland.) 
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Pälle satt i spisen ock pep; 
inte pep Pälle, 
men ändå satt Pälle i spisen ock pep. 

Pälle hade en hund, som hette Pep. (Västergötland.) 

Bonden körde vall om våren säx får 
ock miste tre. 
Inga lammade, inga kom till, 
men när hösten kom, hade han nio. 
Hur kunde det stå till? 

Bonden hade en dräng, som hette Miste. (Väster-
götland.) 

* 

g. Till skämtgåtorna skulle man kunna räkna frågor 
med svar, byggda som gåtor. En omkastning mellan en gåta 
ock en gåtas lösning synes här föreligga. Exempel: 

Veit du, vo lämmela e? 
Lämmela hu e lusa åt onnman.na. Han kamm se 
sjuen vort år, o lusa hans de e lämmela. 

Vet du, vad lemmeln är? Lemmeln är ond-
mannens (djävulens) lus. Han kammar sig vart 
sjunde år, ock hans lus, det är lemmeln. (Jämtland.) 

E. Rim om gåtor. 

Till gåtorna ansluta sig en del oftast gäckande rim, som 
brukas, när man ej vill tillmötesgå åhörarnes önskan att få 
höra mera gåtor. Ordet 'gåta' har här kanske stundom be-
tydelsen 'saga'. Exempel: 

Jag skall tala om en gåta: 
alla som far i sjön, blir de våta. 

(Västergötland.) 

Jag skall tala om en gåta 
så hög som en såta 
ock bred som en dörr: 
har du hört hänne förr? 

(Västergötland.) 
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Vill du hör i gås  t om en laka?' 
Ja. 
Han feit o du smaka. 

1  lake. 
(Jämtland.) 

Ock nu sätter jag min gåta på en sticka 
ock skickar hänne till den, som bättre kan dikta. 

Rimmet anspelar på det mycket ålderdomliga bru-
ket att rista gåtor med runor på balkar eller bark. 

Exkurs I (till gåtan 4). 

1 motsats till gåtexemplen nr 1-3 är nr 4 ej helt löst 
med »svaret» ock enkla översättningar ock sakupplysningar 
till enskilda ord, som — om också föråldrade ock ovanliga 
— dock tillhöra eller tillhört språkets normala företeelser. Av 
de från riksspråket avvikande ord, gåtan innehåller, är det 
endast ett, nämligen grödabu, som utan vidare låter sig ut-
tömmande förklara. Grödabu är ordet 'grötbuk', normalt ut-
vecklat inom sydskånsk dialekt, ock betecknar här körsvännen. 
Men orden luelattra, tattra, visp, vasp synas ej vara för 
språkkänslan i orten lika fullständigt genomskinliga. En annan 
sak är, att också till vart ock ett av dessa ord kunna sages-
män, som känna till gåtan, uppgiva bestämda översättningar: 
luelattra översättes med 'löpande jul', tattra med 'hästar', 
visp med 'pisksnärt' ock vasp med piskskaft'; men intet av 
dessa fyra ord torde annat än i just denna gåta vara inom 
dialekten användbart i den ovannämnda betydelsen. En dylik 
översättning av ett ord kan det stundom vara anledning miss-
tänka för att vara ett mer eller mindre tillfälligt påfund, gjort 
för att få sammanhang i en kanske stympad eller förvanskad 
eller av annan anledning obegriplig gåttäxt. 

I föreliggande fall behöver man emellertid ingalunda stanna 
vid att begripa blott ordet grödabu. Vad luelattra beträffar, 
är första sammansättningsledet omedelbart klart: värbet 'löpa' 
heter flerstädes i sydvästra Skåne lua. Vill man söka komma 
ett steg längre ock få något mera klarhet även över det ej vid 
första anblicken genomskinliga lattra, får man ihågkomma, att 
såväl täxten som traditionen om de särskilda ordens betydelse 
måste upptagas med kritik. Uppslag till mera ingående lösning 
av frågor rörande enskildheter eller rörande det hela äro ej att 
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söka uteslutande på den vägen, att man i bokstavstrogen an-
slutning till första bästa täxtform efterforskar ett ord lattra, 
som förutsättes skola betyda `jul' ock ingenting annat. Man 
får söka efterforska, om flera varianter av gåtan kunna an-
träffas ock om en sammanställning av olika varianter kan 
sprida något nytt ljus över frågan. Det kan tänkas, att gåtan 
i en utförligare form åsyftat ej blott julen, utan också andra 
delar av vagnen — på andra orter träffas sådana versioner av 
gåtan om hästarna, vagnen ock körsvän.nen; ock likaså kan 
det tänkas — vad som likaledes möter i andra versioner av 
gåtan — att på det ställe i gåtan, där ordet tattr a förekom-
mer, åsyftats ej hästarna i all allmänhet, utan hästhovarna — 
i så fall åtta — ock att på det ställe, där visp nämnes, åsyftats 
ej piskan, utan svansen o. s. v. Det kan vidare tänkas, att 
visp ock vasp ej rätteligen äro att uppfatta som uttryck för 
var sitt begrepp som 'pisksnärt' ock 'piskskaft', utan att visp-
vasp kan bilda ett så nära sammanhängande ljudhärmande 
ordpar som ritsch-ratsch ock uttrycka blott ett begrepp. I dy-
lika fall bör naturligtvis efterforslå,s,ej blott, om det i dialekten 
finns ord ock ordbetydelser, som direkt ock bokstavligt mot-
svara gåttäxten, utan jämväl om det finns andra ord, smil 
kunna sammanhänga med gåtans ord på sådant sätt, att ord-
bildningarna eller sammanhanget därigenom kunna belysas. 
Sålunda kan det vara anledning lägga märke till ej blott, om 
det finns något substantiv tattr a i för sammanhanget passande 
betydelse, utan också om det finns ett värb tattr a ock om 
hos ett sådant värb kan förekomma någon.  sådan betydelse, 
som kunde ha avseende på exempelvis hästhovarnas rörelse 
eller bullret därav. Ett värb tattra, med bl. a. betydelserna 
'vanka omkring' ock 'sladdra' har uppgivits från Värmland 
m. m., ock ett motsvarande tater en el. dyl. med samma be-
tydelser uppgives i nordtyska ordböcker. 

Slutligen får också vid efterforskandet av en dylik gåta 
uppmärksammas, om gåtan eller en del av gåtans täxt före-
kommer med annat svar, vare sig självständigt eller som led 
i en helt annan gåtas täxt, såsom fallet med denna gåta är 
åtminstone i Danmark ock Tyskland. 

Exkurs II (till gåtan 12). 

Gåtan nr 12 utgör exempel på sådana, som ännu mindre 
än nr 4 låta sig fullständigt klarlägga på grund av den av 
sagesmännen meddelade täxten ock de ordförklaringar, som av 
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dem omedelbart kunna erhållas. Dock torde denna gåta på 
samma gång kunna i sin mån illustrera, vad som kan vara att 
göra i orten för att få de frågor besvarade, som inställa sig 
vid ett försök att närmare förstå gåtan. 

Sagesmännen ha åtminstone till en början ansett sig ej ha 
vidare förklaring att ge, än att svaret på gåtan är 'vävningen' 
eller 'vävstolen'. Av gåtans fyra rader se onekligen raderna 
1, 3, 4 vid första anblicken ganska dunkla ut. Dialektens 
allmänna ordförråd ger dock omedelbart ett par hållpunkter 
för förståendet av de två sista raderna. Dialektordet stinta 
'flicka', som är anträffat fr. o. m. Södermanland norrut längs 
hela svenska kusten ock dessutom i det svenska Finland, samt 
värbet stu.nta 'ge en lätt stöt' eller 'studsa', som, ehuru mindre 
belagt i samlingarna, dock tycks kunna lokaliseras till väsent-
ligen samma utbredningsomräde, beskriva givetvis väverskans 
rörelser under vävningen. Ändelsen -um i stintum behöver 
ej i en gåta, där denna ändelse uppträder så ymnigt som här, 
betyda, att ordet stintum måste uppfattas som dativ pluralis. 
Ordet s tar a är mindre lätt att genomskåda. 1 upptecknings-
orten synes man ej veta något annat att omedelbart gissa på 
än värbet star a 'stirra', en gissning som ej har- någon annan 
grund än ljudlikheten. Undersökaren får naturligtvis ej slå 
sig till ro vid någonting sådant. Vilka andra möjligheter 
kunna finnas? Sammanhanget: flickan stötte till med lätta 
slag . .. synes ge två alternativ vid handen. Antingen bör det 
ord, som fyller meningen, beteckna skytteln, eller också bör 
det beteckna slagbommen. I sistnämnda fall kan slagbommen 
åsyftas ensam för sig eller tillsammans med den ram, vari den 
är infogad ock som följer dess rörelser. Finns nu någon möj-
lighet, att i stara kan ligga en förstucken beteckning för vare 
sig skytteln eller slagbommen? En sådan beteckning torde 
visserligen både till form ock betydelse få väntas falla utanför 
dialektens normala språkbruk. Kan i senare fallet någon an-
knytning finnas till det från Norge kända ordet (v ev)st öra 
eller stö a f. med flera former, varav några tyda på samman-
hang med stad i väven? Detta norska ord störa, stö a o. s. v. 
översättes `sidetrw i en vxversta, men synes även kunna tagas 
i andra betydelser åsyftande vävstolen eller någon del därav? 
Eller kan någon direkt eller indirekt anknytning förefinnas till 
ordet stör ock därmed sammanhängande värb med betydelsen 
'sticka in någonting spetsigt'? 

Svårast synas åtminstone till en början begynnelseorden 
otum totum. Rimmet med ordet f otum kan innebära an-
ledning att misstänka en för rimmets skull försiggången om- 
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bildning i endera riktningen. Härvid är att märka, att plural-
formen f otu.m i norrländska dialekter kan vara regelbunden. 
Ett ord, som ger en anknytningspunkt för uppfattningen av 
otum totum, finns i Rietz' ordbok uppgivet från Jämtland, 
nämligen åtito, neutrum, med betydelsen 'inslag i väv', ett 
ord som synes nu för tiden vara okänt i den ort i norra Ånger-
manland, där gåtan upptecknats. Som liktydigt uppger Rietz 
från Jämtland åtbärsto, således en sammansättning, vars 
första led utgår från bära åt, motsvarande sydligare dialekters 
bära i 'slå in inslaget i väv', under det andra sammansätt-
ningsledet utgöres av ordet to, som visserligen i regel betecknar 
det obearbetade råämnet, men här tycks betyda 'garn', mot-
svarande t. ex. västmanlänskt ibärsgarn. En förkortning 
synes föreligga i det av Rietz ock andra från Hälsingland an-
förda ordet åte, neutrum, växlande med åtigar(n) i samma 
betydelse. Likheten mellan gåtans otum totum ock det ovan-
nämnda åtito synes knappast kunna bero på en tillfällighet. 
Härmed är ej sagt, att sammanställningen med det något om-
bildade jämtska ordet å tit o skulle utgöra ett uttömmande 
svar på frågan om innebörden av otum totum. Upptecknaren 
bör ej förbigå andra anknytningsmöjligheter, som kunna yppa 
sig. Härvid måste ihågkommas, att associationsmöjligheterna 
kunna vara, visserligen ej hur många som hälst, men både 
dubbla ock flerdubbla. Kan exempelvis något spår skönjas av 
anknytningsmöjlighet till ett substantiv tut eller tot med be-
tydelsen `framstickande spets' el. dyl. ock i detta sammanhang 
åsyftande skytteln? Eller kan någon anknytningsmöjlighet 
finnas till ett värb totta 'draga stötvis' o. s. v.? 

Den föreliggande täxtvarianten av gåtan, vari begynnelseor-
den lyda otum totum, synes emellertid snarast erbjuda en större 
sannolikhet för relativ ursprunglighet än andra varianter, däri be-
gynnelseorden lyda Botum totum eller Ditturn dattum o. s. v. 

Om nu otum totum åsyftar inslaget i väven, kan denna 
gåta sammanställas med en vida spridd grupp gåtor om väv-
ningen, vari inslaget utgör det, som gåtans tankegång närmast 
rör sig om. Härvid är att märka, att gåtans mening lätt blir 
tvetydig. Tvetydigheten framträder visserligen ej på något 
gripbart sätt i vår gåttäxt, men dess mer i sådana lydelser, som 
gåtan på andra håll fått. Måhända kan såväl den ångerman-
ländska gåtans ogenomskinlighet i dess nuvarande form som 
svårigheteii att i orten erhålla närmare förklaringar i någon 
mån bero på en avsikt att fördölja den obscena dubbelmeningen. 

Med den tolkningen av gåtan, att denna i första rummet 
skulle åsyfta inslaget, synes visserligen raden »sto på fyrum 
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fotum» ej vilja riktigt passa in. I uppteckningsorten, där som 
sagt gåtans sammanhang förefaller dunkelt för sagesmännen 
själva, lär man snarast kunna få den förklaringen till andra 
raden, att därmed åsyftas, att vävstolen står på fyra fötter ock 
att första radens oförstådda otum totum måste vara ett namn 
på vävstolen. Men detta innebär uppenbarligen ingenting annat 
än den lättvindigast möjliga tolkning efter bokstaven av täxtens 
tillfälligtvis föreliggande form. Det syns genast, att denna 
tolkning ej på något sätt bringar gåtan närmare sin lösning. 
En dylik utsago är ingenting att räkna med. Lösningen får 
sökas på andra vägar, med hänsyn tagen därtill att täxten kan 
vara stympad eller fördärvad eller bådadera. Andra raden, som 
vid första anblicken ser ut att vara den enda självklara, är 
kanske ej så otvetydig ock så lätt avfärdad, som det sett ut. 
Ovan berördes det förhållandet, att f o tum i flera norrländska 
dialekter är den regelbundna formen för dativ pluralis. Om 
ordet är ursprungligt, så erbjuder sig som en tänkbar möjlig-
het ett nytt alternativ: ordet kan ha ingått i ett sammanhang, 
som åsyftat väverskans rörelser med fötterna under vävningen. 
I sådant fall måste ordet f yrum vara ourspungligt i det sam-
manhang, vari det nu står. Det kunde kanske tänkas utgöra 
en räst av en rad syftande på vävstolens fyra trampor. Ytter-
ligare en dubbeltydighet kan föreligga. Ordet f otum beteck-
nar nämligen i norrländska dialekter ej blott foten, utan kan 
också beteckna hela benet. »Skälet» mellan benen kan om-
talas med orden milla f otum. 

Vad som framför allt erfordras, om denna gåtas olösta 
frågor i enskildheter ock i det hela skola lösas, det är att få 
flera varianter upptecknade än de ytterst få, som hittils blivit 
kända, ock att få så säkra ock så detaljerade upplysningar 
som möjligt om förekomsten ock användningen av de ord, som 
ingå i gåtans täxt eller som kunna tjäna till att belysa däri 
förekommande ord. Härvid måste upptecknaren räkna med 
ordlekar, anspelningar ock flertydighet. 

Det kan måhända synas, som allt det anförda snarare 
kunde tjäna till exempel på vad en efteråt företagen bearbet-
ning kan ha att göra beträffande frågeställningar ock upp-
slag, än vad upptecknaren i regel kan uträtta i orten. Till 
en viss grad är en sådan tankegång riktig, men den må ej 
drivas för långt. Låt vara, att en upptecknare i Ångerman-
land eller Jämtland ej får förutsättas ha till hands alla sådana 
uppslag till jämförelser, som svenska ock norska tryckta ock 
skrivna ordsamlingar erbjuda; han kan dock på ort ock ställe 
räkna ut exempelvis, att en av de ej många möjligheterna till 
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tolkning av otum totum är inslaget eller något därmed sam-
manhängande begrepp. Ock han kan genom att i orten pröva 
ett dylikt uppslag få fram ord som åtito, åtbärsto, åtigarn 
m. m. Visserligen finnas de som exempel nämnda orden hos 
Rietz ock i andra källor, men belagda blott med något enda 
exempel var från ganska vitt skilda håll. Hur lätt hade det 
ej kunnat inträffa, att dessa nu i ortens vanliga språkbruk av 
ordet inslag m. m. nästan undanträngda ord ej alls kommit 
in i någon tryckt eller skriven källskrift! Hur ofta kan ej i 
dylika fall det ord, den ordbildning, den betydelse, som ger lös-
ningen till en gåta, vara att finna endast i muntlig tradition! 
Vad som kan framdragas av dylikt material får ej betraktas 
som blott medel till förklaring av täxt, det har ofta en ej 
mindre, kanske en större betydelse ur andra synpunkter, även 
sådana som för upptecknaren ej kunna vara aktuella. 

Litteratur. 

Den skolastiska bildningens förkärlek för sentenser ock 
disputationer motsvarades i Norden av en där redan gammal 
böjelse för att uttrycka vett ock vetande i gåtfullt, paraboliskt 
tal. Spetsfundiga ordstrider, gåtstrider, omtalas, som ovan 
antytts, i den nordiska forntidslitteraturen. Under medeltiden 
ingingo gåtorna (wnigmata) framför allt i de för skolastiken så. 
karakteristiska samlingarna av ordspråk (proverbia, adagia); men 
gåtor torde även ha anslutit sig till uppteckningar av lagar samt 
till didaktisk, i synnerhet kateketisk, litteratur av olika slag. 

Av medeltida gåttäxter träffas de äldsta i vårt land ned-
skrivna — efter vad hittils är bekant — i ett tillägg till 
Västgötalagen.1  De därstädes anförda gåtorna, som utgöra 
ett tiotal, ha bibliska motiv (jfr ovan nr 127-131) ock äro 
samtliga avfattade på latin. 

Även senare ha gåtor sammanförts med lagtäxter. Så på-
träffas i en handskrift av Stadslagen, skriven 1648 av Samuel. 
Andrew Smalssen 2, ett par spörsmål eller gåtor om släktskaps-
förhållanden (jfr ovan nr 111-114). 

i  Se H. S. Collin och C. J. Schlyter, Västgötalagen, s. XIII. 
2  Kungl. Bibliotekets handskriftsamling V. s. 5; HyMn-Cavallius, Svenska 

Gåtor. 
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I den Palmskiöldska handskriftsamlingen i Uppsala Uni-
versitetsbibliotek förekomma på några ställen gamla uppteck- 
ningar av gåtor, stundom under rubriken »proverbia», stundom 
under egen rubrik »wnigmata». En del här ock annorstädes 
förekommande handskrifter, som innehålla gåtor, äro förmod-
ligen från 1400-talet. 

Tryckta gåtsamlingar — de äldsta på latin — voro tidigt 
kända i vårt land. Den äldsta hittils bekanta på svenska av-
fattade gåtsamlingen är Anonymus: »Svenske Ordseder eller 
Ordsagor», Holmihe 1604. 

Under 1600-talet ock 1700-talet ha gåtsamlingar, som ut-
givas i upprepade upplagor, varit mycket populära. Bland 
sådana samlingar märkas ytterligare: 
lEnigmata eller Spörsmåls Bdok, Medh allehanda Sälsamme och 

underlige Spörsmål och Svar, På nytt öfwersedt, förbättrat, 
och nu andre gången aff Trycket utgången 1641. — Sam-
lingen å 32 sidor i liten 8:o innehåller bibliska gåtor samt 
situationsgåtor ock sakgåtor med svar. En tredje upplaga 
utkom 1682. 

Farfars Tusende Lustige och Lärdomsrika Historier och Gåtor. 
Stockholm 1762. 326 s. 8:o. — En mindre upplaga finnes 
från 1799, 48 s. 8:o. 

Samling af gåtor, orcllekar och konstiga frågor. Gäfie 1766. 
Etthundra Nya utvalda Gåtor På Rim. Upsala 1769. 

Jämte översättningar från latinska gåtor, huvudsakligen 
bibliska eller didaktiska samt andra litterära gåtor, inbegri-
pande sådana utgreningar såsom charader, logogryfer m. m., 
innehålla såväl äldre som yngre gåtböcker även en del folkliga 
gåtor, dimekt eller indirekt hämtade ur den muntliga traditionen. 
Trots den blandade beskaffenheten av deras innehåll kunna 
böcker av ovan berört slag, med urskillning använda, vara 
samlaren till någon jälp. 

Ett visst värde kan även finnas hos de gåtor, som förr 
plägade åtfölja bröllopskvädena ock som ställdes till bröllops-
gästerna. Bekant är Stiernhielms »En alfwarsam Gåta, stält 
til alle Wackre Damer» i Mus ae Suethizantes 1668. Andra 
sådana finnas i handskrift ock i tryck, t. ex. i personalvärser. 
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Till en del gå dessa gåtor uppenbarligen tillbaka på folkliga 
förebilder. 

Under äldre tid hade intresset för gåtsamling ock gåtstu-
dium väsentligen varit av två slag. Gåtorna uppskattades dels 
som lärdoms- ock skarpsinnighetsprov, dels som sällskapligt 
nöje. Från ock med Olof Rudbecks tid börjar emellertid gåtan 
att uppskattas även ock framför allt såsom en räst av forn-
tidstraditionen. 

Olof Rudbecks brorson Petter Rudebeck (död 1720) har i 
en handskrift »Småländska Antiqviteter» (Wiborgska exem-
plaret i Kungl. Biblioteket, kap. 60, s. 259 if.) en liten sam-
ling »Smålendska gåtor». Jämte en kort framställning om 
gåtorna, uppfattade såsom forntidstradition, samt ett utdrag av 
Heidriks ock Gest blindes gåtstrid finnes här ett fragment av 
en gåtvisa (jfr ovan nr 123) samt 16 gåtor med svar. 

Den nya inställningen med det förhärskande antikvariska 
intresset synes även återspegla sig i de vetenskapliga avhand-
lingar om gåtor, som vid denna tid framkomma. En disserta-
tion under P. Lagerlööfs presidium, »Dissertatio philologica de 
mnigmatis», försvarad i Uppsala 1696 av Gregorius And. Swe-
bilius, är dock väsentligen blott ett prov på kännedom om 
den grekiska ock romerska litteraturen. Däremot möta i »Spe-
cimen academicum de zenigmatibus», som 1703 av Jacobus 
Wiikar under Torsten Rudeens presidium framlades vid Åbo 
akademi, även citat från fornnordisk litteratur. 

I fullt utbildad götiåk anda omtalar Joh. G. Liljegren gå-
torna i »Skandinaviska fornålderns hjältesagor» (1818) I, s. 
285 fe., ock med liknande inriktning upptogs på 1830- ock 1840-
talen gåtstucliet av den tidens folkminnessamlare. 

Såsom redan i inledningen till denna skrift berörts, hop-
bragte på 1830-talet G. 0. Hylten-Cavallius med jälp av ett 
flertal personer, främst bland dem G. Stephens, en betydande 
samling gåtor. Hans avsikt har tydligen varit att med tiden 
åstadkomma en systematiskt uppställd representativ samling 
svenska gåtor. Arbetet stannade vid ett ofullbordat manuskript 
med den karakteristiska rubriken »Swenska Gåtor ifrån Forn-
tiden». Detta manuskript, som är daterat 1836, finns jämte 

5-30959. Sv. landsm. 1930. 
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ett antal lösa anteckningsblad i en tom under signum V. s. 5 
i Kungl. biblioteket. 

En väsentlig del av de gåtor, som Hylten-Cavallius på 1830-
talet hopbragt, lät han 1882 trycka i Svenska landsmålen II. 8 
under titeln »Gåtor och spörsmål från Värend», vilken samling 
rymmer 124 gåtor, i några fall beledsagade av jämförelser med 
varianter upptecknade på annat håll samt några få språkliga 
ock sakliga förklaringar. 

Vad som trycktes av Richard Dybecks i inledningen nämnda 
samling gåtor, tillsammans 253 nummer, återfinnes i Runa 
1847, s. 40 fr.; 1848, s. 43 if.; 1849, s. 46 if.; 1850, s. 34 if.; 
1865 (folio), s. 8, 29 if., 48 if., 64 f., 81 f., 98; 1874 (folio) 
s. 21. 

Vårt lands hittils mäst omfattande gåtsamling har emel-
lertid blivit hopbragt av metallarbetaren Gustaf Ericsson, som 
år 1878 till Vitterhetsakademien överlämnade ett manuskript 
»Gisse-Gåtor samlade bland allmogen huvudsakligast inom Åkers, 
Östra och Vestra Rekarne Härader», innehållande 393 nummer, 
systematiskt ordnade under 37 rubriker. Denna gåtsamling 
hade föregåtts av andra gåtsamlingar, som Ericsson redan ti-
digare inlämnat till Södermanlands fornminnesförening (nu 
deponerade i Landsmålsarkivet i Uppsala). I »Bidrag till Sö-
dermanlands äldre kulturhistoria» I—V, Stockholm 1877-1884, 
ha avtryckts på ett ej alltid tillfredsställande sätt 264 nummer 
av Ericssons gåtsamling (I, s. 79-92; II, s. 92-191; III, s. 
96-104; IV, s. 69-73; V, s. 63-72). 

En början till en modernare behandling av våra gåtor 
gjordes av C. W. von Sydow genom utgivandet 1915 i »Folk-
minnen och folktankar» II av 0. Christofferssons samling gåtor 
från Skytts härad i Skåne, vilken inleddes med en uppsats om 
gåtsystematik. Samlingen finnes även separat som del III av 
»Folkminnen från Skytts härad». Den innehåller 230 gåtor. 

Av övriga tryckta gåtsamlingar med. mindre, ofta helt 
ringa, omfattning anföras här följande ordnade landskapsvis. 

Jämtland. I K. H. Waltmans täxtsamling »Lidmål» från 
norra delen av Frostvikens socken, tryckt i Sv. landsm. XIII. 1, 
Stockholm 1894, ingår (s. 32-39) en samling gåtor, 75 nummer. 
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Västergötland. P. Aug. Sanden: Gåtor från Fredsbärgs 
ock Hofva församlingar i Norra Vadsbo härad. Sv. landsm. 
VII. 4, Stockholm 1887. Innehåller 197 gåtor jämte en del 
språkliga ock sakliga förklaringar. 

Småland. Gåtor från Småland upptecknade i Smålands 
landsmålsförening i Uppsala på 1870-talet. Sv. landsm. 1922 
(h. 154), s. 5-24. Innehåller 163 gåtor. 

& E. Folkminnen, Sv. landsm. IX. 1, s. 571-573. Inne-
håller 19 gåtor från Kalmartrakten. 

Skåne. I Eva Wigströms »Folkdiktning, visor etc.» upp-
tecknade i Skåne, Göteborg 1880-1881, ingår en samling 
gåtor på 73 nummer. 

Från det svenska Finland har en samling gåtor, härrörande 
från alla de svenska bygderna i landet, tryckts i tidskriften 
Hembygden 1—IV, 1910-1913. 

En äldre samling svenska gåtor från Österbotten, hämtad 
ur de språkprov, som insänts till J. E. Rietz såsom material 
för hans dialektlexikon, har tryckts av K. Rob. V. Wikman i 
Budkavlen 1924, s. 38-46. 

En liten samling svenska gåtor från Estland ingår i C. 
Russwurms Eibofolke II, Riga 1855, s. 132-135. 

Till ledning för svenska samlare kunna även tjäna gåtsam-
lingar på andra språk, varav här må nämnas följande från,  
våra grannländer. 

Från Norge föreligger bl. a. W. F. K. Christies av Kristofer 
Janson utgivna samling »Norska Gaator», Bergen 1868; K. D. 
Stafsets »280 gamle norske Gaator», Volden 1906; samt Sophus 
Bugges »Gaader samlede i Telemarken», Norsk Folkekultur 1925. 

I Danmark har den största gåtsamlingen utgivits av Evald 
Tang Kristensen: »Danske Folkegaader», Struer 1913. 

Från Island har J. Årnason utgivit en samling av inemot 
2000 »islenzkar gåtur», Köpenhamn 1887 (=-- del I av »islenzkal: 
gåtur, ulur og skemtan.ir»). 

Av tyska samlingar kan särskilt en tänkas bli använd av 
svenska samlare, nämligen Richard Wossidlo »Mecklenburgische 
Volksiiberlieferungen I. Rätsel», Wismar 1897. 
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Av skrifter om gåtor, som för svenska samlare kunna tjäna 
till vägledning, är utom C. W. von Sydows ovannämnda upp-
sats om »Gåtor och gåtsysteraatik» (se ovan) särskilt att nämna 

F. Feilbergs avhandling »Gaader» i Aarboger for dansk 
Kulturhistorie 1898. Bland den utomordentligt rika litteratur 
om gåtor, som finns på andra språk än nordiska, kan nämnas 
Robert Petsch, »Das Volksrätsel», 1917 (Triibners Bibliotek 6), 
där en rikhaltig litteraturförteckning finnes ock hänvispingar 
lämnas till utförligare ock speciellare bibliografier, samt Andreas 
Heuslers kortfattade översikt i »Die altgermanische Dichtung», 
1929, däri särskilt den nordiska gåttraditionens ursprunglighet 
starkt framhålles. 

Litteraturvetenskapliga analyser av gåtan ha lämnats av 
André Jolles i uppsatsen »Rätsel und Mythos» i Sievers' Fest-
schrift, Hane 1925, samt i samme författares avhandling »Ein-
fache Formen», Halle 1930. 

Denna skrift utgives samtidigt i särtryck såsom nr 32 av se-
rien »Landsmålsarkivets frågelistor». I den som frågelista utgivna 
separatupplagan utsättes ej författarnamn, som ej häller utsatts 
på andra nummer i serien, enär däri ingående skrifter i regel 
äro kollektivarbeten. Då nu tidskriftsupplagan av denna skrift 
framträder med författarnamn, må tillika nämnas, att även härvid 
medvärkat de flästa av Landsmålsarkivets medarbetare ock dess-
utom särskilt docenten S. Liljeblad ock fil. kand. I. Ingers i Lund, - 
båda genom meddelande av talrika bidrag till exempelsamlingen, 
samt professor J. A. Lundell, som såväl på ett tidigare stadium 
av arbetet som senare biträtt författarna med viktiga kritiska 
påpekanden ock med litteraturhänvisningar ock nu slutligen möj-
liggör dess utgivande i obeskuret skick, i det han intar det i 
»Svenska landsmål». 



Om säljakt ock ålfiske i Harstena fiskeläge 
(Östergötland). 

Av THORD LINDELL. 

I sydöstligaste delen av Östergötlands skärgård (Gryts 
socken) ligger ytterst i havsbandet en ganska stor, oregelbunden 
ö, Harstena, vilken jämte närmaste kringliggande öar ock skär 

Fig. 1. Harstena fiskeläge från söder. 

äges av Harstena bylag (1928 bestående av omkring 65 per-
soner, fördelade på 16 hushåll). 

Invid en grund vik, vilken genom ävenledes grunda sund 
står i förbindelse med havet, ha harstenaborna lagt sin by 
(fig. 1). Här har under generationers kamp att bärga havets 
skördar (älsta åbon nämnes på 1540-talet) ett kraftfullt släkte 
uppväxt, vilket i flera fall väl bevarat äldre språkbruk ock 
tillvägagångssätt vid jakt, fiske o. d. 
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I följande uppsats redogöres för harstenabefolkningens 
viktigaste näringsfång, säljakt ock ålfiske. Uppsatsen bygger 
på de iakttagelser, jag varit i tillfälle att göra under vistelse 
i byn 9/7-31/7  1927 ock 24/7-19/s 1928, varvid jag medföljt 
vid ett sälslag (se s. 78) samt aktivt deltagit i det dagliga 
arbetet såväl till sjöss som på land. Fotografierna ha tagits 
av mig under denna tid, ock även teckningarna ha gjorts på 
platsen. Bild 10 har tidigare varit publicerad i Ernst Kleins 
uppsats »Vårt äldsta näringsfång», Svenska Kulturbilder III, 
s. 130 fr. 

Säljakten. 

Östligast av de till Harstena hörande skären (se kartan 
fig. 2) ligga Mularna, Sälbådarna (på generalstabskartan kal-
lade Skälgrun.den)., Det är en samling släta granitklippor 
utan någon växtlighet, vid hög sjö överspolade av havet ock 
— kan det synas — utan något värde för människor. Men 
för Harstenas befolkning äro dessa klabbar värda mycket, ock 
omsorgsfullt vakas över att ej lugnet därute störes. 

Orsaken härtill är, att de släta klipporna blivit en uppe-
hållsplats under en stor del av året för tusenden ock åter 
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tusenden sälar. Ingenstädes i Europa går sälen upp i sådant 
antal som här, påstå fackmän. Denna omständighet ha har- 

, stenabor-na sedan gammalt begagnat sig av. De anställa näm- 
ligen jakt på de vilande sälarna, dock ej med krut ock kula, 
utan med en grov påk som vapen. 

Innan jag beskriver själva denna sällsamma jakt, redogör 
jag kortfattat för sälens vanor samt för fångstplatser ock 
redskap. 

— — — Kurser till Hällarna. 
» » Norrbådan. 

Fig. 3. Sälbådarna, Harstena. 

Den här förekommande sälen är gråsälen (Halichoerus 
grypus)1, till färgen mörkgrå, silverglänsande med spridda 
svarta fläckar. Den når en längd av 2 2/3  m. (hanen) ock kan 
väga ända till 250 kg. 

Gråsälen ,är ett synnerligen glupskt rovdjur, som kan göra 
stor skada på fiskbestånden, där den håller' till. Den är syn-
nerligen sällskaplig ock uppträder fördenskull i flockar. 

Ungarna, kutarna, födas i febr.—mars på isen, ock så 

Någon gång påträffas vikaren (Phoea hispida). 
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länge denna ligger kvar, hålla sälarna till på densamma. Ofta 
följa de den smältande isen norrut. 

På våren samlas de vid Bådarna, ock en sälslagssäsong in-
träder, som räcker in i juni. Enstaka blidvintersår har jakten 
kunnat börja redan vid kyndelsmässotid (i februari). Under 
sommaren ligger sälen mästadels i sjön, men på hösten driva 
stormarna honom åter upp för att vila, ock då blir det ånyo 
en lämplig tid att jaga säl. 

Fig. 4. Norrbådan: 
a. landstigningsplats, b. bommarna. 

Bådarna äro till antalet säx (se kartan fig. 3): Norrbådan, 
Sankan, Österbådan, Hällarna, Slången ock Sörbådan. På de 
fyra första förekommer sälslag, vanligast på Norrbådan ock 
Hällarna. 

Norrbådan (fig.,  4) är det nordligaste av skären. Nordöstra 
hörnet av bådan avskäres genom en remna, omkr. 25 m. lång 
ock med ett djup av omkr. 1 m. Bredden är, som synes av 
fig. 5, mycket växlande. Reranan är ursprungligen naturlig, 
men har genom sprängning förstorats. Den kallas Skrubban 
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ock delas av en förträngning i två delar, Västra Skrubban 
ock Stora Skrubban (eller endast Skrubban). Omkr. 5 ock 
9 meter från Skrubbans öppning, som benämnes Tåghålet, 
äro två bommar fästade i remnans överkant (se fig. 4. o. 5). 
Bärgtungan NO om Stora Skrubban kallas Sten. Bådans syd-
västra sida stupar brant i havet ock är ganska hög, Sjolpan. 
En försänkning i bärget kallas Dalkan, ock det jämna partiet 
S om Skrubban heter Flatlogen. 

Fig. 5. Stora Skrubban. 
De två poserande ynglingarna t. v. stå på Sten. 

Söder om Norrbådan ligga Sankan ock Österbådan. Den 
förras nordliga del, Altarklinten, är hög ock brant. 

Hällarna (fig. 6) är det största av skären. Till stor de_ 
överspolas det av havet även vid lågt vattenstånd ock sönder-
delas i mindre partier: Östra hällan, Västra hällan, Blysankan 
ock Grundbotten. På tre ställen har man byggt cementvallar 
(i höjd med vattenytan ock av omkr. 1/2  m:s bredd) över de 
s. k. svagen, d. v. s. de lägre delarna av skäret, som stå under 
vatten. Mellan Västra hällan ock Blysankan har av en sådan 
vall ock några stenar bildats en liten dam av ung. 1 m:s djup. 
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Slången ock Sörbådan slutligen äro ganska höga ock ligga 
så, att man ej kan nalkas dem osedd av sälarna. 

Säljägarens utrustning, då han far ut till Bådarna för att 
klubba, består av en knopl, dvs. påken, med vilken sälen dödas, 
samt ett par trampor, vilka fästas under foten för att minska 

Fig. 6. Hällarna: 
a. »dammen». b. cementvall. c, d. landstigningsplatser. 

Fig. 7. Knop. 

risken att slinta på det av väta ock sälarnas spillning hala 
bärget. Knopen, vars utseende framgår av fig. 7 o. 8, är 
omkr. 1,6-1,75 m. lång. Den tillvärkas vanligen av ek, men 
björk användes någon gång. Den grova ändan, med vilken 
slaget utdelas, är järnbeslagen. Ett par olika trampor ock 
deras fästande visar fig. 9, ock på fig. 10 synes ganska tydligt 
trampan på personen längst till höger. 

Därav v. knopa 'sbl med knop'. 
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Vi vilja nu följa förloppet vid ett sälslag. Från Strup-
skärsklinten, högsta punkten på Udden (se kartan fig. 2), är 
avståndet till Bådarna o. 1 km., ock härifrån iakttages, när 

Fig. 8. Säljägare. 
Tramporna hänga på knoparna. 

Trampans fästande. 

Fig. 9. Trampor. 

»sälen går i Båda». Vi tänka oss nu, att observationerna visat, 
att klabbarna äro täckta av sälar, vilka efter lång tids kamp 
med det stormpiskade havet sökt sig en viloplats på skären. 
Antalet av de vilande djuren är rent otroligt; ensamt Norr-
bådan beräknas rymma 4000-5000 djur! 
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Byfogden ger sålunda befallning, att bylagets bådöka 
skall ösas ock att de av byns karlar, som ej av sjukdom eller 
annan viktig orsak äro förhindrade att följa med, skola samlas 
vid ökan med sin utrustning. Lämplig tidpunkt är antingen 
förnatten eller gryningen, då man nätt ock jämnt kan se sä-
larna ock har större utsikt att osedd komma dem inpå livet. 
Man ror antingen med fäm åror (endast en i fören) eller också 
blott med två par. Fyra man stå färdiga i förstäven att genast 
hoppa i land. 

Beroende på vindförhållandena m. m. (sälens väderkorn är 
mycket fint) väljer man olika vägar ut till Bådarna, såsom 
kartan fig. 2 visar. Tänka vi oss nu, att Norrbådan ansetts 
lämplig för slaget, göres en vid båge ut till havs, därefter styres 
så, att Österbådan ock Sankan ligga mellan båten ock Norr-
bådan. Jägarna sägas då vara i skjul om dessa skär. Rodden 
fortgår. Från Österbådan ock Sankan störta tusentals skrämda 
sälar i havet, men på Norrbådan ha de kivande ock bölande 
djuren inget märkt. Först när båten kommer fram ur mörkret 
kring Sankan, blir det oro bland dem. Men nu flyger den 
lättrodda båten, driven av seniga armar, fram med en väldig 
fart, ock rorgängaren avpassar så väl svängen, att båten lång-
sides glider fram utmed bärget (fig. 4). Rorgängarens ansvar 
är vid detta tillfälle stort, enär han måste dels noggrant vika 
undan för undervattensskär mellan bådarna, dels laga att båten 
lägger till vid just det rätta stället. Det blir nämligen annars 
omöjligt för de ombordvarande att taga sig uppför den branta 
bärgsidan. 

Vad som nu följer är några minuters värk; men ett arbete 
som i mörker ock storm bland de krälande, kastande djuren 
är oerhört riskfyllt. Varje man har sin bestämda plats på 
bådan, ock hoppande ock klivande över sälarna beger man sig 
till sin post. Två styra kosan mot Skrubbans förträngning 
ock hoppa över på Sten. Under tiden ha två andra fattat 
posto på Skrubbans södra sida, en vid var bom, ock mittemot 
dem ställa sig de två på Sten. De övriga ha under tiden 

1  Så kallas byns styresman; värdigheten går för ett år i taget i tur 
ock ordning bland delägarna i byn. 
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börjat slaget bland de flyende sälarna, vilka nu jagas mot 
Skrubban, där störta de ned ock bli byte för knoparna. De 
som längs remnan söka sig till havet (denna rad av sälar 
kallas stråtan), klubbas, då de kravla över bommarna. 

Är det oljud ansenligt, som sälarna föra, då de ligga stilla 
på Bådarna, är oväsendet under slaget ej mindre. De skrämda 
djuren utstöta gälla tjut, ock dånet av de tunga kropparna, 
som störta i havet, är öronbedövande. 

Slaget med knopen utdelas över nosroten, där sälen är så 
känslig, att ett slag ögonblickligen dödar. ' 

Fig. 10. »Stormning» vid sälslag på Hållarna 13 juli 1927. 
Sälarna ligga på skärets bortre del, Västra hällan. Närmast kameran 

Östra hällan. 

När de överlevande sälarna störtat i havet, är slaget slut, 
ock de trötta jägarna kunna vända åter till byn. 

Några allvarliga olyckor synas ej ha inträffat trots de 
svåra förhållanden, under vilka jakten äger rum. Visser-
ligen har det hänt, att den som stått ytterst på Sten, av den 
grova sjön dragits ut i vattnet, men han har dock räddats. 
Rasande sälar ha någon gång gått till anfall eller sökt bita 
jägare, som fallit omkull, men svårare skador ha ej uppstått. 

Vid slag på Hällarna kan vägen dit tagas så, att man vid 
rodden är »i skjul om» antingen Norrbådan eller Slången 
(beroende på vindförhållandena eller sälarnas läge på bådan). 
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Går rodden söderifrån, ror man runt Slångens västra udde 
mellan Grundbotten ock Slången fram till Västra hällan, där 
man hoppar i land (fig. 6). Komma jägarna däremot från 
norr, drager man fördel av att Östra hällan är så hög, att 
man kan ro ända fram till nordsidan av densamma utan att 
ses av djuren, som ligga på de lägre partierna. Männen krypa 
försiktigt upp på den svagt sluttande bärgsidan ock ordna sig 
där för att på en "signal av ledaren, byfogden, störta över 
bärgskammen ner mot sälarna (fig. 10). Vad bommarna voro i 
Skrubbans  på Norrbådan, äro på Hällarna de förut omtalade 
cementvallarna. En man, som står på en sådan, har goda 
tillfällen att slå sälarna, då de över vallen söka störta i havet. 
I den omtalade »dammen» mellan Blysankan ock Västra hällan 
störta sig många sälar, men falla snart offer för knoparna. 
Vid ett slag erhöllos på Hällarna 147 djur, de fiästa i »dam-
men». 

Det slag, jag fick tillfälle närvara vid, försiggick på Häl-
larna vid säx-tiden på em. ock arrangerades med stort till-
mötesgående för att möjliggöra fotografering för Nordiska 
Museets räkning. Den tidiga timmen i förening med den 
olämpliga årstiden gjorde, att bytet blev ringa — en enda säl 
av de h. 800, som funnos på skäret. Men i gengäld erhöllos 
åtskilliga fotografier. 

Sedan sälarna transporterats hem från bådarna, vidtager 
arbetet med tillvaratagandet av skinn, späck m. m. 

Då sälen skall flås, lägges den på rygg. Svansspetsen, 
fibben, ock underkäken, käften, skäras bort för att uppvisas 
vid utbetalandet av skottpängar. Omedelbart framför baklab-
barna genomskäres skinnet runtomkring kroppen ock skäres upp 
med ett längdsnitt mitt i buksidan. Framlabbarna medtagas 
ej. Med en vass kniv lossas skinnet med vidhängande späck. 
Skinn -h- späck kallas späckvaken (fig. 11). 

Om endast skinn ock späck skola tillvaratagas, ror man sedan 
ut med kroppen, kadavret, ett stycke från land ock sänker det. 

Skall däremot kött eller inälvor användas, blir tillväga-
gångssättet följ ande. 
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Är det fråga om en kut, äro framlabbarna, borekorna, 
ätliga. Förr var det därjämte ganska vanligt, att man av de 
större djurens skrävlingsskin (skrävlingarna = 'fötterna', vanl. 
bakfötterna) gjorde ett slags sockor, 
som karlarna begagnade, då de vid 
fågeljakt sutto ock väntade i skjut-
koj orna. 

Buken öppnas med ett tvärsnitt i 
bakre delen, varefter detta snitt fort-
sättes framåt utmed sidorna, därvid 
genomskäras revbenen. Av inälvorna 
äro endast järta, njurar ock lever av 
något värde. 

Skottläggen, dvs, det bakre kropps-
partiet, kan ej användas. Ätbara äro 
däremot de s. k. stekbitarna, de köt- Fig. 11. 
tiga sidopartierna mellan bäckenbenet sälen: 
ock nedersta revbenet. Revbenen från a. kadavret. b. späckvaken. 
borekorna ock bakåt kunna tillvara- 
tagas, under det att revbenen under borekorna äro mindre 
värdefulla. 

Då späck ock skinn skola skiljas, hänges späckvaken över 
en bom, späckbommen, med huvud- ock bakändarna mot mar-
ken ock späcksidan uppåt. Rätt över bommen ock längs med 
densamma göres ett snitt genom späcket. Bommen vrides 
sakta runt, så att skinnet glider över den, ock med snitt efter 
snitt lossas därvid späcket. Efter en liten säl kan späcket 
tagas i ett stycke, men på ett stort skinn måste det remsas, 
dvs, skäras av i breda remsor (fig. 12). 

Alltefter årstiden kan späcket vara mer eller mindre segt, 
fyllt av bindvävstrådar o. d. Det säges då vara senigt. 

Späcket saltas ner i tunnor, spillträ, för att vid lämpligt 
tillfälle kokas till tran. Detta sker vanligen på våren, men 
även på hösten, om tillräckligt med späck finns. Trankokeri 
har man på ön sedan 1911. 

Det nedsaltade späcket tages upp, ock ett stycke lägges på 
ett karvbräde ock karvas, dvs. skäres sönder i små tärningar. 

Den flådda 
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Dessa kokas sedan under omröring, till dess taddarna flyta 
upp, dvs. de °smältbara bindvävspartierna. Taddarna läggas 
i ett slags tråg, trall, vars botten utgöres av smala järnstänger. 
I trallet prässas taddarna med en jämvikt, så att slutligen all 
tran är utprässad. Man säger, att taddarna kramas. 

Tranet får kallna ock hälles sedan på fat för försäljning 
(vanl. i Valdemarsvik). Taddarna kastas bort eller användas 
möjligen som bränsle. 

Fig. 12. Späekningen: 
a. späckbommen. b. späckremsa. 

c. snittet. d. Här är späcket bort- 
taget. 

Fig. 13. Sälskinn uppspikat för 
torkning. 

Under skinnet stå enkäppar »i böj»; 
se sid. 88. 

Skinnet spikas upp på en yttervägg för att torka. Några 
spikar fästas i överkanten, varefter skinnet sträckes ock spän-
nes så mycket som möjligt. Hålen efter borekorna, skräv-
lingshålen, dragas ihop medelst en spik (fig. 13). Efter upp-
spikningen skrapas kvarvarande späck omsorgsfullt bort med 
en räckspade (fig. 31 d) för att hindra, att skinnet skadas 
genom förruttnelse. 

Förutom klubbning av säl förekommer även skytte ock 
harpunering. 

Eftersom en dödad säl sjunker, skjuter man endast, då 
sälen ligger på land eller is eller uppehåller sig på grunt vat- 
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ten. Man måste dock skyndsamt försäkra sig om sitt byte, 
enär en sårad säl ofta' kastar sig i vattnet ock dyker, kvävj ar. 
Har sälen gått till botten på grundvatten, hämtas den upp 
med en lång stång, på vilken en hullingsförsedd s. k. aljers-
tagg är fäst (jfr fig. 31 a). 

Fig. 14. Vall-järn. 
T. v. äldre modell. Längst t. h. nyare modell, gillrad. Då valljärnet huggits 
i sälen, ställer sig kniven, som fig. i mitten visar: 1. ring för linan, 2. fjäder, 

3. skarpäggad kniv. 

Harpunering användes, då man träffar på en s. k. sovsäl. 
Sälen sover nämligen myckert hårt, så att man, utan att han 
märker något, kan komma alldeles inpå honom, där han står 
lodrätt i vattnet med endast nosen över vattenytan eller hög-
ljutt snarkande har sträckt ut sig på ett skär. För att hugga 
honom begagnar man sig av ett vallj ärn, varav olika typer 
förekomma, såsom fig. 14 visar. Harpunen fästes löst vid ett 
träskaft (o. 3 m. långt), ock en ungefär 6 m. lång lina 
är bunden vid järnet. På lämpligt avstånd stötes harpunen 

6-3o959. Sv. landsm. 1930. 
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i sälen, träskaftet lossas genom ett ryck, varpå djuret hålles 
in med linan. Denna fästes stundom vid båtens fånglina. 

I bodarna ock på båthusskullarna träffas här ock var s. k. 
sälgarn. Dessa begagnades stundom att sätta kring klabbar, 
där sälen brukade gå upp. Avsikten var att snärja djuret, då 
det störtade tillbaka i havet. Vanligare var, att garnen pla-
cerades på lämpliga ställen (t. ex. i sund) framför strömmings-
näten. Sälen följde strömmingen, som obehindrat passerade 
sälgarnets grova maskor, men fastnade i de bakom stående 
strömmingsskötarna, under, det sälen trasslade in sig i de 
kraftiga gamen.. Numera, då strömmingsfisket sedan flera år 
ligger nere i Harstena, använder man ej sälgarnen. Att me-
toden kunde vara effektiv, framgår av en uppgift, att bylaget 
ett år fångade 24 tjog sälar i garn. 

Ett sälgarn mäter o. 40 till 45 m. i längd ock har ett 
djup av ungefär 6 m. I n.edkanten fastbundos hallstenar (se 
s. 84) ock i överkanten o. 45 fian (se s. 84) av ung. 0,5 m. 
längd. 

Sälslag förekommer (ehuru sällan) även på de NO om 
Harstena liggande Stora ock Lilla Ebådarna samt Ringbådarna, 
vilka alla tillhöra Gräsmarö. Vanligen är det dock skytte, 
som här äger rum. 

Ålfisket. 

Liksom Harstenabornas säljakt möjliggöres genom sälarnas 
vana att i stora flockar gå upp på ensliga skär, är det ålens 
vandring som sätter skärgårdsbefolkningen i tillfälle att under 
sensommaren ock hösten i stora mängder fånga denna fisk, 
vars underbara levnad först senare års djuphavsforskningar 
kunnat klarlägga. 

Våra svenska fiskare veta av gammalt, att ålen på sen-
sommaren ock hösten går utför floderna ock i Östersjön styr 
kosan söderut (vanl. 10-15 km. pr dygn). Vandringen sker 
endast under mörka nätter, hälst vid oväder, »Men går på 
mörkret». 

Som resultat av de vetenskapliga forskningarna framgår 



Fig. 15. Homma. 
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numera, att ålen, sedan den vuxit upp i sötvatten ock blivit 
fortplantningsduglig, vandrar ut till lekplatserna i Atlanten. 
Efter lektiden kommer ålen ej tillbaka till kusterna, men yng-
len föras av havsströmmarna mot Europa ock gå i massor in 
i Östersjön. Med en enastående energi arbeta sig de små 
djuren uppför vattendragen till sjöarna. I sötvattnet stannar 
ålen ett okänt antal år för att sedan vandra ut i havet. 

Av sötvattenssläktet, Anguilla, är A. vulgaris den enda 
europeiska arten. Den är ett utpräglat nattdjur ock tillbringar 

dagen nedgrävd i dyn eller gömd i hålor ock under stenar. 
Dock kan den soliga dagar även träffas i tången, ldöret. Man 
säger på Harstena, att »ålen badar» eller »hänger i klöret». 

Vid Harstena liksom på hela kusten från Bottniska vikens 
sydgräns till norra delen av Öresund fångas ålen i stora 
ryssjor av kraftig konstruktion, här kallade hommor. 

Principen vid fångst med homma är i Harstena, att red-
skapet sättes vinkelrätt mot land ock stänger vägen för fisken. 
Under sökandet efter fri passage förvillar fisken sig in i 
hommans inre, varifrån den ej kan taga sig ut. 

Homman består av följande huvuddelar (fig. 15): 1 armen, 
II storstolen, III skrovet, IV halsen ock V tinan. 

Armens uppgift är att spärra vägen närmast land; den bör 
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sålunda stå upprätt i vattnet. Dess övre kant hålles uppe av 
träflöten, flau (fig. 16: 1), som äro fästade vid överteln (2), 
under det att nerkanten hålles mot bottnen av de vid under-
teln (3) anbragta hallstenarna el. armhallarna (4). För att 
fylla ut eventuella öppningar mellan underteln ock botten ut-
ökas armen nedåt med ett fmmaskigt nät, bottenskunket eller 
skunket (5) med bottenskunks- (el. skunk-)hallarna i (6). 

Storstolen bildar hommans öppning. Den består av stor-
stolsträt (7) ock den av storstolskäpparna (9) bildade bågen (8). 
Armen fästes vid storstolen medelst armsprötan (10); på denna 

Fig. 16. Schemat. bild av hommans huvvuddelar. Av nätet 
äro endast konturerna angivna. 

träs armen upp, varpå sprötan bjudes fast vid bågen. Sprötan 
kan även placeras mitt i öppningen, varvid en s. k. mitt-
homma eller vänsterhomma uppstår (se s. 93 ock fig. 17). 
För att storstolen skall sjunka ock stå stadigt på botten, an-
bringas storstolshallarna (12), fästade vid storstolsstickor 
(fig. 18), hallstickor (11) medelst hankar (13). Stolen stadgas 
därjämte av kvapstenar (15), fastbundna med kvaprep (14), 
vars fria ända hålles mot ytan av kvapen (16). 

Kvapstenarna kallades fordom brottstenar ock repen be-
nämndes brottrep. 

Hankarna kring kvapstenarna gjordes tidigare av trä 
— man kan ännu få se en ock annan sådan trähank i bruk — 

eller blott hallarna. 
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men rephankar visade sig mera pålitliga ock lättare att för-
färdiga. Numera utträngas dessa i sin tur alltmera av järn-
hankar (fig. 19), som kilas-  fast i ett hål i stenen. 

Närmast efter storstolen följer skrovet. Nätet hålles här 
utspänt av storgjordar (fig. 10: 17), som i ordning från stor-
stolen benämnas storgjorden, andregjorden ock tredj egj orden. 

Fig. 17. Storstol; högerhomma. Storstol; mitthomma. 
Siffror som å fig. 16. 

Fig. 18. Storstolssticka med Fig. 19. Kvapstenar: 
hallsten. a. hank. b. huv-hank. c. järnhank. 

Sammansättningsleden stor- i storstolen kvarlever från den 
tid, då man i stället för storgjordar hade två eller tre mindre 
stolar. Homman var då emellertid mycket svårhanterlig, ock 
nätet utsattes för stor påfrestning i de skarpa hörnen nedtill. 
För o. 30 år sedan började man bygga hommor med stor-
gjordar i stället för stolar, • en form som numera är allmän. 

Skrovet smalnar alltmera ock övergår i halsen, denna hålles 
utspänd av smågjordar eller gjordar (fig. 16: 20). I halsen 
märkas vidare ingångarna eller villorna (fig. 16: 21), »strutar» 
av nät, som tillåta ålen att passera in i hommans djup, men 
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hindra honom att komma ut igän. Genom halsens ingångar 
kunna även simpor ock andra fiskar komma fram; men den 
trånga öppning, som leder in i tinan, kunna de ej taga sig 
igenom, utan stanna i något av fiskhusen (fig. 16: 22). På 
dessas översida finnes en öppning, för att man skall kunna 
plocka bort fiskarna.1  Dessa öppningar dragas ihop medelst 
en tråd, fartråden. »Sy igän fartrå'n!» heter det. 

a 
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Fig. 20. Nät-tinor. 
Vanlig nättina. Nätet är delvis borttaget för att visa ingången. 
Nättina med tolv sprötor. Byggd i ett med halsen. 
Nättina med fyra sprötor. 

Från ock med första ingången i halsen göras maskorna 
mindre. Man anser, att ålen börjar spjärna där. 

Tinan, den del av homman, där ålen slutligen hamnar, 
förekommer i flera olika konstruktioner, som fig. 20 o. 21 visa. 

Nättinan (fig. 20) eller ålpåsen är bunden av garn på 
samma sätt som halsen ock har en likadan ingång (2) som 
denna. Den hålles utspänd av gjordar (1) ock har längst bak 
en öppning, som kan stängas med ett snöre. I den sista 
gjorden är påsrepet (fig. 20 a: 3) fastknutet. Om sprötorna 
på fig. 20 b ock c skall strax talas. 

1  Man skiljer på ål ock fisk, d. v. s. fjällfisk. 
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Den andra typen på tinor är spröttinan (fig. 21). Den av 
ensprötor förfärdigade tinan (1) vilar i tinstolen (2), vilken som 
sänke har en stenflisa (3). Tina ock stol hållas samman av 
gjordingarna (4), ock från dessa utgår det långa tinrepet (5). 
I tinans inre synas de stödjande kransen (6) ock tingjor-
darna (7). Ålen kommer in i tinan genom ingången (8) ock 

Fig. 21. Spröt-tina. 
a. Exteriör. b. Längdgenomskärning. c. Tinstol. 

tömmes vid vittjandet ut genom en öppning i tinans smalända, 
där pluggen (9) sitter, fasthållen av pluggbandet (10). 

Då tinan skall fästas vid halsen, lägges den sista gjorden 
in i tinans krans (resp. mot ålpåsens första gjord) ock bjudes 
fast där. Det förekommer även, att ålpåsen är byggd i ett 
med halsen (fig. 20 b). 

De trästycken, som bilda stolen, sammanhållas av pinnarna 
(fig. 21: 12) ock tinkäpparna (fig. 21: 11), vilkas uppåtböjda 
spetsar bindas fast vid tinan. 
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Att man använder så kraftiga saker som spröttinor, beror 
på att såväl säl som utter äro mycket begivna på ålen ock ej 
draga sig för att riva sönder nätredskapen för att komma åt 
fisken. Nättinorna (vilka ju äro enklare att tillvärka) kan man 
emellertid göra mera säkra genom att förse dem med ett skydd 
av fastbundna sprötor (fig. 20 b, c). Ofta läggas gamla not-
trasor el. d. runt den sprötförsedda påsen. Det hela blir då 
ej så synligt mot botten, ock sälen kan ej se ålen i påsen. 

Att bygga ett så stort redskap som en homma ock få det 
kraftigt nog, så att det motstår vågbrytning ock råvdjur, 
kräver naturligtvis mycket arbete. Det blir den långa vinterns 

1 
ca 30 cm. 

  

    

Fig. 22. Tinkavle. Fig. 23. Schematisk fig., visande 
sprötornas fästande. 

sysselsättning. Numera köpas armarna ofta färdiga. Men förr 
odlade man lin på ön ock spann till garn samt köpte hampa 
för garntillvärkning. Därom vittnar ännu förekomsten av lin-
beredningsredskap o. d. Alla nät bundos sedan av detta garn. 

Då homman skall byggas, behövs en mängd enkäppar till 
storstol, gjordar ock tina. Lämpliga sådana huggas, ock de 
som avses till gjordar ock stolar, ställas i böj, dvs, man präs-
sar fast dem mot en vägg medelst spikar, så att de få lämplig 
form (se fig. 13). Så få de stå, tils de äro nästan torra. 

Till tinan fordras o. tre ock ett halvt tjog kluvna sprötor. 
Vid tinans bindande sätta sig två personer mittemot varandra 
med bindgarnet upprullat på två kavlar (fig. 22), halva repet 
på varje. Man börjar i tinans ena ända ock fäster sprötorna 
bredvid varandra medelst bindgarnet, så som jag sökt visa på 
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teckningen fig. 23. Bindgarnet kommer att i spiralform löpa 
genom hela tinan. Numera använder man stundom mässingstråd 
i stället för snöre till fästande av sprötorna. Tinan blir då 
mycket starkare ock tätare. 

Vidare åtgå ett stort antal flata, avlånga stenar till sänken 
på armen, armhallar. För att kunna fästa dessa säkrare vid • 
underteln ock vid bottenskunkets nedkant slår man med en 
hammare, hallpicka, hak i kanten på stenarna till fäste för 
snörena. Detta kallas att picka hallar. 

1 fråga om byggande ock reparation av homman kunna 
några tärmer av intresse nämnas. Då ett nät skall fästas 
ihop runt halsens ock skrovets gjordar, kallas det att fara 
ihop homman. Samma uttryck, 'fara ihop', kan även användas 
eljest, då ett par nätbitar hopfästas (jfr fartråd s. 86). En 
skromma kallas ett upprivet hål på ett nät. Har endast en 
stolpe i en, maska gått sönder, uppstår en e-maska. Uttrycket 
hallsträngd begagnas om en maska, där ena stolpen är slac-
kare (dvs. slakare) än den motstående ('hallsträngt' är även 
ett tvinnat rep, där ena parten är slakare än den andra). Då 
över- ock underteln sättas fast på armen, skjuter man homm-
armen (även 'skjuta underteln'). 

När hommans skilda delar äro färdiga, doppas de i en 
varm blandning av 3-4 liter svarttjära, en halvtunna trätjära 
ock något vatten. 

Då vi nu känna hommans konstruktion, kunna vi övergå 
till att se dess användning. 

De ställen, där hommorna utsättas, kallas hommstånd. 
Dessa fördelas årligen mellan bylagets medlemmar i tur ock 
ordning ock äro alla namngivna, t. ex. Mörka hålet, Sunes 
hommstånd, Fästet, bortefter Fästet o.s.v.' Vid varje homm-
stånd finnes ett borrhål i bärget, där man slår fast en järn-
sprint, en nagel, eller också nöjer man sig med att driva in 
en träkil, vigge, i någon spricka. Omkring denna nagel eller 
kil läggas över- ock undertelnarnas yttersta ändar, de s. k. 

Harstena ortnamn äro insamlade för Ortnamnsarkivet sommaren 1928. 
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landsättsrepen. Man ror därefter rakt ut från land ock låter 
armen löpa ut. Av flanen hålles den upprätt i vattnet, sedan 
hallstenarna sjunkit till botten, ock skunket fyller ut eventu-
ella mellanrum mellan botten ock underteln. Storstolen lyftes 
i (fig. 24) ock sjunker på grund av de vid hallstickorna fäs-
tade stenarna. Sedan följa halsen ock slutligen tinan. Nu 
placeras kvapstenarna på lämpliga ställen på botten (fig. 27), 
så att homman står stadigt ock väl sträckt, man stinnar ut 
homman (fig. 25). Man söker därvid att få stenarna att ligga 
i fördjupningar, huljor, eller skrevor, skripor, så att de trots 

Fig. 24. Utsättning av homma. 
Armen är fastsatt vid land, flanen flyta på vattnet, ock storstolen lyftes 

just i sjön. 

vågsvall ock ström skola ligga stilla. För att se, hur homman 
står ock hur botten är beskaffad m. m., är det nödvändigt, att 
vattnet är lugnt, vilket naturligtvis ej alltid är fallet. Man 
begagnar sig då av en späckbit, som alltid ligger på roddarens 
toft, ock med den flottar man vattnet, dvs, man kramar 
sPäcket i vattnet, varvid hastigt ett fettlager bildas på ytan, 
så att denna blir lugn. 

Ej alltid är botten så beskaffad, att utsättandet går så lätt, 
som här beskrivits. Man kan bli nödsakad att lägga kvaprepen 
över vassa bärgkanter, med risk att fepen nötas av, stenarna 
försvinna i djupet ock storstolen faller omkull. Man måste 
då tillgripa kätting, som fig. 26 visar. 
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På denna teckning synes även en utrännare, en anordning 
som begagnas på ställen med svår strömsättning för att hålla 
tinan ut från land. Tinrepet ökas därvid med ett utrännare- 

Fig. 25. Homma utsatt. 
1. Käpprep. 2. Ridare. 

Fig. 26. Homma vid Måsskären. 
1. Kvapsten med kätting. 2. Utrännarelynga. 3. Utrännare. 4. Sänka i 

havsbotten. 

Fig. 27. Homma utsatt, sedd framifrån. 
Armen är borttagen på teckningen. 

rep, i vars yttersta ände en stor hanksten är fäst. På ut-
rännarerepet sitter utrännaren, en o. 75-100 cm. lång, grov 
träbit (fig. 28). Sedan tinan ock utrännarestenen placerats på 
lämpliga ställen, drager man upp repet ock slår på detta en 
knut, utrännarelyckan eller -lyngan. Därvid lyftes tinan upp 
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från botten. När lyngan är slagen, släpper man repet tillbaka 
i vattnet, därvid sjunker tinan igän ock sträcker repet, så att 
hela homman kommer att stå synnerligen stadigt. 

Andra åtgärder för att hindra homman att ändra läge vid 
storm eller sjöhävning äro att sätta ut ridare ock käpprep. 
Ridaren är ett rep, som från övertelnens mitt drages till land, 

Fig. 28. Utrännare. 
a. Utrännaren. b. Utrännare-repet. c. Skäf ting. 

Skäl ting. Genom ett hål i utrännaren träs en repstump, med vilken 
utrännare-repet fasthålles vid utrännaren. I lugna invatten kan man, låta 
utrännare-repet gå direkt genom hålet, men i hårda utvatten riskerar man, att 
repet nötes av mot hålets kanter, något som undvikes då skäfting begagnas. 

där den fästes vid en nagel (fig. 25). Käpprepet fastgöres vid 
bågens vänstra sida, som fig. 25 visar; det hindrar, att stolen 
vrider sig. 

Då bärgsluttningen, sludden, är svag ock jämn, lägger 
man, som förut sagts, både under- ock överteln omkring na-
geln i bärget. Är det däremot fråga om en brant strand, 
låter man undertelns ända hållas vid botten av en landstags-
hall (fig. 29). Man använder då två käpprep (fästade strax 
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nedanför kvaprepen) för att förhindra, att stolen faller omkull. 
Man kan ju i detta fall ej sträcka underteln. 

En speciell anordning på stenig botten, där en tinstol ej 
skulle stå jämnt, är vandrande tina (fig. 30). I stället för 
tinstol är en stor sten fäst under tinan. Av sin egen flytkraft 
står tinan upp i vattnet ock hålles kvar på bestämd plats av 
sänkstenen. 

Vid utsättandet av homman ock vid vittjandet begagnar 
man sig av en träkrok, hommkäxe (även käxe), o. 2 m. lång 

Fig. 29. Arm med landstagshall. Fig. 30. Vandrande tina. 

(fig. 31 c). Med denna kan man lyfta tinan, fatta utrännare-
repet o. s. V. 

På s. 84 talades om mitthomma, dvs, en homma med ar-
men fästad mitt i storstolens öppning. I motsats härtill kallas 
de vanliga hommorna högerhommor, enär armsprötan sitter 
utmed bågens högra sida; de sägas hava »armen för höger». 
Vanligen kallas mitthommorna i motsats härtill för vänster-
hommor. Dessa olika konstruktioner grunda sig på ålens 
egendomliga vana, att den, om den under sin vandring stöter 
på en holme eller ett skär, vanligen ändrar kursen åt vänster. 
På grund härav följer den högerhommans arm ock hamnar i 
tinan. Mitthommorna, utsättas vid sådana ställen, där erfaren-
heten visat att ålen mot sin vana kommer från båda sidorna. 
Sådana hommstånd kallas vänsterstånd. 

Då en homma utan utrännare skall vittjas, fattar man den 
kvape, som sitter fast i tinrepet, hissar upp kvapstenen ock 
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tinan i båten, tar bort pluggen ock låter ålen glida ned i 
sumphållet', varefter tinan placeras i sitt förra läge. 

Är det en homma med utrännare som skall vittjas, fattar 
man med hommkäxet i utrännarelyckan, denna drages upp i 
båten ock löses, tinan tömmes, lyckan slås på nytt, ock tinan 
får sjunka till botten. 

En gång i månaden tages homman upp för att torkas. 
Detta sker vid månljus (d. v. s. vid tiden för fullmåne), då 
ålen ser homman bäst ock undviker densamma. 

Fig. 31. a. Aljer. b. Harka. c. Homm-käxe. d. Räckspadar. 
De fina spetsarna på aljern, aljerstaggarna, fästas med ståltråd. 

Vid hemkomsten efter vittjandet stockas ålen i vid bryg-
gorna el. i båthusen förtöjda åltunnor och sumpar, d. v. s. tunnor 
kick lådor med borrhåll, genom vilka vattnet strömmar. 

Avsättningen sker till större delen till ålsumpar, som fara 
fram genom skärgården ock i vilkas stora sumphåll tusentals 
kg. ål rymmas. Förr voro besök av tyska ålsumpar ganska 
vanliga vid Harstena, men numera köper en skånsk export-
firma det mästa av fångsten. 

För husbehov brukar man även hugga ål med aljer (fig. 
31 a) eller med harka (fig. 31 b). Som förut sagts, kryper 

Så kallas det vattentäta skott, i vilket fisken förvaras, stockas. 
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ålen om dagen ofta ner i dyn. Där han krupit ner, bildas en 
fördjupning med en liten vall omkring. Detta märke upp-
täcker den vane fiskaren lätt genom det klara, grunda vattnet, 
ock han vet då, att under eller tätt intill märket ligger ålen. 
Med en aljer hugger han inom detta område, tils att ålen 
fångats på de vassa spetsarna. Detta kallas att »hugga ål i 
märke». Att »hugge i klöret» är att med en aljer stöta hit 
ock dit i klörstackarna för att fånga den ål, som möjligen 
»hänger å bader i klöret» (s. 83). 

Fig. 32. Fiskare framför sin sjöbod sysselsatt med arbete på 
en hommarm. 

Man ser två lian vid a. På bryggan ligger en mitthomma (b), en kvape (e) 
samt en kvapsten med rephank (e). I båthusets inre skymtar en till hälften 

i vattnet nedsänkt åltunna (vid den undre pilen). 

Att stöja är att nattetid vid ljuset av ett bloss hugga den 
på botten vilande ålen. I båtens stäv fästes en stång med en 
järnställning, ett brandjärn, i vilket stöjtyre, fettigt trä, 
brinner. Roddaren låter båten sakta glida fram över grunt 
vatten, ock med en aljer i högsta hugg ger fångstmannen akt 
på sjöbottnen, vars alla detaljer klart synas i eldskenet. Ab-
solut vindstilla måste råda, för att elden skall brinna med 
klar låga ock för att ej vattenytan skall krusas. Så snart en 
ål blir synlig liggande i gyttjan, hugger fiskaren till ock 
hämtar vanligen upp ålen, som genast lägges i en tunna med 
stark saltlake. 
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Harkan har närmast utseende av en stor kam med vassa 
taggar, harkpinnar. Den fästes vid ett o. 3 m. långt träskaft. 
Fiskaren står i aktern på en båt, under det en annan person 
ror. Harkan svängas fram ock tillbaka i tången ock vändes 
så, att taggarna kunna hugga fast i ålen. Arbetet är an-
sträfigande både för den som harkar ock för den som ror, 
eftersom denne måste noga passa på, att båten ej svänger 
runt vid de häftiga rörelserna. 

När harkan blir slö genom att den träffar stenar o. 
säger man att den är bål. 

Helt säkert vore ålfisket i Harstena mera givande, om man 
hade högre redskap. Erfarenheten visar nämligen, att ålen 
gärna stiger uppåt ock försöker gå över mötande hinder. I 
t. ex. Kalmar sund använder man bottengarn, höga nät, som 
hängas på i botten nedslagna pålar. Resultatet är ofta mycket 
gott. Ett sådant garn, som kostade 2000 kr., säges ha betalat 
sig på en enda natt. Tyvärr äro bottenförhållandena vid Har-
stena ej sådana, att man kan använda dylika garn. Att dock, 
trots redskapens enkla konstruktion, stora mängder ål årligen 
fångas av bylaget, visar, i vilket oerhört antal ålen går fram 
genom Östersjöskärgården. 

Ordlista. 

aljer m. åkyar, -n; —, -ara 94. — aljerstagg m. åkjaståg, -an; 
-a, -a 81, 94. 

Altarklinten m. åltarkkintan 73. 
andregjord f. ånraja-, -a; -ar, -ara 85. 
arm m. arm (ä.) el. arm (y.), zon; arma, arma 83. — armhalle m. 

årmhåla, -an; —, -a 84, 89. — armspröta f. årmsprida, -a; 
-ar, -ara 84. 

Blysankan f. bkpsågka 73. — sanka f. = lågt skär: sågka, -a; 
-ar -ara. 

boreka f. bimp:ka, -a; -ar, -ara 79. 
bottenskunk n. batanskligk, -at; —, -a 84. 
brandjärn n. brånyin, -at; —, -a 95. 
brottrep n. brirth,O, -at; —, -a 84. 
brottsten m. britstbz, —; -a, -a 84. 



ORDLISTA 97 

Bådarna, Sälbådarna f. Nda el. bada, 510.- 70. 
båge m. bka el. bagg, -an; -, -a 84. 
bål a. bgde 96. 
båthusskulle m. bats-skåla, -an; -a, -a 82. 
böj, ställa i, ståla i-big, statt, statt, stålar 88. 
böla v. bira, ba, birka, bd. 76. 
,Dalkan f. dåkka. - daslka f = sänka: dåHca, -a; -ar, -ara 73. 
e-maska f. .27taska, -a; -ar, -ara 89. 
fara ihop v. fara thåp, föra el. filta, fara, fgr 89. 
fartråd m. filttra, -n; --a, -a 86. 
fettig a. fitt el. -ar, fitit 95. 
fibb m. fi , fiban; fika; -a 78. 
fiskhus n. fiskhtis, -at; -, -a 86. 
flau ii. fkg.n el. fkan, fl-anat; -, -a 82, i 84. 
Flatlogen ra. Makan 73. 
flotta v. fkida, fkida, fkdtar 90. 
flå v. f,  fkkla, firat, ilar 78. 
gjord f. Oka; kar, -ara 85. 
gjording ra. ye2hg el. ybnig, -an; -a, -a 87. 
Grundbotten m. grånbötan, även grånktan .73. 
hane in. håla, -an; -, -a 84 not. - hallpicka hålpilsa, -a; -ar, 

-ara 89. J-- hallsten m. hålsMn, -; -a, -a 82, 84. - hall- 
sticka f. hålstilsa, -a; -ar, -ara 84. - 

hallsträngd a. hålstrågd 89. 
hals m. hals el. hals (ä.), hålsan; -a, -a 85. 
hank m. hagk, håg/can; håg/ca, -a 84. - hanksten m. hågksMn, 

-; -a, -a 91. 
harka' f. hår/ca el. harka (ä.), -a; -ar, -ara 94, 96. 

» 2 v. harka el. harka (ä.), hår/ca, hår/ca, hårkar 96. - hark- 
pinne m. hårkpina el. hårk-, hårkpin; -a, -a 96. 

Harstena haste:na el. hasq.na  68. 
homma f. hönta el. hörna (ä.), -a; -ar, -ara 83. - hommkäxe n. 

hönk,sålssa, -at; -a, -a 93. - hommstånd n. hörnstön, -at; 
-, -a 89. 

hugga v. håga, hsg, håga o. ofta hågt, hågar 81, 95. 
hulja f. /datja el. hiba, -a; -ar, -ara 90. - 
huv-hank in. hicvhågk, -an; -a, -a fig. 19. 
Hällarna f. hålara 73. - hälla: håla, håla; -a el. -ar, -ara. 
högerhomma f. hkgarhöma 93. 
ingång in. igg6g, -an; -a, -a 85. 
kadaver n. kadåvar, -at el. -at; -, -yra 78. 
karva v. kårva, kårva el. kårvda, kårva, kårvar 79. - karv- 

bräde n. kårvbråa, -at; -an, -ara 79. 
7-30959. Sv. landsm. 1930. 
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kavel m. ki_wab., -an; ht.vka, -a 88. 
ldör n. kirsr, krat 83. - klörstack m. kseck, -an; -a, -a 95. 
knop rn. knQp, knipan; kndpa, -a 74. 
knopa v. kndpa, kndpa, kndpa, kndpar 74 not. 
krama v. kråma, kråma el. krecinda, kråma ock ofta &åm?, 

kråmar 80. 
krans in. krans, krånsan; krånsa, -a 87: 
kut m. htt, kåtan; kitta, -a 71. 
kvape m. kvpa, -an; -, -a 84. - kvaprep n. kv4p4, -at; -, 

-a 84. - kvapsten m. kvigpsMn, -; -a, -a 84. 
kvävja v. kvava, kvhda, kixilt el. kvanyat el. kvav» (4), kanyl- 81. 
käft m. paft, 'Can; Ofta, -a 78. 
kåxe n. Oksa, -at; -a, -a 93. 
käpprep n. 0294 (al), -at; -, -a 92. 
landstagshall m. laustakshåla, -an; -a, -a 92. 
lan.dsättsrep n. lån,sats4, -at; -, -a 90. 
lycka f. iosa, -a; -ar, -ara, se utrännare. 
lynga f. lya, -a; -ar, -ara, » 
mitthomma f. mithönia (-hma), -a; -ar, -ara 84. 
märke n. marka, -at; -an, -a 95. 
nagel m. iidgaZr, -an; nitera, -a 89. 
Norrbådan f. nåhbein el. niklån 72. 
nät-tina f. nat-tina, -a; -ar, -ara 86. 
picka (hallar) v. pika, pika, pika, pikar 89. 
pinne m. pina, pin el. pinan; -, -a 87. 
plugg m. pkitg, phigan; pkaga, -a 87. - pluggband n. pZrågbån, 

-at; -, -a 87. 
påsrep n. pasjp, -at; -, -a 86. 
remsa f. IcaM8d el. 4iM8d ramsa, hamsa, kamsar 79. 
revben n. he?..bh el. kabbi, -at; -, -a 79. 
ridare m. hiclara, 'bidan; -, -ara 92. 
räckspade in. thaksp4a, -an; --, -a 80. 
Sankan f. saka 73. 
senig a. shi el. shzar, shit 79. 
Sjolpan el. Sjolpbranten f. 5åkpa el. fflrpara, pirpbrånta el. 5å4p- 

brantara 73. 
skjul i uttr. »i skjul om»: 2-5gar 8M 76. 
skjuta v. Sigta, 5st el. 54ta, »ta, 5tar 89. 
skottlägg m. skötlåg el. skirt-, -an; -a, -a 79. 
skripa f. skripa, -a; -ar, -ara 90. 
skromma f. skråma, -a; -ar, -ara 89. 
skrov n. skriv, skriwat; -, -a 85. 
Skrubban f. skrål2a 72. 
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skrävling m. skrepvkig, -an; -a, -a 79. - skrävlingshål n. skriv- 
-at el. -ha; -, -a 80. 

skunk n. skugk, -at; -, -a 84. 
skäfting in. j'aftig, -an; -a, -a fig. 28. 
slack a. slak el. slåk_ar, slakt 89. 
sludd f. slud, skåda; slicdar, -ara 92. 
Slången m. slögan 74. - slånge = udde: slöa, -an; -, -a. 
smågjord f. smeg4k, -a; -ar, -ara 85. 
sovsäl m. siaffir el. -såk, -an; -a, -a 81. 
spill-trä n. spiltra, -t; -n, -na 79. 
spjärna v. spgåna, sp,14.na el. spglAnta, smarta, spianar 86. 
spröta f. spdta, -a; -ar -ara 86, 88. - spröt-tina f. sprit-tina, -a; 

-ar, -ara 86. . 
späckbom in. spåkbågt, -an; -a, -a 79. 
späckvak f. spakvåk, -a; -ar, -ara 78. 
stekbit m. stekbit, -an; -a, -a 79. 
Sten m. sten 72. 
stenflisa f. sknfkisa, -a; -ar, -ara 87. 
stinna ut v. stina-åt, stina, stin.a, stillar 90. 
stocka v. stöka, stöka, stölsa el. vanl. stök stökar 94. 
storgjord f. stryk, -a; -ar, -ara 85. 
storstol m. sffigkik, -n; -a, -a 84. - storstolskäpp in. sffistos,- 

'ap (a!), -an; -a, -a, även stögtog- 84. - storstolssticka f. 
-stika, -a; -ar, -ara 84. - storstolsträ ii. -tr4, -t; -n, -no 84. 

stråta f. streda, -a; -ar, -ara 77. 
stöja v. stiga, stigda el. stiga, stå», stigar 95. - stöjtyre n. stir)- 

tra, -ta t 95. 
sump m. sump, sitmpan; simpa, -a 94. - sumphåll n. sionzpha., 

-at; -, -a 94. 
svag n. svag, sktgat; -, -a 73. 
säl m. 50 el. sak, fan; fiska, -a 71. 
Sälbådarna, se Bådarna. 
sälgarn n. 54kg4n el. sick-, -at; -, -a 82. 
sälslag n. faksldg el. sVe-, -at; -, -a 75. 
Sörbådan f. siirbein el. siirban el. -ben 74. 
tadd(e) m. ta d el. tåla, &klan; -a, -a 80. 
teln in. ten, -; tåt49, -a.. Se under- ock överteln. 
tina f. tina, -a; -ar, -ara 86. - tingjord f. ting4k, -a; -ar, -ara 87. - 

tinkäpp m. 4n,,s4p (obs. a!), -an; -a, -a 87. - tinrep n. tin- 
4, -at; -, -a 87. - tinstol m. tinst4k, -n; -a, -a 87. 

trall n. tral, trålat; -, -a 80. 
trampa f. tråmpa, -a; -ar, -ara 74. 
tredjegjord f. trOag4k, -a; -ar, -ara 85. 
Tåghålet n. Mghilat 73. 



100 LINDELL, SÄLJAKT OCK ÅLFISKE 

underteln m. ånaMv.,, —; -a, -a 84. 
utrännare m. ilthanara el. itthandara el. åtatbandara, -an; —, -a 91. — 

utrännarerep n., se utrännare: -14, -at; —, -a 91. — ut- 
rännarelycka el. -lynga: se utrännare ock lycka, lynga 91. 

vall-järn n. vålgan, -at; —, -a 81. 
vandrande tina vånrana tina 93. 
vigge m. viga, -an; -a 89. 
villa f. vila, -a; -ar, -ara 85. 
vänsterhomma f. vinstarluSma el. -hma, -a; -ar, -ara 84, 93. 
vänsterstånd n. vinstas,t6n, -at —, -a 93. 
ålpåse m. &kpdsa, -an; —, -a 86. 
åltunna f. Ortitna, -a; -ar, -ara 94. 
Österbådan f. hstarbein el. -Nin 73. 
överteln in. vatbe, —; -a, -a 84. 



Undersökning av svenska dialekter ock 
folkininnen. 

Landsmålsarkivets årsberättelse 1929-1930. 

Av HERMAN GEIJER 

I. Allmän översikt över personal, ekonomi ock förvaltning. 

Det statsanslag, som under detta år liksom föregående år 
i första rummet utgjort grundvalen för Landsmålsarkivets 
ekonomi, har under budgetåret Vi 1929-3% 1930 utgjorts av 
ett av 1929 års riksdag med oförändrat belopp förnyat reserva-
tionsanslag på extra stat å 28,650 kr. Genom k. brev den 
14 juni 1929 föreskrevs, att beträffande användningen av det 
för budgetåret 1929-1930 beviljade anslaget skulle gälla ena-
handa bestämmelser, som genom k. brev den 20 maj 1927 fast-
ställts i fråga om motsvarande för budgetåret 1927-1928 be-
viljade anslag. 

Landsmålsarkivets styrelse har under året i kraft av k. 
brev den 28 maj 1926 utgjorts av samma personer som under 
föregående år, nämligen. professorerna Otto von Friesen, 
Bengt Hesselman ock J. A. T_Aundell, överbibliotekarien 
Anders G rap e, intendenten vid Nordiska Museet Sigurd 
Erixon samt docenten Herman Geijer. Liksom under när-
mast föregående år har vidare docenten Johan Götlind i 
egenskap av tils vidare tjänstgörande föreståndare för Lands-
målsarkivets folkminnesundersökningar deltagit i styrelsens för-
handlingar såsom adjungerad ledamot. 



102 GEIJER: LANDSMÅLSARKIVETS ÅRSBERÄTTELSE 1929-1930 

Till arbetsutskott har styrelsen omvalt Lundell som ord-
förande, Geij er 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 folkminnes-
undersökningar. 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 norra ock 
södra landsting. Beträffande de fyra sist nämnda 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. Dess-
utom har Älvsborgs läns landsting även för år 1930 anslagit 
samma belopp som tidigare, 500 kr., till Västgöta Folkmåls-
kommitté, som fortfarande består av Geijer, ordförande, Göt-
lind, sekreterare, ock docenten E. Neuman, skattmästare. De-
taljer rörande landstingsanslagens användning framgå av här-
efter följande berättelse samt av den ekonomiska tablån i 
slutet. 

Gåvomedel ha under året stått till Landsmålsarkivets för-
fogande i ungefär samma utsträckning som under närmast 
föregående år. Ett tillfälligt anslag ur universitetets reserv-
fond å 400 kr. har under året ställts till Landsmålsarkivets 
förfogande som bidrag till täckande av kostnaderna för instruk-
tionskurser. För detaljer rörande dessa medel liksom rörande 
räntemedel hänvisas till det följande, särskilt till den ekono-
miska tablån. 

Av lotterimedel ha under året till Landsmålsarkivets för-
fogande stått dels återstoden av de medel, som genom k. resolu-
tion den 31 mars'1928 beviljades till enbart f olkminnesunder-
sökningar, dels de medel, som genom k. resolution den 12 juli 
1929 ställdes till arkivets förfogande för f olkm ålsundersö k-
n ingar samt i samband därmed stående arkivvärksamhet, dels 
slutligen en del av de medel, som genom k. resolution den 
9 maj 1930 beviljades Landsmålsarkivet som bidrag till fort- 
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sättande av dess folkmåls- ock folkminnesforsknings-
arbete. 

Såsom i föregående årsberättelse' nämnts, ingåvos av de 
tre institutionerna för folkminnesundersökning i Uppsala, Lund 
ock Göteborg i april 1929 till K. Vitterhets-, Historie- ock 
Antikvitetsakademien för prövning ock stadfästelse arbetsplaner 
för användningen av återstoden av de år 1928 till folkminnes-
undersökningar beviljade medlen. I anslutning till förhållandet 
under året 1928-1929 begärdes, att arbetsåret för de folk-
minnesundersökningar, som komme att härmed bekostas, måtte 
få räknas från ock med 1 juni 1929 till ock med 31 maj 1930. 
Sedan dessa arbetsplaner av akademien stadfästs den 7 maj 
1929, började de lotterimedel, som för folkminnesundersök-
ningar under nämnda tid tilldelats Landsmålsarkivet, tils vidare 
ett belopp av 23,000 kr., tagas i bruk den 1 juni 1929. Ut-
över dessa 23,000 kr. tilldelades Landsmålsarkivet för sist-
nämnda ändamål av de lotterimedel, som år 1928 beviljats åt 
de nämnda tre folkminnesinstitutionerna gemensamt, ytterli-
gare 3,000 kr., som tidigare reserverats i avvaktan på 1929 
års riksdags beslut rörande k. propösitionen nr 115 om för-
ändrad organisation av Landsmålsarkivet ni. fl. institutioner.' 
För den del av nämnda undersökningsarbete, som faller före 
den 1 juli 1929, har redogörelse lämnats i Landsmålarkivets 
årsberättelse 1928-1929.8  För användningen av hela det be-
viljade beloppet hänvisas till den ekonomiska tablån. 

Det belopp av 39,000 kr., som med anledning av ansök-
ningar från Landsmålsarkivet, daterade 23/9  1928 ock 204 1929, 
beviljades genom k. resolution den 12 juli 1929 för bedrivande 
av arkivets folkmålsundersökningar samt i samband där-
med stående arkivvärksamhet, har under året helt förbrukats 
på sätt som av det följande kommer att framgå. Dessa medel, 
som utföll° först den 16 maj 1930 (med 10,900) kr. ock den 
17 juli 1930 (med 28,100 kr.), hade redan från hösten 1929 

Sv. landsm. 1929 (h. 188), s. 55. 
2  Se Sv. landsm. 1929, s. 56. Vitterhetsakademiens särskilda yttrande 

om detta tilläggsbelopp å 3000 kr. är daterat den 5 november 1929. 
3  Se Sv. landsm. 1929, s. 52 if. 
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börjat tagas i anspråk, först genom förskottering ur andra till 
arkivets förfogande stående kassor ock senare genom ett av 
Svenska Handelsbanken i Uppsala — mot säkerhet i de be-
viljade lotterimedlen — den 20 dec. 1929 beviljat lån på ett 
belopp intill 39,000 kr. 

Av de 80,000 kr., som med anledning av Landsmålsarkivets 
den 29 januari 1930 daterade ansökan om lotterimedel till 
fortsatt bedrivande av dessa folkmåls- ock folkminnesund er-
sökningar beviljades genom k. resolution den 9 maj 1930, har 
en mindre del under detta arbetsår tagits i anspråk dels för 
understödjande av arkivets folkminnesundersökningar under 
juni månad 1930, dels också för inlösen av samlingar från 
ortsmeddelare ock som förskott för dialektuppteckningsresor 
under sommaren 1930. Tillsammans ha för nämnda ändamål 
av de den 9 maj 1930 beviljade medlen intill "/6 1930 ut-
anordnats kr. 7,995: 57 (varav kr. 2,440: 90 för folkminnes- ock 
5,554: 67 för folkmålsundersökningar ock arkivarbeten). Lika-
som i fråga om de den 12 juli 1929 beviljade lotterimedlen, 
ha också dessa senare beviljade medel tagits i anspråk genom 
ett mot säkerhet i de beviljade lotterimedlen den 12/6  1930 
upptaget lån i Svenska Handelsbanken i Uppsala på ett be-
lopp intill 80,000 kr. För detaljerna rörande användningen 
av dessa medel hänvisas till den ekonomiska tablån. 

Landsmålsarkivets av statsanslaget honorerade, fasta veten-
skapliga medarbetare ha under året varit docent H. Geijer, 
som varit institutionens föreståndare, ock fil. mag. M. Eriksson, 
vilken tjänstgjort som expeditionsföreståndare i stället för do-
centen Götlind, vilken även under detta arbetsår förestått 
arkivets folkminnesundersökningar. 

Tjänstgöringen har fördelats på följande sätt: 
Geij er har tjänstgjort vid arkivet i Uppsala under sam-

manlagt 10 3/4  månad, från vilken tid dock ej frånräknats de 
tillfällen, då han i institutionens tjänst gjort resor till Stock- 
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holm.' På resor för undersökning ock instruktion har han till-
bragt tiderna 9/s-13/8  samt "is-234, tillsammans 7 dagar. 
Semester har G. åtnjutit under tiderna 6/7, 16/7_20/

7, 
 29/7_1/

8, 
 

7/8, 14/8_21/8, 54_8/3, 4/4_5/4, 17/4, 26/4-28/4, sammanlagt 31 
dagar. 

Under ovannämnda tider 16-20 samt 29-30 juli, då 
Geijer åtnjöt semester, vikarierade för honom fil. mag. B. Linden. 
Under ovannämnda tider i övrigt, då Geijer åtnjutit semester 
eller varit stadd på tjänsteresa, har fil. mag. M. Eriksson 
vikarierat för honom. 

Eriksson tjänstgjorde i Uppsala under sammanlagt om-
kring 11 månader. Semester åtnjöt Eriksson följande tider: 
7/7-30/7, 7/10, 22/3  ock 16/6-77/6,,  sammanlagt 34 dagar. Under 
Erikssons frånvaro vikarierade för honom fil. mag. B. Linden 
under tiden 1/7-30/7 1929. 

Som expeditionsbiträde, honorerad av statsanslaget med 
det under posten nr 3 utgående arvodet, har även under detta 
år fröken Dagmar Jönsson tjänstgjort. Liksom närmast före-
gående år har emellertid hännes arvode även detta år utgått 
med ett belopp av 2,800 kr. Hon har åtnjutit semester tiden 
15/7_14/8 1929.  

Av statsanslaget honorerad tillfällig arbetsjälp, inotsva-
rande posten nr 4 i den av K. Maj:t föreskrivna staten för 
året, har detta år utgjorts av följande personer, här uppräk-
nade i den ordning, vari de börjat tjänstgöra: fru G. Grape, 
fil. mag. B. Linden, fru I. Geijer ock fröken E. Hollierz. 
Dessutom har under samma rubrik honorerats dels vissa mera 
tillfälligtvis anlitade experter, dels några yngre studenter ock 
skolynglingar, som biträtt vid samlingars ordnande, stämpling 
m. in. De under rubriken »tillfällig arbetsjälp» upptagna, 
mer eller mindre tillfälliga deltagarna i institutionsarbetet ha 
honorerats med timpänning från 3 kr, ned till 75 öre. 

Fru Grape har biträtt vid expeditionsarbetet under juli 
månad med honorar ur statsanslaget samt tiden 1/8-3% med 
honorar ur 1929 års lotterimedel. Arbetsfördelningen mellan 
fröken Jönsson ock fru Grape har varit densamma som under 

1  Jfr nedan s. 126. 
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föregående år.' Linden tjänstgjorde under tiden 1/7-39/7  som 
vikarie för Eriksson ock biträdde dessutom några dagar i 
augusti vid expeditionsgöromål. Fru Geijer biträdde under 
juli vid statistiska arbeten, ock fröken Hollierz biträdde vid 
expeditionsgöromål tiden 1/7-8/8, därav tiden 15/7-84 som vi-
karie för fröken Jönsson. 

Utom ovannämnda av statsanslaget honorerade personer 
ha vid Landsmålsarkivet under året eller större delar av året 
varit fästade följande av andra medel än statsanslaget, främst 
av lotterimedel, honorerade medarbetare: 

Docenten Johan Götlind har, såsom ovan nämnts, under 
hela året tjänstgjort som föreståndare för Landsmålsarkivets 
folkminnesun.dersökningar. Han har för detta ändamål åt-
njutit 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 i 
Uppsala tillsammans något över 9 månader. Semester har 
Götlind åtnjutit tiderna 1/7_4/7,  11/7_29/7,  2/9_8/9,  16/9,  7/9_11/9,  
224_24/4, 16/6-19/6, tillsammans 43 dagar. På resor i under-
sökningens tjänst har Götlind tillbragt tiderna 5/7-7/7, 39/7-1/8, 
94_16/6,  17/9_20/9,  / 19/12, 29/12-8/1, 20/6_24/6, 28/6-29/6, tillsam- 
mans 44 dagar. — Hans arvode har för tiden "å 1929-3'4 
1930 utgått av 1928 års lotterimedel ock för tiden 1/6-8o76 
1930 av 1929 års lotterimedel. 

Fil. dr Lars Levander har under året fortsatt sitt ar-
bete på dalmålsun.dersökningen, varom närmare under kap. III. 
Hans arvode har efter samma löneberäkning som föregående 
år (kr. 1,000 för tjänstgöringsmånad) utgått ur 1929 års lotteri-
medel. Levander har arbetat i Uppsala tiderna 1/7_20/7,  16/8____2/9,  
80/9_31h, 1/3-11/6. På uppteckningsresor i Övre Dalarna har 
han tillbragt tiderna 9/9-28/9  ock 19/6-89/6. Se .vidare kap. IV. 
— Hans arvode har utgått ur 1929 års lotterimedel. 

Docenten Natan Lindqvist har under året fortsatt ar-
betet med östgötaundersökningen ock åtnjutit arvode enligt 
samma grunder som föregående år (6 kr. för arbetstimme), 

Se Sv. landsm. 1928, s. 30. 
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som utgått ur 1929 års lotterimedel. Han har arbetat i trpp-
sala under månaderna september—juni ock därvid tjänstgjort 
sammanlagt 445 timmar. 

Fil. lic. Erik Holmkvist har under året lett arbetet med 
Västmanlandsundersökningen. Han har under året tjänstgjort 
i Uppsala 1/11-17/12 1929 Ock 28/1-20/6 1930 samt gjort en 
undersökningsresa i Västmanland tiden 18/12_29/1,  varom vidare 
i kap. IV. — Hans arvode har utgått enligt en beräkning 
av 500 kr. för arbetsmånad ock har bestritts dels ur Väst-
manlands läns ock Örebro läns landstings anslag, dels ur 1929 
ock 1930 års lotterianslag. 

Fil mag. Bror Linden har under tiderna 16/7-20/7 ock 
29/7-20/7 vikarierat för H. Geijer ock under tiden 1/7_80/7  för 
M. Eriksson samt dessutom under några dagar i augusti biträtt 
vid expeditionsarbete. Under tiderna 1/8-20/12  1929 ock7 /1___12/1 
samt 10/2_6/6 1930 har Linden biträtt Levander vid arbetet 
med dalmålsundersökningen. — Hans arvode har utgått enligt 
en beräkning av 3 kr. för timme ock har för tiden i/7_30/7 

utgått ur statsanslaget samt för den återstående tiden utgått 
dels ur Kopparbärgs läns landstingsanslag, dels ur gåvomedel. 
Om hans resor se kap. IV. 

Fil. kand. Karin Hesslin g har under ledning av Levander 
ock rektor P. Envall fortsatt utredigeringen av samlingar från 
Dalarnas bärgslag under tiderna 17/9-12/12 1929 ock 2/2-21/5  
1930. — Rännes arvode har utgått med 2 kr. pr timme dels 
ur Kopparbärgs läns landstingsanslag (under sept. ock nov.), 
dels ur gåvomedel. 

Fil. kand. Roland Liljefors har under tiderna 1/7..19/1 
1029 ock 29/1-2°/6 1930 fortsatt arbetet med excerpering av 
Rietz' dialektlexikon såsom förarbete till redigeringen av fråge-
listor. — Hans arvode har utgått med 3 kr. för timme ur 1929 
års lotterimedel. 

Fröken Ella Ohlson har liksom föregående år omhänder-
haft ordnandet ock en del av granskningen av inkommande 
folkminnesmaterial samt i samband därmed stående korrespon-
dens ock registrering. Hon har tjänstgjort på arkivet tiderna 
24/7-26/7  ock 14/9  1929-14/2  1930. Fröken 0. har åtnjutit 
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semester tiderna 1/7-23/7  samt 44-114 1929. — Rännes arvode 
har utgått med 2,800 kr. för hela året ur 1928 års lotteri-
medel. Om hännes resor se kap IV. 

Fil. dr Åke Campbell har biträtt med granskning av 
folkminnesmaterial ock utarbetande av frågelistor m. m. under 

16/0_1 0.  tiden 2/1  — Hans arvode har utgått ur 1928 års lotteri- 
medel. 

Fil. stud. Per Andersson har biträtt docenten Lindqvist 
vid arbetet med östgötaundersökningen under tiderna 21/n-21/12 
1929 ock 21/1-6/6  1930. — Hans arvode har huvudsakligen ut-
gått ur 1929 års lotterimedel enligt en beräkning av kr. 1: 50 
för timme intill 21/12 ock 2 kr. för tiden efter 1 jan. 1930. 

Fil. kand. Gunnar Granberg har biträtt docenten Lind-
qvist vid arbetet med östgötaundersökningen under tiderna 
21/10-21/12 1929 ock 11/1-22/5  1930. — Hans arvode har utgått 
ur 1929 års lotterimedel enligt samma grunder, som ovan nämnts 
om P. Andersson. 

Fil. stud. Thord Lindell har likaledes biträtt Lindqvist 
vid östgötaundersökningen under tiden 21/10  —17/12 1929 ock 
17/1_2o/0  ou — Även hans arvode har utgått ur 1929 års 
lotterianslag enligt samma grunder som för Andersson ock 
Granberg. 

Fil. kand. Gösta Franzén har biträtt docenten Lindqvist .  
vid arbetet med östgötaundersökningen under november ock 
december 1929. — Hans arvode har utgått av gåvomedel. 

Fil. kand. Robert Pettersson har biträtt docenten Lind-
qvist vid arbetet med östgötaundersökningen under november 
1929. — Hans arvode har utgått ur gåvomedel. 

Fru Rut Granberg har under tiden 204-21/5  1930 inom 
arkivet dels biträtt vid expeditionsarbete, dels utredigerat dia-
lektsamlingar från Västmanland under ledning av Holmkvist. 
— Rännes arvode har för tiden intill 20/4 utgått med 75 öre för 
timme ock för tiden efter 14 med kr. 1: 50 för timme ur 1929 
års lotterimedel. 

Vad som utförts under året genom var ock en av de ovan-
nämnda personerna, vare sig under arbetet i arkivet i Upp-
sala eller under resor i orterna, skola senare kapitel av denna 
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berättelse visa. Därav skall också framgå, hur olika anslag 
ock gåvomedel använts till de arbeten, som utförts av Lands-
målsarkivets övriga utsända upptecknare samt av dess i orterna 
bosatta korrespondenter. 

Om resekostnaderna skall emellertid i detta kapitel, i mot-
svarighet till vad som gjorts på motsvarande ställe i tidigare 
årsberättelser, lämnas några sammanfattande statistiska upp-
gifter. 

Av statsanslaget ha bekostats resor av 25 personer 
inom landskapen Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Härje-
dalen, Jämtland, Lappland, Norrbotten, Småland, Värmland, 
Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland ock 
Östergötland samt några resor för administrativa ändamål av 
institutionens ledare. Sammanlagda tiden för dessa resor upp-
gick till omkring 20 månader ock sammanlagda beloppet av 
de reseunderstöd, som under året utbetalades ur statsanslaget, 
uppgick till kr. 6,040: 75. 

Av 1928 års lotterimedel för folkminnesundersök-
ningar- understöddes 33 utsända undersökare i 19 landskap 
(ytterligare detaljuppgifter lämnas nedan i kap. III). Sam-
manlagda beloppet av de reseunderstöd, som under året 1/6  
1929- 14 1930 utbetalades ur 1928 års lotterianslag, uppgick 
till kr. 9,115: 03. 

Av 1929 års lotterimedel understöddes resor av 15 per-
soner inom landskapen Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, 
Västerbotten, Västergötland, Västmanland, Ångermanland ock 
Östergötland. Sammanlagda beloppet av de reseunderstöd, som 
betalades ur 1929 års lotterimedel, uppgick till kr. 2,349: 65. 

Av 1930 års lotterimedel utbetalades reseunderstöd för 
folkminnesundersökning till 7 personer, som arbetat inom land-
skapen Gästrikland, Närke, Västerbotten, Västergötland ock 
Östergötland, tillsammans ett belopp av kr. 1,126: 57, till största 
delen förskott för resor under sommaren 1930. För diaklekt-
undersökningar inom landskapen Dalarna, Härjedalen, Lapp-
land, Norrbotten, Södermanland ock Västerbotten utbetalades 
tillsammans ett belopp av 2,865 kr., likaledes till största delen 
förskott för resor under sommaren 1930. 
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Av landstingsanslag understöddes resor av 16 personer 
inom landskapen Dalarna, Hälsingland, Jämtland, Medelpad, 
Småland, Västffianland ock Ångermanland. Sammanlagda kost-
naden för under året av landstingsanslag bekostade resor upp-
gick till kr. 6,264: 55, till en mindre del förskott för resor un-
der sommaren 1930. 

Sammanlagda resetiden för alla ovannämnda, av olika 
medel bekostade resor har under året 1/7  1929-8% 19301  upp-
gått till omkring 69 resemånader, fördelade på 67 personer ock 
19 svenska landskap. Sammanlagda beloppet av under året ut-
betalade reseanderstöd uppgick till kr. 27,761: 55. Medelköst-
naden för resedag av årets alla resor uppgår till omkring 12 kr. 

Materialkostnaderna ha under året hållit sig ungefär lika 
som under föregående år. Dock ha omkostnaderna för papper 
av olika slag samt förvaringsmöbler, kartonger o. d. något stigit. 

II. Samlingarnas tillväxt ock användning. 

Landsmålsarkivets handskriftsamlingar ha under året ökats 
i följande omfattning. Antalet under året tillkomna oktavkort 
i ordbokssamlingarna är över 15,000. Härav komma på dal-
målsordboken (som omfattar blott Övre Dalarna) omkring 6,000 
kort, på Södra Dalarna omkring 2,500 kort, på Västmanland 
omkring 1,700 kort ock på Östergötland omkring 4,500 kort 
samt på Västerbotten omkring 600 kort. Tillväxten av ord-
bokssamlingarna på oktavkort kan dock ej mätas enbart efter 
antalet nytillkomna kort, enär nytt material i mycket stor om-
fattning införts som tillägg på redan under föregående år upp-
lagda kort. Sammanlagda antalet ordbokskort i de olika ord-
bokssamlingarna uppgick den 30 juni 1930 till omkring 90,000, 
därav på Övre Dalarna komma 29,500, på Södra Dalarna 
11,700, på Västmanland 21,500, på Östergötland 18,500, på 
Ångermanland 5,400 samt på övriga landskap omkring 3,000 
kort. 

Vidare ha tillkommit omkring 125 blad folio, omkring 

Jämte tiden 1/6-10/e 1929 vad folkminnesundersökningen beträffar. 
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25,500 blad kvarto, omkring 250 blad oktav (utom de ovan-
nämnda ordbokskorten i detta format); omkring 66,000 blad i 
sedesformat samt omkring 100 blad i andra format. Härtill 
komma 65 band eller häften, huvudsakligen anteckningsböcker 
från resor, 279 blad melodiuppteckningar, omkring 300 blad 
teckningar samt omkring 425 fotografier. 

Fördelad efter olika innehåll ter sig årets akcession, med 
bortseende från ovannämnda ordbokskort ock från teckningar 
ock fotografier, på följande sätt: Grammatiska uppteck-
ningar ock materialsammanställningar: 3 häften ock om-
kring 350 blad kvarto; ordsamlingar: 2 häften, omkring 700 
blad kvarto, 64,300 blad i sedesformat samt omkring 100 blad 
i andra format; ortnamn: omkring 100 blad folio ock om-
kring 300 blad i sedesformat: andra namn: omkring 40 blad 
i sedesformat; uppteckningar angående folkdiktning, folk-
tro ock folksed (utom vad som ingår i nedannämnda poster 
ock i ordsamlingarna): 23 blad, folio, omkring 13,000 blad 
kvarto, 200 blad oktavo oår 1,200 blad i sedesformat samt 279 
blad melodiuppteckningar; svar på Landsmålsarkivets tryckta 
eller maskinskrivna frågelistor rörande språkliga ock folk-
loristiska ämnen: omkring 10,900 blad kvarto; primärupp-
teckningar: 54 band eller häften samt ett hundratal blad i 
olika format. Dessutom komma ett hundratal blad i olika 
format med blandat innehåll. 

Genom den i föregående årsberättelser omnämnda excerpe-
ringen av Rietz' dialektordbok son förberedelse för utarbetandet 
av Landsmålsarkivets frågelistor ha under året tillkommit om-
kring 6,800 nya blad i sedesformat, vilka icke inräknats i ovan-
stående samlingar. Vid arbetsårets slut omfattade denna ex-
cerptsamling sammanlagt omkring 19,000 lappar. 

Arkivets trycksamling har under året tillväxt med 305 
arbeten i 387 volymer. Härav äro ett hundratal gåvor. 

Gåvor till handskriftsamlingen eller trycksamlingen ha 
under året mottagits från följande föreningar ock institu-
tioner: 
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Föreningen för skidlöpningens främjande, Stockholm; Nor-
diska Museet, Stockholm; Tekniska Museet, Stockholm; Dalslands 
folkhögskoleförening, Färgelanda; Institutet för folkminnesforsk-
ning vid Göteborgs Högskola, Göteborg; Red. av Folkminnen och 
folktankar, Göteborg; Skånska folkminnesföreningen, Lund; Red. 
av Tidskrift för hembygdsvård, Lund; Södermanlands fornminnes-
förening, Strängnäs; Jordbrukarungdomens förening, Torsby; Före-
ningen Gotlands fornvänner, Visby; Dalslands hembygdsförbund, 
Åmål; Föreningen Heimbygda, Ostersund; Atlas der deutschen 
Volkskunde, Berlin; L'Institut d'Ethnologie de l'Universit de 
Paris; Akademie der Wissenschaften, Wien; Red. av Budkavlen, 
Hälsingfors. 

Vidare ha till Arkivets samlingar gåvor lämnats av föl- 
jande enskilda: 

Intendenten T. Althin, Stockholm; fil. lic. D. Arill, Torsby; 
skogvaktare Per Backlund, Bredvad, Älvdalsåsen; fru Frideborg 
Beckman, Stockholm; med. dr E. Bergman, Göteborg; lektor 
Gösta Bergman, Stockholm; jur. stud. G. Bergström, Uppsala; 
fil. kand. Edv. Brännström, Uppsala; docent Sverker Ek, Göte-
borg; fil, dr rektor Petrus Envall, Fornby, Borlänge; fil. mag. M. 
Eriksson, Uppsala; intendent Sigurd Erixon, Stockholm; lärarinnan 
Louise Febr, Uppsala; länsantikvarie Eric Festin, Östersund; fil. 
dr K. E. Forslund, Sörvik; fröken Maja Forsslund, Kopparbärg, 
professor J. Frödin, Uppsala; docent H. Geijer, Uppsala; fil. dr 
Henry B. Goodwin, Stockholm; docent J. Götlind, Uppsala; fröken 
R. Hedin, Gävle; professor B. Hesselman, Uppsala; fil. lic. E. 
Holmkvist, Uppsala; fil. kand. I. Ingers, Lund; fil. mag. S. Owen 
Jansson, Lidingö; lektor R. Jirlow, Västerås; fil. stud. S. Kärr-
'ander, Uppsala; folkskollärare A. Larsson, Hedesunda; fil. dr L. 
Levander, Uppsala; J. A. Lindblads förlag, Uppsala; docent N. 
Lindqvist, Uppsala; docent I. Lundahl, Göteborg; andre bibliote-
karie 0. Lundberg, Uppsala; professor J. A. Lundell, Uppsala; 
kronojägare G. W. Löw6i, Tärnsjö; fil. kand. A. Ringström, 
Strängnäs; professor J. Sahlgren, Uppsala; disponent H. Sund-
holm, Djursholm; docent C. W. von Sydow, Lund; fil. dr f. d. 
revisionssekreterare W. Uppström, Stockholm; docent 0. Öster-
gren, Uppsala; — vidare från utlandet av 

mag. art. Poul Andersen, Köpenhamn; professor Otto Anders-
son, Åbo; konservator R. Berge, Skien; docent Kai Donner, Hy-
vinge; professor Chester N. Gould, Chicago; professor K. Helm, 
Marburg; professor S. Kolsrud, Oslo; professor H. Pipping, Häl-
singfors; professor R. Pipping, Åbo; professor D. A. Seip, Oslo; 
fil. dr E. W. Selmer, Oslo; professor Reed Smith, Columbia; fil. 
mag. K. Rob. V. Wikman, Abo. 
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Antalet antecknade besök i arkivet har under året upp-
gått till 3,842. 

Lån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig 
användning av handskrifter eller tryck ha ägt rum i 108 fall 
ock omfattat 208 nummer. Lån utom staden ha förekommit 
i 119 fall, omfattande 846 nummer. Sammanlagda antalet ut-
lånade nummer har under året uppgått till 1,054. 

III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning. 

1. Allmän redogörelse. 
Liksom under föregående år har allt nyinkommet mate-

rial ordnats, signerats ock katalogiserats på sedvanligt sätt.' 
Genom den alltfort mycket starka ökningen av nyinkommande 
material av alla slag, har detta akcederings- ock registre-
ringsarbete fullt tagit den därmed sysselsatta personalens ar-
betskraft i anspråk, varför äldre samlingar alltjämt fått vänta 
på slutgiltigt ordnande. Jämsides med denna fortlöpande 
katalogisering har den i föregående årsberättelse' omnämnda 
detaljerade katalogiseringen av arkivets material ur innehålls-
synpunkt — tils vidare berörande enbart folkloristiska ämnes-
grupper — även under detta år fortsatts, ock likaså det ännu 
huvudsakligen åt excerpering av Rietz' dialektordbok ägnade 
ord- ock sakregistreringsarbete, som utgör förarbeten till de 
genom arkivet utarbetade frågelistorna. 

Även under detta år har i mindre omfattning fortsatts det 
sedan ett par år pågående utgivandet av valda delar av Gustaf 
Ericssons samlingar från Södermanland, som publicerats i 
Strängnäs Tidning. 

Arbetet på renskrivning av samlingarna har fortfarande 
skett dels på oktavkort, dels på ordlappar i sed&format. Vad 
oktavkorten beträffar, har nästan allt renskrivnings- ock redige-
ringsarbete på sådana utförts inom arkivet. Rörande tillväxten 
av ordbokssamlingarna hänvisas till kap. II (s. 110 f.). I det 

Se Sv. landsm. 1927, s. 23 f. ock 1928, s. 38. 
2  Se Sv. landsm. 1929, s. 64. 

8 — 30959. Sv. landsm. 1930. 
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följande skola, dels vid redogörelsen för vad varje särskild med-
arbetare under året utfört, dels vid redogörelsen för de sär-
skilda landskapsundersökningarna, närmare upplysningar lämnas 
om detta ock andra renskrivningsarbetens fortgång. 

Allt inkommande material har genomgåtts ock granskats 
av någon eller stundem flera av arkivets medarbetare eller 
mera tillfälliga medjälpare, som genom personlig kännedom 
om ifrågavarande ämne eller landskap haft särskilda förutsätt-
ningar för detta arbete. I samband med granskningen ha i 
de flästa fall ytterligare kompletteringar ock förtydliganden 
begärts från de meddelare, som inlämnat samlingarna. Rö-
rande detta granskningsarbete jfr föregående årsberättelse.' 

Liksom under föregående år har även under detta år ett 
mycket omfattande arbete nedlagts på serien av Landsmåls-
arkivets frågelistor% dels på utarbetande av nya sådana, dels 
på instruktion åt ortsmeddelare, sorgfällig granskning av alla 
inkommande svar samt infordrande av kompletteringar till 
vid granskningen förefunna luckor. Omfattningen av detta 
arbete, såväl besvarandet av de under föregående år utarbetade 
frågelistorna som av de under detta år nytillkomna, ställer sig 
på följande sätt: 

Vid utgången av arbetsåret 1928-1929 förelågo, såsom i 
föregående årsberättelse nämndes, i serien av Landsmålarkivets 
frågelistor nr 1-24 i tryck, tillsammans omfattande 324 tryck-
sidor. Under året 1929-1930 ha listorna 25-26 ock 28-
31, tillsammans 157 trycksidor, blivit färdigtryckta, varjämte 
listorna nr 27 ock 33 förelåg° i nära tryckfärdigt skick vid 
arbetsårets utgång. Som i förra årsberättelsen nämnts, voro, 
utöver de under året 1928-1929 tryckta listorna ock de nyss-
nämnda under detta år tryckta, ytterligare följande frågelistor 
utarbetade i maskinskrivna upplagor, varav dock flera endast i 
provisorisk utarbetning: »Gåtor» (nr 32), »Folktro ock tradi-
tioner rörande bärgsbruk» (nr 34) ock »Tala ock tiga» (nr 35) 
samt listor om »Människokroppen», »Kroppsliga livsyttringar», 

1  Sv. landsm. 1929, s. 65 f. 
2  Jfr föregående årsberättelser, Sv. landsm. 1926, s. 60 if., 1927, s. 55, 

1928, s. 42 if. ock 1929, s. 66 f. 
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»Sjukdomar ock deras behandling». Under året 1929-1930 
ha tillkommit följande nya listor: »Djurkroppen», »Djurbe-
nämningar», »Äktenskap ock familjeliv», »Barnet», »Männi-
skans utseende ock åtbörder», »Människans ålder, kön ock släkt-
skapsförhållanden», »Förflyttning», »Jord ock jordmån», »Slåt-
terkojor ock lador», »Syntax», »Sånglekar» (tillägg till E. 
Enäjärvi-Haavios år 1927 tryckta frågelista om dramatiska 
sånglekar) samt en lista om »Ordspråk». Under året ha vidare 
listorna om »Männskokroppen» ock »Kroppsliga livsyttringar» 
grundligt omarbetats ock utvidgats. Vid slutet av arbetsåret 
1929-1930 förelåg° således sammanlagt 50 frågelistor (jämte 
ett par mindre tilläggslistor) i tryck eller maskinskrift till-
gängliga för användning vid fältarbetena, ock de flästa av 
dessa togos redan under detta år i bruk. 

Liksom föregående år ha även detta år frågelistorna fram-
gått ur ett samarbete, vari alla vid arkivet fästade vetenskap-
liga medarbetare deltagit ock dessutom ofta jämväl andra in-
stitutioner ock enskilda forskare Angående författarskapet 
till under året tryckta listor hänvisas till föregående årsbe-
rättelse.' Av de under året utarbetade listorna har Levander 
författat de 'lästa, nämligen frågelistorna om »Djurkroppen», 
»Djurbenämningar», »Barnet», »Människans utseende ock åt-
börder», »Människans ålder, kön ock släktskapsförhållanden» 
samt »Förflyttning». Han har vidare medarbetat vid upp-
görandet av listorna om »Syntax», som till huvudförfattare 
har Holmkvist, ock »Äktenskap ock familjeliv», vartill utkast 
gjorts av fil. mag. K. Rob. V. Wikman, Åbo. Listan »Sång-
lekar» har utarbetats av Ella Ohlson, »Jord ock jordmån» av 
N. Lindqvist, »Ordspråk» av lektor G. Kallstenius, »Slåtter-
kojor ock lador» av M. Eriksson. För Landsmålsarkivets ord-
insamlingsarbete ha dessutom under året använts några av 
Nordiska Museets frågelistor, nämligen nr 1 »Härads-, socken-
ock byorganisation», nr 9 ock 18 »Textilier I ock II», nr 10 
—12, 14 ock 17 »Husbygge I—V» samt nr 22 »Tecken ock 
märken». En av fil. mag. W. Wirén, Borgå, författad fråge- 

Sv. landsm. 1929, s. 67 f. 
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lista om »Dop och kyrktagning» har dessutom i den upplaga, 
som ingick i Budkavlen 1929, s. 37 if., utsänts genom arkivet 
till svenska meddelare. 

Sammanlagda antalet svar, avfattade i form av till fråge-
listornas behandling av ämnet sig anslutande redogörelser eller 
uppteckningar på kvartblad, vilka under tiden 'å 1929-3% 1930 
inkommit, uppgick till 427, tillsammans omfattande omkring 
10,900 blad kvarto. En väsentlig del av de i sådan form in-
komna svaren består av större uppsatser, som utförligt be-
handla de efterfrågade ämnena. Härtill kommer, att fråge-
listorna använts jämväl till ledning för en del av de uppteck-
ningar, som inkomma i form av renskrivna ordsamlingar eller 
konceptanteckningar. 

Fördelningen på landskap av antalet under året ingångna 
svar på frågelistor har varit följande: från Dalarna ha ingått 
134 svar, från Dalsland 2, från Gotland 9, från Hälsingland 
11, från Jämtland 23, från Lappland 11, från Norrbotten 14, 
från Småland 14, från Uppland 14, från Värmland 97, från 
Västerbotten 2, från Västergötland 48, från Västmanland 14, 
från Ångermanland 12, från Östergötland 12 ock från Est-
land 10. 

Den i föregående årsberättelser' °intalade excerp eri n gen 
av Rietz' Dialektlexikon, som utförts av fil. kand. R. Lilje-
fors enligt ett på gruppering efter ämnen ock begreppsklasser 
grundat system, avsett att tjäna som förarbete för frågelistornas 
utarbetning, har även under detta år fortsatts av samme med-
arbetare. Till den 30/6 1930 hade denna excerpering fortskridit 
t. o. m. artikeln kilta. Sammanlagda antalet excerptlappar 
vid samma tid uppgick till omkring 19,000. 

Om den med understöd av 1928 års lotterimedel bedrivna 
folkrninnesinsamlingen skall här sammanfattningsvis nämnas 
följande. Undersökningsarbetet har hållits i gång i 19 land-
skap med jälp av 33 utsända undersökare ock 37 bygdemed-
delare. Härtill komma upptecknings- ock instruktionsresor av 
ledaren i Västergötland, Småland, Uppland, Dalarna ock Lapp- 

Se Sv. landsm. 1928, s. 46 f. ock 1929, s. 69 f. 
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land. I de sju landskapen Lappland, Ångermanland, Jämt-
land, Dalarna, Uppland, Östergötland ock Västergötland, i vilka 
mera utförliga arbeten redan under arbetsåret 1928-1929 på-
börjades, ha undersökningarna i enlighet med arbetsplanen 
fortsatts i större eller mindre utsträckning samt dessutom 
pågått i 12 andra landskap, bland vilka senare Hälsingland 
ock Södermanland blivit föremål för en något utvidgad under-
sökning. 

Uppteckningarna ha gällt alla slag av traditioner, såväl 
folkdiktning som folktro ock folksed. I förra årsberättelsen' 
berördes de olika slagen närmare, ock på samtliga av dessa 
folkminnesområden har även detta år ett betydande material 
insamlats, ej minst uppteckningar rörande folktro ock folksed. 
Till ock med på folkdiktningens område har ännu mycket kun-
nat erhållas i jämförelsevis väl bevarat skick, t. ex. vissa säg-
ner, gåtor, vallåtar, dansvisor m. m., medan annat mera sällan 
eller knappast alls numera anträffats i ett sådant skick, att 
man kunnat vara övertygad om att det är en obruten tradi-
tion som kvarlevat. Ett av de områden, där en utvidgning 
av insamlingen ägt rum, är folkmusiken, främst sånglekar, 
folkvisor med sång, d. v. s. folklig vokalmusik. Men även be-
tydande samlingar av folklig instrumentalmusik ha inkommit. 
Folkmusiken har till största delen upptecknats i vanlig not-
skrift, men även uppteckningar medelst fonograf ha före-
tagits. 

På några punkter ha undersökningarna fördjupats i sam-
band med i eller utom landet pågående bearbetning ock i möj-
ligaste mån utsträckts till hela landet, nämligen i fråga om 
julseder, seder i samband med frieri, bröllop ock äktenskap, 
idrottslekar, sånglekar samt sägenmotivet Odens jakt. — De 
under året insamlade särskilda uppteckningarna av folk-
minnen omfatta omkring 13,000 blad i kvartformat, vartill 
komma omkring, 1200 blad i sedesformat och mindre sam-
lingar i andra format (jfr kap. II, s. 111). I ovanstående siffror 
äro ej inräknade de folkminnesuppteckningar, som ingå i svaren 

I  Se Sv. landsm. 1929, s. 71. 
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på de språkliga frågelistorna ock i en del lexikaliska sam-
lingar. 

Den sedvanliga instruktionskursen för dialekt- ock folk-
minnesupptecknare hölls av Geijer med biträde av docenten 
Götlind, fil. dr Campbell ock intendenten Sigurd Erixon 
under tiden 54-15/5  1930. Den omfattade sammanlagt 37 
föreläsnings- ock övningstimmar, varav på Geijers del kommo 
16 timmar, på Götlinds 9 timmar, på Campbells 10 timmar 
ock på Erixons 2 timmar. Geijers föreläsningar besöktes av 
36 deltagare, Götlinds av 24, Campbells av 17 ock ErixOns av 
21 deltagare. I anslutning till den gemensamma kursen gjor-
des under Campbells ledning den 10/5 ett besök på Nordiska 
Museet ock Skansen med 12 kursdeltagare. Härvid demon-
strerades museets allmogeavdelning ock Skansens kulturhisto-
riska avdelning av intendenten Erixon. 

2. De enskilda medarbetarnas värksamhet. 

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: 

Geijer har i likhet med föregående år tjänstgjort som 
föreståndare för institutionen samt som sekreterare i styrelsen 
ock arbetsutskottet. Han har i denna egenskap med jälp av 
arkivets övriga medarbetare uppgjort arbetsplaner, ansökningar 
ock beräkningar rörande användningen av arkivets pänning-
medel samt övervakat arbetets gång. Av specialuppgifter har 
han särskilt handhaft instruktion av norrländska • undersökare 
ock bygdeupptecknare samt granskning av ,deras insända sam-
lingar. Han har vidare ombesörjt specialutredningar, föran-
ledda av förfrågningar från enskilda eller institutioner, bl. a. 
från redaktionen för Svenska Akademiens ordbok. Ock han 
har deltagit i granskningen ock korrekturläsningen av de 
ovannämnda, under året tryckta eller utarbetade frågelistorna 
samt omhänderhaft slutredigeringen av de tryckta. 

Under året har han publicerat den tillsammans med E. 
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Rolinkvist utarbetade uppsatsen »Några drag ur Västman-
lands språkgeografi», tryckt i Svenska landsmål 1929 (h. 188) 
ock i Västmanlands Fornminnesförenings Tidskrift XVIII, 
1930. Han har vidare i Svensk Tidskrift 1930 publicerat en 
uppsats »De svenska dialektundersökningarna vid skiljovägen» 
ock i Svenska Landsmål 1929 (h. 188) Landsmålsarkivets års-
berättelse för 1928-1929. Om hans resor se kap. IV, s. 126, 129. 

G ö tlin d har under året varit ledare för Landsmålsarkivets 
folkminnesundersökningar ock därvid organiserat upptecknings-
arbetet ute i bygderna ock lett arkivarbetet rörande denna del 
av arkivets värksamhet. Det folkminnesmaterial, som undan 
för undan strömmat in, har Götlind till stor del granskat, bi-
trädd av fröken Ella Ohlson samt specialister för olika orter 
ock ämnesområden. Detta arbete har givit anledning till en 
omfattande korrespondens med undersökarna för komplette-
ringar ock efterundersökningar. Den ovannämnda katalogise-
ringen av folkminnesmaterialet ur innehållssynpunkt (det s. k. 
realregistret) har under året fortsatts ock en del förbättringar 
ha införts, allt eftersom erfarenheten anvisat sådana under ar-
betets gång. I samband härmed kan nämnas, att G. under 
året fortsatt arbetet med katalogen över Västgöta Folkmåls-
kommittés samlingar. Götlinds arbete på översikten av väst-
götamålen har under året måst ligga nere. Han har dock lett 
det språkliga insamlingsarbetet i Västergötland ock granskat 
därifrån inkommande svar på frågelistor ock ordsamlingar. 
Vidare har han organiserat ock omhänderhaft större delen av 
det språkliga insamlingsarbetet i Småland. Götlind har uppe-
hållit en nära kontakt dels med övriga institutioner, som göra 
undersökningar på hithörande områden, dels med en del lokala 
organisationer ute i bygderna, såsom hembygdsföreningar, folk-
högskolor ock J. U. F.-föreningar. Vidare har han deltagit i 
den sedvanliga instruktionskursen (se ovan, s. 118). I frågelist-
arbetet har Götlind i första hand deltagit i utarbetandet av 
de folkloristiska frågelistorna ock för trycket slutredigerat samt 
korrekturläst frågelistan 28 »Idrottslekar I». Han har dess-
utom deltagit i granskningen ock kompletterat de fiästa språk-
liga frågelistor, som utarbetats under året. Vidare har han 
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arbetat på en större uppsats om sägenmotivet Odens jakt i 
Sverige, varvid han genomgått material ur landets samtliga 
större folkminnesarkiv. Slutligen har han för Svenska Aka-
demiens ordbok bearbetat ock granskat artiklar om vissa lekar 
m. m. ock genom korrespondens eller genom personligt biträde 
lämnat uppgifter åt in- ock utländska forskare, utarbetat be-
rättelse över folkminnesarbetet under året 19'28-1929 samt 
deltagit i utarbetandet av ansökan om lotterimedel för folk-
minnesundersäkningar för år 1930-1931 ock utarbetat arbets-
plan för undersökningen av folkminnen under nämnda år m. ra. 

Götlind har under året publicerat följande uppsatser: 
»Sveriges ortnamn och bebyggelsen» (Läsebok för folkskolan 
II: 2, Stockholm 1929), »Månsing från Mark och Kind» (Ny-
svenska studier IX, Uppsala 1930), »En gatreta från norra 
Västergötland» (Västergötlands fornminnesförenings Tidskrift 
IV: 3-4, 1930), »Klassiska idrotter — men inte från Hellas» 
(Svenska Dagbladet, söndagsnummer 5/1. 1930). Vidare har han 
i Tidskrift för hembygdsvård ock i Folkminnen ock folktankar 
skrivit recensioner över arbeten, som mer eller mindre berört 
folkminnes- ock folkmålsforskningen. 

Om Götlinds resor i landskapen Västergötland, Småland, Upp-
land, Dalarna ock Lappland se kap. IV (s. 126, 130-132, 134). 

Eriksson har under hela året, utom tiden 1/7-8O/7, då 
han åtnjöt semester, förestått den dagliga expeditionen vid 
arkivet. Under sammanlagt 28 dagar har han vikarierat för 
Geijer.' Han har gjort alla utbetalningar ock övriga med ar-
kivets ekonomiska värksamhet förbundna arbeten såsom vär-
dering av till inlösen lämnade samlingar, kostnadsberäkningar av 
olika slag ni. m. Eriksson har vidare dels övervakat, dels själv 
utfört arkivets bokföring samt medvärkat vid utarbetandet av 
årsberättelsen för året 1928-1929 ock av ansökningar om 
stats- ock lotterimedel. Dessutom har han ur språklig syn-
punkt granskat inkommande svar på frågelistor från Uppland 
ock Västmanland samt ur etnografiska synpunkter genomsett 
material från alla delar av landet, givit instruktioner åt med- 

1  Jfr ovan s. 105. 
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delare m. m. Han har vidare författat en frågelista om »Slåt-
terkojor ock lador», för trycket bearbetat listorna 25 »Slåtter» 
ock 27 »Åkerns beredning» samt deltagit vid slutredigering 
ock korrekturläsning av samtliga under året tryckta frågelistor. 
Slutligen må nämnas, att Eriksson fortsatt publiceringen i Sträng-
näs Tidning av valda delar av Gustaf Ericssons Söderman-
ländska samlingar. — Om hans resor se kap. IV (s. 126 ock 134). 

Levander har också under detta år lett undersökningen 
av Dalarnas folkmål med biträde av fil. mag. B. Linden ock 
fil. kand. A. Nygård. Deras samarbete har fortgått efter 
samma linjer som under föregående år.1  

Under arbetsåret har, som nämnts i kap. II, antalet ord-
bokskort ökat med omkring 6,000. Såsom föregående år på-
pekats, är den värkliga tillväxten av ordbokssamlingen emel-
lertid betydligt mera omfattande, än vad av denna siffra fram-
går, enär ett mycket stort antal tillägg gjorts på äldre ord-
bokskort i samband med att material från nya socknar införts 
på dessa. Hela antalet ordbokskort för Övre Dalarna uppgick 
vid årets slut till omkring 29,500. Under året har på de ny-
utskrivna ock äldre ordbokskorten införts äldre ock nyinkom-
met material från hela Ovan-Siljan. Levander har utredigerat 
eget primärmaterial från Älvdalen, Venjan, Mora, Sollerön, 
Våmhus ock Ore. Vidare har han helt utredigerat C. Säves 
material från Ore ock delvis utredigerat hans samlingar från 
Älvdalen, Våmhus ock Orsa. 

Levander har lett insamlingsarbetet ute i bygden, dels ge-
nom resor ock dels genom en omfattande korrespondens samt 
inom arkivet', granskat allt från Övre Dalarna inkommande 
material: primäranteckningar, svar på frågelistor, ordsamlingar, 
arbetsbeskrivningar m. m., ock meddelat den detaljinstruktion, 
som föranletts av denna granskning. I samband med denna 
granskning ha kompletterande frågelistor uppgjorts rörande alla 
de punkter i materialet, varom detta ej givit tillräckliga upplys-
ningar. Sådana listor ha också av Levander ock Linden uppgjorts 
i samband med att äldre samlingar införts på ordbokskorten. 

1  Se Sv. landsm. 1928, s. 50 f. 
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Under året har Levander utarbetat första koncept till 
frågelistor över ämnena »Djurkroppen» (ock i samband där-
med omarbetat listorna »Människokroppen» ock »Kroppsliga 
livsyttringar»), »Förflyttning», »Barnet», »Djurbenämningar 
I: Husdjur», »Människans utseende ock åtbörder», »Männi-
skans ålder, kön ock släktskapsförhållanden». Vidare har han 
för trycket bearbetat frågelistorna nr 29 »Rörelse», 30 »Vat-
ten och vattendrag» ock 31 »Uppfostran», samt biträtt vid 
granskningen av koncept till de flästa andra under året utar-
betade listor. Slutligen har han biträtt vid vissa specialutred-
ningar, föranledda av bl. a. SAOB:s förfrågningar. 

Levander har under året publicerat följande uppsatser: 
»En svensk folkmåls ordbok» i Tidskrift för hembygdsvård 1929 
ock »Dalmålsboken 1929» i Dalarnas Hembygdsförbunds Tid-
ning 1929, h. 4. Slutligen kan nämnas, att Levander tjänst-
gjort som fakultetsopponent vid rektor P. Envalls disputation 
»Dala-Bergslagsmålet» våren 1930. — Om hans resor se kap. IV. 

N yg ård har fortfarande varit Levanders medjälpare vid 
samlandet av .material till dalmålsordboken. Under året har 
han liksom föregående år bedrivit sitt arbete helt ock hållet 
på resor i Dalarna. Hans samlingar ha gällt både folkmål 
ock folkminnen. Jfr kap. IV (s. 127). 

Linden har under året biträtt Levander på arkivet i Upp-
sala i arbetet på 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 ut-
redigerat ock på ordbokskorten infört äldre material från Ore 
(Boethius saml.) ock Sollerön (Nygårds, Lärkas ock Säves sam-
lingar) samt sitt eget material från Sollerön. Dessutom har 
han utredigerat folkminnesmaterial från Sollerön. Under juli 
månad 'vikarierade han som föreståndare för expeditionen i 
st. f. Eriksson ock under vissa dagar jämväl för Geijer.1  Om 
hans resor se kap. IV (s. 127). 

H e s sling har under året fortsatt utredigeringen av rektor 
P. Envalls samlingar från södra Dalarna, som införts dels på 
äldre kort dels på nyupplagda. Antalet under året nytillkomna 

Jfr ovan, s.10& 
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kort uppgick till omkring 2,500, ock sammanlagda antalet ord-
bokskort för södra Dalarna uppgick vid arbetsårets slut till 
omkring 11,700. Om hännes resor se kap. IV (s. 126). 

Lindqvist har med biträde av Andersson, Franzén, 
Granberg, Pettersson ock Lindell under 'året fortsatt ut-
redigeringen av sitt material från Vists m. fl. socknar i Öster-
götland efter samma principer som förut. Ordbokssamlingen 
har under året tillväxt med omkring 4,500 nya kort, ock dess-
utom har ett Mycket större antal nya anteckningar införts på 
de tidigare upplagda korten. Hela antalet oktavkort i östgöta-
samlingen uppgick vid arbetsårets slut till omkring 18,500. 
Jämte ördmaterialet har under året även en del folkminnes-
material från Bjärka-Säby utredigerats av Lindqvist ock hans 
medjälpare. Vidare har Lindqvist utarbetat en frågelista om 
»Jord och jordmån», deltagit i slutredigeringen av frågelistan 
30 »Vatten och vattendrag» samt ur språklig synpunkt gran-
skat ett flertal av de övriga under året utarbetade frågelis-
torna. 

Holmkvist har under året fortsatt undersökningen av de 
västmanländska dialekterna ock har därvid bland annat sam-
ordnat alla samlingar i sedesformat ock oktav från landskapet 
till i alfabetisk följd ordnade serier samt infört nytt material 
på de tidigare upplagda orbokskorten i oktav.' Han har vi-
dare gjort förarbeten till den blivande landskapsöversikten, 
varvid framför allt syntaxen ock vissa delar av ljud- ock form-
läran varit föremål för bearbetning, delvis i form av kartlägg-
ning. Som medjälpare vid utredigeringsarbetet har han haft 
fru R. Granberg ock stud. S. Falck. Under året har han 
också utarbetat en frågelista om »Syntax». 

Tillsammans med Geijer har Holmkvist publicerat »Några 
drag ur Västmanlands språkgeografi» (i Sv. landsm. 1929, h. 188 
ock i Västm.anl. Fornrainnesf:s Tidskr. %VM, 1930), där bland 
annat ett urval av de under året utarbetade språkkartorna 
återgivits. 

Liljefors har, som ovan (s. 116) nämnts, fortsatt sin ex- 

1  Jfr Sv. landsm. 1928, s. 53. 
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cerpering av Rietz' dialektlexikon, vilket arbete under året fort-
skridit t. o. m. artikeln kilta. 

Ohlson har, som ovan (s. 119) omtalats, omhänderhaft 
ordnandet ock en del av granskningen av inkommande folk-
minnesmaterial samt arbetat med registreringen av folkminnes-
materialet ur innehållssynpunkt. Hon har vidare utredigerat 
eget material från sina under året utförda resor samt författat 
en frågelista om »Sånglekar» som komplettering av E. Enä-
järvi-Haavios år 1927 tryckta frågelista »Dramatiska sång-
lekar». Om hännes resor se kap. IV (s. 129, 133, 135 f.). 

Camp b ell har biträtt vid granskningen av folkminnes-
material ock utarbetande av frågelistor. 

3. Landskapsöversikt över materialets bearbetning 

Liksom i motsvarande parti av föregående årsberättelser 
skola även här ges några landskapsvis sammanställda uppgif-
ter 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 ersätt-
ning. Här ifrågavarande arbeten ha emellertid i regel utförts 
i förbindelse med arkivets värksamhet, ock det material som 
bearbetats hör oftast helt eller delvis till arkivets samlingar. 
En del medvetna eller omedvetna inkonsekvenser vid uppta-
gandet eller förbigåendet av särskilda arbeten ha knappast 
kunnat undvikas. Särskilt må här framhållas, - att i själva 
primärmaterialet nu oftare än förr gör sig gällande en ten-
dens 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 fråge-
listorna, ha också låtit sina svar på dessa listor utvecklas till 
mindre eller större utredningar. I denna avdelning tages 
emellertid ingen hänsyn till sådana fall. 

Dalarna. Den förnämsta bearbetningen av dalmålsmate-
rial under året har bestått i den förut omnämnda dalmålsord- 
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boken, för vilken redogjorts under namnen Levander, Ny-
gård ock Lindén. 

Vad materialet för södra Dalarna beträffar, har rektor P. 
Envall under året som akademisk avhandling publicerat kap. 
1—IV A av sitt arbete »Dala-Bergslagsmålet. Dialekthisto-
risk ock dialektgeografisk översikt.» Om utredigering av sam-
lingar från detta område på oktavkort talas ovan under Hess-
ling. 

Gotland. Fil. lic. H. Gustavson har under året utarbetat 
manuskript till partiet kämpa—mo i den Säveska ordboken 
ock fortsatt arbetet på sin avhandling om de gotländska dia-
lekternas inbördes skiljaktigheter. 

Härjedalen. Folkskolläraren E. Granberg har i »Jämten 
1929» publicerat en artikel »Renlighet. En härjedalsstudie» 
(svar på Landsmålsarkivets frågelista nr 9). 

Västmanland. Utom den bearbetning ock utredigering av 
västmanländskt material, varför ovan under namnet Holmkvist 
redogjorts, har under året av Geijer ock Holmkvist publicerats 
»Några drag ur Västmanlands språkgeog,rafi» (i Sv. landsm. 
1929, h. 188, ock i Västmanl. Fornminnesfören:s Tidskr. XVIII, 
1930). 

Västergötland. Under året ha publicerats två uppsatser 
om västgötaknallarnas språk av lektor G. Bergman: »Väst-
götaknallarna och deras hemliga språk, månsing» ock Göt-
lind »Månsing från Mark och Kind», båda i Nysvenska Stu-
dier IX, 1930. 

Östergötland. Om det arbete, som utförts i form av ut-
redigering av ordmaterial på oktavkort, talas ovan under namnet 
Lindqvist. Under året har fil. lic. E. Törnqvist likaledes fort-
satt sitt arbete om substantivböjningen i östgötamålen i den 
begränsade omfattning, vartill skolarbetet lämnat tid övrig. 
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IV. Resor ock samlingsarbeten i bygderna. 

Sådana resor i institutionsärenden, som icke direkt kombi-
nerats med undersökningsarbete i bygderna, ha under året 
förekommit i följande fall. 

Tjänsteresor till Stockholm ha gjorts av Geijer vid fäm-
ton tillfällen, av Eriksson vid tre tillfällen samt av Götlind, 
Holmkvist, Levander ock Linden vid vardera ett tillfälle. 
Vidare har Götlind i samband med en nedan nämnd in-
struktionsresa i Västergötland ock Småland gjort ett be-
sök vid Västsvenska Folkminnesarkivet 119/9  1929 för att 
sammanträffa med därvarande undersökningsledare. Under 
samma resa besöktes även Växjö 19/9  för överenskommelse om 
samarbete med Kronobärgs läns hembygdsförbund, samt Lunds 
Universitets Folkminnesarkiv 27-28/9  för konferens med dess 
föreståndare. Götlind besökte vidare Göteborg "is 1930 för 
konferens med den västsvenska folkminnesundersökningens le-
dare angående arbetena i Västsverige året 1930-1931. 

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 upp-
tecknare. Denna översikt är dock vad de senare beträffar, 
icke fullständig, utan upptar blott de viktigaste ortsmedde-
larm, som lämnat mera omfattande bidrag. 

Dalarna. Docenten J. Götlind. gjorde vid några tillfällen 
under sommaren 1929 uppteckningar i Dala-Järna. 

Fil. kand. Karin Hessling upptecknade folkminnen i 
Hedemora ock Säters landsförsamlingar under sammanlagt om-
kring fjorton dagar sommaren 1929. Hon har honorerats av 
1928 års lotterimedel. 

Fil. mag. Gösta Hällen upptecknade folkminnen i Ma-
lingsbo ock Ludvika under något över fjorton dagar sommaren 
1929;Han honorerades av 1928 års lotterimedel. 
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Fil. dr L. Levander företog tiden 9-28/9  1929 för kom-
plettering av materialet till dalmålsordboken en resa i övre 
Dalarna, varvid bland annat socknarna Järna, Äppelbo, Tran-
strand, Venjan, Mora, Sollerön, Våmhus, Älvdalen, Ore ock 
Ål besöktes. Därunder konfererade han med ett stort antal av 
arkivets ortmeddelare ock lämnade dem nödiga instruktioner. 
Resan honorerades av Kopparbärgs läns landstings anslag. Den 
12/2  1930 påbörjade Levander en uppteckningsresa, varunder 
Gagnef, Leksand, Boda, Ore ock Våmhus besöktes. Om re-
sans fortsättning skall redogörelse lämnas i nästa årsberättelse. 

Fil. mag. B. Linden företog tiden 15/1  — 4/2  1930 en upp-
teckningsresa till Sollerön. Han honorerades dels av 1928 års 
lotterimedel, dels av Kopparbärgs läns landstings anslag. 

Fil. kand. W. Ljusterdal gjorde under tiden 16/I___lo/2 
1930 dialektuppteckningar i Säters landsförsamling. Hans ar-
bete har honorerats av 1930 års lotterimedel. 

Fil. stud. Niss Hjalmar Matsson upptecknade under 
sommaren ock hösten 1929 dialekt ock folkminnen i Malung 
ock Lima under. sammanlagt omkring fyra månader. Hans 
resor bekostades dels av statsanslaget, dels av 1928 ock 1929 
års lotterimedel samt av Kopparbärgs läns landstings anslag. 

Fil. kand. Anders Nygård reste den 1'15/s i Mora ock 
Älvdalen i sällskap med professor W. H. Vo gt från Kiel, 
särskilt för bestämmande av akcentförhållanden. Under tiden 
15-23/8  fortsatte han ensam med uppteckning i Älvdalen. Ti-
den 57/8-4/9  reste han i Leksand, ock i sällskap med Levan-
der besökte han tiden 16-21/9  Venjan, Sollerön, Mora ock Våm-
hus. Tiden 1/11-24/12 reste han i Venjan ock Vika, 2 7/1  7/3  i 
Venjan ock 11-13/3  i Mora. Hans resor ha honorerats dels av 
1928 ock 1929 års lotterimedel, dels av Kopparbärgs läns lands-
tings anslag. 

Av i bygderna bosatta upptecknare, som utförligt besva-
rat vissa av Landsmålsarkivets frågelistor eller insänt andra 
utförligare uppteckningar, må här nämnas korgmakaren Hed 
0. Andersson i Våmhus, kyrkovärden Back 0. Ericsson i 
Ål, fru Anna Haag-Andersson i Djura, hemmansägarne 
Enoch Larsson i Transtrand ock Håll Nils Mattsson i 
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Sollerön, härr E. II. Nord i Boda, folkskolläraren Anders 
Ruden i Ore ock harr Gunnar Strand i Venjan. 

Gotland. Fil. lic. Herbert Gustavs on har under som-
maren 1929 fortsatt sina tidigare påbörjade kompletteringsar-
beten rörande målet på Fårön, som tidigare understötts av 
Sällskapet för Gotländsk forskning. Därvid ha bl. a. Lands-
målsarkivets frågelistor nr 4 Ock 5 besvarats. Han har vidare 
under året gjort dialektuppteckningar i Hejnum. Hans resor 
ha honorerats av 1929 års lotterimedel. 

Av ortsmeddelare, som under året gjort mera omfattande 
insamlingsarbeten, må nämnas hemmansägaren Jakob Karls-
son i Fie i Lau. 

Gästrikland. Fil. stud. Ingegärd Isaksson har upp-
tecknat folkminnen i Hedesunda ock Valbo under sammanlagt 
tre veckor sommaren 1929. Hon har honorerats av 1928 års 
lotterimedel. 

Fil. kand. E. Gustavsson har upptecknat folkmål ock 
folkminnen i Ovansjö under något mera än en vecka som-
maren 1929. Han har honorerats av 1928 ock 1929 års lot-
terimedel. 

Fil. lic. Ingeborg Nordin har i samband med en resa i 
Hälsingland under några dagar upptecknat folkminnen i kmot. 
Ron har honorerats av statsmedel ock 1928 års lotterimedel. 

Hälsingland. Ombudsman J. Cardell har under några 
dagar under året rest i Delsbo ock Järvsö för folkminnesupp-
teckningar. Han har ersatts av 1928 års lotterimedel. 

Fil. stud. Ragna Kolmodin har under omkring en må-
nad sommaren 1929 upptecknat folkminnen ock — i mindre 
omfattning — folkmål i Arbrå ock angränsande socknar. Hon 
har honorerats av 1928 ock 1929 års lotterimedel. 

Fil. lic. Ingeborg Nordin har gjort resor för dialekt-
ock folkminnesuppteckningar i Regnsjö, Skog ock Ockelbo un-
der sammanlagt omkring säx veckor sommaren 1929. Hon har 
honorerats av statsmedel samt 1928 ock 1929 års lotterimedel. 
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Fröken Ella Ohlson gav i samband med en resa till 
Ångermanland sommaren 1929 instruktioner åt upptecknare i 
Järvsö ock Färila. 

Fil. lic. Dag Strömbäck företog under tiden 15-22/9 1929  
en instruktionsresa i Hälsingland, varvid ortsmeddelare besök-
tes i Alfta, Bollnäs ock Ovanåker. Hans resa har bekostats 
av statsanslaget ock Gävleborgs läns landstings anslag. 

Bland under året mera värksamma ortsmeddelare må näm-
nas skogsarbetaren P. Asplund i Viksjöfors, Ovanåker. 

Härjedalen. Folkskolläraren E. Granberg upptecknade 
under sommaren ock hösten 1929 folkmål ock folkminnen i 
Hede, Lillhärdal ock Älvros under en sammanlagd tid av om-
kring tre månader. Han har honorerats av statsmedel ock 
1928 års lotterimedel. I juni 1930 började han upptecknings-
arbete i Medelpad. 

Jämtland. Docenten H. Geijer har under tiden 9-13/8  ock 
22-23/2  1929 gjort en resa för uppteckning av dialekter i Åre 
ock Undersåker. Resan har bekostats av statsanslaget. 

Fil. kand. E. Burman har under sommaren 1929 gjort 
dialektuppteckningar i Ragunda. Hans resa har bekostats av 
Jämtlands läns landstings anslag. 

Folkskollärare E. Granberg har gjort smärre folkminnes-
uppteckningar i Häggenås. 

Fil. kand. C. Lindberg har under omkring fjorton dagar 
under sommaren 1929 undersökt dialekten i Ström. Resan 
har bekostats av Jämtlands läns landstings anslag. 

Fröken Ella Ohlson besökte i samband med en resa till 
Ångermanland under sommaren 1929 även Häggenås ock Borg-
vattnet, där instruktion gavs åt meddelare ock uppteckningar 
av folkminnen gjordes. 

E. o. hovrättsnotarien V. Palmblad har upptecknat folk-
minnen från Klövsjö, Gocksjö m. fl. socknar. Han har hono-
rerats av 1928 års lotterimedel. 

Fil. mag. Sven Svensson har gjort smärre dialektupp-
teckningar i Bärgs socken. 

9-30959. Sv. landsm. 1930. 
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Bland under året mera värksamma ortsmeddelare må 
nämnas K. 0. Andrén, Norderön, ock P. V. Enström, 
Marieby. 

Lappland. Docenten J. Götlind gjorde under tiderna 
80/7 _1/8 ock  9-16/8  dialekt- ock folkminnesuppteckningar i Ör-
träsk. Resan bekostades av 1928 års lotterimedel. 

Fil. mag. Gerd Eneqvist har gjort smärre dialektupp-
teckningar i Jokkmokk. 

Fru Margit Neuman har upptecknat folkmål ock folk-
minnen i Lycksele ock Stensele .under en sammanlagd tid av 
omkring säx veckor sommaren 1929. Hon har honorerats av 
statsmedel ock 1928 års lotterimedel. 

Folkskolläraren 0. P. Pettersson har under en tid av 
omkring 75 dagar undersökt dialekten i Risbäck under som-
maren ock hösten 1929. Hans arbete, som kompletterar hans 
stora ordbok från moderförsamlingen Vilhelmina, har honore-
rats av statsmedel. 

Medelpad. Lektor A. Vestlund har under sommaren 
1929 gjort dialektundersökningar i Medelpad, huvudsakligen i 
Selånger. Han har honorerats av Västernorrlands läns lands-
tings anslag. 

Norrbotten. Fil. kand. E. Brännström har under som-
maren 1929 upptecknat folkmål ock folkminnen i Nederluleå 
under en sammanlagd tid av omkring 40 dagar. Hans hono-
rar har utgått ur statsanslaget ock 1928 års lotterimedel. 

Fil. mag. Gerd Eneqvist har sommaren 1929 under sam-
manlagt 35 dagar gjort dialektuppteckningar i Edefors, Neder-
luleå ock Överluleå. Hon har honorerats av statsanslaget. 

Folkskolläraren Algot Lundberg har sommaren 1929 
under en månad upptecknat folkmål i Nederluleå. Hans er-
sättning har utgått av statsanslaget. 

Närke. Fil. mag. Hulda Hammarbäck har under för-
sommaren 1930 påbörjat folkminnesundersökningar i Vintrosa, 
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Kil ock Hidinge. Hännes ersättning har till en del utgått nr 
1928 års lotterimedel, det övriga har först ersatts under föl-
jande arbetsår. 

Småland. Docenten J. Götlind gjorde under tiden 19-26/9 
en upptecknings- ock instruktionsresa i Småland, varvid or-
terna Växjö, Braås, Dädesjö, Jät, Näqby, Skede, Vetlanda ock 
Alvesta besöktes. Ersättningen för resan utgick ur 1928 års 
lotterimedel. 

Fil. stud. Fritz Andersson har undersökt folkminnen i 
Tofteryd ock Månsarp under något mera än en månad som-
maren 1929 ock vintern 1929-30. Hans ersättning för resan 
har utgått ur Jönköpings läns landstings anslag. Under juni 
månad började han uppteckningsarbete i Fryele ock Gällaryd. 

Fil. lic. Gertrud Areskog har under sammanlagt två 
månader sommaren 1929 upptecknat folkmål i Målilla, Döder-
hult ock Mönsterås. Hon har honorerats av statsanslaget 
ock Kalmar läns norra landstings anslag. Vidare började hon 
under försommaren 1930 dialektuppteckning i södra 'delen av 
Kalmar län. För detta arbete har hon honorerats ur Kalmar 
läns södra landstings anslag. 

Fil. stud. Lars Dan ius har under sommaren 1929 gjort 
smärre dialektuppteckningar i Hällebärga, för vilket arbete han 
erhållit ersättning av Kronobärgs läns landstings qnslag. 

Med. stud. G. E. Haglund har gjort uppteckningar om 
lövtäkt m. m. på Almesåkraplatån. Han har honorerats wi 
1929 års lotterimedel. 

Teol.-fil. stud. Verner Karlsson har under tillsammans 
en månad sommaren 1929 ock julen 1929-30 upptecknat folk-
minnen i Lenhovda ock därför honorerats av Kronobärgs läns 
landstings anslag. 

Fil. stud. Artur Wilan der har sommaren 1929 under 
omkring en vecka gjort uppteckningar om lekar m. m. i Ukna. 
Hans ersättning har utgått av Kalmar läns norra landstings 
anslag. 

Fil. stud. Tore Wilander har sommaren 1929 under om-
kring två veckor upptecknat folkmål i Ulma. Hans ersättning 
har utgått av Kalmar läns norra landstings anslag. 
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Bland ortsmeddelare må nämnas skriftställaren J. A. Göth 
i Braås, maskinisten C. G. Nils son i Skede ock härr Aug. 
Strömberg i Jät. 

Södermanland. Fil. kand. Axel Ringström har uppteck-
nat visor ock 'melodier från Södermanland under en tid av 
sammanlagt över två månader. Hans ersättning har utgått 
av 1928 års lotterianslag. 

Fil. kand. S. Thornell har under sommaren 1929 upp-
tecknat folkminnen i Västra Vingåker ock Österåker under en 
sammanlagd tid av 58 dagar. Han har honorerats av 1928 
års lotterimedel. 1 juni började han vidare en upptecknings-
resa i Rönö härad. 

Uppland. Fil. mag. M. Eriksson gjorde vid spridda till-
fällen under året uppteckningar av folkmål ock folkminnen 
efter personer från .olika trakter av Uppland. 

Doc. J. G-ötlin d företog den 29/6  en upptecknings- ock 
instruktionsresa till Torsvi ock Veckholm. 

Folkskolläraren J. Westin upptecknade under året folk-
mål ock folkminnen från Möja. Hans ersättning har utgått 
av 1929 års lotterimedel. 

Fil. kand. N. Ålenius upptecknade folkminnen på skilda 
orter inom landskapet i samband med sina resor för Upplands 
Fornminnesförening. En del av hans resekostnader har be-
stritts av 1928 års lotterimedel. 

Bland ortsmeddelare kunna nämnas hemmansägaren Simon 
Eriksson i Ullfors, Tierp, som besvarat ett flertal frågelistor 
för Östervåla, samt schaktmästaren G. Gustafsson ock fru 
E. Gustafsson i Vittinge, som upptecknat folkminnen. 

Värmland. Fil. stud. Gertrud Erikson har hösten 1929 
under omkring' en månad upptecknat folkminnen i Gräsmark, 
Frykerud, Fryksände ock Sunne. Hon har honorerats av 1928 
års lotterimedel. 

Av ortsmeddelare, som under året gjort mera omfattande 
uppteckningar, kunna nämnas härr Ragnar Nilsson i Värm- 
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landsbro, som besvarat frågelistor för ett flertal socknar, samt 
herr Albin Zernander i Ulvsby, som upptecknat folkmål i 
Alster. 

Västerbotten. Fil. stud. B. Nygren har upptecknat folk-
mål ock folkminnen i Norsjö sommaren 1929 under en sam-
manlagd tid av omkring en månad. Hans arbete har hono-
rerats av statsmedel ock 1928 års lotterimedel. 

Fröken Ella Ohlson började den 15 juni en resa i Väster-
botten, varom närmare upplysningar skola meddelas i nästa 
årsberättelse. 

Fröken Ingrid Pettersson har gjort smärre folkminnes-
uppteckningar i Degerfors. Arbetet har honorerats av 1928 
års lotterimedel. 

Västergötland. Fil. lic. E. Abrahamson utförde under 
sammanlagt 94 dagar under sommaren 1929 samt hösten ock 
vintern 1929-30 dialektundersökningar med kontrollering av 
äldre typordslistor samt orduppteckning inom socknarna Stora 
Lun.dby, Lerum, Skallsjö, Angered ock Skepplanda. Hans ar-
bete har honorerats av Västgöta folkmålskommitt6 

Fil. kand. C. M. Bergstrand har sommaren 1929 under 
en månad gjort folkminnesuppteckningar i Undenäs m. fl. sock-
nar. Hans arbete har honorerats av 1928 års lotterimedel. 

Fil. stud. Maja Bergstrand har under sommaren 1929 
upptecknat folkminnen i Nykyrka ock Hagelbärg under om-
kring säx veckor. Rännes arbete har honorerats' av 1928 års 
lotterimedel. 

Fil. stud. T. Brandström har upptecknat folkminnen i 
Vinköl ock Vånga under sommaren 1929 samt i Edsvära under 
försommaren 1930, sammanlagt under en tid av över två må-
nader. Hans arbete har honorerats av 1928 års lotterimedel. 

Fil. mag. I. Dahlberg har sommaren 1929 under en tid 
av över två månader gjort folkminnesuppteckningar i Öglunda, 
Skarke ock Häggum. Hans arbete har honorerats av 1928 
års lotterimedel. Han började vidare i juni 1930 folkminnes-
uppteckningar i Kinne ock Kinnefjärdings härader. 
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Fil. stud. H. Gunneland har sommaren 1929 under sam-
manlagt 28 dagar upptecknat folkmål i Eggvena. Hans ar-
bete har honorerats av statsanslaget. 

Docenten J. Götlind gjorde i samband med en resa i 
Småland under september 1929 för instruktion av ortsmed-
delare även en resa i Västergötland, varvid bl. a. Alingsåstrak-
ten besöktes. Under tiden 30/12 1929-44 1930 reste Götlind 
i Västergötland ock gjorde uppteckningar bl. a. i Edsvära 
ock Göteve samt gav instruktion åt ortsmeddelare. Hans rese-
ersättningar ha utbetalats av 1928 års lotterimedel. Den 20-24/6 
1930 företog Götlind en upptecknings- ock instruktionsresa i 
Västergötland, varvid uppteckningar gjordes i Vilske-Kleva ock 
Ugglum. Resan ersattes av 1930 års lotterimedel. 

Fil. mag. N. Ivarsson upptecknade sommaren 1929 folk-
minnen i Hällestad m. fl. socknar. Hans arbete honorerades 
av 1928 års lotterimedel. 

Fil. kand. II. Johansson företog sommaren 1929 dialekt-
undersökningar i Älekulla under omkring tre veckor. Hans 
arbete honorerades ur 1929 års lotterimedel. 

Fil. mag. Helmi Larsson upptecknade under några dagar 
sommaren 1929 folkmål i S. Kedum. Arbetet honorerades av 
1929 års lotterimedel. 

Fil. kand. L. Madsén gjorde sommaren 1929 under sam. 
manlagt omkring två veckor dialekt- ock folkminnesuppteck-
ningar i Kinne härad. Hans arbete honorerades av statsansla-
get ock 1928 års lotterimedel. I samband med ortnamnsupp-
teckning upptecknade han vidare under juni månad dialekter 
ock folkm-innen i Kinne ock Kinnefjärdings härader. 

Fil. stud. Aina Meij el upptecknade sommaren 1929 un-
der omkring en vecka folkmål i Finnerödja. Rännes arbete 
ersattes av 1929 års lotterimedel. 

Av ortsmeddelare, som under året mera flitigt arbetat åt 
arkivet, må nämnas f. folkskolläraren A. J. Björkman i Häg-
gesled, redaktör A. Blomberg i Kleva, som besvarat fråge-
listor för Ugglum, Vilske-Kleva, Härlunda m. fl. socknar, ock 
hemmansägaren J. Möller i Korsbärga. 
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Västmanland. Fil. lic. E. Holmkvist företog tiden 18/12 
1929-294 1930 en resa i Västmanland, varvid besök ock upp-
teckningar, gjordes i Nora, Säterbo, Himmeta, Bro, Svedvi, 
Säby, Skerike, Irsta, Kärrbo, Kungsåra ock Badelunda. Resan 
bekostades av 1929 års lotterimedel. 

Rektor Sam Jansson gjorde under juli 1929 en resa un-
der 10 dagar i västra Västmanland för uppteckning av dialekt-
material ock komplettering av äldre samlingar. Hans arbete 
honorerades av statsanslaget. 

Docenten E. Ne urnan upptecknade sommaren 1929 under 
omkring 20 dagar dialekter i Västmanland. Hans resor hono-
rerades av statsanslaget. 

E. o. hovrättsnotarien V. P a lm b la d gjorde sommaren 
1929 samt vintern ock våren 1930 under sammanlagt omkring 
två ock en halv månad folkminnesuppteckningar i Möklinta. 
Hans arbete har delvis honorerats av 1928 års lotterimedel, 
en del av arbetet har först under budgetåret 1930-1931 blivit 
honorerat. 

Fil. mag. A. T horf or s gjorde sommaren 1929 under 10 
dagar dialektuppteckningar i Kila ock angränsande socknar. 
Hans arbete honorerades av statsanslaget. 

Av ortsmeddelare, som under året varit värksamma i land-
skapet, förtjäna nämnas understödstagaren Fr. Andersson -
V ester i Rällså, som besvarat frågelistor för Ljusnarsbärg, 
ingenjör M. Jansson i Ramsbärg, som lämnat upplysningar 
om gruvtärminologi m. m., samt f. hemmansägaren J. Larsson 
i Fläckebo. 

Ångermanland. Stud. S. Falck gjorde under sommaren 
1929 smärre folkminnesuppteckningar från Sånga. Hans ar-
bete honorerades av 1928 års lotterimedel. 

Fil. stud. S. Hemström upptecknade under julen 1929-
1930 folkmål i Ed. Han honorerades av 1929 års lotterimedel. 

Fröken Ella Ohlson gjorde för folkminnesuppteckning 
ock instruktion under tiden 27/7-13/9  1929 en resa, som även 
sträckte sig till Hälsingland ock Jämtland (se ovan). Därunder 
besöktes bl. a. meddelare i Själevad, Anundsjö, Graninge samt 
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Ramsele. Där ock i Anundsjö gjorde Ohlson mera omfattande 
uppteckningar av folkminnen. Under genomresa genom land-
skapet i januari 1930 gav hon vidare under en dag instruk-
tioner åt meddelare. Rännes arbete har honorerats av 1928 
års lotterimedel. 

Fil. mag. Rode Sj ölund upptecknade sommaren 1929 
under omkring två veckor folkminnen i Själevad. Rännes ar-
bete honorerades av 1928 års lotterimedel. 

Fil. mag. Hans A. Söderberg upptecknade sommaren 
1929 under omkring säx veckor folkmål i Sidensjö. Hans ar-
bete honorerades av statsanslaget ock 1929 års lotterimedel. 

Fil. kand. D. 0. Zetterholm gjorde under sommaren 
1929 en resa i landskapet för upptecknande av folkmål. Hans 
arbete honorerades av Västernorrlands läns landstings anslag. 

Östergötland. Fil. kand. II. Alden.iu s fortsatte i mindre 
omfattning sina tidigare började arbeten med upptecknande 
av folkminnen i Vallerstad, Varv ock Bjälbo m. fl. socknar. 
Vid sidan därav gjordes också smärre dialektuppteckningar. 
Under julferierna 1929-1930 upptecknade han vidare under 
omkring tre veckor folkminnen i Vallerstad, Älvestad ock 
Bjälbo. Hans arbete har honorerats av 1928 ock 1929 års 
lotterimedel. 

Fil. stud. Per Andersson har sommaren 1929 under 28 
dagar upptecknat folkmål med ledning av Landsmålsarkivets 
frågelistor i Tjärstad. Hans arbete har honorerats av stats-
anslaget. 

Fil. mag. G. Franzån gjorde sommaren 1929 under om-
kring tre veckor dialektuppteckningar i Drothem. Hans arbete 
har honorerats av statsanslaget. 

Fil. kand. G-. Granberg upptecknade sommaren 1929 folk-
minnen i Vårdnäs ock Tjärstad under 20 dagar ock folkmål i 
Vårdnäs under 10 dagar. Hans arbete har honorerats av stats-
anslaget ock 1928 års lotterimedel. 

Fil. kand. Rob. Pettersson gjorde sommaren 1929 folk-
minnesuppteckningar i Valkebo härad under en sammanlagd 
tid av omkring två månader. Hans arbete honorerades av 



RESOR OCK SAMLINGSARBETEN I BYGDERNA 137 

1928 års lotterimedel. 1 juni 1930 började han en resa för 
uppteckning av folkminnen i Vifolka härad. 

Fil. lic. E. Törnq vist gjorde 1°-11/6  1930 en resa för 
undersökningar till Kimstad ock Risinge. 

I samband med gammalsvenskbybornas överflyttning till 
Sverige i augusti 1929 påbörjades från Landsmålsarkivets sida 
en grundlig undersökning av bybornas språk ock folktradi-
tioner, som anknutit 'till prof. A. Karlgrens tidigare utförda 
undersökningar. Redan under vårterminen 1929 genomgicks 
ock kompletterades professor Karlgrens ordboksmanuskript med 
pastor Kr. Hoas ock kyrkovärden J. Buskas som sagesmän. 
Arbetet utfördes av fil. mag. Nils Tiberg. I upptecknandet 
av folkminnen efter samma sagesmän deltog även fröken Ella 
Ohlson. Slutpartiet av Karlgrens uppsats »Gammalsvenskby» 
(första delen tryckt i Sv. landsm. 1924) trycktes hösten. 1929, 
ock hela arbetet utgavs som separat arbete, med förord av 
Karlgren ock ett efterord av N. Tiberg. 

Under den tid byborna efter ankomsten till Sverige till 
största delen voro samlade ock förlagda i Jönköping, gjorde 
Tiberg tillsammans fäm besök i staden. På orter, där bybor 
senare blivit placerade, har han därefter gjort flera besök. 
Dessa ha tillsammans omfattat inemot två månader. I upp-
teckningsarbetet har tillfälligtvis även fil. dr A. Campbell del-
tagit. , 

Anteckningarna avse att giva en bild så allsidig som möj-
ligt av folkmål ock folkkultur i G ammalsvenskby. För att 
utfylla bilden ock anskaffa täxt på dialekten har brevväxling 
uppehållits mellan några av byborna ock upptecknaren. En 
samling avbildningar ock fotografier har även hopbragts. 

Omkostnaderna för det omfattande företaget ha tils vi-
dare bestritts genom förskottering av tillgängliga medel. 

Utrikes orter. Den år 1923 påbörjade, med gammalsvensk-
byundersökningen sammanhängande undersökningen av folkmål 
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ock folkliv bland de sista svenskarna på Dagö har, som i före-
gående årsredogörelse omnämnts, fortsatts sommaren 1929 av 
fil. mag. N. Tiberg. Under förra hälften av ett fyra veckors 
besök under juni ock juli uppehöll sig även fil. mag. Erik 
L agns från Flälsingfors på Dagö för experimentalfonetiska 
undersökningar med kymografion. Ytterligare ett par sages-
män påträffades under året, varför de då levande, som sages-
män användbara dagösvenskarnas antal uppgick till 10 per-
soner, vilket antal torde vara definitivt. Undersökningen be-
kostades av gåvomedel. 

Översikt av inkomster ock utgifter 

för under budgetåret 1/7  1929-896 1930 från Uppsala ledda undersök-
ningar av svenska folkmål ock folkminnen. 

A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet. 
I det följande redövisas för av arkivet omhänderhavda medel av olika ur-

sprung för undersökning av såväl folkmål som folkminnen. 

1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget. 

Inkomster: 

Statsanslag för tiden 1/7  1929-30/s 1930 . . . kr. 28,650: 00 
Summa kr. 28,650: 00 

Utgifter: 
Arvoden: till II. Geijer kr  9,000: 00 

» » M. Eriksson  » 6,000: 00 
» » D. Jönsson  » 2,800:  00 17,800: 00 

Tillfällig arbetsjälp för förvaltningsändamål 2,082: 98 
Reseersättningar  6,040: 75 
Inlösen av handskrifter  189: 00 
Materialier ock diverse expenser  2,537:  27  

Summa kr. 28,650: 00 
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2. Redogörelse för de landstingsanslag för kalenderåret 1929, 
för vilka Landsmålsarkivet är redovisningsskyldigt. 

Inkomster Utgifter 
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Gävleborgs 1. . . 50: 00 — 50: 00 60: 00 50: 00 
Jämtlands I. . . — 500: 00 500: 00 500: 00 — 500: 00 
Jönköpings 1. . . 200: 00 250: 00 450: 00 258: 00 192: 00 450: 00 
Kalmar 1. norra . 120: 00 100: 00 220: 00 165: 00 55: 00 220: 00 
Kalmar 1. södra . — 150: 00 150: 00 150: 00 — 150: 00 
Kopparbärgs 1. . — 3,000: 00 3,000: 00 2,998: 05 1: 95 3,000: 00 
Kronobärgs 1. . . 519: 00 250: 00 769: 00 218: 00 551: 00 769: 00 
Västernorrl. 1. . . — 500: 00 600: 00 600: 00 — 500: 00 
Västmanlands 1. . 59: 00 750: 00 809: 00 809: 00 — 809: 00 
Örebro 1. . . . . — 750: 00 750: 00 750: 00 — 750: 00 

948: 00 6,250: 00 7,198: 00 6,398: 05 799: 95 7,198: 00 

Av 1929 års landstingsanslag belöper på tiden 1/7-81/12 1929 följande: 

Inkomster: 
Behållning 1/7  1929 
Influtna medel under tiden 1/7 — /la 1929 . • • 

Summa 

kr 889: 00 
» -6,250: 00 

kr. 7,139: 00 

kr  6,339: 05 
» 799:95 

Utgifter: 
För arbeten under tiden 1/7-31/13 1929 
Behållning 31112 1929  

 

   

Summa kr. 7,139: 00 

Av 1930 års landstingsanslag belöper på tiden 1/1-3O/6 1930 följande: 

Inkomster: 
Behållning 1/1  1930 kr 799: 95 
Influtna medel under tiden 1/1.-3°/6 1930 . » 6,250: 00 

Summa kr. 7,049: 95 
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Utgifter: 
För arbete under tiden 1/1—"/6 1930 kr  6,182: 75 
Behållning 30/6 1930  867: 20 

Summa kr. 7,049: 95 

Redovisning för till Landsmålsarkivets disposition stående 
gåvomedel ock tillfälliga anslag under tiden 1/7  1929—"/6 1930. 

Givare eller för- 
medlare av gåvor 

Inkomster Utgifter 
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4,3.) -------- XI 

0. Ekman . . . — 216: 00 216: 00 216: 00 — 216: 00 
Th. Hellman . . 120: 00 — 120: 00 120: 00 -- 120: 00 
W. Murray . . . 1,215: 77 — 1,215: 77 — 1,215: 77 1,215: 77 
Rättstavningssäll- 

skapet . . . . 633: 40 — 633: 40 80: 00 553: 40 633: 40 
S. Åsander . . . 74: 50 — 74: 50 — 74: 50 74: 50 
I. Hellberg . . . 145: 00 500: 00 645: 00 500: 00 145: 00 645: 00 
Västerbottens läns 

Hembygdsför. . 160: 00 — 160: 00 160: 00 160: 00 160: 00 
Universitetets re- 

servfond . . . — 400: 00 400: 00 -- — 400: 00 
2,348: 67 1,116: 00 3,464: 67 1,316: 00 2,148: 67 3,464: 87 

Redovisning för 1928 års lotterimedel för tiden 1/6  1929-
814 1930. 

Inkomster: 
Behållning 1/6  1929  
Anslag för folkminnesundersökningar under 

1/6  1929-31/s 1930  

Utgifter: 

kr 31:38 
tiden 

» 26,000:00 
Summa kr. 26,031: 38 

Arvoden: till J. Götlind  kr 9,000: 00 
» biträden för expedition, 

renskrivning, katalogisering m. m. » 2,800: 00 
Arvoden till vetenskapliga medarbetare » 943: 00 12,743: 00 

Transport kr. 12,743: 00 
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Transport kr. 12,743: 00 
Materialier ock expenser  » 2,179: 35 
Reseersättningar till ledare kr 437: 05 

» utsända medarb.: 
i Dalarna  » 1,132: 00 

Gästrikland  » 236: 00 
Hälsingland  » 550: 00 
Härjedalen  » 400: 00 
Jämtland  » 180: 00 
Lappland  » 100: 00 
Norrbotten  » 60: 00 
Närke  •  » 75: 48 
Södermanland  » 1,350: 00 
Uppland  » 200: 00 
Värmland-  » 220: 00 
Västerbotten  » 13.6: 00 
Västergötland  » 2,145: 00 
Västmanland  » 200; 00 
Ångermanland  » 660: 50 
Östergötland  » 1,033: 00 9,115: 03 

Ersättningar till bygdemeddelare kr  1,994: 00 
Summa kr. 26,031: 38 

5. Redovisning för 1929 års lotterimedel för tiden Vi 1929- 
3°/6 1930. 

Inkomster. 
För folkmålsundersökningar under tiden 1/7  1929—

"/6 1930' kr  39,000: 00 
Summa kr. 39,000: 00 

Utgifter. 

a. För undersökningar rörande Dalarna: 
Arbetsledning, bearbetning ock utredigering: 

Fil. dr. L. Levander för tiden 1/7  1929 
—8°/6 1930 kr  10,000: 00 

Fil. mag. B. Lindén för 29 tim. i juli 
1929 » 87:00 10,087: 00 

Transport kr. 10,087: 00 
i  Se ovan s. 103. 
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Transport kr. 10,087: 00 
För undersökningar rörande Västmanland: 

Arbetsledning, bearbetning ock utredigering: 
Fil. lic. E. Holmkvist för febr, ock 

mars 1930 kr 400.  00 
Fru R. Granberg för april ock maj 1930 » 336: 05 736: 05 

För undersökningar rörande Östergötland 
ock delar av Småland: 

Arbetsledning, bearbetning ock utredigering: 
Doc. N. Lindqvist för tiden sept. 1929 

—febr. 1930 kr  2,856: 75 
Fil. stud. P. Andersson för tiden okt. 

1929—juni 1930  » 1,055: 50 
Fil. kand. G. Granberg för tiden okt  

1929—maj 1930  » 1,272: 75 
Fil. stud. Th. Lindell för tiden okt  

1929—maj 1930  » 840: 75 6,025: 

4,377: 

75 

25 
Förarbeten för frågelistor samt gransk- 
ning  
Resor  2,349: 65 
Bygdemeddelare  

g: Extra arbetsjälp vid arkivarbeten, som 
föranletts av de med understöd av lotteri- 
medel bedrivna undersökningarna ,  

h. Materialkostnader ock expenser . .  

7,400: 

3,028: 
4,995: 

20 

15 
95 

Summa kr. 39,000: 00 

6. Redovisning för 1930 års lotterimedel för tiden 81/5-30/6 1930. 

Inkomster. 
För folkmåls- ock folkminnesundersökningar under 

tiden 85-8% 1930 kr  7,995: 57 
Summa kr. 7,995: 57 

Utgifter. 
a. För folkmålsundersökningar: 

För undersökning rörande Västmanland: 
Arbetsledning, bearbetning ock utredi- 

gering  kr 1,000: 00 
Resor  » 2,865: 00 
Bygdemeddelare  » 100: 00 3,965: 00 

Transport kr. 3,965: 00 
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Transport kr. 3,965;00 
b. För folkminnesundersökningar: 

Arvoden: till J. Götlind . . kr. 750: 00 
» biträden för ka- 

talogisering, renskrivning 
m. m  » 503: 33 1,253: 33 

Resor  1,126: 57 
Bygdemeddelare  • 61: 00 

c. Allmänna omkostnader: 
Materialier ock expenser kr 204: 15 
Bokföringsavgift samt ränteavgifter å 

lån » 1,385: 52 1,589: 67 
Summa kr. 7,995: 57 

7. Redovisning för av Landsmålsarkivet disponerade 
räntemedel. 

Inkomster. 
Räntebehållning 1/7  1929 kr 1,195: 74 
Under tiden 1/7  1929—m/s 1930 upplupna räntor » 170: 80 

Summa kr. 1,366: 54 

Utgifter. 
Behållning n/s 1930 kr 1,366: 54 

Summa kr. 1,366: 54 

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  1929-3% 1930. 

Inkomster. 
Behållning 1/7  1929 kr 2,267:40 

Summa kr. 2,667: 40 

2,440: 90 
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Utgifter. 
Fil. lie. E. Törnqvist kr 600: 00 
Behållning  » 2,067: 40 

Summa kr. 2,667: 40 

2. Medel förvaltade av Västgöta Folkmålskommitte i Uppsala 
under tiden 1/7  1929-3% 1930. 

Inkomster. 
Behållning 1/7  1929 kr  1,631: 38 
Älvsborgs läns landstings anslag för år 1929 . . » 500: 00 
Under budgetåret upplupna räntor  » 71: 84 

Summa kr. 2,203: 22 
Utgifter. 

Fil. lic. E. Abrahamson kr 500: 00 
Behållning "/6 1930  » 1,703: 22 

Summa kr. 2,203: 22 

Sammanfattning av redogörelserna för särskilda 
kassor under budgetåret 192.9-1930. 

Inkomster. 
Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala. 

Statsanslag för tiden 1/7  1929-396 
1930 kr  28,650: 00 

Landstingsanslag 1/7  1929-3°/6 1930 » 13,389: 00 
Gåvomedel 1/7  1929-8°/6 1930 . . » 3,464: 67 
1928 års lotterimedel 1/6  1929-314 

1930  » 26,031: 38 
1929 års lotterimedel 1/7  1929-8°/6 

1930  » 39,000: 00 
1930 års lotterimedel 31/6-30/6 1930 » 7,995: 57 
Besparade räntor  » 1,366: 54  119,897: 16 

Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala. 

1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning. 
Behållning 1/7  1929 kr 2,667: 40 2,667: 40 

 

Transport kr. 122,564: 56 
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Transport 122,564: 56 
2. Av Västgöta Folkmålskommitt& 

Behållning 1/7  1929 
Inkomster  

  

kr 1,631: 38 

  

  

571: 84 2,203: 22 

  

     

Summa kr. 124,767: 78 
Utgifter. 

A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala. 
1/7  

1929-8°4 1930 kr  28,650: 00 
Utbetalningar av lands- 

tingsansl. under tiden 
1/7  1929-8°4 1930 . kr. 12,521: 80 

Behållning av lands- 
tingsanslag 804 1930  » 867: 20 13,389: 00 

Utbetalningar av gåvo- 
medel under tiden 
1/7  1929-3°4 1930 kr. 1,316: 00 

Behållning av gåvome- 
del "4 1930 . . . » 2,148: 67 3,464: 67 

Utbetalningar av 1928 års lotterimedel 
under tiden 1/6  1929-8°4 1930 . . 26,031: 38 

Utbetalningar av 1929 års lotterimedel 
under tiden 1/7  1929-3°/s 1930 . . 39,000: 00 

Utbetalningar av 1930 års lotterimedel 
under tiden 3 1/5-3°/6 1930 . . . . 7,995: 57 

Behållning av räntemedel 804 1930 1,366: 54 

Utbetalningar av statsanslaget 

119,897: 16 
B. Nedel förvaltade av särskilda styrelser ock 

föreningar i Uppsala. 
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning. 

Utbetalningar under tiden 1/7  1929- 
304 1930 kr 600: 00 

Behållning 804 1930  » 2,067: 40 

2. Av Västgöta Folkmålskommit“. 
Utbetalningar under tiden 1/7  1929- 

80/6 1930 kr 500: 00 
Behållning 304 1930 » 1,703: 22 2,203: 22 

Summa kr. 124,767: 78 

10-30959. Sv. landsm. 1930. 

2,667: 40 



Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund 
rörande arbetsåret 1929. 

I. Översikt av inkomster ock utgifter. 

1. Skånska landsmålsföreningen. 

Inkomster. 
Behållning vid årets början  kr 2,905: 18 
Anslag av Malmöhus läns landsting  » 1,200: — 
Statsanslag  » 1,050: — 
Räntor  » 96: 81 

Summa kr. 5,251: 99 

Utgifter.. 
För uppteckningsarbeten  kr 3,150: — 
Till kand. Ingers för arbeten å arkivet » 429: 80 
För renskrivning ock excerpering  » 631: 50 
Diverse utgifter  » 241: 45 
Behållning vid årets slut  » 799: 24 

Summa kr. 5,251: 99 

2. Halländska landsmålsföreningen. 

Inkomster. 
Behållning vid årets början  Yr 2,796: 14 
Statsanslag  » 1,050: — 
Medlemsavgifter  » 45: — 
_Räntor  » 127: 52 

Summa kr. 4,018: 66 
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Utgifter. 
För undersökningsarbeten 
För materiell ock expenser 
Behållning vid årets slut 

   

kr 2,810: — 
418:65 
790: 01 

   

   

   

Summa kr. 4,018: 66 

3. Småländska landsmålsföreningen. 

Inkomster. 
Behållning vid årets början 
Statsanslag  
Anslag från Kronobärgs läns landsting 

» Jönköpings » 
Räntor  

kr 7,560:49 
700: — 
250: — 
250: — 
229: 05 

Summa 

Utgifter. 
För undersökningsarbeten 

inköp av samlingar (o. 27,000 ordlappar) från 
Kronobärgs ock Jönköpings län 

renskrivning av äldre samlingar  
materiell ock expenser  

Behållning vid årets slut  
Summa  

kr. 8,989: 54 

kr 350: — 

3,155: — 
112: 50 
339: 80 

5,032:24 
kr. 8,989: 54 

4. Landsmålsföreningen för Blekinge ock Kalmar län. 

Inkomster. 
Behållning vid årets början  kr 2,948: 36 
Statsanslag  700: — 
Anslag från Kalmar läns norra landsting 100: — 

» södra 150: — 
Räntor  » 135: 70 

Summa kr. 4,034: • 06 

Utgifter. 
För uppteckningar kr 1,000, — 
För materien ock expenser  » - 19:65 
Behållning vid årets slut  » 3,014:41 

Summa kr. 4,034: 06 
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II. Översikt av värksamheten. 

1. Skånska landsmålsföreningen. 
Genom de under året bedrivna undersökningarna har nytt 

material inkommit från Albo, Frosta, Gärds, Luggude, Onsjö, 
Torna, Villands ock V. Göinge härader. 

Albo hd. Fru Signe Forsberg har värkställt en ordsam-
ling på 960 ord från Brösarps socken ock har därtill insamlat 
174 ortnamn, personnamn ock öknamn från Brösarps m. fl. 
socknar. 

Frosta hd.. Fil. mag. H. Areskoug har undersökt målet 
i S. Rörum, varvid han insamlat 1,870 ord. Fil. kand. I. In-
gers har fortsatt tidigare undersökningar i västra delen av 
häradet, huvudsakligen i Gårdstånga, Hurva, Skarhult ock 
Skeglinge, ock såsom resultat inlemnat 2,118 ordlappar jämte 
en del dialekt-täxter. 

Gärds hd. Fil. kand. Nils Nilsson har i norra delen av 
häradet — socknarna Djurröd, Esphult, Linderöd, Skepparslöv 
ock Träne — insamlat 2,609 ord. 

Luggude hd. Undersökningen av det mellersta Luggude 
härads mål har fortsatts av fil. lic. E. Bruhn, som i Fleninge 
insamlat 1,299 ord ock i Viken (inre delen) 1,331 ord. 

On sj ö hd. Fröken Helga Persson har i Bosarp insamlat 
2,446 ord samt ett stort antal ordspråk ock talesätt. Kyrko-
herde M. Rosen har fortsatt sitt uppteckningsarbete över målet 
i Realöv ock har under året insänt 3,199 ordlappar. 

Torna hd. Fil. kand. I. Ingers har såsom fortsättning 
av undersökningar i västra Torna hd ock Lundatrakten in-
samlat ytterligare 1,812 ord jämte täxtprov från Fjelie, Flädie, 
Vallkärra, S:t Peters kloster, Lunds landsförsamling m. fl. 
socknar. 

Villan ds hd. Genom av herr Th. Adrian bedrivet in-
samlingsarbete i Viby har inkommit en ordsamling på 602 ord 
ock därtill 4 kvarthäften, innehållande »Gamla sägner ock 
berättelser från Villands härad», svar å landsmålsarkivets i 
Uppsala frågelistor nr 1, 2 ock 9, »Sånger ock gamla verser», 
ordspråk, monografier över jordbruk ock väderlek m. m. 
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V. G öinge hd. Fil. mag. H. Areskoug har värkställt 
undersökningar av målet i södra delen av häradet ock inlem-
nat 1,863 ordlappar från Brönnestad, Häglinge, Matteröd ock 
Tjörnarp. Fil. mag. John Svensson har i Önnestad insamlat 
3,620 ord. 

Genom ovannämnda undersöknings- ock insamlingsarbeten 
ha samlingarna under året ökats med 23,902 ordlappar samt 
30 blad 4:o ock 4 häften 4:o med språkprov o. d. 

Bland arkivarbeten företagna under året kunna nämnas 
katalogisering av samlingarna ock förberedelser för publice-
randet av en del förut icke offentliggjort material. 

Halländska landsmålsföreningen. 

Under år 1929 ha härrar P. N. Peterson ock Edvard Er-
landsson fortsatt arbetet med sina uppteckningar av resp. 
Vanda- ock Veingemålen. 

Fil. mag. Göte Andersson har undersökt Idalamålet ock 
inlämnat närmare 1,700 orcllappar i 16:o däröver. 

Fil. mag. Gustaf Lannestock har fortsatt undersökningen 
av Landamålet, så att hans samlingar därifrån nu omfatta 
något över 7,000 ordlappar. 

Fil. mag. Bror Johansson har påbörjat en undersökning 
av Ljungbymålet. 

Småländska landsmålsföreningen. 

Under år 1929 har frihärre Erik Kruuse utfört en större, 
allmän undersökning av målet i Drevs socken, Uppvidinge 
härad. Vid sidan av denna undersökning har frihärre Kruuse 
i närliggande socknar (Nottebäck, Sjösås, Hornaryd, Ramkvilla) 
utfört mindre specialundersökningar, väsentligen rörande mot-
svarigheterna till fsv. ii, ö samt gränserna för l  ock för a 
uppkommet av svagtonigt fsv. -in. Fröken Agnes Hagberg 
har fortsatt sin i slutet av föregående år påbörjade undersök-
ning i Malmbäck, Västra hd. Föreningen har i utskrivet 
skick mottagit ock slutlikviderat fil. lic. G. Hedströms folk-
målssamlingar från Älghult, Algutsboda, Asa, Allmundsryd, 
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Pjätteryd, Agunnaryd, Bärga, Annerstad, Lidhult, Torpa, Nöttja, 
Hinneryd, Markaryd, Hallaryd, Göteryd, Hamneda, Malmbäck, 
inalles, o. 27,000 ordlappar. Föreningen har vidare låtit ut-
skriva på ordlappar en del äldre, i anteckningshäften o. d. 
föreliggande samlingar från Söraby ock Lidhult, vilket arbete 
även fortsatt inpå följande år. 

. Landsmålsföreningen för Blekinge ock Kalmar län. 

Undersökningar ha 'under året värkställts av fil. mag. 
Tage Ahldhn i Asarums socken, Bräkne hd, Blekinge, av fil. 
stud. Sven Hartman i Edestads ock Hjortsbärga socknar, Me-
delstads hd, Blekinge, av fil. stud. Lage Nilsson i Gårdby 
socken i Möckleby hd, Kalmar län, samt av fil. stud. Eric 
Eilert i Vena socken, Sevede hd, Kalmar län. 

Genom dessa undersökningar ha till föreningen inkommit: 
från fil. mag. T. Ahldkn o. 1,500 ordlappar, från fil. stud. Eric 
Eilert o. 1,250 ock från fil. stud. Lage Nilsson 2,571. Den 
senare har förklarat sig vilja ytterligare komplettera sin sam-
ling. Fil. stud. Sven Hartmans samlingar ha ännu icke in-
kommit till föreningen. 

Ovanstående uppgifter ha lemnats: för Skånska lands-
målsföreningen av f. d. förste bibliotekarien A. Malm ock fil. 
kand. I. Ingers, för Halländska landsmålsföreningen av förste 
bibliotekarien Bert Möller, för Småländska landsmålsföreningen 
av docenten E. Löfstedt ock fil. lic. G. Hedström, för lands-
målsföreningen för Blekinge ock Kalmar län av professor.  E. A. 
Kock ock fil. kand. G. Lindskog. 

Lund i dec. 1930. 
För Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund 

Emil Olson, 
Sekreterare. 



Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund 
rörande arbetsåret 1930. 

I. Översikt av inkomster ock utgifter. 

1. Skånska landsmålsföreningen. 
Inkomster. 

Behållning vid årets början ..... . kr. 799: 24 
Anslag av Malmöhus läns landsting  » 1,200: — 
Statsanslag  » 700: — 
Lotterimedel  » 3,500: — 
Uttaget å sparbanksbok som dödats  » 80: 34 

Summa kr, 6,279: 58 
Utgifter. 

För uppteckningsarbeten kr 4,130: — 
Till kand. I. Ingers för arbete å arkivet » 444: — 
För renskrivning ock excerpering  - » 194: 62 
Till fil. dr G. Lech för redigering av »Skånskt 

bygdemål» -   » 150: — 
Till Gleerups förlag som bidrag till kostnaderna 

för utgivande av »Skånskt bygdemål» . . . » 500: — 
Diverse utgifter  » 162: 83 
Behållning vid räkenskapernas avslutande . .  » 698: 13 

Summa kr. 6,279: 58 
Räkenskaperna avslutades den 18 nov. 1930° 

2. Halländska landsmålsföreningen. 

Inkomster. 
Behållning vid årets början kr 790: 01 
Lotterimedel  » 4,250: — 
Räntor  » 65: 99 

Summa kr. 5,106:— 
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Utgifter. 
För undersökningsarbeten kr 3,400: — 
För materiell ock expenser  » 43: 60 
Behållning vid räkenskapernas avslutande . » 1,662: 40 

Summa kr. 5,106: — 
Räkenskaperna avslutades den 31 okt. 1930. 

3. Småländska landsmålsföreningen. 

Inkomster  
Behållning vid årets början 
Statsanslag  
Lotterimedel  
Anslag av Kronobärgs läns landsting 

» Jönköpings » 
Räntor  

kr 5,032: 24 
700: — 

2,000: — 
250: — 
250: — 
175: 85 

Summa kr. 8,408: 09 
Utgifter. 

Arvoden till upptecknare kr 3,878: 50 
För renskrivning av äldre samlingar  » 30: — 
För materiell ock expenser  » 53: 30 
Behållning vid årets slut  » 4,446: 29 

Summa kr. 8,408: 09 
Räkenskaperna avslutades den 31 dec. 1930. 

4. Landsmålsföreningen för Blekinge ock Kalmar län. 

Inkomster. 
Behållning 'vid årets början kr 3,014:41 
Statsanslag  » 700: —  
Lotterimedel  • » 1,250: — 
Anslag av Kalmar läns norra landsting » 100: —  

» » » » södra » » 150: —  
Summa kr. 5,214: 41 

Utgifter. 
För uppteckningsarbeten kr 1,900: — 
För materiell ock expenser  » 121: 25 
Behållning vid räkenskapernas avslutande . .  » 3,193: 16 

Summa kr. 5,214:41 
Räkenskaperna avslutades den 8 nov. 1930. 
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II. Översikt av värksamheten. 

1. Skånska landsmålsföreningen. 

Under år 1930 ha undersöknings- öch insamlingsarbeten 
bedrivits i Frosta, Färs, Gärds, Harjagers, Luggude, Onsjö, 
Skytts, Vemmenhögs, V. Göinge ock Ö. Göinge härader, men 
hela resultatet därav föreligger ännu icke vid arbetsårets slut. 

Frosta hd. Fil. kand. Albert Nilsson har påbörjat upp-
teckningar över målet i N. Rörum, ock fil. kand. Nils Nils-
son har i Svensköp insamlat 1,636 ord jämte en del ordspråk 
ock talesätt samt i Hörby 408 ord. 

Färs hd. Fil. kand. I. Ingers har gjort insamlingsarbete 
i Vomb ock fil. kand. Nils Nilsson i Långaröd. Den senare 
har avlemnat 1,022 ordlappar. 

Gärds hd. Fil. mag. Sven Persson har i Everöd insamlat 
1,018 ord samt gjort uppteckningar av ordspråk, ordstäv ock 
talesätt. 

Harj agers hd. Fil. kand. I. Ingers har påbegynt in-
samlingsarbete i västra delen av häradet, varvid besökts sock-
narna Löddeköpinge, V. Karaby, Hofterup, Saxtorp, Dagstorp 
ock Norrvidinge. 

Luggude hd. Fil. lic. E. Bruhn har undersökt målet i 
Halmstad och Kågeröd. 

0 nsj ö hd. Från kyrkoherde M. Rosen ha ytterligare in-
kommit 3,002 ordlappar med uppteckningar över Reslövsdia-
lekten. 

Skytts hd. Fil. stud. Maja Lisa Persson har utarbetat 
en av föreningen inlöst proseminarieuppsats — i anslutning 
till Landsmålsarkivets i Uppsala frågelista nr 16 — över »Brö-
det ock dess tillredning i Skytts härads folkmål». Materialet 
till uppsatsen är hämtat ifrån Brösarps ock V. Alstads socknar. 

Vemmenhögs hd. Fil. mag. Gunnar Christoffersson har 
gjort uppteckningar över målet i Källstorp. 

V. Göinge hd. Fil. mag. II. Areskoug har bedrivit in-
samlingsarbete i Röke ock V. Torup, fil. mag. John Svensson 
i Gumlösa, Sörby ock Ignabärga. 
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Ö. G öing e hd. Fil. kand. Sigvard Bengtsson har före-
tagit en efterundersökning i Osby, där dialekten även tidigare 
varit föremål för undersökningar. 

Genom ovannämnda undersöknings- ock uppteckningsar-
beten ha till föreningen hittils inkommit 7,086 ordlappar ock 
65 bl. 4:o — däri icke inberäknat det material, som vunnits, 
genom utredigering å ordlappar av fil. dr Nils Olsenis efter-  • 
lämnade, i handskrift föreliggande ordbok över södra Luggude-
målet. Denna utredigering är värkställd av fru Marit Törnqvist 
ock omfattar 9,950 ordlappar. 

Av kand. I. Ingers har värkställts liknande utredigering 
av smärre äldre uppteckningar, som hittils förelegat i ord-
listor eller i primäranteckningar. 

En stor del av Skånska landsmålsföreningens äldre ock 
yngre samlingar av på folkmål upptecknade sagor, sägner ock 
folklivsbilder har under året utgivits, under redaktion av fil. 
dr G. Lech ock fil. kand. I. Ingers, i den å C. W. K. Glee-
rups förlag utkomna publikationen »Skånskt bygdemål». 

2. Halländska landsmålsföreningen. 

Under den del av år 1930, som redogörelsen omfattar 
eller t. o. m. oktober, har den största av Halländska lands-
målsföreningens undersökningar i huvudsak slutförts, i det 
härr P. N. Petersons samlingar över Valldamålet fullständigt 
utskrivits. De omfatta över 30,000 lappar. En del komplet-
teringsarbeten återstå dock ännu, närmast utskrivning av en 
betydande samling ortnamn. 

Häri' Edvard Erlandsson har fortsatt uppteckningarna från 
Veingemålet ock under den gångna delen av året inlemnat 
o. 4,000 ordlappar. 

Fil. mag. Bror Johansson har fortsatt undersökningen av 
Ljungbymålet. Hans samlingar därifrån uppgå, tillsammans 
med vad som under föregående år inlemnats, till närmare 7,000 
ordlappar. 

Fil. mag. Ingeborg Eftring har undersökt Trönningemålet 
ock såsom resultat därav inlemnat 1,870 ordlappar. 
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3. Småländska landsmålsföreningen. 

Under år 1930 har frihärre Erik Kruuse värkställt folk-
målsundersökningar i Hällebärga, Ekebärga ock Härråkra sock-
nar i Uppvidinge härad (o. 2,000 ordlappar från varje socken) 
samt påbörjat en omfattande undersökning i de nordliga gräns-
socknarna i Allbo härad (Mistelås, Slätthög, Moheda). 1 sam-
band med Hällebärga-undersökningen har frihärre Kruuse gjort 
resor i angränsande socknar av Kalmar län (Kråksmåla, Bäcke-
bo, Madesjö) för att närmare ock säkrare fastställa utsträck-
ningen in i Kalmar län av vissa -i östra Uppvidinge hd mö-
tande grammatiska företeelser. Fröken Agnes Hagberg har 
fortsatt sin undersökning i Malmbäck, Västra hd, så att för 
närvarande o. 3,500 ordlappar föreligga utskrivna därifrån. 
Föreningen har detta år utsträckt sin värksamhet till de starkt 
utjämnade målen i socknarna omkring Växjö. Undersökningen 
av dessa har påbörjats i Östra Torsås, Konga hd, av fil, kand. 
fru Sigrid Löfstedt. 

4. Landsmålsföreningen för Blekinge ock Kalmar län. 

Undersökningar ha under året värkställts av fil. mag. 
Tage Ahld4n i Ringamåla socken, Bräkne hd, Blekinge, av 
jur. stud. Birger Björnsson i Jämsjö socken, Östra hd, Ble-
kinge, av fil. stud. Erik Björnsson i Kristianopels socken, 
Östra hd, Blekinge, av fil. stud. Lage Nilsson på Öland, av 
fil. mag. Gösta Lindskog i Tunaläns hd, Kalmar län, ock av 
fil. stud. Eric Eilert i Törnsfalls socken, Södra Tjusts hd, 
Kalmar län. 

På grund av den korta tid, som förflutit, sedan insam-
lingsarbetena avslutats, har hittils endast en av undersökarna, 
fil. stud. Eric Eilert, inlemnat "sin samling, bestående av 1,510 
ordlappar. Vidare har emellertid fil. stud. Lage Nilsson, så-
som han tidigare ställt i utsikt, inlämnat en kompletterande 
samling från Gårdby s:n, Möckleby hd, Kalmar län, omfat-
tande 300 ordlappar. 



156 LANDSMÅLSFÖRENINGÄRNA I LUND 1930 

Ovanstående uppgifter ha lemnats: för Skånska lands-
målsföreningen av f. d. förste bibliotekarien A. Malm ock 
fil, kand. I. Ingers, för Halländska landsmålsföreningen av 
förste bibliotekarien Bert Möller, för Småländska landsmåls-
föreningen av docenten E. Löfstedt ock fil. lic. G. Hedström, 
för Landsmålsföreningen för Blekinge ock Kalmar län av pro-
fessor E. A. Kock ock fil. mag. G. Lindskog. 

Lund i jan. 1931. 
För Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund 

Emil Olson, 
Sekreterare. 



Årsberättelse 
från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göte-

borgs Högskola febr. 1930—febr. 1931. 

I. Organisation, val, antal sammanträden o. d. 

Institutets styrelse har under arbetsåret haft samma sam-
mansättning som under föregående arbetsår. Arbetsutskottet 
har bestått av prof. Beckman, Liden ock Lindroth. 

Till revisorer för kalenderåret 1930 ha från Institutets 
sida valts advokat 0. Rygård med ingenjör II. Leffier som 
suppleant, från Lärarerådets prof. Jacobsson med prof. Kjell-
man som suppleant. 

Under arbetsåret har hållits ett styrelsesammanträde ock 
fyra sammanträden inom Arbetsutskottet. 

Såsom assistenter inom arkivet ha tjänstgjort: för ort-
namnen fil. stud. Elov Andersson, för dialekterna fil. kand. 
Assar Janzen. Vissa löpande ärenden ha uppdelats mellan 
båda assistenterna. 

Såsom vetenskaplig medarbetare inom ortnamnsforsk-
ningen har doc. I. Lundahl tjänstgjort. 

II. Ekonomi. 
Av de genom kungl. resolution av .d. 12 juli 1929 till 

dialekt- ock ortnamnsforskningen ytterligare beviljade lotteri-
medlen har Institutet dels i juli 1930 uppburit- de tillförsäk-
rade 5,900 kr. för dialektforskningen, dels i april 1,500 kr. 
för uppteckningen av ortnamnsformer i bygden (jfr föregående 
årsberättelse), bådadera avsedda för ett år. Dessutom har In-
stitutet genom kungl. resolution av d. 9 maj 1930 fått sig av 
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en ' dragning i maj 1931 garanterade ytterligare 8,000 kr. för 
dialektforskningen (det begärda beloppet var 13,150 kr.), samt 
1,500 kr. för ortnamnsforskningen. Ortnamnsundersökningarna 
ha, i den mån kostnaden överstigit redan influtna lotterimedel, 
såsom förut t.v. finansierats av dialektmedlen. 

Ur lotterimedel ha under kalenderåret 1930 följande ut-
gifter skett 

1. Uppteckningar av ortnamn ock dialekt i förening: 
Ortnamn Dialekt 

Torslanda, Hisings Västra hd . kr. 50:— kr. 300: — 
Lycke, Inlands Södra hd  » 150:— » 350: — 

Summa kr. 200: — 650: — 

2. Blott ortnamnsuppteckningar: 
Björlanda ock Öckerö, Hisings Västra hd kr. 200: — 
Harestad ock Torsby, Inlands Södre hd . 400: — 
Tjörns hd  482: — 
Västerlanda, Inlands Torpe hd  100: — 
Ucklum, Inlands Nordre hd 200: — 
Ödsmål, » 150: — 
Ljung, Inlands Fräkne hd  150: — 

 

Summa kr. 1,682: 

3. Utgifter av enbart dialektmedlen: 
Primärundersökningar i bygden: 

— 

Bäve, Lane hd  kr 50: — 
Brastad, Stångenäs hd  450: — 
Frändefors, Sundals hd, Dal . ...... . 375: -= 
Gratifikation åt upptecknare i Inlands Södre hd » 5: 15 

 Komplettering med »stommen»  » 609: 75 

 
av Broordboken  

Andra poster: 
» 300: — 

Till sekreteraren-arbetsledarens arvode 562: 50 
Arvode åt dialektassistenten  2,553: 75 
Excerpering  112: 50 
Resor (utom undersökningsresor)  244: 50 
Expenser  332: 27 
Litteratur ock bindning  109: 43 

Summa kr. 5,704: 85 
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Översikt över lotterimedelskasSornas ställning d. 31 dec. 1930: 
1. Dialektmedlen: 

Behållning från 1929  kr. 5,518: 39 
Uppburit under 1930  » 5,900: — 
Räntor  » 168: 35 

Summa kr. 11,586: 74 

Utgifter  kr. 6,354: 85 
Saldo: behållning till 1931  » 5,231: 89 

Summa kr. 11,586: 74 

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kronor 8,000:—. 
För användningen av detta belopp, kr. 19,586: 74, föreligger en 
detaljerad plan, i anslutning till de promemorior som inläm-
nats vid lotteriansökningarna. 

2. Ortnamnsmedlen: 
Uppburit under 1930  kr. 1,500: — 
Brist att betäcka 1931  » 1,542: — 

Summa kr. 3,042: — 

Brist från 1929  kr. 1,160: — 
Utgiffer under 1930  » 1,882: — 

Summa kr. 3,042: — 

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kronor 1,500: —. 
Av de i årsberättelsen av 1928-29 nämnda kostnader för 

ortnamnsarbetena, som skattmästaren iklätt sig, har denne d. 
9 april 1930 inbetalat återstoden kr. 3,000: —. 

Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under 
kalenderåret 1930, samt med avseende på Institutets ekono-
miska 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 hand-
skrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen genom sukcessiv 
införlivning av resultaten av de genom Institutet igångsatta 
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arbetena (varom se IV 2), dels genom förvärv av följande hand-
skrifter: 
Olga Ringqvist, Tillägg och rättelser till Hanssons ordbok 

över Bromålet. 
Olga Ringqvist, Gamla soldatnamn och personnamn från 

Bro sn. 
Arnold Lund, Pronomina i Tossenemålet (seminarieuppsats). 
Olaus Olsson, Anteckningar till Törnbäcks uppsats rörande 

arbetslivet på L. Askerön. 
As sar Janzön, Studier över vissa substantiviska pluraltyper 

i bohuslänskan (seminarieuppsats). 
Roger Wadström, Vokalväxlingen i ord av typen band, sand 

i bohuslänskan (dito). 
Helge Gunneland, Nedsättande personbenämningar i Egg-

venamålet, Älvsborgs län. 
Kerstin Beckman, Mjölkhushållning i Furskog, Silbodals sn, 

Värmland (seminarieuppsats). 
Arne Johansson, Brödet och dess tillverkning i Tossene sn 

(seminarieuppsats). 
Arnold Olsson, Öknamn från Torps sn. 
Viktor Larsson, Ordlista från Grebbestad. 
»Ord av Bohuslänska dialekten», av okänd upptecknare (ur Ad. 

Noreens efterlämnade papper). 
Elov Andersson, Åkerbruk och boskapsskötsel i Silbodal, 

Värmland, förr och nu (seminarieuppsats). 

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet. 

1. Undersökningsledarens egna arbeten. 

Undersökningsledaren har huvudsakligen varit sysselsatt 
med att utarbeta manuskript till sin anpart av OGB III, var-
vid han i rätt stor utsträckning själv kontrollerat ock kom-
pletterat materialet i bygden. I Svenska Dagbladet 19 april 
ock 14 maj 1930 har han offentliggjort två artiklar om ort-
namnet Fåfängan, ock i Göteborgs-Posten 20 dec. 1930 en 
tolkning av bärgnamnet Fontin vid Kungälv. 
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. Av Institutet igångsatta arbeten. 

Doc. I. Lundahl har fortfarande varit sysselsatt med att 
utarbeta manuskript till en del av OGB III. Ett första, av 
fil. lic. D. Palm tidigare utarbetat parti av detta band (se års-
ber. 1924-25 ock 1925-26) har börjat uppsättas på tryckeriet. 
Assistenten Elov Andersson har fullföljt den förberedande upp-
ställningen av naturnamnsmaterialet i Askims ock Råda socknar 
ock utarbetat ett »slutledsregister» över de sammansatta ort-
namnen i OGB I, II, avsett att medfölja Bd III. Han har 
också påbörjat ett alfabetiskt kortregister över alla de ort-
namn inom länet, som inte redan äro lättillgängligt samlade 
i alfabetiska publikationer. Assisten A. Janzen har avslutat 
excerperingen av samlingarna, ävensom av andra bohuslänska 
dialektkällor, för »stommen»; dock så, att det nyinkommande 
materialet tillgodogjorts, detta senare väsentligen för en kom-
pletterande stomme, eftersom den grundläggande redan tagits 
i bruk i bygden för sitt syfte. Janzål har också, efter under-
sökningsledarens anvisningar, omhänderhaft utsändningen av 
stommens olika partier till dem som fått i uppdrag att med 
ledning av denna fullständiga samlingarna. Detta har i främsta 
rummet varit härr Erik Larsson i Hälltorp, Ytterby sn. Denne 
har redan genomgått hela stommen i Inlands Södre ock In-
lands Nordre härader ock är f. n. sysselsatt därmed i Inlands 
Fräkne. Dessutom är stommen av annan infödd medarbetare 
nästan helt genomgången i Orusts Östra hd. Påbörjad är kom-
pletteringen i Askims ock i Inlands Torpe härader. Janån 
har ävenledes fortsatt med de förberedande arbetena för den 
grammatiska översikten över bohusmålen. Det bohuslänska 
ock dalsländska materialet i Rietz' Dialektlexikon har excerperats. 

Fältarbetena under det gångna arbetsåret ha samtliga 
bekostats av lotterimedel (se därom II). Flera av Landsmåls-
arkivets nya frågelistor ha använts. Den infödda dialektupp-
tecknerskan i Torsby sn har fortsatt ock väsentligen avslutat 
sitt arbete. 

Jordeboksexcerperingen för särskilda Hvitfeldtska medel 
har fortsatts. 

11-30959. Sv. landsm. 1930. 
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V. Undersökningsledarens undervisning. 

Under v.t. 1930 fortsatte undersökningsledaren sina semi 
narieövningar över bohuslänska (ock andra västsvenska) dia-
lekter (om därvid ventilerade uppsatser jfr under III). Under 
innevarande läsår har ventilerats en uppsats av fil. stud. N. A. 
Liljedahl om »Sch e-ljuden i Göteborgsmålet». Under v.t. gavs 
som vanligt en instruktionskurs i dialektuppteckning på 10 
timmar ock med 11 fasta deltagare. De nya ortnamnsupp-
tecknarna ha därutöver fått enskild handledning. 

VI. Undersökningsledarens resor. 

Undersökningsledaren har vid tre besök i Uppsala resp. 
Stockholm, i jan., sept. ock nov. 1930 överlagt med vederbö-
rande systerororganisationer rörande såväl ortnamns- som dia-
lektforskningen, särskilt beträffande frågor som sammanhänga 
med lotteriansökningarna. I juni föreläste han på hembygds-
kurser i Grebbestad dels över bohuslänska dialekter, dels över 
Ortnamn ock bebyggelse i nordligaste Bohuslän. 

Göteborg den 17 febr. 1931. 

Otto Sylwan. Evald Liden. Johan Vising. 

Herbert Jacobsson Nat. Beckman Hjalmar Lindroth 



Namnförteckning. 

Campbell, Åke, skån., fil. dr (Lund), lärare vid folkhögskolan 
i Fristad: 
Gåtor, s. 5-68. 

Geijer, H., stockh., fil. dr (Upps.), docent, föreståndare för 
landsmålsarkivet: 
Gåtor, s. 5-68. 
Undersökning av svenska dialekter och folkminnen. Lands-
målsarkivets årsberättelse 1929-30. S. 101-145. 

Lindell, Thord, östg., student (Upps.): 
Om säljakt ock ålfiske i Harstena fiskeläge (Östergötland), 
s. 69-100. 

Lindroth, Hj., stockh., fil. dr (Upps.), professor vid Göteborgs 
högskola: 
Årsberättelse för Institutet för ortnamns- ock dialektforsk-
ning vid Göteborgs högskola febr. 1930—febr. 1931, s. 
157-162. 

Olson, Emil, skån., fil. dr (Lund), professor vid Lunds univer-
sitet: 
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande 
arbetsåret 1929, s. 146-150. 
Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rörande 
arbetsåret 1930, s. 151-156. 

Till årg. 1930 höra som bilagor: 
Jordbruket i Romfartuna socken, av Anselm Thorfors. B. 16 

(nr 189). 
Folkmålet i Nederkalix ock Töre socknar, av Hulda Rutberg, 

s. 83-182, B. 28 (nr 190). 
Dalabergslagsmålet, av Petrus Envall, s. 1-160 (nr 192). 

Redaktion: professor J. A. Lundell i Uppsala med biträde av 
prof. A. Kock ock bibliotekarien A. Malm i Lund. 

För årg. 1930 har tidskriften av allmänna medel haft ett 
understöd å 6,350 kr. 



lUsum&. 
Devinettes, par H. Geijer et Å. Campbell, p. 5-68. 

Traite et questionnaire. Introduction. Le texte des 
devinettes. Langue des devinettes. Classification. Exemples. 
Litterature. 

La chasse aux phoques et la peche de l'anguille Harstena, 
par Thord Lindell, p. 69-100. 

Harstena dans la province d'Ostrogothie. Notices topo-
graphiques. Chasse aux phoques p. 70-82; la peche de 
l'anguille p. 82-96. Vocabulaire. 

Recherches sur les dialectes et les traditions populaires de la 
Su&le, dirigees par les Archives d'Uppsala pendant rannee 
budgetaire 1929-30. Compte-rendu par 11. Geijer. P. 
101-145. 

Organisation. Collaborateurs et correspondents. Voyages 
et travaux (compte-rendu par province). Accroissement 
des archives: notices de grammaires, 3 cahiers et 350 
feuilles; mots de patois, 65,000 fiches; noms, 440 fiches; 
poUies, moeurs et croyances, 14,400 feuilles; melodies, 279 
feuilles; reponses aux questionnaires, 10,900 feuilles; diverses 
annotations, 54 cahiers et 200 feuilles. Récettes et de-
penses: somme totale 119,897 cour. sued., dont 101,676 cour. 
allocations du gouvernement. 

Notices sur les Societes d'etudiants de Lund pour des recher-
ches dialectales, exercice des annees 1929-30, par Emil 
Olson, P. 146-156. 

Deux comptes-rendus. R ecette s et depens e s: somme 
totale des deux annees 37,666: 43 cour., dont 16,000 alloca-
tions du gouvernement. Les annotations de mots — vers 
100,000 fiches — de proverbes, de pbrases et de textes 
suivis proviennent des cinq provinces Skåne, Halland, Små-
land, Blekinge et Öland. On a publie un recueil de textes 
en patois (»Skånskt bygdemål»). 
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L'institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes 
l'ecole de hautes andes de Gotembourg, par Hj. Lind- 

roth, p. 157-162. 
Somme totale de recettes 13,086: 74 cour. suffi., dont 

7,400 allocations du gouvernement. Les travaux se rapportent 
surtout aux recherches des noms de lieux du dkpartement 
Gotembourg-Bohus, dont deux volumes sont (Mjå, publMs. 
Mals on s'occupe aussi des dialectes. Les archives se sont 
enrichies encore de quelques trait& de grammaire et de 
nomenclature de lieux. 



Innehåll. 
Gåtor, av H. Geijer ock Åke Campbell, s. 5-68. 

Avhandling ock frågelista. Inledning, s. 5. Täxtbe-
handlingen i gåtorna, s. 10. Gåtornas språkform, s. 12. 
Ordnandet av gåtsamlingar, s. 17. Exempel på gåtor, s. 22 f.: 
A. Sakgåtor, om människan ock människolivet, arbeten ock 
sysselsättningar, olika yrkesutövare, redskap ock föremål, livs-
förnödenheter, byggnader, människans omgivning, djur, väx-
ter, naturföreteelser, andra begrepp ock företeelser, samman-
satta gåtor. B. Berättelse- ock benämningsgåtor: utan 
ramberättelse, anhållan om lån, med ramberättelse, omöjlig 
situation. C. Lärogåtor. D. Skämtgåtor: förvrängt tal, 
gåtor som förbrylla, ordlekar, försåtliga frågor, likhet ock 
olikhet, ord i godtycklig betydelse, frågor med svar. E. Rim 
om gåtor. — Exkurser 1—II. Litteratur. 

Om säljakt ock ålfiske i Harstena, fiskeläge (Östergötland), av 
Thord Lindell. S. 68-100. 

Med talrika bilder. Topografi. Säljakten, s. 70-82: jak-
ten, tillvaratagande av skinn ock späck. Ålfisket, s. 82-96. 
Ordlista, s. 96-100. 

Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmåls-
arkivets årsberättelse 1929-30, av Herman Geijer. 
S. 101-145. 

Allmän översikt över personal, ekonomi ock 
förvaltning: oförändrad styrelse (v. Friesen, Hesselman, 
Lundell, Grape, Erixon ock Geijer, samt som adjungerad 
docenten J. Götlind). Under 1929-30 har arkivet haft 
understöd av lotterimedel, dels för folkmåls-, dels för folk-
minnesundersökningar. Fasta medarbetare ha varit docenten 
El. Geijer ock fil. mag. M. Eriksson för, folkmålsundersök-
ningar, docenten J. Götlind för folkminnesundersökningar. 
Därtill komma expeditionsbiträden ock tillfälliga medarbetare. 
— Samlingarnas tillväxt ock användning: bidrag till 
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grammatik 3 hh. ock 350 bl. 4:o, ordsamlingar o. 65,000 
bl., ortnamn o. andra namn 440 bl., folkdiktning, tro ock 
sed o. 14,400 bl., melodier 279 bl., svar på frågelistor o. 10,900 
bl.; slutligen 54 band ock 200 bl. av blandat innehåll — 
allt i olika format. Arkivarbeten ock materialets 
bearbetning: allmän redogörelse; de enskilda medarbetarnes 
värksamhet; materialets bearbetning, landskapsvis. Besök 
3,842, utlåning 1,054. Inkomster ock utgifter: stats-
anslag för dialekter ock folkminnen, å riksstat ock lotteri-
medel, tills. kr. 101,676: 95, landstingsanslag 13,389: —, gåvo-
medel 3,464: 67, räntor 1,366: 54; tills. kr. 119,897: 16; be-
hållning vid årets slut kr. 4,382: 41. 

Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rör. arbete-
året 1929, undert. Emil Olson, s. 146-150. 

Inkomster: behållning vid årets början kr. 16,210: 17, 
statsmedel 3,500: —, från landsting 1,950, diverse (räntor 
m. m.) 634: 08; tills. 22,294: 25. Utgiften arvoden kr. 
11,638: 80, diverse (materiel, expenser) 1,019: 55, behållning 
9,635: 90. Värks amh et: sammanlagt o. 65,000 ordlappar 
ha inkommit ock en del språkprov. Uppteckningar ock 
undersökningar ha gjorts i ett 60-tal socknar. 

Meddelanden från landsmålsföreningarna i Lund rör. arbets-
året 1930, undert. Emil Olson, s. 151-156. 

Inkomster: behållning från föreg. år kr. 9,635: 90, 
statsmedel (å riksstat ock lotterimedel) 13,100: —, från lands-
ting 1,950: —, diverse (räntor m. ra.) 322: 18, summa 
25,008: 08. Utgifter: arvoden kr. 14,127: 12, tryckkostna-
der 500: —, diverse (materiel m. m.) 380: 98, behållning vid 
årets slut 9,999: 98. — Värksamhet: över 30,000 ordlappar, 
däri ingå delvis uppteckningar från Vallda ock Ljungby sock-
nar i Halland ock Malmbäcks s:n i Småland, från vilka nu 
föreligga resp. 30,000, 7,000 ock 3,500 ord. Dessutom ha 
upptecknats ordspråk, ordstäv ock talesätt. Ett större antal 
täxter på folkmål har publicerats under titeln »Skånskt 
bygdemål». — Åtskilliga av Uppsala-arkivets frågelistor ha 
besvarats under 1929 ock 1930. 

Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning 
vid Göteborgs högskola febr. 1930—febr. 1931. Av Hj. 
Lindroth, s. 157-162. 
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Organisation m. m.: oförändrat. Inkomster: be-
hållning från föreg. år kr. 5,518: 39, lotterimedel 7,400: —, 
räntor 168: 35, förskott fr. 1931 kr. 1,542: —, summa 
14,628: 74. Utgifter: brist fr. 1929 kr. 1,160: —, div. ut-
gifter 1930 kr. 8,236: 85, behållning till 1931 kr. 5,231: 89. 
Arkivet har ökats, dels genom uppteckning av ortnamn för 
den pågående publikationen av Göteborgs ock Bohusläns ort-
namn, dels genom 13 avhandlingar av lexikaliskt ock gram-
matiskt innehåll, samt rörande ortens arbetsliv. Uppteckning 
av Torsbymålet har väsentligen avslutats. 

Namnförteckning, s. 163. 
116sumes en fran9ais, s. 164-165. 
Innehåll, s. 166-168. 



Afhandlinger og breve af P. K. Thorsens, udg. ved J. 
Byskov og M. Kristensen. 1—III. Kobenhavn 1927-30. 8:0. 

I. Afhandlinger vedrorende Sonderjylland 3 bl. + 226 s." 
II. Blan.dede afhandlinger 3 bl. + 245 s. hL Breve, med en 
biografisk indledning ved M. Kristensen. XXXIX s. + porträtt 
+ 352 s. (s. 346-352 »personliste», ock »mmnesliste»). 

Det är ett vackert sätt att hedra en forskare, bättre än att 
resa en sten på hans grav. P. K. Thorsen, f. 1851 på Sejero, 
en liten ö mellan två uddar i n. v. Själland (Holbmk amt), d. 1920, 
mjölnarson, var en man för sig, ett original skulle vi säga, men 
av en förnämlig sort, en intresserad, samvetsgrann ock dugande 
språkforskare. Först vid 21 års ålder kom han i skola, på 
ett seminarium, värkade så en tid som folkskollärare, tog senare 
studentexamen ock magistergraden (vid 39 års ålder). Från sin 
barndom ock ungdom kunde han ett sjx1landsmål, med andra 
folkmål gjorde han bekantskap genom kamraterna på Gedveds 
seminarium ock sedan som skollärare i Jylland ock på Born-
holm. Redan vid sju års ålder gjorde han språkliga observa-
tioner, särskilt intresserade honom folkmålen, förhållandet mellan 
riksspråk ock folkmål samt äldre danska. Bland sina lärare 
vid universitetet värderade han högst Vilh. Thomsen. Bland 
studiekamraterna voro Nyrop, Dines Andersen, Jespersen, Axel 
Olrik-, Ostrup. Jäsningen efter 1870-ta1ets stora omvälvning inom 
språkvetenskapen fortgick ännu, men Thorsen kom till universi-
tetet med till väsentlig del redan färdiga åsikter i språkfrågor. 

Thorsen var full av ideer, men hade svårt för att ge dem 
ordnad framställning på papperet, överdrivet skeptisk ock själv-
kritisk som han var. Den största avhandlingen i 1:a bandet, 
»Det danske sprog i Sonderjylland», skulle, som täxt till H. 
V. Clausens »Sprogkårt over Sonderjylland», ha kommit i 8:de 
bandet av »Svenska landsmål», ock ett ark sattes upp; men 
sättningen avbröts, författaren ville omarbeta det hela, ock 
denna omarbetning blev aldrig färdig. Undersökningens resultat 
är, att »ved den historiske tids begyndelse nåede kompakt 
dansk-talende befolkning mod syd tu l Danevirkelinien (en linje 
fra Egernförde til Husum)», ock »dansk vedligeholdt sig som 
landalmuens udelukkende talesprog i hele dets oprindelige ud-
strmkning indtil begyndelsen af indevmrende århundrede», dvs. 
till början av 1800-talet. Ortnamn tyda på att skandinavisk 
befolkning tidigare bott ännu längre söderut, ända ner till Ejdern 
(I, s. 170). Vid förtyskningen spelade prästerna en viktig roll. 
Hela den detaljerade redogörelsen för språkförhållandena under 
olika tider (liksom avhandlingen »Det danske folkesprog i Son-
derjylland», I, s. 163-226) är av stort allmänt intresse för 
studiet av förloppet vid språkbyte. Avhandlingen slutar med 
en översikt av »Det sonderjyske sprogs beskaffenhed». En av-
handling om »Den danske dialekt ved Husum i Slesvig» (I, s. 
144-162) kommer till den slutsatsen, att Husum-dialektens 
avvikelser från nordligare jutska beror på svensk bosättning 



under vikingatiden (jfr I, s. 226). I bd II ingå bl. a. »Bemxrk-
finger om dialekten på Mon» (s. 100-106), »Den beromteste 
dialektgrwnse i Danmark» (s. 107-135, huset: w h u s), »Ko-
benhavns dialekt» (s. 136-156) samt omtryck av en del av T:s 
artiklar i Salmonsens Konversationslexikon, bl. a. »Danske al-
muemaal» (s. 157-173) ock »Skriftsprog» (s. 173-180). — 
Utom de dialektavhandlingar, som innehållas i bd 1 tick II, har 
Thorsen separat utgivit »Bidrag till nörrejysk lydlxre» 1886 ock 
»Sprogarten på Sejero» 1894. 

I bd II äro av särskilt intresse för kännedomen om T:s 
allmänna vyer rörande språklivet (speciellt språktillegnelse ock 
an.alogibildingar) avhandlingarna »Glidning og sprkng i sprog-
omdannelsen», »Sprogforandringer» ock »Nogle punkter af den 
danske sproghistorie» samt biografier av ELoysgaard, Lyngby, 
C. Molbech, Moth, N. M. Petersen, E. Pontoppidan (förf. till 
Glossarium Norvagicum), E. E. Pontoppidan (förf. till den älsta 
danska grammatiken), Peder Syv, Vilh. Thomsen m. fl. — De 
flästa breven i bd III äro adresserade till seminarierektor, se-
nare minister J. Byskov; många till Feilberg, Marius Kristen-
sen, Joh. Steenstrup ock Vilh. Thomsen. De upplysa om T:s 
studier ock åsikter, men även om olika sidor av dansk språk-
forskning. 

Samlingen är utgiven på Carlsbergfondens bekostnad. En 
svensk humanist har anledning att avundas danska vetenskaps-
män. Icke nog med att de kunna få sina arbeten tryckta utan 
egen kostnad; de kunna år efter år få respektabla summor som 
betalning för arbete — något som i Sverige är ganska sällsynt. 

Nordfjordmålet. Av Lars E. Soreide. 0. Norli, Oslo 1930. 
98 s. 8:o. 

Ingår som nr XII i serien »Norske maalfore». Nordfjord 
är •kustlandet mellan Sunnmore i norr ock Sunnfj ord i söder. 
Avhandlingen är utförligare, än andra delar av serien bruka 
vara. Den redogör även för ordföljden ock ger några språk-
prov. Nordfjord har i sammansatta ord tonvikt på senare ledet. 
Då vi om Nordfjordmålet icke förut veta mer än vad som står 
hos Ross ock Larsen, är man synnerligen tacksam för en 
monografi så detaljrik ock synbarligen noggrann som den före-
liggande. Tyvärr har förf. ett skrivsätt, som vållar läsare, som ej 
kan målet i fråga, mycket besvär ock som väl knappast någon 
annan än förf. lär sig: han vill så långt som möjligt behålla 
fornspråkets skrivsätt ock belamrar vokaltecknen med akcenter. 
Så uttalas »o på lag som jr» ock »ST på lag som ø»; e ock a 
äro båda »ljodlinne, i endinger og tu l hjelpeljod», ock »a lyder 
som ein lett o, men han lengjer ikkje ordet med noker ny 
staving»(I). En romantisk beundran för det äldre språket fram-
träder i t. ex. yttrandet om d (d), att Nordfjord »hev trufast 
vyrdt og halde liv i den 'daude' d'en, dej kallar». Även i täx-
ten (på landsmål) brukar förf. å. 

Uppsala 1931. Almqvist & Wiksells Boktryckeri-A.-B. 80969 


