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Sagor från Ångermanland.
Upptecknade av ELLA OHLSON.
Efterföljande sagor äro upptecknade i några av Ångermanlands avlägsnare socknar, de flästa år 1928, några 1929. En del
av materialet är bristfälligt, de längre undersagorna upplösta,
detaljer bortfallna, motiv ur andra sagor inblandade o. s. v.
Det har emellertid ändå ansetts vara av ett visst intresse att
se detta sagomaterial sammanfört ock tryckt, då det dels visar,
hur mycket man ännu under ett par insamlingsresor kan få
in, dels också visar, i vilket skick sagotraditionen nu befinner
sig. Bäst bevarade äro de korta djur- ock skämtsagorna.
Norrlands sagobestånd har varit ock är litet känt. Sagorna
ha dock yarit kända ock älskade även i Norrlands bygder, icke
minst i Ångermanland. Därom vittna många av mina sagesmäns uppgifter. En 83-årig gumma i Ramsele sn talade om,
att hännes mor brukade berätta en mängd sägner, ock att hon
kunde "gåten o visen" (sagor ock visor), samt att hännes
svåger berättade "så mykke gåter o ävantyr". En 70-årig
kvinna i Bodums sn omtalar, att hännes mor var en sagoberätterska ock vissångerska, kring vilken ungdomen gärna
samlade sig. En 41-årig kvinna från Junsele talar också om,
att hännes mor "var så bra till o berätt gåten. Hon bruke
säj åt oss: 'Om ni ärbet bra nu, ska ja tala om en gåte för
er åt kvälln'". Min yngsta sagesman, en 40-årig kvinna från
Anundsjö sn, talar även om, att hännes far gärna tog barnen
på knä på kvällarna ock berättade sagor för dem. Tyvärr
måste de flästa tillfoga, att de nu ha glömt nästan allt.
Endast en av mina sagesmän, en 60-årig kvinna i Anundsjö,
kunde ännu sägas vara i viss mån aktiv traditionsbärare.
Hon var en god sagoberätterska, som ännu gärna vid något
gästabud berättade sagan om Stor-Pär ock Lill-Pär, i det hon
livligt utropade: "Nu ska vi int sitt här o se allvarsam ut,
nu ska vi tala om n Stor-Pär o n Lill-Pär!" Det märktes
också på hännes sätt att i allvarliga sagor återge olika moment
med rikt nyanserad röst, än lågmält varnande, än stilla ock
mjukt o. s. v. Ett dylikt inlevande i sagan märktes också
hos berätterskan av sagorna om "Den döde brudgummen" ock
"Prästfrun som var utan skugga". Det föreföll för rästen,
som om hon i seriösa sagor ej skilde på värklighet ock dikt.
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Det som nu finnes kvar av längre sagor, finnes endast hos
enstaka mera minnesbegåvade individer, som i barndomen haft
tillfälle att höra ock berätta sagor. En lysande sådan berättare var en kvinna i Jämtland, som jag även besökte sommaren 1928. Hon kunde ett ovanligt stort antal sagor, som
berättades med en utomordentlig detaljrikedom ock livligt inlevande. Hon besatt också själv en stor fabuleringsförmåga.
Hännes sagor, jämte dem jag samma sommar upptecknade
inom en familj i Norrbotten, som varit bärare av sagotraditioner, ha av utrymmesskäl ej kunnat medtagas här. Det
har därför ansetts bäst att begränsa sig till materialet från
endast ett landskap.
Den språkliga dräkt, i vilken dessa sagor framträda, är icke
tillfredsställande. En viss svårighet har legat redan däri, att
sagornas för det värkliga livet främmande karakter, möjligen
också ett tidigare inlärande från skillingtryck gjort stilen
vacklande. Man måste dock taga dem, som man får dem.
I de korta djur- ock skämtsagorna är språket mera rent dialektalt, i skämtsagorna ibland med en viss must.
Även ett annat skäl har vållat, att i de sagor, som härmed
publiceras, täxtens yttre skick röjer mycken vacklan. Uppteckningarna ha gjorts för innehållets, ej för språkformens
skull, ock härvid ha tid ock uppmärksamhet ej räckt till för
att dessa berättelser skulle kunna ord för ord ock ljud för ljud
fullt troget återgivas. Följaktligen har vid upptecknandet,
som skett utan anspråk på att fylla språkliga krav, inblandning av riksspråkliga beståndsdelar ägt rum även oberoende
av den blandning mellan dialekt ock riksspråk, som funnits
hos sagesmännen. Dessutom ha ofta inkommit drag ur upptecknarens dialekt (Arnäsmålet) i täxter upptecknade på andra
orter. Vid redigeringen för tryck ha vissa inkonsekvenser
ock fel avlägsnats, men till en värklig täxtrevision har tyvärr
tillfälle ej givits. Normalisering på grundval av den kännedom om målen, som ur andra källor kan vinnas, har ej försökts.
De ändringar, som tidskriftens redaktion vidtagit genom att
införa tecknen o, f ock g samt genom att ändra stavningen
i enlighet med tidskriftens principer, äro i de allra flästa fall
utan betydelse för uppfattningen av uttalet i ifrågavarande
mål. I övrigt ha bokstäver ur landsmålsalfabetet endast undantagsvis använts.
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I. Djursagor ock ursprungssagor.
1. Hur björnen fick så kort svans.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.

Räven närre björn n gagg, då han komme o hadd stuli nan
fisk. Björn fråge, hör han hadd fett tag i sån fisk, o då sa
räven, att om björn skull gå ut på isn o sätt sä där o stikk
ne svansn, sä skull fisken bit fast sä ti-n, sä han skull fe
like mykke. 0 björn han jole sä. Män då frös svansn fast,
sä han slet tå-n.
0. N.
2. När björnen ock räven skulle ha jordbruk tillsammans.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.

Björn o räven skull förda i lag. Då hadd dom sådd korne,
o då dom skull dele, sä föreslog räven, då björn skull ta

storäen 1, sä skull han ta tu11n2. På då vise fekk björn bara
halmen. Då dom kaste senn då, sä sa räven, dä björn kunn
fe ta större högen. Då fekk han agnen då. Då dom skull
mala då, sä fekk räven vitare mjöl, o då fråge björn, hör han
kunn fe sä vitt e mjöl, då hans va sä mörts. Jo, sa räven,
han hedde-ne 4 ti stuphon först o tvätte-ne. Då slog björn
agnsäkken ti stuphon, o då meste-n ju alltihop då.
Näste gagg skull dom sätt roven, män då var-e björn som
bestämt, att nu skull räven fe ta rota, o han skull ta tulin.
0 sä vort-n ju närre ijänn.
0. N.
3. Hur räven kom upp ur brunnen.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.

Räven hadd kråggele o viggeles på na vis, sä han hadd
fölle ne ti ne brunn. Då var-e två bytter där o två tjäjjer 6,
sä då ene bytta jekk ne, sä jekk annera opp. Då roft7-n åt
väijen 8, som han va i sällskap vä, att han skull komma ne
grövre änden. 2 toppänden.
rännan. 5 krånglat ock vinglat.

s mörkt. 4 hävde det i kvarnkedjor. 7 ropade. 8 vargen.
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tell-n, sä skull-n fo n stor n ost. Å då värjen täte ne, sä
såg-en, dä dä speglese från öppniga, sä dä såg ut som n ost
neä där. Då velle-n veta, hör han skull komma ne. Jo, sa
räven, han skull bara stig ti bytta, sä skull-n komma ne.
Män då steg räven ti annere bytta, o då komme han opp då,
0. N.
värjen fekk vara neä.
4. Kattens enda råd.

Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.
Räven skull närre katta n gagg, män då vort-n närre fälv.
Han föreslog katta, dä dom skull fara tell prästgårn o fo sä
stor o go a möss. Män katta sa, hon velle int järna gå dit,
för dom hadd sä elak a hunna där. Män räven hadd räkne
ut, att om dom int fekk tag i na råtter, sä skull-n ta katta,
han velle, att dom skull gå i alla fall. Han hadd tri go a
rå, sa-n. Ja, tykkt katta, hon hadd bara ett rå hon.
Ja sä komme dom dit, o då komme hunna, o katta hon
spragge offer 1 n stolpe o klara sä, män dä kunn int räven
jöra, utan hunna tog-en. Då rofte katta åt-n, dä han skull
0. N.
grip tell rå. Män då meste-n no finne då.
5. När tuppen narrade räven.

Anundsjö sn ULMA 2002: 2.
Tuppen han bruk stå på n högd, då han gal. 0 dä va n
tupp, som sto på n högd o gol, o dä komme n räv o tykkte,
dä han skull då int kunne stå på ett ben o gala. Jo, dä vise
tuppen, att han kunne. Män då sa räven, att han skull då int
kunne stå på ett ben o gala o blunne o. Jo, dä vise tuppen,
att han kunne. Män då var-e räven som högg tag i-n o
släpe-n inni skogen o skull ta sä n smakbit. Män då så
tuppen, att räven va väl oförfämd, som int skull läsa, innan
han åt. Ja då velle int räven räknes för dä, utan då skull
han ta ihop fötten o läsa, män då passe tuppen på o flög sin
St. A.
väg. Sä dän gagga vorte då räven närre.
uppför.
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6. Djurens vandring.
Ramsele sn 1928. ULMA 1919: 15.

Dä va på e ställe som kon hörde, att dom sa, att dom hadd
sä lite for', sä dom skull vara tvuggen slakt-a. Då hon hörd
då, sä tog-a o ga säg i väg hemifrån, o då hon hadd gått n
bit, sä mötte-na n hunn, som hadd blive gammal, sä dom badd
sakt, dom skull ta ijäl-n. Då beslöt han o följ vå kon. Sen
mötte dom en häst, som hadd jett sä ut, för att dom hadd
sakt hemme där, att han va sä gammal, sä dom skull ta o
sälj-en at n slaktar.
0 sä följdes dom då alle tri. Sen var-e o nan fler dom
kom i sällskap må, o hör dä var, hadd dom komme tell n
rövarkul, o tell slut fekk dom e bra allihop på gammeldagana.
J. N.
7. Orren ock tuppen flyga i kapp.2
Anundsjö sn 1928. ULMA 2002: 2.

arrn o kagkens bägdes 4 om vem som skull fo valr 6 gärsfagelr. Då skull dom kappflyg, o han som skull hinn först
dell gärn, skull fo val gårsfagelr då. Män arrn han Drag
fortare, sä kagken börje på vak rädd, då han skull hinn före.
Män då rope-n: "Ja män, arrebror, va ha du för vitt anner
ditt sty16?" Då gatt7 arm si ätter då, o då hann kagken
före, o sä fekk arrn va1 skoksfogelr.
St. A.
Anundsjö sn 1928. ULMA 2002: 2.

anm o tuppen skull kappflryg diti gköjjen 8. Tuppen sa:
"arre-karre-bror, du ha vitt° anner style!"
I övrigt lika med A.
K. Ö.
1 foder.
djursagan.
7

måste.

samma by.

2 Denna saga är den inom landskapet måst spridda
3 keigkan 'tuppen'.
4 tvistade. 5 bliva. 6 stjärt.
8 gluggen.
Var.: vitfjeller — annan sagesman i
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C. Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

arrn o kagken velle bägge två vål gårsjur, o då skull dom
flyg i kapp. Han som va värre tell o flryge, skull då fo vålr
gårsjur. Män urrn va ju värre tell o flryge, o då kagken såg,
han skull vål ätte, sä sa-n: "Blräjjer-i räv!" Dä skull bety,
dä urrn va vit unner style. Då skull ann si ätte, va dä va,
N. P.
då vart han ätte.
8. Anden ock strandstriten vaka i kapp.
Anundsjö sn 1928. ULMA 2002: 2.

Anal o strannstritn 2 skull kappe på na vis om nantigg.
Han som kunn vaka lägst, va värst. 0 strannstritn han vakne
först o sa: "Tykk, dä böj lyse, tykk, dä börj lyse!" Män ana
hon stog på n sten ut i fön, då hon vakne, o då var-e redan
K. Ö.
dan, sä hon sa: "Dajen, dajen!" 3
9. Kråkan ock strandstriten tävla om att stiga först upp.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.

Kråka o strannstritna skull si, vem som skull stig opp
först. 0 strannstritn hon for o skvittere o skvittere" o sa:
"Håll på lyse 5, håll på lyse!" Män då på moron då somne
hon. Sen då sä vakne kråka, hon hadd sove hele natta hon,
då fag-a sin väg o sa: "Krak, krak, nu är-e moron!"
0. N.
10. Duvan klagar över äggbytet.
Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Duva o kråka hadd bytt ägg på na vis, sä duva vart närre,
då säjj hon senn:
"Du gullstut,
du ha täjje tå må Ju
E. J.
jett mä, tu".
1 åna 'anden'. 2 drillsnäppan. 3 dQijan, ckvan 'dagen, dagen!'
5 ljusna.
4 skvittra eg. = stänka, här i bet. 'livligt kvittra'.
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11. Hur svalan fått sin skapnad.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.
Dä va n skräddar som sat o sydde o hadd fönstre oppe,
o han hadd e gult e selkesnyst där, o då fylld-n svala för
tell o ha tage-ne, o då vet ja int, om han vart etret äll hör
dä var, sä han kaste saksa ätt-a. Män på dä vise fekk-a saksa
ti färtn, o selkesnyste har a unner haka. 0 då svala sett o
kvitter, sä säg-a: lt-pcejtinz,
scej, ja ha stob selkasnysta o saksa, man han Imre lrg.2
K. V.
Anm. Till jämförelse kunna här återgivas några härmningar
av svalans språk, där ramberättelsen bortfallit eller ej förekommer. I en uppteckning från Ramsele sn (ULMA 2668: 5)
heter det: "Min syster Sara skyllde mig för att ja ha stuli
hännes silvere sax, men ha ja detta gjort, så ska ja kasta mig
i havets djup". Från Gideå sn (ULMA 1919: 23): "Sakssaleva
säg så här: 'Juggfru Maria sa, att vi ha stölre selkesnyste o
figgersaksa, o vem som stak-e, o vem som stalr-e, män inte stal
vi". Från Anundsjö (ULMA 20.02: 2): pce_ni,stfr, pce_yii,sn, du
ha stoka saksa pez lgstugaboka, ba_rit du li—g.5 Även andra
variationer av saxtemat finnas, exempelvis i följande härmning
från Bodums sn (ULMA 2271: 2): mocsmora pka me selkastranyst o saksa, joka mce a 40.4 Härmningar, som icke behandla
detta tema, finnas även, men de äro få. Ett exempel är
följande, från Ramsele sn (ULMA 1919: 15): »era mor, fa ya

byg bo anar h"ståke,, ya ska nit it pez br4 — .5
ond.
Lill-Pär Nilsson, lill-Pär Nilsson säger, [att] jag har stulit silkesnystanet ock saxen, men han bara ljuger.
3 Pär Nilsson, Pär Nilsson, du har stulit saxen på lillstugu-bordet,
bara du inte ljuger!
mormor skickade mig silkestrådnystan ock sax, [jag] gjorde
mig en kedja.
5 kära mor, får jag bygga bo under härbärgstaket, jag skall
inte skita på brödet. — Alla härmningar av svalans språk uttalas
hastigt ock obetonat så när som sista ordet, som uttalas långt
utdraget ock med sänkning av tonen.
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12. Då, lommen ock gåsen bytte fötter.
Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Lommen o gåsa hadde bytt fötter, o då fekk lommen sä
dåliga fötter, sä han jett i vara i vattne, då han int flyg. Förut
var-e no gåsa, som gatt vara i vattne, män då passe-na på
E. J.
o byyts.
13. Varför lommen fått benen så långt bak på kroppen.
Anundsjö sn 1928. ULMA 2002: 2.
Han som skapa lommen, hadd glömt bort je-n bena, sä han

kaste dom ätt-n, o då fassne dom sä lågt bakpå kroppen, sä
därför ha kammen sä ont för o gå. Dom säjj, att han jett'
K. Ö.
hakk ne näves o jälp dell vä dä, då han skä gå.
14. Tjäretjippen ock nattvakan lära sig sina låtar.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.

Tjäretjippen4 o nattvakens skull följes o rese om o se sä
ikrigg, o sä komme dom tell e ställe, där dom höll på brygge,
sä dom hörd, dä dä dröp tå rostn 6, o då lärd sä tjäretjippen
sin låt: "Tjipp, tjipp, tjipp".
Män nattvaken hon for krigg hela värden o lärd sä all
M. E.
värdens låtar.
15. När den onde skulle skapa hästens ögon.
Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Gainkärni hadd fott i oppdrag, dä han skull skapa yga 8 ti
hästn. Män då tog-en o sätte dom på bena på-n. Dom syns
än straks n.eanför knäa på hästn. Då hadd no Gud fott jöra
Hans.
om-e.
Ascs..erajosivan: enl
näbben.
byta.
"sparv",
som
säger
: hsctra,
en
sagesmannens uppgift är det
7 giintkch
rösty, 'rostkaret'.
5 taltrasten.
pepra,
8 ögonen.
'den onde'.
måste.

2
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16. Varför geten är så illfundig.
Anundsjö sn 1928. ULMA 2002: 2.

Jeta ä inte skapa uta Gud, utan dän onde ha skapa-na.
Därför är-a bara tjyvetl o illjarsam 2 o gå int an töktes.
K. Ö.
17. Gud ock den onde skapa var sin växt.
Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Gamkärn o Gud hadd komme överens om dä dom skull
skapa var sin väkst, som int skull ha nån le. Då skapa Gud
säven, o gamkärn skapa röra. Då fekk gamkärn si säven,
dä han iggen le hadde, o såg sä mågga lea han hadd på röra,
då vart-n sä sint, sä han drev tell o bet ti bla. 0 dä syn 4
no tri tänner ti bla på röra o.
El. Ju.
18. Hur stjärnorna blevo till.
Gideå sn 1928. ULMA 1919: 23.

Dä va n gubbe, som tykkt, dä va sä mört 5 på jola, o då
hadd-n n lagg en tjäpp o stampe opp håla ti himmeln, sä dä
fen nejenom från han, o dä ä färnen.
A. 0.
19. Hur Ångermanland ock Jämtland fått namn.
Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Då Gud hadd skapa Åggermanlann, då såg-en, dä dä såg ut
sä bärjit o styggt, sä då vart-n ågger. Då fikk dä het Åggermanlann.
Senn hadd-n lite grann kvar ti påsan, o då skaka-n ut dä
sa, dä nu fekk-e bli "jämt va dä ville", o då vart dä
Jämtlann.
El. Jn.
1 tjuvaktig.

2 illvillig.

3 tukta.

4 syns.

5 mörkt.
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II. Undersagor, legend- ock djävulssagor.
20. Pojken ock flickan hos trollet.
Ramsele sa 1929. ULMA 2668: 5.

Da va n flikke o n pojke som hadd komme vilse, o e troll
hadd fott tag i dom o sätta in dom ti tjätta o skull jö dom,
sä dom vart som svin, o sä slakte o äta opp dom senn.
Då dom hadd sutti e tag, skull dom fo stikk ut e figger.
Pojken han stakk ut n stikke, o då skar-a ti hon o tykkte,
dä han va mager. Män flikka hon hadd stukki ut figgere,
då tykkt-a, hon va fet, o tog-a o skull stek-a i ugn. Hon
hadde elda opp bakugn, o flikka skull då sätt säj på fjalai,
hon skull fut in-a. Män då va pojken ute o, o då sa han,
dä trolltjäriga skull sätt sä på först, sä flikka skull fo si, hur
dä jikk tell. Män då trolltjäriga hadd sätte sä på bröfjala, sä
tog pojken o Söt in-a i ommen 2 o stäggt ijänn lukka.
Senn då hadde dom jömt sä, då hännes man komme hem,
då hörd dom, dä han sa: "Huff, här luktar kristna!" Män
E. J.
då rymde dom då o kom unna.
21. Den farliga flykten. (Fragment.)
Fjällsjö sn 1928. ULMA 1919: 6.

En annan gåte 3 dän handlade om ett par styvbarn, som
måste fly, o dom kom till ett ställe o ville ligge; män gumma
hon sa, att dom skulle skynda säj därifrån, för gubben hännes
var människoätare, o han skull äta opp dom, om han komme
hem. Då måste dom fly ijänn. 0 så komme dom till en å,
då visst dom int, hur dom skull komma över, män så fikk
dom se nå änner 4 där, o då sa dom:
"Små änner, små änner,
flött oss över åen!"
Då komme ännen o samle säj, så dom fikk sitte på dom o
komme över.
brödspaden.

2 6man 'ugnen'.

3

saga.

4

änder.
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Mer minns jag inte om det där häller. Män va mykke vi
tala om gåten, då vi var barn!
E. S—d.
22. Pintel hos trollet.
Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Dä va n pojke, som va som n villfiftig 1, o dä var e troll,
som hadde tagi-n, o hon kalle-n för Pintel. Han hadd väl
jort nå -mästervärk först, sä hon hadd behag för-n.
Män så tell slut sä velle-na ha ihäl-n. Män hon hadd
mykke silver o gull, som han tägt han skull stä1a 2 å-a. 0
sä sa-n åt-a, att om hon velle ha live båli-n, sä var-e bäst
hon jol mykke kamser 3 o ga-n, sä han fekk äta ihäl sä. 0
dä jol-a o, hon sätte fram en stor hop kamser, o sä sätte-na
fram mjölka o tell o drikk åtvä. 0 han åt; män så hadd-n
jort n blus, som han lät bå kamsen o mjölka fara ne i, o tell
slut då föll-n båla stoln o i golve, o då hadd-n riste opp
blusn, sä bå kamsen o mjölka rann ut ikrigg-n.
0 då hon fekk si han ligg där utsienes 4 på dä vise, sä
vart hon fali gla o for ut o skull ta säg för nå, va dä nu var.
Män då for han opp o
o sä for-n sin väg.
Han for ne tell fön, o där hadd-n en båt, o sä for-n ti
han o rodd å gåle. Då komme hon spraggen 6 o rofte:
"Ar-e du, Pintel?" — "Ja dä är-e", sa-n.
"Ja du måste vara en fälm", sa hon då.
E. J.
23. Den döde brudgummen.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.

Dä va en flikka, som hadd n fästman, som for ut i krig,
o hon lova, dä hon skull allri jift sä mä nån aen. Han
skull fo ta-a, hokke hon va levanes äller dö.
Sä hadd-n vari borte i Ju år, o sä komme-n tellbaka, o då
va visst n julkväll. Han komme o re 7, o flikka hon hadd
1 vildbasare.
5

bestal hänne.

2 stiara 'stjäla'.
6 springande.

3 palt.
7 red.

4

seende ut.
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nyss tvätte sä o kamme sä, o hon var inte torr i håre än, o
sä spragge-na ut o skull välfän-en.l. Män då hon räkkt-n
hana, sä rykkt-n opp-a på hästn, o sä for-n i väg mä en
förfärli fart. Se han va dö då, o nu skull-n ta hänne mä
dit han låg.
Dom for jenom nie tjörksokkner, o i var n tjörke skull han
in o betala för sä. Män då dom hadde komme tell niende
tjörksokkna, o han hadd fani in i tjörka, sä såg hon en öppen
dörr o spragge in dit. 0 dä va väl e likhus, för hon kröp
bakom e lik där. Då komme fästman hännes o va sä brottom,
för tin 2 höll väl på gå ut för-n, så han höll på försena sä.
"Finns dä någon levande här bland de döda?" fråge-n. "Näj",
svara like.
Sä dä va dä som rädda hänne, för då for han. Män då va
hon sä laggt borte, så hon förstog inte deras språk o kunn.e
inte tala vä någon. 0 ändå hadde-ne gått så fort, sä hon
hadd int ens hunni fryse, fast hon va så tunnt klädd. Sen
fikk-a gå sä, lägge, flere år, inna hon komme hem, o hon
gatt3 arbet då unner tin för å uppehåll sä, män sä komme-na
A. B.
ju hem då tell slut.
24. Sköna djuret. (Fragment.)
Anundsjö sn 1928. ULMA 2002: 2.

Dä va n prins, som blev spådd.' dell e jur. Han kallese
"föna juret". 0 jur skull-n fo vara, dels dä va nan som
velle ha-n som han var.
0 dä va n stydoter, som vort tjörd hemmas, o hon jekk o
vannere i skogen, o då stöp-a6 i dä där jure. I tri kvälla
vort-a tjörd hemma, o trejje kvälln låg han vi tjälla o pintes,
o då rope-na tri gager: "Nu vell ja ha dä — nu vell ja ha
dä — nu vell ja ha dä!" Dä va na svårigheter hon hadd
övervönne först. 0 då hon sa, hon velle ha-n, då vort han
prins ijänn, o dom åkte i gullvagn, o dä va sä, fint.
S. P.
Män för stysöstren hännes jekk-e inte bra.
4 förtrollad.
3 måste.
2 tiden.
i välkomna honom.
6 mötte hon oförmodat det där djuret.
hemifrån.
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25. Pojken som blev förvandlad till groda.
Ramsele sn 1928. ULMA 1919: 15.

Då va en som hadde två barn, en pojke o n flikka, män
hustrun hans va dö, o han jifte om så, o styvmora hon vart
sä elak mä dom, sä dom beslöt, att dom skull fly.
En moron då tog pojken flikka mä sä, o sä for dom. Dom
hadde fott n.ågre brösmuler till frukost, som dom hadde mä sä.
Så komme dom till n tjälle, o pojken ville drikke, män flikka
hon varna-n o sa, att dä va farlit, för hon ana, att styvmora
skull ställ till nå åt dom. Män pojken han drakk ändå, o då
vart-n förvandle till n grode. Då vart flikka sä sorjen.1, män
hon va tvuggen fortsätt o gå, o han följd mä, sä gott han
kunne.
Så komme-na till e hus i skogen, o där bodd n trolltjärig,
flikka fikk plats hos häpne. Trolltjäriga fikke-na ätter
vattn på e ställe, o sä vise-na, att hon hadd mjöl ti n fäppe,
sä skull flikka kok grötn åt-a. Mån då hon komme dit
hon skull ta vattne, så var-e bara padder o grodor där o allt
otrevlit. Då jikk-a på e ställe, där dä va riktit fint e vattn,
sä koke-na grötn. 0 trolltjäriga hon åt sä dä va farlit, o
så sa-a, att flikka skull få stanne där, sä lägge hon ville, då
hon kunn laga sä go mat.
Ja så stanne flikka där n ti, o hon fikk lär sä bå o spinne
väva, men hon var där. Män pojken han va grode fortfarande, o han träffe systera bara iblann. Då kväst 2-n på
nå vis, sä hon hörd-n. 0 flikka hon 'var sä sorjen, för han
var sä där, o visst int, hur hon skull bära sä åt. Hon tala
om för trolltjäriga då, hur dä var, o då sa hon, då han skull
bli löst ur trolldomen, då hon vart prinsässa.
Till slut då skull flikka fara från trolltjäriga o fara nån.
annanstans, o då hon for då, sä fikk-a till lön en spinnrokk
nå lin, som hon fikk ta mä sä.
Då hon hadd fare då, så jikk-a ensam i skogen, o sä jikk-a
vill3 o jikk i mågge daga. 0 hon jikk o bar rokken, o sä
sorgsen.
2 väste.
3 vilse.
2 Sv. landsmål 1931
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jikk-a o fögg sä vakkert. Då va kuggen ute ti n dän skogen
jaga, o då hörd-n rösta, som fögg, o dä var sä vakkert, sä
han gatt" si ätter, vem dä var. Flikka vart rädd hon, då
hon såg dom komme o hörd, dom blåst ti jakthorn, män kuggen
var sä snäll mä-a, 0 sä tog-en-a mä sä till slotte.
Där på slotte skull-a nu lär drottniga o prinsässen o spinne,
män dä jikk int alls, fast dom hadd skaffe så sä fin a rokka.
Män för flikka vart dä allti sä fint, o sä fikk-a då stanne o spinne
väva sine fin a vävar, o dom kalle-na för Lilla väverskan.
Män hon va allti sä sorjen, då hon tägte på sin bror, män
hon tala inte om för någon, hur dä var. Så skulle prinsn
fara bort nånstans — om dä nu va i krig äller va dä va —
då komme-n in o skull säjj ajö åt Lilla väverskan. Då fråge-n,
varför hon va sä sorjen, o då sa-a, att hon sörjde över sin
lilla bror. Ja dä skull väl gå få reda på han, tykkt prinsn.
Män hon bara skaka på huve.
Så skull flikka o få fara bort o lär sä nån mer hushållnig,
då hon var sä duktin o spinne o väva, o då på moron, inna
hon for, vävd-a ne n väv, som var sä fin, sä han glänste
som silver. Män hon va lika sorjen. ändå. Män då hon
komme tillbaks, då va prinsn o hemme, o då frie han till-a,
sä vart dom jift.
Då hadde groda då komme dit o komme ne i brunne, o sä
var-e n dag som en o kuggadöttren hadd vinne opp-en, sä hon
hadd-n däri vassbytta 2, o då ba han, att hon skull bära in-en
i slotte, o sä ba-n, dä han skull få äta mä hänne på hännes
gulltallrik o få ligge hos hänne i hännes silkesägg. Män hon
tykkt, dä groda var sä stygg o ful, sä hon slog ut yassbytta
på bakken. Män då hon komme in, sä va han därvä döra
kväste, o då dom öppne, sä komme-n in o ba prinsässa,
dä han skull få äta mä hänne på hännes gulltallrik o att hon
skull bära-n till sin silkesägg. Män prinsässa hon sa: "Uff,
du stygga o fula groda, ska ja allri få fred för däj!" Män
kuggen han förstog, att dä där va iggen rättskaffli grode,
sä han sa, dä hon skull låt-n äta mä säj, o sen gatt-a' ta-n
1 måste.

2 vattenbyttan.
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i sägga o låt-n ligge hos säj. Män då han va på kuddn, sä
tykkt-a, dä han var sä kall o otrevlin, sä hon kaste-n i golve,
sä sa-a nåntigg, dä va visst någe om att han inte var som
en rikti grode. 0 dä va just de ord, som skull lös-n ur trolldomen, sä då hon kaste ne-en, sä stog-e en prins på golve.
Då va-n rikti ijänn, o sä vart-n jift må prinsässa.
J. N.
26. De två skrinen.
A. Anundsjö sn 1928. ULMA 2002: 2.

Dä va ti n gål där tjäriga jifte om sä. Hon hadd n flikke,
gubben hännes badd o en, o n där stydota vort hata å
stymora.
0 sä skull-a åsta o väva, män då fekk int-a vara hemme,
utan hon skull ti n aen gål o väva, o dä va n bra bit dell
gå. 0 då hon komme dell grinna, sä var-e smospärn' där
som sa: "Slämp inte grinna sä hart 2!" 0 hon hedd åt-a sä
1est3 o vakkert 4. Då hon hadd gått n bit då, sä träffe-na
björn, o han hadd n stakas ti fotn, o då sa han: "Ta ut
stakan borti fotn!" 0 hon tog ut stakan o jömt-n. 0 sä
råkt-a n bäkker 6, o han sa: "Klipp mäg!" Jaha, hon klippt-n
jömte ulla. 0 sä komme na dell n grinn dell, o då sa smospärn:
"Slämp inte grinna sä hart!" 0 hon la ijänn-a sä lest o vakkert.
Jaha, då hon hadd komme fram, sä hon skull he opp väven,
sä jairt7 husmora-na, sä dä jekk ganska bra. Män sä sa-a at-a,
dä hon skull inte fo je katta nan mat, o hon ga int-a na
Sä klöst katta å trån för-a, män smospärn böjdes, sä
dä jol int na, o väven vart sä fin för-a.
Då hon skull fara hem då, sä fekk-a e litt e skrin, som
hon skull fo ta vä säg. 0 sä for-a. 0 då hon komme dell
grinna, sa smospärn: "Slämp inte grinna sä hart!" Nä hon
hedd ijänn a sä lest. 0 då hon gått n bit, sä mötte-na bäkkern,
han velle ha ijänn ulla, o han fekk dä. 0 så träffe-na björn,
han velle ha ijänn stakan, o då lämtk-a ijänn han. 0 sä
1 småsparvar(na).
2 Slå ej grinden så hårt!
3 löst, lätt.
försiktigt.
5 kvist e. d., grövre än en sticka.
6 bagge.
7 jälpte.
8 byggde (om lagning av trådar i väv).
9 lämnade.
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kumme-na dell anner grinna, o då sa smospärn: "Slämp inte
grinna sä hart!" 0 hon la ijänn-a sä lest.
Jaha, då hon komme hem vä väven o skrine, sä sa stymora, dä hon skull he-ne diti svinhuse. Ja hon jole dä, o
sä vorte-ne ett gullhus uta hele svinhuse.
Nu skull hänners doter fo jöra på samma vis, hon skull fo
fara på samma ställe o väva. 0 då hon kumme åtdell grinna,
sa smospärn på samma vis: "Slämp inte grinna sä hart!" 0
hon slämpe dä värste hon er säl. Då hon hadd gått n bit,
träffe-na björn, o han hadd stakan ti fotn o ba-a ta ut-n. 0
hon tog ut-n o kaste bort-n. 0 sä mötte-na bäkkern, o han
sa: "Klipp mäg!" 0 hon klifft-n o kaste bort ulla. 0 sä
kumme-na dell annere grinna, o smospärn sa: "Slämp inte
grinna sä hart!" 0 hon slämpe uta alle sina krafter.
då hon komme dit, sä jalpe husmora-na på samma vis
o ställ väven i ornig, o sä sa-a, hon fekk inte je katta matn
int. 0 hon ga-a dä värste hon var säl. 0 sä komme smospärn o hakke å trån, o katta dugd int dell bögge, dä vorte
bara trasen o dugd dell iggentigg.
så skull-a då fara hem vä n dän trasige väven, o då fekk
hon o ett skrin vä säg. 0 då hon komme dell grinna, sa
smospärn: "Slämp inte grinna sä hart!" 0 hon slämpe dä
värste hon kunne. 0 sä mötte-na bäkkern, o han velle ha ijänn
ulla. Ja int hadd hon nan ull. Ja då mått han ha stögge
ihäl-a. Sä likedant vä björn. Han velle ha ijänn stakan. Int
hadd hon nan staka. Då klöst han-a, sä hon mått int ha vöre
säl komma hem. 0 då hon jekk jenom grinna, sa smospärn:
"Slämp inte grinna!" 0 hon slämpe vä alle sine krafter.
då hon komme hem, då skull-a fo lie väven o skrine
diti dän stora, fina salu. 0 sä brann samn opp, män inte tjöke.
S. P.
B. Ramsele sn 1928. ULMA 1919: 15. (Fragment.)
Sagesm. J. N. känner sagan om de två skrinen. Den berättades i hännes barndom, men nu minns hon ej mera, än
ja 'är sig', pr. av vara sig, som i dialekten betyder 'kunna,
förmå.'
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att då andra fingo bära vatten i byttor, så måste styvdottern
bära i såll. Då vattnet endast rann ut, kommo småfåglarna
ock sade: "Kläm lere, kläm lere!" (Kläm med ler!). Då
gjorde hon så, ock då höll det. Hon blev satt på alla möjliga
svåra prov.
C. Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5. (Fragment.)
Dä va en som dä vart sakt åt, att "öm du mött nan ko,
hon ha stäva på horne, sä ska du mjölk-a, män he mjölka
över klövern på-a. Då ska dä gå däj väl". Män ja minns int,
L. K.
hör dä jikk.I
27. Flickan från Guldbärgs län
Tåsjö sn 1928. ULMA 2163: 2.
Dä va på e ställe n gagg som mora dödd från en flikke,
kam han vart omjift, o hon fekk en elak styvmor, män
fälv var-a snäll.
En gagg sätta styvmora-na tell o bära vattn ti risseln åt
kräka. Då visste-na inte, hör hon skull bära sä åt, män då
komme småfågela o sa: "Klämm vä ler, klämm vä ler!" 0 då
hon jole dä, sä jekk-e.
Då dä jekk då, sä vort-a sätte tell o väva. Män då var-e
reve 2 sä dålit, o spjälken° va sätte dit hur som hälst, sä rätte
dota kunn int alls väva. Män då styvdota komme dit, då
komme katten 4 o jälpt-a o gredd 5, o då jekk-e sä bra för-a
väva.
Sen då skull dom prövas, vem som va snällare° å dom tell
mjölk korna, o då var dä o styvdota.
Hör dä ya 414, sä hadd dom på nå vis fott e skrin var,
män styvdota hon fekk gå på huse7 vä sitt. Män då hon
öppne-ne, sä flög-e gull o fint krigg vägga där. Rätte dotera
fekk öppn sitt skrin i saln hon, män då hon öppne-ne, sä
flög-e orma o allt tokke otyg krigg vägga.
3

Möjligen fragment av Aarne 510 A.
skälspröten. 4 kattorna. 5 redde ut.

2 V arpat.
6 raskare. 7 avträdet.

OHLSON, SAGOR FRÅN ÅNGERMANLAND

22

Styvmora pläge-na på allt vis, o tell slut sä beslute-na sä
för dä hon skull fara bort o tjene. 0 sä for-a då åsta o
komme tell e ställe, o då velle-na ha plass i lagårn, o dä
fekk-a, o hon va snäll o go vä kräka.
Tell slut då sä börje oksn' på akkordera vä-a, för han tykkte
hon hadde-ne svårt, sä han velle, dä dom skull följes därifrån,
han skull jälp-a. Hon skull fo sett på röggen på-n, o hon
skull bara behöv öppen grinnen.
Ja sä for dom då. 0 då dom komme tell förste grinna,
sä föll-e e grönt e bla inni hanna på-a. "Dä ska du ta vara
på", sa oksn, "du fo inte miste-ne, för dä ska jälpe däj".
Sä komme dom tell annere grinna, o då föll-e e silverbla
ti hanna på-a, o då sa oksn på samma vis, o hon spara-ne.
Då dom komme tell trejje grinna, då föll-e e gullbla ti
hanna på-a, o oksn sa på samma vis, o hon spara-ne.
0 sä komme dom tell e stort e bärj då, o där i närhetn
bodd kuggen, o kuggen hadd n prins. Då jekk oksn oppför
bärje, o då sa-n åt flikka, dä hon skull gå tell slotte o säjj,
hon velle ha plass.
Dä va en söndasmoron hon jekk, o sä tog-a dä gröna blade,
dä vort n grön en klännig, som hon tog på sä. Män dom
hadd iggen plass åt-a. Då träffe-na prinsn, o han fråge-na:
"Va ä du ifrån?" — "Ja ä från G-rönlann", svara flikka.
Näste söndag jekk-a ne ijänn, o då hadd-a tagi silverblade
hadd n silverklännig på sä. "Va ä du ifrån?" sa prinsn.
"Ja ä från Silverbärjs län", svara flikka.
Trejje söndan då tog-a gullblade, o då fekk-a n gullklännig
på sä, o sä fekk-a n gullvagn, som hon åkte ti tell tjörka.
Prinsn var o där, o han fråge, var hon var ifrån. "Ja ä från
Gullbärjs län", svara flikka. Sen steg-a i sin gullvagn o försvann, män då tappe-na sin sko, o då tog prikisn reda på han.
Då lätte-n lys på då, att hon som skon passa åt, hon skulljift sä vä. 0 dom komme från alle håll o prove, män iggen
kunn ha-n. Då komme n här flikka o, män då var-a fattit
klädd som för', o han tjänne inte ijänn-a. "Va ä du ifrån?"
fråge-n. "Ja ä från Tvättvattenlann", svara hon. Då tjänne-n
1 tjuren.

2 förr.

•
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ijänn-a, som han hadd sett-a nan gagg för, då han kanfe hadd
vöre nidi i mot-a o tykkt, hon bord tvätt sä — äller hör dä
var.' Då sa-en, dä hon skull int alls fo prove-na. Män hör
dä var, sä fekk-a prove ändå, o mäsamma hon stakk fotn ti
skon, sä hadd-a gullklänniga på sä, o då tjänne prinsn ijänn,
vem hon var, o sä jifte-n sä vä-a.
B. V.
28. De underbara jälparna.
Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Dä va n prins, som velle ha en dotter till en kuggamoder.
Han frie tell-a, o hon velle ha honom okkså, män gamdrottniga
hon velle inte, att dom skull få varann. Hon hote, att hon
skull bränn-en på bål, om hon fikk tag i-en, o sä tog-a o lät
prinsässa försvinn.
Då jekk prinsn o vannere o skull försök fo tag i-a. Då
mötte-n en kar, som hade ögonen förbundna, o då fråge-n,
varför han hadde så. Jo, sa han, han hadde sä skarp a öger,
sä va han såg på, sä spräggdes dä sönder. Då tala prinsn om,
dä dom hadde förjömt prinsässa för-n, o nu var-n ute o let-a,
o sä fråge-n, om Bärjspräggarn velle följ-en o jälp-en. Ja dä
lova-n, o sä jekk dom.
Då dom hadde gått n bit tell, sä mötte dom en, som kallese
för Lyssnaren, för han hörde sä väl, sä han hörde en mygge
jäspe på hundra mils avstånd. Då velle prinsn ha han mit
okkså, o då följd han o mä.
Då dom hadde gått n bit tell, komme dom tell n kar, som
låg ti n solbakke o frös, sä han skaka. Då fråge prinsn, hur
dä komme sä, dä han frös så, då han låg ti sola. Jo, han
hadde fu vintrars tjyla inom sä, sä han kunne int anne ä,n
fryys. Ja då tog-en han tell jesäll o, o sä jekk dom ijänn.
Då dom då hadde gått e tag, sä hörde Lyssnaren, dä prinsässa satt o gret o jämra sä. Drottniga hadde sätte in-a ti n
bärjsklyft, sä hon kunne inte komma ut. Då fekk Bärjspräggarn
si på bärje, o då sprakk dä, sä då komme prinsässa ut.
förarglig.

2 Sammanhanget är här oklart för sagesmannen.
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Då for prinsn hem mä-a, män då velle drottniga ändå inte
låt-n få-a, utan då hedd hon-en på bål, o han skull brännes.
Män då tog han Isklimpen o la han unner sä o sätte så på-n,
o då båle hadd brunni ut, sä hadde säks vintrars tjyla gått,
sä han hadd bara en vinters tjyla kvar. Hadd-n fått ligge
lite till, så hadde-n blive fri all e vintra, tykkt-n.
Män senn tog prinsn från öga på Bärjspräggarn, o då såg
han på gammeldrottniga, o då jekk hon i traser. Senn jifte
sä prinsn o prinsässa.
E. J.
29. Hiver ock häver.
Gideå sn 1928. ULMA 1919: 23.

Dä va n fatti n bonnpojk som hadd fott för sä, dä han velle
jift sä vä dota at kuggen, män dä va förstås inte kuggen vå
på. Män sä sae-n, att om pojken skull kunn jöra så, att n.antigg komme inför kuggen, som han skull kunn kalle "hiver o
häver", sä skull-n fo-a.
Ja då jekk pojken hem o visst int, hör han skull bära sä
åt. Då mötte-n n trolltjärig på vägen, o hon fråge, var han
hadd vöre. Jo, han hadd vöre dell kuggen o försökt fo hans
doter, män kuggen hadd sakt, att dä fekk-en inte, vä minner
han komme inför honom vä nantigg, som han kunn kalle
"hiver o häver". Då skull tjäriga säjj, hör han skull jöra,
män han trodd fäll int så mykke på-e, sä han for hem.
Då åtog sä farn hans, Som skull vara bra klok, dä han skull
fara dell kuggen vå nantigg o försök, män dä lökkese inte.
En aen en försökte senn, män dä jekk like dålit.
Då jekk pojken dell n dänn spåtjäriga ijänn, o då sa hon
åt-n: "Straks förn du kom o skä vänn om hem, sä mött du n
ko, o då du gått e stykke dell, sä mött du n oksel, o då såg
du: Fassn ihop! o då fassn oksn på kon. Då du ha gått e
stykke dell, mött du n tjärig, som sett på e ämbär. Då säg du:
Fassn ihop! o då fassn tjäriga vä oksn o ämbäre vä tjäriga.
Då du ha gått e stykke dell, mött du n gubbe, o då säg du:
Fassn ihop! o då fassn gubben vä ämbäre. Senn går du dell
kuggen vå hela följe."
tjur.
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Ja dä jekk, som tjäriga hadd sakt, o pojken for dell ku-ggen
vä dom, hör dom än sträve emot. Då han komme fram, tog
kuggen ett gott skratt o sa: "Dä här måste ja kalla för 'hiver
häver'. Här har du min dotter."
A. 0.
30. Fadern dödar sin son, benen bli en fågel. (Fragment.)

Fjällsjö sn 1928. ULMA 1919: 6.
Jag minns en bit utav en gåtel, som en utav flikkorna berätta en gång, då jag jikk i skola.
Det var så, att det var en far, som var så mykke farlig mä
sina barn, så han hadd rakt döda pojken. 0 mora hon hadde
koke-n o satt fram tjötte, män systern hans då, hon hadde
tagi reda på bena o knyte in dom i n silkeshalsduk o lakt
dom unner en enbusk i skogen. Sen då var dä, att han sa
så här:
"Min moder hon lade,
min 'fader han åt,
min syster Malena
tog alla dessa benen
knöt dom i en silkeshalsduk
lade dem under en enbuske i skogen,
därför så blev jag en fågel så vakker".
Mer minns jag inte av dä där. Män jag minns, vad vi
tykkte 2 det var synd om flikkan. 0 vi tykkte, dä där var
så farlit 3.
E. S—d.
31. Frälsaren ock den hårdjärtade kvinnan.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.
Frälsarn komme en gång in på e ställe, där dä stog en
kvinne o, baka brö, o då velle-n ha n kakel Män hon neke,
hon hadd int rå. Då slog-en tell-a vä bakuspjälka4, o då
förvandles-a tell n fågel, som flög opp jöytins murn. Hon
hadd n rö mösse på huvve, o därför är-a rö på huvve, män
svart annars. Dä, ä svart-hakkspita 6.
K. V.
4

i saga.
bakspaden.

2 Uttalades med stark betoning.
3 förfärligt.
5 genom skorstenen.
6 spillkråkan.
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32. Frälsaren, fåret ock björnen.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.

Frälsarn komme n gagg tell n å o ba e får bära sä över.
"Bä, bä, bara ja fo äta bålra tuva", sa fåre. Ja han vänte,
män då han ba-e ijänn, sä svara-ne likedant: "Bä, bä, bara ja
fo äta bålra n hänn tuva". Han vänte lägge, män då va bara
likedant, o då sa-en, då fåre skull fo äta o äta o aldri vale
mätt. 0 sä är-e no vä fåre o. Då ät o ät jämt.
Så ba-n björn bära sä över, o han jolre-ne straks. 0 tell
takk för då skull björn fo legge halve åre o skull aldri behöv
tägk på nan mat.
K. V.
33. Prästfrun som var utan skugga.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.

Dä va n präst, som jifte sä må n kvinne, män hon hadde
förut vari tell ii trolltjärig o bedd hänne jälp säj, sä hon allri
skull få nå barn. Då hadd hon sakt åt-a, att hon skull ta
någre stena o kast över vänster aksla ne i e brunn, o sä skulla hör ätte, va hon hörde. Då hörde-na, att då skrek tell för
tre utå stena, o sä jikk-a tell tjäriga o tala om då. Då sa
hon, att då va tri barn, hon skull ha badd, män nu hadd-a
döda dom.
Sä var-e n gågg som prästn o frun jikk i trägårn, o då fikk
han si, att hon ingen skugge hadde. Han hadde skugga, män
inte hon. Han jikk runt ikrigg-a o såg ätter, mån hon hadde
igen. Då förstog-en ju, att hon gatt 1 ha jort nå särfilt, sä
han tvigge-na tell o ertjänn. 0 han vart sä arj på hänne —
för han hadd no vela ha barn okkså — sä han fild sä från-a.
0 sä sae-n, att då skull vara like omöjlit för hänne o bli
frälst, som att dä skull väks blommer i stentake 2, där han
sovde.
1 måste.

2 En!. en annan av de innevarande mökmtaa,

'malmtaket', marmortaket?
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Så fikk-a då gå sin väg, o hon fikk gå o tigge o slet så
mykke ont. 0 så jikk-e tie år, o då komme-ne en kvinne
diti prästgårn där o ville fo stanne över natta. Män hon va
så trasi o eländi o såg så ille ut, så tjenara sae, att hon fikk
int stanne, för dom tors" allri lån hus2 åt såna där. Män tell
slut då tykkt dom synn om-a o sae, att om hon ville ligge
bakpå ommens o allri låss om, att hon var där, så skull-a få
stanna. 0 hon jikk bakpå ommen o la så.
Män på moron steg int-a opp na. 0 så komme prästn in
o fråge, om dä va nån främmande där. Dom neke, män han
sae, att dä va nån där. Då gatt dom tala om en här, som
låg på ommen. Män då dom jikk o såg ätter-a, så var-a dö.
Då hadd pråstn fått se de vakkreste o fineste blommer i
take, då han vakne på moron. Förstår, hon hadd no jort dä
där i oförstånn, så hon fikk förlåtels ändå.
A. B.

34. Pojken besvarar djävulens tre frågor.
Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Då va en kvinne som låg på svagisn o inte slapp tell lanns.
0 hon va havande, o då rope-na åt n onde, att om han skull
jälp-a tell lanns, så skull-n fo barne, hon jikk mä, då dä va
arton år.
0 hon komme tell lanns o, o fekk en pojke, o då han va
arton år, så komme n onde o skull ta-n, o då satt pojken på
e bol'. Män då fekk-en lov han skull slippe, om han kunn
svara på tri fråger, som han ga-n.
Då fråge n onde: "Va å mjukare än mjukt?" — "Min mors
knä", svara pojken. "Va ä sötare än sött?" fråge n onde då.
"Min mors bröst", svara pojken. "Va ä hårdare än hårt?"
fråge-n då. "Min mors järta, som ga bort mäj åt däj", svara
pojken då.
0 då hadd-n no svara riktit o vart fri.
E. J.
1 tordes.

giva logi.

3

ugnen.

bok 'bord'.
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35. Lögnen i Sanningens kläder.
Gideå sn 1928. ULMA 1919: 23.

Sannia o Löna skull ut o bada o klädd å sä bägge två,
Sanniga klev i vattne naken, o dä jekk bra. Sen komme
Lögna, män hon klara sä inte, utan gatt' kryp i Sannigens
A. 0.
kläder, o i dem vadar hon än i dag.
36. Det svultna barnet ock fågeln.
A. Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Dä va n litn flikke, som hadd komme tell nå fosterfolk, o
där fekk-a sä lite mat, hon fekk bara skrapa tvoren 2. Då
hadd-a komme sä på en sten en dag, o då såg-a n riggäle
där, o då sa-a:
Smal a ben du som jäg.
Jäg skrapa tvoren,
du skrapa sten.
B. Arnäs sn.

Dä va n litn pajke, som hadd styvmora, o hon ga-n sä lite
mat, han fekk bara skrapa gryta. Sä en gagg då stog-en o
såg på n spär 4, o då sa-n: "Smal a ben du som jag! Bara
kapa gyta du o?" 5 Män då stog farn hans, sä han h81 e-ne6,
sä då fekk han reda på hör han hadde-ne.
37. Frälsaren ock den onde nämna tre trädslag.
Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Frälsarn o dän onde skull säjje tri träslag i namn, o då sa
Frälsarn:

We—vi—risp 7
sädesärla, Motacilla alba. 4 sparv.
2 grötkräcklan.
5 Bara skrapa grytan du också? Barnet föreställes här vara så
6 hörde det. — I Junsele sn
litet, att det ännu ej talar rent.
7 sälg, vide, asp.
berättades sagan ungefär lika som A.
1 måste.
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Män dän onde ban sa:

161, fåra, rciski,
då va ju samma slag då.

E. J.

38. När den helige skrattade i kyrkan.
Arnäs sn 1922. ULMA 2175: 2. 2

de va n gag n /Ar, S8M va_fce hag., se han k8n ga pa
våffla. 92, htliktascrag va—vi del jorka o had got pa vane, da o.
man do han sat dan porka, se sk-an n ana, o han had
pa han tekna-n op namna pa ahhop, 88M såvda, dar. man
dce va_fce mag S8M såvda jpstrka dan dan, sce finlapan rak
mt del, utan han gat bg,t tt-n o int-åt-tt. man ktpa,n gkant
bah tdnan pa n ana, sce han .2,log håva mot vc'egan. ken, S8M
va—fce hag., sag a dcena, han o skrata del. man sen k8n mt
ga pa vcitna na War.
Det var en gång en karl, som var så helig, så han kunde gå
på vattnet. En högtidsdag var han till kyrkan ock hade gått på
vattnet då också. Men då han satt där i kyrkan, så såg han den
onde, ock han hade en skinnlapp, ock på den tecknade han upp
namnet på allihop, som sov där. Men det var så många, som sov
i kyrkan den dagen, så skinnlappen rack inte till, utan han gatt
bita i den ock längda ut den. Men lappen g1ant 3 bort ur tänderna på den onde, så han slog huvudet mot väggen. Karlen, som
var så helig, såg det där han ock skrattade till. Men sedan kunde
J. L.
han inte gå på vattnet något längre.
1 tall, furu, rask. Vanlig tallskog kallas tall, grova timmertallar
däremot kallas furor, små torrtallar kallas rask.
2 Denna saga, ehuru upptecknad tidigare än samlingen i övrigt,
har här medtagits som dialektprov.
3 slant.
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III. Skämtsagor.
39. Käringen som gjorde allting tvärt emot.
Fjällsjö sn 1929. ULMA 2668: 14.

Dä va n tjärig, som jol alltigg tvärt emot va gubben velle.
0 sä Skull dom gå tell tjörka, o han velle gå en väg, män då
velle hon gå en väg alldeles tvärt emot.
Då komme dom tell n å, o där var-e ganska flott', sä
vattne jikk änna unner broträa 2. Då sa gubben, att där
skulle han inte vell gå över. Jo då skull tjäriga bums över.
Då var-e lestäggern där, o då sa gubben, att han skull då int
vell sätt säj på en å dom där. Jo då sätte säj tjäriga.
Då sa gubben, att om han satt sä där, sä skull han då lut
säj fram. Män då lute säj tjäriga åtabak 3. Då sa gubben,
att han skull då int vell sett o gugge på lestågga. Då börje
tjäriga på gug-ge på stågga, o sä föll-a åtabak, o sä vart-a
täjje tå strömmen, sä gubben vart fri-a, o dä va dä han velle.
L. S.

40. Griispen går manmellan.
Ramsele sn 1928. ULMA 1919: 15.

Dä va n gubbe som va sä svartfuk på tjäriga, o då komme
drä.ggen in en gagg, o då jäspe han. 0 straks ätter jäspe
tjäriga o. Då trodd gubben, dom hadd nå ihop, o då tog han
e rep o jekk o skull hägg sä. Män tjäriga hadd följd ätter
hon o skull si, va han skull ta säg för. 0 då hon såg, han
jekk från trä tell trä o såg ätter, var han skull sätt snara, så
sa-a: "Du far o går tallmella du liksom jäspen, han går manmalla han". Då gubben hörd dä, då brydd int-n sä om o
häg-g sä.
J. E.
1

fkot 'högt vattenstånd'.

2 broplankorna.

3 baklänges.
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41. Flickan som såg så illa.
A. Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.
Dä va n tjärig, som hadd n doter, som såg sä ille. 0 sä
bjudd-a hem n friar åt-a. 0 då duke dom sä fint då o sätte n
stor n smörgås1 på bole. Män sä hadd dom räkne ut, hör
dom skull jöra, sä han int skull förstå, dä hon såg ille. Jänta
hon sätte tri grann 2 e synåler ti fönsterbanne, o då han var
där då, sä sa-a: "Ja kan int begrip, va dä ä som fymnae
däri fönstre!" 0 sä jekk-a dit o tog nålen: "Ja vesst ja, dä
ju synålen här!" Då tykkt-n, dä hon hadd go a yga 3, för
int hadd han sett nå, som hadd fymme. Joo, no hadd-a go
a yga no.
Män sä hadd-a vöre ut, o då hon komme in, sä såg int-a
bätter, än hon tykkt, stor-vit-katta hadd hoppe oppå bole, sä
hon klämt tell åt smörgåsa, sä hon flög, o sa: "Tjaf, katte
däg, he däg båla bole! Gamkatt däg, som gå oppå bole!"
Då såg-en no, pass hon såg.
K. V.
B. Ramsele sn 1928. ULMA 1919: 15.

Dom hadd ställd, sä tjäriga höll på sy, då friarn komme dit,
sä meste-na nåla, o flikka visst, var hon va, o tog opp-a
sa: "Ni si då fäll iggentigg häller!"
Början av sagan samt episoden med smöret lika som A.
C. Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Dä va på e ställe an tjärig, som hadd an doter, som hon
velle jift bort. 0 sä var-e då n friar där. Män dotera va
klenögd, o dä va dom nu rädd om förstås. Män nu hadd
dom no storsnaörstykka på bole på n där tin, o då mora hadd
fara ut, sä flög jänta opp o drev tell storsmörstykke o sa:
"Tjaf, gamkatte!" Då såg-en no, pass yga hon hadde.
F. Ö.
1 ett stort stycke smör. Vid högtidliga tillfällen sattes på bordet
dylika "storsmör", som kunde väga flera kilo. Det var hedersamt.
De formades ofta i smörmått.
2 fina.
3 god syn.
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42. Flickorna som ej kunde tala rent.

A. Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.
Dä va n tjärig som hadd tri flikker, o allihop va dåli tell
O tala. Sä skull mora bju hem en friar, o då sa-a, dom skull
allri fo tala vä-n na. Hon sätte dom tell o spinna, o dom
spann o sa allri ett ol. Han försökt o skull tala vä dom, män
fekk allri na svar. Tell slut tog-en o slet å trån för en. Då
vort hon anj o sa: "Däpp bi!" Då velle-n int na vä hänne,
o sä tog-en o steg på jule för armera o tog kvara rokken
för-a. Hon skratte o sa o nantigg, så han hörde, dä hon int
tala rektit. Då jol-n na åt trejja o, så trän jekk å, o då sa
hon: "Hopptantå, nu jekk-e å!" Då hörd-n, dä allihop va
K. V.
likedann, o då for-n.
B. Junsele sn 1928. ULMA.

Dä va n tjärig, som hadde tri jänter, som k1udde4 allihop, då
dom skull tala. Män då skull hon skaff dit rik e måga, o då
förmana-na jänten, dä dom skull inte fo tala na, utan dom
skull bara sitt o spinne. Män då jekk-e å för en, o då sa
hon: "Dä pratt å!" Då sa annera: "Nyt ihop!" o då sa
A. B.
trejja: "Hör, nu tåla di alle på tri!"
C. Tåsjö sn 1928. ULMA 2163: 2.

Dä va n tjärig som hadde tri jänter, o allihop kluddtala.
Män hon velle ha dom jift, o så bjudd-a dit friara åt dom,
män då sa-a, dä dom fekk iggentigg tala, men dom var där.
Män nu såt jänten o spann, o bäst dä va, jekk-e å för ena.
"Hoppandå, nu jekk-e å!"3 sa hon då. "Kyt n kut på!" 8 sa
annera då. Då sa trejja: "Mor ta, vi kull int tala na3, o nu
B. V.
ha vi tala all tri!"
Låt bli! 2 stannade. 3 Hoppsansa! Nu gick det av! 4 talade
suddigt. 5 Det spratt av. 6 Knyt ihop. 7 Hör, nu tala de alla tre!
Mor sade, vi skulle inte tala något.
8 Knyt en knut på!
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43. Friaren prövar flickornas flit.
Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.

Dä va n friar som komme på e ställe, o då satt jänta o
spann. Hon hadd ett fali stort rokkhuvv pålakt, o då unnere
han, hör läge hon höll på vä ett sånt. Då sa mora, dä hon
spann "Ju sliker om dan". Män han tvivle väl, om dä va sä
duktit, som hon sa, sä då han vart ensam, tog-en o jymt
höbbörsnykkeln 2 inni line. På fjortan daga då komme-n tellbaka, o då beklaga dom sä sä falit, dä dom int kunn förstå,
vart höbbörsnykkeln hadd komme, han hadd vari borte, senn
han var där sist.
F. Ö.

Fjällsjö sn 1928. ULMA 1919: 6.3

Dä va n friar, som komme på e ställe, o då höll jänta på
lägg på e stort e rokkhuvv. "Spinn du ett tokke om dan?"
fråge-n. "åu slik om dan", svara hon. Män då tog han o la
höbbörsnykkeln inni line, inna han for. På fjortan daga tell
komme-n dit, o då förbarme dom sä över dä dom hadd miste
höbbörsnykkeln. Då fekk-en höre, pass hon hadd spunne.
S. B.

Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.

Dä va n friar, som komme o skull häls på n jänte. Hon
sat o spann, o då fråge-n, hör mage tokke rokkhuvv hon
spann om dan. Då fynna sä mora o sa: "Ju slik om dan".
Då tog-en i smyg o stakk in en pinne inni e dänn rokkhuvve, o då han komme dit n ti ätter då, sä tjänt-n ätte, o
då va pien kvar där. Int hadd hon spönne na. Då velle-n
förstås int na vä hännar.
E. S.
1 gömde.
2 nyckeln till matboden.
3 I Tåsjö ock Anundsjö
socknar har sagan återgivits som var. B.

3 Sv. landsmål 1931
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D. Ramsele sn 1928. ULMA 1919: 15.

en variant från Ramsele, återgiven av J. N. svaras: "Tre
slik om dan". Friaren borta tre veckor. Då de "förbarmade sig" över att bodnyckeln var borta, gick han ock tog
fram den.

44. Friaren prövar flickornas sparsamhet.
Själevads sn 1928. ULMA 1919: 22.

Dä va en som skull jift sä o hadde tri jänter på förslag.
Män då skull-n pröv dom. 0 sä fråge-n ena, va hon skull
jöra, om mjöle tog slut för-a, då hon höll på baka. Då sa
hon, att hon skull tjöpe. Då fråge-n annera på samma vis.
Då sa hon, att hon skull låne. Då fråge-n trejja, o då sa
hon: "Jo ja skull skaka båli sopen". Då tog-en hännar.
I. S.
45. Friaren prövar flickornas renlighet.
Tåsjö sn 1928. ULMA 2163: 2.

Då va n fin en pojke, som då va mågg som ville ha. Män
han jol sä fuk, o sä fråge-n en, om hon kunn skaff-en melesin 3.
SOTH han velle ha. Män iggentigg skull vara sä bra, som då
som va båla tvara- o slevskafta3. "Jo tokke ha vi!" skrek
hon o skull sprigg ätter. Män då velle-n int na vä hännar.
Så fråge-n annera på samma vis. "Jo, no tro ja, vi ha dä",
sa hon. Ja då velle-n int na vä hännar häller.
Så fråge-n trejja, män hon svara: "Nä tokke ha int vi".
B. V.
Då jifte-n sä vä härmar.
46. Friaren prövar flickans ordningssinne.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.

Da va en som jol så fuk, o sä kalle-n hem fäätmöa. 0 då
hadd-n dräjje fram slärven o valen 4 sä fålit på golva, o så
1 86.2), borste av en yvig hundsvans, som träddes på en käpp.
Användes vid bakning att sopa mjöl av de ogräddade kakorna.
3 den smuts, som vid dålig diskning samlas på
2 medicin.
4 3,1&rvan 0 vån ,'trasor ock
grötkräklans ock slevens skaft.

bråte'.
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beklaga-n sä över dä dä såg ut sä falit där, för att han låg
full. "Ja går int-e an o hopp över slärven?" sa hon. Int
tykkt hon, dä var na falit int, bara hon fekk vara där. Män
då velle-n int ha-a.
Då fikke-n bu på n aen en på samma vis. 0 då han beklaga sä över dä dä såg ut där, sä svara hon: "Då gå fäll
snart rast bort", o börje på straks. Då fekk hon stanne.
E. S.
47. Friaren prövar flickornas renlighet ock ordningssinne.
Anundsjö sn 1928. ULMA 2002: 2.

Da va en som skull frijel, män då velle-n fäll pröv dom
först o si ätter, hör dom skull vara. Då fikke-n bu på en
då, män då såg-en ätter, då hon diske, o då diske-na int stäva
unner. Då velle-n int ha hannar då förstås, utan då fikke-n
ätter en aen en. Män då va bron sann 2 då, o då var-e fråga
om hör dä skull lagas. "Ja dä gå fäll an he dit na jitbena" 3,
sa jänta. Hon mente, dä dä skull gå an rammel dit na
klompa o na rat 4. Ja då hörd-n ju, hör hon var, o då velle-n
int ha dit hännar häller. Män då fekk-en fäll dit trejja, o då
diske hon stäva unner, o då såg-en, dä hon va bra, sä då
jifte-n sä vä hännar.
A. S.
48. Den ordentliga ock den slarviga flickan.
Ramsele sn 1928. ULMA 1919: 15.

Dä va två flikker, som va i fäboern, o bägge två tykkt om
samma pojke. Så satt dom ut i skogen n dag o jord träljas,
som dom skull ha åt jitten6. Män då sa n ena: "Nä, nu sitt
ja int i skogen na lägger, ja skä gå hem o laga särken, sä ja
fo byt om åt kvälln." — "Att du is 7 lappe särken", sa annera,
"ja ha då allri lappe-n, män no ha ja knyti ihop-en nan gagg,
då han ha vare trasi."
1 fria.
2 sönder.
3 ffibena 'getben'. Här i bet. provisorisk anordning.
4 ramak dit na kkömpa o na råt 'slänga
dit klumpar ock skräp'.
5 klavar av vidjor.
6 getterna.
7 ids, orkar med.
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Män pojken stog i skogen han o hörde då där, o då visst-n
J. N.
snart, vem han skull ta.
49. Det stora brödförrådet.
Tåsjö sn 1928. ULMA 2163: 2.

Dä komme n friar på e ställe, o då börje mora på stök o
jöra i ornig o skull je-n jäst'. 0 då fikke-na jänta ut i boa
ätt brö, o då skrytt-a då o sa, då dom baka sä mykke, sä
dom hadd brö, som va flere år gammalt.
B. V.
"0 vä baka i går!" sa jänta.
50. Kyrksärken ock långslimsen.
A. Anundsjö sn 1928. ULMA 2002: 2.

Dä va på e ställe då komme n friar. 0 då skull mora låt
höre, dä dota hadd sä mykke kläa, sä hon tog o fråge-na,
om hon hadd tvätte opp alle sine tolv särka. Män jänta hon
svara: "Ha ja na mer än tjörksärken o laggslimsn?"
St. A.
B. Arnäs sn 1927. ULMA 1701: 10.

Dä va på e ställe, då komme n friar. Då höll dota på
tvätt kläa, o då börje mora öntjes2 över-a, dä hon fekk slit
sä ont, hon som hadd sä myttje kläer. Män jänta komme
int ihåg sä hon, sä hon sae: "Ha ja na mer än laggslimpen
K. B.
o tjörksärken?"
51. Klappträ ock vattubäck gör tråden slät.
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.
Dä va n fästman som komme o hälse på fåstmöa. 0 då
sat hon o spann line. Då han komme in då, sa-en: "Higket,
tjigket, gussfre, godag!" Han mente, dä hon spann ojämt.
Män hon förstog-en hon: "Klapptre o vattebäkk jör trån slätt",
E. S.
svara-na.
giva honom traktering.

2 ynkas, tycka synd om.
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52. "Endera skadan eller skammen."
Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.
Då va en som fekk besök å fästmöa sin. 0 då hadd-n
iggen mat åt-a. Män då jekk-en o tog opp pären', som han
hadd sätte, o skull kok åt-a. "Män va jör du?", sa hon, "ta
du opp säspären?" 3 — "Ja endera skaan ell skamma", svara
E. S.
han.3
Omöjligt att finna.
Tåsjö sn 1928. ULMA 2163: 2.

Då va n jänte, som hadd n friar o var sä över-n, sä då va
värre. Män då låg-en där vä-a, o då släfft a n fjärte. Då
jol-n slut vä-a, o slog sä åt xi aen jänte. Män då en gågg då
han jekk förbi o skulle gå tell dän jänta, så stog en hännar
på dyggkasa o grävde. "Va . står du där» o grav ätt?" fråga
pojken. "Ätt n nål", sa jänta. Ja då skull fäll vara omöjlit
för-a, tykkt han, dell o finn n nål ti kasa. "Ja like omöjlit
är-e för däj o tell o finn n jänte, som inb ha nån ända", sa
jänta. Då tägt-n över dä, o så tog-en tellbaka jänta.
B. V.
Den dumme friaren.
A. Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.

Då va n tjärig som hadd en pojke, som va sä kåset4, sä
hon gatt jälp-en, sä han skull fo sä n fästmö. Dom skull bju
hem en jänta då. Män han velle int gå, utan tjäriga skull gå
bju hem-a då. Män då sa-a åt-n, då han skull skure o bära
vattne över fämt värve. Hon mente, då han skull bära vattne
skure över fämte stokkvärve ti vägga. Män han jekk o bar
vattne hele dan han, sä då skull stå sä hökt på golve, att då
2 utsädespotatisen.
3 Sagesman tillägger: "Nu
potatisen.
är det ordstäv: 'Endera skaan ell skamma, sa pojken, då han grov
4 tafatt.
opp säspären åt fästmöa sin'".
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skull gå över fämt värve. Män dä jekk allri sä hökt, för dä
rann ut jörnig1 håle däri väggen.
Inna hon jekk, sa tjäriga o åt-n: "Nu skä du jöra dä fin o
fjädra opp dä som n tupp, o sitt int som n dummi 2 på
kabben". Då bräste-n3 sönn dunbolstere o hedd tjären på sä
sä dun, o sä såt-n på kabben o tysse 5 vara fin som en tupp.
Jänta skull legge där för natta, o då skull-n legg åta-na,
då sa mora åt-n, dä han skull håll säg där som hon va mäst
rädd om. 0 han börje ta o tjänn ätte, var dä var, män jänta
hadd n surtå 5, o då tjänne-n, dä hon var sä rädd om han, o
då höll han sä där o höll på ta ti-n hele natta.
Sä skull-n fara o häls på-a senn, o då hadd-n glömt bort,
va hon heta, sä mora gatt tala om för-n, dä hon hete Sölve.
"Sölve, Sölve, tösa mi!" jekk-en då o rofte, sä-nt han skull
glöm bort-e. Män sä skull-n gå jörnig en grinn, o sä slog
grinna baki hala° på-n, o då glömt-n bort-e like fullt. Då
börje-n på gräva därvä grinna vä n spadda7, o då komme n
bonne o fråge, va han grävde ätter. "Ja ha meste namne på
tösa mi", sa-n. "Hon het Sölve", sa boen. Då vart pojken
sä gla, sä han kaste spaddan bakätt sä o ga sä i väg. Män
då kaste-n på boen, sä han hojde tell, o då vart-n fäll sä rädd,
sä då glömt-n namne ijänn. Män då gatt-fl no gå fram ändå.
E. S.
B. Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.
Dä va n tjärig som hadd n pojke som var sä dum, sä han
kunn int frie falv. Då sa tjäriga: "Va skä ta o bju hem n
jänte hit, män då skä du vara rektit anständi o folklik o föt
däj rektit. 0 du fo-nt je dag tell o stå o stirra på-a, utan du
kan fäll kast na jit-ye på-a. Hon ment hon, dä han bara
skull glåm° tell nan gagg om sänn.
"Män vä ha ju ig-gen bro"1°, tykkt-n, hör skull dom kunn be
na folk dit. "Ja du kan fäll jöra-n jit-bro"1°, sa tjäriga. Män
4 tyckte sig.
1 )19
:Tog 'genom'. 2 dumbom.
3 sprättade han.
6 hälarna.
7 spade.
8 getöga.
sårig, inflammerad tå.
"Kasta getögon" betyder här att 'titta med sneglande ögonkast',
titta.
1° förstubro;'getbro = provisorisk bro.

5

SKÄMTSAGOR

39

då tog hån o slakte deres två jitter o la dom tvärtför döra,
sä tog-en ut yga deres. 0 då jänta var där o såt o åt, sä
kaste-n ä dänn rå-jityga på-a.
Tjäriga hadd sakt, åt-n o, dä han skull laga nan mat åt
dom, inna dom komme. "Du kan fäll laga nå grönt o gräslikt", sa-a. Då hadd han hakke opp gröntröja sin o koke-na
sätte fram dä.
Sä skull jänta fäll legge där om natta. 0 då sa tjäriga åt
pojken, dä han skull gå o lägg säg åtell-al, o då han int
visst, hör han skull jöra, sä sa-a åt-n, dä han skull håll säg
där, som hon va måst rädd om. Män jänta hon hadd ont ti
stortån hon, o då pojken tjänne, dä hon va rädd om han, sä
skull han håll på ta ti-n o håll på vä-n v-ett 2.
Män på moron då for no jänta därifrån.
K. V.
A. S. i Anundsjö ock J. N. i Ramsele minnas av sagan endast
episoden med getögonen. Den förra berättar den avrundad som
självständig saga.
55. Lill-Klas ock Stor-Klas.
A. Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.
N Lill-Klas va fatti, o n Stor-Klas va rik. N bill-Klas
hadd bara en häst, o n Stor-Klas hadd säks. Då velle n LillKlas, dä dom skull byt ihop, sä n Stor-Klas skull fo ha hans
häst säks daga, o n Lill-Klas skull fo ha hans säks hästa på
söndan. Män då hörd n Stor-Klas, dä n Lill-Klas sa: "Hopp,
alle mine Ju hästa!" Då vort n Stor-Klas arjat3 o slog ihäl
hästn för n bill-Klas. Sä då va han utan då.
Då for han tell stan o skull sälja hua 4. På vägen då
komme-n ti n gål o tänt lån ints2. Gubben där va borta, män
tjäriga hadd n aen en när säg 6, o hon hadd laga go mat, män
han sätte-na in i bakeommen 7, sä int gubben hännes skull fe
si-e. Män n bill-Klas steg på fönstre o såg alltihop e dänne.
Sä då gubben komme hem, skull han o n bill-Klas äta.
1 bredvid.
förargad.
7 bakugnen.

3

2
4

hålla på med den (stortån) vid ett (oupphörligt)
huden.
5 anhålla om logi.
6 hos sig
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Män då börje han på Int ätter gomatn, som va däri bakeomn.
Då hadd-n hua ti n säkk, o då jekk-en dit o trampe på-a, sä
hon knarre. Då fråga bonn, va dä var, o då sa-n, han hadd
n trollkar där. "Va säg-en?" sa bonn. "Han säg, dä ä go
mat i bakeommen", sa n bill-Klas. Då jekk bonn dit o såg
ätter, o tog dä han först fann. Män n Lill-Klas visst, dä
fanns mer där, sä han trampe på säkken n gagg tell, sä hua
knarra, o då bonn fråge, sä sa-n, dä hon sae, dä dä fanns mer
mat i bakeomn. Då såg bonn ätter bätter o tog fram allt,
som var där. 0 sä åt dom opp-e.
Ja då valla bonn tjöp n dän trollkarn, o dä skull-n fo. 0
sä fekk n Lill-Klas n hel n fäppe päggar för-a.
Då han komme hem, då velle-n mäta päniga, o då jekk-en
tell n Stor-Klas o velle lån en fäppe. Män då tog en StorKlas o hedd nan kos' äll na bekk ti bottn på fäppa, sä dä
skull fassn 2 na där utå dä,han skull mäta. 0 då n bill-Klas
komme hem vä fäppa, satt-e en slant ti bottn där. Då vort n
Stor-Klas arjat ijänn o velle veta, var han hadd fott sä mykke
päniga ifrån. 0 då sae-n, att dä hadd-n fott, då han var i
stan o såld hästhua.
Ja då tog n Stor-Klas då o slog ihäl alle sine säks hästa o
for tell stan o skull sälje huen. Män int var dä nan som
valla tjöp-nas å-en. 0 sä var-n utan hästa då.
Då var-fl sä arjat då, sä han hedd n bill-Klas ti n säkk o
for ut på isn vä-n o skull he-n nej fön. Män då hadd-n glömt
bort öksa hemme, sä han gatt 4 gå hem ätt hon. Män han va
borte då, sä komme n gubbe, som hadd n oksdrift, o han såg,
dä säkken rördes på isn, sä han jekk dit o fråga, om dä va
nan männif där äll va dä va. 0 då sa n bill-Klas, dä han
skull fara tell himmelrike. Då velle-n hänn byte vä-n, o han
skulle fo hela oksdrifta i ställe. 0 då fekk-en byte vä-n.
Senn då komme n bill-Klas hem vä oksdrifta, o då vort n
Stor-Klas arjat ijänn o fråge, var han hadd fott tag i hon. Då
sa n Lill-Klas, han hadd fott tag i dom ne på föbottn. Då
valla n Stor-Klas fo åt sä n oksdrift o, sä han hedd först
1 kåda.

2 fastna.

8

hänne.

4 måste.
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dräggen o sen piga åt fön, för dä dom skull fara ätt dom.
0 då dom int komme tellbakars, sä hedd-n å vä tjäriga o, sä
hon skull jalp dom. 0 hon hadd nykkelknippa på säg, o då
skramle-ne ti hon, då han hedd å vä-a, o då trodd-n, dä han
hörd fällen å e dän oksa, o då for han o jenast ätter.
Då var-e bara n Lill-Klas kvar då, o då tog han allt, n
Stor-Klas hadde.
0. N.
B. Anundsjö sn 1928. ULMA 2002: 2.

N Stor Pär o n Lill-Pär hadd n hug' var, män n Lill-Pär
va no bara hata å n Stor-Pär, så han fekk ta hon som va bränt,
sä hon va alldeles styv.
Ja sä for n Lill-Pär o skull sälje huga, o sä komme-n ti n
gål, o då hadd-n n littn tjäpp o slog på n dän huga, o sä
sa-en, då hon tala om för-n. N Lill-Pär visste, då gubben
där i gårn hadd annars a kvinnfolk, män nu sa-en, dä huga
hadd tala om-e för-n: 0 sä var-e en stor oenihet där i gårn,
då sae-n nantigg om kvinnen där o sae, dä huga hadd tala
om-e för-n. Ja då valla gubben där tjöp-a, män n Lill-Pär
velle int sälj-a, för hon var sä bra, hon unnerrätte-n om sä
myttje, som han velle vetta. Män hör dä var, sä bjudde
gubben fämhunnre knallar, o då fekk-en tjöp-a.
Sä for fäll n Lill-Pär därifrå då o komme ti n littn stuge,
där var-e en gammal tjärig, o hon va alldeles oförmögen.
Sä tog-en o högg huvve uta hänne, o sä sätte-n-a ti släan
sin o bann fast huvve på-a o sätte på-a kläa, sä dä var som
hon skull ha vöre levanes.
Sä tjörd-n då, sä han komme dell samma gål, där han hadd
såld huga, o sä fråge-n, om han skull fo lagga där. Jo, dom
va mykke behän.di vä-n, no skull-n fo dä. 0 så tog-en tjäriga båli släan o bar in-a dit han skull ligge — han sa, hon
va sä utmatti, sä han gatt lägg ne-a. Han skull legg ti n aen
sägg ti samma rum.
Män då han hadd lega n stunn, steg-en opp o bytte säggen,
han la tjäriga dit han hadd lega falv, o sä lae-n sä falv ti
hud.

2 andras.
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hännes säga. 0 då han hadd lega n stunn på natta, komme
gubben in vä en stor n bile o skull hugg hals å-n, för då han
hadd närre-n dell o tjöp huga — int kunne hon tala ta, o
hon dugd int n gagg dell skolär', för hon va alldeles oppbränt.
Då han skull stig opp på moron, då var-fl betjyrnrat, för
dä dom hadd hugge ihäl tjäriga hans, o velle dom int nu govillit lägg ut fämhunnre kroner åt-n, sä skull-n anmäl dom
ra väg2. Ja dorn va gla, dom fekk lägg ut-e o släpp anmälniga o straffe.
0 så for-n hem då dell n Stor-Pär o hadd fott tusn kroner
för huga. 0 n Stor-Pär vort sint o hedd n ti n säkk o hedd
säkken ti n tjärre o skull låt tjör-n at ån. 0 då låg n LillPär o fogge ini säkken: "Jag som skä fo fara oppi himmeln i
dag, jag som skä fo fara oppi himmeln i dag!" G sä var-e
en gammal man, som valle myttje korna, o han hörd e dänne,
han jekk dell-n o ha, han skull fo byt vä-n: han skull fo
alle kor han valle, bara han skull fo byt vä-n o fo fara oppi
himmeln. Jaha, bara han skull knyt opp säkken, sä skull
han fo kryp dit, o n Lill-Pär skull knyt åt-n, o han skull fo
fara. Då fusse dom gubben at ån, o sä sammel n Lill-Pär
ihop alle korna o for hem dell n Stor-Pär, o n Stor-Pär fråge,
va han hadd täjje korna nars 2 . Jo han hadd vöre oppi himmeln ätt dom, sa-n.
Då dä hadd gått sä bra för n Lill-Pär, skull n Stor-Pär ut
jöra på samma vis. Han tog o e1e 4 opp ommen, o sä tog-en
la dit huga, sä hon skull va like bränt som huga n Lill-Pär.
Män han mått sä när ha bränt opp-a.
Ja då for-n vä huga, o sä tog-en ihäl en gammal tjärig
först, o sä jekk-en fasts för dä, o sä var-e int na mer vä han.
S. P.
1 skoläder.

fast, fängslades.

2 direkt.

3 någonstädes.

4

eldade.

5

blev
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56. Den döve gubben ock fogden.
Gideå sn 1928. ULMA 1919: 23.

Dä va n gubbe, som bodde bräddvä n älv, där dä va n
färje, o han hörde ille. Sä var-e n dag han sat o taljde på e
lat e öksskaft, som han hadd ämne dell, o då såg-en, dä
fogdn komme. Då tägt gubben: "Nu fråg-en ätte, va ja skä
jöra. Då säg ja, dä dä ä ett öksskaft. Då säg-en fäll, dä dä
ä för laggt. Då säg ja, dä då skä å därvä kvistn. Senn tör-n
fäll komma dell o fråg ätt mära o vell ha fussn. Då säg ja,
hon stå på stall o ä folrafuk. Då fråg-en fäll ätt färja. Då
säg ja, hon ä oppdräjje på lann, o iggen ha vöre på-a, senn
fogdn va på-a sist.
dag!" — "ÖksSä komme fogdn, o då han komme in, sä sa-n "Go
skaft", svara gubben. "Felar vettet för er, gubbe?" sa fogdn.
"Dä skä å därvä kvistn", sa gubben. "Var har ni er gumma?"
sa fogdn då. "Hon stå på stall o ä foirafuk". — "Var har ni
er dotter då?" — "Hon ä oppdräjje på latin, o igen ha vöre
på-a, senn fogdn va på-a sist", sa gubben. "Dra åt fanners
mä er, gubbe!" sa fogdn. "Ja vägen ä rätt offer 2 bakken",
A. 0.
svara gubben.

57. Den resande som fick "tocke som vankes".
Anundsjö sn. ULMA 2002: 2.

Dä va en som va ute o for, o då komme-n dell e ställe o
velle lo huss. Ja bara han velle äta tokke som vagkes 4, sä
no skull dä gå. Ja dä sa-fl han skull jöra. Män då han skull
äta, fekk-en sötbulln 6 på brö o kokke-strömmigen 6 på, o då
i märren.
4 t81C8, S8M

själv åt.

2 oppför.
3 anhålla om logi för natten.
veteco„s. 'sådant som vankas' = sådan mat, som man
5 maträtt av rågmjöl, malt ock vatten, som rörts

samman, fått sötna ock sedan kokats upp. Brukades som sovel,
när man led brist på sådant.

6 kokt strömming.
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hadd-n int gått lagt sen, sä vort-n magafuk, sä han gatt' lös
böksen gagg på gagg.
På kväln kamme-n dell e anno ställe o velle lon hus. Ja
bara han velle äta takke som vagkes, sä no jekk dä an. Nä
för 2 sä jekk-en sin väg, sa-n, för han hadd fott takke som
vagkes på e anne ställe, o han hadd int hönne mer än ha
böksen utom äen sen.
Sä han jekk, o sä kåmme-n då på e trejje ställe, o där
vorte-ne fäll int na tal om takke som vagkes. Män då fekk-en
legge ti n halvsäggs, o då hadd mora jort degen o ställd
trage4 på na bräer ommapå sägga. Män e dann.e börje på
ä5a 5 över på natta, sä han vakne vä dä, dä börje på fälle 6
na på-n. Då tykkt-n, dä va alldeles bedrövlit, dä han skull
råk ut för takke o. Män han hadd allten en värje vä sä, o
då hote-n o sa: "åiter du en gagg till, så hugger ja till!" 0
dä fet. Då hotes-n ijän.n o sa: "åiter du n gagg till, så hugger
ja till!" 0 dä fet. Då drog-en värja o hogg dell, o då fekk-en
ju all n deg över sä. "Oj, oj, oj", sa-en då, "nu kommer hela
A. S.
helvitte över mäj!"
58. Klockaren ock den hungrige prästen.
Ramsele sn 1928. ULMA 1919: 15.
Dä va n klokkar o n präst som skull följes ut o let hästa.
Män klokkarn va illmari han o narre prästn o sa, att dom
skull int ta nån mat må sä, för han badd hört fällen bara
bortom hagan. Män klokkarn hadd tage mat må sä han, o
sä komme dom åt e fäboställ, o då kunn int han håll sä, utan
han jekk o mumse o åt. Då fråga prästn, va han åt på. Jo
han var sä huggri, sa-n, sä han hadd tage opp nån hästlort o
åt. Nä dä behaga prästu inte, utan han fekk vara huggri.
Sä jekk dom i tri daga, o då komme dom tell n gård. Då
skull dom få matn där då, tjäriga skull laga tell. Män då
måste. 2 for 'förr'. 3 inbyggd säng, som dock saknar den
för ståndsängarna vanliga övre sängen, således halvhög. 4 tråget.
6 falla.
5 jäsa.
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hadd hon stöpt n deg, o då hon jekk ut, sä va prästn sä
huggri, sä han for dit o stakk ne bägge hännen ti tråge o skull
äta degen. Män då komme tjäriga in, o då velle-n inb vise,
dä han hadd tage degen, sä han tog o stoppe hännen ne i
byksfikken. 0 då hon ba dom komma o äta, sä kunne-n inb
ta opp hännen, sä han gatt säjje, dä han va-nt nå huggri. Då
fikk-en si på, då klokkarn satt o åt.
Män då va väl klokkarn sä nådi då, sä han tog må sä lite
mat åt-n, då dom skull lägg sä. Män då skull-n jälp-en då
först, så han skull fo båla hännen.1 Dom hadd satt in vattn
ti e stop åt dom, o då sa klokkarn, dä han skull få tvätt utå
hännen ti e där stope. Män då sätte han åt-n en tjäreburk
i ställe, o dä va mörkt, sä prästn såg int nå, o han tjörd ne
hännen ti tjären, sä dom fastne ti burken. Då skull-n gå ut
o slå sönn burken mot 11 sten, sä han skull fo lös hännen.
Klokkarn skull sätt n trå ti sten, sä han skull finn dit. Män
han sätte trän dit tell sägga, där gubben o tjäriga låg, sä
prästn komme dit o slog på ändan åt tjäriga, sä hon fikk bå
tjären o stöpa 2 på sä. 0 hon förbarme sä hon, o trodd hon
hadd jort ne sä, sä gubben slog-a för dä. Sä hon lova hon,
J. N.
dä hon skull allri fli säs nå mer.
59. "Mej tog han!"
Ramsele sn 1929. ULMA 2668: 5.
Dom vart ut för dä dä spöke i Ramsel-tjörka n gagg, o då
var dom då en hop folk, som skull gå dit o si ätter, va då
var, o prästn skull gå främst. Män då dom komme in jenom
tjörkdöra, sä var-e nantigg som rusa fram o mella bena på
prästn, sä han vart sitten på-ne. "Mäj tog han!" skrek
prästn då.
Dom trodd, dä va gamkärn4, män då var-e n gris, som hadd
A. K.
komme in i tjörka.
Berättas av andra som en historia ej lokaliserad till Ramsele,
ej häller utspelad i någon kyrka, utan "på e ställe".
4

i få (smutsen) bort av händerna.
den onde.

2 degen.

3 stöka till sig.
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IV. Kedjesagor.
60. Bocken som inte ville gå hem.
A. Anundsjö sn 1928. ULMA 2002: 2.

Dä va n tjärig, som skull gå dell kvärna. Då mötte-na n
bokk. "Tjaf! Hem, bokk!" sa-a at-n. "Nää", sa bokken,
"ja vell int hem gå, ja vell i ärtlanne stå".
Då hon hadd gått e styttje dell, råkt-a värjen 1 o velle, han
skull ta bokken, för han valla int hem gå, han velle i ärtlanne stå. "Nää", sa värjen.
Då hon hadd gått e styttje dell, råkt-a björn: "Björn, vell
du värjen taga? Värjen vell int bokken taga, bokken vell int
hem gå, han vell i ärtlanne stå." — "Nää", sa björn.
Då hon gått e styttje dell, råkt-a fiin.2: "Fiin, vell du björn
Jute? Björn vell int värjen taga, värjen vell int bokken taga,
bokken vell int hem gå, han vell i ärtlanne stå?" — "Nää",
sa fiin.
Då hon gått e styttje dell, mött-a furens: "Faren, vell du
fiin fälle? Fiin vell int björn Jute, björn vall int värjen
taga, värjen vell int bokken taga, bokken vell int hem gå,
han vell i ärtlanne stå?" — "Nää", sa faren.
Då hon gått e styttje dell, råkt-a öksa: "Öksa, vall du faren
hagga? Faren 'vall int fiin fälle, fiin vell int bjön fute, björn
vell int värjen taga, värjen vell int bokken taga, bokken vell
int hem gå, han vell i ärtlanne stå?" — "Nää", sa öksa.
Då hon gått e styttje dell, råkt-a eln: "Eln, vell du öksa
bränne? Öksa vell int faren hagga, faren vell int fiin fälle,
fiin vell int björn fute, björn vell int värjen taga, värjen vell
int bokken taga, bokken vell int hem gå, han vell i ärtlanne
stå?" — "Nää", sa eln.
Då hon gått e styttje dell, råkt-a vattna: "Vattne, vell du
eln släkke? Eln vell int öksa bränne, öksa vall int faren
hugga, faren vell int fiin fälle, fiin vell int björn fute, björn
vargen.

2 finnen.

3 furan.
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vell int värjen taga, värjen vell int bokken taga, bokken vell
int hem gå, han vell däri ärtlanne stå?" — "Nää", sa vattne.
Då hon gått e styttje dell, råkt-a oksn "Okse, -vell du
vattne drekke? Vattne vell int eln släkke, eln vell int öksa
bränne, öksa vell int faren Inge, furen vell int fiin fälle, fiin
vell int björn fute, björn vell int värjen taga, värjen vell int
bökken taga, bokken vell int hem gå, han vell i ärtlanne stå?"
— "Nää", sa oksn.
Då hon hadd gått e styttje dell, råkt-a slaktarn: "Slaktar,
vell du oksn slakte? Oksn vell int vattne drekke, vattne vell
int eln släkke, eln vell int öksa bränne, öksa vell int furen
hugge, faren ven int fiin fälle, fiin vell int björn Jute, björn
vell int värjen taga, värjen vell int bokken taga, bokken vell
int hem gå, han vell i ärtlanne stå?" — "Nää", sa slaktarn.
Då hon gått e styttje dell, råkt-a repe: "Repe, vell du
slaktarn binne? Slaktarn ven int oksn slakte, oksn vell int
vattne drekke, vattne vell int eln släkke, eln vell int öksa
bränne, öksa vell int furen hugge, furen vell int fiin fälle, flin
vell int björn Jute, björn vell int värjen taga, värjen ven int
bokken taga, bokken vell int hem gå, han vell i ärtlanne stå?"
— "Nää", sa repe.
Då hon gått e styttje dell, råkt-a musa: "Musa, vell du
repe gnaga? Repe vell int slaktarn binne, slaktarn vell int
oksen slakte, oksn vell int vattna drekke, vattne vell int eln
släkke, eln vell int öksa bränne, öksa vell int furen hugge,
furen vell int fiin fälle, fiin vell int björn Jute, björn vell int
värjan taga, värjen vell int bokken taga, bokken -vell int hem
gå, han vell i ärtlanne stå?" — "Nää", sa musa.
Då hon gått e styttje dell, råkt-a katta: "Katta, vell du
musa taga? Musa vell int repe gnaga, repe vell int slaktarn
binne, slaktarn vell int oksn slakte, oksn vell int vattne
drekke, vattne vell int eln släkke, eln -ven int öksa bränne,
öksa vell int furen hugge, furen vell int fiin fälle, fiin vell int
björn Jute, björn vell int värjen taga, värjen vell int bokken
taga, bokken -vell int hem gå, han vell i ärtlanne stå?"
"Jam", sa katta, o katta på musa, musa på repe, repe ta
i tjuren.
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slaktarn, slaktarn på oksn, oksn på vattne, vattne på eln, eln
på öksa, öksa på faren, faren på fiin, fiin på björn, björn på
värjen, värjen på bokken, o bokken o tjäriga innest ti bakeSt. A.
ommen.
B. Junsele sn 1928. ULMA 2064: 7.
Dä va n tjärig som skull gå dell kvarna, män då fall-a ne
i bäkken o blont pälsn, o då kkev-a opp i häffa o skull
törk-en, o då fekk-a si bokken däri ärtlanne: "Tjaf, bokk, he
däg båli ärtlanne!" sa-a. Nä han velle int gå därifrån.
(Käringen går sedan, så att hon möter björnen, fiin, faren,
elden, vattnet, oxen, slaktarn, repet, musen ock slutligen
katten.)
"Jam, jam, bara ja fo nälta go mjölk på kväln o moron",
sa katta, o flög på råtta, råtta på repe, repe på slaktarn,
slaktarn på oksn, oksn på vattne, vattne på eln, eln på faren,
faren på fiin, fiin på björn, o björn på bokken, o bokken in
ätt fehusgolve. Då sa-n: "Bjä!" o sprakk, sä ärten kullere
E. S.
ätt golve.
C. Ådalslidens sn 1928. ULMA 2064: 13.
Dä va n gubbe, som skull gå tell kvärn o mäla. Då mött-n
n bokk däri ärtlanne. "Tjaf borti ärtlanne, bokk!" sa gubben.
Män bottjen jekk int.
(Gubben går sedan, så att han möter hunden, vargen, björnen, fiin, faren, elden, vattnet, oxen, repet — som han ber
"oksn strupe" —, musen ock sist katten.)
"0 katta på musa, musa på repe, repe på oksn, oksn på
vattne, vattne på äln, äln på faren, faren på fiin, fiin på björn,
björn på värjen, värjen på hunn, hunn på bottjen, o bottjen
A. L,
båli ärtlanne o inni kvärna".

D. Tåsjö sn 1928. ULMA 2163: 2.
Dä va n tjärig, som skull fara tell kvarna o mala o hadd
säkken ti mesn. Då mötte-na bokken däri ärtlanne o sa:
"Ale, ale, hem, bokk!" — "Näj", sa bokken.
1 strypa.
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(Käringen går sedan, så att hon möter hunden, räven, vargen, björnen, finn, furen, elden, vattnet, oxen, repet, musen
ock slutligen katten, vilken är den sista hon ber jälpa sig.)
"Jo", sa katta, o flog på musa, musa på repe, repe på ksn,
oksn på vattne, vattne på eln, eln på furen, faren på finn,
finn på varjen, Varjen på räven, räven på hunn, hunn på
bokken, o bokken på tjäriga, o tjäriga på Gommen', o där låga i Ju år o sa iggentigg.
Män då hadd mjölnarn n fin en dote, o mågg ville ha-na,
män mjölnarn velle int släpp in nan tell-a. Män då var-e en
då som tog o kröp in i n tunnsäkk, o en aen en tog-en på
släan o drog-en tell kvarna, o där steg-en la vä 2 anne säkka.
Män på natta då börje säkken o "skalkas o gå", o då vakne
mjölnarn o skrek o fråge, va dä va. Män då svara dota: "Å
dä ä bara katta, som knäpper en mus!" Då vort mjölnarn
nöjd då, män då kunn int tjäriga bakpå ommen håll sä, utan
då sa-a: "Dä va en underlig katta, som går i bokser o stävirar!"
B. V.
Sagesm. B. V. hörde denna variant av sagan av sin mor.
Denna var, såsom även på annat ställe nämnts, en aagoberätterska,
kring vilken ungdomen gärna samlades. Man märker också, att
det är för äldre åhörare denna småbarnssaga här tillrättalagts, då
i densamma på ett fyndigt sätt har flätats in motivet till den gamla
skämtvisan "Kvarnresan".

SAGESMÄN.
1-4. 0. N. = hemmansägaren Otto Nilsson i Vallen, Junsele socken, f. i Lillsele i Junsele
å • 1861. Mindes förnämy
ligast djursagor, utom dem end 't sagan om Lill-Klas ock
Stor-Klas. Berättade dessutom e del sägner.
5-. St. A. = torparhustrun Sti a Ahlberg i Solbärg, Anundsjö sn, f. därstädes år 1863. Utom denna djursaga mindes
hon även ett par små skämtsagor ock en kedjesaga. Hon återgav f. ö. sägner, småvärs o. d. samt berättade om folktro ,
ock -sed.
6. J. N. = änkan Johanna Nilsson i Backe, Fjällsjö' sn,' f.
i Nässjö i Ramsele sn år 1852. De sagor, hon återgav, hade
g
'ugnen.
2 tillsammans med.
4

Sv. landsmål 1931.
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hon jämte många andra hört i sin barndom. De flästa berättades
av hännQs mormor, som kunde många sagor. Sagesmannen
mindes några få rätt bra, men hade glömt de flästa. Utom
sagorna återgav hon en del folkdiktning i övrigt samt berättade om seder ock bruk, förnämligast vid årshögtider.
St. A. Se 5.
K. Ö. = torparhustrun Kristina Öberg i Degersjö,
Anundsjö sn, f. därstädes år 1888. De små djursagor, hon
mindes att berätta, hade hon hört av sin far. Han brukade
ofta på kvällarna taga barnen på knäet ock berätta sagor för
dem. Sagesmannen val: dock ej så intresserad, att hon bevarat
dem i minne. En hännes syster var enligt utsago mera intresserad ock mindes dem, men hon, såväl som fadern, är numera död.
N. P. = födorådstagaren Nils Persson i Sandviken,
Ramsele sn, f. därstädes år 1852. Mindes endast denna enstaka saga, ingen folkdiktning i övrigt. Hans intresse rörde
sig kring magien, från vilket område han hade rätt mycket
"
att berätta.
K. Ö. Se 7 B.
0. N. Se 1.
E. J. = födorådstagerskan Elisabet Johansson i Vallen,
Ramsele sn, f. därstädes år 1845. Sagorna hade hon hört
dels av modern, dels av en svåger. Om modern säger hon,
att hon berättade så många sägner, ock att hon kunde "gåteg o
viseg", d. v. s. sagor ock visor. Sagesmannen mindes dock ej
mycket av dessa senare, sägnerna hade hon däremot i bättre
minne ock kunde återgiva en stor del. Hon var över huvud
taget en mycket god sagesman.
K. V. = änkan Karin Vallin i Krånge, Junsele sn, f. i
Gulsele i Junsele sn år 1860. Berättade djursagor, friarsagor
ock sägner. Någon undersaga kunde hon icke.
E. J. Se 10.
K. Ö. Se 7 B.
M. E. = änkan Maria Edin i Krånge, Junsele si f.
därstädes år. 1852. Mindes endast denna saga, redogjorde f. ö.
för olika folkseder ock återgav även en del sägner.
Hans, ett fattigjon, omkr. 50 år gammal, inackorderad
hos El. Jn. (se 17), något inskränkt till sitt förstånd.. Berättade spontant denna saga.
K. Ö. Se 7 B.
El. Jn. = landstingsmannen ock hemmansägaren Elias
Johansson i Vallen, Ramsele sn, f. därstädes år 1878. Son
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till E. J. (se 10). Hos honom funnos kvar endast räster av
traditionsarvet.
A. 0. = änkan Amanda Olsson i Stybbersmark, Arnäs
sn, f. i Västergidsjö i Gideå sn år 1873. Sagorna hörde hon
berättas i sin barndom. Gott minne.
El. Jn. Se 17.
E. J. Se 10.
E. S—d. = bondhustrun Erika Sedlund i Söredsta,
Fjällsjö sn, f. därstädes är 1881. Uppgiver, att man ofta berättade sagor i hännes barndom, men kan nu ej minnas mer
än ett par fragment. Trots ivrigt efterforskande lyckades jag
ej finna någon annan i byn, som mindes dessa eller andra
undersagor. Vad övriga traditioner beträffar, var byn däremot
rikt givande.
E. J. Se 10.
A. B. = torparhustrun Anna Bergkvist i Norrånäs, Ramsele sn, f. i Tara i Junsele sn år 1887. Sagorna hade hon i
barndomen hört sin mor berätta. "Ilamma hon var så bra
till o berätt gåtan. Hon bruke säj åt oss: Om ni ärbet bra
nu, ska ja tala om en gåta för er åt kvälln". De här återgivna
sagorna mindes hon mycket väl, men övriga sagor hade fallit
hänne ur minnet. Av mytiska sägner ock folktro hade hon
däremot ett rikt förråd.
S. P. = änkan Sara Persson i Solbärg, Anundsjö sn,
f. därstädes år 1869. God sagoberätterska, som ännu gärna
vid något glatt tillfälle berättar sagan om Lill-Pär ock StorPär. De av hänne här återgivna sagorna hade hon i sin
barndom hört berättas av ett valljon, en kvinna med vilken
hon var tillsammans ock vallade. ' Denna kvinna, då ej så
gammal, var född i byn Tjärn, troligen omkr. år 1850. —
Denna nordliga del av den stora skogssocknen Anundsjö visade
sig för övrigt ovanligt givande, när det gällde folkdiktning.
Vad fästseder o. d. beträffade, var trakten karg, men däremot
flödade det av lekar, visor, ramsor, gåtor o. d. Flera spår
visade även på en tidigare mera utbredd sagotradition, men
av denna återstod nu endast få räster.
J. N. Se 6. Denna saga mindes hon, därför att hon
ofta berättat den för ett av sina barnbarn.
26 A. S. P. Se 24.
26B. J. N. Se 6.
26 C. L. K. = arbeterskan Lina Karlsson i Viken, Ramsele
sn, f. i Stenviksstrand i Ramsele år 1873.
27. B. V. = födorådstagerskan Brita Västerlund i Orrnäs,
Bodums sn, f. i Rotnäset i Tåsjö sn år 1858. Hännes mor
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berättade sagor ock sjöng visor, ock ungdomen samlades gärna
omkring hänne; män dottern kan nu ej återgiva mer än ett
fåtal 'av sagorna, den enda undersagan, som synes, i mycket
fragmentariskt skick. Berättade f. ö. en del sägner, en av
dem mycket detaljrik, utformad nära nog som en saga.,
E. J. Se 10. Denna saga har sagesmannen hört av
sin svåger: "Dä där berätta en svåger till mäj. Han var, nog
en 15-20 år äldre än jag. Han var född i Terrsjö (Ramsele
sn). Han bruke berätt sä mykke gåter o ävantyr".
A. 0. Se 18.
E. S-d. Se 21.
31-32. K. V. Se 11.
A. R Se 23.
E. J. Se 10.
A. 0. Se 18.
Sagesmannen en omkring 20-årig bondson, som tillfälligtvis kona in i en gård, där upptecknaren arbetade, ock
därvid spontant berättade denna lilla saga. Några sagor därutöver kunde han ej.
Av upptecknaren vid något tillfälle hörd i Arnäs sn.
Berättades av en kvinna från Smedsbyn.
E. J. Se 10.
J. L. = skräddaren Johan Lindblom i . Vallen,. Arnäs
sn, f. därstädes år 1870.
L. S. = hemmansägaren Lars Sedlund i Söredsta, Fjällsjö sn, f. i Sunnansjö i Fjällsjö sn år 1876. Minns tydligen
denna saga endast på grund av dess skämtsamma innehåll.
J. N. Se 6.
K. V. Se 11.
J. N. Se 6.
41 C. F. Ö. = änkan Fanny Östman i Vallen. Ramsele sn,
f. i Sandviken i Ramsele sn år 1866. Fadern var på sin tid
klockare. Sagesmannen livligt intresserad av lekar ock visor,
av vilka hon kan en mängd. Av sagor minns hon däremot
endast två små friarsagor.
42 A. K. V. Se 11.
A. B. Se 23.
B. V. Se 27.
43A. F. Ö. Se 41 C.
43 B. S. B. = änkan Sara Björklund i Jansjön, Fjällsjö sn,
f, därstädes år 1862. Har intet sagoförråd, berättar mäst om
seder ock bruk.
43 C. E. S. = änkan Eva Sjökvist i Krånge, Junsele sn,
i Vallen i Junsele sn år 1862. Mindes några friarsagor
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ock en kedjesaga, återgav dessutom gåtor ock sägner samt
berättade om magiska bruk.
43D. J. N. Se 6.
I. S. = torparhustrun Ida Sjöberg i Lunnön, Arnäs sn,
f. därstädes år 1866. Sagan har hon hört av sin svärmoder,
som var från V. Gundsjö i Själevads sn. Har f. ö. intet förråd
av traditioner.
B. V. Se 27.
E. S. Se 43 C.
A. S. = änkan Anna Sundelin i Solbärg, Anundsjö sn,
f. därstädes. Omkr. 65 år Mindes endast några skämtsagor,
berättade f. ö. om magiska bruk. Hade ett livligt ock mustigt
ordförråd.
J. N. Se 6.
B. V. Se 27.
St. A. Se 5.
K. B. = änkan Karin Bylund i Bygdom, Arnäs sn,
f. i Angsta i Arnäs sn år 1855. Har f. ö. intet förråd av
sagor, utan berättar om seder ock bruk. Sagan har medtagit's
här som variant, ehuru den upptecknats under en annan resa.
51-52. E. S. Se 43 C.
53. B. V. Se 27.
54 A. E. S. Se 43 C.
54B. K. V. Se 11.
55 A. 0. N. Se 1. Denna saga sade han sig minnas,
därför att han hade tyckt, att deg var "så knepig".
55 B. S. P. Se 24.
A. Q. Se 18.
A. S. Se 47,
J. N. Se 6.
A. K. = födorådstagerskan Anna Källkvist i Nordantjäl,
Ramsele sn, f. i Stenviksstrand i Ramsele år 1851. Berättar
f. ö. en del sägner.
60A. St. A. Se 5.
E. S. Se 43 C. Denna saga säger hon sig ofta ha
berättat för sina barn, når de voro små ock hon ville förmå
dem att hålla sig stilla.
A. L. = bondhustrun Andrietta Lidfors i Åsmon,
Ådalslidens sn. Omkr. 65 år. Känner i övrigt inga sagor.
B. V. Se 27.

Löv= ock mosstäkt i Sorsele.
Svar på Landsmålsarkivets frågelista nr 7.

Av 0. P. PETTERSSON.
I äldre tider har man inom Sorsele socken i Lappland insamlat
stora mängder av löv till vinterföda åt kreaturen. Man strök
löv ock kwista 10221 ock band samman kvistarna till kärvar. De
arter av löv, man strök ock kvistade, voro björklöv, sälglöv,
asp- ock rönnlöv samt videlöv.
Man var ivrig att anskaffa rikligt av löv åt fåren, ty när
dessa fingo äta löv i riklig mängd, växte deras ull lång ock
blev mjuk ock vågig.
Under den tid på sommaren, då rönnen hade löv, var man
ivrig om att taga rönnlöv, med vilket bären fingo följa. Sådant
rönnlöv, uppblandat med bär, ansågs vara till ladom at krckka,
en hälsobringande mat för kreaturen.
Björklöv ströks för att användas såsom färgämne. Men för
detta ändamål fick man lov att stryka lövet tidigt på försommaren, medan löven voro små som micsora2. Detta löv
är kådigt ock segt, ock med detta löv färgade man bomullsgarn, så att det blev vackert lkvga43.
Man strök allt slags löv av buskar ock kvist. Att stryka
löv var kwinfoUsarbeta. Kvinnan gick med den öppna tunnsäcken i vänstra handen, strök av lövbladen, med den högra
handen ock lät dem falla i säcken. När säcken blev full,
slängde hon den på ryggen ock gick hem med den till. hem—
gården. Där bredde hon ut lövet på stugpgolvet eller på
golvet i fähusladan eller någon annan lada, at±t det skulle _få
ligga ock bliva torrt. Därefter hopade man det hög uti en
laduvrå, där det fick ligga orubbat till vintern.
högg av lövkvistar från _buskar ock träd.
lövgult, gult som ungt löv.
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Inom här ifrågavarande trakt tyckes man ej hava haft för
sed att taga stor lövkvist ini stugan eller ini ett uthus ock
med kniv skära av de spädaste kvistarna med löv eller kanga
löv, såsom det kallas på andra orter, t. ex. i Vilhelmina.
Även under de allra bästa fårar, då ängarna voro väl beväxta, kvistade man löv, ty lövet var en bra "stillning" (föda)
åt kreaturen. Men under somrar, då slåttesmyrarna voro dåligt växta, fick man med all kraft fl a sce pa kc'erkal.
I närheten av de flästa byar fanns i äldre tid mer eller
mindre vidsträckta lövskogar i gembranana, sträckor där längre
tillbaka i tiden skogseldar hade gått fram ock förstört barrskogen. I dessa lövskogar kunde man sommare efter Bommare
kvista löv i större eller mindre mängd. Utav buskarna högg
man kvistar ock toppar, så att lövskogen efter kvistningen
var till det närmaste alldeles befriad från löv. Men om ett
par sommare framåt hade nya kvistar ock telningar växt fram,
så alt man ånyo kunde göra en god lövskörd i samma lövskog. Lövskogen i byns omedelbara närhet stod emellertid
icke ut mea lövskördande under en längre tid, ock från denna
skog -kunde man ej samla tillhopa en tillräckligt stor mängd
av löv. Man fick finna sig i att begiva sig till trakter på
längre -avstånd från byn, där lövskog var att finna. Bästa
lövskogen fann man i brimana 2. I sådana fann man stor
ungbjörk med stort ock stadigt löv i riklig mängd på kvistarna ock därtill rts, tätväxande småbjörk, som var lätt att
hugga.
Under veckorna i förra hälften av juli månad började man
kvista löv för vinterbehovet. Med detta arbete fortsatte man,
till dess att slåttandtiden tog vid under Saraveckan, tiden
från 17 till .23 juli. Men det löv, man kvistade före ' slåttanden, räknades icke som det bästa, emedan lövkvisten under
den; tiden är så seg, att kreaturen ha svårighet med att tugga
av den, då lövriset gives helt åt dem. Efter slåttanden tog
man även löv, så -mycket man kunde hinna med, så länge
lövet höll sig grönt på träden ock buskarna. Det löv, man
1 ägna

•myeket arbete åt att kvista björklöv.

svedjemarkerna.
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kvistade efter slåttand-en, var bättre än det man tog före
slå,ttanden, ty i detta löv voro kvistarna så fronl, att de med
lätthet kunde tuggas av.
De redskap, man använde vid lövkvistningen, voro utom
yxa ock kniv en lkfervc, en slags stor kniv med udden böjd
bakåt till en hake, med vilken man kunde haka fast ock böja
ned lövgrenar, som sutto högt upp på trädets stam. Lövskäran var ej i allmänt bruk. Mästadels gjorde man sig lövknivar av stycken ur avbrutna liar, vilka man försåg med
träskaft, eller ock lindade man en tygremsa omkring änden
av ett sådant liestycke, så att man kunde hålla det i handen
utan att därmed såra sig.
De som skulle ut i skogen för att kvista löv, lktagara,
rustade sig tidigt om morgonen med matkont ock kaffepanna,
yxor, lövskäror ock lövknivar ock begåvo sig till en trakt,
där det fanns gott om lövbjörk. När man nådde stället, såg
man ut en plats, där det var lämpligt att tända eld ock där
marken var bekväm att sitta på, när man skulle äta sina måltider. På denna plats lämnade man konten ock kaffepannan,
ock sedan högg man i med arbetet. Karlarna fällde massor
av lövbjörkar, ock kvinnorna kvistade småkvisten från björkarnas grenar ock från alla buskar, som stodo i deras väg. När
karlarna hade fällt en stor mängd björkar, så grepo även de
till lövknivarna ock kvistade av lövkvisten. Alla lade de
kvistar, som de höggo lös, i god ordning med liona 2 åt samma
håll på en lång kvist, kallad MO. Efter behov lade man ut
sådana band på marken. Man lade ihop kvistarna på bandet
till en limparv 4. När kärven var tjock nog, böjde man upp
bandet omkring kärven ock lade bandets rotände ock toppände samman, vred ihop de sammanlagda ändarna ock stack
in det sammanvridna' stycket under bandet på kärven, vilken
hölls ihop av bandet. När det led ett stycke fram på dagen,
lågo lövkärvar i stort antal vida omkring på marken.
Blandad med björken, växte även asp. Asparna fälldes jämte
björkarna, ock asplövet lades i kärvar tillsamman med björkspröda.

2

rotändarna.

3

band.

4 lövkärve.
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lövet. Men aspstammarna kvistades noga av, så att de blevo
fullt släta, därefter skars barken på dem av i långa stycken
medels snitt runtom stammarna fck skars upp med ett långt
snitt längs stammens ena sida, varefter barken lösprässades
från stammen med yxan eller med trädkilar. De lösprässade
barkrullarna stuckos ini varandra, de mindre i de större, så
att man erhöll en tung rulle av aspbark. Sådan aspbark i
rullar kallades lihrskavi.
Sedan man hade arbetat i lövskogen till ett-tiden på dagen,
tog man sig en vilostund ock slog sig ner på den lilla slätt,
där man hade lämnat kvar matkonten ock kaffepannan. På
marken där växte hög ock tät s i a 2, så att där var behagligt
nog att sitta. Man tände eld ock hängde kaffepannan på en
björkstake över elden. När pannan hade fud op 3, satte man
ned den på glöden i kanten av brasan, så att kaffet i den
skulle få 1can4. Ur matkonten tog en av kvinnorna fram
kdfahscelara, två koppar ock två fat, gräddflaskan, smörasken,
bröd, ett stycke av en koost ock ett stycke torkat fårkött.
Så var det dukat till middagsmålet på den rena, mjuka sian.
Kvinnan öppnar smörasken, ock alla dra knivarna ur slidorna
i bältena ock mubabana. Var ock en bryter åt sig ett stycke
bröd, tar sig ur smörasken en klump smör med kniven ock
Min ut, breder ut, smöret på brödet till en smirrbeta, skär
sedan ut en bastant skiva ur oststycket ock lägger på betan,
lägger ett brödstycke till lock på denna ock börjar äta. kwinfolka, som sitter närmast kaffepannan, slår upp kaffe i den
ena koppen, slår i kaffet en skvätt ur gräddflaskan ock räcker
koppen åt en av karlarna, slår sedan i den andra koppen åt
den andra karlen. När kopparna komma åter, blir det flickornas tur att få slå i åt sig en kopp vardera. Sedan vankas
det att få en andra kopp var ur den stora pannan. Icke
kommer det i fråga att skölja ur kopparna, efter att man har
druckit ur dem. När tredje koppen kommer till en i laget,
1 rullskav. Första sammansättningsleden sammanhänger med värbet lur, 'rulla in, svepa in'.
2 Best. form sing. av växtnamnet
3 börjat koka ock kokat en stund.
sia (Aira ca3spitosa).
4 bliva klart.
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ställer han koppen på marken, tar åt sig köttstycket, skär i
koppen en hop köttskivor ock äter dessa med kaffet ur fatet.
Torrköttet är ett omtyckt kcifasavan Men något socker har
man icke med sig till skogen, om man än hemma i gården
har ett sockerstycke om ett par skålpunds vikt. Mjölkflaska
hade man icke med sig till lövskogen.
När man hade ätit, lade man sig raklång utefter backen
ock vilade sig en stund. Bestod arbetslaget av ungdom eller
av ungdom ock äldre, så hände nästan ständigt, att de unga
hade något fyr för sig med varandra. Den yngre flickan i
laget tar en kaffekopp full med vatten, reser sig upp ock
kastar vattnet ur koppen mitti ansiktet på den unge drängen,
kastar koppen i gräset ock är 0442 att ta till flykten. I en
blink är drängen på benen. Flickan sätter av in mellan
buskarna. Han sätter efter hänne, ock det bär av i krokar
ock svängar mellan träden ock buskarna. Vid elden har man
rest sig sittande för att se efter, vilken ände det skulle ta för
flickan. Drängen hinner hänne, fattar hänne om livet med
armarna, slänger hänne handlöst till marken ock ställer sig
sedan på knä över hänne, så att han har vardera knäet vid
flickans sidor ock håller hänne fast med benen, så att hon
ligger som i skruvstädet. Han river, handen full med gräs
ock mossa ock gnuggar hänne med gräs- ock mosstussen kraftigt i ansiktet. Flickan får ge sig ock börja bedja drängen
vackert, att han skall släppa hänne ock låta hänne stiga upp.
Han gör, som hon ber, ock springer till matstället ock kastar
ned sig på marken. Flickan kommer efter honom i sakta
mak, ock då hon närmar sig de övriga, vräker hon ur sig
_ovett över drängen för att han har varit så hårdhänt med
hänne. I handen bär hon en stor kösops. Den kastar hon
med kraft mot drängens huvud. Soppen träffar drängens
kind ock splittras i smulor. "Håll dig bara i styr, eljes kommer jag ock lägger ned dig en gång till", hotar drängen.
"Jo, du, fry dig4, för då skall du få se på annat", hotar flickan.
-De, som höra på flickan, ta till att storskratta. Flickans
1 kaffesovel.

2 färdig.

8

kosvamp.

4 våga dig bara.
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störsinai rinner bort, ock hon skrattar alt va hon er go for 2

med de andra.
Så bär det i arbete åter. Husbonden tar sig för att sätta
upp lövhässjor. De övriga kvista löv ock göra kärvar. Till
lämplig plats för lövhässjan tar han ett ställe, där han kan få
välja ock använda en lämpligt tjock björkstam såsom ena
hässjestör i hässjan. Fick man en jordfast björkstam till stör
i ena änden av hässjan, så kunde denna ogärna vräkas omkull av stormen. Bredvid björken trugade han ned i marken
en i änden tillspetsad lång björkstör. Björkstammen ock stören bildade det ena störparet i hässjan. Ett andra störpar
satte han upp av två störar eller stänger på så långt avstånd
från förra paret, att man skulle kunna lägga 25 ä 30 lövkärvar bredvid varandra mellan störparen. Sedan skar han
åt sig en stor bunt av långa vidjor. Dessa skulle han fläta
in till hässjeband mellan störarna i ändarna av hässjan. Han
tog en vidja ock lindade toppen av den omkring ena stören
ock vred till lindningen kraftigt, förde sedan vidjan till andra
stören ock böjde den ett par varv omkring denna, förde sedan
vidjan till första stören ock vred den kring denna, ock lät
sedan änden av vidjan lägga sig mot andra stören; ock hade
då första bandet färdigt. Detta band fästes vid pass en aln
ovan marken. Band efter band flätade han sedan uppefter
båda störparen på så stort avstånd mellan varven, att en stång
ock en lövkärve på den kunde få rum mellan banden. I varje
störpar band han in trätton till fämton band, ty inom denna
trakt hade man för bruk att göra så höga lövhässjor. Nu
hade mannen att rust 3 hässjebänken i hässjan. Han högg till
två par en ock en halv aln långa björkkubbar ur ett par armtjocka björkstammar. Smaländarna på kubbarna yxade han
spetsiga, ock i grovändarna högg han in klykskåror. Kubbarna
slog han ned med yxhammaren i marken, en kubbe bredvid
varje hässjestör litet innanför störarna. Detta var hiefbceek.stapa 4. I klykorna på stolparna lade han ett tvärträ från ena
stolpen till den andra. På dessa tvärträ lade han två långa
•

4

•

2 allt vad hon förmår,
häftiga vrede.
hässjebänkstolparna.

3 anordna.
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stänger i bredd, på mer än en halv alns bredd från varandra.
Dessa stänger nådde längs hässjan i dess helhet. Härmed
hade han hässjebänken färdig. Nu bar det av för mannen
in åt granskogen. Där sökte han efter ock högg ock kvistade
av tkir-ragana, förtorkade späda stammar av tall ock gran, ty
sådana ville han hälst hava till stänger i hässjan, emedan de
voro styva ock icke böjde sig under lövkärvarna. Men fann
hån icke nog många sådana, fick han nöja sig med att kvista
upp lämpligt grova björkstammar till hässjestänger. Före
fyratiden hade husbonden rusta, db11 två hässjor för lövet.
Vid den tiden på eftermiddagen var den ena pigan på matstället, tände där eld ock kokade kaffe ock lade upp mat ur
konten ock ropade åt sina arbetskamrater: "Kom ock drick
kaffe!" I en hast sutto alla vid maten ock kaffepannan. Nu
skulle man i all hast förstärka sig med en ttitavafbit 2 ur konten ock dricka ,ett par, tre koppar kaffe till mans. Men vila
sig hade man nu ej tid till, ty nu skulle det bära till med
att hässja lövet.
Husbonden ställde sig vid hässjan för att hässja lövet. De
tre övriga fingo bära fram kärvarna till hässjan. Drängen
slängde ända till fämton kärvar på ryggen till lövbörda.
Kärvarna höll han fast på axlarna medelst grepp med händerna, om kärvarnas toppändar. Kvinnorna kunde ej taga så.
stora bördor, men alltid rad dsm vces att bära tio till tolv
kärvar. Bärarna sågo ut som lövstackar, som foro fram mot
hässjan. Husbonden lade in kärvarna på hässjebänken, sköt
in en hässjestång ock lade den på banden i störarna, lade in
kärvar på stången ock sköt in en andra stång i hässjan, vilken
med varje varv växte till på höjden. I varvet lade han tjugofäm till trättio kärvar. Att börja med stod han på marken,
då han hässjade, men inom kort blev lövlagret så högt, att
han ej längre nådde upp med kärvarna. Då måste han kw
op i hässjan ock sitta på stången, medan han hässjade. Då
fick den ena av kvinnorna stå vid hässjan ock med en lovkrok 4 sända upp kärvarna åt heefan5. När hässjaren hade lagt
4

1 satt upp.
2 litet till aftonvard.
lövtjuga.
5 den, som hässjar.

3 förmådde de.

PETTERSSON, LÖV- OCK MOSSTÄKT

61

in översta varvet i hässjan, lades ovanpå detta, en stång, ock
ovanpå denna lade man ett tak av grandorgl eller näver, ock
ovanpå detta tak lade man en stång mellan Störarna längsefter
taket ock en stång på vardera sidan om störparen. Nu återstod att skida' hässjan, d.. v. s. resa stadiga stödjestänger på
vardera sidan om störparen ock slå ned ändarna av stöden i
marken, så att icke stormen skulle förmå att bryta hässjan
0226,1' eena. ' Till sist bar man alla aspskavbuntarna, licrskavas,
till hässjan ock städade in det under den högt belägna hässjebänken. Härmed hade man hässjan färdig ock fick nu lämna
hänn.e på gtts f&i.syn4 till dess det blev vinter ock snöföre.
I hässjan voro alla kärvarnas toppändar vända åt hässjans
solsida. På, ändarna av stängerna, vilka sticka fram utanför
det ena störparet, hässjade man ej upp kärvar. Inom Sorsele
socken har man i allmänhet ej hässjat ändhässjor, man har
nöjt sig med ätt hässja både löv ock foder inom störarna i
hässjan. 1 följd härav har man kunnat använda större .]ängd
av stängerna inne mellan störarna, än då man skall hava
hässjat på stängernas ändar utanför ena störparet.
Sedan denna hässja var färdig, började man hässja i den
andra, men man hade ej lövkärvar nog för att fylla denna
hässja med.
I solnedgången avslutade man arbetet för dagen,. Nu återstod att gå den ganska långa vägen till hemmet, vilken gick
backe upp ock backe ned i oräkneliga krokar.
En duglig lövtagare kunde på en dag taga 200 till 250 lövkärvar. Men man vet att tala om en ock annan person, som
var så. snce15 i arbetet, att han kunde taga ända till 300 kärvar
om dagen. Men många var det icke som pk Ut Me 6 att taga
så mycket.
Stundom brydde man sig icke om att yra hiefan at WO.
Man nöjde sig med att hässja lövet i ståkas. En lovstack var
simpelt inrättad. Man reste ett varv av lövkärvar med lånan 9.
mot marken runt om en tall- eller granstam ock utanpå detta
3 jfr ovan
2 stödja:
grankvistar som äro rika på barr.
5 snabb: 6 förmådde. 7 sätta
4 i. Gudsvård.
s. 57 not '1.
rotänden.
8 lövstackar.'
upp hässjor för lövkärvarna.
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varv flera andra varv. Ovanpå dessa varv reste man flera
varv utanpå ock över varandra, så att stacken nådde en betydlig höjd. Till sist beklädde man stacken utanpå med
stänger, tätt invid varandra. Stängerna ställdes på marken ock
fingo upptill luta mot trädets stam.
Tog man löv i rägnväder, kunde man ej hässja det omedelbart, efter att det var taget i kärvar, utan nu måste man resa
upp kärvarna mot busk- ock trädstammar eller ock hänga upp
dem i toppen på avkvistade buskar.- Kärvarna fingo sedan
stå ock hänga kvar, till dess att torkväder inträffade. Att
taga löv i rägnväder var ett vedervärdigt arbete, ty man blev
ej blöt i kläderna blott av det vatten, som kom ned från himmelen, utan blev därjämte översköljd av det vatten, som sprutade ned från kvistarna i de björkar, man skulle hugga ned,
ock från de kvistar, man skulle hugga löv av. Från morgon
till kväll fick man gå Not S8M 16man1. Sådana dagar blev
det just intet av med att äta eller vila sig någon stund, ty
det var allt för ökaskalzta att sitta stilla, då man var alldeles
fuNots i kläderna.
När man om hösten började sti/ 4 kräken ock ännu för snöbristens skull ej kunde köra hem löv från skogen, bar man
hem sådant i sagan5. Men så snart det blev körföre, forslade
man hem lövet ock aspbarken i höskrindorna.
krdka yr ölildit sned pet lhva.6 I lövet är det mycken föda,
ock utav löv hålla sig kräken friska ock släthåriga. Kärvlöv
stillade man åt kor, får ock getter. Man tog blott bort bandet
av lövkärvarna ock lade sedan lövriset åt kon i båset ock åt
fåren ock getterna. Korna åto ej blott upp löven utan även
kvistarna, så att det lämnades kvar bara korta kviststubbar
att hams, samla ihop, ock bära undan ur båset. Men då korna
åto sådant löv, som var kvistat före slåttanden, blevo de scirtcent7 av de sega kvistarna, så att de hade svårt för att kunna
äta hö. Utav att äta löv få korna kraftig mjölk ock bli
blöt som en lom.
2 otrevligt.
3 genomvåt.
bärvidja.
6 kreaturen äro högeligen lystna efter
7 fingo sliriga tänder.

fodra.

1

5

löv.
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flckt tt hdral. Även åt hästarna gav man löv. Man lade lövkvist i krubban. Hästen knapprade i sig alla blad av kvistarna, men av själva kvisten åt han intet. Hästarna tyckte bra
om löv ock mådde väl av det.
Men man behövde även rent löv, som var befriat från
kvist. När det var riktigt kallt, tröskade man löv. Man befriade kärvarna från banden ock bredde ut lövkvistarna på
ladugolvet ock piskade dem med käppar, så att alla lövbladen
föllo lös från kvistarna. Man skakade så upp kvisten ock
bar undan den, ock man hade då på golvet en hög av rent
löv. Detta rena löv blandade man sedan i avan2 åt mjölkkorna ock i hiestdygas, då man kokade den till föda åt
kreaturen.
Tillsamman med lövet forslade man hem det litrskav, man
hade under hässjebänkarna i lövhässjorna.4 Rullar av aspbarken ställde man in i ett stort träkar ock fyllde karet till
brädden med vatten. I detta vatten fick barken vara kvar,
till dess den blev riktigt väl uppmjukad, därefter tog man
upp den ur karet ock lät vattnet rinna av den. Därefter skar
man sönder barken i små spånor ock gav dessa såsom födoämne åt kor ock hästar. Korna åto aspbarken gärna, ock
hästarna åto den med stor begärlighet.
Lövet var för bönderna till stor nytta. Men somliga år
blev det svagår på lövskörden än i en trakt, än i en annan.
Orsaken till ett sådant svagår var, att lkmarkans slog sig på
lövskogen ock gnog 6 tätt med hål i lövbladen, så att dessa
dugde lita hel igantig din Det hände sina år, att lkma7kan
åto upp lövbladen så väl, att det icke var annat kvar av dem
än de små fina kvistgrenar, som sitta inuti bladen. När lövmaskarna hade huserat på detta sätt i lövskogen, hade bönderna intet löv att kvista, ock detta var till stor skada för dem.

i få slätt hår.
2 "Värmningen", halm, agnar, löv ock bladrikt
hö, som man kokar upp i vatten.
3 hästgödsel.
4 Jfr s. 57
i det föregående.
5 fjärillarver.
6 gnagde.
7 till nästan
ingenting.
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Inom Sorsele har man aldrig under barm arkstiden samlat
förråd av någon slags mossa eller lav till föda åt kreaturen.
Till varje by ock hemman inom socknen har hört ett stort
antal av måsamyranl. Av dessa har man haft ganska liten
nytta. På inmssamyran har man tagit upp någon mindre
mängd mossa. Med grekftyksa2 har man hackat lös mossklumpar.
Dessa har man hässjat upp i enkelt inrättade små hässjor eller
satt upp dem på snågana, som man stuckit ned i myren ock
på dem stuckit upp mossklumparna till skylar. Under vintern
har man forslat hem denna mossa i höskrindan, tröskat ock
rivit sönder mossklumparna ock strött den sönderdelade mossan under fåren ock kalvarna i frirbsek, ock kålvjpettz. Sådan
mossa har man även lagt i dpekcistomta4, innan man där börjat
lägga upp en ny dbekas i stället för den, som blivit utkörd
på åkrarna.
I sankorna på rödmossamyrarna har man med händerna
rivit upp mjuk, gråvit mossa ock hängt upp den på störar
ock stänger, där den fått torka. Denna mossa har man burit
hem i tunnsäckar ock använt den till törkm8sa. Om vatten
spilldes ut på golvet, hade man torkmossan att torka upp det
med, ock sedan man hade skurat golvet med sand ock skurkvastar, sköljt ock skrapat det, torkade man till sist noggrant
av det med torkmossa.
Invid en kallkälla eller i ett kallkällsdrag, där vattnet
sipprar fram genom mossan på myren, drog man med händerna upp lång, vit mossa ock bredde ut den på tuvorna eller
hängde upp den på, stänger, så att den måtte bli torr. Man
bar hem denna mossa i säckar ock bredde ut den på stugugolvet eller, annat golv, på det att den skulle bli grundligt torr
alltigenom. Denna mossa var besinmssan'. Med sådan mossa
bäddade man på bdinNuta6 , vilka man hade lagt ut på knäna.
På mossan lade man det späda barnet, lindade in det i klutarna
ock virade om med biinhn7 . Barnmossan var utmärkt bra
att ha under barnet, ty den sög väl upp allt vått, som barnet
mossbeväxta myrar.
2 tväryxan.
3 i grovänden tillspetsade
5 barnmossa.
störar.
4 gödselstaden.
6 barnblöjorna.
7 barnlindan.
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lämnade ifrån sig, så att det kunde få ligga torrt, till. För
varje gång man lindade om barnet, tog man bort den mossa,
som låg i klutarna, ock lade på dessa ny, ren mossa. Man
vill göra troligt, att föräldrar inom Sorsele aldrig varit rädda
för att barnet genom att ligga på mossa skulle kunna ådraga
sig någon ond åkomma, ej häller skall man hava haft för sed
att lägga eldkol eller spotta i mossan för att därigenom skydda
barnet för att råka ut för något ont. Huru pass tillförlitliga
dessa påståenden kunna vara, får man för denna gång lämna
därhän. Ovanligt var ej häller, att man bäddade med mossa
i vaggan under barnet. Barnet fick där ligga omedelbart på
den mjuka mossan.
Inne mellan träden i granskog växer hicsmssan. Den är fin
ock mjuk ock bråno lång. Då man var i färd med att timra
upp något vårmhus 1, plockade man husmossa, fyllde den i
säckar ock bar fram dessa till timringen. Med den mossan
mirsa 2 timmerkarlarna husväggarna, så att de blevo täta. Timmermännen lade mossan i måsarcenan mellan stockarna, så att
det skulle bli tätt mellan dessa, för att värmen skulle hålla
sig kvar inne i huset.
När man icke hade kvar något hö att giva åt hästarna vid
den tid om våren, då marken nyss hade blivit :bar, men intet
gröngräs ännu hade hunnit spira upp, brukade man plocka
björnmossa ock giva den åt hästarna, ock dessa åto denna
mossa skåpht bra.
1

5

något hus, som skulle hålla värme om vintern.

Sv. landsmål 1931

2 mossade.

Undersökning av svenska dialekter
ock folkminnen.
Landsmålsarkivets årsberättelse 1930-1931.
Av HERMAN GEIJER.

1. Organisationsförhållanden.
De sedan länge svävande frågorna rörande landsmålsundersökningarnas organisation fingo vid 1930 års riksdag följande
lösning.
Genom k. proposition till 1930 års riksdag, 8:e huv. p. 271,
äskades till bestridande av med landsmålsundersökningarna i
riket förenade kostnader ett anslag å extra stat till ett belopp
av 59,940 kr., därav 40,120 kr. beräknades för landsmålsarkivet
i Uppsala ock återstoden, 18,820 kr. för landsmålsundersökningarna i Lund. Både i fråga om Uppsalaundersökningarna
ock i fråga om Lundaundersökningarna beräknades, att de
behov, som ej kunde fyllas genom de äskade statsanslagen,
skulle fyllas genom lotterimedel. Detta torde i stort sett kunna
sägas innebära en sådan fördelning, att organisationsramen
ock driftkostnaderna jämte en kärna av undersökningsvärksamhoten skulle bekostas av statsanslag, men undersökningarnas
genomförande i övrigt av lotterimedel.
Ovannämnda k. proposition till 1930 års riksdag utgjorde
en väsentligt modifierad ock reducerad omarbetning av motsvarande framställning till 1929 års riksdag', som av riksdagen
avslogs under uttalande av den förhoppning, att, så vitt möjligt,
I K. Maj:ts prop. nr 115 till 1929 års riksdag.
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redan till nästkommande riksdag måtte kunna framläggas ett
på ny utredning grundat förslag i ämnet.' Skillnaderna
mellan de båda ovannämnda k. propositionerna voro — i vad
rör landsmålsarkivet i Uppsala -- huvudsakligen följande. Under
det ovan berörda framställning till 1929 års riksdag avsåg
att på en gång organisera dialekt-, folkminnes- ock ortnamnsundersökningar, begränsade sig motsvarande framställning till
1930 års riksdag därhän, att allt som avsåg folkminnesundersökningar tils vidare uppsköts. Vidare uteslöts den för de
olika dialektundersökningsinstitutionerna i riket gemensamma
nämd, som ingick i 1929 års plan, men som nu avsågs skola
kunna umbäras därigenom, att förbindelsen mellan de olika
institutionerna tilsvidare uppehölles som hittils genom fria
förhandlingar frän fall till fall, utan fast reglerade former för
förbindelsen. Med hänsyn till uttalanden i ovannämnda riksdagsskrivelse 1929 hade i 1930 års regeringsförslag i ämnet
antalet av de vetenskapliga medarbetare vid landsmålsarkivet
i Uppsala, för vilka fastställt arvode av statsanslag beräknades,
minskats till blott en, under det i 1929 års motsvarande
regeringsförslag t v å sådana medarbetarearvoden begärdes.
En annan skillnad mellan 1930 ock 1929 års k. propositioner
i ämnet består däri, att år 1930 endast äskades arvoden på
extra stat, under det att de befattningar, till vilka arvoden
äskats år. 1929, hade karakteren av personliga befattningar
på indragningsstat. Minskningen i antalet begärda medarbetarebefattningar motvägdes i viss mån därav, att i 1930 års ovannämnda k. proposition äskades, utom arvode till föreståndare
ock till en vetenskaplig medarbetare, jämväl ett belopp av
22,000 kr. till "expenser m. m.", varunder innefattades landsmålsarkivets driftkostnader av alla slag, i huvudsak motsvarande vad som — utom föreståndarens arvode — utgått ur
det gamla statsanslaget till "undersökningen av svenska folkmål", inklusive arvoden till arkivets expeditionspersonal.2 I
ovannämnda k. proposition till 1929 års riksdag, som genomgående inriktats på att blott kräva personliga befattningar
2

1929 års riksdagsskrivelse nr 279.
Se statsvärksprop. till 1930 års riksdag, 8:e huv. p. 271, s. 698 f.
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på indragningsstat, saknades varje motsvarighet till sistnämnda
post å 22,000 kr. i 1930 års k. proposition.
På samma gång 1930 års k. proposition i sistnämnda punkt
närmare anslutit sig till bestående förhållanden, innebar dess
framställning härutinnan också en viss tillnärmelse till vad
som yrkats av de sakkunnige, professorerna 0. von Friesen,
Emil Olson ock Nils Lithberg, vilka i november 1928 tillkallats
av dåvarande statsrådet ock chefen för ecklesiastikdepartementet Cl. Lindskog för att inom departementet biträda med
utredning av vissa frågor rörande organisationen av de genom allmänna medel understödda folkmåls-, ortnamns- ock
folkminnesundersökningarna. Desse sakkunnige ("1928 års
traditionssakkunnige") ha i sitt den 23 december 1928 daterade
betänkande, som återfinnes i ovannämnda k. proposition nr 115
till 1929 års riksdag s. 56-76, i huvudsak angivit de linjer,
som sedan vid dessa frågors behandling följts. Den enda
sakliga skillnaden mellan dessa sakkunniges förslag beträffande
dialektundersökningarna ock den meranämnda propositionen
nr 115 till 1929 års riksdag bestod däri, att de sakkunnige
ej stannade vid att blott föreslå inrättandet av ovan berörda
personliga befattningar, utan därjämte yrkade på inrättande
av extrastatsbefattningar för åtminstone kärnan av landsmålsarkivets expeditionspersonal.
De olägenheter, som skulle bli följden av den i 1930 års
proposition i ämnet beräknade minskningen av antalet vetenskaplige medarbetare vid Landsmålsarkivet i Uppsala från två
till en, föranledde i båda kamrarna likalydande Motioner. I
dessa motioner, nr 139 i Första kammaren, undertecknad av
N. J. F. Almkvist, K. G. Westman ock Per Gustafsson i
Benestad, samt nr 307 i Andra kammaren, undertecknad av
A. Thomson, Ivar Anderson i Norrköping, F. W. Sandwall,
011as Erik Andersson i Ovanmyra, P. S. Hedlund i Häste ock
Anders Olsson i Mora, yrkades, att det av K. Maj:t äskade
beloppet måtte höjas med 8,100 kr. för att möjliggöra anställandet av två i stället för en vetenskaplig medarbetare
vid denna institution. Riksdagens beslut utföll i enlighet med
motionärernas hemställan, vadan riksdagen till bestridande
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av de med landsmålsundersökningarna i riket förenade kostnader, för budgetåret 1930-1931 anvisade ett anslag å extra
stat av 67,040 kr., varav 48,220 kr. beräknats för Landsmålsarkivet i Uppsala ock återstoden, 18,820 kr., för landsmålsundersökningarna i Lund.
Genom k. brev den 20 juni 19 30 föreskrevs, att från
ock med den 1 juli 1939 tils vidare, så länge riksdagen för
ändamålet anvisar medel, skola vara anställda vid Landsmålsarkivet i Uppsala dels en föreståndare, med rätt för denne
befattningshavare att åtnjuta avlöning. m
- otsVarand e lönegraden
B 30, dels ock två medarbetare, med rätt för var ock en av
dessa befattningshavare att åtnjuta avlöning motsvarande lönegraden B 26, skolande i avseende å samtliga nu nämnda befattningshavare gälla bestämmelserna i § 33 av kungörelsen den 26
juni 1925, nr 356, med avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie
befattningshavare vid statsdepartement ock vissa andra värk,
tillhörande den civila statsförvaltningen.' I fråga om tillsättandet av de sålunda inrättade befattningarna föreskrev
K. Maj:t tillika, att de skulle omedelbart ledigförklaras ock
att, sedan över inkomna ansökningar yttranden avgivits av
styrelsen för landsmålsarkivet i Uppsala samt av filosofiska
fakulteten vid universitetet i Uppsala ock slutligen av kanslersämbetet för rikets universitet, förordnande å vederbörande befattningar skulle av K. Maj:t meddelas. För tiden
fr. o. m. den 1 juli 1930 intill dess ifrågavarande befattningar blivit på nyss angivet sätt besatta, förordnade K.
Maj:t docenten A. H. G e ij er att vara föreståndare för Landsmålsarkivet i Uppsala samt docenten J. A. Götlind ock
fil. dr L. J. Levander att vara medarbetare vid samma
institution, med rätt för var, ock en av dem att under tiden
för detta förordnande åtnjuta de avlöningsförmåner, som enligt
vad ovan angivits skola utgå till ifrågavarande befattningar,
åliggande det länsstyrelsen i Uppsala att månadsvis i efteri Bestämmelserna i § 33 'av den citerade kungörelsen den 26 juni
1925 innebära, att ifrågavarande arvoden utgå med belopp lika med
arvodena i motsvarande klass av närmast lägre lönegrad.
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skott till Geijer, Götlind ock Levander utbetala dem sålunda
tillkommande avlöningar från det av riksdagen för budgetåret
1930-1931 anvisade extra anslaget å 67,040 kr. Ytterligare
ställde K. Maj:t genom samma nådiga brev den 20 juni 1930
ur ovanberörda, av riksdagen anvisade extra anslag å 67,040 kr.
ett belopp av 9,000 kr. till förfogande av rektor vid universitetet i Uppsala att under tiden 1/7-3V9 1930 i mån av behov
tillhandahållas styrelsen för Landsmålsarkivet i Uppsala, att
användas på följande sätt:
resor
kr. 4,500: —
expeditionspersonal ock extra arbetsjälp „ 4,000: —
diverse materialier ock expenser
500: —
Summa kr. 9,000: —
med rätt för styrelsen att beträffande en post göra ökning
ock beträffande en annan minskning, allenast nyssberörda
slutsumma 9,000 kronor icke överskredes1.
Slutligen anbefallde K. Maj:t genom samma k. brev styrelsen
för Landsmålsarkivet i Uppsala att efter samråd med de av
K. Maj:t nu förordnade föreståndaren ock medarbetarna uppgöra förslag till dels föreskrifter rörande Landsmålsarkivet,
angivande såväl de åligganden, som skola tillkomma Landsmålsarkivets styrelse, som ock de åligganden ock arbetsuppgifter, som skola fullgöras av innehavarna av ovannämnda
befattningar vid Landsmålsarkivet; dels bestämmelser i övrigt
beträffande värksamheten vid Landsmålsarkivet, vilka kunde
föranledas av riksdagens nu ifrågavarande beslut eller äro av
den art, att de böra av K. Maj:t utfärdas; dels ock disposition av det belopp å 13,000 kr., som efter ovan omförmälda
disposition av 9,000 kr. för tiden juli—september 1930 återstode av det belopp å 22,000 kr., som enligt riksdagens beslut
avsetts för expenser ra. m. under budgetåret 1930-1931.
Nämnda belopp 9,000 kr. utgjorde en för det första kvartalet
av det nya budgetåret provisoriskt — enär bestämmelser för anslagets användning i dess helhet ännu• ej hunnit meddelas — beräknad del av den till "expenser m. m." avsedda utgiftsposten å
22,000 kr. Jfr i det följande!
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De bestämmelser, som genom ovan refererade k. brev den
20 juni 1930 gåvos rörande upprätthållande under tiden från
ock med den 1 juli 1930 intill dess de bleve i föreskriven
ordning besatta, av de befattningar vid Landsmålsarkivet, som
nu genom statsmakternas beslut upprättats, ävensom samma
k. brevs bestämmelser rörande disposition under tiden 1/7-30/9
1930 av 9,000 kr. till driftkostnader för institutionen, inneburo bifall till Landsmålsarkivets styrelses underdåniga framställning härom den 2 juni 1930. I början av september 1930
ingavs av styrelsen infordrat förslag till disposition av ovannämnda belopp 13,000 kr., som, efter det 9,000 kr. disponerats för tiden 1/7-3°4 1930, återstod att disponera för rästen
av budgetåret, alltså för tiden 1/10 1930-3°4 1931, av det
för institutionens driftkostnader ("expenser in. in.") avsedda
beloppet 22,000 kr. Med bifall till sistnämnda förslag ställdes
genom k. brev den 3 oktober 1930 nämnda belopp 13,000 kr.
till förfogande av rektor vid universitetet i Uppsala att under
tiden 1/10 1930-30/6 1931 i mån av behov tillhandahållas
Landsmålsarkivets styrelse för att användas på följande sätt:
kr. 1,500: —
till resor
„ expeditionspersonal ock extra arbetsjälp , 9,800: —
„ 1,700: —
materialier ock expenser
Summa kr. 13,000: —
med enahanda rätt för styrelsen att beträffande en post göra
ökning ock beträffande en annan minskning, allenast slutsumman ej överskredes, som sedan länge plägat medgivas,
när K. Maj:t utfärdat bestämmelser för Landsmålsarkivets
värksamhet ock förvaltning.
Med skrivelse den 2 juni 1931 ingavs till K. Maj:t av Landsmålsarkivets styrelse sådant förslag till föreskrifter beträffande
styrelse ock befattningshavare ävensom förslag till bestämmelser i övrigt rörande Landsmålsarkivets värksamhet, som genom
ovan anförda k. brev den 20 juni 1930 infordrats. Ännu när
detta skrives, har K. Maj:t ej meddelat beslut härutinnan.
I enlighet med åläggande i meranämnda k. brev den 20
juni 1930 kungjorde Landsmålsarkivets styrelse omedelbart de
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från ock med den 1 juli 1930 inrättade befattningarna till
ansökan lediga. Vid ansökningstidens utgång hade endast
en sökande anmält sig till var ock en av de ledigförklarade
befattningarna, nämligen samma personer, som, enligt vad
ovan nämndes, genom nyss anförda k. brev den 20 juni 1930
förordnats att från ock med den 1 juli 1930 tils vidare, intill
dess ifrågavarande befattningar blivit i föreskriven ordning
besatta, uppehöllo den med befattningarna förenade tjänstgöringen. Sedan yttranden över de inkomna ansökningarna
avgivits av Landsmålsarkivets styrelse, av Filosofiska fakultetens i Uppsala humanistiska sektion ock av kansler, förordnade K. Maj:t den 21 november 1930 docenten Geijer, som på
samma gång erhöll professors namn, att tils vidare vara föreståndare för Landsmålsarkivet samt docenten Götlind ock dr
Levander att tils vidare vara medarbetare vid samma institution.
I 1930 års k. proposition i ämnet hade departementschefen,
i anslutning till vad hans företrädare uttalat i motsvarande
k. proposition till 1929 års riksdag, framhållit möjligheten
därav, att blivande innehavare av ifrågavarande befattningar
kunde redan omedelbart efter befattningarnas tillträdande prövas berättigade till ålderstillägg. Med hänsyn till denna möjlighet beräknades det av 1930 års riksdag äskade anslaget så,
att däri upptogs ett belopp av 924 kr., varmed skulle kunna
bestridas kostnaden för ett första ålderstillägg för föreståndaren (480 kr.) samt ett motsvarande ålderstillägg för den ende
medarbetare, varmed i den k. propositionen till 1930 års riksdag räknades (444 kr.). Med anledning av hr Almkvists med
fleres motion i Första kammaren samt av hr Thomsons med
fleres motion •i Andra kammaren beslöt emellertid, som ovan
nämnts, riksdagen inrättandet av t v å medarbetarebefattningar
vid Landsmålsarkivet i Uppsala i stället för blott en, som K.Maj:t
äskat. I konsekvens härmed höjdes det för ifrågavarande avlöningsförhöjningar beräknade beloppet med 444 kr. till 1,368 kr.
För den händelse blivande befattningshavare kunde komma
att omedelbart prövas berättigad till flera ålderstillägg, anVisades i samma k. proposition den utvägen, att härför er-
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forderliga belopp kunde tillfälligtvis bestridas av övriga till
Landsmålsarkivets förfogande ställda medel, varvid det tillägg gjordes, att "för ett kommande år bör i så fall anslaget
höjas med erforderligt belopp".
De ovannämnda befattningshavare vid Landsmålsarkivet,
som förordnades den 21 november 1930, hade alla under en
så lång följd av år arbetat i Landsmålsarkivets tjänst med
arbetsuppgifter väsentligen motsvarande dem, för vilka de nyinrättade befattningarna avsetts, att ålderstillägg i samtliga
fallen syntes kunna omedelbart ifrågakomma. Geijer hade
nämligen fr. o. m. början av år 1914 bestritt en tjänstgöring,
som omfattat föreståndareskap för 'arkivet ock undersökningsvärksamheten, Götlind hade varit medarbetare fr. o. m. 1918
ock Levander fr. o. m. 1920, ehuru anställningsförhållandena
varit lösare. De hade i regel bestått i år för år förnyade uppdrag, ock arvodena hade — vad Götlind ock Levander beträffar
måst hopskarvas av medel från olika inkomstkällor, som
i flera fall visat sig mera växlande ock svårberäkneliga: gåvomedel, landstingsanslag, lotterimedel. Kort tid efter det ovannämnda förordnanden på de nya befattningarna meddelats,
ansökte alla de tre ifrågavarande befattningshavarna hos K.
Maj:t om rätt att fr. o. m. den 1 januari 1931 åtnjuta avlöning
motsvarande högsta ifrågakommande löneklass inom vars ock
ens lönegrad. De två förstnämndes ansökningar tillstyrktes
av statskontoret i utlåtande den 5 februari 1931. Beträffande
den sistnämndes ansökan förklarade sig statskontoret i utlåtande den 30 december 1930 finna starka billighetsskäl tala
för bifall, men statskontoret fann dock frågan i detta fall vara
av den natur, att den borde underställas riksdagens prövning.
Sedan detta skett genom• k. prop. nr 121 till 1931 års riksdag ock riksdagen, med bifall till K. Maj:ts förslag i ämnet,
medgivit, att Levander finge för uppflyttning i högre löneklass tillgodoräkna sig av sin tidigare tjänstgöring 10 år, 10
månader ock 15 dagar, medgav K. Maj:t genom k. brev den
8 maj 1931, att Geijer, Götlind ock Levander•fr. o. m. den
1 januari 1931 — samt under iakttagande i övrigt av bestämmelserna i nådiga besluten den 20 juni ock den 21 no-
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vember 1930 — finge åtnjuta avlöning Geijer enligt lönegraden 30 ock löneklassen 32 samt Götlind ock Levander
enligt lönegraden 26 ock löneklassen 28. I nyss anförda brev
den 8 maj 1931 föreskrev K. Maj:t härjämte — med ändring
därutinnan av nådiga bestämmelserna i brevet den 3 oktober
1930 — att det belopp, som skulle stå till förfogande av
rektor vid universitetet i Uppsala att under tiden 1/1.0 19303'3/6 1931 tillhandahållas styrelsen för Landsmålsarkivet, skulle
utgöra 12,244 kr. i st. f. 13,000 kr. Skilnaden, 756 kr., utgjorde det belopp, som erfordrades för att tillsammans med
det belopp av 1,368 kr., som, enligt vad ovan nämnts, redan
genom riksdagens beslut reserverats för ålderstillägg, möjliggöra utbetalandet för tiden 1h-30/6 1931 till Geijer, Götlind
ock Levander av de ålderstillägg, som genom K. Maj:ts ovan- •
nämnda beslut den 8 maj 1931 tillerkänts dem.
Ännu en fråga rörande tillämpningen av vad som bestämts
i fråga om befattningshavarnes avlöningar har under året,
med anledning av ett redan våren 1931 inträffat sjukdomsfall,
som nödvändiggjorde tjänstledighet för en av befattningshavarne, hänskjutits till K. Maj:t. I skrivelse den 2 juni
1931 har nämligen Landsmålsarkivets styrelse — med förmälan att de besparingar, som till följd av befattningshavare
beviljad tjänstledighet eller inträffad vakans uppkomme å
arvodena till berörda befattningshavare, icke av statsvärket
utbetalades ock förty icke kunde användas till avlönande av
erforderlig vikarie, anhållit om medgivande att, då till följd av
tjänstledighet avdrag gjordes å arvode till av K. Maj:t förordnad befattningshavare eller då dylikt arvode under vakans
helt innehölles, från länsstyrelsen i Uppsala utbekomma sålunda uppkomna besparingar samt att mot samma redovisningsskyldighet, som gällde Landsmålsarkivet i övrigt tillkommande anslag, disponera berörda besparingar för arbeten i
institutionens tjänst. Genom ämbetsskrivelse den 24 september
1931 från vederbörande departement i K. kansliet till kanslersämbetet meddelades, att K. Maj:t icke fann" ifrågavarande
ansökning föranleda någon K. Maj:ts åtgärd.

ORGANISATIONSFÖRHÅLLANDEN

75

Innebörden av den nya ordning, som till följd av statsmakternas ovan skildrade föranstaltanden har börjat inträda
under arbetsåret 1930-1931, kan sammanfattningsvis anges
på följande sätt. Tre befattningar, föreståndarens ock två
medarbetares, ha inrättats ock därmed en fastare stomme erhållits än under tidigare förhållanden, ock dessutom har en
viss ökning vidtagits av Landsmålsarkivets statsanslag i övrigt.
Ingen av de tre befattningarna innebär dock något helt nytt.
Såväl nu inrättade föreståndarebefattning som de båda nu inrättade medarbetarebefattningarna utgöra direkt fortsättning,
'under stabiliserade ock väsentligt förbättrade villkor, av vad
som redan förut funnits. Då föreståndarens arvode redan
förut alltid utgått av statsanslaget, medförde det nya föreståndarearvodets tillkomst den självskrivna konsekvensen, att
en motsvarande minskning av statsanslaget nu beräknats.
Då docenten Götlind ock dr Levander, som förordnats till
innehavare av de nu inrättade medarbetarebefattningarna,
under de sista åren helt eller huvudsakligen honorerats av
lotterimedel, innebär tillkomsten av särskilda poster på statsanslaget för de två medarbetarhonoraren en motsvarande
lättnad vid dispositionen av övriga till institutionens förfogande ställda medel. Men någon ny vetenskaplig arbetskraft
har ej kunnat fästas vid arkivets dialektundersökning. Statsanslaget har ökats — för andra ändamål än arvoden till de nu
inrättade befattningarna — med 2,350 kr. Denna siffra erhålles
genom följande uträkning. Om från det förutvarande statsanslagets belopp, 28,650 kr., drages 9,000 kr., som förut använts till föreståndarens honorar, återstår 19,650 kr. Som
ovan nämnts, har emellertid den del av det nya statsanslaget,
som avsetts för väsentligen samma ändamål, vartill förut använts ovan angivna belopp, 19,650 kr., beräknats till 22,000
kr., alltså 2,350 kr. mer än motsvarande del av föregående
anslag. Ökningen har motiverats på ovan citerat ställe i den
k. propositionen till 1930 års riksdag.' Nämnda ökning av
2,350 kr. kunde emellertid under budgetåret 1930-1931 endast
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till en del tagas i bruk, enär, som ovan nämnes, enligt k. brev
den 8 maj 1931 för detta år en minskning å 756 kr. av samma
anslagspost å 22,000 kr. föranleddes av de befattningshavarne
medgivna ålderstilläggen. Den beräknade ökningen till omkring en tredjedel uppvägdes alltså av sistnämnda minskning.
Även under budgetåret 1931-1932 uttagas kostnader för
ålderstillägg ur samma anslagspost. Därvid märkes, att under
budgetåret 1930-1931 ålderstillägg utgick endast för tiden
1/1-8% 1931, men nu utgår för hela budgetåret, vadan ökningen av statsanslagets till driftkostnader disponibla del nu
stannar vid omkring 800 kr. Först för budgetåret 1932-1933
har det varit möjligt att på grundval av säker beräkning av
det för ålderstillägg erforderliga beloppet begära — såsom i
de k. propositionerna till 1930 ock 1931 års riksdagar beräknats skola ske — en mot denna utgift svarande anslagshöjning, som möjliggör att låta den ovannämnda i 1930 års
statsvärksproposition beräknade höjningen av statsanslagets
belopp med 2,350 kr. helt komma det avsedda ändamålet
till godo.
Såsom i föregående årsberättelser berörts ock i flera särskilda framställningar närmare utvecklats, äro dock de uppgifter, för vilka Landsmålsarkivet arbetar, av den art ock
omfattning, att de kräva, som komplement till vad av 1930
års riksdag beviljats, jämväl en väsentlig utvidgning av arbetsmöjligheterna i övrigt.' För den skull har Landmålsarkivets
styrelse begärt väsentligt ökad tilldelning av lotterimedel, liksom även övriga organisationer samtidigt framställt motsvarande ansökningar. Av dessa har endast en, nämligen Ortnamnskommissionen, fått sina ifrågavarande ansökningar utan
beskärning bifallna, vadan för ortnamnsundersökningar kunnat
under de sista åren disponeras 74,000 kr. lotterimedel årligen.
Landsmålsarkivet har fått stanna vid att disponera 80,000 kr.
lotterimedel årligen. Av de den 9 maj beviljade lotterimedlen ha omkring 28,500 kr. använts till folkminnesundersökJfr H. Geij er: "De svenska dialektundersökningarna vid
skiljovägen" i Svensk Tidskrift 1930, •s. 233 f.
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ningar ock omkring 12,000 kr. till vissa för dialekt- ock
folkminnesundersökningarna gemensamma kostnader. Endast
omkring 39,500 kr. ha sålunda kunnat användas för dialektundersökningarna i landets största ock för dialektforskningen
viktigaste delar. I dessa undersökningar ha jämväl ingått ock
måste alltjämt ingå oumbärliga arbeten, som utan begränsning
till viss landsdel åsyfta hela landet.
Landsmålsarkivet utgör emellertid ej blott en anstalt för
dialektundersökning ock ett arkiv för blott språkligt material,
det utgör tillika landets största anstalt för folkminnesundersökning. Angelägenheten, att en starkare ock självständigare
ställning snarast måtte beredas för "folkminnesundersökningen.",
såsom en med understöd av de till Landsmålsarkivet anslagna
lotterimedlen arbetande avdelning av institutionen sedan 1928
kallas, har föranlett styrelsen att, trots tidsläget, gemensamt
med Nordiska museet i september 1930 till regeringen ingiva
en underdånig ansökan om ett särskilt anslag å extra stat för
budgetåret 1931-1932 till det mycket hovsamt beräknade
beloppet 15,000 kr. för denna undersökning, samma belopp
som samtidigt av Nordiska museet begärdes för dess sedan
1929 under namnet "den etnologiska undersökningen" bedrivna
värksamhet för materialsamling ock utforskning av landet ur
de synpunkter, som ligga museets förutsättningar närmast.
Varken Landsmålsarkivets ansökan om anslag till folkminnesundersökning eller Nordiska museets ansökan om anslag för
etnologisk undersökning upptogs i statsvärkspropositionen till
1931 års riksdag. Landsmålsarkivet förnyade för sin del år
1931 ifrågavarande framställning till K. Maj:t, även denna
gång utan att uppnå, att frågan upptogs till behandling i
riksdagen.

II. Allmän översikt över förvaltning, ekonomi
ock personal.
Landsmålsarkivets styrelse har under året fortfarande haft
samma sammansättning, som den fått genom k. brev den 28
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maj 1926, ock alltså utgjorts av professorerna Otto v on
Friesen, Herman Geijer, Bengt Hesselman ock
J. A. L und el 1, överbibliotekarien An der s Gra p e ock
intendenten vid Nordiska museet Sigurd E rix o n.
Till arbetsutskott har styrelsen omvalt Lun del 1, ordförande,
Ge i j e r, sekreterare, ock Gr ap e, skattmästare.
Till revisorer över skattmästarens förvaltning har styrelsen
omvalt andre bibliotekarien Jonas L:s on S am z elius ock
docenten Olof G-jerdman med docenten Erik Neuman
ock landsarkivarien Jos ef Sandström som suppleanter.
Föreståndareskapet för Landsmålsarkivet har nu, såsom i
det föregående nämnts, genom k. brev den 20 juni ock den 21
november 1930 uppdragits åt Geijer, som förut på grund av
styrelsens val haft samma uppdrag. För de löpande göromålen
har Geijer närmast biträtts av fil. mag. Manne Eriksson
såsom expeditionsföreståndare samt av fru Gerda Grape ock
fröken Dagmar Jönsson. För vars ock ens tjänstgöring redogöres i det följande i sammanhang med redogörelsen för personalförhållandena i det hela.
Om det statsanslag, som beviljats Landsmålsarkivet för
budgetåret 1930-1931, har redan talats i kap. I.
Liksom föregående år har Landsmålsarkivet även detta år
understötts av vissa landsting genom anslag för undersökning
av folkmål ock i sammanhang därmed bedrivna folkminnesundersökningar. De landsting, från vilka Landsmålsarkivet
under året erhållit anslag, ha varit följande: Västernorrlands,
Jämtlands, Kopparbärgs, Kronobärgs läns samt Kalmar läns
norra ock södra landsting. Beträffande de tre sistnämnda
landstingen gäller liksom föregående år, att de av dem beviljade
anslagen delats i lika delar mellan Landsmålsarkivet i Uppsala
å ena sidan samt landsmålsföreningarna i Lund å andra sidan.
Dessutom har Älvsborgs läns landsting även för år 1931 anslagit
samma •belopp som tidigare, nämligen 500 kr., till Västgöta
folkmålskommitt6, som fortfarande består av Geijer, ordförande,
docenten J. Götlind, sekreterare, ock docenten E. Neuman,
skattmästare. Detaljer rörande landstingsanslagens användning
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framgå av härefter följande berättelse samt av den ekonomiska
tablån i slutet.
Gåvomedel ha under året stått till Landsmålsarkivets förfogande i ungeför samma utsträckning som under närmast
föregående år. För detaljer rörande dessa medel liksom rörande
räntemedel hänvisas till det följande, särskilt till den ekonomiska tablån.
Genom k. brev den 9 maj 1930 beviljades Landsmålsarkivet
lotterimedel till ett belopp av 80,000 kr. för fortsättande av
dess undersökningar rörande dialekter ock folkminnen. Det
beviljade beloppet utgjorde endast omkring 45 % av vad som
i styrelsens ansökan, daterad den 29 januari 1930, hade begärts.
Då de lotterimedel, som tidigare beviljats, redan åtskillig tid
före utgången av föregående budgetår voro helt förbrukade
ock de i maj 1930 beviljade lotterimedlen först i juli 1931
utföllo, blev det nödvändigt att, liksom skett vid föregående
tillfällen, genom upplåning av pängar samt — fastän givetvis
i helt ringa utsträckning — genom förskottering av andra
medel snarast taga dem i bruk. För den skull upptogs den
12 juni 1930, mot säkerhet i de beviljade lotterimedlen, ett
lån intill ett belopp av 80,000 kr. å checkräkning i Svenska
Handelsbanken i Uppsala. Lånet täcktes medels från Lotteriexpeditionen utbetalade medel den 16 juli 1931.
Redan i den ovannämnda ansökan om lotterimedel den 29
januari 1930 ock sedan i berättelsen för Landsmålsarkivets
värksamhet året 1929-1930' har redogjorts för förhållanden,
som medfört, att året 1930-1931 i avseende på förvaltning
av lotterimedel liksom i vissa andra avseenden bildat ett
övergångsår, varunder tiden för förbrukningen av de beviljade
lotterimedlen ej kunnat helt sammanfalla med budgetårets
begränsning mellan begynnelsedatum den 1 juli 1930 ock slutdatum. den 30 juni 1931. I ansökan begärdes lotterimedel —
vad folkminnesundersökningen beträffar — för de trätt on
månaderna juni 1930—juni 1931, detta beroende därpå att
tidigare för folkminn.esundersökningar särskilt beviljade lotteriSe Sv. landsm. 1930, s. 102 ff.
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medel, som till följd av på den tiden föreliggande särskild
anledning beräknats för tiden juni 1929—maj 1930, förutsågos
skola bli helt förbrukade redan före ingången av juni månad
1930. Men även de för dialektundersökningarna disponibla
lotterimedlen voro helt förbrukade i början av juni 1930, då
sommarens arbeten, som ej kunde uppskjutas, stodo för dörren.
Av de den 9 maj 1930 beviljade lotterimedlen blev under de
förhållanden, som ovan angivits, redan under juni månad 1930
ett belopp å kr. 7,995: 57 taget i bruk. Härav användes kr.
2,440: 90 för folkminnesundersökning ock rästen, kr. 5,554: 67,
för dialektundersökning ock för vissa kostnader i ock för
institutionens drift. När budgetåret 1930-1931 utgick, innestod
av de den 9 maj 1930 beviljade lotterimedlen ett belopp av
kr. 2,225: 66, vilket belopp dock till huvudsaklig del redan
var taget i anspråk, ehuru utbetalningarna ock kvitteringarna
skedde först i juli 1931. Vid utgången av sistnämnda månad
återstod av de 80,000 kr. lotterimedel, som beviljats den 9
maj 1930, endast kr. 9: 51.

Landsmålsarkivets personal har under året utgjorts av följande personer, som honorerats av statsanslaget: professor
G eij e r, docenten G ö tlind ock dr L ev ande r, för vilkas
anställningsförhållanden utförligt redogjorts i kap. I; vidare
fil. mag. Manne Eriksson, fröken Dagmar Jönsson,
fru Gerda Grape ock fru Rut Granberg, de två sistnämnda mot enligt timberäkning utgående ersättning.
Innan denna berättelse övergår till redogörelsen för deras
tjänstgöringstider, måste f ö rutski ekas följande anmärkning
rörande sättet för beräkning av semestertid. Under de föregående år, då årsredogörelserna anslutit sig till budgetåren
med början den 1 juli, alltså fr. o. m. den 1 juli 1923, har
semester uttagits på sådant sätt, att den för ett år medgivna
semestertiden beräknats efter budgetår, ej efter kalenderår. Då
nu, på sätt i kap. I närmare angivits, anställningsförhållandena
för en del av den vid Landsmålsarkivet fästa personalen från
ock med den 1 juli 1930 nyordnats som anställningar i statens
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tjänst ock med dylik tjänst brukar följa semesterberäkning
efter kalenderår, har det funnits lämpligast att från ock med
den 1 juli 1930 tillämpa semesterberäkning efter kalenderår föralla vid Landsmålsarkivet anställda, som äga åtnjuta semester.
Detta första år, varunder denna beräkning tillämpas, visar
emellertid flera fall, då semestertiden, om den skulle räknas
efter budgetår, ser ut att överskrida det 'högsta medgivna
måttet, ehuru samma tid räknad efter kalenderår ej innebär
något överskridande av sagda mått. Om exempelvis den
semestertid, docenten Götlind åtnjutit under förra halvåret
1931, sammanräknas med den semestertid han åtnjutit senare
halvåret 1930, blir sammanlagda antalet semesterdagar under
dessa två halvår, som tillsammans bilda budgetåret 1930-1931,
betydligt större än 45; men om hans sammanlagda antal semesterdagar under kalenderåret 1931 räknas, överskrides ej
siffran 45.
Börjande med ovannämnda, av statsanslaget honorerade
personal, lämnas här följande redogörelse för vars ock ens
tjänstgöringstider i Uppsala, resetider ock semestertider.
Geijer har tjänstgjort vid arkivet i Uppsala under sammanlagt 11 1/2 månad, från vilken tid dock ej frånräknats de
tillfällen, då han i institutionens tjänst gjort resor till Stockholm.' Utom resor till Stockholm har han gjort en resa till
Jämtland vid årsskiftet') Semester har Geijer åtnjutit 5/8,
1/1-9/ 17/4 sammanlagt 11 dagar, varav 10 under första
4,
,
halvåret 1931. Under Geijers frånvaro 5/8-6/s vikarierade för
honom docenten N. Lindqvist, under tiden I/1-6/1 vikarierade
M. Eriksson.
tlind har tjänstgjort vid arkivet under en sammanlagd
tid av omkring 8 månader. På resor i undersökningens tjänst
har han tillbringat tiderna 5_6/7, 16/9 _20/9 ock 18iii _ 25/11
1930 samt 2/1_1Vi 1931, tillsammans 22 dagar. Semester
har han åtnjutit under tiderna 28/7-26/5, 29/9_10/10, 252 _28/12
1930 ock 15/5-16/5 samt 26/5_14/6 1931, tillsammans 67 dagar,
1 Jfr

nedan s. 111.

6 Sv. landsmål 1931

2 Jfr nedan s. 114.
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varav 22 under första halvåret 19-31.1 Tjänstledighet för
sjukdom åtnjöt Götlind under tiden 19h-15/2 1931, tillsammans
28 dagar.
Levander har tjänstgjort vid arkivet sammanlagt över
9 månader. På resor i undersökningens tjänst har han tillbringat tiderna 1/7-3/7 ock 9/1.2-39/1.o 193.0 samt 8/4-23/4 1931,
tillsammans 45 dagar. Semester har han åtnjutit tiderna
1S/11. ock 27 /11-28/11 1930 samt 7/1-19/7, 8/2,
33/7---19/8 , 2/1.2-4/72,
24 /9.;. 2/6 ock 25/6 1931, sammanlagt 37 dagar, varav .8 under
förra halvåret 1931.
Er ik sso n. tjänstgjorde vid arkivet sammanlagt omkring
10 1/2. månad, däri inräknat tiderna för de tillfällen, då han
enligt kap. V nedan gjort resor i institutionens tjänst till
Stockholm ock Tierp. Semester åtnjöt Eriksson tiderna 7/7-9/7,
7/_14/ , 18/8 - 27/8 ock 5/9_15/9 1930 samt 24/7.-26/7.,
24/7
19
/6-21/5 ock 19/2 — "/6 1931, sammanlagt 43 dagar, varav 8
under första halvåret 1931. Under vissa dagar tiden 5/8-154
gjorde han dock uppteckningar för arkivets. räkning (jfr nedan
kap. V).
Som expeditionsbiträde, honorerad av det till institutionens
förfogande ställda statsanslaget till expenser m. m., har även
under detta år fröken D agmar Jönsson tjänstgjort. Hännes
honorar har utgått med 275 kr. i månaden. Hon har åtnjutit
semester tiderna 1/7-24/7 1930 ock 3/6-28/6 1931, tillsammans
47 dagar, varav 24 under första halvåret 1931.
Av statsanslaget honorerad tillfällig arbetsjälp har under
detta år utgjorts av fru Gerda G- rape ock fruRtit Gr a nb e r g. Dessutom* ha under samma rubrik honorerats dels.
några yngre studenter, dels skolynglingar, som biträtt vid
samlingars ordnande, stämpling m. m. De under "tillfällig
arbetsjälp." upptagna, mer eller mindre tillfälliga : deltagarna.
i institutiOnsarbetet ha honorerats med timpenning från 2 kr.
ned till 75 öre,
r" a p e har tjänstgjort under året med tillsammans
'Fru,
1,295 timmar, fördelade på alla årets månader. Därutöver
har hon utfört excerperingsarbeten, varom .vidare under kap.
IV: 2. Fru Granb e rg har tjänstgjort med sammanlagt 342
1

Jfr ovan s. 80 f.
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timmar under månaderna juli ock augusti 1930. Om hännes
övriga„tjänstgöring under året se nedan s. 84.
Utom ovannämnda av statsanslag honorerade personer ha
vid Landsmålsarkivet under året eller större delar av året varit
fästade följande av andra, medel, främst av lotterimedel, honorerade medarbetare. Förhållandet mellan den del av personalen,.som honorerats av statsanslaget, ock den del, som honorerats
av lotterimedel, har varit följande: De ovannämnda, av statsanslaget honorerade personerna .ha innefattat Landsmålsarkivets
förvaltningspersörtal, vartill kunnat räknas institutionens föreståndare ock expeditionsföreståndaren, samt expeditionsbiträdet
fröken Jönsson ävensom ovannämnda med timpänning honorerade arbetskrafter. Utom förvaltningspersonalen ha av statsanslaget honorerats två fasta vetenskapliga medarbetare, nämligen doc. Qötlincl ock 'dr Levander. Ay lotterimedel honoreras del s die många utsända 'undersökare, vilkas' :i institutionens .tjänst, utförda arbete helt ock hållet -år förlagt till resor,
dels de i orterna bosatta upptecknarne, del sock huvudsakligen
en stab medarbetare med arbete förlagt delvis till Uppsala,
delvis till var sina undersökningsområden, d e Is slutligen vissa
vid undersökningarna, men i regel ej vid förvaltningen sysselsatta biträden; När, såsom stundom hänt, någon arbetat mot
timpänning dels vid förvaltningen, dels vid dialekt- . eller
folkminnesundersökningen under sådana förhållanden, att viss
tid kunnat utan svårighet särskiljas, som ägnats åt förvaltningsgöromål, under det viss annan tid kunnat utan tvekan
räknas som helt eller väsentligen ägnad åt undersökningarna
eller biträdande jälparbeten vid dessa, bar arvodet i förra
fallet utgått ur statsmedel, i senare fallet har det utgått ur
lotterimedel. .
Blan,d dem, som honorerats av lotterimedel, ha fyra använt
hela eller i. det närmaste, hela sin arbetstid i Landsmålsarkivets
tjänst, under , det : tolv arbetat i dess tjänst med blott ep del
av sin arbetstid. De som arbetat med hela sin ,arbetstid äro
fil. lic. E. E ol n kv i s t, vars arbete . under året väsentligen
ägnats åt Västmanlan4sundersökningen, fil.' dy Å. fi a in p be il,
som handhaft den närmaste ledningen av folknainnesundey-
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sökningen, fröken Ella Ohlso n, som biträtt Campbell ock
arbetat på realkatalog över folkminnesmaterial, ock fru R u t
Gr anb er g, som efter att under början av budgetåret ha
helt arbetat med till förvaltningen hörande göromål, snart
överflyttades till att huvudsakligen arbeta som rnedjälpare åt
Holmkvist vid Västmanlandsundersökningen.
I det följande uppräknas i alfabetisk följd alla, som under
året mot arvode ur lotterimedel, landstingsmedel eller gåvomedel arbetat i Landsmålsarkivet tjänst med hel eller delad
tjänstgöring, som i regel förlagts för viss tid till Uppsala, för
viss tid till andra orter. För var ock en angives omfattningen
av hans eller hännes till Uppsala förlagda arbete.
Fil. mag. Erik Alm tjänstgjorde under tiderna oktober—
december 1930 ock febr.—maj 1931 med tillsammans 539 1/2
tjänstgöringstimmar. Hans arvode har utgått med 2 kr. för
timme ock bestritts ur 0. Ekmans gåvomedel under tiden
okt.—mars samt ur lotterimedel för tiden april ock maj.
Fil. mag. Per Andersson tjänstgjorde vid arkivet under
tiden sept. 1930—juni 1931 med tillsammans 523 1/2 timmar.
Han har honorerats av lotterimedel med 2 kr. för timme.
Fröken Maja Bergstrand tjänstgjorde 41 timmar under
maj ock honorerades av lotterimedel med kr. 1: 50 för timme.
Fil. dr Åke C amp b ell har tjänstgjort vid arkivet från
den 25/7 1930, då han, enligt av styrelsen givet uppdrag,
började arbetet som närmaste ledare för folkminnesavdelningen,
under sammanlagt över 9 1/2 månad. Han åtnjöt ledighet
under tiderna 1/9-15/7.0 1930 ock 85/6_28/6 1931, tillsammans
49 dagar. Hans arvode har utgått av lotterimedel med 750
kr. i månaden.
Fil. mag. G u n,,n ar Granberg har tjänstgjort under tiden
sept. 1930—juni 1931 med sammanlagt 609 1/2 timmar. Hans
honorar har utgått ur lotterimedel med 2 kr. för timme.
Fru Rut Gr anb er g har utom ovannämnda, av statsanslagat honorerade tjänstgöring, arbetat inom arkivet under
tiden sept. 1930—juni 1931 med tillsammans 1,094 timmar.
Hon har för detta arbete honorerats av lotterimedel med kr.
1: 50 för timme.
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Fil. kand. Karin Hessling tjänstgjorde vid arkivet under
tiden sept. 1930—febr. 1931 med sammanlagt 142 1/2 timmar.
Hännes honorar utgick med 2 kr för timme dels av fru E.
Zorns gåvomedel, dels av lotterimedel.
Fil. lic. Erik Holmkvist tjänstgjorde vid arkivet under
sammanlagt 9 1/2 månader. På resor i undersökningens tjänst
tillbringade han tiderna 12/7-29/7, 10/8, 12/8 samt 15/8-18/8 1930
ock 21/12 1930—"A 1931, tillsammans 52 dagar. Semester
88 1930 samt 23/0-3%
åtnjöt han tiderna H/7-9/9, 11/8, .13/_14/
1931, tillsammans 22 dagar. Hans honorar har utgått av
lotterimedel med 500 kr. i månaden.
Fil. mag. Roland Liljefors tjänstgjorde vid arkivet
under året med 1,051 timmar, fördelade på årets alla månader.
Han har honorerats av lotterimedel med 3 kr. för timme.
Fil. stud. Thor d Lindell tjänstgjorde vid arkivet under
tiden sept. 1930—maj 1931 med tillsammans 328 timmar.
Hans honorar har utgått av lotterimedel med 2 kr. för timme.
Fil. mag. Bror Linden tjänstgjorde vid arkivet under
tiden sept. 1930—maj 1931 med sammanlagt 592 1/2 timmar.
Han har honorerats av lotterimedel med 3 kr. för timme.
Docenten Natan Lindqvist har tjänstgjort vid arkivet
eller å annan ort arbetat för arkivets räkning under sammanlagt 511 timmar, fördelade på alla årets månader. Hans honorar
har utgått av lotterimedel med 6 kr. för timme.
Fil. stud. Niss Hj. Matsson har tjänstgjort vid arkivet
under månaderna nov.—dec. 1930 ock febr.—mars samt maj
1931 med sammanlagt 493 1/2 timmar. Hans honorar har, (utom
under första tiden av hans tjänstgöring) utgått med 2 kr. för
timme dels ur fru E. Zorns gåvomedel, dels ur lotterimedel.
Fil. kand. Anders Nygård tjänstgjorde under nov.—dec.
1930 ock maj—juni 1931 med tillsammans 235 timmar. Han
har honorerats av lotterimedel ock Kopparbärgs läns landstings
anslag med 3 kr. för arbetstimme.
Fröken Ella Ohlson har tjänstgjort vid arkivet under
sammanlagt inemot 9 månader. På resor i undersökningens
tjänst har hon tillbringat tiderna 1/7-9/i, 20/8-14/9 1930 samt
20/6_30/6 1931, tillsammans 46 dagar. Hon har åtnjutit se-
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mester under tiden 10/7-6/8, sammanlagt 28 dagar. Vidare
har hon åtnjutit tjänstledighet för sjukdom under tiden 4/5-24/5
1931, sammanlagt 21 dagar. Hännes honorar har utgått av
lotterimedel med 275 kr. i månaden.
Fil. lic. Nils Tiberg tjänstgjorde vid arkivet under tiden
sept. 1930—juni 1931 med tillsammans 825 timmar. Han har
honorerats av lotterimedel med 3 kr. för timme.
Vad som utförts under året genom var ock en av de ovannämnda personerna, vare sig under arbetet i arkivet i Uppsala
eller under resor i orterna, skola senare kapitel av denna
berättelse visa. Därav skall också framgå, hur olika anslag
ock gåvomedel använts till de arbeten, som utförts av Landsmålsarkivets övriga utsända upptecknare samt av dess i orterna
bosatta korrespondenter.
Om resekostnaderna skall i detta kapitel, i motsvarighet
till vad som gjorts på motsvarande ställe i tidigare årsberättelser, lämnas några sammanfattande statistiska uppgifter.
Av st at s anslaget ha bekostats resor av 21 personer
inom landskapen Dalarna, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen,
Jämtland, Lappland, Norrbotten, Uppland, Västerbotten, Västergötland, Västmanland ock Östergötland samt några smärre
resor för administrativa ändamål, huvudsakligen till Stockholm.
Sammanlagda beloppet av de reseunderstöd, som under året
utbetalades ur statsanslaget, uppgick till kronor 5,199: 35.
Av 1 9 30 års lotterimedel understöddes resor av 65
utsända undersökare i 18 svenska landskap samt bland de till
Sverige inflyttade gammalsvenskbyborna ock i Estland. Sammanlagda beloppet av de reseunderstöd, som utbetalats av 1930
års lotterimedel, vilka — såsom i det föregående s. 79 — nämnts,
började tagas i bruk redan i juni 1930, uppgick till kr. 17,524: 17.
Därav kommer på resor, som helt eller huvudsakligen avsett
uppteckning av dialekter, kr. 8,806: 95, fördelade på 37 undersökare inom landskapen Dalarna, Dalsland, Gotland, Jämtland,
Lappland, Norrbotten, Närke, Småland, Södermanland, Värmland, Västerbotten, Västergötland, Ångermanland ock Östergötland samt Estland. På resor, som avsett folkminnesuntiet-
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sökning, kommer kr. 8,717: 22, fördelade på 38 personer inom
landskapen Dalarna, Gästrikland, Härjedalen, Jämtland, Lappland, •Medelpad, Norrbotten, Närke, Småland, Södermanland,
Uppland, Västmanland, Västerbotten, Västergötland, Ångermanland ock Östergötland samt bland gammalsvenskbyborna.
Av landstingsanslag understöddes resor av 14 undersökare i landskapen Dalarna, Jämtland, Småland, Västergötland
ock Ångermanland. Sammanlagda beloppet av landstingsmedel,
som under året utbetalades för resor, uppgick till kr. 2,910: 50.
Av gåvomedel utbetalades kr. 561: — för resor.
Den sammanlagda redovisade tiden för alla under året ur
arkivets olika kassor bekostade resor uppgick under perioden
1/7 1930-3% 1931 till över 62 resemånader, fördelade på 69
personer ock 18 svenska landskap samt Estland. Sammanlagda
beloppet av under året utbetalade resemedel uppgick till kr.
22,203: 45. Härtill kommer den del av de den 9 maj 1930
beviljade lotterimedlen, som förskottsvis utbetalades för resor
före den 1 juli 1930 ock som uppgått till kr. 3,991: 57.1 Medelkostnaden för resedag uppgick till omkring 14 kr., ehuru för
flertalet av dem, som rest, ersättning, inklusive ersättning för
järnvägsbiljetter m. m., ej utgått med högre belopp än 10 kr.
för resedag.
Under året har en redan förut framträdande tendens alltmer
utvecklats, som medfört en viss svårighet att upprätta en
fullt skarp gräns mellan "utsända undersökare" ock "ortsmeddelare". Det har nämligen i åtskilliga fall förekommit,
att resor företagits för flera olika ändamåls skull, ock det har
sedermera visat sig vanskligt eller olämpligt att söka särhålla
viss del av resetiden såsom helt använd för Landsmålsarkivets
undersökningar. Under sådana förhållanden har det i ett
stigande antal fall synts lämpligare att inlösa under resor
gjorda samlingar efter värdering med hänsyn till beskaffenhet
ock omfattning än att lägga viss beräknad resetid till grund
för ersättningen. Ofta äro de utsända upptecknarne studenter,
som ha sin hemort i de bygder, de sänts att undersöka, ock
Se föregående årsberättelse, Sv. landsm. 1930, s. 109.
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därför kunna deras uppteckningar i betydlig mån räknas som
meddelanden från orterna, om än ett visst språkbruk tenderat
till att ge ordet "ortsmeddelare" en för trång innebörd. De fall,
då arbeten, som ursprungligen avsetts skola honoreras under
rubriken "resor", blivit honorerade under den något ensidiga
rubriken "ortsmeddelare", äro så många ock betydande, att
en ej oväsentlig förskjutning ägt rum mellan dessa rubriker
i utgiftsstaten, i det utgifterna under rubriken "resor" blivit
förhållandevis minskade, men utgifterna under rubriken "ortsmeddelare" (som framdeles torde böra ändras till "inlösen av samlingar" eller "uppteckningshonorar") i motsvarande grad ökats.
Materialkostnaderna ha hållit sig ungefär lika som under
föregående år. Ett något större belopp än förut har gått till
bindning ock konservering av böcker ock handskrifter. Sammanlagt ha under året 354 volymer bundits.

III. Samlingarnas tillväxt ock användning.
Landsmålsarkivets handskriftssamlingar ha under året ökat
i följande omfattning. De i föregående årsberättelser omnämnda
ordbokssamlingarna på kort i 8:o-format ha tillvuxit genom
ytterligare bearbetning av material, dels från områden som
tidigare behandlats, dels från det östsvenska dialektområdet.
Tillväxten av detta oktavkortssystem har under året uppgått
till omkring 30,000 nya kor t. Därav komma på Övre Dalarna omkring 5,500 kort; på Västmanland omkring 11,600
kort; på Östergötland omkring 4,200 kort (samt därutöver
omkring 1,500 oktavkort med syntaktiskt material'), på de
estlandssvenska dialekterna omkring 6,800 kort ock på Västergötland omkring 1,000 korti. Men dessutom har även under
detta år nytt material i stor utsträckning införts på de redan
under föregående år upplagda ordbokskorten. Hela antalet
ordbokskort i oktavformat uppgick vid arbetsårets slut till
över 110,000 stycken.
I Ej inräknade i den siffra, som angivits i Kungl. Universitetets
i Uppsala redogörelse för det akademiska året 1930-1931, s. 88 f.
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Vidare ha tillkommit nära 400 blad folio, omkring-25,000
blad i 4:o, omkring 1,850 blad i 8:o (utöver de nyssnämnda
ordbokskorten), över 36,000 lappar i 16:o-format samt omkring
550 blad i annat format. Härtill komma 105 band eller häften
(till största delen anteckningsböcker från resor), nära 300
teckningar, omkring 350 fotografier samt 17 fonografrullar.
Fördelad efter olika innehåll ter sig årets akcession, frånsett
ovannämnda ordbokskort samt teckningar ock fotografier, på
följande sätt: G-rammatiska uppteckningar ock
materialsammanställningar: 78 blad folio, omkring
300 blad 4:o ock omkring 1,200 blad i 16o-format; ordsa mlinga r: 4 häften, omkring 40 blad 4:o ock omkring 30,800
blad 16:o; uppteckningar angående folkdik tn i n g, folktro
ock folksed (utöver det som ingår i nedannämnda poster
ock i ordsamlingarna): 8 häften, 54 blad folio, över 11,000
blad 4:o, 137 blad i 8:o, omkring 1,200 blad 16:o ock 127
blad i annat format; melodiuppteckningar: omkring
860 blad, huvudsakligen 4:o; svar på Landsmålsarkivets tryckta
ock maskinskrivna frågelistor rörande språkliga ock
folkloristiska ämnen: något över 12,000 blad 4:o;
primäruppteckningar: 89 band ock häften, nära 100
blad folio, omkring 1,700 i 16:o-format samt ett hundratal
blad i andra format.
Den i föregående årsberättelser nämnda excerperingen av
Rietz' dialektordbok på registerlappar i 16:o-format har under
året ökats med omkring 7,300 lappar, ock vid årets slut uppgick hela excerptsamlingen för Rietz' ordbok till omkring
26,300 lappar.
Arkivets trycksamling har under året tillväxt med 570
arbeten i 681« volymer. I denna siffra ingår dels den sedan
1924 i arkivets ägo befintliga Norenska donationen, som ej
förr än nu blivit färdigordnad ock inräknad i akcessionernal,
dels återstoden av dr Goodwins deposition, "som inlösts under
detta år, samt flera tidskriftsserier," som akcederats för st samtidigt med att de under detta år bundits.
1 Se

Sv. landsm. 1924, s. 104.
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Gåvor till handskriftssamlingen eller trycksamlingen ha under
året mottagits från följande föreningar ock institutioner:
Ecklesiastikdepartementet, Stockholm; Nordiska Museet, Stockholm;
Riksdagsbiblioteket, Stockholm; Västsvenska Folkminnesarkivet,
Göteborg; Dalslands folkhögskoleförening, Färgelanda; Skånska
Folkminnesföreningen, Lund; Red. av Tidskrift för hembygdsvård,
Lund; Stranda härads hembygdsförening, Mönsterås; Södermanlands
fornminnesförening, Strängnäs; Västerbottens läns hembygdsförening,
Umeå; Upplands nation, Uppsala; Svenska Ortnamnsarkivet, Uppsala;
HyMn-Cavalliusföreningen, Växjö; Dalslands hembygdsförbund,
Åmål; Föreningen Heimbygda, Östersund; Red. av Danske Folkemag Köpenhamn; Red. av Budkavlen, Helsingfors; Stiftelsen Sanakirjasäätiö, Hälsingfors.
Vidare ha till Landsmålsarkivet gåvor lämnats av följande
enskilda:
Antikvarie T. Arne, Stockholm; fil. lic. D. Arill, Torsby; f. d.
folkskollärare Erik Berg, Rättvik; amanuens Gösta Berg, Stockholm;
lektor W. Carlgren, Stockholm; docent B. Collinder, Uppsala;
docent Sverker Ek, Göteborg; fil. mag. Gerd Enequist, Uppsala;
godsägare E. M. von Engeströrn, Kipplingebärg; fil. mag. Manne
Eriksson, Uppsala; intendenten S. Erixon„ Stockholm; stud. Sven
Falck, Uppsala; länsantikvarien E. Festin, Östersund; fröken Maja
Forsslund, Kopparbärg; professor .Herman Geijer, Uppsala; överbibliotekarien A. Grape, Uppsala; fil. lic. H. Gustavson, Uppsala;
docent J. Götlind, Uppsala; fru Gunnel Hazelius-Berg, Stockholm;
antikvarie G. Hallström. Stockholm; professor B. Hesselman, Uppsala;
fil. lic. E. Holmkvist, Uppsala; fil. kand. I. Ingers, Lund; lektor
R. Jirlow, Västerås; fil. dr L. Levander, Uppsala; professor E.
LidiSn, Göteborg; professor Hj. Lindroth, Göteborg; docent W.
Liungman, Djursholm; professor J. A. Lundell, Uppsala; fil, dr
regementspastor E. Modin, Multrå, Sollefteå; fil. kand. Albert Nilsson, Lund; f. d. lärovärksadjunkt J. Nordlander, Stockholm; fil.
stud. 0. Norman, Uppsala; vaktmästare N. Nygren, Västerås; fil.
kand. A. Nygård, Leksand; hemmansägare E. Romson, Mora; professor J. Sahlgren, Uppsala; redaktör J. L. Saxon, Stocksund;
grevinnan L. Stenbock, Linköping; fil. kand. Nils Stålberg, Axvall;
docent J. Svennung. Uppsala; docent C. W. von Sydow, Lund;
fil, dr, f. d. revisionssekreterare W. Uppström, Stockholm; professor
R B. Wiklund, Uppsala; docent 0. Östergren, Uppsala;
vidare från utlandet av:
mag. art. Poul Andersen, Köpenhamn; docent Kai Donner, Hyvinge; mag. phil. E. Enäjärvi-Haavio, Hälsingfors; lektor Leiv
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Ileggstad, Voss; professor S. Kolsrud, Olso; assistent J. E. TangKristensen, Köpenhamn; professor H. Pipping, Hälsingfors; professor
H. Teuchert, Rostock; lektor V. E. V. Wessman, Ekenäs; mag.
phil. K. Rob. V. Wikman, Åbo.
Antalet antecknade besök i arkivet har under arbetsåret
1930-1931 uppgått till 4,025.
Lån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig
användning har ägt rum i 156 fall, varvid 514 volymer utlånats. Lån utom staden ha förekommit i 95 fall, varvid 473
volymer utlånats. Sammanlagda antalet utlånade volymer
utgör 987.

IV. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1. Allmän redogörelse.
Allt nyinkommet material har liksom under föregående år
ordnats, signerats ock katalogiserats på sedvanligt sätt. Genom
den alltjämt mycket starka ökningen av nyinkommande material
har detta akcederings- ock registreringsarbete fullt tagit den
.därmed sysselsatta personalens arbetskraft i anspråk. Jämsides
med denna fortlöpande katalogisering har den i flera föregående årsberättelser nämnda katalogiseringen av arkivets
äldre samlingar ur innehållssynpunkt fortgått i ungefär samma
omfattning som under närmast föregående år, ock likaså det
excerperingsarbete (bl. a. av Rietz' dialektordbok), som utgör
förarbete till de genom arkivet utarbetade frågelistorna. Av
större katalogiseringsuppgifter kan nämnas, att August Bondesons efterlämnade papper, som sedan flera år tillbaka tillhört
arkivet, under detta år slutgiltigt ordnats ock katalogiserats
för att bli tillgängliga för forskningen. Detta arbete har till
huvudsaklig del utförts av fru G. Grape under ledning av
prof. Geijer.
Arbetet på renskrivning av ordsamlingarna har fortfarande
skett dels på oktavkort, dels på ordlappar i 16:o-format. Vad
oktavkorten beträffar, har nästan allt renskrivnings- ock rediSe Sv. landsm.

1927, s. 23

f. ock

1928, s. 38.
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geringsarbete på sådana utförts inom arkivet. Rörande tillväxten av ordbokssamlingarna hänvisas till kap. III (s. 88).
I det följande skola, dels vid. redogörelserna för vad varje
särskild medarbetare under året utfört, dels vid redogörelsen
för de särskilda landskapsundersökningarna, närmare uppgifter
om dessa arbetens fortgång lämnas.
Allt inkommande material har genomgåtts ock granskats
av någon eller stundom flera av arkivets medarbetare eller
tillfälliga medjälpare, som genom personlig kännedom om
ifrågavarande ämne eller landskap haft särskilda förutsättningar
för detta arbete. I samband med granskningen har i de flästa
fall ytterligare kompletteringar ock förtydliganden begärts
från de meddelare, som inlämnat samlingarna. .
Ett mycket omfattande arbete har även detta år nedlagts på
serien av Landsmålsarkivets frågelistor, dels på utarbetande
av nya listor, dels på instruktion åt ortsmeddelare, granskning av alla inkomtnande svar samt infordrande av kompletteringar till vid granskning förefunna luckor. Omfattningen
av detta arbete, besvarandet av såväl de under föregående år
utarbetade frågelistorna som av de under detta år nytillkomna,
ställer sig på följande sätt:
Vid utgången av arbetsåret 1929-1930 förelågo, såsom i
föregående årsberättelse' nämndes, i serien av Landsmålsarkivets frågelistor nr 126 ock 28-31 i tryck, tillsammans
omfattande 481 trycksidor. Under året 1930-1931 ha listorna
nr 27, 32-33 ock 35-36, tillsammans 176 trycksidor, blivit
färdigtryckta. Följande frågelistor ha under året utarbetats
ock förelågo vid årets slut i maskinskrivna upplagor: "Arbete,
trötthet ock vila", "Sömn ock vaka", "Brådska, snabbhet, långsamhet ock dröjsmål", "Liv ock död", "Fattigdom ock rikedom", Glädje ock sorg", "Lynne", "Värme ock köld", "Giva
ock taga", "Hörsel ock ljud", "Kvarnar ock malning", Växterna ock deras livsbetingelser", "Ängar ock hagar". I en
nyupplagd serie rent folkloristiska frågelistor ha utarbetats
listorna: A. "Tro ock sed rörande källor", B. "Seder ock bruk,
1 Sv.

landsm. 1930, s. 114 if.
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som sättas 4 samband med Staffan", C. "Gengängåre ock myling", D. "Tibasten" ock E. "Frågor om tjuvmjölkning av
andras kor genom tjänsteandar, såsom mjölkhare ock bjära,
eller på andra övernaturliga sätt". Därjämte har den maskinskrivna listan "Jord ock jordmån" under året omarbetats.
Liksom under föregående år ha även detta år frågelistorna
framgått ur ett samarbete, vari alla vid arkivet fästade vetenskapliga medarbetare deltagit ock dessutom i vissa fall även
andra institutioner ock enskilda forskare. Av de under året
tryckta listorna har nr 27 "Äkerns beredning" utarbetats av
M. Eriksson, nr 32 "Gåtor" av Geijer ock Campbell, nr 33
"Folkminnen om bygder ock orter samt deras invånare" av
Campbell ock Geijer, nr 35 "Tala ock tiga" av Levander ock
Geijer samt nr 36 av pastor fil. mag. W. Wirén, Borgå, ock
Götlind. Av de under året tillkomna, maskinskrivna, frågelistorna, har Levander författat de flästa, nämligen "Arbete,
trötthet kick vila", "Sömn ock vaka", "Brådska, snabbhet, långsamhet ock dröjsmål", "Liv ock död", "Fattigdom ock rikedom", "Glädje ock sorg", "Lynne", "Värme ock köld", "Giva
ock taga" samt "Hörsel ock ljud". M. Eriksson har utarbetat
listorna "Kvarnar ock malning", "Växterna ock deras livsbetingelser" samt "Ängar ock hagar"; G. Granberg listorna
"Källor", "Staffan" ock "Gengångare"; Ella Ohlson listan
"Tibasten" ock Å. Carnpbell listan "Tjuvmjölkning". Vad som
av övriga medarbetare utförts vid granskningen av koncept
till listorna onanämnes vid redogörelsen för de särskilda medarbetarna. Vid arbetsårets slut förelågo sammanlagt 68 listor
i tryck eller maskinskrift tillgängliga för användning, ock de
flästa av desSa togos redan under detta år i bruk.
Sammanlagda mängden av det material, som inkommit genom arkivets tryckta ock maskinskrivna frågelistor uppgår
till över 12.000 blad kvarto (jfr kap. III). ' En del av Landsmålsarkiveta frågelistor ha dessutorn tagits i bruk för insamlingsarbetet av institutionerna i Lund ock Göteborg samt a,v
Nordiska Museet.
Den: i flera föregående åraberättelaer omnämnda ex cer peringen av Rietz' Diafektlexikon, som utförts av.
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fil. mag. IL Liljefors, har även under året 1930-1931 fortsatts av samme medarbetare. Till den 30/6 1931 hade excerperingen fortskridit till art. nagga. Sammanlagda antalet
excerptlappar uppgick vid samma tid till omkring 26.000.
För utarbetandet av nya frågelistor har dessutom fru G. Grape
under arbetsåret excerperat andra dialektordböcker ock otryckta
källor. Antalet excerptlappar för dennå del av excerperingen
uppgick vid årets slut till över 8.000.

De i kap. I omtalade åtgärder 'till förbättrande av Landsmålsarkivets arbetsförhållanden, som av statsmakterna vidtogos
år 1930, ha, såsom redan framhållits, närmast avsett blott dialektforskningen. Däremot uppskötos ånyo alla åtgärder för
ordnande av de angelägenheter, som gälla folkminnesundersökningen. Den sydsvenska folkminnesundersökningen i Lund
har sedermera genom vid 1931 års riksdag beslutad reglering
av arvodet till Hylten-Cavalliusstiftelsen.s föreståndare fått
sin ställning i detta avseende ordnad; men i Uppsala, där
landets mäst omfattande folkminnesundersökning bedrives . i
anknytning till Landsmålsarkivet, äro förhållandena ännu helt
provisoriska. Landsmålsarkivets folkminnesundersökning bygger i väsentlig mån därpå, att de vid dialektundersökningen
sysselsatta stadigvarande eller mera tillfälliga vetenskapliga
medarbetarna liksom även de många upptecknarna i bygderna
i stor utsträckning bidraga jämväl till landets folkloristiska
ock kulturhistoriska genomforskning. Vid materialsamlandet,
vid granskningen av inkommande material, vid materialets
bearbetning ock vid författandet av frågelistor gripa sakliga
ock språkliga intressen ofta in i varandra på ett sätt, som
ger den fåtaliga ock svagt utrustade folkminnesavdelningen
vid Landsmålsarkivet ett oumbärligt stöd. Denna provisoriskt
ordnade avdelning förestås nu av fil. dr Å. Campb el 1, åt
vilken genom styrelsens beslut den 12 juli 1930 uppdrogs att
under året 1930-1931 utöva den närmaste ledningen av Landsmålsarkivets folkminnesundersökning,- som tidigare, fr. o. m.
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1928, föreståtts av docenten Götlind.1 Med odelad arbetstid
har utom Campbell endast fröken Ella Ohlson under året
arbetat vid folkminnesundersökningen. Tillfälligtvis biträdde
vid specialarbeten B. Siwerz ock S. S tj är n e. Mot slutet
av arbetsåret, med början den 28 mars, tillkom en ny arbetskraft vid denna avdelning, nämligen fil. mag. Gunnar
Granb er g, som- fr. o. m. höstterminen 1929 arbetat söm
medjälpare åt docenten Lindqvist vid östgötaundersöhningen.
Särskilt under början av året 1930-1931 använde Götlind
mycket arbete på att bispringa Campbell vid handhavandet av
folknainnesundersökningens ärenden. För övrigt ha liksom
föregående år även Landsmålsarkivets övriga medarbetare mer
eller mindre bidragit till folkminnesundersökningen vid förvärv
av material, genom jälp vid granskning ock instruktion eller
på annat sätt: Dessutom ha docenterna C. W. von Sydow
ock Sven Liljeblad under längre tiders vistelse i -Uppsala
medvärkat vid Landsmålsarkivets folknainnesundersökning.
Båda de sistnämnda höllo föreläsningar ock seminarieövningar
i sitt ämne samt utförde eller övervakade vissa speciella katalogiseringsarbeten. Sålunda erhöll nu Landsmålsarkivet en
under von Sydows ledning utförd avskrift av Svend Gnindtvigs handskrivna "IEventyrregistrant", utvidgad ock beriktigad
på grundval av von Sydows anmärkningar ock tillägg, samt
en likaledes under von Sydows ledning gjord avskrift av håns
handskrivna sägenreg istran t. Liljeblad har som förberedande experiment till den planerade katalogiseringen av
hela det svenska sagömaterialet katalogiserat Gustaf Ericssons
i Landsmålsarkivet befintliga södermanländska sagosamling,
av de största ock mäst betydande sagosamlingar som någonsin
gjorts i Sverige, samt en mindre sagosamling från Lappländ
av. 0. P. Pettersson.
En synnerligen viktig omsorg för Landsmålsarkivets folk1/6

Enär Campbell av ån tjänstgöring som ordinarie lärare vid
Älvsborgs läns folkhögskola i Fristad var Lindrad att förr än den
25 juli 1930 infinna sig i Uppsala, räknades det av styrelsen genom
ovannämnda beslut givna förordnandet först fr. o. ni. sistnämnda
datum. Jfr nedan.
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minnesundersökning har under detta år varit att söka avväga
arkivets arbetsplaner i förhållande till det arbete, som utförts
eller utföres genom andra institutioner i riket ock genom enskilde. Härtill har först ock främst-erfordrats närmare kännedom om vad som på skilda håll 'göres. Som resultat av strävandena efter bättre översikt över vad som gjorts kan nämnas,
utom de nyss berörda av von Sydow ock Liljeblad utförda
eller under deras medvärkan erhållna specialkatalogiseringarna,
att Landsmålsarkivet under året erhållit fullständig avskrift
av de delar av Västsvenska Folkminnesarkivets i Göteborg
topografiska katalog, som gälla Västergötland ock Värmland,
samt vidare en av amanuensen I. Ingers utarbetad förteckning
över allt folkminnesmaterial, som ingår i landsmålssamlingarna
i Lund. Det viktigaste katalogarbetet rörande folkloristiskt
material är emellertid den "realkatalog" över Landsmålsarkivets samlingar, som upplades av Götlind år 19281 ock som
vid ingången av arbetsåret 1930-1931 nått en omfattning av
11.912 kort ock under detta år växt till 20.483 kort. Angelägenheten att påskynda detta katalogiseringsarbete ock för
den skull söka gå till väga så enkelt ock ändamålsenligt som
möjligt har därför gjorts till föremål för en under året påbegynt utredning, vari docenten Liljeblad deltagit.
Behovet av överblick har också föranlett ett under året påbörjat, men under den ovisshet, som tiden fört med sig, avbrutet arbetet på en till större delen av Campbell författad
uppsats "Om mål ock medel för den svenska folkminnesundersökningen", vari även Geijer, Sigurd Erixon ock von Sydow
medvärkat ock som 'åsyftat att skissera en allmän plan för.
hela rikets undersökning med avseende på varje särskild
landsdel ock varje särskild sida av. ämnet. .
I sammanhang härmed påbörjades av dr Campbell . ett försök att på kartor åskådliggöra, hur 'mycket folkminnesmaterial
Landsmålsarkivets samlingar innehålla för varje särskild ort.
Detta försök övergavs emellertid, enär det visade sig ogörligt
att medels blott. räkning 'av antalet blad, utan sådan närmare
,
1 Se årsberättelsen för 1928-1929, Sv. landsm. 1929, s. 68 f.
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specificering ock karakterisering av materialet i dess helhet,
vartill tiden ännu ej var mogen, åstadkomma en ens någorlunda användbar grundval för avvägning av uppteckningsarbetet inom särskilda områden.
Ett nytt jälpnaedel vid insamlandet av folkminnesmaterial
har nu tillkommit, nämligen en nu påböijad serie helt korta
folkloristiska frågelistor över detaljer som "Tro ock sed
rörande källor" o. s. v., av vilka under året fäm utarbetats,
signerade A, B etc.', ock spritts i maskinskriftsduplicering.
De svar, som under året inkommit på dessa frågelistor, ha
utgjort omkring 1.200 blad 4:o, alltså blott omkring en tiondedel av hela det under året inkomna folkloristiska materialet
på kvartblad. Därjämte har, delvis i anslutning till svaren
på nyssnämnda frågelistor, börjat utarbetas foikloristiska kartor över Sverige, i flera fall kompletterade med ordkartor, så
att såväl utbredningen ock variationen av en viss föreställning som utbredningen av däremot svarande språkliga uttryck
framställes på var sin karta.
Slutligen kan rörande arkivarbetena sägas, att under året
en tendens till större likhet i avseende på arkivförhållanden
ock arbetsledning inom institutioner på skilda orter börjat
göra sig mera gällande, särskilt som en följd av att föreståndarna för dialekt- ock folkminnesundersökningarna i Lund
i så hög grad deltagit i Uppsalainstitutionens arbeten. Även
amanuenserna vid nämnda institutioner i Lund, I. Ingers ock
Albert Nilsson, ha under några veckor på våren tagit kännedom
om Uppsalaarkivets samlingar, organisation, katalogisering ock
arbetssätt:
Den sedvanliga instruktionskursen för dialekt- ock folkminnesupptecknare hölls av Geij er med biträde av G- ö t lind, Campbell ock intendenten Sigurd Erixon under
tiden 5/5-144 1931. Den omfattade sammanlagt 32 föreläsningsock övningstimmar, varav på Geijers del kommo 18 timmar, på
Götlinds del 1 timme, på Campells 10 ock på Erixons del 3
1 Jfr

ovan s. 92 f.

7 Sv. 1andsm.3.1 1931
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timmar. Geijers föreläsningar besöktes av 28 deltagare, Götlinds av 21, Campbells av 20 ock Erixons av 15 deltagare. I
anslutning till den gemensamma kursen gjordes under Campbolls ledning den 14/5 ett besök på Nordiska Museet ock Skansen
med 15 deltagare, varvid intendenten Erixon demonstrerade museets allmogeavdelning ock Skansens kulturhistoriska avdelning.
Vidare höllos under vårterminen, nämligen under tiden 14/428/4 i anslutning till av Landsmålsarkivet bedrivna samlingsarbeten, tre föreläsningar av Götlind över valda svenska s ägenty p er samt en seminarieövning, ledd av Götlind, över
"Folkets dramatik". Föreläsningarna bevistades av 21 deltagare ock seminarieövningen av 6 deltagare. Docenten C. W.
von Sydow från Lund föreläste tiden 2/2-26/2 under 8 timmar över "Svenska folksagor". Dessa föreläsningar besöktes
av 14 deltagare. Han höll också under samma tid 4 seminarieövningar i sagoanalys med 10 deltagare. Vidare höll
Campbell tiden 24-17/5 föreläsningar om folktro (3 tim.) ock
3 seminarieövningar om folktro med resp. 9 ock 8 deltagare.
Slutligen höll docenten Sven Liljeblad från Lund under mars
en serie föreläsningar över "Folkboken om Lycksalighetens ö
ock dess motiv i folkdiktning ock litteratur", besökta av 8
deltagare samt tre seminarieövningar (om "Kornknarren",
"Kringgärning" ock "Midsommartydor"), vari 8 personer deltogo.

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.
Början göres med dem, som honorerats av statsanslaget.
Ge ij er har i likhet med föregående år, ehuru med den
förändring i yttre ställning, varom talats i kap. I, tjänstgjort som föreståndare för institutionen samt som sekreterare
i styrelsen ock arbetsutskottet. Han har med jälp av arkivets
övriga medarbetare uppgjort arbetsplaner, ansökningar ock
beräkningar rörande användningen av arkivets pänningmedel
samt övervakat arbetets gång. Av specialuppgifter har han

ARKIVARBETEN OCK MATERIALETS BEARBETNING

99

särskilt handhaft instruktion av norrländska undersökare ock
bygdemeddelare samt granskning av deras insända samlingar
(med jälp i en del fall av lektor Set Larsson i Umeå, fil. mag.
Gerd Enequist i Uppsala m. fl.). Han har ombesörjt vissa
specialutredningar, föranledda av enskilda eller institutioner,
bl. a. besvarat frågor från redaktionen för Svenska Akademiens
ordbok. Han har tillsammans med Campbell författat två av
de tryckta frågelistorna, nämligen nr 32 ock 33, samt tillsammans med Levander en tryckt frågelista, nämligen nr 35.
För övrigt har han granskat alla de i föregående avdelning
av detta kapitel nämnda otryckta frågelistorna, en granskning
som i många fall stannat vid en flyktig genomsyn, men i
flera fall lett till mer eller mindre genomgripande omarbetningar.
På sätt ovan (s. 97 f.) nämnts, har Geijer deltagit i den sedvanliga instruktionskursen på våren.
Vid fämte nordiska folkminnes- ock folklivsforskarmötet i
Göteborg i augusti 1930 höll Geijer ett föredrag om "Traditionsupplösningen ock dess konsekvenser".
Under året har Geijer publicerat endast Landsmålsarkivets
årsberättelse för 1929-1930, vars utarbetande till stor del
ombesörjts av Manne Eriksson, samt, i samarbete med
Å. Campbe 11, den även som nr 32 av serien Landsmålsarkivets frågelistor utgivna skriften "Gåtor", båda dessa skrifter
tryckta i Sv. landsm. 1930: 3 (h. 191).
Om Geijers resor se kap. V.
För G ö tlind har tillträdandet av den ena av de två nyupprättade medarbetarebefattningarna vid Landsmålsarkivet
inneburit en omläggning av den värksamhet, som han de
sista åren utövat vid arkivet. Från ock med den 1 juni 1928,
vid vilken tidpunkt Landsmålsarkivet första gången började
disponera särskilda lotterimedel för folkminnesundersökning, har
Götlind, enligt styrelsens uppdrag, provisoriskt fungerat som le-dare av den medels ifrågavarande lotteriunderstöd bekostade folkminnesundersökningen.' Hans tidigare språkliga arbeten, framför allt arbetet på den stora landskapsundersökningen i VästerSe Sv. landsm. 1928, s. 24, 28, 49 f.
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götland, ha för detta uppdrags skull måst stå tillbaka, ehuruväl
Götlind hela tiden fortsatt att handleda ock kontrollera jämväl
ur språklig synpunkt de uppteckningar, som gjorts inom hans
gamla specialområde Västergötland ock vissa grannområden.
När nu slutligen Götlind, såsom i kap. I omtalats, tillträdde
den nyinrättade befattningen som medarbetare vid Landsmålsarkivet, nämligen vid dess dialektundersökning, frånträdde
han ovannämnda ställning som ledare av arkivets folkminnesundersökning ock återupptog de avbrutna arbetena på den
västgötska dialektundersökningen. Detta kunde dock ej ske
i full utsträckning med ett slag, utan endast steg för steg.
Under övergångsåret 1930-1931 måste Götlind, särskilt i
början, använda mycket arbete på att bistå sin efterträdare
Campbell vid handhavandet av den närmaste ledningen av
folkminnesundersökningen o. s. v. Då Campbell under tiden
117-24/7 ännu var hindrad av tjänstgöring som folkhögskolelärare att tillträda uppdraget som Götlinds efterträdare vid
folkminnesundersökningen, måste Götlind under sagda tid, jämte
sin nya befattning, även så långt sig göra lät ombesörja sitt
förutvarande åliggande. I sammanhang med Götlinds övriga
arbete vid folkminnesundersökningen må nämnas, att Götlind
under året utredigerat egna folkminnesuppteckningar, särskilt
från Hälsingland ock Västergötland. I detta sammanhang
må även nämnas, att Götlind jämte C. W. von Sydow ock
S. Liljeblad invalts i den kommitte, som vid fämte nordiska
folkminnes- ock folklivsforskaremötet i Göteborg i augusti 1930
utsågs att värka för åstadkommande av en tryckt katalog
över svenska folksagor, en uppgift för vars utförande understöd söktes hos Humanistiska Fonden, fast utan framgång.
Vid nyssnämnda möte i Göteborg föredrog Götlind även en •
redogörelse för Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar
1928-1930.
Vad beträffar det dialektundersökningsarbete, som fr. o. m.
1930 ånyo skall utgöra Götlinds huvuduppgift, må först nämnas,
att han under hela året lett det språkliga insamlingsarbetet
i Västergötland samt till största delen även i Småland ock
i sammanhang därmed granskat från dessa landskap inkom-
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mande svar på frågelistor. Återupptagandet av det förut omnämnda, avbrutna arbetet på en för tryck avsedd framställning
om Västergötlands folkmål förutsätter först ock främst, att
Götlinds egna, nu till mycket väsentlig del blott i anteckningsböcker från resor föreliggande samlingar från Västergötland
göras tillgängligare geliom att utskrivas på i alfabetisk ordning
uppställda kort, en utredigering som givetvis redan oberoende
av ovan antydda arbete på en översikt över västgötamålen har
mångsidig betydelse för materialsamlingen över huvud taget.
Liksom skett vid vissa andra landskapsundersökningar, där
materialet lämpat sig för sådan behandling, ha för det västgötska utredigeringsarbetet tryckts särskilda blankettkort, varvid
Västergötland indelats i åtta områden med ett kort för vartdera.'
Utredigeringen på dessa kort har först mot slutet av arbetsåret kommit i gång ock bedrevs med blott en medjälpare,
fil. stud. Maja Bergstrand. Början har gjorts med utredigering
av Götlinds egna anteckningar från Kinnarumma, Fritsla,
Skepphult ock Hyssna socknar i Marks härad ock Göteve i
Vilske härad. Omkring 1.000 kort voro utskrivna vid årets
slut. Därvid bör dock anmärkas, att till följd av primärmaterialets beskaffenhet redan från början belägg från flera socknar
ofta blevo införda på samma kort. Arbetet på översikten
över Västgötamålen har under året icke kunnat upptagas i
nämnvärd utsträckning.
Götlind har deltagit i den vanliga instruktionskursen samt
hållit föreläsningar 2 ock för övrigt deltagit i handledningen
av nya medarbetare. Han deltog även med föredrag vid den
av Upplands nation anordnade kursen för folkminnesupptecknare den 7-8 april 1931 ock vid en liknande kurs i Järvsö
i Hälsingland den 3-6 juli 1930, anordnad av "Västra ock
Södra Hälsinglands krets inom Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund", samt vid en ungdomsledarekurs vid Axvalls folkhögskola
i Västergötland den 10-11 jan. 1931, varvid "Västergötlands
folkmusikförbund" bildades. En av dess huvuduppgifter är att
Jfr om motsvarande kortsystem för Västmanland Sv. landsm.
1927, s. 45 ff.
2 Se ovan s. 97 f.
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tillvarataga gammal äkta folkmusik, som ännu kunde påträffas
i landskapet. Vid utarbetandet av frågelistor har Götlind
deltagit med granskning av flertalet språkliga listor samt
tillsammans med pastor W. Wirén för tryckning omarbetat
dennes frågelista om "Dop ock kyrktqgning" (nr 36). Vidare
har Götlind påbörjat en frågelista om "Idrottslekar II (Lagock friluftslekar)". Han har även fortsatt bearbetningen av
motivet "Odens jakt", påbörjat ett arbete om "Idrott ock lek"
i Norden samt utarbetat en uppsats om "Två gamla folkdanser" ("Sju skävalappen" ock "Lårdansen"), avsedd att
användas som frågelista. För SAOB har han granskat ock
bearbetat artiklar om vissa lekar m. m. ock genom korrespondens eller genom personligt biträde lämnat uppgifter åt ett
flertal in- ock utländska forskare.
Götlind har under året publicerat uppsatserna "Sägnen om
Odens jakt i Uppland" (Uppsala Nya Tidnings julnummer
1930), "Gamla svenska jullekar" (J. U. F.-bladet, julnummer
1930) samt skrivit recensioner i Tidskrift för hembygdsvård
ock Folkminnen ock folktankar, huvudsakligen över arbeten,
som berört folkmåls- eller folkminnesforskning.
Om Götlinds resor i landskapen Hälsingland, Västergötland,
Östergötland ock Uppland se kap. V.
Levander har under året lett undersökningen av Dalarnas
folkmål med biträde av fil. kand. A. Nygård, fil. mag. B.
Lindén ock fil. stud. Niss Hj. Matsson.
Under arbetsåret har, som i kap. III omnämnts, antalet
ordbokskort ökat med omkring 5.500. Den värkliga tillväxten
mätes dock ej av denna siffra, enär ett mycket stort antal
tillägg gjorts på äldre ordbokskort i samband med att material
från nya områden införts på dessa. Hela antalet ordbokskort
för Övre Dalarna uppgick den s°/s 1931 till omkring 35.000.
Under året har på ordbokskorten införts äldre ock nyinkommet
material från hela Ovansiljan samt från Lima, Transtrand ock
Malung i Nedansiljan. Levander har dels utredigerat hela
Säves material från Orsa, dels eget primärmaterial från Ore,
Våmhus, Mora, Venjan ock Älvdalen samt en mindre del av
Nygårds material.
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Levander har vidare lett insamlingsarbetet ute i bygden,
dels genom resor ock dels genom en omfattande korrespondens,
samt inom arkivet granskat allt från Övre Dalarna inkommande
material: primäranteckningar, svar på frågelistor, ordsamlingar
m. m., ock givit den detaljinstruktion, som föranletts av denna
granskning. I samband därmed ha också kompletteringslistor
uppgjorts över alla punkter i materialet; varom detta ej givit
tillräckliga upplysningar. Han har också genomgått allt det
material av C. Säve, som ännu -ej utredigerats på ordbokskort
(Älvdalen, Våmhus ock Mora) samt äldre ordsamlingar i 16:oformat från Järna ock Nås för uppgörande av kompletteringslistor. Oskar Gullbergs teckningar av föremål från Älvdalen
ha också genomgåtts dels för att införlivas med resp. ordboksartiklar, dels för uppgörande av kompletteringsfrågelistor.
Som ovan nämnts, har Levander under året utarbetat första
koncept till frågelistor över ämnena "Arbete, trötthet ock
vila", "Sömn ock vaka", "Brådska, snabbhet, långsamhet ock
dröjsmål", "Liv ock död", "Fattigdom ock rikedom";' "Glädje
ock sorg", "Lynne", "Värme ock köld", "Giva ock taga" samt
"Hörsel ock ljud". Han har vidare deltagit .-i granskning av
de flästa övriga, under året utgivna eller utarbetade frågelistor.
Levander har under året publicerat avdelningen "Dialekt"
av artikeln "Dalarna" i Svensk Uppslagsbok, bd 6 (Köpenhamn 1931), en uppsats om "Dalmålsordboken 1930" i Dalarnas Hembygdsförbunds Tidskrift 1930 samt "Hårarbete i Dalarna" i Svenska kulturbilder, bd 4, Stockholm 1931.
Eriksson, som i likhet med de ovan nämnda honorerats
av statsanslaget, ehuru ej på motsvarande sätt förordnad, utan
av styrelsen utsedd till expeditionsföreståndare med av styrelsen bestämt arvode, har under hela året, utom de tider, då
han enligt kap. II (s. 82) åtnjutit semester, förestått den dagliga expeditionen vid arkivet. Han har gjort alla utbetalningar
ock handhaft övriga med arkivets ekonomiska värksamhet förbundna arbeten, såsom värdering av till inlösen lämnade samlingar, arvodes- ock kostnadsberäkningar av olika slag na. m.
Han har vidare dels övervakat, dels själv omhänderhaft arkivets bokföring samt medvärkat vid utarbetande av redovis-
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ningar från arkivet, vid författandet av årsberättelsen för året
1929-1930 ock av ansökningar om stats- ock lotterimedel.
Dessutom har han ur språklig ock saklig synpunkt granskat
inkommande svar på frågelistor från Uppland samt ur etnografiska synpunkter genomgått material från alla delar av
landet, givit instruktion åt meddelare ni. m. samt i vissa fall
besvarat • förfrågningar från SAOB.
Eriksson har under året författat frågelistor om "Kvarnar
ock malning", "Växterna ock deras livsbetingelser", "Ängar
ock hagar" samt deltagit vid slutredigering ock korrekturläsning av samtliga under året tryckta frågelistor.
Om hans resor se kap. V.
Bland dem, som honorerats av andra medel än st atsanslage t, skall först nämnas Campbel 1, som, efter att
under året 1929-1930 ha tidvis arbetat vid Landsmålsarkivets
folkminnesundersökning, genom beslut av styrelsen den 12
juli 1930 utsågs att under året 1930-1931 utöva den närmaste
ledningen av nämnda folkminnesundersökning, i vilken egenskap han efterträdde Götlind.' För att kunna mottaga detta
uppdrag har Campbell sökt ock erhållit tjänstledighet från sin
befattning som ordinarie lärare vid Älvsborgs läns folkhögskola i Fristad. Hans arvode för tjänstgöringen vid Landsmålsarkivet utgår av lotterimedel med samma belopp, 9.000 kr.,
som Götlind uppbar medan han uppehöll den tjänstgöring,
som nu övertogs av Campbell.
Det arbete, som Campbell under året utfört, är redan till
huvudsaklig del omnämnt i den föregående redogörelsen för
folkminnesundersökningens utveckling under året (s. 55 ff.),
som väsentligen vilat på honom. Campbell har för övrigt,
vid sidan av ovan beskrivna arbeten, för värksamhetens utveckling ombesörjt löpande göromål såsom korrespondens,
granskning av inkommande samlingar o. s. v., härvid biträdd
av arkivets övriga medarbetare (ofta har samma uppteckning
granskats ur folkloristiska ock kulturhistoriska synpunkter av
Campbell, ur språkliga synpunkter av någon annan). Camp.
Jfr i det föregående s. 94 ff.
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bells insatser i arkivets frågelistarbete under året har ej varit
begränsat till blott de ovannämnda fäm smärre folkloristiska frågelistorna. Han har i samarbete med Geijer också utarbetat de
stora tryckta frågelistorna "Gåtor" (nr 32) ock "Folkminnen
om bygder ock orter samt deras invånare" (nr 33). Vidare
har han i koncept tillagt folkloristiska ock kulturhistoriska
frågor, stundom strödda, stundom förenade till särskilda kapitel,
i övriga tryckta ock maskinskrivna frågelistor, som under året
utarbetats.
Vid undervisningen har Campbell medvärkat, på sätt ovan
nämnts, med tio föreläsningar över folktro samt tre seminarieövningar över ämnen, som sammanhänga med folktro.
Under året har Campbell, utom ovannämnda i samarbete
med Geijer författade skrift om "Gåtor", som utgavs ej blott
som frågelista, utan även som uppsats i "Svenska landsmål"
(1930: 3, h. 191), jämväl publicerat två andra uppsatser, nämligen "Emellan skogen ock plogen" (Svenska kulturbilder IV,
Sthm 1931) ock artikeln "Bondgård" (Svensk Uppslagsbok
bd 4, Lund 1930).
I det följande uppräknas i alfabetisk följd alla andra, som
under året arbetat vid Landsmålsarkivet med hel eller delad
tjänstgöring mot arvode ur någon av dess kassor. Rörande
deras arbetstid ock arvoden hänvisas till kap. II.
Alm ock And er s son ha under året arbetat som Lindqvists biträden vid östgötaundersökningen ock utredigerat hans
äldre samlingar. Jfr Lindqvist nedan!
Fröken Ber gs tran d har under slutet av vårterminen
börjat utredigera material från Västergötland. Jfr Götlind!
G. Gr anb er g har under tiden sept.—april arbetat vid
östgötaundersökningen (se Lindqvist) samt från 28/s börjat arbeta vid folkminnesundersökningen, dit han från maj månads
början helt övergått. Han har under året excerperat material
för folkminneskartor ock inlagt sådant material på kartorna
för grupperna mjölkhare ock bjära, myling, källdrickning ock
Staffan samt utarbetat frågelistor om "Källor", "Staffan" ock
"Gengångare" (jfr kap. IV: 1). Han har vidare givit instruk-
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tion åt upptecknare i Östergötland samt granskat inkommande
uppteckningar från Östergötland ock Småland.
Fru Rut Granberg har biträtt vid Västmanlandsundersökningen samt dessutom deltagit i expeditionsarbetet. Jfr
Holmkvist nedan!
Fru G. Grape har omhänderhaft delar av bokföringsarbetet
ock därmed i sammanhang stående register ock redovisningar,
registret över utsända ock inkommande svar på frågelistor,
akcedering av tryck ock annan i samband därmed stående
registrering. Hon har under året ordnat ock katalogiserat
Bondesons efterlämnade samlingar under Geijers medvärkan
samt utfört excerperingsarbeten för besvarande av inkommande förfrågningar ock för frågelistarbetet.
Hessling har under tiden sept.—dec. 1930 utredigerat
samlingar från södra Dalarna ock under jan.—febr. 1931 biträtt
vid folkminnesundersökningen.
Holmkvist har under året fortsatt undersökningen av de
västmanländska dialekterna. Arbetet har under året varit
koncentrerat på utredigering av det material, som insamlades
under 1929 ock 1930 års resor, vilket införts på 8:o-kort.
Antalet nytillkomna kort under året uppgår till omkring 11.600.
Hela antalet kort för Västmanland uppgick den 396 1931 till
omkring 33.100. Som medjälpare vid redigeringsarbetet har
fru R. Granberg tjänstgjort. Dessutom har Holmkvist i samarbete med Liljefors grundligt reviderat systemet för ordnandet av de efter betydelsegrupper uppställda ordexcerpten. Det
sålunda omarbetade uppställningssystemet kan tillika tjäna som
grundval för en allmän överblick över frågelistämnen.
Jönsson har som föregående år arbetat med full tjänstgöring som expeditionsbiträde. Hon har härvid omhänderhaft
låneexpeditionen ock akcederingen av inkommande handskriftsmaterial samt därmed i samband stående registrering. Vidare
har hon registrerat avgående ock ankommande post samt övervakat ordnande ock stämplande av samlingarna.
Liljefors har under året fortsatt excerperingen av Rietz'
dialektordbok ock har under året medhunnit ss. 318-459
(kilta—nagga). 1 samband med detta arbete har han till-
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sammans med Holmkvist uppgjort en omarbetad plan för ordnandet av excerpten i betydelsegrupper, vilket arbete närmare
omnämnts ovan under Holmkvists namn. Hån har vidare deltagit i granskningen av frågelistorna "Glädje ock sorg", "Tala
ock tiga" samt "Arbete ock vila", ock granskat 'vissa svar
på frågelistor från Södermanland ock givit instruktioner åt
upptecknare där. Slutligen har han uppgjort ett register för
alla inom arkivet använda förkortningar ock börjat kompletteringen av en år 1923 uppgjord bibliografi över tidskriften
Svenska Landsmål. Denna bibliografi, som fyller ett i det
dagliga arbetet på arkivet synnerligen kännbart behov, omfattade i sin ursprungliga form endast en översikt över tidskriftens indelning, kronologiskt register ock författareregister,
men utökas nu med ett sakregister ock ett ortregister.
Linde 11 har under året arbetat som Lindqvists biträde
vid östgötaundersökningen. Jfr Lindqvist nedan!
Lind 6n har fortsatt utredigering av egna primäranteckningar från Sollerön ock Venjan, Lärkas ordsamling från
Sollerön ock Säves anteckningar från Venjan ock Mora m. m.
Han har vidare granskat inkommande frågelistsvar från Sollerön samt deltagit vid uppgörande av kompletteringslistor.
Om hans resor se kap. V!
Lin dqvis t, vilken i november 1930 tillträdde befattningen
som föreståndare för det nyupprättade dialektundersökningsinstitutet i Lund, har även efter denna tidpunkt fortsatt att
leda utredigeringen för Landsmålsarkivet i Uppsala av sitt
material från Vists m. fl. socknar i Östergötland efter i huvudsak samma principer som förut. För detta arbetes skull har
Lindqvist, som fortfarande biträtts härvid av Alm, Andersson,
G-ranberg ock Lindell, ungefär en gång i månaden besökt
Uppsala några dagar i sänder. Excerperingen har utvidgats
så till vida, att en rätt omfattande excerpering av syntaktiskt
material utförts, som resulterat i omkring 1.500 oktavkort
med syntaxexempel. Ordbokssamlingen i övrigt har under
året tillväxt med omkring 4.200 kort, ock dessutom har ett
betydligt större antal nya anteckningar införts på de tidigare
upplagda korten. Hela antalet oktavkort i östgötasamlingen
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(inberäknat syntaxmaterialet) uppgick vid arbetsårets slut till
omkring 24.200. Jämte det rent språkliga materialet har under året även en hel del folkminnesmaterial utredigerats ur
Lindqvists äldre anteckningar. Slutligen har Lindqvist med
biträde av Andersson ock Granberg under eftersommaren 1930.
gjort en del nya uppteckningar av dialekten i Vists socken,
vilka resulterat i 9 nya anteckningsböcker i oktavformat på
tills. 1,442 sidor. Av detta material har Lindqvist upptecknat
721, Andersson 488 ock Granberg 232 sidor. Jfr kap. V!
Mat ss on har under Levanders ledning utredigerat hela
P. Lundhs ordsamling från Transtrand, granskat inkommandefrågelistsvar från Malung, Lima ock Transtrand samt uppgjort
kompletteringslistor för nämnda socknar. Om hans resor se
kap. V!
Nygård har under nov. ock dec. 1930 samt maj—juni
1931 fortsatt redigering av egna samlingar huvudsakligen från
Leksand. Om hans resor se kap. V!
Ohlson har under året fortsatt arbetet på den folkloristiska
realkatalogen över arkivets samlingar. Hon har vidare biträtt
vid granskande ock ordnande av inkommande folkminnesmaterial, fört korrespondens med upptecknare ock forskare,
meddelat instruktion åt upptecknare, inventerat folkminnessamlingarna samt utredigerat egna folkminnessamlingar från
Jämtland, Ångermanland ock Västerbotten. Dessutom har hon
utarbetat frågelistan om "Tibast" ock gjort en preliminär
sammanställning av material om sällskapslekar. Slutligen har
hon gjort en förberedande undersökning rörande benämningarna
på "bjära" ock "mjölkhare" samt utbredningen av sägner ock
tro rörande tibast i samband med inläggande av materialet på
kartor.
Tiberg har under året arbetat med redigering av Dagöordboken under tiden okt.—mars samt under ;tiden april—
juni utredigerat täxter ock annat material från Gammalsvenskby.
Om hans resor se kap. V.
Utom dessa ovannämnda ha under året följande personer
mer tillf ä lligt arbetat på institutionen.

ARKIVARBETEN OCK MATERIALETS BEARBETNING

109

Stud. S. Falck har under tiden juli 1930—jan. 1931 ordnat
samlingar ock utfört renskrivningsarbeten.
Fru I. Geijer har under juli 1930 biträtt vid uppgörande
av statistik över arkivets tillväxt m. m.
Lektor G. Kall sten i us har under omkring 60 timmar
biträtt vid granskning av dialekt- ock folkminnesmaterial från
Värmland samt av folkmusik från hela landet.
Docent S. Lilj e bla d i Lund har under mars, april ock
juni 1931 biträtt vid sagoregistrering samt genomgått delar av
realkatalogen. i
Stud. 0. Lindman har under tiden sept. 1930—maj 1931
arbetat med stämpling ock ordnande av samlingar, ock stud.
II. N y da hl har en kortare tid sysslat med likartat arbete.
Fil. stud. B. Si w erz biträdde vid folkminnesundersökningen i febr. ock mars 1931, ock fil. stud. S. Stj ä rn e biträdde med renskrivningsarbete (von Sydows bearbetning av
Grundtvigs sagoregistrant) inom samma avdelning under månaderna febr.—april.
Docent C. W. von Sydow medvärkade under nov. ock febr.
vid folkminnesundersökningen.1
Fil. lic. E. T örnq vist biträdde med handledning av upptecknare för Östergötland under sammanlagt 30 timmar under
året.
Med. stud. K. Åk erm an biträdde vid renskrivning av
kataloger m. m. under vårterminen 1931.

3. Landskapsöversikt över materialets bearbetning.
Liksom i motsvarande parti av föregående årsberättelser
skola även här ges några landskapsvis sammanställda uppgifter
rörande den materialbearbetning, som antingen utförts av
arkivets ovannämnda medarbetare eller av andra med arkivet
mera löst förbundna undersökare, även sådana som ej från
arkivet erhållit något ekonomiskt understöd. Här ifrågavarande
arbeten ha emellertid i regel utförts i förbindelse med arkivets
Jfr ovan s. 95.
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värksamhet, ock det bearbetade materialet hör oftast helt eller
delvis till arkivets samlingar. En del inkonsekvenser vid
upptagandet eller förbigåendet av särskilda arbeten ha därvid
icke kunnat undvikas. Särskilt gäller detta den bearbetning
av materialet, som i många fall göres av meddelare, som besvara våra frågelistor (till denna bearbetning har i regel ingen
hänsyn tagits).
Dalarna. Den viktigaste bearbetningen av material från
detta landskap har bestått i arbetet för den förut under namnen
Levander, Nygård, Linden ock Matsson omnämnda dalmålsordboken. Under året har, som ovan nämnts, Levander därjämte publicerat en uppsats "Hårarbete i Dalarna" i Svenska
kulturbilder VII.
Gotland. Fil. lic. H. Gustavson har under året utarbetat
partiet mo—plocka i den Säveska ordboken ock fortsatt arbetet
på sin avhandling om de gotländska dialekternas inbördes
skiljaktigheter.
Härjedalen. Folkskollärare E. Granberg har i Jämten 1930
publicerat en uppsats om "Gamla härjedalska lekar" (i anslutning till Landsmålsarkivets frågelista nr 28).
Jämtland. Folkskolläraren Levi Johansson har under året
fortsatt utredigerandet av sitt material från Frostviken samt
publicerat ett par uppsatser i Jämten 1930.
Västmanland. Se om den under Holmkvist omnämnda utredigeringen av Västmanlandsmaterialet ovan (s. 106).
Västergötland. Se om den under Götlind omnämnda, under
året påbörjade utredigeringen av ordbokskort för Västergötland
ovan (s. 101).
Östergötland. Om det arbete, som utförts i form av utredigering av ordmaterial på oktavkort, se ovan under Lindqvist (s. 107 f.). Under året har fil. lic. E. Törnqvist fortsatt
att för sitt arbete om substantivböjningen i östgötamålen inpricka resultaten av materialsamlingen på kartor.
Estland ock Gammalsvenskby. Om fil. lic. N. Tibergs arbete
med Dagö-ordboken ock med samlingarna från Gammalsvenskby
se ovan s. 108!
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V. Resor ock samlingsarbeten i bygderna.
Sådana resor i institutionsärenden, som icke direkt förbundits med undersökningsarbete ute i landet, ha under året
förekommit i följande fall.
Tjänsteresor till Stockholm ha gjorts av Geijer vid 19
tillfällen, av G ö tlind vid ett tillfälle, av Eriksson vid 3
tillfällen ock av Ca m p b ell vid 6 tillfällen. Götlind gjorde
vidare den 18-20 nov. 1930 en resa till Lund för att deltaga
i sammanträde med kommittén för utgivande av en svensk
sagoregistrant. Eriksson reste den "/5 1931 till Tierp för
ordnande av tryckeriärenden, ock Campbell reste två gånger
till Göteborg för arkivets räkning samt till Lund ock Köpenhamn 4/11-8/11 1930 för studier i därvarande arkiv.

I det följande ges en landskapsvis uppställd översikt över
resor för materialinsamling ock i sammanhang därmed över
sådana samlingsarbeten i bygderna, som utan resor utförts av

med arkivet i förbindelse stående, i bygderna bosatta upptecknare. Denna översikt är dock, vad de senare beträffar, icke
fullständig, utan upptar blott ett trättiotal viktigare ortsmeddelare, som lämnat mera omfattande bidrag.
Dalarna. Rektor J. B o ö thius gjorde under tiden 14/9-1/10

1930 dialektuppteckningar i Orsa. Han honorerades av Kopparbärgs läns landstings anslag.
Fil. kand. K a rin He s sling har under året gjort smärre
folkminnesuppteckningar i Hedemora-trakten.
Fil. dr L. L evander avslutade 1/7 -3/7 • en i förra årsberättelsen omnämnd resa i Våmhus, Mora ock Äppelbo. Vidare
företog han tiden 9/io- 9/10 1930 för komplettering av materialet till dalmålsordboken ock instruktion av samt samarbete
med arkivets ortsmeddelare en resa i övre Dalarna, varvid
socknarna Järna, Äppelbo, Transtrand, Venjan, Älvdalen, Våmhus, Ore, Rättvik ock Al besöktes. Slutligen företog han
tiden 8/4-28/4 1931 en resa i samma syfte, varvid Mora, Orsa,
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Ore, Älvdalen, Våmhus, Boda ock Ål besöktes. Hans resor
ha honorerats av statsanslaget.
Fil. mag. B. Linden upptecknade under 1 1/2 månad sommaren 1930 folkmål i Venjan ock på Sollerön. I januari 1931
fortsatte han under 6 dagar uppteckningsarbetet på Sollerön.
Vidare anträdde han i juni 1931 en resa till Sollerön, Venjan,
Järna ock Nås för dialektuppteckning. Hans resor ha honorerats av statsmedel ock lotterimedel.
Fil. kand. W. Lj us te r dal gjorde under omkring fäm
veckor sommaren 1930 dialektuppteckningar i Säters landsförsamling. Hans resa har honorerats av lotterimedel ock
Kopparbärgs läns landstings anslag.
Fil. stud. Ni ss Hj. • Mats s on reste för upptecknande av
dialektmaterial i Lima ock Transtrand 2/8_11i1_5 samt 12/12-22/12
1930, i Äppelbo ock Lima 34-17/1 1931, i Äppelbo, Malung,
Lima ock Transtrand 3/4-24/4 samt i Lima ock Transtrand
19/6 -5 1931. Hans resor bekostades av statsanslaget ock
Kopparbärgs läns landstings anslag.
Fil. kand. A. Ny går d reste för dialektuppteckning tiden
43/10-1/u i Venjan, Älvdalen, Mora ock Rättvik, delvis i
sällskap med Levander. Han har vidare under tiderna 3/5-11/5
ock 16/5-23/5 1931 rest i Mora ock Leksand för dialektupp-teckning. Han har honorerats ur statsanslaget ock Kopparbärgs läns landstings anslag.
Av i bygderna bosatta upptecknare, som utförligt besvarat
vissa av Landsmålsarkivets frågelistor eller insänt andra utförligare uppteckningar, må här nämnas korgmakaren Il e d 0.
Andersson i Våmhus, kyrkovärden Back 0. Ericsson
i Al, hemmansägaren Måå g E. E rik ss on i Al, hemmasonen Rombo F. Eriksson i Mora, fru Anna HaagAndersson i Djura, hemmansägarna Enok Larsson i
Transtrand ock Håll Nils Mat t s son i Sollerön, härr
E. H. Nord i Boda, hemmansägaren And ers Rud en i Ore
ock härr Gunnar Strand i Venjan.
Dalsland. Lektor G. Bergman har gjort smärre dialektuppteckningar i landskapet under sommaren 1930.
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Gotland. Fil. lic. Herbert G- ust avs on har under sommaren 1930 gjort kompletterande uppteckningar på Fårön,
varvid även arkivets frågelista nr 25 besvarats. Vidare har
han instruerat ortsmeddelare samt gjort smärre uppteckningar
i Hejnum. Hans arbete har ersatts ur 1930 års lotterimedel.
Av ortsmeddelare kan nämnas hemmansägaren J ako b
Karlsson i Fie i Lau, som även under detta år fortsatt
att besvara arkivets frågelistor.
Gästrikland. Fil. stud. Ingegärd Isaksson har upptecknat folkminnen i Hedesunda under tiden a5/7-6/8 1930.
Rännes ersättning har utgått ur lotterimedel.
Fil. lic. In ge bo r g Nordin har gjort dialektuppteckningar
i Ockelbo ock Åmot i samband med undersökningar i Hälsingland.
Hälsingland. Docenten Joh an G ötlin d företog under
tiden 3/7-6/7 1930 en resa till Järvsö. Därunder höll han
fyra föreläsningar om folkminnen ock folkminnesuppteckning
vid en "instruktionskurs i hembygdsvård för Gävleborgs län",
som anordnats av "Västra ock Södra Hälsinglands krets inom
Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund". Götlind upptecknade
vidare folkminnen samt värvade ock instruerade korrespondenter från Hälsingland ock Gästrikland.
Fil. dr T. Bucht gjorde under omkring 14 dagar orduppteckningar i Delsbo. Hans arbete honorerades ur statsanslaget.
Fil. mag. Erik Erik s s on påbörjade under året redigering
ock renskrivning av kyrkovärden P. Her tz ells stora ordsamling från Bollnäs. Hans arbete har ersatts ur 1930 års
lotterimedel.
Fil. lic.. Inge b or g No r din gjorde under sammanlagt 9
dagar sommaren 1930 dialektuppteckningar i Ockelbo, Åmot ock
Skog. Hännes resa ersattes av statsanslaget. Jfr Gästrikland.
Fil. lic. Dag S trömbäck gjorde i september 1930 en
kortare instruktionsresa inom landskapet. Han honorerades
av statsanslaget.
8 Sy. landsmål 1931
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Bland mera värksamma ortsmeddelare inom landskapet må
nämnas skogsarbetaren P. Asplun d, Ovanåker, som besvarat
vissa av arkivets frågelistor, ock fotografen C. Rud o lp hi,
som insamlat dialektmaterial i Delsbo.
Härjedalen. Folkskolläraren E i n. a r Gr anb e rg började
vid midsommartiden 1931 en resa inom landskapet för upptecknande av folkminnen. Ersättning har utgått ur lotterimedel.
Jfr nästa årsberättelse.

28/12 1930Jämtland. Professor Geijer har under tiden
9/1 1931 (på semestertid samt under bibliotekets stängningsdagar) gjort en resa till Mattmar, Hallen, Undersåker ock Åre,
huvudsakligen för undersökning av ortnamn, varvid även dialekt- ock folkminnesmaterial upptecknades.
Fil. stud. A. Gudmundson påbörjade i juni 1931 besvarande av frågelistor samt uppteckning av folkminnen i Lit.
Reseersättning har utgått ur lotterimedel.
Folkskolläraren Levi Johan sson fortsatte under tiden
juli—dec. 1930 sitt sedan år 1926 pågående arbete med uppteckningar rörande folkmål ock folkliv i norra Frostviken (Lidmålet). Under vårterminen 1931 sysslade han med utredigering
av sitt under hösten insamlade material. Hans resor ha bekostats dels av statsanslaget ock dels av lotterimedel samt
Jämtlands läns landstings anslag.
Fil. kand. Erik Bu r m an har under sommaren 1930 fortsatt
dialektuppteckning i Ragunda. Han har för detta arbete uppburit ersättning ur Jämtlands läns landstings anslag.
Fil. stud. C. G. Åk e rst e dt har i juni 1931 påbörjat
uppteckning av dialekt ock folkminnen i Offerdal. Hans ersättning har utgått ur lotterimedel. Jfr nästa årsberättelse.
Bland ortsmeddelare må nämnas härr K. 0. Andr e n, som
besvarat frågelistor för Norderön.

Folkskolläraren 0. P. Petter s son har upptecknat folkmål ock folkminnen i Sorsele. Hans resa har
tagit en tid av omkring två månader ock har bekostats av
statsanslaget samt lotterimeder.
Lappland.
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Medelpad. Folkskolläraren E in ar Gr anb er g har under
en tid av omkring 1 i/2 månad under sommaren 1930 upptecknat folkminnen i Tuna ock Attmar. Hans resa har honorerats av lotterimedel.
Norrbotten. Fil. kand. E. Bränns tr öm har gjort smärre
dialektuppteckningar i Nederluleå. Han har honorerats av
statsanslaget.
Folkskolläraren Algot Lundberg har upptecknat dialektmaterial med ledning av Landsmålsarkivets frågelistor i NederLuleå under omkring en halv månad sommaren 1930. Hans
resa har bekostats av lotterimedel. Jfr Västerbotten.
Av ortsmeddelare kan nämnas f. d. folkskolläraren A u g.
Nord ström, som besvarat vissa av arkivets frågelistor för
Nederluleå.
Närke. Fil. mag. Hulda Hammarbäck har upptecknat
folkminnen i Vintrosa under tiden. 111,7-16/8 1930. Hännes
resa har honorerats av lotterimedel.
Fil. lic. E. Holmkvist gjorde i augusti 1930 ett besök i
Vintrosa för fastställande av förekomsten av vissa dubbelformer i fråga om substantivböjningen. Jfr Västmanland!
Småland. Fil. stud. Fritz Andersson påbörjade i juni
1930 en resa - -för uppteckning av folkminnen i Fryele ock
Gällaryd, som inalles tog en tid av omkring 1 1/2 månad.
Han honorerades av Jönköpings läns landstings anslag ock
lotterimedel.
. Fil. lic. Ger tr ud Ar esk og fortsatte sina i juni 1930
började dialektuppteckningar i Tjust. Under tiden 1/7_16/8
1930 besökte hon Verkebäck, Gladhammar, Västrum, Kristdala, Misterhult, Döderhult ock Ryssby, varvid dels en av
hänne uppgjord värbfrågelista, dels vissa av arkivets frågelistor besvarades. Hännes arbete ersattes ur lotterimedel ock
Kalmar läns södra landstings anslag.
Fil. stud. Lars D anius •gjorde under sommaren 1930 ock
julen 1930-1931 dialektuppteckningar i Hällebärga under en
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sammanlagd tid av omkring fäm veckor. Hans arbete ersattes
ur lotterimedel.
Teol. stud. Werner Karlsson upptecknade under sommaren 1930 i Lenhovda dels dialektmaterial under omkring
tre veckor, dels folkminnen under sammanlagt 42 dagar. Hans
resa honorerades av lotterimedel ock Kronobärgs läns landstings anslag.
Fil. stud. Bengt Si we rz påbörjade i juni 1931 folkminnesuppteckningar i Flisby. Han har honorerats av lotterimedel.
Fil. stud. Artur Wilander påbörjade i juni 1931 en
resa för uppteckning av folkminnen i Ukna. Han har honorerats av lotterimedel.
Fil. kand. Tore Wilander har under sommaren 1930
under en tid av över två veckor gjort dialektuppteckningar i
Ukna ock V. Ed. Han har honorerats av lotterimedel ock
Kalmar läns norra landstings anslag.
Docenten S v en L i lj e blad i Lund gjorde under sommaren 1930 en resa i Mo ock Vista härader för att för Landsmålsarkivets i Uppsala räkning uppteckna folkminnen. Han
har honorerats av lotterimedel.
Bland ortsmeddelare må nämnas maskinisten C. G. Nilsson i Skede ock härr A u g. Strömberg i Jät.
Södermanland. Fil. stud. Britta Ulrikss on har sommaren 1930 under en månad upptecknat dialektmaterial i
Svärta. Hännes reseersättning har utgått ur lotterimedel.
Fil. kand. Sten T h o rnell har upptecknat folkminnen i
Rönö härad under omkring 40 dagar sommaren 1930. Ersättning har utgått ur lotterimedel.
Fil. stud. L ars Laurell gjorde sommaren 1930 uppteckningar i Salem med ledning av arkivets frågelistor. Hans
honorar utgick ur lotterimedel.
Uppland. Fil. mag. Manne Eriksson har under omkring fäm dagar i aug. 1930 gjort dialekt- ock folkminnesuppteckningar i östervåla samt vid skilda tillfällen gjort
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smärre uppteckningar efter personer från V. Lövsta ock Hjälsta m. fl. orter.
Docenten J. G ö tim d har vid ett par tillfällen upptecknat
folkminnen i Funbo.
Konstnären Olof T h un m an gjorde i augusti 1930 en
kortare resa till Knutby ock Edebo. Reseersättning utbetalades
av lotterimedel.
Folkskolläraren J. We s t in har även detta år gjort dialektock folminnesuppteckningar från Möja. Hans ersättning har
utgått av lotterimedel.
Bland under året värksamma ortsmeddelare må. nämnas lantbrukaren Simon E rikss on, Ullfors i Tierp, som besvarat
ett flertal av arkivets frågelistor för Östervåla, samt härr G.
Gustafsson ock fru E. Gustafsson i Vittinge, som
huvudsakligen upptecknat folkminnen.
Värmland. Fil. kand. Gertrud Eriksson upptecknade
under sommaren 1930 folkminnen i Frykerud, Boda, Fryksände, Brunskog, V. Ämtervik ock Sunne m. fl. socknar. Hon
har honorerats av lotterimedel.
Av under året värksamma ortsmeddelare må nämnas härr
R agnar Nils son, som besvarat frågelistor för ett flertal
orter, ock småbrukaren A. Z ernan de r, som besvarat frågelistor från Alster.
Västerbotten. Fil. stud. He lm er E dlund har besvarat
frågelistor för Skellefteå skärgård under sommaren 1930. Hans
ersättning har utgått ur statsanslaget ock lotterimedel.
Folkskolläraren Algot Lun db e r g har under nära en
månad under sommaren 1930 gjort dialekt- ock folkminnesuppteckningar i Burträsk ock Degerfors. Hans resa har bekostats av statsanslaget ock lotterimedel. Jfr Norrbotten.
Fil. mag. N a ömi Nilsson upptecknade dialektmaterial i
Byske under tiden 7/7- 22/7 1930. Hennes resa honorerades
ur statsanslaget.
Fil. stud. B e r ti 1 Nygren gjorde dialekt-ock folkminnesuppteckningar i Norsjö ock Malå under tiden 14/7-2/11 1930, i Norsjö 12/1_ 2111 1931, i Malå ock Arvidsjaur 18/2-31/3 ock på nytt i
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Norsjö 1/4-1/4, 8/4-9/4 ock 11/4-15 /4 samt slutligen i Burträsk
2 94-3°/4 1931, vid vilken tidpunkt han på grund av sjukdom
måste avbryta sitt arbete. Även under senare delen av våren
1931 gjorde han dock vid spridda tillfällen uppteckningar i
Norsjö. Under den tid av sammanlagt över ett halvt år, som
hans undersökningsresa pågick, insamlade han material till
besvarande av 14 av arkivets frågelistor samt folkminnesmaterial. Han har vidare givit instruktion åt meddelare i
orten. Hans resa bekostades av statsanslaget ock lotterimedel
samt till en mindre del av Västerbottens läns Hembygdsförbunds gåvomedel.
Fröken Ella Ohlson upptecknade under tiden V7_/7
1930 folkminnesmaterial i Sävar ock tiden 11/9_14/9 i Umeå
landsförsamling, där samtidigt ortsmeddelare uppsöktes (jfr
Ångermanland). Den 20/6 1931 påbörjade hon vidare en resa
för uppteckning av folkminnen i Västerbotten, varom ytterligare
skall meddelas i nästa årsberättelse. Rännes resor ha bekostats
av lotterimedel.
Fröken Ingrid Pettersson gjorde sommaren 1930 dialektuppteckningar i Degerfors ock Umeå landsförsamling under
omkring två månader. Hon har honorerats ur lotterimedel.
Av ortsmeddelare kan nämnas fru Emmy Hedströ m,
som besvarat några av arkivets frågelistor för Norsjö.
Västergötland. Fil. lic. E. Abr ahams on har under sommaren ock hösten 1930 under sammanlagt 68 dagar gjort
kompletterande dialektuppteckningar i Bärgum, Hålanda,
Skepplanda ock Östad. Under denna tid sammanbragtes omkring 20,000 ordlappar. Hans ersättning har utgått ur av
Västgöta folkmålskommitt6 förvaltade medel.
Fil. lic. C. M. Bergs t rand upptecknade under tiden 17 /4 —
'6/6 1931 folkminnesmaterial i Väring, Locketorp ock Ransbärg. Han har uppburit ersättning av lotterimedel.
Fil. stud. Maj a B er gs tr and fortsatte sitt under försommaren 1930 påbörjade arbete med upptecknande av folkminnen i Varv ock Dimbo. Hännes resa, som tog en tid av
sammanlagt 1 1/2 månad, honorerades av lotterimedel.
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Fil. mag. Evert Boren gjorde under sommaren 1930
dialekt- ock folkminnesundersökningar i S. Vånga ock Möne.
Hans ersättning utgick av statsanslaget.
Fil. kand. T. B r andstr öm påbörjade i juni 1930 arbete
med uppteckning av folkminnen i N. Vånga, Edsvära ock Larv.
Resan, som tog en tid av sammanlagt 41 dagar, honorerades
av lotterimedel.
Fil. mag. I. Dahlb arg påbörjade den 17/5 1931 en resa
för uppteckning av folkminnen i Tengene. Se vidare nästa
årsberättelse.
1931
Docenten J. G ö tlind företog under tiden
en upptecknings- ock instruktionsresa i landskapet för att besöka gamla korrespondenter ock värva nya. Härunder besöktes
Göteve i Vilske härad, Hudene i Gäsene härad, Österbitterna
i Laske härad, Fristad i Vedens härad, Ljushult i Kinds ock
Kölingared i Redvägs härad. I Ljushult upptecknades månsing, troligen en av de utförligaste månsinguppteckningar som
någonsin företagits. Slutligen höll han föredrag vid en ung-domskurs vid Axvalls folkhögskola ock deltog i bildandet av
ett folkmusikerförbund för Västergötland. Hans reseersättning
har utgått dels av statsanslaget, dels av lotterimedel.
Fil. mag. Herman Johansson har under året fortsatt
sina orduppteckningar från Älekulla s:n.
Kandidat T o rna s Larsson upptecknade under året folkminnen i Acklinga, Korsbärga, Valstad, Agnetorp ock Dimbo
m. fl. socknar. Hans ersättning utgick ur lotterimedel.
Fil. kand. L. Madsen gjorde under fäm dagar folkminnesock dialektuppteckningar i Västergötland. Hans ersättning
utgick av lotterimedel.
Fil. stud. Aina Me ij e 1 upptecknade folkminnesmaterial
under omkring två veckor under sommaren 1930 i Torsö.
Hon honorerades av lotterimedel.
Av ortsmeddelare, som under året mera flitigt arbetat åt
Landsmålsarkivet, må nämnas f. folkskolläraren A. J. Björ kman i Häggesled, redaktör A. Blomberg i Kleva, som besvarat frågelistor för Ugglum, Vilske-Kleva m. fl. socknar,
ock hemmansägaren J. Möller i Korsbärga.
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Västmanland. Fil. mag. G. Gr anberg ock fru R. G r a nb erg gjorde den 3-16 jan. 1931 en resa till Kopparbärg,
varvid dels fröken M. Forsslunds samlingar genomgingos ock
ordnades ock dels vissa kompletteringslistor besvarades.
Fil. lic. E. Holmkvist upptecknade under juli ock augusti
1930 under 24 dagar syntaktiskt material inom landskapet
(huvudsakligen i Nora). Han besvarade vidare några av arkivets frågelistor samt gjorde ett besök i Örebro läns museum,
där han genomgick uppteckningar av folkmål ock folkminnen.
Tiden 21/12 1930-17 /1 1931 gjorde han dialektuppteckningar
dels i Nora, dels i mellersta ock östra Västmanland samt
besökte 14 /1-17 /1 Västmanlands fornminnesförenings samlingar
i Västerås, där i synnerhet bildmaterialet genomgicks ock
kopior av ett antal av de viktigaste bland dessa beställdes
för Landsmålsarkivets räkning. Hans resor ha bekostats av
statsmedel.
Fil. stud. G-. Lindsk og började i juni en resa för folkminnesuppteckning i Svedvi. Se vidare därom i nästa årsberättelse.
E. o. hovrättsnotarien W. Palmblad gjorde under hösten
1930 under några dagar vissa kompletterande folkminnesunder-.
sökningar bl. a. i Möklinta. Resan har bekostats av lotterimedel.
Bland ortsmeddelare skola här nämnas understödstagaren
F r. Ander sso n-V ester i Rällså ock f. hemmansägaren
Jo h. L arss on i Fläckebo, som båda besvarat vissa av
arkivets frågelistor, samt fru Ellen Lagergr en, Uttersbärg, som upptecknat folkminnen, särskilt folkmusik.
Ångermanland. Fröken Ella Ohlson reste under tiden
1930 i Boteå ock Styrnäs för uppteckning av folkminnen. Jfr ovan under Västerbotten.
Fil. mag. R o de Sj ölund gjorde under sommaren 1930
sammanlagt två veckors resa för uppteckning av folkminnen
i Gideå ock tre dagars resa i Själevad. Rännes arvode har
utgått av lotterimedel. Den 25/6 1931 påbörjade hon vidare
en uppteckningsresa i Trehörningsjö, varom nästa årsberättelse
kommer att upptaga utförligare meddelande.
20/8_1O/9
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Fil. lic. D. 0. Z e tt e rholm gjorde under sommaren 1930
en resa för dialektuppteckning i landskapet. Resan honorerades
av Västernorrlands läns landstings anslag.
Av i orten bosatta meddelare skola här nämnas regementspastorn fil. dr E. Modin, Multrå, ock hemmansägaren E.
Nord enm ark, Nordingrå.
Östergötland. Fil. kand. Har r y A ld enius påbörjade
vid midsommartiden en resa för uppteckning av folkminnen
i Fivelstad ock Bjälbo. Se vidare nästa årsberättelse.
Fil. mag. Erik Alm upptecknade under omkring två veckor
sommaren 1930 folkminn.esmaterial i Göstrings härad. Hans
resa honorerades av lotterimedel.
Fil. mag. Per Andersson reste för uppteckning av folkmål under sommaren 1930 i över en månad i Tjärstad ock
Regna. Arbetet fortsattes även några dagar under julen 1930
—1931 i Regna. Under tiden 1318-26/8 1930 gjorde han i
samarbete med doc. Lindqvist dialektuppteckningar i Vist
(se vidare under Lindqvist). I juni 1931 började han en ny
uppteckningsresa i Tjärstad, varom mera skall meddelas i nästa
årsberättelse. Vid sidan av dialektuppteckningarna gjorde A.
också smärre folkminnesuppteckningar. Hans resor ha ersatts
ur statsanslaget ock lotterimedel.
Fil. stud. K arin Fr anson har besvarat frågelistor för
Ö. Ryds s:n.
Fil. mag. Gösta Franzén gjorde under 23 dagar sommaren 1930 dialektuppteckningar i Drothem. Hans ersättning
utgick ur lotterimedel.
Om fil. mag. G. Gr anb er g s resor se nedan under Lindqvist!
Docenten J. Gö t lin d gjorde under tiden 16/9 _20/9 193€ .
en resa i Östergötland. Härvid upptog han i sällskap med
docenten Lindqvist språkliga täxter med fonograf i Vists
Därefter företog han i samarbete med fil. lic. T. Ålander
resa till Västerlösa, Sjögestad, Skänninge, Motala ock Risinge
m. fl. socknar för att pådriva insamlingsarbetet i landskapet ock
värva ortsmeddelare. Reseersättning utgick ur statsanslaget.
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Fil. stud. Arvid Johansson gjorde uppteckningar i
Kisa, varvid bl. a. Areskogs värbfrågelista besvarades. Han
honorerades av lotterimedel.
Fil. stud. T hord Linde 11 upptecknade under tiden "/s
—18/2, 1930 folkminnen m. m. i Yxnerum. Han honorerades
av lotterimedel.
Docenten N. Lindqvist gjorde under eftersommaren 1930
kompletterande uppteckningar i Vist i samarbete med P.
Andersson ock G. Granberg samt doc. Götlind. Hans ock
hans medarbetares resor bekostades av enskilda.
Fil. kand. Robert Pettersson upptecknade under sammanlagt 23 dagar under sommaren 1930 folkminnesmaterial
i Vifolka härad. Hans ersättning utgick ur lotterimedel.
Fil. lic. Einar T ö rn qvi s t reste för komplettering ock
kontroll av äldre dialektsamlingar under fyra dagar sommaren
1930 i Risinge, Kimstad, Simonstorp, Rejmyre ock Ö. Harg.
Resan honorerades av statsanslaget.
Om fil. lic. T. Ålan d er s resor se ovan under Götlind!

Utrikes orter. Fil. lic. N. T ib ergs sedan 1923 pågående
undersökning av svenska dialekter i Estland, särskilt på Dagö,
har också under detta arbetsår fortsatts. Han reste i Estland
under tiden "/7—"/8 1930, varvid bl. a. Reval, Hapsal, Birkas
ock Dagö besöktes. Han genomgick också delar av stads-arkivet i Reval samt Estländisches Provinzialmuseum ock
Tallinna Eesti Muuseum därstädes, samt Centralarkivet ock
Eesti Rahva Muuseums arkiv i Dorpat. Den "/6 1931 påbörjade han en ny resa till Dagö, varom närmare skall meddelas
i nästa årsberättelse. Hans resor ha bekostats av lotterimedel
samt till en mindre del av I. Hellbergs gåvomedel.
Folkskolläraren T. Gärdstr ö m har under året gjort folkminnesuppteckningar på Ormsö, som honorerats av lotterimedel.
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Översikt av inkomster ock utgifter
för under budgetåret 1/7 1930-3°/6 1931 från landsmålsarkivet i Uppsala ledda undersökningar av svenska
folkmål ock folkminnen.

A.

Medel förvaltade av Landsmålsarkivet.

I det följande redovisas för av arkivet omhänderhavda medel
av olika ursprung för undersökning av såväl folkmål som
folkminnen.
1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomster:
kr. 22,000. 00

Statsanslag för tiden 1/7 1930-30/6 19311

Summa kr. 22,000. 00
Utgifter:
kr. 6,000. 00
Arvoden: till M. Eriksson
D.
Jönsson
„
3,300. 00
77
Tillfällig arbetsjälp för förvaltningsändamål
Reseersättningar
Materialier ock diverse expenser
Återburet enligt k. brev den 7 /5 19317

kr. 9,300. 00
„ 4,276. 63
„ 5,199. 35
„ 2,468. 02
756. 00

Summa kr. 22,000. 00
1 Här redovisas endast för det av Landsmålsarkivets styrelse
disponerade statsanslaget, som beräknats för arkivets driftkostnader
("expenser m. m."), ej för de av statsanslag utgående arvoden till
föreståndare ock två medarbetare, som utbetalas till dessa befattningshavare direkt från länsstyrelsen i Uppsala. Jfr i det föregående s. 69 f. ock s. 74.
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2. Redogörelse för de landstingsanslag för kalenderåret 1930,
för vilka Landsmålsarkivet är redovisningsskyldigt.

alio

w ---..

Summa

Utbetalningar i
under tiden
VI ---"/12
1930

Utgifter
Summa

Inf lutna medel under
8
t iden 91- 1/12
30
19

Behållning
'h 1930

Landsting

Inkomster

Jämtlands I. . . .
Jönköpings 1. . . 192.00
Kalmar 1. norra . 55. 00
Kalmar I. södra .
Kopparbärgs 1. .
1. 95
Kronobärgs 1. . . 551. 00
Västernorrl. 1.. .
-Västmanl. 1. . . .
Örebro 1. . . . .
--

500. 00
500. 00
500. 00
250. 00
442, 00
368. 75
155. 00
155. 00
100. 00
150. 00 150. 00
150. 00
3,000. 00 3,001. 95 3,000. 00
SOL 00
250.00
801.00
400. 00
500. 00
500. 00
750. 00
750. 00
750. 00
750. 00
750. 00
750. 00

73. 25
-

500. 00
442. 00
155. 00
150. 00
1. 95 3,001. 95
801.00
100. 00
500. oo
750. 00
750. 00

799. 95

6,250. 00 7,049. 95 6,874. 75

175. 20 7,049. 95

Av 1930 års landstingsanslag belöper på tiden '4-9%2 1930 följande

Inkomster:
Behållning 1/7 1930

kr.

867. 20

Summa kr.

867. 20

kr.

687. 00
180. 20

Summa kr.

867. 20

Utgifter:
För arbeten under tiden 1/7-31/„ 1930
Behållning 31/12 1930

Av 1931 års landstingsanslag belöper på tiden 1/1-"/6 1931 följande

Inkomster:
Behållning 1/, 1931
Influtna medel under tiden 111-30/6 1931

kr. 180. 20
„ 4,500. 00
Summa kr. 4,680. 20

Utgifter:
För arbete under tiden 1/1-30/6 1931
Behållning 30/6 1931

kr. 3,158. 00
„ 1,522. 20
Summa kr. 4,680. 20
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3. Redovisning för till Landsmålsarkivets disposition stående
gåvomedel ock tillfälliga anslag under tiden 1/7 1930—"/, 1931.

tao ,_,
. E 05

a

%, 1931

Utbetalningar
tiden
under
1/ 1930—
7

a) „

Summa

:a

es)
-•
a co
0

Influtna medel
under
tiden
1/
7 193080/6 1931

Givare eller
förmedlare av
gåvor

.00
cu 0

Summa

Utgifter

Inkomster

—
700. 00
700. oo
—
700. 00 700. 00
0. Ekman . . . .
145. 00
—
—
145. 00 145. 00
I. Hellberg . . . 145. 00
1,215. 77 1,215. 77
—
—
1,215. 77
W. Murray . . . .1,215. 77
Rättstavningssäll—
—
553. 40 553. 40
553. 40
553. 40
skapet
Västerbottens läns
—
160. 00
—
160. 00 160.00
Hembygdsför.. . 160.00
1,500. 00
—
1,500. 00 1,500. 00 1,500. 00
—
E. Zorn
Medlemmar ur
Ångermanlands
1,350. 00 1,350. 00 884. 00 466.00 1,350. 00
—
gille
_
—
74. 50
74.50
74.50
74.50
.
.
.
S. Åsander.
2,148. 67 3,550. 00 5,698. 67 I 3,389. 00 2,309. 67 5,698. 67

4. Redovisning för 1930 års lotterimedel för tiden 1/7 1930—"/, 1931.

Inkomster:
kr. 72,004. 43

Behållning 1/6 19301

Summa kr. 72,004. 43
Utgifter:
I. För Folkmälsundersökningar:
kr. 2,911. 50
För undersökningar rör. Dalarna
,,7,611. 00
,,Västmanland
61. 50
Västergötland „
,,5,958. 00
,,Östergötland
,, Östsvenska mål ,,4,146. 502
77

39

77

97

99

9>

)7

79

Transport kr. 20,688.50
I Av det belopp, som beviljades den 9 maj 1930, 80.000 kr., hade
kr. 7.995. 57 förbrukats under juni månad 1930 på grund av förhållanden, varför redogjorts i det föregående s. 79 f. samt i föregående årsberättelse (Sv. landsm. 1930, s. 104 ock 142).
2 Av detta belopp ha kr. 1.216. 50 använts till resor; kr. 2.930
till utredigering av det under resorna samlade materialet.
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Transport kr. 20,688. 50
Förarbeten för frågelistor samt gransk„ 3,385. 00
ning
„ 4,931. 70
Resor
, 4,934. 45 k r. 33,939. 65,
Bygdemeddelare
II. För folkminnesundersökningar:
Arvoden: till
kr. 8,375. 00
Å. Campbelll
biträden f. katalogisering „ 3,251. 88
vetenskapliga medarbetare vid undersökningarnas förberedande ock
kontrollerande
„ '2,448. 50 kr. 14,075. 38
„ 8,011. 00
Resor
Bygdemeddelare
4,003- 75 kr. 26,090. 13;
III. Gemensamma kostnader:
Materialier ock expenser
Ränteavgifter å lån
Behållning 396 2

kr. 7,962. 90
51 1,786- 09 kr. 9,748. 99.
Summa kr. 69,778. 77
" 2,225. 6G
Summa kr. 72,004. 43-

5. Redovisning för av Landsmålsarkivet disponerade räntemedel.
Inkomster:
Räntebehållning 1/7 1930
Under tiden 1/7 1930-30/6 1931 upplupna räntor

kr. 1,366. 54
43. 58

Summa kr. 1,410. 12
1 Att arvodet ej uppgick till det beräknade beloppet, 9,000 kr.,

berodde därpå, att dr Campbell av anledning, varför redogjorts i
det föregående (s. 95 not 1) ej kunde börja sin tjänstgöring den
1 juli, utan först den 25, varför ett proportionellt avdrag gjordes
för tiden 1/7_244 1930.
2 Denna behållning utbetalades i det närmaste fullständigt under
juli månad 1931 med kr. '2,216. 15. Det sålunda i juli utbetalade
beloppet gällde väsentligen arbeten, som utförts, eller skulder, som
åsamkats arkivet före 1 juli, ehuru utbetalning ock kvittering av
olika anledningar kommit att dröja in i juli. Vad som återstod vid
juli månads utgång, kr. 9,51, utbetalades i september 1931. Jfr i
det föregående s. 80.
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Utgifter:
Bibliotekarien J. Samzelius för revision av
Landsmålsarkivets räkenskaper under tikr. 56. 00
den 1/7 1929-30/6 1931
- 00 kr. 101. 00
Doc. 0. Gjerdman för d:o
„ 1,309. 12
Behållning 30/6 1931
Summa kr. 1,410. 12
53

45

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 1930-8% 1931.
Inkomster:
kr. 2,067. 40
181.86
99
Summa kr. 2,249. 26

Behållning 1/7 1930
Ränta 30/6 1931
Utgifter:

kr. 490.00
„ 1,759. 26

Fil. lic. E. Törnqvist
Behållning 3°4 1931

Summa kr. 2,249. 26
2. Medel förvaltade av Västgöta Folkmålskommitté i Uppsala
under tiden V, 1930-8% 1931.
Inkomster:
Behållning 1/7 1930
Älvsborgs läns landstings anslag för år 1930
Under budgetåret upplupna räntor

kr. 1,703. 22
500. 00
»
56. 73
”
Summa kr. 2,259. 95

Utgifter:
Fil. lic. E. Abrahamson
Behållning 396 1931

kr. 500. 00
„ 1,759. 95
Summa kr. 2,259. 95
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Sammanfattning av redogörelserna för sär=
skilda kassor under budgetåret 1930-1931.
Inkomster.
A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala.

Statsanslag för tiden 1/7 1930-30/6 1931 kr.
Landstingsanslag 1/7 1930-30/6 1931
„
G-åvomedel 1/7 1930-396 1931
„
1930 års lotterimedel
„
„
Besparade räntor

22,000. 00
5,367. 20
5,698. 67
72,004. 43
1,410. 12 kr. 106,480. 42

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.

Av Styrelsen för östgötemålens undersökning.
Behållning 1/7 1930
kr. 2,067. 40
Inkomster
181. 86 k r.
1.

2,249.26

2. Av Västgöta Folkmålskommitte.
Behållning 1/7 1930
Inkomster

kr. 1,703. 22
99
556. 73 kr.

2,259. 95

Summa kr. 110,989. 63

Utgifter.
A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala.

Utbetalningar av statsanslaget 1/7 1930
_ 30/6 1931
kr. 22,000. 00
Utbetalningar av landstingsanslag 1/7 1930kr. 3,845. 00
30/6 1931
Behållning av landstings„ 1,522. 20 „ 5,367. 20
anslag 30/6 1931
Utbetalning av gåvomedel
1/7 1930-30/6 1931
kr. 3,389. 00
Behållning av gåvomedel
, 2,309.67
30 /6 1931
5,698.67
99
Utbetalning av lotterimedel
1/ 1930-304 1931
kr. 69,778. 77
7
Behållning av lotterimedel
„ 2,225. 66 „ 72,004. 43
30/6 1931
Transport 105,070. 30
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Transport 105,070. 30
Utbetalning av räntemedel
1/7 1930-304 1931
kr. 101. 00
Behållning den 396 1931 „ 1,309. 12 k r. 1,410. 12 k r. 106,480. 42
B. Medel förvaltade av särskilda styrelser
ock föreningar i Uppsala.

Av Styrelsen för östgötamålens
undersökning.
Utbetalningar under tiden 1/7 1930kr.
30/6 1931
490. 00
„ 1,759. 26 kr.
Behållning 30/6 1931
1.

2. Av Västgöta Folkmålskommittå.
Utbetalningar under tiden 1/7 1930kr.
396 1931
500. 00
„ 1,759. 95
Behållning 30/6 1931

2,249. 26

2,259. 95
Summa kr. 110,989. 63

9

Sv. landsmål 1931

Årsberättelse
från landsmålsundersökningarna i Lund.
1930-1931.
1. Organisation, ekonomi, förvaltning.
Den segslitna frågan om organiserandet av landsmålsundersökningarna i Sverige fick sin slutgiltiga lösning vid 1930
års riksdag, då riksdagen med anledning av Kungl. Maj:ts
proposition i ärendet ock med bifall till två i ämnet väckta
motioner beviljade till bestridande av kostnaderna för landsmålsundersökningarna i riket för budgetåret 1930-1931 ett
extra anslag av 67,040 kronor. Härav beräknades för landsmålsundersökningarna i Lund -18,820 kronor. I sistnämnda
belopp ingingo följande anslagsposter: till en föreståndare för
landsmålsundersökningarna i lönegraden B 28 8,340 kronor;
till avlöningsförhöjningar 480 kronor samt till expenser m. m.
10,000 kronor.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev till statskontoret den 20
juni 1930 föreskrevs, att från ock med den 1 juli 1930 skulle tils
vidare, så länge riksdagen för ändamålet beviljar medel, vid
landsmålsundersökningarna i Lund vara anställd en föreståndare med rätt för denne befattningshavare att åtnjuta avlöning
motsvarande lönegraden 28 av den löneplan, som innefattas
i avdelningen B av avlöningsreglementet den 22 juni 1921 i
dess lydelse enligt kungörelsen den 6 juni 1925 (n:r 270),
varvid å nämnda befattningshavare skulle gälla bestämmelserna i 33 § av kungörelsen den 26 juni 1925 med avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie befattningshavare vid statsdepartement ock vissa andra värk, tillhörande den civila statsförvaltningen.
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Härjämte föreskrev Kungl. Maj:t i fråga om den sålunda
inrättade befattningen, att kungörelse om densammas ledighet
skulle utfärdas i vederbörlig ordning, ock att, sedan över
inkomna ansökningar yttranden avgivits av centralstyrelsen
för landsmålsföreningarna i Lund, den filosofiska fakultetens
vid universitetet i Lund humanistiska sektion skulle avgiva
yttrande ock därvid till erhållande av vederbörande tjänst
förorda den bland de sökande, som ansåges företrädesvis böra
ifrågakomma, varefter kanslersämbetet för rikets universitet
hade att jämte eget utlåtande överlämna samtliga handlingar
till Kungl. Maj:t, som skulle meddela förordnande å vederbörande befattning.
Vidare anbefallde Kungl. Maj:t Styrelsen för landsmålsundersökningarna i Lund att omedelbart vidtaga åtgärder för
tillsättande av ifrågavarande befattning.
I överensstämmelse med Kungl. Maj:ts bestämmelser förklarade centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund den
15 juli 1930 den nämnda befattningen till ansökan ledig. Vid
ansökningstidens utgång hade fäm sökande anmält sig, nämligen filosofie licentiaten Erik Bruhn, filosofie kandidaten
Ingemar Ingers, filosofie doktorn Gillis Lech ock filosofie
doktorn Torsten Wennström, samtliga från Lund, samt docenten ock lektorn Natan Lindqvist från Uppsala. Efter yttrande av centralstyrelsen ock förord av humanistiska sektionen vid Lunds universitet förordnade Kungl. Maj:t den 21
november 1930 docenten vid Uppsala universitet, lektorn vid
högre allmänna lärovärket i Örebro, filosofie doktorn Adolf
Natanael Lindqvist, att tils vidare vara föreståndare för landsmålsundersökningarna i Lund med de åligganden, som Kungl.
Maj:t bestämmer, ock med rätt för Lindqvist att åtnjuta avlöning enligt bestämmelserna i omförmälda nådiga brev till
statskontoret den 20 juni 1930. Senare har Kungl. Maj:t på
grund av Lindqvists långvariga arbete för landsmålsundersökningarna i riket med riksdagens bifall i nådigt brev av den
8 maj 1931 medgivit, att Lindqvist må — räknat från den 1
januari 1931 — åtnjuta avlöning enligt lönegraden 28 ock
löneklassen 30 av ovannämnda löneplan.
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Beslutet om ock inrättandet av ovan nämnda befattning
betecknar en ny epok i de sydsvenska landsmålsundersökningarnas historia. Härmed samlades de skilda landsmålsföreningarnas värksamhet under en gemensam, enhetlig ledning, varigenom förutsättningarna skapades för en planmässig
fördelning av arbetet över hela undersökningsområdet, en höjning av arbetskapaciteten per år ock en ökning av arbetstakten över huvud taget. Vidare bereddes möjlighet för samlingarnas förvarande på en ock samma plats under sakkunnig
vård, för deras katalogisering ock ordnande ock tillgängliggörande för forskningen. Med ett ord, det skapades genom
statsmakternas åtgörande en ny statsinstitution, som i fråga
om arbetskapacitet ock arbetseffektivitet bör kunna fylla alla
de anspråk, som kunna ställas på en fullt modern undersökningscentral för de sydsvenska dialekterna.

I ovan nämnda nådiga brev till statskontoret anbefallde
Kungl. Maj:t centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund
att i samråd med föreståndaren uppgöra förslag till dels föreskrifter rörande landsmålsundersökningarna i Lund, vilka föreskrifter borde angiva såväl de åligganden, som skola tillkomma
centralstyrelsen, som ock de åligganden ock arbetsuppgifter,
som skola fullgöras av föreståndaren för landsmålsundersökningarna, dels de bestämmelser i övrigt beträffande värksamheten vid landsmålsundersökningarna i Lund, vilka kunde
föranledas av riksdagens ifrågavarande beslut eller äro av den
art, att de borde av Kungl. Maj:t utfärdas.
I enlighet härmed uppdrogs i slutet av 1930 åt sekreteraren
i centralstyrelsen, professor Emil Olson, att utarbeta ett förslag till reglemente för den nya institutionen. Sedan detta
underställts den nye föreståndaren för genomseende, togs det
upp till behandling vid centralstyrelsens sammanträde den 31
januari 1931, då det med några smärre modifikationer godkändes, varefter det omedelbart expedierades till Humanistiska
sektionen vid Lunds universitet för att sedan befordras
till Universitetskansleren ock Kungl. Maj:t. 1 förslaget före-
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slås den nya institutionens namn till "Landsmålsarkivet i
Lund".

Det statsanslag, varpå landsmålsinstitutionens ekonomi i
första hand är grundad, har under budgetåret utgjorts av det
ovannämnda beloppet, kr. 18,820, varav kr. 8,781: 49 använts
till expenser (samlingarnas ordnande, katalogisering ock vård,
extra arbetskrafter, materialier, tjänsteresor m. m.), kr. 500
lånats till arvoden för undersökningar, kr. 8,340 utgått som
avlöning åt föreståndaren, ock kr. 480 reserverats ock efter
1 jan. 1931, då föreståndaren uppflyttades i högre löneklass, använts till löneförhöjning (motsvarande ett ålderstilllägg). De medel, som behövts för utbetalning av de två
ytterligare ålderstillägg, som tillerkänts föreståndaren, ha kunnat tagas ur från räkenskapsårets förra hälft besparade lönemedel, vadan anslaget för expenser icke behövt tagas i anspråk för detta ändamål.
Liksom föregående år har understöd lämnats för kalenderåret 1930 av Kalmar läns norra landsting med kr. 100, av
Kalmar läns södra landsting med kr. 150 ock av Kronobärgs
läns landsting med kr. 250. De tidigare beviljade anslagen
från Malmöhus läns ock Jönköpings läns landsting ha upphört
att utgå.
Av lotterimedel har återstoden av de medel, som genom
Kungl. resolution den 12 juli 1929 ställdes till centralstyrelsens förfogande ock som utföllo i juli 1930, använts för undersökningarnas bedrivande. Då något nytt lotterianslag hösten
1930 icke beviljades, har institutionen under hela arbetsåret
för uppteckningsarbetet varit hänvisad till dessa medel jämte
övriga från förra arbetsåret sparade medel av annan art (landstingsanslag, räntor etc.).
Då Kungl. Maj:t under arbetsårets lopp icke utfärdat några
bestämmelser för den nyinrättade landsmålsinstitutionen, har
centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund fungerat
som styrelse för densamma. Centralstyrelsen har bestått av
professor Elof Hellquist, ordförande, professor Emil Olson,
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sekreterare, förste bibliotekarien Bert Möller ock docenten
C. W. von Sydow. Som institutionens skattmästare har professor Emil Olson fungerat.

2. Personal ock tjänstgöringsförhållanden.
Institutionens personal har under året utgjorts av, utom
föreståndaren docent Lindqvist, fil. kand. Ingemar Ingers
som amanuens ock fröken Dagmar Wahlgren som skrivbiträde.
Lindqvist har tjänstgjort 2141_1/12, 18/12 _1/6, 4/6 _30/6.
Han har haft tjänstledighet för vetenskapligt arbete 2/12—'5/12
ock för semester 2/6-3/2. Hans arbete har i första hand bestått i organisering ock ledning av institutionen. Han har
med jälp av amanuensen uppgjort arbetsplaner, utredningar
ock anslagsberäkningar, upplagt nya kortregister, utarbetat
förslag jämte kostnadsberäkningar till arkivets nyinredning,
ock uppgjort förslag till bokanskaffning. Vidare har han
granskat ock värderat inkomna samlingar ock instruerat upptecknare.
En offentlig instruktionskurs för landsmålsupptecknare har
av Lindqvist hållits under tiden 27/4-4/5. Den omfattade
tillsammans 12 föreläsnings- ock övningstimmar. Vid kursens
slut anställdes övningar i uppteckning av genuin skånedialekt
efter infödda meddelare, nämligen lantbrukaren W. E. Wilhelrasson från Kvidinge ock f. d. stationsinspektoren 0. Cappelin från Kivik. Kursen besöktes av 29 deltagare. Efter den
offentliga instruktionskursen fingo samtliga deltagare under
tiden 2/6 _12/6, 22/6 _ 1/6, 12 ,6 —26/2 sukcessivt genomgå privata
repetitionsövningar, varvid de av föreståndaren tränades i
grupper, varierande mellan 2 ock 6 deltagare. Antalet timmar
för dessa privata övningar kan approximativt beräknas till
ett sjuttiotal. Frånsett nämnda föreläsningar ock övningar
för stipendiater ha längre utbildningskurser givits för följande enskilda personer: snickaren Johan Nilsson, V. Torsås,
fröken Helga Persson, Höör, folkskollärarinnan Ester Josefs-
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son, Tingsryd, folkskolläraren B. 0. Bondesson, Lesjöfors ock
f. d. stationsinspektoren 0. Cappelin (om tiderna se nedan
s. 142). Utom ovannämnda muntliga instruktion har även skriftlig sådan meddelats, i det Lindqvist utarbetat en vägledning
för landsmålsupptecknare, vilken tillsänts samtliga sommarens
stipendiater. För övrigt har som jälpreda använts 'Gunnar
Hedströms Landsmålsalfabet i för södra Sverige avpassad
kortfattad framställning (i N. o. B. 1930, s. 152 ff.).
Den 4 juni anlände härr P. N. Peterson, V all da, till
Lund, medhavande hela sin stora ordsamling till Vallda-ordboken, vilken deponerades på institutionens lokaler. Lindqvist genomgick då under tiden 4/6-13/6 tillsammans med
Peterson en tredjedel av materialet, varvid dialektformerna
kontrollästes ock granskades för eventuellt kommande tryckning av ordboken.
Tjänstgöring på annan ort ock resor. Tiden 16/12-3Vie
tjänstgjorde Lindqvist i Uppsala dels för studier av Landsmålsarkivets organisation, dels för diskussioner med föreståndaren, professor Geijer, ock styrelsen rörande organisation ock stadgar, ävensom för genomgång ock granskning av
reglementet för landsmålsarkivet i Lund. Ett par besök gjordes
även i Stockholm i handels- ock ecklesiastikdepartementen för
överläggningar rörande institutionens angelägenheter.
Följande tjänsteresor hava av docent N. Lindqvist företagits:
7/4_14/4, 154_22/5
Till Uppsala 10/1-2/1, 1o/2_15/2,
för genomgång av material från gränsmålen mellan medelock sydsvenska dialekter i Uppsala Landsmålsarkiv samt för
konferenser med arkivets föreståndare, professor Geijer, rörande gemensamma arkivspörsmål.
I samband med flera av dessa resor gjordes 3/3, 84, 16/3,
13/5 ock 23/5 även besök i Stockholm i ecklesiastik- ock handelsdepartementen samt å universitetskanslerens expedition för
rådfrågning ock överläggning rörande arkivets angelägenheter.
Samtidigt besöktes även en del antikvariat för inköp av böcker.
Till Göteborg 64-7/3 (i samband med resa till Uppsala)
för studium av Institutet för ortnamns- ock dialektforskning
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därstädes samt för konferens med dess föreståndare, professor
Hj. Lindroth, rörande vissa frågor om Landsmålsarkivets organisation.
Under denna resa gjordes även 8/2 besök hos P. N. Peterson
i Vallda för undersökning av möjligheterna att bringa Petersons ordbok över Valldamålet till trycket.
I samband med resor till Uppsala besöktes 174-184 Vislanda med omnäjd ock 14/4_16/4 Nässjö med omnäjd för anskaffning av bygdemeddelare.
Till Köpenhamn 6/5 för studier vid "Udvalg for Folkemaal"
ock "Stednavneudvalget" därstädes.
Som amanuens vid landsmålsundersökningarna anställdes av centralstyrelsen fil. kand. Ingemar Ingers redan
den 1 okt. 1930. Ingers har tjänstgjort under tiden 1/15-86/12
1930 samt 2/1.-88/1., 27/1-8/5, 6/2-84/3 ock 7/4-80/5 1931. Hans
arbete har omfattat ordnande ock katalogisering av de med
landsmålsarkivet införlivade, från landsmålsföreningarna härrörande samlingarna; akcessionsföring, ordnande ock katalogisering av nyinkomna samlingar; renskrivning av äldre, i koncept föreliggande samlingar; samt tillsamman med föreståndaren: värkställande av vissa utredningar ock kostnadsberäkningar; granskning av manuskript till frågelistor; granskning
av inkomna samlingar; instruktion av upptecknare ock deltagande i det dagliga expeditionsarbetet. Under tiden 25-2/4
företog Ingers en resa till Uppsala för att på ort ock ställe
följa arbetet vid Landsmålsarkivet därstädes ock taga kännedom om de i arkivet befintliga språkliga samlingarna från
Småland. Beträffande undersökningsresor på landsbygden se
ss. 142-143.
Dagmar Wahlgren, vilken anställdes som skrivbiträde
1931, har tjänstgjort under tiden 2/2-12/6 ock 28/6-80/6
1931. Hon har värkställt ordnande, räkning ock signering av
ordlappar, renskrivning av brev ock handlingar samt biträtt
vid det dagliga expeditionsarbetet.
1/2
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Tillfällig arbetsjälp. Såsom sådan har anlitats fru Marit
Törnqvist, Uppsala, som under maj ock juni 1931 utfört excerpering av lexikaliskt material ur Ols&iis Södra Luggudemålets ljudlära.

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning ock vård.
Sammanförandet av landsmålsföreningarnas samlingar.
Vid landsmålsarkivets upprättande övergingo automatiskt i
dess besittning de samlingar, som tillhörde de vid denna tid
existerande statsunderstödda landsmålsföreningarna, nämligen
Skånska landsmålsföreningen (stiftad 1875 ock reorganiserad
1916), Halländska landsmålsföreningen (stiftad 1915), Småländska landsmålsföreningen (stiftad 1915) ock Landsmålsföreningen för Blekinge ock Kalmar län (stiftad 1916).
Skånska landsmålsföreningens samlingar voro redan 1928
katalogiserade, under det de övriga landsmålsföreningarnas
samlingar först blivit katalogiserade i början av år 1931.
Skånska landsmålsföreningens samlingar utgjorde då 540
akcessionsnuminer, Halländska landsmålsföreningens 97, Småländska landsmålsföreningens 48 ock Landsmålsföreningens
för Blekinge ock Kalmar län 43.
Med landsmålsarkivet ha dessutom i början av år 1931
införlivats samlingar tillhörande tvänne för länge sedan upplösta landsmålsföreningar, nämligen Blekingska landsmålsföreningen (värksam 1879-1891) ock Västgöta landsmålsförening
(värksam 1883-1892). För dessa samlingar, som voro deponerade å Universitetsbiblioteket, stodo resp. Blekingska nationen ock Västgöta nation som målsmän. Efter framställning
från landsmålsarkivet ha dessa samlingar genom beslut av
respektive nationer överlåtits till arkivet. Blekingska landsmålsföreningens efterlämnade samlingar omfatta efter värkställd katalogisering 30 n:r ock Västgöta landsmålsförenings
151 n:r.
De samlingar, som tillhört den år 1893 upplösta Ölands ock
östra Smålands landsmålsförening (omnämnda i Svenska lands-
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mål II. 1, s. 78), ha däremot trots företagna efterforskningar
ännu icke kunnat skaffas till rätta.
Av följande översikt framgår antalet ock beskaffenheten av
de manuskript, som landsmålsarkivet på ovannämnda sätt förvärvat genom sammanförandet av de olika landsmålsföreningarnas samlingar.
Skånska landsmålsföreningen: 8 h. fol., 60 h. 4:o, 140
h. 8:o, 10 h. 16:o, 987 bl. fol., 362 bl. 4:o, 425 bl. 8:o ock
262,400 bl. 16:o.
Eallänska landsmålsföreningen: 7 h. 4:o, 59 h. 8:o,
285 bl. fol., 552 bl. 4:o, 1 bl. 8:o, 45 växl. format ock omkr.
140,000 bl. 16:o.
Småländska landsmålsföreningen: omkr. 70,000 bl.
16:o.
Landsmålsföreningen för Blekinge ock Kalmar län:
16 bl. fol., 232 bl. 4:o ock 30,719 bl. 16:o.
F. d. Blekingska landsmålsföreningen: 175 bl. fol.,
18 bl. 4:o, 18 bl. 8:o ock 299 bl. 16:o.
F. d. Västgöta landsmålsförening: 2 h. fol., 5 h. 4:o,
2 h. 8:o, 138 bl. fol., 37 bl. 4:o, 100 bl. 8:o ock 41 bl. växlande format.
Hela manuskriptbeståndet vid landsmålsarkivets upprättande utgjorde alltså 10 h. fol., 72 h. 4:o, 201 h. 8:o ock
10 h. 16:o samt 1,601 bl. fol., 1,201 bl. 4:o, 544 bl. 8:o, 86
bl. växlande format ock omkr. 503,400 bl. 16:o. De äldre
samlingarna i folio, kvart ock oktav ha i själva värket större
antal sidor än ovannämnda siffror utvisa, i det de ofta äro
utskrivna å båda sidor av papperet.
Arbetså,rets nyförvärv. Frånsett engångsförvärvet av
nämnda samlingar har landsmålsarkivets manuskriptbestånd
under året ökats med 37 bl. fol., 933 bl. 4:o ock 20,745 bl.
16:o. Häri har då icke inräknats förvärvet av P. N. Petersons
i Vallda samlingar, som ännu icke äro exakt räknade, men
som torde uppgå till 36,000 bl. 16:o. Nämnda nyförvärv upptaga i akcessionskatalogen 77 huvudnummer ock 23 subnummer.
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Lokalförhållanden. Beträffande samlingarnas förvaring kan
nämnas, att Skånska landsmålsföreningens samlingar sedan
1888 förvarats i Universitetsbibliotekets lokaler, ock Halländska landsmålsföreningens samlingar ha sedan föreningens tillkomst också haft sin förvaring därstädes. De skånska samlingarna voro till 1926 uppställda i ett bokmagasin ock de
halländska i handskriftsamlingen. Nämnda år gjordes en
första ansats till sammanförande av landsmålssamlingarna i ett
gemensamt arkivrum, i det ett litet rum å Universitetsbiblioteket uppläts för detta ändamål. Här uppställdes landsmålssamlingarna från Skåne ock Halland ock en mindre del av
de till Blekinge-Kalmar landsmålsförening hörande samlingarna, under det att större delen av sistnämnda förenings samlingar ock alla Småländska landsmålsföreningens samlingar
fortfarande förvarades hos enskilda personer (styrelseledamöter
i resp. föreningar). Detta förhållande, ehuru i ock för sig
olämpligt, har dock kunnat försvaras med hänsyn till att
utrymme icke på annat sätt kunnat beredas. Arkivlokalen i
Universitetsbiblioteket — med en golvyta av 6 kvadratmeter
— var redan från början alldeles otillräcklig ock medgav varken samlingarnas ändamålsenliga uppställning eller beredande
av arbetsplatser; ehuru samlingarna mer ock mer börjat utnyttjas i vetenskapligt syfte ävensom för undervisningsändamål. Med samlingarnas avsevärda tillväxt under tiden 19261930 var slutligen utrymmet upptaget ända till bristningsgränsen. Höstterminen 1930 bereddes samlingarna en ny
provisorisk lokal i ett för tillfället oanvänt rum i gamla
bibliotekshuset å Lundagård, dit samlingarna flyttades den 12
november. Här har landsmålsarkivet varit inhyst till arbetsårets slut. Först den 1 augusti 1932 kommer det att definitivt inflytta i en större sal i samma byggnad, som av universitetsmyndigheterna anvisats för såväl landsmålsarkivets
som folkminnesarkivets samlingar.
Uppställning, katalogisering m. m. Hittils ha de å sedeslappar utskrivna ordsamlingarna — som vid slutet av 1930
uppgingo till över en halv miljon ordlappar — varit förvarade
för ändamålet avsedda kapslar. Denna uppställning, som
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blivit mer ock mer skrymmande, allteftersom samlingarna
vuxit, kommer innevarande år att frångås, i det att riksdagen,
på grund av framställning från universitetsmyndigheterna i
deras petita rörande vissa nyinredningsarbeten i gamla bibliotekshuset, av det därtill beviljade anslaget för landsmålsarkivets räkning upptog en summa av 3, 1 00 kronor för inredning av arkivlokalen. Denna inredning, vilken omfattar
kortfackskåp, kartskåp, bokhyllor ock arbetsbord, befinner sig
f. n. under arbete ock väntas bli färdig i oktober månad
1932.
Samlingarna i större format (folio, kvart ock oktav), bestående av typordlistor, dialekttäxter, grammatiska översikter
samt folkminnesuppteckningar, ha hittils varit inneslutna i
portföljer. Även denna ordning har nu börjat övergivas, i
det manuskripten förvaras i konvolut, som i nummerordning
uppställas i skåp med utdragslådor. Uppställningen blir därigenom mera överskådlig ock manuskripten lättare tillgängliga.
Över alla till landsmålsarkivet inkommande samlingar föres
en akcessionskatalog, upplagd redan 1928 för Skånska landsmålsföreningens samlingar ock innevarande år fullföljd för de
övriga landsmålsföreningarnas samlingar. Katalogen upptager
för varje akcessionsnummer följande uppgifter: datum, akcessionsnummer, uppteeknarens namn, uppteckningsår ock ort
(socken, härad ock landskap), manuskriptets innehåll ock beskaffenhet samt förvärvssättet.
Ett topografiskt register, upplagt för Skåne 1929 ock sedermera fortsatt, är ordnat efter kortsystem. Det upptager i
alfabetisk ordning namn på socknar, städer ock fisklägen inom
arkivets undersökningsområde -med angivande av de samlingar,
som förefinnas från alla de orter, som äro representerade i
samlingarna.
Innevarande år ha ytterligare följande kortregister upplagts:
register över upptecknarna (ett för stipendiater ock ett för
bygdemeddelare) ock register över inkomna svar å frågelistor.
Samtliga ovannämnda register äro i huvudsak förda efter
mönster av de i Uppsala landsmålsarkiv förekommande registersystemen.
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Bibliotek. Stommen i landsmålsarkivets bibliotek utgöres
av Skånska landsmålsföreningens boksamling, grundlagd 1875.
Ehuru ej kvantitativt betydlig, innehåller den dock åtskilliga
värdefulla värk, såsom en fullständig serie av "Svenska landsmål", Rietz' dialektlexikon ock flera numera sällsynta äldre
dialektavhandlingar. Under första halvåret 1931 har bokbeståndet avsevärt utvidgats genom av föreståndaren värkställda bokinköp ock genom gåvor. Den största bokgåvan
utgöres av samtliga årgångar av "Arkiv för nordisk filologi",
ny följd, som skänkts av professor Axel Kock. Från Lunds
universitetsbibliotek har erhållits ett flertal nyare monografiska
arbeten, huvudsakligen akademiska avhandlingar.
Gåvor. Gåvor till landsmålsarkivet (i form av tryck eller
manuskript) ha erhållits från följande enskilda personer eller
institutioner:
Mag. art. Poul Andersen, Kö- Docent Natan Lindqvist, Lund;
Bibliotekarie Anders Malm,
penhamn;
Lund;
Fil. d:r Sven Bergs sterbhus,
Bibliotekarie Bert Möller,
Lund;
Lund;
Fil. lic. Erik Bruhn, Lund;
F. d. stationsinspektor 0. Capp e- Amanuens Albert Nilsson,
Lund;
lin, Lund;
Fil. kand. Curt Frankman, Professor Emil Olson, Lund;
Lektor Johan Palmer, Lund;
Malmö;
Kungl. Generalpoststyrelsen, Härr P. N. Peterson, Vallda;
Professor Jöran Sahlgren, UppStockholm;
sala;
Amanuens Ingemar Ingers,
Statistiska Centralbyrån,
Lund;
Stockholm;
Kamrer N. Jönsson, Önnestad;
Docent C. W. v. Sydow, Lund;
Professor Axel Kock, Lund;
Professor Marius Kristensen, Professor Ebbe Tuneld, Lund;
Udvalg for Folkemål, KöpenVanlöse;
hamn;
Landsmålsarkivet, Uppsala;
Universitetsbiblioteket, Lund.
Fil. d:r Gillis Lech, Lund;
Fil. d:r Lars Levander, Uppsala;
Besök. Antalet antecknaae besök å landsmålsarkivet har
under året uppgått till 633 (sedan 12/11 1930, då arkivet inflyttade i den i gamla bibliotekshuset upplåtna lokalen).
Längre studiebesök ha avlagts av följande personer: Folk-
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skollärare B. 0. Bondesson, Lesjöfors (15/6_20/6), f. d. stationsinspektor 0. Cappelin, Lund (15/6-20/6, 25/6 -26/6 ), folkskol5,, snickaren
lärarinnan Ester Josefsson, Tingsryd (23/5___50/)
4,, fröken Helga Persson,
Johan Nilsson, V. Torsås ('e/B-2/)
Höör (7/5-8/5) ock härr P. N. Peterson, Vallda (4/6-13/6).

4. Insamlingsarbetet 1930 -1931.
Här nedan meddelas en landskapsvis ock häradsvis uppställd översikt över det insamlingsarbete i bygderna, som
företagits, sedan landsmålsarkivet trädde i värksamhet. I vissa
fall • angives resultatet av sådant insamlingsarbete, som 1930
eller tidigare igångsatts av resp. landsmålsföreningar, men som
icke fullbordats, förrän deras värksamhet övertagits av landsmålsarkivet.
Skåne.
Albo hd. Två samlare äro här i värksamhet, nämligen
f. d. stationsinspektor 0. Cappelin, som upptecknar Kiviksmålet, ock fru Signe Forsberg, som -fortsätter sina uppteckningar över målet i Brösarp eller det egentliga Albomålet.
B ara hd. Lantbrukaren Per Andersson i Lyngby sn har
upptecknat en samling ordspråk ock dialekttäxter ock har
dessutom besvarat frågelistorna n:r 3, 4, 5, 9, 10, 16, 27 ock
31. Slutligen har han påbörjat en ordsamling i grov beteckning, varav hittils bokstäverna a—s äro utarbetade.
Amanuens I. Ingers har vid skilda tillfällen fortsatt uppteckningsarbetet i socknarna Burlöv ock Tottarp.
Bjäre hd. Folkskolläraren Emil Söderman, Hov, har under
utarbetande en ordsamling från V. Karups sn.
Frosta hd. Fil. stud. Nils Bengtsson har gjort uppteckningar i Hunnebärga by i Harlösa.
Fil. kand. Nils Nilsson har undersökt målet i Fulltofta,
Hörby ock Lyby socknar, berägna i det gamla övergångsområdet mellan nordskånska ock sydskånska mål.
Harjagers hd. Amanuens I. Ingers har i olika delar av
häradet fortsatt insamlingsarbetet, företrädesvis å Vikhögs
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fiskläge samt i socknarna V. Karaby, Kävlinge, St. ock L.
Harrie samt V. Sallerup.
Luggude hd. Fil. mag. Erik Rönnby har å Råå fiskläge
insamlat omkring 1,200 ord ock har dessutom författat en
sammanhängande skildring över "Fiske å Råå".
N. Åsbo hd. Fil. mag. Hugo Areskoug har undersökt
målet i socknarna Risebärga ock Färingtofta.
On sjö hd. Amanuens I. Ingers har inlämnat uppteckningar från ett tillfälligt besök i Billinge 1929, utgörande
243 bl. 16:o.
Fröken Helga Persson har besvarat frågelistorna n:r 1 ock
2 ock har upptecknat dialekttäxter ock ordspråk, allt å Bosarpsmål.
Kyrkoherde M. Rosen har för landsmålsarkivets räkning
fortsatt det uppteckningsarbete över Reslövsdialekten, som
han tidigare utfört åt Skånska landsmålsföreningen, ock har
i olika sändningar levererat 3,700 bl. 16:o ock en dialekttäxt.
Rönne b ärgs hd. Fil. lic. Erik Bruhn har fortsatt en tidigare inledd undersökning i Härslöv.
S. Åsbo hd. F. d. lantbrukare W. E. Wilhelmsson, Kvidinge, har besvarat frågelistorna n:r 3, 4, 5, 9 ock 10 ock
dessutom gjort smärre andra uppteckningar.
Torna hd. Fil. stud. Nils Bengtsson har gjort uppteckningar i Revinge i samband med insamlingsarbete i angränsande del av Frosta hd.
Amanuens I. Ingers har utfört renskrift av tillfälliga uppteckningar från 1928 från Bjällerup, Dalby, Hardebärga ock
S. Sandby, uppgående till 534 bl. 16:o.
Vemm enhögs hd. Från framlidne fil. d:r Sven Bergs
sterbhus har landsmålsarkivet såsom gåva erhållit dennes efterlamnade anteckningar över Lilla-Isie-målet, utgörande 533 bl.
16:o.
Fil. mag. Gunnar Christoffersson har gjort uppteckningar
i Källstorp ock fil. mag. Gunnar Norling i Skurup.
Villan ds hd. Fil. mag. John Svensson har undersökt
målet i Näsum.
•
V. Göinge hd. Fil. mag. Hugo Areskoug har i V. Torup
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ock Röke gjort uppteckningar, utgörande en ordsamling å
1,444 bl. 16:o samt dialekttäxter, bestående av 17 bl. 4:o
folktro ock sägner m. m.
Fil. mag. John Svensson har i Ingnabärga samlat 1,538 ord
ock i Gumlösa med Sörby 2,401 ord samt 8 bl. 4:o korta
historier ock ordstäv från G-umlösa.
Ö. Göinge hd. Fil. kand. Sigvard Bengtsson har i Osby
insamlat 1,293 ord ock sedermera företagit insamlingsarbete i
Visseltofta.
Blekinge.

Bräkne hd. Fil. mag. Tage Ahldt5n har gjort uppteckningar i Hällaryd ock fil. stud. Elin Jeppsson i Bräkne-Hoby.
Den senare har därtill författat en proseminarieuppsats, "Slagtröskning i Bräkne-Hobydialekten", som inlösts av landsmålsarkivet.
Listers hd. Fil. kand. Ture Månsson har efter samråd
med lektor J. Swenning gjort uppteckningar å Listerlandets
fisklägen samt å Hanö.
Medelstads hd. Fil. kand. Sven Hartman har i Hjortsbärga insamlat 1,308 ord ock sedermera gjort uppteckningar i
Fridlevstad.
Fil. stud. Märta Pettersson har gjort uppteckningar i Förkärla.
Östra hd. Fil. kand. Einar Prawitz har gjort uppteckningar i Tjurkö.
Halland.
Fjäre hd. Fil. kand. Göte Andersson har i Förlanda insamlat 2,800 ord.
Det redan för flera år sedan avtalade förvärvet av hr P. N.
Petersons i Vallda stora samlingar till en ordbok över Valldamålet har innevarande arbetsår blivit definitivt, i det Peterson, som hittils haft samlingarna förvarade i Vallda, överlämnat dem i landsmålsarkivets förvar. De bestå av omkring
36,000 ordlappar förutom dialekttäxter ock grammatiska redogörelser m. m.
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Halmstads hd. Fil. kand. Signe Karlsson har gjort uppteckningar i Rävinge ock fil. mag. Sture Nilsson i Getinge.
Höks hd. Hr Edvard Erlandsson. i Veinge har fortsatt sitt
uppteckningsarbete i denna socken.
Tönnersj ö hd. Fil. mag. Ingeborg Eftring har gjort uppteckningar i Enslöv.
Småland.
- Allbo hd. Frihärre Erik Kruuse har i Mistelås insamlat
1,323 ord ock i Moheda 1,242 ord.
Snickaren Johan Nilsson, V. Torsås, har besvarat frågelistorna n:r 2 ock 7 ock har flera andra uppgifter under arbete.
Kyrkovärden G. S. Olofsson, Vislanda, har besvarat frågelistorna n:r 3, 7, 10, 15, 22, 30 ock 31 samt gjort diverse
uppteckningar över utearbeten ock hemsysslor.
Fil. kand. Ove Segerbäck har gjort uppteckningar i Stenbrohult.
Skräddaren A. G. Strand, Slätthög, har nedskrivit några
ordlistor.
Kinnevalds hd. Fru Jenny Danielsson, Jät, har besvarat
frågelistorna n:r 3, 9 ock 16 samt gjort diverse andra uppteckningar.
Kong a hd. Fru Sigrid Löfstedt har fortsatt uppteckningsarbetet i ö. Torsås.
Norrvidinge hd. Med. kand. Dagn.y Sandahl har gjort
uppteckningar i Ormesbärga.
S. Möre hd. Härr Vilhelm Andersson, Kalmar, har nedskrivit en större samling täxter å Torsåsmål med bifogad ordlista, som inlösts av landsmålsarkivet.
Folkskolläraren B. 0. Bondesson, Lesjöfors, har efter överenskommelse med landsmålsarkivet för dess räkning fortsatt ett fiffigare på egen hand bedrivet insamlingsarbete i
Gullabo ock Torsås. Ett preliminärt resultat föreligger i en
ordlista över målet, vilken deponerats å landsmålsarkivet.
Muraren Per Carlsson, Strömby i Torsås, har sedan början
av år 1931 utfört ett omfattande arbete såsom ortsmeddelare
10 Sv. landsmål 1931
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ock har hittils gjort utförliga uppteckningar över husbygge
ock tjärbränning, besvarat frågelista n:r 15 ock utarbetat en
ordlista.
Västbo hd. Folkskollärarinnan Ester Josefsson har påbörjat
uppteckningar i Femsjö.
Fil. stud. Curt Härenstam har författat en proseminarieuppsats över "Träslöjd i Västbomålet", som inlösts av landsmålsarkivet.
Västra hd. Fil. stud. Agnes Hagberg har gjort uppteckningar i Bringetofta ock fil. kand. Erik Artur Johansson i
Vrigstad.
Östra hd. Fil. stud. Villiam Richter har påbörjat uppteckningsarbete i Karlstorp ock fil. kand. Åke Stålram i
Lannaskede.
Lund i oktober 1931.
Natan Lindqvist.

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns= ock dialekt=
forskning vid Göteborgs Högskola
febr. 1931—febr. 1932.
I. Organisation, val, antal sammanträden o. d.
Institutets styrelse har under arbetsåret haft samma sammansättning som under föregående arbetsår. Arbetsutskottet har
bestått av prof. Beckman, Liden ock Lindroth.
Till revisorer för kalenderåret 1931 ha från Institutets sida
valts ingenjör II. Leffler med kommendörkapten E. Wetter
som suppleant, från- Lärarerådets prof. Kjellman med frih. E.
Nordenskiöld som suppleant.
Under arbetsåret har hållits ett styrelsesammanträde ock
fyra sammanträden inom Arbetsutskottet.
Såsom assistenter inomn arkivet ha tjänstgjort: för ortnamnen
fil. kand. Elov Andersson, för dialekterna fil. kand. Assar
Janzen. Vissa löpande ärenden ha uppdelats mellan båda
assistenterna.
Såsom vetenskaplig medarbetare inom ortnamnsforskningen
har doc. I. Lundahl tjänstgjort.
II. Ekonomi.
Av de genom kungl. resolution av d. 9 maj 1930 till dialekt- ock ortnamnsforskningen ytterligare beviljade lotterimedlen har Institutet i juni 1931 uppburit dels de tillförsäkrade
8,000 kr. för dialektforskningen, dels 1,500 kr. för uppteckningen av ortnamnsformer i bygden (jfr föregående årsberättelse), bådadera avsedda för ett år. Dessutom har Institutet
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genom kungl. resolution av d. 21 maj 1931 fått sig av en
dragning i maj 1932 garanterade ytterligare 8,000 kr. för
dialektforskningen (det begärda beloppet var 12,150: — kr.),
samt 1,500 kr. för ortnamnsforskningen, bådadera för ett år.
Ortnamnsundersökningarna ha, i den mån kostnaden överstigit
redan influtna lotterimedel, såsom förut t. v. finansierats av
dialektmedlen.
Ur lotterimedel ha under kalenderåret 1931 följande utgifter skett:
1. Utgifter ur ortnamnsmedlen.
Ortnamnsuppteckningar i bygden:
Säve, Hisings Västra hd
Romelanda, Inlands Södre hd
Nordre
Hålta,
Jörlanda,
Myckleby, Orust Östra hd
Forshälla, Inlands Fräkne hd
Bäve, Lane hd
Tjärnö, Vette hd
Resterande arvode från 1930

kr. 150: —
267: 80
225:
210: —
200: -„

97

2.

250: —
150: —
25: —
„
Summa kr. 1,477: 80

Utgifter ur dialektmedlen:

Komplettering med "stommen"
Besvarande av frågelistor
Andra poster:
Till sekreteraren-arbetsledarens arvode
Arvode åt dialektassistenten
Stämpling ock ordnande av lappar
Resor (utom undersökningsresor)
Expenser.
Litteratur ock bindning
Lösen av kungl. resolution

kr. 2,155: 60
64:60
925: —
„ 3,681: 25
49: 70
26: 80
419: 30
103: 65
45: —
Summa kr. 7,470: 90
53
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Översikt över lotterimedelskassornas ställning d. 31 dec. 1931.
1. Dialektmedlen:
Behållning från 1930
Uppburit under 1931
Räntor

kr. 5,231: 89
„ 8,000: -221:02
Summa kr. 13,452: 91

Utgifter
Saldo: behållning till 1932

kr. 7,470: 90
„ 5,982: 01
Summa kr. 13,452: 91

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kr. 8,000: --.
2. Ortnamnsmedlen:
Uppburit under 1931
Brist att betäcka 1932

kr. 1,500: —
1,519: 80
Summa kr. 3,019: 80

Brist från 1930
Utgifter under 1931

kr. 1,542: -1,477: 80
Summa kr. 3,019: 80
55

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kronor 1,500: —.
Av Generalkonsul «K. E. Hasselblad har Institutet under
året mottagit kr. 1,000: — till Allmänna fonden, av Disponent
Anders Hellström kr. 500: — ock av givare som önskar vara
onämnd kr. 300: —, de senare beloppen som bidrag till tryckningen av OGB III.
Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under
kalenderåret 1931, samt med avseende på Institutets ekonomiska ställning i det hela vid slutet av nämnda år, hänvisas
till den i högskolans arkiv, förvarade revisionsberättelsen.

III. Institutets arkiv.
Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv har, vad handskrifter
angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen genom sukcessiv införlivning av resultaten av de genom Institutet igångsatta
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arbetena (varom se IV 2), dels genom förvärv av följande
handskrifter:
Mats Linder ot h, Brödet ock dess beredning i Västerlanda
sn (seminarieuppsats).
Ingeborg Ljungma n, De starka verben i Forshällamålet
(seminarieuppsats i Uppsala).
IV.

Arbeten utförda av eller genom Institutet.

1. Undersökningsledarens egna arbeten.
Undersökningsledaren har huvudsakligen varit sysselsatt
med att utarbeta manuskript till sin anpart av OGI-B III samt
att ombesörja tryckläggningen därav. Denna har fortskridit
så långt, att hela bandet, utom inledning, register o. d., föreligger i korr., dels 2:dra spaltkorr., dels brutet i sidor. I samband med de nämnda arbetena har undersökningsledaren företagit kontrollering ock komplettering av ortnamnsmaterialet
ute i bygden. I Minnesskrift utgiven av Filologiska Samfundet
i Göteborg 1930, s. 38-49 har undersökningsledaren publicerat
en undersökning betitlad Skee—Skövde—Skedevi. En andra
uppl. av densammes "Våra ortnamn och vad de lära oss"
har utkommit.
2. Av Institutet igängsatta arbeten.

Doc. I. Lundahl har fortfarande biträtt vid utarbetandet
av manuskript till en del av OGB III. Assistenten Elov
Andersson har biträtt vid korrekturläsningen ock uppgörandet
av register för samma band. Han har (såsom seminarieuppsats, jfr V) författat ett utkast till behandlingen av by- ock
gårdnamnen i Hisings Västra hd. Han har även fortsatt det
alfabetiska kortregistret över länets icke redan i alfabetiska
publikationer tillgängliga ortnamn. Assistenten A. Janz6i
har på grundval av dialektsamlingarna utarbetat en rad översiktliga schemata över olika grammatiska ock ordgeografiska
spörsmål rörande länets dialekter, delvis med anlitande av
kartografisk metod, sedan ett för Institutets särskilda syften
lämpat kartunderlag fastställts. Janz&I har fortfarande omhänderhaft utsändningen av "stommen" till dem, som med dess
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jälp fullständiga dialektsamlingarna, liksom han genomgått
ock ordnat både de vid denna komplettering ock i övrigt
nyinkomna dialektuppteckningarna.
Den främste medarbetaren vid kompletteringen med jälp av
stommen har fortfarande varit härr Erik Larsson i Hälltorp.
Under arbetsåret har denne fullgjort ifrågavarande arbete inom
Inlands Fräkne hd (påbörjat under förra arbetsåret), Elisings
Västra hd ock Tunge hd, ock är f. n. sysselsatt därmed i
Bullarens hd. Dessutom är genomgången av stommen avslutad i Orust Östra ock Inlands Torpe hder ock fortsättes
i Askims hd. Även i Sotenäs hd har över hälften av stommen
genomgåtts under arbetsåret.
Även övriga fältarbeten under det gångna arbetsåret ha
nästan helt bekostats av lotterimedel (se därom II). Den infödda dialektupptecknerskan i Torsby sn har i avslutat skick
inlämnat sitt arbete.
Ett samarbete har inletts såväl med Kungl. Sjökartevärket
som med Ekonomiska avdelningen av Rikets allmänna kartvärk, i båda fallen avseende att genom Institutets försorg åstadkomma riktiga namnformer på de under förberedelse varande
sjökorten ock ekonomiska kartbladen inom länet.
Jordeboksexcerperingen för särskilda Hvitfeldtska medel har
fortsatts, så långt dessa räckt till.
Lärovärksadjunkten C. G. Tengströms insamling ock bearbetning av södra Bohusläns inbyggarnamn ("inkolentnamn")
har resulterat i en i sept. 1931 vid Högskolan ventilerad doktorsavhandling.

V. Undersökningsledarens undervisning.
Under läsåret 1931-32 håller undersökningsledaren seminarieövningar över bohuslänska ortnamn. Under v.-t. 1931
gavs som vanligt en instruktionskurs i dialektuppteckning på
8 timmar ock med 13 fasta deltagare. De nya ortnamnsupptecknarna ha därutöver fått enskild handledning.
På lärarkurser i folkskollärarseminariet i Göteborg i juli
höllos två föreläsningar över ortnamnsforskning.
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VI. Undersökningsledarens resor.
Undersökningsledaren har vid kortare besök i Stockholm i
maj ock sept. kontrollerat ortnamnsformer i Kammararkivet,
Generallantmäteriarkivet ock Krigsarkivet, ävensom i september i Uppsala konfererat i dialektfrågor med prof. H. Geijer.
Göteborg 23 februari 1932.
Bernhard Karlgren. Evald Lidfån. Johan Vising.
Herbert Jacobsson. Hjalmar Lindroth.

Namnförteckning,
G e ij e r, H., stockh., fil. dr (Upps.), professor, föreståndare
för landsmålsarkivet:
Undersökning av svenska dialekter ock folkmål. Landsmålsarkivets årsberättelse 1930-31. S. 66-129.
Lind qvis t, N., östg., fil. dr (Upps.), docent, föreståndare för
kandsmålsundersökningarna i Lund:
Årsberättelse för landsmålsundersökningarna i Lund 1930
—1931. S. 130-146.
L in dro t h, il j., stockh., fil. dr (Upps.), professor vid Göteborgs Högskola:
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola febr. 1931—febr. 1932.
S. 147-152.
0
0 hlso n, E il a, fr. Arnäs i Ångermanland, anställd vid Landsmålsarkivet i Uppsala:
Sagor från Ångermanland, s. 5-53.
P e tt e rss o n, 0. P., f. d. folkskollärare, f. i Vilhelmina förs.,
nu bosatt i Västerhiske vid Umeå:
Löv- ock mosstäkt i Sorsele, s. 54-65.
Till årg. 1931 höra som bilagor:
Gotlandstoner, upptecknade av Aug. Fredin, s. I—xLvm ock
497-747 (B. 29, nr 193).
Personnamn i vardagslag, s. 1-128 (nr 194).
Folkmålet i Listers här., av J. Swenning, s. 261-340 (nr 195).
Peter Rudebecks visuppteckningar, s. 57-136 (nr 196).
Redaktion: 'professor J. A. Lundell i Uppsala med biträde
av prof. Ay. Kock ock bibliotekarien A. Malm i Lund, prof.
T. Karsten i Hälsingfors.
För arg. 1931 har tidskriften av allmänna• medel haft ett
understöd å 6,350 kr. Till bekostnad av sluttryckning av
Fredins Gotlandstoner har riksdagen beviljat ett särskilt understöd å 5,000 kr.

Rsun-Ks.
Contes populaires, annotes dans la prov. d'Ångermanland, par
Ella Ohlson, p. 5-53.
60 contes, quelques-uns d'eux avec des variantes. En patois,
avec des formes de la langue littéraire entremelees; lieux
(paroisses) et personnes-narrateurs indiques.
Recolte de feuilles d'arbres et de mousses, dans la paroisse de
Sorsele [Lapponie], par 0. P. Pettersson, p. 54-65.
Les feuilles de divers arbres sont recueillies pendant l'ete. On
s'en sert comme nourriture pour le betan., les chevaux et les
betes ovines. — Diverses especes de mousses servent de litiere
sous le b6tail et les chevaux, pour garder seche la couche des
bebes, on les mele dans le fumier, etc.
Recherches sur les dialectes et les traditions populaires de la
Suede, dirigees par les Archives d'Upsala pendant l'annee
budgetaire 1930-31. Compte-rendu par El. G- eij er.
P. 66-129.
Organisation: la diete de 1930 a assigne des salaires pour un
chef (au titre de professeur) et deux collaborateurs ; sont elus
pour ces charges MM. H. Geijer, J. Götlind, L. Levander.
Comme gerant des recherches sur les traditions populaires a
servi M. Å. Campbell; chef du bureau M. Eriksson; autres
collaborateurs. A c cr oi s s em en t des ar chive s; notices
de grammaire 300 feuilles in 4:o et 1,200 fiches in 16:o,
mots de patois 60,800 fiches et cartes; traditions, moeurs et
croyances 8 cahiers et 12,500 feuilles; melodies 860 feuilles;
r4onses aux questionn aires 12,000 feuilles; en fin 89 cahiers et
1,900 feuilles de melanges. Occupations des employes. Voyages
et recherches (compte-rendu par provinces), Recettes et
depense s: Somme totale (sans compter les salaires des trois
employes) 110,989 cour. sukl., dont 94,004 cour. allocations du
gouvernement, 5,367 cour. allocations de conseils generaux,
5,698 cour. donations. Reservees l'annee suivante 10,885 cour.
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Recherches sur les dialectes populaires, dirigees de Lund
pendant les annees 1930-31, compte-rendu par N.
Lindqvist, p. 130-146.
La diet° de 1830 a assigne salaire pour un chef des recherches,
et le Roi a nomme pour cette poste M. N. Lindqvist, aul'univ. d'Upsala. Collaborateurs
paravant professeur agrege
M. I. Ingers et M:lle D. Wahlgren. Les archives dialectales
des anciennes Societes d'etudiants ont ete reunies; contenu:
293 cahiers de divers formats, 3,432 feuilles in kl., 4:o et 8:o,
503,400 fiches en 16:o. A c cr oiss em en t: 970 feuilles in
fol. et 4:o, 20,475 fiches in 16:0; de plus env. 36,000 feuilles
de niateriaux pour un dictionnaire du dialecte de Valda
(prov. de Halland). Allocations du gouvernement (sans compter
le salaire du chef) 10,000 cour. sned., de plus le reste de la
somme de 11,000 cour., allouee en 1930 du gain de la loterie
de retat; allocations de conseils generaux 500 cour. Voyages
et recherches dans les quatre provinces meridionales (par provinces et districts).
L'institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes
rtcole de hautes etudes å Gotenbourg pendant les
annees 1931-32, compte-rendu par H j. Lindroth, p.
147-152.
Allocations du gain de la loterie de retat 9,500 cour., donations
1,800 cour. Les archives se sont enrichies de deux traites
(de grammaire et d'ethnographie) et de collections de noms
de lieux et möts de patois faites pendant l'annee. Les travaux
interieurs de l'Institut se rapportent surtout aux recherches
sur les noms de lieux du gouv. de Gotenbourg et Bohus, en
train de publication.

Innehåll.
Sagor från Ångermanland. Upptecknade av Ella Ohlso n.
S. 5-53.
60 sagor, några med flere varianter, några• blott i brottstycken.
I. Djursagor ock ursprungssagor. II. Undersagor, legend- ock
djävulssagor.
Skämtsagor. IV. Kedjesagor. Folkmål i
"grov" beteckning med inblandade riksspråksformer. Uppteckningsort ock sagesmän äro överallt angivna, men de olika
socknarnas språkformer äro ej säkert skilda. S. 49-53 sagesmän.
Löv- ock mosstäkt i Sorsele. Av 0. P. Petter s son. S.
54-65.
Sorsele i Lappland. Svar på landsmålsarkivets frågelista nr 7.
Löv tages av björk, rönn, asp, sälg ock vide. Björklöv användes till växtfärgning. Huvudsakligen användes lövet till
foder för kor, hästar ock får. Detaljerad beskrivning över
hur lövet tages ock torkas, i hässjor eller stackar. — Mossa
användes till strö under kreaturen, brukas att taga upp det
våta i barnlindan, blandas in i gödselstaden, att täta väggar,
även till foder åt hästar.
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets årsberättelse 1930-1931, av Herman
Geijer. S. 66-129.
Organisationsfrågor: 1930 års riksdag biföll K. Maj:ts
förslag ock motioner rörande Landsmålsarkivet: föreståndareock två medarbetarebefattningar för dialektundersökningar upprättade på extra stat, vartill av K. Maj:t förordnades prof. II.
Geijer, docenten J. Götlind ock fil. dr L. Levander. Utom
löner till dessa befattningar beräknades av statsanslaget 22,000
kr. till driftkostnader. — Allmän översikt över för val tn i n g, ekonomi ock personal: styrelse som förut (Lundell, von Friesen, Hesselman, G-rape, Erixon, Geijer). Utom
statsanslag har Landsmålsarkivet under året åtnjutit lotterimedel, landstingsanslag m. m. Fil. dr Å. Campbell av styrelsen utsedd till föreståndare för arkivets folkminnesunder-
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sökning; fil. mag. M. Eriksson är som förut föreståndare för
expeditionen. Härtill komma extra medarbetare ock biträden.
Samlingarnas tillväxt ock användning: bidrag
till grammatik 300 bl. 4:o ock omkring 1,200 bl. 16:o; ordsamlingar omkr. 60,800 kort; folkdiktning, tro ock sed
8 Kb. ock omkr. 12,500 bl.; melodiuppteckningar omkr. 860 bl.;
svar på frågelistor omkr. 12,000 bl.; slutligen 89 band ock
häften samt omkr. 1,900 bl. av blandat innehåll. Besök 4,025,
utlåning 1,054. — Arkivarbeten ock materialets
bearbetning: allmän redogörelse; de särskilda medarbetarna; materialets bearbetning, landskapsvis. — Reso r:
under sammanlagt 62 resemånader ha. 69 personer gjort resor
för undersökning av dialekter ock folkminnen i 18 svenska
landskap samt Estland. Sammanlagd resekostnad 26,194 kr.
— Inkomster ock utgifter: statsanslag, utom arvoden
till föreståndare ock två medarbetare, samt lotterimedel till
dialekt- ock folkminnesundersökningar tillsammans kr. 94,004: 43,
landstingsanslag 5,367: 20, gåvomedel 5,698: 67, räntor 1,410: 12,
tillsammans kr. 106,480: 42. Behållning vid årets slut 7,366: 65.
Årsberättelse från landsmålsundersökningarna i Lund 19301931 [undert.:] Natan Lindqvist. S. 130-146.
Genom beslut av 1930 års riksdag fingo även landsmålsundersökningarna i Lund en fastare ordning, med en av staten
avlönad ock av Kgl. Maj:t utsedd föreståndare, docenten N.
Lindqvist. Av statsanslaget, 18,820 kr., skulle utgå föreståndarens lön 8,340 kr. (vartill senare kommo två ålderstillägg). Till
samlingarnas ordnande, katalogisering, extra arbetskrafter, rnaterialier, tjänsteresor m. ni: ha--använts kr. 8,781: 49, till arvoden för undersökningar 500 kr. Understöd ha lämnats av
Kalmar läns båda landsting (med resp. 100 ock 150 kr.) samt
Kronobärgs läns landsting (250 kr.); dessutom har återstoden
av 1930 utfallna lotterimedel använts för undersökningarnas
bedrivande; Som styrelse ha fungerat professorerna E. Hellgnist ock E. Olson, bibliotekarien B. Möller ock docenten C.
W. v. Sydow. — Personalen ock tjänstgöringsf örhållande n: nya kortregister ha upplagts, arbetsplaner
ock kostnadsberäkningar uppgjorts; en instruktionskurs med
29 deltagare har givits. Som amanuens har tjänstgjort fil.
kand. I. Ingers, som biträde frk. D. Wahlgren. — Samlingarnas tillväxt, uppställning ock vå-rd: De olika
landsmålsföreningarnas samlingar ha sammanförts, omfattande
tills. 82 h. fol. ock 4:o, 211 h. 8:o ock 16:o, 3,432 bl. fol., 4:o
ock 8:o samt 503,400 bl. 16:0. Under året ha tillkommit 970 bl.
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fol. ock 4:o, 20,475 bl. 16:o samt P. N. Petersons stora samlingar till en ordbok över Valda-målet i Halland (omkr. 36,000
bl. 16:o). Besök 633. — Insamlingsarbetet landskaps- ock
häradsvis (Skåne, Blekinge, Halland, Småland).
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola febr. 1931—febr. 1932.
[Undert.1 B. Karlgren, E. Liden, J. Vising, H. Jacobsson, Hj. Linderoth. S. 147-152.
Organisation m. m.: arbetsutskott Beckman, Liden, Lindroth. Ekonom i: I juni 1931 uppbar institutet av lotterimedel 8,000 kr. för dialektforskning, 1,500 för uppteckning av
ortnamn. Därav ha använts resp. kr. 7,470: 90 ock kr, 1,477: 80.
Dialektmedlen (däri ingår en behållning fr. 1930 å kr. 5,231: 89)
ha vid 1931 års slut en behållning å kr. 5,982: 01, ortnamnsmedlen en brist å kr. 1,519: 80. Influtna gåvor 1,800 kr.
Institutets arkiv har ökats med två seminarieuppsatser
samt dialekt- ock ortnamnsmaterial. Arbeten utförda av
eller genom institutet: arbetet på Göteb. o. Boh.
ortnamn har fortsatts. Undersökningsledarens undervisning.
Namnförteckning s. 153.

kesum•Ss en franeais s. 154.
Innehåll s. 156.

M;"

Tidskriftens utgivare:
Professor J. A. LUNDELL i Uppsala
,

med biträde av
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