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Slåtter i Bleking.
Svar på frågelista n:r 25: Slåtter.
Sagesman: Håkan Karlsson, Mörbohult, Kyrkhult i Blekinge, född
i Siggamåla, Almundsryd 1851, hemmansägare i Torstensmåla; Almundsryd 1882-1908. Upptecknat år 1932 av hemmansägaren Gustav
Håkansson, född i Torstensmåla 1884. Siffrorna inom parentes hänvisa till tilläggen s. 24.
1. Inledning.
Ordet slå böjes så i dialekten: .han ska slao, han slaoo, han
sie, han haa slaet; vi slao, vi sken, vi hann slaet opp 'slutat
slå'. Ett annat ord för samma arbete är: lunga pao, t. ex.
"jasao, du haa allaroie böat o hogga pao gräset". Slåtterarbetet kallas slaoto. Olika namn på slåtter på olika lokaler
äro: vaggaslaoto, äggaslaoto, maaslaoto, föslaoto, skrapleslaoto.
Dessa ord beteckna markområden, utom "skrapleslaoto", som
betecknar, att gräset var tunnt ock dåligt.
Det gräs, som växte upp på ängarna efter slåttern, kallades
gnu), green; slåttertiden slaoton.
Att ta hö är detsamma som att bärga in hö.
Slåtterns början betecknades med orden ta te lien, t. ex. "ja
nu bio dä snaat en fao ta te lien".
Man började slå omkring husen på gårdsplanen (gaoostan)
ock på åkerrenarna (akoroinana), varefter man slog rödsyran
(rösuon), om man hade sådan på någon mosse.
Då man börjat så (sao ijän) klöver ock timotejfrö på åkerjord under 1890-talet, så slog man klövervallarna (klövoakrana,
jensaoniga), innan man slog vanlig ängsslåtter.
På 1860-talet började man inte slåttern före den 15 juli,
därför att man ansåg, att gräset inte var moget (meet) förr,
utan var för spätt (grosket). Det finnes ett uttryck, som säger:
"Na havren fao höra lien, så fao han braott mä o väksa",
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ock ett annat, som säger: "Jöken gal, te han fao soi doin foste
höbrojjena".
Då man avslutat slåttern, säger man, att man har oppslaet
eller slaet opp, ock då man fått allt höet under tak, så säger
man, att man har iggbäajat.
Uttryck för gott bärgningsväder äro: höväa, törreväa, t. ex.
"i da blio dä höväa".
"Bara dä blee törreväa te dä mönna
höet, som liggo ute". Uttryck för att höet är fuktigt genom
dagg: "dä ä doggit" ock torkat efter dagg: "nu ä dä aodoggat"
samt icke fullt torrt vid bärgningen: "dä, ä haldant, dä ä bara
kavletöat".
Alla slag av torkat gräs kallas hö eller höfoo.
Allt efter de växtarter, varav höet bestod, kallades det:
klövohö, timotäjjhö, lotaotlahö, surehö, Woinahö, staigghö, myskehö
(3, 4). Slövohö bestod av röd- eller alsikeklöver samt något
timotej, timotäjjhö av timotej, lotaotlahö (3) av luddtåtel, surehö
av rödsyra, woinahö av rödven, staigghö (4) av ett kortvuxet
grässlag, som även. kallades "gobbfägg" ock "kaffafä,gg", troligen var det krustada (8); inyskehö av en numera bland allmogen
okänd art av välluktande örter, som lära ha vuxit i trakten
av Bjällernäs i början på 1800-talet.
Efter den plats, där höet vuxit, kallades det:, bolahö (1),
oppäggahö, akohö, mosahö, maahö, föhö.
Hö med olika egenskaper: fint hö, kort (stakket). hö, mögligt
(muljat) hö. Hö, som togs med på resa till stad, kyrka, kvarn
eller annorstädes •för att användas till foder åt dragare, kallades boitesfoo.
Under större delen av 1800-talet, innan man börjat odla
vallhö, brukade man slå så många sankmarker som möjligt i
närheten av sjöar, åar ock bäckar, samt även större kärr, som
man inhägnat (infreat). Sådana sidlänta, gräsbärande marker
kallades häjjo, föhäjjo, å,häjjo. I dessa häjjo hade man la,
dor, i vilka höet förvarades, till dess att kärr ock sjöar frusit
till (blett tefrösena), så att man kunde köra hem det. Den
hömängd, som gick åt för att fylla en lada, kallades ett laeT
fall, t. ex. "Foa brute dä bli oitt laefall hö pao sellatjärret
o troi pao jylatjärret (6) o oitt oppe i aohäjjena".
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2. Redskap vid slåttern.
Lians namnformer: lie, lien, liana. Liens delar: ägg, äggena, bak, bakena, lår (lao, laoot), nabb (spoo), krok (krök),
udden.
Den slipade delen kallas
saisnig.
Ännu vid 1800-talets slut
brukade en liesmed, "BesaNessen", från Örkeneds
socken i Göinge härad,
komma till Almundsryd med
liar ock skäror om söndagarna i början av juli, ock
där sålde han dem i närheten av kyrkstallarna, då
folket kom ut ur kyrkan.
Hans liar kallades "BesaNessa-liar" (1). Liar med
namn efter tillvärkningsorten, t. ex. "Boapalia",
"Ralskolia" m. fl. kunde
man få köpa så mänga man
ville, om man gick ner till
Längst till höger synes
Örkeneds kyrka en söndags- Slåtterredskap.
en lie, vars blad varit avbrutet ock hopeftermiddag före slåtterns nitat, så att lien blivit mycket för rak.
är mycket slarvigt tillvärkat.
början. Om en bra lie blev Skaftet
Till vänster därom en lie med välavb ruten (aobröten, aohog- gjorda "knaggar". vide en harätta,
en skära med ett ovanligt välgjort skaft
gen), så kunde en ock an- från
början av 1800-talet, en strykspån,
nan bonde sätta ihop den en skära från slutet av 1800-talet, en
"hemmagjord" räfsa, ock inunder en
själv genom att slå två hål brynebytta
med hammare, sännor ock
i vardera stumpen med en
äggsten.
hålmäjsel (brodd) ock lägga
dem på varandra ock sedan nita ihop dem med ett par avhuggna spikar; men var det endast en bräcka (ena bräkke),
så lät man en smed löda fast en tunn stålskiva med slaglod
(elalo) över det ställe, där lien var bräckt (bräjto). Detta
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kallades att braosa (1) ihop en lie. Ett annat sätt var att
nita fast en tunn järn- eller stålskiva på liens blad över
bräckan ok vika den skivan (botena) över liens rygg. Detta
kallades att sudla (salla,) (1) lien. Gamla utslitna (oppsletena)
liar avhöggos ock användes vid lövtäkt (risbitar). Liens skaft
(liaskaftet) tillvärkades vanligen av grantxä; men även av al,
ock någon gång av kärnfur. De skaft, som tillvärkades av
någon slöjdkunnig (trähändo) (1) person, voro vanligen krökta
nedtill; men mindre kunniga personer gjorele dem nästan raka.
De skaft, som användes av fullvuxna karlar, voro två alnar
(120 cm.) långa; men unga pojkar (smaohera), bom skulle lära
sig att slå gräs, fingo använda tre tum (17 cm.) kortare (omfäftade) skaft, samt halvslitna (halvsletena) liar. På skaftet
funnos två handtag (liaknaigga). Dessa bestodo av självvuxna
sälväksena) krokiga (krokketa) enegrenar (oinegroina) eller rotskott (telliga) av björk, som blivit grova nog för att kunna
användas (tekretas). Så gjorde man (glyggde) två hål igenom
skaftet med stämjärn (glyggjä,a,n) ock satte fast knaggarna
med träpinnar (traipenna) av gammal kärnfur (pennatrai). Avståndet emellan handtagen var 17 eller 18 tum (42 em.). Lien
fästades vid skaftet genom att man borrade ett hål ,(spoahol)
på undersidan omkring tre tum från skaftändan, ock i detta
hål drev (bösta) man in tappen på liens lår. Sedan satte man
den andra ändan av skaftet på marken eller golvet invid en
vägg eller stolpe ock såg noga efter, genom att draga lien
från låret till udden förbi ett märke på väggen, att baken
vid låret var på samma höjd som udden,- innan man fästade
lien riktigt, ty var udden högre, så blev lien för rak (rako),
var udden lägre, så blev lien för krokig (krampo). Sedan
gjorde man ett band av en vide- eller ektelning, som var
tämligen kvistfri (kwestroino) ock omkring två alnar lång;
den klyvdes (klövdes) ock täljdes (kretades) rätt så tunn (tönno),
ock den gjordes mjuk därigenom, att man höll med en hand
i vardera ändan ock drog den fram ock tillbaka några gånger
om ett smalt träd. Därpå virade (virade) man den om liens
skaft ock lår i spiral (pao snonnig) ock drev in två spetsiga
(spessada) träkilar (bläa), en från vardera, hållet på skaftets
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översida (oansie). :Lossnade kilarna eller knaggarna, kallades
det för flakk, t. ex. "lien flakka, knaiggana ä flakkia".
På 1890-talet började man fästa liarna med ringår av hopnitat bandjärn (liahoillo), som fästes med en träkil, ock i
början på 1900-talet började en ock annan smed att göria liaringar som voro svetsade ihop (vällda) ock försedda med en
skruv.
Under slåtterarbetet gick man något framåtböjd. Vid slåtter
på jämn mark hölls högra armen nästan rak, ock den vänstra
med över- ock underarm i rak vinkel, så att lieskaftet var i
spetsig vinkel mot marken. Vid slåtter på mycket stenig
mark (i fäavklämmo)1, då man ofta måste slå bakåt med liens
krok ock udd (fnä,tta), hölls liens skaft vågrätt framför underlivet med båda armarna lika krökta. Var lien så fastsatt, att
äggen följde tätt efter marken, då lien svängdes, sades han
vara jordlagd (joolajdo), annars var han "inte nokk joolajdo".
Att ställa in den så, kallades att joolägga lien. Det redskap, som
användes därtill, kallades liarätte. Denna bestod av en 18
tum lång, 2 tum bred ock 1 tum tjock träbit av ek, smalare
vid ena ändan. Omkring 4 tum från storändan var inskuret
ett hak något över 1 tum djupt, ock i detta träddes lien in,
då man skulle "jordlägga" den. Om liens udd låg närmare
marken än låret, då man höll i knaggarna med båda armarna
raka mot marken, så sade man, att "lien drypo", ock då måste
man antingen hugga av något i ena kanten på skaftets undersida (onnsie) eller böja udden ock kroken uppåt. Då man på
1880-talet. började använda liar vid skörd på odlade mossar,
så fäste man en smal ock böjd ekekäpp från liebandet till ett
hål i skaftet nära första lieknaggen, ock sedan sydde man fast
ett stycke. säckväv vid bågen. En sådan anordning tjänade
till att samla hop den avhuggna (aomöjjade) säden ock kallades segel (mitjjbue).
Uttryck för vass lie: braowasso, uddwasso, te äggs, bra bet,
("han ska ta bakkawoino lika bra som bönestaka"); för ovass
lie: han haollo inte bet, ftinido, stoinhoggen, ovohalare (1),
tröjbase.
skärvkläminor.
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Där gräset var lätt att slå av, sade man: "häa ä roinhogget,
häa ä gott aohyggesgrä,s"; men där gräset bestod av staigg,
sade man: "däa ä ont o slao, däa ä ont aohyggesgräs, häa ä
tättrampat, sa gobben om valsen, häa behövs troihogg o en
dask; ä dä inte dogg pao staiggen, så ä han inte goo o slao"
o. s. V.
En ny lie var inte slipad (oppslippto). Detta skedde på en
slipsten (slipestoin), som stod ute hemma på gården. Var han
grovkornig, kallades han revestoin; var han finkornig, kallades
han Ölansstoin. Han var fastkilad mitt på en axel av trä
eller någon gång av järn, med en eller två slipevigga ock låg på
en slipebägk, som hade fyra ben av trä, ock emellan dem var
vanligen, men icke alltid en slipeho av trä, i vilken man öste
vatten, slipevann. Då man slipat lien så länge, att äggen
börjat vika sig (faollägg), skulle man slipa ännu så mycket
till som tjockleken på en tumnagel, innan lien var "redit
oppslippto". Sedan slipades han icke mera på slipsten, så
vida han icke blev alltför tjock i äggen (bålo), utan han hölls
vass genom att brynas (wäjtas) med bryne (sanne). Slipstenar
ock sännor köptes från Öland eller Gotland av ortens eller
städernas handelsmän, som sedan sålde till dem, som använde
dem. Små bruna, hårda äggstenar (äggstoina) funnos även,
ock en sådan hade man i fickan (lommena) för att ägga lien
efter ett stenhugg. Sännorna buros i en laggad brynebytta
(wäjtebötte) med två öron, i vilkas hål man trätt en käpp,
med vilken byttan bars. På käppen var ibland skaftad en
hammare, som användes till att slå i lossnade kilar vid lieband,
eller till att slå i pinnar i rivorna. I byttan hade man vatten
(witjtevann), men då man äggade med äggsten ock var långt
ifrån byttan, så bara spottade man på äggstenen. Då man
brynade, stöddes liens udd mot träskon eller mot brynebyttans
övre kant.
Då lien nyss blivit brynad (nywatt) eller börjat att bli slö,
måste den "strykas" med en stryksticka (strökspaon). Denna
tillvärkades antingen av ett kluvet (rättklöft) björkträ (spaontrai) eller hälst av kärnek, som legat länge i ett kärr eller i
en sjö (ena protena ekefälle). Strykestiekan var fästad vid

.

REDSKAP VID SLÅTTERN

11

liens skaft så, att stickans handtag klämdes in i en krok av
järn (liahägge) ock den andra ändan under ett spikhuvud på
skaftets framsida. Någon gång kunde den bäras under livremmen (fältremmena) snett över ryggen eller under byxspännet.
I Torstensmåla levde på 1890-talet en 80-årig gubbe, "GamleHåken", som i undantag bl. a. hade ett mycket stenigt "bol",
där det växte mycket gräs. Detta gräs skar han själv med
en skära (ena fäa) så väl som möjligt mellan stenarna ock torkade det. Då man slog en ovanligt stenig äng, som kallades
dräggagraotena, brukade man säga på skämt: "häa behövde en
ha en lie, som liknade ett fojajäan älla en faoramonn (ett
skedjärn eller en fårmun)".
Skäran användes ofta till att skära potatisstjälker (pä,afälka)
ock en del ogräs (aolmäake o mogkafes) till kreatursfoder under
sommaren.
De räf so r, som en ock annan sparsam ock händig bonde
kunde göra själv, voro ganska enkla. Skaftet var en lagom
grov granstör, som kvistades (knaiggades), skalades (skaltes)
ock klyvdes (fläkktes) ett stycke i storändan. Kammen var
vanligen av bok (böke) något krokig med pinnarna inborrade
i rak vinkel emot skaftet. Detta var insatt i de tvänne hål,
som inborrats i mitten av kammen.
Benämningar på räfsan: rivs, rivena, rivo, rivona.
De räfsor, som gjordes av yrkesmän, voro i allmänhet välgjorda ock buro namn efter tillvärkarens namn eller hemort,
t. ex. Irerivo, Blissingarivo. På dessa var skaftet hyvlat med
rivehyvel, ock dess bredare del (fäftet) kluven med såg ock
målad med oljefärg. Skaftet (riveskaftet) var på dessa vanligen
av al. Kammen (rivehutet) var av bok eller ask. Det kluvna
skaftet var insatt i tvänne avlånga hål i kammen ock fästat
med två små träpinnar, som gingo igenom kammen ock skaftet.
Pinnarna i räfsan kallades tigga, rivetigga. De gjordes av oxel,
ask, rönn eller björk. En blind gubbe, som "gick på socknen", "Blinde Gerten", brukade sitta ock "kreta i fäppevis
mä rivetigga" på de ställen, där han fick mat ock husrum.
Pinnarna gjordes något smalare mot båda ändarna, så att det
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blev en "knöl" omkring en tum från den ändan, som drevs
in i hålen i kammen. Då man tappat eller brutit (brötet ao).
pinnar ock hade satt in nya i stället, så slog man några lätta
slag (knabbade) med hammaren på de ändar, som voro på
kammens översida, så att de blevo något stukade (fladdada>
ock därför sutto bättre vid torkväder. Att sätta i nya pinnar
kallades -att tigga rivena. Hålen i kammen borrades med ett
lagom stort borr, som var insatt i en borrsväng av trä (boafägg), eller med handborr (spikboa), varpå hålen gjordes större
med ett- passande stämjärn.
Hö-gafflar eller hötjugor (hötjuo) av järn eller stål förekommo.
icke förrän i början på 1900-talet. De självvuxna, tvåhornade
tjugor av trä, björk eller hassel, som användes till att skaka
(resta) halm Med Vid tröskning, kallades reeteklyggo. Då man
körde hem höet från ängsladorna på vintern, användes vanliga
gödselgrepar av järn (jä,angroipo) till att lassa (lässa) på ock
av höet med.'
Transportredskap. Det redskap, som användes under
hela 1800-talet för att transportera höet från den plats, där
det torkats, till, höslindret'(höslennet, slennet, stägget) eller till
ängsladan, var nästan utan undantag höbågan (höbuena,
buo, buona). En höbåga tillvärkades av två omkring tre alnar
(180 cm.) långa, tämligen (holia) grova grenar- eller telningar
av ek, eller av ett par enstörar (oinestaka). De måste vara
något så när kvistfria för att inte brista, då de skulle böjas.
De värmdes (bakades) över eld, medan barken ännu satt på,.
till dess .att de blevo så mjuka (seja), att de kunde böjas -i
bågform ock bindas om med bast, varefter de torkades ock
skalades. Sedan snoddes en lång sträng av lindebast på en
vinda (bastavigge), ock med denna sträng, som lades tredubbel
som ett rep, bundos (bonnes) bågarnas ändar tillsammans,
därpå bands en tredubbel sträng från vardera ändan på bågarna snett över till motsatta sidan, varpå de två bågarna
förenades med tre korta repstumpar, en vid vardera av bågarnas.
ändar ock en på mitten mellan dem. Det förekom även, att
dessa repstumpar voro hopfästa med korta, flata träpinnar
med hak i. Så kunde de båda bågarna lättare tagas ifrån
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varandra, om en av dem hade brnstit. Ovannämnda träpinnar kallades knäppiga, 1 dn ena bågen bands ett rep av
bast (bastaroip) eller på senare tid ett rep av hampa, (hampeyolp): Detta rep skulle vara fäln alnar (3 meter) långt ock
.kallades bueroip, Kortare rep av bast, som användes till att
leda kreatur med (lojjeroip), hade en ögla med knut, som var
slagen vid. ena ändan av repet; men de bastrep, som användes
till att bära lövkärvar, granris, bark eller ved med, de voro

Masa.

försedda med en självvuxen ögla av en (oine) eller av en
ektelning, som man - böjt ett par år förut ock bundit ihop,
så att den kunde växa ihop- till en ögla (roipyggle) (1). Vidjor
(väjo) ock svegar (feja) användes icke till att bära hö med.
Det hö, som bars i en båga, kallades "ena höbyo".
Vid sjöslåtter användes en släpa (ase, höase) för att med
handkraft släpa (asa) det avslagna gräset upp på land. Släpan
bestod . av två granstänger, 10 alnar (6 m.) långa ock 3 tum
(7 cm.) tjocka i storändan, där voro de -försedda med handtag
av böjda gran- eller enkäppar. Stängerna höllos samman med
en tvärslå ock fixa grankäppar (60 cm. långa). 1 tvärslån var

14

HÅKANSSON, SLÅTTER I BLEKING

fästad en båge, 42 cm. hög, denna stöddes av en käpp, som
var inborrad mitt på tvärslån. Man lade det avslagna gräset
på de käppar (spola), som sammanhöll° släpan, ock en man
ställde sig emellan stängerna ock fattade i handtagen, så hindrades gräset av bågen från att falla av bakåt, då han drog släpan till den plats, där gräset skulle torkas.
En äldre form av höhäck
(hökase) för transport av
höet från ängsladan hem
till höslindret, bestod av en
bred pinnhäck undertill (rönen), som vilade på drögen
(dröjena) eller vagnen (vajnen). Vid "rönen" voro
fästade med öglor av järn
på krokar två lika långa
pinnhäckar, en på var sida,
vilka kunde fällas ner över
varandra på "rönen". Då
de fälldes upp, sammanhöllos de av fyra trästänger,
två fram ock två bak i
kors, vilka hade haspar av
En gammal höhäck på "röne", stående
på en gammal "kovagn". Ändarna av
järn i ändarna.
häcken ock vagnen med dess skaklar
ha icke kommit med.

3. Slåtterarbete ock bärgning.

A) De torpare ock backstugusittare på 1800-talet, som hade
en ko eller en gris, voro ofta tvungna att skaffa grönfoder
till dessa djur utanför det lilla område, som de innehade.
En hustru till en torpare (töaparetjä,rig) i Torstensmåla brukade ofta ge sig in på andras områden med en skära ock en
säck (påse), ock då skar hon gräs ock fyllde (tråkade) i säcken
ock bar hem till sin ko utan att be ägaren om lov. Man
sade om detta: "Hon ä snoen, o rivo te se så möet hon
ivokommo (kommer över)".
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Att "plokka aolmäake te grisen" var också mycket vanligt
på den tiden.
Slåtter på torra backar, där det endast växte aomyoto
ock bakkawoino, kallades skrapleslaoto, ock sådan slåtter "raspade man om" under rägniga dagar, när man var rädd för
att få för mycket mera värdefullt gräs avslaget. Det, som
slogs på backarna, torkades på den plats, där det hade vuxit.
Slåttern börjades vanligen en måndagsmorgon vid soluppgången, medan det var dagg (dogg) på gräset. Man har
talat om två lata bondsöner (baggahera), som sade: "Na faa
döe, så döe doggen, nu fo tien soi en alri nåen dogg pao
gräset". Detta berodde på att, då fadern var död, så lågo
de ock sovo om morgnarna, till dess att daggen var borta.
Att vara uppe tidigt kallas att vara morgongirig (moanjean)
ock personen i fråga en moantoppe. Man höll alltid på med
arbetet till solnedgången, ock hos en ock annan storbonde,
t. ex. hos "Hön-Olan." i Bjällerhult, så länge därefter, att man
började se, hur det gnistrade i stenarna, då man stenhögg.
"Dä va så lamen, så lamen (lagom), sa Hön-Olån, na di slo
opp te klokkan älve om kwällen". Det område, som en man
hann slå på dagen, kallades ett dagsvärke (dajsvilake, oitt
slaittadajsväake). Då man hade slagit mycket ock inte kunnat
bärga något på grund av rägn, sade man: "Ja, nu tro ja vi
fao lov o hyr opp, te vi fao soi, om dä blio törreväa". Men
man sade också: "En ska slao, na da räjna, o bäaja, na dä ä
törreväa".
Under slåttern var det alltid vanligt förr, att man skulle
wila medda en timme, sedan man ätit middagsmålet. Men
vilotiden var olika hos de bönder, som voro mera ivriga
(kraoena) (1). Det berättas om "Holma-Svännen", att han
brukade vila middag på så sätt, att han tog av sin ena träsko
ock satte den på ända under sitt huvud. Så länge träskon
stod upprätt, fick folket vila, men då Svän höll på att somna
(sömna, dura ao), så att hans huvud föll åt sidan ock träskon
ramlade ikull, då reste Svän på sig ock sade: "Jo, nu stio vi
opp, nu ha vi wilt nokk". Annars brukade männen sova
under middagsrasten ute på ängen med tröjan över huvudet..
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Slåtterarbetet var olika, beroende på markens ock gräsets
beskaffenhet. På slät mark, t. ex. ett odlat kärr, bevuxet
med långt gräs, gingo slåtterkarlarna (slaittakarana) efter varandra (ra i ra). Detta kallades att gao moa, ock då gick husbonden eller drängen före i mitten på en "måsaruta,". Då
hände det ibland, att den, som gick före, ville visa de andra,
vad han dugde till (kampas), ock om han då var stor ock
stark, så kunde han klao de som gingo efter, så fort han var
färdig med den andra skåren (dobbelmoen). En skåning
"Skaoniga-Swännen", som• bosatt sig här i början på 1870talet, hade i början svårt för att klara sig under slåtter på
stenig mark, men då "Jäpp,a-Jössen", en småländing, hånade
honom därför, svarade Sven: "Vänta du, tess vi komma nerr
på måsen, så ska ja tswätta rövven på de; men Jösse klarade
sig där också, ty gräset var "stagg", ock han hade vassare
lie än skåningen.
Där marken var stenig eller bevuxen med träd ock buskar,
gick man i linje (te bress) med husbonden eller drängen längst
ut till höger. Det område, som man slog från den ena kanten
av vaggen eller höjjan till den andra, kallades ett haoll eller
en aon. Då man slog på detta sätt, brukade somliga bönder gå
fram med en liten smal remsa (rompe) vid högra sidan av
"haollet", oclz när de på så sätt kommit ett långt stycke framför de övriga, så höggo de in sig åt vänster, så att det såg
ut, som om de hade slagit mycket mer än någon av de andra.
Detta sätt att försöka driva på torpare ock dagsvärkare var
icke omtyckt av dessa. Det stycke varje man slog på ett slätt
fält, då alla gingo efter varandra, kallades en mo, ock det som
slogs av för varje hugg av lien "ett hogg". En ovanligt bra
slåtterkar på 1880-talet, Håkan Olsson i Siggaboda, hade alltid två liar med sig, då han gick på slåtterarbete, en lång
för mossar ock en kort för stenig mark.
Slagen eller betad gräsvall på odlad mosse
kallas grön(
Att låta lien gå alltför nära marken kallas att joognava. En
liten oslagen bit (en honn) ansågs vara en skam för den, som
slagit där ock lämnat den kvar. Därför hände det ibland,
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att den, som fick se en sådan "hunn", han stannade där ock
skrek: "wo, wo".
Efterhand som karlarna slogo av gräset, breddes det ut,
(sloss ut, broiddes), där det låg i strängar eller högar. Där
:gräset låg för tunt, eller där marken var mycket stenig, eller
där den var sumpig (i tjärradra), där räfsade kvinnorna bort
gräset ock buro (bäo) det framför sig till jämnare eller högre
platser ock bredde (broidde) ut det där lagom tjockt för att
torkas. Det sammanräfsade, utbredda gräset kallades brojje,
brojjena, brojjo, brojjona ock en eller flera små bredor kladd,
smaokladda. Platsen, där en större höbreda låg, kallades
brojjesta, pl. brojjestaana.
Räfsningsarbetet: räfsa, räfsnigna. Då gräset var så tjockt,
att det täckte marken, när det var utbrett, på den plats där det
vuxit, sades det vara brojjestjyt. Om slåtterkarlarna inte hunno
undan för dem, som räfsade, så brukade man säga: "Nu fao
vi lov o ajt uss fo räfsetjärigona, så di inte pessa i wäjteböttena". De kvinnor, som räfsade, kallades räfsetjärigo, om
de voro gifta eller ej, unga eller gamla. Det stycke, som
räfsades rent i ett drag, kallades ett rivetak. Det var en regel,
'att en "räfsetjäring" skulle kunna hinna med att räfsa efter
två slåtterkarlar; men det har funnits exempel både på att
en kvinna har kunnat räfsa efter flera, ock att en slåtterkarl
— Håkan Olsson i Siggeboda — har klarat sig för två tämligen
lata "räfsekäringar" i Ellagölshult, Härlunda.
Innan man började odla klöver, torkades allt hö färdigt på
marken. Det bärgades sällan utan att först vändas (vänna,
vänn opp, oppvänt). Detta gick så till, att man började vända
höet vid norra sidan av en höbreda i smala strängar, så att
den gröna eller våta undersidan blev vänd mot solen, då det
torkades fortare. Sedan höet torkat några timmar, revs det
ihop ock lades i små högar (kuades). En. sådan hög kallades
en ku, höku. När det legat så för att svettas (fettas om) ett
dygn, ströddes det ut tämligen tjockt för att torka (törra te),
varpå det sloss i fajna, lades i höbågar ock bärgades. Var det
mycket bra torkväder eller höet var av sämre slag, som var
2
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lätt att torka, så brydde man sig icke om att "kua" det, utan
då bärgades det ett par timmar efter det blivit vänt.
Om det såg ut att bli rägn, fick man bråttom (braott), då
man skulle bärga höet. Då brukade en bonde — GamleHaoken — i Torstensmåla säga till den, som skulle bära hö:
"Soi du inte, att dä molna däa boate, kasta traiskona o sprigg".
Somliga fingo riva ihop höet i strängar eller i små högar,
andra slao fajna, d. v. s. att med en räfsa riva samman ock
packa ihop ett fång på marken framför sina fötter, andra
"häva i byro", d. v. s. att med en räfsa i högra handen ovanför ock med jälp av den vänstra armen ock handen underifrån taga säx fång (fajna), ett i sänder, ock lägga dem i en
på marken utbredd höbåga — den, som skulle bära, trädde
repet i bågan, en "räfsetjärig" drog åt ock knöt repet (dro
aot byona) ock lyftade upp den (lötte pao) på skuldrorna på
den som bar, en annan kvinna roinräisade brojjestaa, en man
var i ladan ock tog emot ock tömde byro, ock där det var
lång väg att bära, så fingo två man bära bördan halva vägen
vardera, vilket kallades "att mötas pao halvo väj".
Om en börda var så slarvigt ilagd eller åtdragen, att hon
inte höll ihop, då man lyftade upp den, så brukade man säga:
"Ja tro, hon fito se".
De lador (lao, hölao, äggalao), som man hade vid maderna
(maana), "häjorna" ock kärren, lågo alltid på en backe i närheten (laebakke, laetont).
D) Sj ö sl o g. Vid sjöstränder brukade man slå fräken (fräjle)
ock annat gräs, som torkades till hö (föhö). Man slog så
långt ut, som man kunde vada (vaa), för ägarens räkning, ock
sedan fingo hans torpare slå så mycket de ville, där det var
så djupt vatten, att de måste använda båt. Sådan slåtter
kallas sjöslåtter (föslaoto, elao i fön). Detta arbete utfördes,
då vattenståndet var så lågt som möjligt (na dä va lite vann),
ock det var bra torkväder, vanligen i början av juli månad.
Den avslagna fräkenmassan släpades i land på "höasa",
där man kunde vada, ock i båt där det var för djupt vatten
för att vada. Att hässja sjögräs har aldrig förekommit här,
utan det torkades alltid vid stränderna (pao straonnana). Kom
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det mycket rägn, så att det blev översvämning (stoo vannflo),
medan gräset låg utbrett (lao pao brojje), så kunde det lätt
hända, att det följde med strömmen (flöt ao). Detta hände
så ofta vid sjön Krampen i Almundsryd, att man brukade
säga, när det var svår torka strax före slåttern: "Vänta, te
di böaja slao i fön, så kommo dä nokk ram". Den som inte
hade någon lada vid sjön, måste lägga höet i en stack (äjs) i
närheten ock sedan köra hem det på vintern. Stacken (äjsena)
lades på ett underlag av stänger (jä,raosa), en lång stång sattes
ner i marken, ock så stackade (äjsade) man höet, så att stacken
blev rund i botten ock smalnade av uppåt, varpå den täcktes
ovanpå med granris. Därpå satte man några långa stänger
mot sidorna runt stacken, så att inte höet skulle blåsa bort,
ock inhägnade (jäade igg an) med en fyrkant av stänger till
skydd mot kreatur.
Slåtter på vallar ock ängar i hembyn. Sedan man
börjat odla klöver ock timotej på åkerjorden, började man
också att torka höet på annat sätt. Den första tiden torkades
även vallhöet (jensaonigshöet) på marken. Men när man fått
se, att många blad smulades bort, då det blev för torrt (fotörrat), samt hur lätt det skadades av rägn, så började man
hänga upp klövern, då den blivit något vissnad (snuaken), på
linor emellan krakstörar eller på krakar, eller på stänger, som
vilade på pinnar i stolpar, eller på vidjor om i marken nedsatta krakar, så att den icke skulle förstöras. Då klövern
var halvtorr (stakktörro), ock man icke ville besvära sig med
att hänga upp den, så lades den i stackar för att svettas.
Därpå kunde man efter ett par dagar breda ut, torka ock
bärga den.
Orden såtar, vålmar eller hässjor finnas ej i dialekten i
Almundsryd. Orden kua, stakka äro både substantiv ock värb.
Höets inbärgning ock hemforsling (om bärgning
se mom. C). I början på 19.00-talet började man köra hem
vallhö från den plats, där det vuxit, dels i bördor (byro) i
vedhäckar, tre i varje lass, dels i vanliga höhäckar (se under
transportredskap). Men det hö, som förvarades i ängsladorna;
kördes vanligen hem från dessa under de första söckendagarna
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under julhälgen (treadan, fjäradan). Var det snö (släaföo, dröjaföo) så, om ägaren endast hade ett par kor eller stutar att
köra med ock ingen höhäck, så antingen kördes det i höbågor
i vedhäckar (laBBhäkka), eller trampades (trokades) det i dessa
häckar ock fasthölls med ett rep vid vardera ändan på en
stäng (lässestagg), som låg ovanpå lasset. Hade ägaren häst
eller oxar ock en höhäck, så fraktades höet hem i en sådan
häck. En man hävde då ut höet ur ladan med en grep ock
en annan person — vanligen en "piga" — tråkade, varpå
båda åkte hem ovanpå hölasset.
4. Arbetsgemenskap inom byalaget under slåttern.
Det har förekommit ännu så sent som 1903, att änkor, som
innehaft jordbruk ock icke haft råd att lega slåtterkarlar, fått
jälp av grannar ock andra till att slå av. gräset på en enda
dag utan kontant ersättning, endast för mat ock dryck. Detta
kallades slåtteröl (slaittöl), Upptecknaren var med vid ett
sådant tillfälle år 1903. Slåtterkarlarna, som inbjudits förut,
voro nitton man, småbönder, torpare ock bondsöner, gifta ock
ogifta. Varje man hade sin lie med, ock en ock annan hade
en brynebytta eller en sänna. Alla, så när som en finare
bondson, gingo med träskor ock hade byxor av mollskinn
eller bomullstyg (slaittabykso). Den "fine" bondsonen hade
svarta kläder (klädeskläo) ock pjäxor, varför "räfsekäringarna",
som voro sju eller åtta stycken, de flästa unga flickor — togo
sig för att "driva skojj" med honom på så sätt, att de "låste"
hans tröja, som de hittat ute på ängen. Sedan de svept
tröjan om en stor björk ock stoppat den ena ärmen så långt
som möjligt in i den andra ock en lagom stor sten i den
innersta ärmen, så var det nära, att pojken inte fått tröjan
loss, utan att slita sönder den, då han skulle ta den på sig.
Där bestods bra mat ock brännvin eller konjak, som var billig
på den tiden, så att arbetet gick med liV ock lust hela dagen.
Varje man ansträngde sig till det yttersta, både när det gällde
att gao moa på en odlad m'osse ock när det gällde att fnatta
tua ock elao i fäav. Men att slå väl det gav 'man sig inte
tid till, ty man ville, så vitt möjligt, slao opp om kvällen,
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vilket också lyckades. När arbetet tog slut, sade en av de
äldre karlarna: "Nu ska vi hurra, na ja rekkna te tre, så
klämmo vi te, ett, två, tre, hurraaaa", ock det gjorde vi tre
gånger om, så länge det fanns någon luft i lungorna (väa i
buken), så att det hördes vida omkring i bygden.
Senare på kvällen sutto alla karlarna vid ett jillesboo, som
bestod av två uppfällda ock hopsatta slagbord (slaboo) i
stugurummet, ock "kwennfolken" i en kammare vid ett mindre
bord. Där vankades både "möen mat o goo mat" ock en sup
till varje maträtt, så vi åt ock drack, så mycket vi tålte ock
orkade (tydde). Ock sen måste vi till slut ta en klick gröt
(grötakladd) av vart ock ett av de tio fat risgrynsgröt (elaittagröt) (7), som dels kokats på stället, men till största delen
burits dit såsom "förning" av de grannkvinnor (nabotjärigo),
som voro med på kalaset-om kvällen. Sedan dansade vi ringlekar i strumplästerna (pao hosesokkana), t. ex. Skära havre,
Alla flickor uti en ring, Gustavs skål, Säxturen m. fl. till etttiden på natten. Därpå togo alla "mätta o glaa" sina lia o
rivo ock gingo var ock en till sitt hem.
Under slåttern var man förr klädd något finare än vid andra
arbeten. Varje slåtterkarl brukade så vitt möjligt skaffa sig
ett par nya byxor, de voro i äldre tid av blångarnsväv
(blaggansbykso, lennbykso), i senare tid av bomullsväv eller
mollskinn (bomullsbykso, mollfigsbykso). Byxorna höllos uppe
av hängslen (sela), som i äldre tid voro av läder, i senare tid
voro vävda på bandstol (bräkkada), ock en ock annan använde
livrem av läder. Vidare hade man i äldre tid en skjorta,
hemvävd av blångarn (blaggansfoate) i senare tid av lärft
(läa,tsfoate), en väst, en väaIrigströjja, en mössa (sommohätte),
sydd av sockenskräddaren eller i senare tid av en mössmakare (hättskräxldare). På fötterna hade man i äldre tid
träskor (traisko), i vilka man gick barfotad (tjippe) under
slåttern. En bonde — "Lell-Haoken i Töasmaola" — brukade
även ta av sig byxorna, då han gick ock slog under riktigt
varma dagar. Att gå barfotad, då man slog, brukades icke.
Det berättades om en dräng, som gick barfotad ock slog i ett
kärr, där han vadade i vatten ock dy (blöte), att han då råkat
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sätta upp sin ena stortå så högt, att han huggit av hämie
med sin lie, ty han trodde, att det var en groda (frö), som
satte upp huvudet över vattnet. Kvinnorna buro bomullskjol
(föot), lintyg (sö,ak), livstycke (lystökke), förkläde (föaklä),
huvudduk (naistukk). De yngre gingo ofta barfotade (baafötta), då de räfsade; de äldre använde strumpor av bomull
(bomullshoso) ock träskor, men i senare tid skor av läder
(läasko) ock ullstrumpor (ullhoso).
Måltiderna under slåttern voro på 1860- ock 70-talen följande: frukost kl. 4 f. m., davramaol eller davan kl. 8, middag
(medda) kl. 12, meraftan kl. 5 e. m., kvällsvard (natan) kl. 9
e. m. Men på slutet av 1800-talet, då davramaolet tagits bort
ock arbetstiden blivit kortare, blev det frukost kl. 6 f. m.,
middag kl. 12, merafton 4,30, kvällsvard 8,30. Slåttern avslutades på varje större gård (stooställe) med ett litet kalas
(slaittajille) för dem, som deltagit i arbetet, ock det hände
också, att de närmaste grannarna fingo vara med.
Då förekom vanligen kalasmat ock brännvin (slaittabränvin)
ock framför allt gröt av risgryn, som kokats i mjölk med en
kanelbit uti. Under slåttern förekom ett slags välling, som
kallades suavällig. Den bestod av kluvna, torkade bitar av
suräpplen (suraipplabita), som kokades i vatten ock avreddes
(teräiddes) med en handfull (en näve) potatismjöl (stäakelse).
Som läskedryck användes — i brist på öl — suraippladrekka,
det bestod av torkade suräpplebitar, vilka man lagt i vatten,
där de fått ligga så länge, att det fått en syrlig smak.
Att slå till hälften (slao te halnada) har förekommit på långt
ifrån gården belägna platser ock hos dem, som ej haft råd
att lega folk till att slå. Då har man delat höet så, att ägaren ock arbetaren tagit var sitt lass eller var sin "byr" vid
bärgningen ock lagt det i var sin foderlada i ladugården eller
över ock under med stänger emellan i en lada.
5. Folkminnen rörande slåtter.
När det var varmt ock någon av de yngre slåtterkarlarna
började tröttna, eller visa tecken till lättja under arbetet, sade
man till denne: "Ja tro, Slatta-Bägten häggo pao ryggen pao
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de". "Slatta-BäBten" var död, men hade under sin livstid
varit mycket omtalad för sin ovanliga lättja.
Det har hänt, att man förstört bettet Å andras liar genom
att draga ett silvermynt utefter äggen.
Hos "Hön-Olan" var• det alltid vanligt att wila haoll, då
man kommit fram med "haollet", ock då fick man sitta ock
snusa ock prata en stund.
Då man slog den sista biten, sade man: "Nu ta vi haan
(haren)".
Om någon blev inringad under arbetet, sade man till honom: "Ja tro, du haa faott en unnantaksbit".
Det ansågs, att slåttern borde vara avslutad till Bartolomeusdagen den 24 augusti, ty sedan sade man: "Nu haa
Bäatel pessat i gräset, så nu ä dä omöjlit o slao". En gång
då man slog upp i Siggeboda vid den tiden, så skulle man
som vanligt hurra, men för varje gång man hurrade, svarade
"Erik Sigg" — en bonde i Siggamåla, Almundsryd
"Bäatel" så högt han kunde, så att det hördes till Siggaboda.
En arrendator, Håkansson i Siggeboda, sade• en gång på
tal om slåtterkarlar: "Ja har säks slättakara, di två slipa, di
två fito, o di två slår". Håkansson var Härlundabo, varför
de citerade orden icke likna Almundsryds dialekt.
En bonde tyckte, att slåtterkarlarna lämnade en del gräs
oslaget ibland buskarna i "vangen", varför han tog sin bössa
ock sköt ett skott här ock där ibland buskarna. Då de frågade, varför han gjorde så, svarade han: "Jo, ja tro, att dä ä
not trollty iblann buskana, dao ingen ao eo vaoa gao nära
däa, så däafoo ska ja futa däa". Sen slogo de ibland buskarna.
Att det kom litet rägn på höet, trodde man vara bra, "fo
dao räjnade oitot (ettret) ao at".
Då man bärgade hö, som inte var riktigt torrt, strödde man
salt ibland det, för att det inte skulle bli möglit (muljet), ty
då fingo korna "hosta" ock hästarna kvark (kwttak) av det.
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Upplysningar ock tillägg.

Då jag glömt att anmärka, vilka ord som äro utdöda,
så vill jag göra det här: bolahö, akohö, maahö, Besa-Nessalia,
braosa, salla, trähändo, ovohalare, roipyggle, ivokommo, kraoena.
Efter en noggrann efterprövning av mitt minne har jag
också funnit, att . jag råkat få med två ord, som tillhöra Härlundas sockendialekt, nämligen förotena ock laefall.. Sagesmännen till dessa ord voro nämligen födda i Härlunda, ock
orden användas icke i Almundsryd.
Lotaotlahö uttalas med slutet o som i rikssvenska ordet
loge. ,Med första stavelsen lo- menas första stavelsen i ordet
luddtåtel, ett gräs som på latin heter Holcus lanatus.
"Staigg" eller "stagg" är ett grässlag enligt dialekten i
Almundsryd, ock "stäigg" eller "stägg" enligt samma dialekt
är en benämning på den lukt, som förnimmes i närheten av
en bock under parningstiden.
"Sellatjärret" (sillkärret) liknar till formen en storsill
ock ligger nära mitt hem i Torstensmåla.
"Jylatjärret" (gölkärret) ligger intill ock norr om "jylet"
(gölet) vid Torstensmåla by i Almundsryds socken.
Slaittagröt är äldst; slaottaregröt senare; slättagröt heter
det numera.
Krustada = Aira flexuosa.

Undersökning av svenska dialekter ock
folkminnen.
Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1931 1932.
Av HERMAN GEIJER.

I. Allmän översikt över förvaltning, ekonomi
ock personal.
Det statsanslag, som i främsta rummet utgjort grundvalen
för Landsmålsarkivets ekonomi, har under budgetåret Y, 1931
—"/6 1932 likasom föregående åri utgjorts av ett belopp å
48,220 kr. ur det av 1931 års riksdag anvisade extra anslaget
67,040 kr. till bestridande av med landsmålsundersökningarna
i riket förenade kostnader.
Jämlikt föreskrift i k. brev den 8 maj 1931 till länsstyrelsen
i Uppsala län angående anslag för året 1931-1932 till Landsmålsarkivet i Uppsala har av nämnda belopp genom länsstyrelsen utbetalats som avlöningar direkt till professor H. Geijer,
docenten J. Götlind ock fil. dr L. Levander tillsammanlagt
29,100 kr.2, varjämte genom samma k. brev 19,120 kr. ställdes
till förfogande av rektor vid universitetet i Uppsala att i mån
av behov tillhandahållas styrelsen för Landsmålsarkivet för
att användas på följande sätt, nämligen:
1 Se årsberättelsen för 1930-1931, Sv. landsm. 1931, s. 66 ff., där
även redogörelse för arkivets nya organisationsförhållanden lämnats.
2 Angående deras särskilda arvodesbelopp, vilka reglerats genom
ett annat k. brev samma dag, den 8 maj 1931, se årsberättelsen för
1930-1931, s. 73 f.
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kr. 5,000: —
till resor
» 12,800: —
» expeditionspersonal ock extra arbetsjälp .
»
1,320: —
» materialier ock expenser
Summa kr. 19,120: —
med rätt för styrelsen att beträffande en post göra ökning ock
beträffande en annan minskning, endast nyssberörda slutsumma 19,120 kr. icke överskredes.
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 arkivet under året
erhållit anslag, ha varit följande: Kopparbärgs, Kronobärgs
samt Kalmar läns norra ock södra landsting. Beträffande de
tre sistnämnda landstingen gäller, att de av dem beviljade anslagen delats i lika stora delar mellan Landsmålsarkivet i Uppsala ock Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund.
Dessutom har Älvsborgs läns landsting även för år 1932 anslagit samma belopp som tidigare, nämligen 500 kr., till Västgöta folkmålskommitt6 Detaljer rörande landstingsanslagens
användning framgå av härefter följande berättelse samt av den
ekonomiska tablån i slutet av denna framställning.
Gåvomedel ha under året stått till arkivets förfogande i något mindre utsträckning än under närmast föregående år. För
detaljer rörande dessa medels användning liksom rörande
räntemedel hänvisas till det följande, särskilt till den ekonomiska tablån.
- Av genom k. brev den 9 maj 1930 till Landsmålsarkivet beviljade lotterimedel, 80,000 kr., återstod den Il, 1931 ett belopp
av kr. 2,225: 66, som dock --- såsom i föregående årsberättelse
,omnämndes — var avsett att ersätta arbeten utförda före 1/7
19311 Genom k. brev den 21 maj 1931 beviljades nya lotterimedel till samma belopp, 80,000 kr., för fortsättande av arkivets undersökningar rörande dialekter ock folkminnen. Då
dessa - lotterimedel utföllo först efter den 15 juli 1932, måste
arkivet liksom föregående år för att kunna taga dem i anspråk
Sv. landsm. 1931, s. 80.
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för det löpande årets behov upptaga ett lån. Genom tillmötesgående från Uppsala universitet erhöll arkivet i oktober 1931
ett lån intill 80,000 kr. ur universitetets fonder mot säkerhet i
de beviljade lotterimedlen på billigare villkor, än affärsbankerna kunde erbjuda, i synnerhet då utlåningsräntan hos bankerna hösten 1931 steg till en exceptionell höjd. Detta lån
täcktes medels från lotteriexpeditionen utbetalade medel den
18 juli 1932. Av de den 21 maj 1931 beviljade lotterimedlen
har för dialektundersökningar utgivits kr. 43,116: 15, för folkminnesundersökningar kr. 27,879: 85 samt till kostnader gemensamma för dialekt- ock folkminnesundersökningarna kr.
8,985: 08. Vid budgetårets slut återstod ett belopp av kr. 18: 92,
som ej utbetalats av 1931 års lotterimedel. Men å andra sidan
hade de vid denna tid ock strax förut, då sommarresorna skulle
börja, föreliggande, för ögonblicket oavvisliga behoven varit
mångfaldigt större ock föranlett, att de genom k. brev den 20
maj 1932 för nästkommande arbetsår beviljade lotterimedlen
måste börja tagas i bruk redan före den 1 juli 1932. Detta
skedde i form av förskottering ur andra arkivets medel till ett
belopp av 833 kr. Därav utgjorde 800 kr. i förskott utbetalade
delar av ersättningar för resor, vilka till större eller mindre del
föllo inom det budgetår, som började den 1 juli 1932. Detaljer
rörande lotterimedlens 'användning återfinnas i efterföljande
berättelse samt i den ekonomiska tablån vid berättelsens slut.

Landsmålsarkivets styrelse har under året fortfarande haft
samma sammansättning, som den fått genom k. brev den 28
maj 1926, ock alltså utgjorts av professorerna 0 tt o von
Friesen, Herman Geijer, Bengt Hesselman ock
J. A. L un del 1, överbibliotekarien Ander s Gra p e ock
intendenten vid Nordiska museet Sigur d Er ix o n.
Till arbetsutskott har styrelsen omvalt Lundell, Geijer ock
Grape. Inom såväl styrelse som arbetsutskott har Lund-e 11
varit ordförande, G ei jer sekreterare. Till skattmästare har
styrelsen omvalt Gr ap e med t. f. överbibliotekarien som
hans vikarie.
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Till revisorer över skattmästarens förvaltning har Humanistiska sektionen av Filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet utsett docenten Olof Gjerdman ock andre bibliotekarien Jonas L:s on Samzelius samt till revisorssuppleanter landsarkivarien Josef Sandström ock docenten
Ragnar Ljunggren.

Landsmålsarkivets personal har under årets utgjorts av
följande personer, som honorerats av statsanslaget: professor
H. Geijer, docenten J. Gö tlin d ock fil. dr L. Levander,
för vilkas anställningsförhållanden redogörelse lämnades i
föregående årsberättelse'; vidare fil. mag. M. Erik s so n,
fröken D. Jöns s o n, fru G. Gr ape ock fröken H. Lun din.
Börjande med ovannämnda, av statsanslaget honorerade
personal, lämnas här följande redogörelse för vars ock ens
tjänstgöringstider i Uppsala, resetider ock semestertider. Rörande sättet för beräkning av de anställdas semestertider
hänvisas till föregående årsberättelse.'
Geijer har tjänstgjort vid arkivet i Uppsala under sammanlagt 9 1/3 månad, från vilken tid dock ej frånräknats de
tillfällen, då han i institutionens tjänst gjort resor till Stockholm.' Utom dessa resor till Stockholm har han gjort en resa
i Jämtland ock Ångermanland under tiden 12/8-16/8 1931, en
resa på en dag i Uppland 279 1931 ock en resa till Lund tiden
26/3-28/3 1932, tillsammans 9 dagar. För övrigt har Geijer under tiden 2 93-8/4 , alltså under semestertid ock på egen bekostnad, gjort en resa till Greifswald ock Berlin, i vilken resa
Campbell deltog4, för ärenden rörande Landsmålsarkivet, varom närmare meddelas i kap. IV nedan. Semester har Geijer
/
åtnjutit tiderna 26/7_11/8,
57/10, 21/10, 17/11---25/11 ock 7/12-8/12
i
29/8/4
_8/
8_174,
ock 25/6 1932, tillsammans 52 da1931 samt 10/
gar, varav 32 under den till kalenderåret 1931 hörande delen
av arbetsåret 1931-1932. Om den tid av 10 semesterdagar,
1 Jfr

ovan s. 25!
Sv. landsm. 1931, s. 80 f.
3 Se nedan kap. IV!
4 Jfr nedan kap. IV!
2 I
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som Geijer uttagit under förra halvåret 1931, har uppgift lemnats i föregående årsberättelse.' Antalet semesterdagar, som
Geijer uttagit under den till kalenderåret 1932 hörande delen
av arbetsåret 1931-1932, uppgick till 20. Sjukledighet åtnjöt
han tiden 5/7-25/7 1931, alltså 20 dagar. Under Geijers rese-,
semester- ock sjukledighetstider vikarierade för honom Götlind
6/715/7 samt 224-2/8 1931, Eriksson 16/7_55/7, 15/9_16/8,
17/11---25/11 1931 ock 224-94 1932, varjämte Campbell vikarierade för Geijer 4/8-144 1931.
G ötlind har tjänstgjort vid arkivet under en sammanlagd tid av omkring 9 1/6 månad. På resor i undersökningens
8_ 8,
8
17/22/
8
tjänst har han tillbragt tiderna 15/7-297, 10/12/
1931 samt 24/3-9/4 1932, tillsammans 31 dagar. Semester har
han åtnjutit under tiderna/
/ 13/6-164, 16/8_55/8, 551i,,
3,6----9,6,
11/_12/i
2
i____5/i,
16/i_16/i, 17/822/8 1932,
/ ock
ock 22/12 1931 samt 6/
tillsammans 36 dagar, varav 22 under senare halvåret 1931.
Om den tid av likaledes 22 dagar, varunder Götlind åtnjutit
semesterledighet under förra halvåret 1931, har uppgift lemnats i förra årsberättelsen? Antalet dagar, varunder Götlind
åtnjöt semesterledighet under förra halvåret 1932, uppgick
till 14.
Levander har tjänstgjort vid arkivet under sammanlagt omkring 9 månader. På resor i undersökningens tjänst
har han tillbragt tiderna 9,/10-23/10 1931 ock 5/6-22/6 1932, tillsammans 33 dagar. Semester har han åtnjutit tiderna 21/7_50/5,
274 ock 25/6 1932,
91/109 7/12-9/13 ock 16/12 1931 samt 12/1-19/1, 74tillsammans 54 dagar, varav 36 under senare halvåret 1931.2
På förra halvåret 1932 komnao sammanlagt 18 semesterdagar.
Eriksson har tjänstgjort vid arkivet i Uppsala under
sammanlagt mer än 10 1/2 månad, från vilken tid dock ej frånräknats de tillfällen, då han i institutionens tjänst 'gjort resor
till Stockholm. Under semesterresa i Finland användes, enligt uppdrag från Landsmålsarkivet i Uppsala, en dag ( 54) till
7/10,

1 Sv.

landsm. 1931, s. 81.
Sv. landsm. 1931, s. 81.
3 Om de 8 semesterdagar, som Levander åtnjutit under förra halvåret 1931, se förra årsberättelsen s. 82.
2
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besök vid Etnologiska institutet vid Åbo akademi. Den 27/9
gjorde Eriksson tillsammans med Geijer en upptecknings- ock
instruktionsresa till Bälinge i Uppland. Under dagarna 24/926/9 besökte Eriksson i Landsmålsarkivets ärenden Anundsjö i
Ångermanland. Semester har Eriksson åtnjutit under tiderna
22/7_44, 9/8-144, 211,0_22/io, lo/ ock/12—/12 1931 samt
28/1:25/1, 28 4
/ ock 2/0 1932, sammanlagt 40 dagar, varav 35 under senare halvåret 1931.1 På förra halvåret 1932 kommo 5
semesterdagar. Som Erikssons vikarie tjänstgjorde Carnpbell
under tiden 297-4/9 ock 64-14/9 1931. Erikssons honorar har
utgått med 6,000 kr. för arbetsår.
Som expeditionsbiträde, honorerad med en årslön av 3,300
kr., har fortfarande fröken Dagmar Jönsson tjänstgjort. Hon har åtnjutit semester tiderna 12/,i6/11, 15/12-16/12,
22/12 ock 28/12 1931 samt 27/6-38/0 1932, sammanlagt 10 dagar,
varav 6 under senare halvåret 1931.2 Sjukledighet har hon
åtnjutit dagarna 144-179 1932. Hännes arbetsuppgift har liksom föregående år omfattat låneexpedition, brevbok samt akcessionskatalog för inkommande - manuskript jämte därmed
sammanhängande registrering ävensom övervakandet av samlingarnas stämpling ock uppställning.
Mot ur statsanslaget utgående timarvoden ha hela året arbetat vid arkivet i Uppsala fru Ger da Gr ap e ock fröken
H ell y Lundi n. Dessutom har för kortare tider anlitats
tillfällig arbetsjälp i mindre utsträckning. Timarvodet har
varit vad fru Grape beträffar 2 kr., i övriga fall dels 1 kr.,
dels 75 öre.
Fru Grapes arbete har omfattat å ena sidan uppgifter hörande till arkivets expedition, såsom delar av bokföringsarbetet ock därmed sammanhängande register, vidare register över
utsända frågelistor ock inkommande svar på dessa frågelistor,
katalogisering av inkommande tryck m. m. Å andra sidan
har fru Grapes arbete även omfattat excerperingar för besva1 Om de 8 semesterdagar, som Eriksson åtnjutit under förra halvåret 1931, se förra årsberättelsen s. 82.
2 Jfr årsberättelsen för 1930-1931, s. 82, varav synes, att hon
under förra halvåret 1931 åtnjöt semester under 24 dagar.
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rande av frågor, som från institutioner ock enskilda framställas till arkivet, samt i all synnerhet sådan excerpering, som erfordrats . som förarbete till arkivets egna frågelistor. Under
slutet av arbetsåret har härtill kommit ett till omkring 300
timmar utsträckt arbete på realkatalogen, då vid denna tid behovet av förstärkta arbetskrafter för denna uppgift var synnerligen kännbart. Hela den mångfald av olika slags arbeten,
som nu nämnts, har ej kunnat inrymmas inom antalet av
de timmar, för vilka fru Grape uppburit honorar från arkivet,
vilket uppgått till 1,502, därav 1,461 honorerade av statsanslaget ock 41 av lotterimedel. Antalet av de timmar, varunder fru Grape utan något honorar ställt sin arbetskraft till
arkivets tjänst, kan ej exakt anges, men är säkerligen betydande. Hännes insats i värksamheten på punkter, där arbetskrafter ock pänningmedel annars ej räckt till, har för arkivet
varit oumbärlig.
Fröken Lun di n, som började tjänstgöra 1/9 1931, använde
under året 1,490 1/2 timmar i arkivets tjänst, varvid hon utfört
det mera mekaniska ordnandet av samlingarna, stämplat ock
räknat bladen i inkommande uppteckningar o. s. v.
Utom ovannämnda av statsanslaget honorerade personer ha
vid Landsmålsarkivet under året eller större delar av året varit fästade följande av andra medel, främst av lotterimedel
honorerade medarbetare. Om förhållandet mellan den del av
personalen, som honorerats av statsmedel, ock den del, som
honorerats av lotterimedel, se föregående årsberättelse.'
Bland dem, som honorerats av lotterimedel, ha fyra använt
hela eller i det närmaste hela sin arbetstid i Landsmålsarkivets
tjänst, under det att 19 åt arkivet ägnat blott en del av sin arbetstid. Personer, som utfört mera tillfälliga arbeten, upptagas
icke här. De, som arbetat i arkivets tjänst med hela sin arbetstid, ha varit fil. lic. Erik H olmk vis t, vars arbete
under året i främsta rummet ägnats åt Västmanlandsundersökningen; fil. dr Åke Ca mp b el l, som även detta år handhaft den närmaste ledningen av folkminnesundersökningen;
i Sv. landsm. 1931, s. 83.
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fröken Ella 0 hls o n, som biträtt vid folkminnesundersökningen, ock fru Rut Gr anb er g, som under året för det
mästa arbetat som biträde åt Holmkvist vid Västmanlandsundersökningen. Arvodena till de tre förstnämnda ha, utgått i form av månadsarvoden, men till den sistnämnda i form
av timpänning. Till dem, som åt arkivets tjänst ägnat endast
delar av sin arbetstid, ha arvodena i regel utgått i form av timpänning, någon gång i form av ackordsarvode.
I det följande uppräknas i bokstavsordning, jämte ovannämnda fyra, de, som för övrigt under året arbetat i Landsmålsarkivets tjänst mot arvoden, utgående ur andra medel än
statsanslaget, vare sig arvodena haft karakter av timarvoden
eller av ackordsarvoden, vare sig de utgått ur lotterimedel eller
ur gåvomedel. Dock bortses — liksom förut — från dem, som
endast mera tillfälligtvis arbetat i arkivets tjänst ock uppburit
arvode därifrån. I detta sammanhang bortses jämväl från de
arbeten, som utförts på resor av andra än de ovannämnda årsanställda, ock från de arbeten, som utförts av ortsmeddelare.
För var ock en av de nedan nämnda framgår av följande uppräkning arbetstider, arvodesberäkning ock det konto, varur
arvode utbetalats, det sistnämnda på så sätt att alltid, då ej
annat särskilt nämnes, arvodet utgått ur lotterimedel. I regel äro de arbeten, som i detta kapitel avses, förlagda till Uppsala ock avse dels utredigerande av äldre eller nyare i orterna
gjorda samlingar till arkivfärdigt skick, dels i övrigt bearbetning därav, dels förberedandet av kompletterande ock korrigerande nya undersökningar i orterna.
Fil. lic. Erik Abr ahams on arbetade under hela november 1931 i Uppsala vid västgötaundersökningen ock fortsatte sedan motsvarande arbeten i sin hemort Göteborg under
-tiden december 1931—juni 1932. För sitt arbete i Uppsala i
november 1931 honorerades han med ett ackordsarvode å 700
kr., ett belopp som beräknades så högt med hänsyn till att de
samlingar, Abrahamson under denna tid skulle införa på arkivets oktavkort, till så stor del gjorts utan ersättning ock voro
Abrahamsons personliga tillhörighet. För det i Göteborg ut-
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förda, Motsvarande arbetet honorerades han med 3 kr. för
timme. Antalet av de timmar, för vilka han således honorerades efter avslutandet av arbetet i Uppsala, uppgick till 443.
Fil. mag. Erik Alm arbetade vid östgötaundersökningen
under tiden september 1931—maj 1932 under tillsammans
588 72 timmar mot ett honorar av 3 kr. för timme.
Fil. mag. Per Andersson arbetade vid östgötaundersökningen under tiden augusti 1931—maj 1932 tillsammans
684 timmar mot ett honorar av 3 kr. för timme.
Fil. stud. Maja Ber g str and arbetade vid västgötaundersökningen under tiden okt.—dec. 1931 ock februari—
juni 1932 tillsammans 279 1/2 timmar. Hännes honorar utgick
under tiden oktober—mars med kr. 1: 50 ock under tiden april
—juni med 2 kr. för timme.
Fil. dr Åk e C ampb ell har tjänstgjort vid arkivet som
ledare för arkivets folkminnesundersökning under sammanlagt
nära 9 månader. På resor i undersökningens tjänst — oavsett
resor till Stockholm — har han tillbragt tiderna 1/10-16/,0 1931
ock 18/i--16/1 1932, då han reste i Dalarna, samt 26/3_28/3, då
han gjorde en resa till Lund, sammanlagt 23 dagar. Dessutom
gjorde han under semestertid 29/3-54 tillsammans med Geijer
på egen bekostnad en resa till Greifswald ock Berlin, delvis för
arbeten i undersökningens tjänst. Semester har han åtnjutit
/
tiderna 174-26/8, 31/10_2/11, 11/11_24 //11, /
5/ 12 uun 15/ 12-31/12 1931
samt 2/1-7/19
25/ 249
-5 15/
6-16/6y15/
6-25/6 ock 29/6-30/6 1932,
sammanlagt 71 dagar, varav 41 under senare halvåret 1931.1
Som hans vikarie har under vissa tider fil. mag. G. Granberg
tjänstgjort. Hans honorar har utgått med 9,000 kr. för år.
Fil. lic. Gunnar Gr anb er g har arbetat vid folkminnesundersökningen sammanlagt 1,059 timmar under tiderna
augusti—oktober 1931 ock december 1931—juni 1932 mot ett
honorar av 3 kr. för timme.
Fru Rut Granberg har tjänstgjort dels, ock detta i
främsta rummet, som biträde vid den västmanländska landskapsundersökningen, dels också, fast under året i mindre u•
t1 Om den tid av 4 dagar, varunder han åtnjöt semester under
förra halvåret 1931, se föregående årsberättelse s. 84.
3 Sv. landsmål 1932

34

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVETS ÅRSBERÄTTELSE 1931--1932

sträckning än tidigare, .vid expeditions- ock excerperingsarbeten i övrigt. Hännes arbetstid har uppgått till sammanlagt
1,806 1/2 timmar, fördelade över alla årets månader. Hännes
honorar har utgått med kr. 1: 50 för timme.
Fil. stud. Folke Hedblom arbetade vid folkminnesavdelningen under tiden mars—maj 1932 sammanlagt 62 timmar mot ett honorar av kr. 1: 50 för timme.
Fil. kand. E lli H er lit z arbetade vid undersökningen av
de estlandssvenska målen under tiden mars—april 1932 sammanlagt 174 timmar mot ett honorar av kr. 1: 50 för timme.
Fil. lic. Erik Holmkvist har även detta år tjänstgjort
som ledare av den västmanländska landskapsundersökningen.
Hans arbetstid i Uppsala har uppgått till något över 9 månader. På resor i undersökningens tjänst tillbragte han tiderna
9/7_12/8, 264_1/9
/ samt 24/22 1931-3/1 1932, tillsammans 53 dagar. Semester åtnjöt han tiderna 1/7-8/7, 13/8_24/8, 28/10-88/1.0
1931 samt 276-316 1932, tillsammans 27 dagar, varav 21 under senare halvåret 1931.1 Hans honorar har utgått med 6,000
kr. för år.
Docenten Sven L il jebla d från Lund arbetade vid
folkminnesundersökningen under delar av månaderna maj ock
juni 1932 mot ackordsarvode.
Fil. mag. Roland Liljefors tjänstgjorde sammanlagt 1,258 1/2 timmar, fördelade över årets alla månader. Hans
arbete har huvudsakligen fallit inom arkivets språkliga värksamhetsområde. Han har honorerats med 3 kr. för timme.
Fil. lic. Bror Lin d é n arbetade vid dalmålsundersökningen under tiden augusti 1931—maj 1932 sammanlagt 339
timmar mot ett honorar av 3 kr. för timme.
Docenten N at an Lindqvist från Lund har dels vid
besök i Uppsala, dels under fritider i Lund arbetat för östgötaundersökningen sammanlagt 291 timmar mot ett honorar av 6
kr. för timme.
Fil. stud. Aina Lönngr en arbetade vid västgötaunder1 Om den tid av 8 dagar, varunder han åtnjöt semester inom förra
halvåret 1931, har uppgift lämnats i föregående årsberättelse, s. 85.
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sökningen sammanlagt - 104 timmar, fördelade på månaderna
april—juni 1932 mot ett honorar av kr. 1: 50 för timme.
Fil. stud. Niss Hjalmar M at s s on har arbetat vid
dalmålsundersökningen under tiden oktober 1931—maj 1932
tillsammans 649 timmar mot ett arvode av 2 kr. för timme.
, Fil. stud. Aina Mei j el har arbetat vid västgötaundersökningen under tiden oktober 1931—juni 1932 sammanlagt
534 timmar mot ett honorar, som under tiden oktober—mars
var kr. 1: 50, under tiden april—juni 2 kr. för timme.
Fil. kand. Olof Norman har arbetat vid Västmanlandsundersökningen under tiden februari—maj 1932 sammanlagt
200 timmar mot ett honorar av kr. 1: 50 för timme.
Fil. kand. Anders Ny går d har under året arbetat vid
dahnålsundersökningen dels i Uppsala, dels på andra orter
sammanlagt omkring 275 timmar mot ett honorar motsvarande 3 kr. för timme.
Fröken Ella Ohlson har arbetat vid folkminnesundersökningen i Uppsala sammanlagt något mer än 8 månader.
På resor i arkivets tjänst har hon tillbragt tiderna 1/7-12/7 ock
12/8_28 8
/ 1931 samt 9/i--12/i 1932, sammanlagt 28 dagar. Semester har hon åtnjutit tiderna 113/7_11/8
/ 1931 samt 94_12/4,
8O/5-8/
6 ock 6/6_26/6 1932, sammanlagt 60 dagar, varav 30 under senare halvåret 1931. Under förra halvåret 1931 ock under senare halvåret 1932 har hon ej haft någon semesterdag.1
Tjänstledighet för sjukdom åtnjöt hon under tiderna 11/9_18/9,
29/9-9/10 ock 12/10-18/10 1931, sammanlagt 21 dagar. Hännes
arvode har utgått efter en beräkningsgrund av 3,300 kr. för år.
Docenten C. W. von Sydow från Lund arbetade under en
del av november 1931 ock hela februari 1932 vid Landsmålsarkivets folkminnesundersökning, samtidigt som han höll föreläsningar ock övningar vid universitetet. För arbetsperioden
i november uppbar han intet arvode från Landsmålsarkivet.
Hans arbete för arkivet i februari 1932 honorerades med ett
lågt beräknat ackordsarvode å 300 kr.
Fil. mag. fru Märta Tam m-G ö tlind arbetade under
1 Jfr

förra årsberättelsen, Sv. landsm. 1931, s. 85 f.
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tiden mars—juni 1932 sammanlagt 101 timmar vid västgötaundersökningen mot ett honorar av 2 kr. för timme.
Fil. lic. Nils Tib er g arbetade vid undersökningen rörande de estlands-svenska målen under tiden september—
oktober 1931 sammanlagt något mer än 1 1/2 månads tid mot
ett honorar, som utgick efter en överenskommen beräknings-,
grund av 400 kr. för månad, en beräkningsgrund som gällt
även föregående år. En förutsättning för uppgörelsen härom
var, att den dagliga arbetstiden skulle få variera, men genomsnittligt uppgå till omkring 5 1/2 timme. I själva värket blev
den genomsnittliga arbetstiden betydligt längre, utan att dock
någon höjning av arvodet ifrågasattes. Arbetet avbröts i början av november för tjänstgöring vid folkhögskolan i Forsa i
Hälsingland.
Fil. lic. D. 0. Z et t er holm har i Uppsala i arkivets tjänst
utfört specialarbeten rörande ångermanländska mål under
sammanlagt 475 timmar. Han har honorerats med 3 kr. för
timme. Till övervägande del har arbetet ägnats åt att till
tryckning förbereda Johan Nordlanders ordbok över Multråmålet ock till denna del honorerats ur för ändamålet givna
gåvomedel. I övrigt har det honorerats av lotterimedel.
Vad som utförts under året genom de ovannämnda, vare
sig under arbetet vid 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 a ts an s 1 a g et ha bekostats resor av 19 personer
inom 12 landskap samt några smärre resor för administrativa
ändamål, huvudsakligen till Stockholm. Sammanlagda beloppet av de reseunderstöd, som under året utbetalades ur statsanslaget, uppgick till kr. 5,050: 35.
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Av lotterimedel understöddes resor av 51 utsända undersökare i 19 svenska landskap samt bland de till Sverige inflyttade gammalsvenskbyborna ock i Estland. Sammanlagda
beloppet av de reseunderstöd, som under året utbetalats av
lotterimedel, uppgick till kr. 11,807: 65 (därav 255 kr. av 1930
års; kr. 10,752: 65 av 1931 års ock 800 kr. förskotterade av
1932 års lotterimedel). Av detta belopp kommer på resor, som
helt eller huvudsakligen avsett uppteckning av dialekter, kr.
6,471: 10, fördelade på 28 undersökare, samt på resor som
avsett folkminnesundersökning, kr. 5,336: 55, fördelade på 23
undersökare.
Av landstingsmedel understöddes resor av 2 undersökare i landskapen Småland ock Västergötland med ett belopp av tillsammans 555 kr.
Av gåvomedel utbetalades 150 kr. för resor.
Den sammanlagda redovisade tiden för alla under året ur
arkivets olika kassor bekostade resor uppgick under perioden
1/7 1931— °/6 1932 till omkring 45 resemånader, fördelade på
58 personer ock 20 svenska landskap samt Estland. Sammanlagda beloppet av under året utbetalade resemedel uppgick till
17,563 kr., varav omkring 1,000 kr. utgjorde förskott för resor, som ej påbörjats förrän i slutet av juni 1932. Medelkostnaden för resedag uppgick till omkring kr. 12: 75, ehuru för
flertalet av dem som rest ersättning — inklusive ersättning
för järnvägsbiljetter m. m. — ej utgått med högre belopp än
10 kr. för resedag.
Om förhållandet mellan »utsända undersökare» ock »ortsmeddelare» se föregående årsberättelse.'
Materialkostnaderna ha hållit sig ungefär lika som under
föregående år. Bland nyanskaffningar under året må nämnas genom K. Fångvårdsstyrelsen utförda vertikal- ock registerskåp för en kostnad av 855 kr. samt en kontors- ock en reseskrivmaskin. Liksom under föregående år har ett något större
belopp än tidigare använts för den konservering ock bindning
av böcker ock handskrifter, som blivit alltmera nödvändig
Sv. landsm. 1931, s. 87.
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genom samlingarnas ökade användning. Under detta år ha
bundits 243 band för referensbiblioteket, 166 band typordlistor,
19 band handskrifter (bl. a. Bondesons manuskript) m. m.
Medelkostnaden för band har stannat vid omkring kr. 2: 65.

II. Samlingarnas tillväxt ock användning.
Handskriftsamlingarna ha under året tillväxt på i huvudsak följande sätt.
Den avdelning inom arkivets handskriftsamlingar, där tillväxten varit starkast, är ordbokssamlingarna på oktavkort,
ehuru tillväxten härvidlag ej kan mer än delvis redovisas i
form av nytillkomna kort. En högst väsentlig del, ofta den
vida övervägande delen av det nya materialet, som skall införas på dessa kort, består nämligen av sådant, som införes
på redan förut upplagda ock i föregående års tillväxtsiffror inräknade kort. De under året 1931-1932 nyupplagda oktavkortens antal är omkring 39,000. Därav komma på Övre Dalarna omkring 6,650 kort, på Västmanland omkring 7,650
kort, på Östergötland omkring 6,400 kort, på Västergötland
omkring 18,100 kort, på Västerbotten omkring 450 kort. Den
förhållandevis så mycket starkare tillväxten av n y a kort på
västgötaavdelningen än på andra avdelningar, t. ex. Dalarna,
förklaras till väsentlig del därav, att västgötasamlingarna först
under arbetsåret 1930-1931 började renskrivas på oktavkort
ock detta under sistnämnda år blott som en ringa begynnelse,
vadan vid ingången av arbetsåret 1931-4932 endast omkring 1,000 oktavkort från Västergötland förelågo utskrivna.
sådant fall kommer det allra mästa av det nya material,
som skall införas på oktavkorten, att erfordra nytt uppslagsord ock följaktligen nytt kort för varje ny anteckning, under
det att för exempelvis dalmålsordboken, av vilken inemot
36,000 oktavkort redan förelågo utredigerade vid början av
arbetsåret 1931-1932, antalet av de fall, där nytt uppslagsord
ock nytt kort behövdes, var mycket mindre ock antalet av de
fall, där ny anteckning skulle införas på redan upplagt kort,
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var proportionsvis mycket större ock alltjämt befann sig i
ökning.
Efter slutet av arbetsåret 1931-1932 företogs en noggrann
räkning av hela beståndet ordbokskort i oktavformat, då föregående års beräkningar, som oftast gjorts på mera summariskt sätt, visat en del diskrepanser. Av den nu gjorda, noggranna räkningen framgick, att hela antalet ordbokskort i
oktavformat den 30 juni 1932 uppgick till omkring 159,700.
Härav komma på Övre Dalarna omkring 42,500, på Södra Dalarna omkring 11,700, på Västmanland omkring 41,800, på
Östergötland omkring 29,000, på Västergötland omkring 19,100,
på de estlandssvenska målen omkring 6,800, på Ångermanland omkring 5,100, på Västerbotten omkring 1,050, på Småland omkring 1,400, på Öland omkring 950, på utförligare
ordanteckningar utanför ovannämnda landskap omkring 300.
I stort sett innebär detta en ganska nära överensstämmelse
med tidigare beräkningars huvudresultat.
Rörande de estlandssvenska samlingarna må i detta sammanhang anmärkas, att siffran 6,800 är densamma, som i
förra årsberättelsenl uppgavs som tillväxtsiffra för året 19301931, det första år varunder arbetet på införande av material
på de estlandssvenska oktavkorten pågått. Under året 19311932 har, såsom av det föregående (s. 36) synes, den estlandssvenska undersökningens arbete till förhållandevis ringa del
varit förlagt till Uppsala, nämligen vad det från Landsmålsarkivet honorerade arbetet beträffar. Vad som under året utförts i Uppsala för från Landsmålsarkivet utgående arvode,
har väsentligen — vad de estlandssvenska dialekterna ock deras dotterspråk beträffar — bestått i utredigering av täxter,
förberedande av nya undersökningar i orten m. m., som ej kan
komma till synes i siffran för oktavkortens tillväxt.
Vidare ha tillkommit över 400 blad i folio, omkring 24,000
blad i 4:o samt över 71,000 lappar i 16:0.2 Härtill komma
70 band eller häften, till största delen anteckningsböcker från
1 Sv. landsm. 1931, s. 88.
2 varav 43,000 äro licentiaten

E. Abrahamsons deposition.
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resor, över 400 blad 8:o, över 100 blad teckningar, omkring

150 fotografier ock 6 fonografrullar m. m.
Fördelad efter olika innehåll ter sig årets akcession — frånsett ordbokskort samt teckningar ock fotografier — på följande sätt:
grammatiska uppteckningar ock materialsammanställningar 135 blad 4:o,
or dsamlingar 5 häften, 34 blad folio, 17 blad 4:o ock
68,500 blad 16:0,
uppteckningar angående folkdiktning, folktro ock f olk sed (oberoende av frågelistorna) 395 blad
folio, över 10,600 blad i 4:o, över 400 blad i 8:o, nära 1,400
lappar i 16:o ock ett fåtal blad i andra format,
melodiuppteckningar omkring 350 blad, huvudsakligen 4:0 (därav 85 avskrifter efter utländska källor),
svar på Landsmålsarkivets tryckta eller
maskinskrivna frågelistor rörande språkliga
ämnen omkring 10,300 blad 4:o,
svar på frågelistor rörande f olkloristisk a ämnen över
2,900 blad i 4:o samt
primäruppteckningar 65 band eller häften.
I ovanstående siffror äro icke inräknade excerpten ur Rietz'
ordbok ock ur andra källor, varom närmare nämnes i det
följande (s. 44).
Trycksamlingen har under året tillväxt med 315 arbeten
i 352 volymer.
Gåvor till handskriftssamlingen eller tryckavdelningen ha
under året mottagits från följande föreningar ock institutioner:
Nordiska Museet, Stockholm; Dalslands folkhögskoleförening,
Färgelanda; Red. av Tidskrift för hembygdsvård, Lund; Stranda
härads hembygdsförening, Mönsterås; Svensk hembygdstidning,
Skövde; Red. av Svensk allmogetidskrift, Vetlanda; Föreningen Gotlands fornvänner, Visby; Västmanlands fornminnesförening, Västerås;
Dalslands Hembygdsförbund, Åmål; Föreningen Heimbygda, Östersund; Städtisches Vaterländisches Museum, Hannover; Red. av Budkavlen, Hälsingfors; Akademie der Wissenschaften, Wien; Atlas der
deutschen Volkskunde, Berlin; Institutet för nordisk etnologi, Åbo.
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Vidare ha till Landsmålsarkivets samlingar gåvor lämnats
av följande enskilda:
Amanuensen G. Berg, Stockholm; lektor G. Bergman, Lund; med.
dr J. Billström, Stockholm; fil. dr E. Bruhn, Lund; fil. dr Ä. Campbell, Uppsala; rektor II. Celander, Göteborg; folkhögskollärare N.
Dencker, Sköldinge; professor S. Ek, Göteborg; fil. mag. M. Eriksson,
Uppsala; härr Mååg E. Eriksson, Gagnef; intendent S. Erixon, Stockholm; länsantikvarie E. Festin, Östersund; fröken Maja Forsslund,
Kopparbärg; fil. mag. G. Franzén, Uppsala; professor H. Geijer, Uppsala; fil. lic. G. Granberg, Uppsala; fil. lic. II. Gustavson, Uppsala;
docent J. Götlind, Uppsala; härr Gubb V. Halvarsson, Öje kapell;
hemmansägare L. Hansback, Älvdalen (f); professor B. Hesselman, Uppsala; fil. lic. E. Holmkvist, Uppsala; folkskollärare T.
Hultgren, Göteborg; lektor R. Jirlow, Västerås; härr E. Jäfvert,
Stockholm; prostinna I. Källström, Uppsala; fil. dr L. Levander, Uppsala; fru Eva Limburg, Lövsta-Löt; operasångerska Soffi Lindegren,
Stockholm; fil. stud. Th. Lindell, Uppsala; andre bibliotekarie 0.
Lundberg, Uppsala; professor J. A. Lundell, Uppsala; förste bibliotekarie A. Nelson, Uppsala; lektor E. Neuman, Skövde; fil. lic. I.
Nordin-Grip, Uppsala; hemmansägare Klas Olofsson, Fristad; professor J. Sahlgren, Uppsala; disponent H. Sundholm, Djursholm; amanuens Sigfr. Svensson, Stockholm; docent C. W. von Sydow, Lund;
läroverksadjunkt C. G. Tengström, Göteborg; fil, dr f. d. revisionssekreterare W. Uppström, Stockholm; lektor A. Vestlund, Hudiksvall; major A. Zettersten, Stockholm; docent 0. Östergren, Uppsala;
vidare från utlandet av:
fil. mag. P. Ariste, Dorpat; fil. dr E. Enäjärvi-Haavio, Hälsingfors;
professor J. Holmboe, Oslo; professor T. E. Karsten, Hälsingfors;
amanuens M. Tang Kristensen, Köpenhamn; docent Nils Lid, Oslo;
professor L. Mackensen, Riga; fil. mag. Toivo Okkola, Hälsingfors;
professor A. Taylor, Chicago.
Antalet antecknade besök i arkivet har under arbetsåret
1931-1932 uppgått till 3,821.
!Lån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig
användning har ägt rum i 133 fall, varvid 369 volymer utlånats. Lån utom staden ha förekommit i 134 fall, varvid
1,018 volymer utlånats. Sammanlagda antalet utlånade volymer utgör 1,387.
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III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1. Allmän redogörelse.
Katalogisering av nyinkommet material har fortgått på
samma sätt, som i tidigare berättelser omtalats.' Ävenså har
arbetet på den stora, år 1928 upplagda realkatalogen över arkivets handskriftbestånd fortsatts. Antalet i realkatalogen ingående kort, som vid början av arbetsåret 1931-1932 uppgick
till 20,483, hade vid slutet av samma arbetsår stigit till 29,041.
Dock återstår ännu mycket arbete, innan arkivets äldre beståndsdelar avvärkats ock realkatalogiseringen hinner fram till
det nyinkommande materialet.2
Renskrivning av ordsamlingar har fortsatts dels på oktavkort, dels på ordlappar i 16 :o. Vad renskrivning ock utredigering på oktavkort beträffar, har arbetet endast undantagsvis varit förlagt utanför arkivets lokal, under det däremot utskrivning av ordsamlingar på sedesblad i regel skett annorstädes. Så vitt lämpligen ske kan, eftersträvas att få sistnämnda
renskrivning utförd på uppteckningsorten. De i det föregående (s. 38 ff.) nämnda siffrorna för samlingarnas tillväxt
belysa, ehuru ej uttömmande, renskrivningens omfattning. Den
betydliga del av renskrivningsarbetet, som består i införandet
av tilläggsanteckningar på förut upplagda kort, kommer emellertid, såsom redan framhållits, ej till synes i dessa siffror.
Den i det följande (kap. III: 3) lämnade redogörelsen för
landskapsundersökningarnas fortgång ger något närmare upplysningar om vari renskrivnings- ock utredigeringsarbetet bestått.
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
1 Sv.
2

landsm. 1927, s. 23 f. ock 1928, s. 38.
Sv. landsm. 1929, s. 64 f.
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i de flästa fall ytterligare kompletteringar ock förtydliganden
begärts från de meddelare, som inlämnat samlingarna.
Arbetet på Landsmålsarkivets frågelistor har fortsatts
på väsentligen samma sätt som under året 1930-1931. Nya
listor ha utarbetats, såväl äldre som nytillkommande frågelistor ha besvarats dels av utsända upptecknare, dels av ortsmeddelare, åt vilka individuell handledning givits, ock ink ommande svar ha granskats på sätt ovan nämnts. Omfattningen av arbetet med frå'gelistorna ställer sig på följande sätt:
Vid utgången av arbetsåret 1930-1931 förelågo, såsom i
föregående årsberättelse nämndes, i serien »Landsmålsarkivets frågelistor» nr 1-33, 35-36 färdigtryckta. Under året
1931-1932 har endast nr 34 »Folktro ock folktraditioner rörande bärgsbruk» färdigtryckts. Följande nya listor ha under
året utarbetats ock förelågo vid årets slut i maskinskrivna
upplagor: »Syn, ljus ock mörker», »Färger», »Sinnen ock
sinnesförnimmelser», »Brott ock straff 1—II», »Pängar»,
» Tanke, förstånd ock minne», »Tro ock veta», »Idrottslekar
II», »Husdjursskötsel» ock »Skogsbruk». I den förra året påbörjade serien av rent folkloristiska listor ha utarbetats frågelistorna H »Gårdsrå», I »Öde, lycka, vedergällning», K »Ont
öga, ond tunga, hågsa», L »Sägner ock berättelser om skogsväsen», ock R »Påskris». Vid arbetsårets slut förelågo sammanlagt 84 av Landsmålsarkivet utarbetade frågelistor i tryck
eller maskinskrift tillgängliga för användning, ock de flästa
togos i bruk redan under detta år.
En) helt ny typ av tryckta frågor enligt självkopieringssystem
ha under året efter samråd med ledningen av »Atlas der deutschen Volkskunde» i Berlin ock i anslutning till dess Fragebogen 1-3 utarbetats med titeln »Landsmålsarkivets frågekort 1-50», som vid arbetsårets slut förelågo i tryckfärdigt
skick. Närmare redogörelse härför har lämnats i det i augusti
1932 utgivna första häftet av »Meddelanden från Landsmålsarkivet i Upsala».
Liksom tidigare har även detta år frågelistorna ock likaså »frågekorten» framgått ur ett samarbete, vari alla vid arkivet fästade vetenskapliga medarbetare deltagit. Listan nr

44

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVETS ÅRSBERÄTTELSE 1931-1932

34 »Folktro ock folktraditioner rörande bärgsbruk» är författad av Holmkvist. Av de under året tillkomna listorna har
Levander utarbetat listorna om »Syn, ljus ock mörker», »Färger», »Sinnen ock sinnesförnimmelser», »Brott ock straff
»Pängar», »Tanke, förstånd ock minne», samt »Tro ock
veta». Götlind har författat »Idrottslekar, II», M. Eriksson
listorna »Husdjursskötsel» ock »Skogsbruk», Campbell listorna »Öde, lycka, vedergällning» ock »Ont öga, ond tunga,
hågsa», E. Ohlson har författat listorna om »Gårdsrå» ock
»Påskris» ock G. Granberg listan »Sägner ock berättelser om
skogsväsen». De ovannämnda frågekorten 1-50, som väsentligen utgöra en med hänsyn till svenska förhållanden vald del
av de frågor, som ingått i de tre första »Fragebogen», vilka
1931-1932 utsänts från »Zentralstelle» i Berlin för »Atlas der
deutschen Volkskunde», ha redigerats av Geijer ock Campbell,
som härvid rådfrågat såväl Landsmålsarkivets vetenskapliga
medarbetare som medarbetare vid andra dialektologiska ock
folkloristiska forskningsinstitut i Sverige. I övrigt hänvisas
till redogörelsen för de olika medarbetarnas värksamhet.
Den i föregående årsberättelser omnämnda excerperingen
av Rietz' Dialektlexikon ock ordnandet av materialet i
betydelsegrupper, som utförts av fil. mag. R. Liljefors, har
även under detta år fortsatts av samme medarbetare med biträde bland annat av fröken D. Jönsson ock fru R. Granberg.
Till den "/6 1932 hade excerperingen fortskridit till artikeln
slö d e. Sammanlagda antalet excerptlappar uppgick vid
samma tid till omkring 37,800. Fru Grape har dessutom fortsatt
sina excerperingar som förberedelse till utarbetandet av nya
frågelistor. Antalet excerptlappar i den samling, som på sistnämnda väg åstadkommes, uppgick vid årets slut till över 11,000.
I senaste årsberättelse nämndes», att Landsmålsarkivets styrelse gemensamt med Nordiska museets nämnd i september
1930 ingick till K. Maj:t med underdånig ansökan om anslag
å extra stat till å ena sidan Landsmålsarkivets folkminnesundersökning, å andra sidan Nordiska museets etnologiska
1 Sv. landsm. 1931, s. 77.
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undersökning, vartdera anslaget beräknat till 15,000 kr. Denna
ansökan avsåg att starkast möjligt framhålla behovet av större
ock fastare anställd personal vid »folkminnesundersökningen»
i Uppsala ock vid »etnologiska undersökningen» i Stockholm,
än som under nuvarande förhållanden, med lotterimedel som
den enda ekonomiska grundvalen, kan ernås. Framställningen föranledde emellertid ej någon statsmakternas åtgärd.
Trots tidsläget ansåg sig Landsmålsarkivets styrelse för sin
del, enär behovet av snara åtgärder gjorde sig starkt kännbart,
böra förnya denna framställning 1931, men även denna gång
ledde framställningen till intet resultat.
Landsmålsarkivets folkminnesundersökning, som är den
mäst omfattande i riket, måste alltså fortfarande arbeta under samma helt provisoriska förhållanden som förut. Värksamheten har, så långt förhållandena det medgivit, utvidgats
dels genom ett ökat utnyttjande av de möjligheter, samarbetet
med de språkliga avdelningarna innebär, dels genom egna
arbetskrafter. Folkminnesavdelningen vid Landsmålsarkivet
-har under året 1931-1932 liksom under året 1930-1931 föreståtts av fil. dr Åke Camp b el 1. Med odelad arbetstid har
förutom Campbell endast fröken Ella Ohlson under året
arbetat vid folkminnesundersökningen. Fil. mag. Gunnar
Gr anb er g har under större delen av året biträtt vid olika
arkivarbeten för folkminnesundersökningen. Dessutom ha
docenterna C. W. von Sydow ock Sven Liljeblad under vissa
tider av året arbetat vid arkivet i Uppsala. Tillfälligtvis har
vid specialarbeten medverkat fil. kand. Folke H e db lo m.
Sedan januari 1932 har fru Gerda G r ap e använt en del
av sin arbetstid till arbeten för folkminnesavdelningen. Docent J. Götlin d har ägnat någon arbetstid åt speciella folkminnesuppgifter, ock för övrigt ha Landsmålsarkivets medarbetare mer eller mindre bidragit till folkminnesundersökningen genom uppteckningsvärksamhet, granskning ock instruktion eller på annat sätt.
För att utreda, vilken ställning den härvarande folkminnesundersökningens samlingar ha i förhållande till de samlingar
ock det arbete, som gjorts ock göres av andra institutioner i
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riket ock genom enskilda, ha upprepade konferenser hållits
ock en livlig korrespondens ägt rum med arbetsledningen vid
andra folkminnessamlande institut samt med ett flertal enskilda personer. En värklig inventering av svenska folkminnessamlingar, vilken måste anses som en utomordentligt viktig angelägenhet, har dock i brist på arbetskrafter ännu ej
kunnat upptagas på arbetsprogrammet. Endast i ett fall har
förteckning av material i främmande arkiv företagits för
Landsmålsarkivets räkning, nämligen vad beträffar Dalarnas
Hembygdsförbunds arkiv i Dala Fornsal, Falun.
Om realkatalogen över Landsmålsarkivets egna folkminnessamlingar har talats i det föregående (s. 42).
Den folkminnesinsamling, som skett utan ledning av frågelistor, har liksom föregående år givit den större delen av
årets folkloristiska uppteckningar, ehuru proportionerna förskjutits. Så utgjorde föregående år antalet här ifrågakommande kvartblad omkring 11,000, men detta år omkring
10,600, under det svaren på de speciellt folkloristiska frågelistorna, som förra året inbragte något över 1,300 kvartblad,
nu inbragt i det närmaste 3,000 kvartblad. Den »fria» insamlingen, som dels är nödvändig för allmän orientering, dels
ger möjlighet att tillvarataga mycket av det värdefullaste, som
sagesmän sitta inne med, har nu inom många områden kunnat
efterföljas av specialundersökningar enliga särskilda f 01 kloris tisk a frågelistor, tryckta eller maskinskrivna.
Utarbetandet av sådana frågelistor har också utgjort en krävande
uppgift för folkminnesavdelningen, som dessutom även ur sina
särskilda synpunkter deltagit i utarbetandet av vissa språkliga
frågelistor. Om de folkloristiska frågelistor, som under året
tillkommit, har uppgift lämnats i det föregående (s. 43). Även
i utarbetandet av de ovannämnda »frågekorten» ock »Meddelanden från Landsmålsarkivet i Uppsala» har folkminnesavdelningen ock särskilt dess föreståndare i hög grad bidragit.
Arbetet med införande av folkminnesmaterial på kartor
i anslutning till svaren på frågelistorna har i brist på arbetskraft endast i mindre utsträckning kunnat utföras.
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Den sedvanliga instruktionskursen för dialekt- ock folkminnesupptecknare hölls av Gei j er med biträde av C a m pb ell under tiden 6-13 maj 1932. Den omfattade sammanlagt 21 föreläsnings- ock instruktionstimmar, varav på Geijers
del komma 13 ock på Campbells del 8 timmar, vartill kommo
enskild handledning av deltagarna, där dessutom Eriksson
ock L il j ef o r s biträdde. Föreläsningar ock övningar bevistades av sammanlagt 40 deltagare (33 på Geijers ock 23 på
Campbells föreläsningar). I samband med kursen företogs
med 14 deltagare ett besök vid Nordiska Museet ock Skansen den 14 maj, varvid intendenten Sigur d E r ix o ii
ock amanuensen Si g f rid S vens son demonstrerade museets allmogeavdelning ock Skansens kulturhistoriska avdelning.
I samband med instruktionskursen höll G ö tlin d den 12
maj en seminarieövning över ämnet »Lekar» med 14 deltagare. Av docenten C. W. v on Sydow från Lund höllos vidare tiden 17-30 nov. 1931 åtta föreläsningar om »Övernaturliga väsen» ock två seminarieövningar över samma ämne,
besökta av 9, resp. 5 deltagare. Slutligen hölls av honom under tiden 2-26 febr. 1932 tio föreläsningar om »Folksagoforskning» ock sex föreläsningar om »Föreställningar m. m.
knutna till våren» samt fyra seminarieövningar i folkminnesforskning. Föreläsningarna åhördes av 13 deltagare ock i
seminarieövningarna deltogo 7.

Av ovan nämnda arkivarbeten måste givetvis katalogiseringen, frågelistarbetet, den därmed sammanhängande excerperingen av ord samt excerptens ordnande i betydelsegrupper,.
ävenså specialutredningarna rörande särskilda ords utbredning, variation ock betydelse samt i stort sett hela folkminnesundersökningens arkivvärksamhet ock slutligen högst väsentliga delar av instruktionsvärksamheten ock granskningen av
inkommande material försiggå på ett sätt, som griper över
alla landskapsundersökningars lokala synpunkter ock princi-
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piellt syftar till en riksundersökning, ehuru mycket alltjämt
fattas i förutsättningarna för en riksundersöknings fullt effektiva bedrivande. En gren av arkivarbetet: renskrivningen ock
därmed förbunden bearbetning är emellertid till allra största
delen uppdelad på de landskapsundersökningar, som sedan
många år bedrivits av Landsmålsarkivet med stöd av lotterimedel, stundom supplerade av landstingsanslag ock gåvomedel.
Ur den ovan givna redogörelsen för arkivarbeten ock materialets bearbetning utbrytas, liksom i föregående årsberättelser, särskilda redogörelser för enskilda medarbetares arbeten ock för särskilda landskaps undersökning, varvid
redogörelsen för de särskilda medarbetarne, som bildar andra
avdelningen av detta kapitel, nu göres något knapphändigare än förut, under det i stället redogörelsen för årets
landskapsundersökningar (kap. III: 3) göres något fylligare.

2. Enskilde medarbetares värksamhet.
Rörande de arbeten, som av de särskilde medarbetarne utförts inom arkivet i Uppsala, är följande att nu nämna. Början
göres med dem, som honorerats av statsanslaget.
Geijer har liksom föregående år tjänstgjort som föreståndare för institutionen samt sekreterare i styrelsen ock i arbetsutskottet. Han har med jälp av arkivets övriga medarbetare
uppgjort arbetsplaner ock beräkningar rörande användningen
av till arkivets förfogande stående medel samt övervakat arbetets gång. Av specialarbeten har han särskilt handhaft granskning av vissa uppteckningssamlingar, företrädesvis norrländska, härvid biträdd av fil. lic. Zetterholm, fil. mag. Gerd
Enequist m. fl. I sammanhang härmed har Geijer liksom förut
handhaft individuell instruktion i en del fall. Ett par specialarbeten, i vilka Geijer särskilt deltagit, kunna här nämnas. Ett
sådant är förarbeten för utgivning av Johan Nordlanders ordbok över Multråmålet, varom närmare upplysning lämnas nedan under Ångermanland i kap. III: 3. Ett annat specialarbete,
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vid vilket Geijer under året medvärkat, är den till största delen av Liljefors utarbetade bibliografien över tidskriften
»Svenska landsmål». Denna bibliografi med sina register, i
vars tillkomst jämväl fil. mag. Manne Eriksson ock fröken
D. Jönsson ha en väsentlig andel, avslutades i början av arbetsåret 1931-1932 ock slutgranskades då av Geijer, men har
tyvärr ännu ej kunnat utkomma av trycket, enär den i januari
1932 hos K. Maj:t gjorda ansökan om understöd ur reservationsanslaget till utgivande av tidskrifter, lärda värk ock läroböcker ej då ledde till önskat resultat.
Liksom tidigare har Geijer värkställt specialutredningar rörande särskilda ord, som av olika anledningar blivit föremål
för efterforskning, härvid understödd av arkivets övriga medarbetare.
I utarbetandet av frågelistor har Geijer detta år tagit mindre
del än tidigare. Däremot har han, jämte Campbell, haft huvudparten av arbetet med de ovan omtalade, nya »frågekorten ».' Detta utgör ett begränsat experiment rörande en sak,
som under året varit föremål för ganska mycken överläggning mellan ej blott medarbetare vid Landsmålsarkivet, utan
även medarbetare vid andra forskningsinstitut, särskilt Nordiska museet. Frågan gäller det allt kännbarare behovet av
översikter över h el a riket, en fråga som på det närmaste sammanhänger med frågan, vad som kan ock bör göras för de
landskaps undersökning, vilka ej kunnat göras till föremål för
större arbeten utsträckta till landskapens alla delar. Tidpunkten har emellertid gjort det inopportunt att nu framträda med
mera omfattande planer eller försök.
På sätt ovan (s. 47) nämndes, deltog Geijer i Landsmålsarkivets sedvanliga instruktionskurs på våren.
Under året har Geijer publicerat årsberättelsen för Landsmålsarkivets värksamhet året 1930-1931, vid vars utarbetande Manne Eriksson liksom föregående år i stor utsträckning bidragit.
Om Geijers resor se nedan kap. IV!
1 Se
4

ovan s. 43 f.
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Götlind har under året 1931-1932 för första gången sedan länge kunnat ägna sig någorlunda helt åt den stora västgötaundersökningen, som förut måst stå mer eller mindre tillbaka för andra arbetsuppgifter. Under åren 1922-1928 har
Götlind i egenskap av först vikarie för, sedan efterträdare efter
Torsten Ericsson haft att delta i arbetet med arkivets förvaltningsuppgifter; åren 1928-1930 förestod han folkminnesundersökningen; året 1930-1931 var ett övergångsår, varunder arbetet på utredningen rörande västgötamålen återupptogs,
ehuru ännu blott småningom.' För västgötaundersökningens
utveckling under året 1931-1932 redogöres nedan under kap.
III: 3. I frågelistarbetet har Götlind deltagit dels genom granskning av flertalet under året inom arkivet författade frågelistor,
dels genom att i tryckfärdigt skick utarbeta den ännu otryckta
frågelistan »Idrottslekar II».
Götlind har biträtt vid v. Sydows seminarieövningar i folkminnesforskning ock, på sätt ovan (s. 47) nämnts, medvärkat
vid instruktionskursen samt för övrigt deltagit i handledningen
av upptecknare.
Vidare har Götlind fortsatt sitt arbete »Idrott ock lek» för
»Nordisk Kultur» ock i mindre utsträckning arbetet om
»Odens jakt». För SAOB har han granskat ock bearbetat vissa
artiklar om lekar ock lämnat upplysningar åt många in- ock
utländska forskare.
Götlind har under året publicerat »I lekstugan» (Svenska
kulturbilder IX, s. 143-156), »Våra andliga fornminnen» (Tidskrift för hembygdsvård 1931), »Klas Olofsson 70 år» (Folkminnen och Folktankar 1931, s. 183-188), »Lekar» (Julrunor,
Svensk Allmogetidskrifts julnummer 1931). Vidare har han
skrivit recensioner av folklivslitteratur i Folkminnen och Folktankar ock i Tidskrift för hembygdsvård samt varit medredaktör i Folkminnen och Folktankar. — Om Götlinds resor i landskapen Västergötland, Småland, Dalsland ock Halland se .nedan kap. IV!
L ev ander har fortfarande lett undersökningen av Da1 Årsberättelsen

för 1930-1931, s. 99 ff.
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lamas folkmål. För dalmålsundersökningens utveckling under
året redogöres nedan under kap. III: 3.
Som ovan nämnts, har Levander under året utarbetat första
koncept till frågelistor över ämnena »Syn, ljus ock mörker»,
»Färger», »Sinnen ock sinnesförnimmelser», »Brott ock straff
I—II», »Pängar», »Tanke, förstånd ock minne» samt »Tro ock
veta». Han har vidare deltagit i granskning av de flästa övriga, under året utarbetade, språkliga frågelistor.
Om Levanders resor se kap. IV!
Erik s s o n, vilken på grund av styrelsens uppdrag tjänstgör som expeditionsföreståndare, har under hela året, utom de
tider, då han enligt kap. I åtnjutit semester eller varit stadd på
resor, varje dag lett expeditionen vid arkivet. Han har omhänderhaft bokförings- ock kassaarbetet, 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 m. m. Vidare har han medvärkat vid utarbetande av redovisningar från arkivet, vid författandet av årsberättelsen för
året 1930-1931 m. m., ur språklig ock saklig synpunkt granskat inkommande material från Uppland, Gästrikland, Hälsingland ock Södermanland, samt ur etnografiska synpunkter genomgått inkommande material från andra orter, givit instruktion åt meddelare m. m. samt besvarat vissa till arkivet inkommande förfrågningar.
Eriksson höll vid Upplands nations hembygds-vårdarekurs
den 16-18 juni 1932 två föreläsningar över folkloristiska ämnen. Vidare har han under året utarbetat frågelistor om »Husdjursskötsel» ock »Skogsbruk» samt granskat de av andra under året utarbetade språkliga frågelistorna.
Om hans resor se kap. IV!
Av dem, som honorerats av andra medel än statsanslaget
ock som i kap. I mera fullständigt uppräknas (s. 32 ff.), skola
här i alfabetisk ordning nämnas de, vilkas arbetsuppgifter synas påkalla en något närmare redogörelse, än som i annat sammanhang i denna berättelse lämnas. För övrigt hänvisas till
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landskapsöversikten i kap. III: 3, vad materialets bearbetning
beträffar, ock till kap. IV, vad det på resor utförda arbetet beträffar.
Abr ahams on har i sammanhang med Götlinds nu
återupptagna arbete på översikten över Västergötlands dialekter börjat att på Landsmålsarkivets oktavkort utredigera sina
mångåriga samlingar rörande dialekterna inom den del av
landskapet, som ligger närmast Göta älv. Dessa hans samlingar, som gjorts i nära sammanhang med hans samlingar
från den bohuslänska sidan av samma älv, ha — såsom i det
föregående (s. 32) berörts — till större delen åstadkommits
på hans egen bekostnad, ehuru han under senare år nästan
årligen åtnjutit reseunderstöd från Västgöta folkmålskommiW
eller från Landsmålsarkivet. Landsmålsarkivets kostnad för
att nu få med sina samlingar införliva Abrahamsons västgötska
material inskränker sig till blott kostnaderna för utredigering,
då Abrahamson ej velat göra anspråk på någon form av ersättning för sitt tidigare på dessa samlingars hopbringande
nedlagda arbete.
C ampb ell har även detta år, med tjänstledighet från
sin ordinarie befattning som lärare vid Älvsborgs läns folkhögskola i Fristad, tjänstgjort som av styrelsen utsedd t. f. ledare av Landsmålsarkivets folkminnesundersökning. Han har
i sådan egenskap planlagt, lett ock övervakat dithörande arbeten, härvid upprätthållande en livlig förbindelse med andra
institutioner ock med enskilde. Såväl vid planläggandet som
vid detaljgranskningar har Campbell samvärkat med arkivets
språkliga medarbetare, varvid ofta förekommer, att samma
uppteckning granskats ur folkloristiska ock kulturhistoriska
synpunkter av Campbell, ur språkliga synpunkter av någon
annan.
Campbell har under året författat dels de förut omnämnda
folkloristiska frågelistorna I »Ode, lycka, vedergällning» ock
K »Ont öga, ond tunga, hågsa», dels folkloristiska ock kulturhistoriska partier i flera av de under året av andra utarbetade
språkliga frågelistorna. I samarbete med Geijer har Camphell, efter samråd ej blott med andra medarbetare vid Lands-
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målsarkivet, utan även med flere utanför arkivet stående forskare, däribland särskilt märkes intendenten Sigurd Erixon
ock andra tjänstemän vid Nordiska museet, utredigerat Landsmålsarkivets frågekort 1-50, vilka — som ovan (s. 44) berörts -- utgöra en efter svenska förhållanden lämpad motsvarighet till de tre första från »Atlas der deutschen Volkskunde»
utsända serierna Fragebogen. Till det av Liljefors utarbetade
registret över Svenska landsmål har Campbell bidragit vid
systematiseringen av folkminnesmaterialets uppställning. Till
fjärde serien av Fragebogen från »Atlas der deutschen
Volkskunde» har Campbell bidragit med frågor rörande hägnader ock pilplantering.
Vid den tidigare (s. 47 ovan) omtalade instruktionskursen
höll Campbell åtta föreläsningar. Dessutom har han i stor utsträckning meddelat enskild, kostnadsfri handledning åt upptecknare.
Om Campbells resor se kap. IV!
Granb er g har tjänstgjort som Campbells närmaste medjälpare vid folkrainnesundersökningen. Han har deltagit i
granskandet av inkommande material ock i instruktionsarbetet. Han har ordnat det inkommande materialet, innan det
lämnats till införande i akcessionskatalogen. Han har medvärkat vid i form av tabeller, kartor eller på annat sätt uppställda översikter över förefintligt material. Av Granbergs specialarbeten må nämnas en grundlig excerpering ur äldre ock
nyare material rörande de dagar, till vilka särskilda bruk ock
föreställningar i sammanhang med drickandet ur vissa källor
varit knutna. Vidare må nämnas den av honom utarbetade
frågelistan om »Sägner ock berättelser, rörande skogsväsen».
Utom tjänstetid har han utfört undersökningar över traditioner om skogsväsen i Sverige. Under året har han publicerat en
uppsats om »Lövjerskor», tryckt i Budkavlen 1932.
H olmk vist har fortsatt arbetet på undersökning av Västmanlands dialekter, som upptagit huvudparten av hans tid.
Rörande denna undersökning lämnas närmare redogörelse i
kap. III: 3 nedan. Därjämte har Holmkvist lett uppteckningsvärksamhet i Närke. Jämväl den stora specialundersökningen
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av gruvarbetarnes yrkesspråk har Holmkvist fortsatt. Den under året tryckta frågelistan 34: »Folktro ock folktraditioner
rörande bärgsbruk» har han författat.
L il j eb la d, som året 1930-1931 katalogiserade ett par
folksagosamlingar i Landsmålsarkivet, nämligen Gustaf 'Ericssons södermanländska ock 0. P. Petterssons lappländska sagor, härmed avseende att genom detta arbete såsom experiment
förbereda den planerade katalogiseringen av hela det svenska
sagomaterialet', har året 1931-1932 fortsatt med förhållandevis mycket begränsade efterarbeten härtill, varvid bl. a. en
nyligen i enskild ägo anträffad, i Landsmålsarkivet deponerad
sagosamling från Västergötland ock Värmland, upptecknad vid
mitten av 1800-talet av fröken Nina Geijer, katalogiserades.
Tyvärr har dock den allmänna katalogiseringen av Sveriges
folksagor, för vilken Liljeblad tillsammans med Götlind även
detta år förgäves ansökt om anslag från Humanistiska fonden,
ännu ej kunnat igångsättas. Av Liljeblads i Landsmålsarkivet
utförda arbeten skall ytterligare nämnas, att han genomgått
stora delar av samlingarna för att sammanställa material rörande »orientationen», d. v. s. de folkliga uppfattningarna av
väderstreck ock andra begrepp gällande riktning eller rörelse
samt språkliga uttryck därför, över vilket ämne han utarbetade en skisserad frågelista, vilken redan i detta skick gjort god
tjänst som jälpmedel vid fortsatta uppteckningar rörande
detta ämne.
L il j ef or s har fortsatt excerperingen av Rietz' dialektordbok ock har under året medhunnit ss. 460-630 (n a g g a—
s 1 ö d e). Därjämte har han fortsatt utarbetandet av den i föregående årsberättelse (s. 107) omnämnda utförliga bibliografien
över tidskriften »Svenska landsmål», vilken bibliografi nu omfattar en utförlig översikt över tidskriftens indelning i band,
ett kronologiskt register, som visar de enskilda häftenas utgivningstid, ett alfabetiskt författarregister med korta biografiska notiser, ett systematiskt sakregister samt ett ortregister.a
Han har vidare biträtt vid utarbetandet av vissa folkminnes1 Se årsberättelsen för 1939-1931, s. 95.
2

Jfr i det föregående s. 491
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frågelistor samt vid folkminnesundersökningens kartarbeten,
givit instruktion åt upptecknare, infört material rörande Dalarna ur Rietz' ordbok i Dalmålsordboken m. m.
Lindqvist har, i den mån det låtit förena sig med hans
nya tjänst som föreståndare för de lundensiska landsmålsundersökningarna, fortsatt att arbeta på östgötaundersökningen,
för vars utveckling under året närmare redogöres under kap.
III: 3 nedan. För detta ändamål har Lindqvist dels använt fritider i Lund, dels företagit flera resor till Uppsala.
Fröken Ohlson har även detta år fortsatt arbetet på den
folkloristiska realkatalogen. Hon har biträtt vid granskning
ock ordnande av inkommande folkminnesmaterial, korresponderat med upptecknare ock forskare samt meddelat instruktion åt upptecknare. Vidare har hon utredigerat egna uppteckningar från Ångermanland ock Västerbotten, excerperat
material rörande »tibast» ock påbörjat inläggning på karta av
en hithörande sägentyp, påbörjat en del specialundersökningar
om ångermanländska folkminnen samt utarbetat frågelistorna
H »Gårdsrå» ock R »Påskris».
Under året har hon publicerat »Folkminnesinsamlingen i
Västerbotten» (i Västerbottens läns Hembygdsförenings årsskrift 1931) ock »Sagor från Ångermanland» (i Sv. landsmål
1931).

3. Landskapsöversikt över materialets bearbetning.
Av de många landskap, som höra till Uppsalainstitutionens
speciella undersökningsområde, är det endast fyra: Dalarna,
Västmanland, Västergötland ock Östergötland, som för närvarande utgöra föremål för särskilda, ingående landskapsundersökningar, bekostade av arkivet. Härtill kan läggas undersökningen av de estlandssvenska målen som en fämte, väsentligen av arkivet bekostad landskapsundersökning. Ehuru utförd i mindre skala, betingad bl. a. av dialektgruppens litenhet,
bildar den i väsentliga .ayseenden en motsvarighet till de nyssnämnda landskapsundersökningarna.
Utanför dessa landskapsundersökningar har under året bedrivits en materialbearbetning, som i viss mån motsvarat en
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landskapsundersökning, nämligen nedannämnda arbete rörande Gotland, som emellertid — vad huvudparten beträffar,
nämligen arbetet på den Säveska ordboken — ej bekostats av
arkivets medel, utan av ett särskilt riksdagsanslag å 3,000 kr.,
men alltid bedrivits i nära sammanhang med arkivets värksamhet. Vidare har under året bearbetats för utgivning ett sedan många år tillbaka i arkivet deponerat material från ännu
ett landskap, Ångermanland, ehuru blott gällande en socken,
varför ävenledes i det följande redogöres.
Även vissa delar av Landsmålsarkivets material från andra
landskap än de ovan nämnda ha under året varit föremål för
bearbetning ock publicering genom enskilda, utan att härtill
använts några medel, varöver arkivet för denna tid disponerat. Arbeten ock publiceringar, som ägt rum under sådana
förhållanden, ha i tidigare årsberättelser, dock vad de senaste
berättelserna beträffar blott i mindre mån, gjorts till föremål
för särskilda omnämnanden, men förbigås nu, då det måste
bli förenat med vansklighet att här eftersträva vare sig fullständighet eller systematiskhet ock för året särskilda anledningar till omnämnanden ej förelegat. Landskapen nämnas i bokstavsföljd, dock med det undantag att Estland nämnes sist.
Dalarna. I den av Levander ledda dalmålsundersökningen
ha under året deltagit Nygård, Lindén ock Matsson, vilka alla
härvid arbetat såväl i landskapet som i Uppsala. För det arbete, som av dessa ock andra utförts i landskapet, redogöres i
kap. IV nedan. Det i Uppsala utförda arbetet är huvudsakligen
koncentrerat kring dalmålsordboken ock består till väsentlig
del i införande av primärmaterial ur reseanteckningsböcker på
oktavkorten, som under året ökat med omkring 6,650 ock vid
årets utgång uppgingo till omkring 42,500, häri ej inräknade de
omkring 11,700 oktavkort, varå tidigare införts material från
Södra Dalarna, vars språk ej inbegripes i den egentliga dalmålsundersökningen.1 Under året har på de nyupplagda ock
på de äldre ordbokskorten införts äldre ock nyinkommet ma1 Jfr

i det föregående s. 391
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terial från samtliga socknar i Ovan-Siljan, från Rättvik ock
Leksand i Nedan-Siljan samt från Järna, Äppelbo, Malung,
Lima ock Transtrand i Västerdalarna.
Levander har utredigerat den övervägande delen av OvanSiljan-materialet samt inom arkivet granskat allt från OvanSiljan (utom Sollerön) ock Nedan-Siljan (utom Leksand ock
Siljansnäs) 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 påbörjat genomgång av en större ordsamling från
Boda för uppgörande av kompletteringslista.
Lindén har utredigerat egna primäranteckningar från Sollerön, Mora ock Venjan samt dels Levanders, dels egna primäranteckningar från Järna ock Nås. Han har vidare granskat
inkommande frågelistsvar från Sollerön ock Järna samt deltagit vid uppgörande av kompletteringslistor.
Matsson har utredigerat Levanders primäranteckningar från
Järna, Äppelbo, Malung, Lima ock Transtrand samt Paul
Lundhs primäranteckningar från Transtrand. Dessutom har
han omredigerat ett betydande antal större ordboksartiklar.
Nygård har fortsatt renskrivningen av egna samlingar från
Leksand ock Venjan.
Gotland. Fil. lic. H. G ii sta v s on har under året utarbetat partiet klo ck a—s e k i den Säveska ordboken ock fortsatt
arbetet på sin avhandling om de gotländska dialekternas inbördes skiljaktigheter.
Västergötland. I det föregående (s. 50) har omtalats, hurusom västgötaundersökningen, tack vare den år 1930 tillkomna
nya anställning vid Landsmålsarkivet, som G ötlind nu innehar, under detta år kunnat återupptagas i större omfattning,
än den haft på länge. Arbetet har främst inriktats dels på utredigering av den stora mängd icke renskrivna språkliga anteckningar från Västergötland, som i oöverskådligt skick förelegat i Götlinds egna anteckningsböcker från många års resor
i landskapet samt i andra primärkällor, dels på fullbordande
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av Götlinds arbete på en översiktlig framställning rörande
landskapets dialekter.
Vid utredigeringsarbetet har Götlind under större delen av
året biträtts av Abrahamson, Bergstrand ock Meijel
samt under kortare tider av fil. mag. Märta Tam m-G ö tI i n d, fil. mag. I. Dahlberg samt fil. stud. Aina Lön ng r e n. Av dessa har Abrahamson helt ock hållet använt den
tid, han vid sidan av lärartjänstgöring kunnat ägna åt deltagande i denna undersökning, till renskrivning av sina egna samlingar, som näst efter Götlinds torde vara de mäst omfattande,
som finnas från landskapet.1 Resultatet av utredigeringsarbetet består främst däri, att huvudparten av Götlinds reseanteckningar för komplettering av det språkliga materialet till översikten utredigerats på korten, vilkas antal — vid årets början
blott uppgående till omkring 1,000 — under året tillväxt med
omkring 18,100, varav omkring 15,000, upptagande omkring
50,000 belägg, utskrivits i Uppsala och omkring 3,000, upptagande omkring 13,000 belägg, utskrivits i Göteborg.' Sistnämnda material utgöres huvudsakligen av Abrahamsons egna
uppteckningar från Ale härad. Vid utredigering på oktavkort
har tils vidare ett undantag gjorts för Götlinds reseanteckningar från Götaälvsområdet, samma område varifrån Abra- hamsons västgötska samlingar härröra. Först efter det Abrahamsons utförligare specialsamlingar från detta område bragts
i översiktlig form genom att renskrivas på korten, äro Götlinds
egna samlingar från Götaälvsområdet avsedda att företas till
utredigering.
Götlinds arbete på den språkgeografiska översikten över västgötamålen har under året omfattat fortsatt utredning rörande
utvecklingen av vokalen a3 samt utarbetande av stora partier
av framställningen rörande vokalerna I, 1,
Sr• Därjämte ha
delar av ordbildningsläran behandlats. De nämnda vokalerna
ha dock ej kunnat slutbehandlas, då kompletteringsuppgifi Se i det föregående s. 52!
2
3

Jfr i det föregående s. 32 f.!
Jfr årsredogörelsen för 1927-1928, s. 49.
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tema för det viktiga Götaälvsområdet ej ännu hunnit utskrivas
på oktavkorten.
Västmanland. Denna landskapsundersökning, som ledes av
Holmk vis t, har i motsvarighet mot den västgötska fortgått efter två huvudlinjer, vad det i Uppsala utförda arbetet
beträffar, i det nämligen dels ordmaterialet införes på oktavkort, dels en allmän beskrivning över Västmanlands dialekter
utarbetas. Antalet under året nytillkomna oktavkort uppgår
till inemot 8,000, varigenom hela antalet oktavkort i Västmanlandsavdelningen stigit till omkring 41,800. I den västmanländska oktavkortsamlingen ingå också omkring 280 fotografier.. På oktavkort ha också införts hänvisningar till A. T h o rf o r s' stora samling rörande jordbruksarbetets dialektala tärminologi, som i koncept finnes i Landsmålsarkivet. Dess storlek har gjort det nödvändigt att tils vidare avstå från renskrivning ock inskränka sig till blott hänvisningar. Vid arbetet med utredigering på oktavkort av det västmanländska
materialet, som till allra största delen hämtas ur Holmkvists
egna reseanteckningar, ha fru Rut Gr a nb er g ock fil. kand.
Olof Norman biträtt.
Arbetet på beskrivning av Västmanlands dialekter har särskilt tagit sikte på den del av grammatiken, som vid dialektbeskrivningar i allmänhet varit mäst styvmoderligt behandlad,
nämligen syntaxen. Under året ha av Holmkvist, som utarbetat en skiss till syntaktisk frågelista, genomgåtts ock grovsorterats en till omkring 15,000 blad uppgående syntaktisk exempelsamling, som ej ingår i ovannämnda samling västmanländska oktavkort.
Ångermanland. I flera gånger upp' repade framställningar
ha vid ansökningar om lotterimedel framhållits önskvärdheten av att en ångermanländsk landskapsundersökning måtte
kunna komma till utförande, ock för detta ändamål har beräknats en viss del av det begärda beloppet. Då de beviljade
lotteritilldelningarna aldrig uppgått till mer än knappt hälften
av det beräknade behovet, har en motsvarande beskärning av
arbetsplanerna nödvändiggjorts, ock bland de företag, för
vilka ej erforderlig plats kunnat beredas vid sidan av fortgå-
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ende arbeten, har hört den ångermanländska landskapsundersökningen. Dess uteslutande har varit så mycket olyckligare,
som ingen enda norrländsk landsskapsundersökning kunnat
företagas, svarande mot landskapsundersökningarna i mellersta
ock södra Sverige. Vad som för närvarande göres för bearbetning av norrländskt dialektmaterial kan därför ej bli mer än
specialundersökningar, begränsade till vissa mindre områden
eller vissa särskilda problemställningar. Av sådana specialarbeten har under året 1931-1932 påbörjats ett, tack vare
särskilda gåvomedel, överlämnade till Landsmålsarkivet från
direktör Torsten Iiknod genom förmedling av lektor Wilhelm Carlgren i Stockholm ock författaren Ludvig Nordström. Detta arbete består i att till tryckning förbereda
Johan Nordlanders Ordbok över Multråmålet,
hans modersmål, ett arbete som till huvudsaklig del utfördes
åren 1873-1875. För att kunna utgivas måste manuskriptet
helt ock hållet skrivas om ock därvid underkastas en grundlig omarbetning, då det i föreliggande form genom de mängder
av tillägg ock ändringar, som vid skilda tider införts, avlägsnat sig mycket långt ifrån det nära tryckfärdiga skick det hade
vid mitten av 1870-talet. Arbetet har utförts av fil. lic. D. 0.
Z et t er holm under samråd med Gei je r. Då ingen annan
ångermanländsk ordbok finns i tryck tillgänglig ock då denna
bok tillvaratagit mycket, som nu förgäves sökes i orten, bör
den kunna vid fortsatta arbeten på samlande av det ångermanländska ordförrådet göra god tjänst som ledtråd ock
sålunda i viss mån motsvara vad Fr. Wennbergs år 1873
tryckta »Ordbok öfver allmogeord i Helsingland» betytt ock
betyder för upptecknaren i sistnämnda landskap.
Östergötland. När östgötaundersökningen år 1926 med stöd
av då första gången beviljade lotterimedel utvidgades, sattes
som närmaste mål för dess arkivarbete i Uppsala att utredigera
den största materialsamling, som fanns för någon särskild ort
inom landskapet, nämligen docenten Na t an Lindqvists
under åren 1913-1923 gjorda, i hans egen ägo befintliga ordsamlingar, fraseologiska anteckningar, täxter, traditionsmaterial, anteckningar om folklivet ock allmogekulturen m. m. från
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Vists socken i Hanekinds härad ock närliggande orter.' Detta
mål för den närmaste tidens arbete valdes med särskild hänsyn därtill att från Östergötland för övrigt då endast förelågo
förhållandevis små ordsamlingar, fraseologiska samlingar ock
täxtsamlingar. Det myckna 'arbete, som under det närmast
föregående årtiondet ägnats åt östgötamålens undersökning,
hade koncentrerats kring rent grammatiska undersökningar
rörande ljudlära ock formlära; östgötasamlingarnas i jämförelse med flera andra landskap framträdande brist på grundliga ock lättillgängliga upplysningar rörande andra frågor än
de till ljudläran ock formläran hörande syntes i första—rummet kräva komplettering genom just en sådan mångsidig ock
på samma gång fördjupad materialsamling från ett enhetligt
område som Lindqvists. Nu har under året 1931-1932 arbetet på utredigering av Lindqvists ovannämnda, äldre samlingar från Vist m. m. avslutats vad huvudparten beträffar, i
det det lexikaliska materialet ur de fämton stora anteckningsböckerna från åren 1913-1923 fullständigt införts på oktavkort
i Landsmålsarkivet ock tillika folkminnesmaterialet ock skildringarna rörande allmogekulturen renskrivits. Dessutom har
det grammatiska material, som rör syntax ock fraseologien,
gjorts till föremål för excerpering, som dock ännu ej avslutats. Omedelbart efter det den lexikaliska excerperingen av
ovannämnda 15 gamla anteckningsböcker i mars 1932 avslutats,
vidtog motsvarande arbete beträffande de 9 anteckningsböcker
från år 1930, vari Lindqvist ock hans medjälpare fortsatt rnaterialsamlandet från samma trakt av Östergötland ock vari
bl. a. många av Landsmålsarkivets frågelistor från senare år
besvarats.'
De lexikaliska samlingar å oktavkort, som erhållits genom
excerpering av Lindqvists ock hans medjälpares anteckningsböcker från ovannämnda område, uppgingo vid utgången
av året 1931-1932 till omkring 29,000 kort. De syntaktiska
excerptkorten äro ej inräknade häri. Under sista året tillväxte
de lexikaliska oktavkorten med omkring 6,400 stycken. Arbe1 Se
2

årsberättelsen för 1926-1927, Sv. landsm. 1927, s. 38 f., 61 f.
Se årsberättelsen för 1930-1931, Sv. landsm. 1931, s. 108.
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tet utfördes under året, utom av Lindqvist själv, av A 1 m ock
Andersson.
Den grammatiska undersökningen av östgötamålen har under året fortsatts, i det dels numera lektor A. T. Ålander
arbetat på sin avhandling om konsonanterna i östgötamålen,
som på sin tid påbörjades med understöd från Styrelsen för
östgötamålens undersökning, dels rektor Einar Tör nqvist såsom ett förarbete för sin med understöd från
samma styrelse påbörjade avhandling om östgötadialekternas
substantivböjning inprickat på kartor i Landsmålsarkivet ytterligare material rörande detta ämne, dels slutligen docenten
Natan Lindqvist fortsatt sin föregående år påbörjade
excerpering av syntaktiskt material, ett arbete som detta år
huvudsakligen varit förlagt till Lund ock utförts av Lindqvist,
under det de syntaktiska excerperingar, som nu utförts av hans
medjälpare i Uppsala, begränsats till ringa omfattning.
Estland ock Gammalsvenskby. Tib er gs bearbetning ock
utredigering av ifrågavarande material har detta år inskränkts
till en mindre del av vad det var närmast föregående år, närmast som följd av att Tiberg under vintern tjänstgjorde som
lärare vid folkhögskolan i Forsa i Hälsingland ock under Större
delen av den återstående tiden befann sig på resa. Han har
utredigerat, översatt ock kommenterat täxter, däribland en
större samling brev skrivna på Gammalsvenskbymål av bybor.
För övrigt har han gjort efterarbeten till ordsamlingen ock
dirigerat excerperingen ur tryckta källor som förarbete till sina
på resor gjorda undersökningar.

IVo Resor ock samlingsarbeten i bygderna.
Sådana resor i institutionsärenden, som icke direkt förbundits med undersökningsarbeten ute i landet, ha under året förekommit i följande fall.
Tjänsteresor till Stockholm ha gjorts av Geijer vid 12
tillfällen, av G ö tlin d vid 1 tillfälle, av Eriksson vid 3,
av C ampb ell vid 5 ock av H olmk vist vid 1 tillfälle.
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Geijer ock Campbell gjorde vidare 26/3-28/3 en resa till Lund
för konferens med därvarande landsmåls- ock folkminnesarkivs ledare samt i samband med denna resa en på semestertid ock utan kostnader för institutionen utförd resa till Greifswald ock Berlin för att studera därvarande institutioner ock
samlingar ock — efter inbjudan som ställts till svenska folklivsforskare — deltaga i konferenser om kulturgeografiska undersökningar. Den "ig-12/8 1931 gjorde G ötlind — likaledes utan kostnad för institutionen — en resa till Köpenhamn
för att efter S. Tvermose-Thyregods död dels tillvarataga
eventuellt efterlämnade papper rörande arbetet >Idrott ock
lek» för serieverket »Nordisk kultur», dels söka värva en ny
medarbetare för arbetet i fråga. Här kan vidare nämnas
Erikssons besök vid Institutet för nordisk etnologi i Åbo
i aug. 1931.

I det följande ges en landskapsvis uppställd översikt över
resor för materialinsamling ock i sammanhang därmed över
sådana insamlingsarbeten 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 några av de viktigaste ortsmeddelarna, som lämnat mera omfattande bidrag.

Dalarna. Fil. dr Ä. C ampb ell företog tiden
1931 i sällskap med Nygår d en instruktions- ock uppteckningsresa i Dalarna, varvid socknarna Leksand, Bjursås, Siljansnäs, Al, Djura, Rättvik, Mora, Sollerön, Orsa, Älvdalen,
Särna ock Idre besöktes. Under resan anordnades konferenser
med Levander i Älvdalen. Campbell gjorde i samband med
denna resa även studier i Dala Fornsals arkiv i Falun för utarbetande av en förteckning över där förvarat folkloristiskt
material. Han företog vidare under tiden "/,—"/, 1932, även
då åtföljd av Nygård, en instruktionsresa till Leksand ock Rättvik. Jfr om Levander ock Nygård nedan! Dessa Campbells
resor ha honorerats av 1931 års lotterimedel.
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Fil. stud. fröken Astrid Johansson gjorde dialektuppteckningar i Mockfjärd tiden 1/6_20/6 1932. Resan har
understötts av 1932 års lotterimedel.
Fil. dr L. Levander företog tiden 9, /10-23/10 1931 en instruktions- ock uppteckningsresa till övre Dalarna, varvid
socknarna Älvdalen, Mora, Våmhus, Orsa ock Ore besöktes.
Uppteckningarna under denna resa ha i vida högre grad än
förut beaktat folkloristiska synpunkter ock ämnen. Levander
företog vidare en resa inom samma område under tiden 6/6-23/6
1932, varvid socknarna Älvdalen, Mora, Våmhus, Orsa, Ore,
Boda, Rättvik ock Al besöktes. Utom kompletteringslistor genomgingos under denna resa några specialfrågelistor (om
orientering, kördon, lås, kalender m. m.). Hans resekostnader
ha ersatts av statsmedel.
Fil. lic. B. L i n d é n anträdde den 26/6 1931 en resa för dialektuppteckning till Sollerön, Venjan, Järna ock Nås under
sammanlagt omkring fäm veckor. Även en del folkminnesuppteckningar gjordes under samma resa. Under tiden 14 /0-54
1932 gjorde han ytterligare en resa för dialektuppteckning till
Sollerön ock Järna. Resekostnaderna ha täckts ur statsanslaget ock 1931 års lotterimedel.
Fil. stud. Niss H j. Mat ss on avslutade tiden 14-2/7 1931
en uppteckningsresa i Lima ock Transtrand, omnämnd redan
i föregående årsberättelse. Under dec. 1931—jan. 1932 gjorde
han en ny resa i samma socknar under sammanlagt en månad, ock tiden 244-19/4 reste han likaledes för dialektuppteckning i Malung, Lima, Transtrand, Äppelbo ock Venjan. Slutligen anträdde han i slutet av juni en ny resa i samma område, varom närmare i nästa årsberättelse. Hans resekostnader
ha ersatts av statsmedel ock 1931 års lotterimedel.
Fil. kand. A. N y g år d reste under tiden 26/_19/j 1931,
delvis i sällskap med Levander ock Campbell, i Siljansnäs, Ål,
Djura, Bjursås, Rättvik, Mora, Sollerön, Älvdalen, Idre ock
Leksand. Vidare reste han i Rättvik för dialektuppteckning
tiden 19/1_22 iii 1932. Resorna ha bekostats av lotterimedel.
Av i bygderna bosatta upptecknare, som utförligt besvarat
vissa av Landsmålsarkivets frågelistor eller insänt andra ut-
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förligare uppteckningar, må här nämnas korgmakaren H e d
0. Andersson i Våmhus, hemmasonen R ombo F. Erik ss on i Mora, fru Anna Haag-Andersson i Djura, hemmansägarna Enok Larsson i Transtrand ock Håll Nils
Matts s o n, Sollerön, härr E. H. Nord i Boda, hemmansägaren Anders Rueln i Ore ock fru Anna Thomson
i Järna.
Dalsland. Docenten J. G ö tlind företog under tiden
7/4-9/4 1932 en resa till Erikstad, Ärtemark ock Vårviks socknar
för vinnande av ortsmeddelare ock för egna uppteckningar.
Resan företogs i samband med en resa i Västergötland.
Gotland. Fil. lic. Her b ert Gustav son gjorde under
sommaren 1931 en kortare resa till Fårön, varunder bl. a. arkivets frågelistor nr 4 ock 25 besvarades. Han har dessutom
under året gjort smärre uppteckningar i Hejnum angående
r-bortfall m. m. Resan har honorerats av lotterimedel.
Fil. lic. N. Tib er g gjorde 'h—Vi 1932 en resa till södra
Gotland för dialektuppteckning hos där bosatta gammalsvenskbybor. Resekostnaderna täcktes av statsmedel.
Gästrikland. Fil. stud. F. Hedblom har gjort smärre
folkminnesuppteckningar i Valbo s:n.
Fil. stud. Ing eg är d Is a k s s on gjorde folkminnesuppteckningar i österfärnebo s:n under juli ock augusti 1931 under sammanlagt en månad. Resan ersattes av 1931 års lotterimedel.

Halland. Docenten J. G ö tlind gjorde under sin semester
ock omedelbart i samband därmed uppteckningar rörande
idrott, lek ock dans i Steninge s:n.
Hälsingland. Fil. dr P. B ogr en påbörjade den 17/6 1932
en resa för dialektuppteckning ock för vinnande av nya ortsmeddelare i socknarna Bärgsjö, Hassela ock Gnarp. Hans resa
honorerades av lotterimedel.
5 Sv. landsmål 1932
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Lektor T. Bucht har gjort orduppteckningar i Delsbo
sommaren 1931 omkring två veckor. Resekostnaderna ha
täckts av statsmedel.
Fil. mag. N. E. Eriksson gjorde sommaren 1931 under
omkring två veckor dialektuppteckningar i Segersta, som honorerades av lotterimedelsanslaget.
Bland under året värksarnma ortsmeddelare må nämnas
skogsarbetaren P. Asplund i Ovanåker, som bl. a. gjorde
en resa till Lund vid nyårstiden 1931, där fil. lic. D. Strömbäck kompletterade sina tidigare i orten gjorda uppteckningar
rörande hans dialekt.
Härjedalen. Folkskolläraren Einar Granber g påbörjade, som i föregående årsberättelse omnämnts, vid midsommartiden 1931 en resa för uppteckning av folkminnen i Lillhärdal under omkring säx veckor. Vid midsommartiden 1932
påbörjade han en ny resa i samma socken. Båda resorna ha
bekostats av lotterimedel.
Jämtland. Prof. H. Geijer gjorde under vistelse i Åre
under sin tjänstledighetstid 19/7_11/8 1931 ortnamnsundersökningar samt smärre uppteckningar rörande dialekt ock folktradition. Tiden 198-178 gjorde han en resa i landskapet för
besök hos ock instruktion av upptecknare i Ås, Lit, Kyrkås ock
Marieby, Östersund m. m. Resan bekostades av egna medel.
Bland ortsmeddelare må nämnas härr K. 0. A n d r é n,
som besvarat frågelistor för Norderön.

Lappland. Fru Greta Lindström-Nordlund har
gjort dialektuppteckningar i Fredrika sommaren 1931, som
honorerats av lotterimedel.
F. folkskolläraren 0. P. Pettersson har gjort uppteckningar av folkmål ock folkminnen i Sorsele under en sammanlagd tid av 96 dagar sommaren ock hösten 1931. Resekostnaderna ha bestritts av lotterimedel.
Fil. lic. D. 0. Z e tter holm gjorde i samband med en
resa i Ångermanland under jan. 1932 ett besök i Åsele för instruktion av ortsmeddelare.
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Medelpad. Fil. dr P. B o gr ens ovannämnda resa i Hälsingland utsträcktes även till Torp.
Fil. stud. J. A. Hammarström har under året gjort
smärre folkminnesuppteckningar i Tynderö.
Norrbotten. Fil. mag. Ger d Ene q vist har gjort resor
för instruktion av ortsmeddelare till Piteå-trakten vid två tillfällen samt själv gjort uppteckningar i Edefors ock Nederluleå. Hännes resekostnader ha täckts ur statsanslaget.
Folkskolläraren Algot L undb er g har gjort dialektuppteckningar i Nederluleå sommaren 1931 under omkring en månad. Reseunderstöd har betalats av statsanslag ock lotterimedel.
Fil. mag. E rnst L un db ä ck har gjort dialektuppteckningar ock i mindre omfattning även folkminnesundersökningar i Nederkalix under sammanlagt en månad sommaren
1931. Resekostnaderna ha täckts av statsanslaget.
Fröken Ella Ohlson gjorde den 81/8 1931 ett besök i
Salmis i Nedertorneå för instruktion av ortsmeddelare. Jfr
Västerbotten.
Av ortsmeddelare kan nämnas f. folkskolläraren A u g.
Nor dstr ö m, som besvarat vissa av arkivets frågelistor för
Nederluleå.
Närke. Fil. kand. Ma ja Ericsson har i samband med
en uppteckningsresa i Västmanland även besökt gränssocknar
i Närke ock där gjort folkminnesuppteckningar.
Fil. lic. E rik H olmk vist gjorde 17/7--22/7 en resa för
instruktion av ortsmeddelare ock för egna uppteckningar till
St. Mellösa samt gjorde uppteckningar om gruvtärmer i Hammars s:n. Resekostnaderna täcktes av statsanslaget.
Fil. stud. Linnea L ars son har i samband med uppteckningsarbete i Östergötland även gjort smärre folkminnesuppteckningar i Närke.
Kapten J. Ner é n har omkring två veckor under sommaren 1931 gjort dialektuppteckningar i St. Mellösa, som bekostats av lotterimedel.
Småland. Fil. lic. Ger tr ud Ar esk o g fortsatte under
sammanlagt 76 dagar sommaren ock hösten 1931 sina under-
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sökningar angående dialektförhållandena (i sht värbböjningen)
inom Kalmar län, varvid socknarna Misterhult, Ålem, Ryssby
ock Kristdala besöktes. Hon har åtnjutit resebidrag dels ur
statsanslaget, dels av lotterimedel ock av Kalmar läns södra
ock norra landstings anslag.
Fröken Lisbet Cla öss on upptecknade under omkring två veckor sommaren 1931 folkmål ock folkminnen
i Locknevi ock påbörjade vid midsommaren 1932 ånyo folkminnesuppteckningar i samma socken. Reseersättning har
utgått av lotterimedel.
Fil. stud. L. D anius har gjort smärre dialektuppteckningar i Hällebärga. Kostnaderna ha ersatts ur statsanslaget.
Fil. lic. G. Gr anb er g gjorde en upptecknings- ock in5
struktionsresa i landskapet under tiden 275-2V 1932, varvid
bl. a. socknarna Almesåkra, Malmbäck, Svännarum, Lönnebärga ock Målilla besöktes. Resekostnaderna ha ersatts ur lotterianslaget. Jfr Östergötland.
Docenten J. G ötlind företog 179-18/9 1931 en resa till Villstad för att värva ock instruera ortsmeddelare för denna
del av Småland. Resan stod i omedelbart sammanhang med
en resa till Västergötland.
Fil. lic. I. Modöer har under året gjort smärre folkminnesuppteckningar i socknarna Misterhult, Ryssby ock Ålem.
6
Fil. stud. Linnöa Mo •::H e r gjorde tiden 1816_20/ 1932
dialekt- ock folkminnesuppteckningar i Mönsterås, som ha honorerats ur lotterianslaget.
Bland ortsmeddelare må nämnas maskinisten C. G. N il sson i Skede ock härr Au g. Strömberg i Jät.
Med. stud. K. Åkerman gjorde under
- Södermanland.
omkring två veckor under sommaren 1931 dialektuppteckKlingar i St. Malm, som honorerades av lotterimedel.
Uppland. Professor Fl. Geijer ock fil. mag. Manne
Eriksson gjorde 279 1931 en instruktions- ock uppteckningsresa till Bälinge. Dessutom har Eriksson gjort smärre
dialekt- ock folkminnesuppteckningar i olika trakter i landskapet.
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Folkskolläraren J. Westin har även under detta år gjort
dialektuppteckningar på Möja. Hans ersättning har utgått av
lotterimedel.
Bland ortsmeddelare må nämnas lantbrukaren S. Erik ss o n, Ullfors, Tierp, som besvarat ett flertal frågelistor för
ö stervåla.
Värmland. Fil. kand. Ger tr ud Erikson har under
en månad sommaren 1931 gjort folkminnesuppteckningar i
Skillingsmark. Hännes resekostnader ha täckts av lotterimedel.
Fil. kand. Maja Ericsson gjorde 11/4_14/5 1932 uppteckningar i Karlskogatrakten samt i S. Råda ock Nysund.
Resan har bekostats av lotterimedel.
Västerbotten. Folkskolläraren Algot Lundberg har
under något mera än en vecka sommaren 1931 gjort dialektuppteckningar i Burträsk. Resan har ersatts ur statsanslaget.
Fru Greta Lindström-Nordlund har gjort smärre
dialektuppteckningar i Bjurholm under sommaren 1931.
Fil. stud. Ber til Nygren har fortsatt sitt arbete med
uppteckning av dialekt ock folkminnen i Norsjö. Ersättning
för hans kostnader har lämnats av statsmedel.
Fröken Ella Ohlson påbörjade, som redan i föregående
årsberättelse omnämndes, den 88/8 1931 folkminnesuppteckningar i Sävar ock fortsatte senare i Bygdeå ock Umeå landsförsamling till 22/8 med uppehåll tiden 18/7-18/8. Resekostnaderna ha ersatts ur lotterimedel.
Fil. lic. D. 0. Z e tt er h olm gjorde 8/7-6/7 1931 en resa
till Norsjö för samråd med undersökare i orten ock instruktion av ortsmeddelare samt för egna uppteckningar. Resan
bekostades av statsanslaget.
Västergötland. Fil. lic. Erik Abrahams on har under
sommaren ock hösten 1931 under en sammanlagd tid av mer
än tre månader gjort dialektundersökningar i socknarna Tunge,
Kilanda ock Östad av Ale härad. Resorna ha till en del honorerats av statsanslaget, till en del av Västgöta folkmålskommitt6 till en del ha de gjorts utan ersättning.
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Fil. stud. Maja B er g s tr and har gjort folkminnesuppteckningar under en månad sommaren 1931 i Vadsbo, Gudhems ock Vartofta härader. Resan har bekostats av lotterimedel.
Fil. mag. I. Da hlb ei g fortsatte sin i föregående årsberättelse omnämnda folkminnesuppteckningsresa i Främmestad
ock Tengene till den 19/7 1931, sammanlagt 33 dagar. Resan
har bekostats av lotterimedel.
Fil. stud. N. Gustaf sson gjorde under juli—aug. 1931
folkminnesuppteckningar under sammanlagt 24 dagar i S.
Kedurn, Finnerödja ock Fredsbärg, som honorerades av lotterianslaget.
Docenten J. Götlind har under arbetsåret gjort följande
resor i Västergötland: Under tiden 16/7_20/7 1931 besökte han
ortsmeddelare ock stipendiater i Skara, Korsbärga ock Tidaholm samt företog uppteckningar i Korsbärga ock Göteve.
Under denna resa höll han också föredrag om »Saga ock sägen
i Västergötland» vid Västergötlands Fornminnesförenings m. fl.
organisationers årsmöte i Skara. Under tiden 19/8_22/8 besökte
Götlind Håcksvik, Kinnarumma ock Fristad ock gjorde egna
uppteckningar samt besökte meddelare. Samtidigt besöktes
även Småland, se ovan! Tiden 244-64 1932 reste han vidare
till Västergötland ock hade därunder överläggningar med medarbetare ock granskade arbeten i Göteborg, Fristad, där kompletteringar gjordes till Västgötaordboken, ock Vänersborg.
Resan stod i omedelbart samband med G:s resa till Dalsland.
Hans resor ha bekostats av statsanslaget.
Fil. kand. H. Johansson har under tre veckor sommaren 1931 gjort dialektuppteckningar i Älekulla, som bekostats
dels av medel ur Älvsborgs läns landstings anslag, dels ur
statsanslaget.
Fil. kand. L. Ma d s 6Er har dels gjort uppteckningar om
fiske, dels gjort folkrninnesuppteckningar i Lyrestad ock Amnehärad.
Av ortsmeddelare må nämnas f. folkskolläraren A. J.
Björkman 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. kand. Maja Ericsson gjorde under
jan.—febr. 1932 en resa för uppteckning av folkminnen under sammanlagt två veckor, varunder socknarna Nora, Grythyttan, Hällefors, Ramnäs ock Viker besöktes. Under en följande resa i Värmland ock Närke besökte hon jämväl Västmanland ock gjorde uppteckningar i Viker tiden 234-6/6. Hännes resor ha bekostats av lotterimedel.
Fil. lic. E. Holmkvist gjorde sommaren 1931 en resa
för dialektuppteckning i Västmanland samt i Närke ock Östergötland. Han gjorde därunder uppteckningar i Nora s:n tiderna 9/7-16/7 ock 26/7-11/8 1931. Under tiden "is—% besökte
han Västerås, Irsta, Skultuna, Västerfärnebo ock Möklinta,
där uppteckningar gjordes. Han sammanträffade vidare med
meddelare från Kumla, Skerike ock Himmeta. Slutligen
gjorde han under tiden 24/12 1931—V, 1932 uppteckningar i
Nora ock Munktorp. Hans resekostnader ha ersatts ur statsanslaget.
Fru Rut Gianb er g gjorde 26/8 ock 29/3-3/4 1932 vid en
resa till Kopparbärg kompletteringar av material från Ljusnarsbärg med ledning av tidigare uppgjorda kompletteringslistor samt biträdde vid ordnande av fröken M. Forsslunds
samlingar. Resan har bekostats av lotterimedel.
Fil. stud. Gösta Lindskog har under omkring två veckor sommaren 1931 gjort folkminnesuppteckningar i Svedvi,
Säby ock Bärg, som honorerats av lotterimedel.
Fil. kand. Olof Norman har under sommaren 1931 gjort
dialektuppteckningar under film dagar i Ramsbärg, som honorerats av lotterimedel.
Fil. lic. W. Palmblad gjorde 26-30 aug. 1931 en resa
till Möklinta för att komplettera sina tidigare där gjorda folkminnesuppteckningar.
Bland ortsmeddelare skola här nämnas understödstagaren
F r. Ander sso n-V ester i Rällså ock f. hemmansägaren
Jo h. Larsson i Fläckebo, som båda besvarat vissa av
arkivets frågelistor, samt fru Ellen La ger gr e n, Uttersbärg, som gjort uppteckningar av folkminnen från ett flertal
orter i landskapet.
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Ångermanland. Professor H. Geijer besökte i samband
med sin tidigare omnämnda resa i Jämtland även Sånga, Ytterlännäs ock Multrå för samråd med Johan Nordlander rörande
förarbetena för utgivning av hans ordbok över Multråmålet
samt för kontrollundersökningar ock instruktion av upptecknare. Resan gjordes utan kostnad för arkivet.
Fil. mag. Manne Eriksson gjorde tiden 24-26 juni
1932 en resa till Anundsjö för instruktion av ortsmeddelare
ock gjorde samtidigt smärre dialektuppteckningar inom socknen. Resan utfördes på egen bekostnad.
Fröken Ella Ohlson gjorde i samband med ovannämnda
resa i Västerbotten sommaren 1931 ett besök i Örnsköldsvik,
där meddelare från Nätra erhöll instruktioner.
Fröken R ode Sjölund gjorde under tio dagar sommaren 1931 folkminnesuppteckningar i Trehörningsjö. Vidare
har hon gjort smärre uppteckningar i Själevad. Hennes resa
har bekostats av lotterimedel.
Fil. lic. D. 0. Z etter holm gjorde under omkring en ock
en halv månad sommaren 1931 dialektuppteckningar i Multrå
samt i mindre omfattning i Nordingrå, där även ortsmeddelare instruerades. Under januari 1932 gjorde han vidare under omkring två veckor uppteckningar i Multrå. Hans resor
ha bekostats av statsmedel ock lotterimedel.
Öland. Fil. lic. Ger tr ud Ar esk o g påbörjade den 28
juni 1932 en dialektuppteCkningsresa på Öland i sällskap med
fil. stud. L in n é a M o dA e r. Om deras resa skall meddelas
vidare i nästa årsberättelse.
Fil. kand. Maja Ericsson påbörjade Vo 1932 en resa
på norra Öland för att insamla svar på Landsmålsarkivets
frågekort 1-50. Under samma resa, som delvis bekostades
av Svenska Turistföreningen, gjordes undersökningar för turistföreningens räkning.
Östergötland. Teol. ock fil. kand. Har Ty Aldenius
har sommaren 1931 under omkring två veckor gjort fölkminnesuppteckningar i Fivelstad ock Bjälbo, som honorerats av
lotterimedel.
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Fil. mag. Per Andersson har gjort smärre folkminnesuppteckningar i Regna.
Teol. stud. E. E d s tr öm har sommaren 1931 under nära
två veckor gjort folkminnesuppteckningar i Trehörna, som
honorerats av lotterimedel.
Teol. stud. S. E ds tr öm har sommaren 1931 under en
månad gjort folkminnesuppteckningar i Trehörna. Resan har
bekostats av lotterimedel.
Fil. stud. Karin Fr anss on har under fäm dagar gjort
dialektuppteckningar i östra Ryd. Resan har bekostats av
statsanslaget.
Fil. lic. Gunnar Gr anber g gjorde 11/7_16/7 samt "/,
1931 en resa för instruktion av ortsmeddelare ock för egna
uppteckningar, varvid bl. a. Trehörna, Vadstena, Motala,
Skänninge, Mjölby, Sya, Björsäter ock Vårdnäs besöktes. Under en ny resa för uppteckning av folkminnen 31/8-9/9 1931
besöktes på nytt samma orter samt dessutom bl. a. Hällestad,
Kristbärg, Brunneby, Lönsås, Fornåsa, Kisa, Tidersrum, Kimstad ock Krokek. Den 19/5_21/5 1932 besökte han Tidersrum
ock N. Vi; jfr Småland! Resorna bekostades av lotterimedel.
Fil. lic. E. H olmk vist gjorde 28/7-25/7 1931 en resa för
uppteckning av gruvtärmer i Åtvidaberg ock Värna. Resan
bekostades av statsmedel.
Fil. stud. Harr y Johansson upptecknade folkminnen
i örbärga sommaren 1931 under två veckor ock påbörjade i
juni 1932 uppteckningsarbete i Tjällmo. Resorna ha ersatts
av lotterimedel.
Fil. stud. Bir git Jönsson gjorde under två veckor
sommaren 1931 dialektuppteckningar i Tjärstad, som honorerats av lotterimedel.
Fröken Linn é a Larsson har under sommaren 1931
gjort smärre folkminnesuppteckningar i Vinnerstads m.
s:nar (jfr Närke!), som honorerats av lotterimedel.
Fil. kand. Ebbe Ting s tr öm har under tio dagar sommaren 1931 gjort folkminnesuppteckningar i Vånga, Stjärnorp
ock Kullerstad, som honorerats av lotterimedel.
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Utrikes orter. Rektor Gide o n Danell påbörjade i slutet av juni 1932 en resa för dialektuppteckning i Estlands
svenskbygder, varom vidare i nästa årsberättelse. Resan honorerades av 1932 års lotterimedel.
Fil. lic. Nils Tiberg påbörjade, som i föregående årsberättelse omnämnts, den "Io 1931 en resa till Estland, som
avslutades den 26/7. Under denna resa besökte han Ormsö, där
han samarbetade med fil. mag. V. W. Forsblom ock fil. mag.
E. Lagus från Hälsingfors, Dagö, där han sammanträffade
ock samarbetade med mag. phil. P. Ariste från Dorpat, samt
Odinsholm, Lilla ock Stora Rågö ock Vichterpal. Han gjorde
dessutom studier i Eesti Rahva Muuseum i Dorpat. Den 28
juni 1932 anträdde han en ny resa till Estland, för vilken närmare skall redogöras i nästa årsberättelse. Hans resor ha bekostats av 1931 ock 1932 års lotterianslag.
Även under detta år har folkskolläraren T. Gärdstr öm
gjort folkminnes- ock dialektuppteckningar på Ormsö.
Om Geijer s- ock C a mp b ells gemensamma resa till
Tyskland har talats i det föregående ock likaså om Götlinds
resa till Danmark (s. 63).
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Översikt av inkomster ock utgifter
för under budgetåret 1/7 1931-3°4 1932 från landsmåls=
arkivet 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:
Statsanslag för tiden 1/7 1931-3% 19321

kr. 19,120: 00
Summa kr. 19,120: 00

Utgifter:
kr. 6,000: 00
Arvoden: till M. Eriksson
„ 3,300: 00 kr. 9,300: 00
„ D. Jönsson
Tillfällig arbetsjälp för förvaltningsändamål
4,239: 13
59
Reseersättningar
5,050: 35
Materialier ock diverse expenser
530: 52
19
Summa kr. 19,120: 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. 25.
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2. Redogörelse för de landstingsmedel för kalenderåret 1931,
för vilka Landsmålsarkivet är redovisningsskyldigt.

—
Jämtlands 1
73: 25
Jönköpings 1.
5: 00
Kalmar 1. norra
—
Kalmar 1. södra
1:95
Kopparbärgs 1
—
Kronobärgs 1.
Västernorrlandsl. 100:00
180: 20

iSum ma

Behållning
8
%2 1331

Su mm a

Influtna medel 1under
tiden / 1— "//2
1931

hålln
Be
i i 19 ing
31
i

Landsting

Utbetalningar
tiden
un1der 81
/1- / 12
1931

Utgifter

Inkomster

—
500: 00
500: OG 500: 00
600: 00
—
73: 25
73: 25
73: 25
—
105: 00
100: 00 105: 00 105: 00
—
150: 00
—
150: 00
150: 00 150: —
4: 70 3,001:95
3,000:00 3,001:95 2,997: 25
250: 00
250: 00
250: —
250: 00
—
—
600:00 600:00
600: 00
500:00
4,500: 00 4,680: 20 3,575: 50 1,104: 70 4,680: 20

Av 1931 års landstingsmedel belöper på tiden 1/7-81/12 1931 föliande

Inkomster:
kr. 1.522: 20

Behållning ib 1931

Summa kr. 1,522: 20
Utgifter:
1/7_81
112 1931
För arbeten under tiden
Behållning 8 '42 1931

kr: 417: 50
,, 1,104: 70
Summa kr. 1,522: 20

Av 1932 års landstingsanslag belöper på tiden 1/,-84/8 1932 följande
Inkomster:

ih0

Behållning 14
Influtna medel 171-30/6 1932

kr. 1,104: 70
,, 3,500: 00
Summa _kr. 4,604: 70

Utgifter:
För arbeten under tiden 1/1-3°/8 1932
Behållning 896 1932

kr. 2,063: 44
2,541: 30
Summa kr. 4,604: 70
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3. Redovisning för till Landsmålsarkivets disposition stående
gåvomedel ock tillfälliga anslag under tiden V, 1931-2% 1932.

Utbetalningar
under tiden
V, 19311932

cc"

5
0
E
5
ro

to
A co
,.
—
gi cr,
rci --1
'ål)

In f lutna medel
tiden
under
1/ 19317
00/
6 1932

Givare eller
förmedlare av
gåvor

AO
E2. ro

'14

:g '-

-2

'

Su mm a

Utgifter

Inkomster

700:00
515: 77 1,215:77
1,215: 77
—
W. Murray
1,215:77
Rättstavningssäll—
553: 40 553: 40
—
553: 40
553: 40
skapet
Medlemmar ur
Ångermanlands
186: 50 1,666: 00
366: 00 1,300: 00 1,666: 00 1,479: 50
gille
—
—
100: 00 100: 00
100: 00
100: 00
M. Carlgren
2_
_
74:50
7450
74:50
74:50
S. Åsander
2,309: 67 1,300: 00 3.609: 67 2,179: 50 1,430: 17 3,609: 67

4. Redovisning för 1930 års lotterimedel för tiden 1/7-20/9 1931.1

Behållning den 1/7 1931

Inkomster:
•

kr. 2,225: 66
Summa kr. 2,225: 66

Utgifter:
kr. 255: 25
„ 1,076: 00
fl
894: 41 kr. 2,225: 66
Summa kr. 2,225: 66

Reseersättningar
Uppteckningshonorar
Materialier ock expenser

5. Redovisning för 1931 års lotterimedel för tiden
1 /7 1931-2% 1932.2
Inkomster:
Anslag beviljat genom k. resolution 21/s 1931

kr. 80,000: 00
Summa kr. 80,000: 00

föregående årsberättelse, Sv. landsm. 1931, s. 126 not 2.
Jfr
ovan s. 26 f.
2

i Jfr
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Utgifter:"
L För folkmålsundersökningar.

Allmänna arbeten:
kr. 3,151: 00
Frågelistarbetet
„ 1,631: 30
Extra arbetsjälp
„ 5,416: 10
Resor
Uppteckningshonorar
,, 9,510: 40 kr. 19.708: 80
Särskilda landskapsundersökningar:
kr. 3,294: 60
Rörande Dalarna
„ 8,672: 25
Västmanland
„ 5,563: 50
Östergötland
„ 3,998: 00
Västergötland
östsvenska mål
„ 1,879: 00 „ 23,407: 35 kr. 43,116: 15
II. För folkminnesundersökningar.
kr. 9,000: 00
3,258: 75
„ 4,711: 15
„ 5,336: 55

Fil. dr. Å. Campbell
Biträde för katalogisering
Extra arbetsjälp
Resor
Uppteckningshonorar

5, 5,573: 40 kr. 27,879: 85

III. För gemensamma kostnader.
Materialier ock expenser
Tryck ock annan reproduktion
Räntekostnader å lån

kr. 6,654: 97
1,038: 58
5) 1,231: 53 kr. 8.985: 08
Summa kr. 79,981: 08
18: 92

Behållning 3(5/6 1932

Summa kr. 80,000: 00

6. Redovisning för 1932 års lotterimedel.'
Inkomster:
Förskott av anslag beviljat genom k. resolution 20/5 1932 kr. 833: 00
Summa kr. 833: 00
Utgifter:
Reseförskott för folkmålsuppteckning
Uppteckningshonorar

kr. 800: 00
5, 33: 00 kr. 833: 00
Summa kr. 833; 00

1 Se ovan s. 27.
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7. Redovisning för av Landsmålsarkivet disponerade
räntemedel m. m.
Inkomster:
Behållning 1/7 1931
Under året upplupna räntor
Överfört från "Diversekonto"

kr. 1,309: 12
12: 83
59

256: 39 kr. 1,578: 25

Summa kr. 1,578: 25
Utgifter:
Revisionskostnader
Behållning 30/6 1932

kr.
,9

85: 50
1,492: 75 kr. 1,578: 25

Summa kr. 1,578: 25

B. Medel förvaltade av särskilda föreningar
ock styrelser i Uppsala.
1.

Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens undersökning i
Uppsala räkenskaper för tiden 1/7 1931—"/6 1932.
Inkomster:

Behållning 1/7 1931
Under året upplupen ränta

kr. 1,759: 26
69: 99 kr. 1,828: 35
Summa kr. 1,828: 35
Utgifter:

Fil. lic. E. Törnquist
Behållning 3% 1932

kr.
3,

64: 00
1,764: 35 kr. 1,828: 35

Summa kr. 1,828: 35
2. Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommitU i Uppsala
under tiden 1/7 1931—"/„ 1932.
Inkomster:
Behållning 1/7 1931
Älvsborgs läns landstings anslag för år 1931
Inkomst av "En västgötabok"
Under året upplupen ränta

kr. 1,759: 95
500: 00
59
30: 00
42:
60
55
99

Summa kr. 2.332: 55
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Utgifter:
kr.

Hr Klas Olofsson, Fristad
Fil. mag. H. Johansson, Göteborg
Fil. lic. E. Abrahamson, Göteborg
Behållning 3°/6 1932

55

55
99

200: 00
200: 00
200: 00
1,732: 55

Summa kr. 2,332: 55

Sammanfattning av redogörelserna för sär=
skilda kassor under budgetåret 1931-1932.
Inkomster.
Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala.
Statsanslag för tiden 77 1931-3°/s 1932 kr. 19,120: 00
„ 5,022: 20
Landstingsanslag 1/7 1931-3% 1932
" 3,609: 67
Gåvomedel 1/7 1931-3Vs 1932
„ 2,225: 66
1930 års lotterimedel
„ 80,000: 00
1931 års lotterimedel
833: 00
1932 års lotterimedel
„
1,578:
25 kr. 112,388: 78
Besparade räntor m m
Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
kr. 1.759: 26
1931
Behållning 1/7
1,828: 35
Inkomster 1/7 1931-3% 1932
55
69: 99 kr.
2. Av Västgöta folkmålskommitt6
Behållning 1/7 1931
Inkomster

kr. 1,759: 95
572: 60 kr.
55

2,332: 55

Summa kr. 116,549: 68

Utgifter.
A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala.
Utbetalningar av statsanslaget 1/7 1931kr. 19,120: 00 kr. 19,120: 00
313/6 1932
Transport 19,120: 00
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Transport 19,120: 00
Utbetalningar av landstingsanslag 1/7 193130/6 1932
'
kr. 2,480: 90
Behållning av landstingsanslag 30/6 1932
„ 2,541: 30 kr. 5,022: 20
Utbetalningar av gåvomedel
1/7 1931—H/6 1932
kr. 2,179: 50
Behållning av gåvomedel
„ 1,430: 17
30/6 1932
3,609: 67
Utbetalningar av 1930 års lotterimedel... „ 2,225: 66
Utbetalningar av 1931 års
lotterimedel 1/7 1931—
H/6 1932
kr. 79,981: 08
Behållning av 1931 års lot18: 92
terimedel 30/6 1932
80,000: 00
Utbetalningar av 1932 års lotterimedel
833: 00
15/6-3% 1932
Utbetalningar av räntemedel
1/7 1931—H/6 1932
kr.
85: 50
Behållning av räntemedel
30/6 1932
1,492: 75
1,578: 25 kr. 112,388: 78
B. Medel förvaltade av särskilda styrelser
i Uppsala.
Av Styrelsen för östgötamålens
undersökning.
64: 00
Utbetalningar under tiden 1/7 1931—H/6 1932 kr.
„ 1,764: 35 kr.
Behållning 3 /6 1932

1,828: 35'

Av Västgöta folkmålskommitt6
Utbetalningar under tiden 1/7 1931-3°/6 1932 kr. 600: 00
Behållning 3°4 1932
1,735: 55 kr.

2,332: 55

Summa kr. 116,549: 68

6 Sv. landsmål 1932

Årsberättelse
från landsmålsundersökningarna i Lund.
1931 1932.
1. Organisation, ekonomi, förvaltning.
Det nya institutet för landsmålsundersökningarna i Lund,
benämnt Landsmålsarkivet i Lund, har haft samma ledning
ock organisation som under första arbetsåret. Som styrelse
har centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund fortfarande fungerat. Denna har bestått av professor Elof Hellquist,
ordförande, professor Emil Olson, sekreterare, förste bibliotekarien Bert Möller ock docenten C. W. von Sydow. Institutets skattmästare har varit professor Emil Olson.
Landsmålsinstitutets föreståndare har liksom föregående år
varit docenten ock lektorn N. Lindqvist.
Det statsanslag, som anvisats för bestridande av kostnaderna för landsmålsinstitutets värksamhet, har under budgetåret utgjorts av 18,820 kr., varav 9,040 kr. använts till expenser (samlingarnas ordnande, katalogisering ock vård,
extra arbetskrafter, materialier, tjänsteresor m. m.) och 9,780
kr. utgått som avlöning åt föreståndaren. Då denne från ock
med den 1 jan. 1931 uppflyttats i den 28 lönegradens 30 löneklass ock endast ett belopp på 480 kr., motsvarande ett ålderstillägg, reserverats för dylikt ändamål, ha de medel, som behövts för utbetalning av de två ytterligare ålderstillägg, som
tillerkänts föreståndaren, måst tagas ur anslaget för expenser,
vilket därför under arbetsåret fått vidkännas en sänkning från
10,000 kr. till 9,040 kr.
Liksom föregående år har understöd lämnats för kalenderåret 1931 av Kalmar läns södra landsting med 150 kr.
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För undersökningarnas bedrivande har centralstyrelsen kunnat utnyttja följande anslag ur lotterimedel: dels ett belopp av
15,000 kr., som beviljades den 21 maj 1931 ock utföll den 18
juni 1932, dels ett tilläggsanslag på 7,000 kr., som beviljades den
4 dec. 1931 ock utföll i juli 1932. Då det större anslaget först
den 18 juni 1932 ställdes till centralstyrelsens förfogande ock
det mindre anslaget först efter arbets- ock budgetårets slut utanordnades, har institutet för uppteckningsarbetets bedrivande
under hela året varit hänvisat till genom bank upplånade medel, som sedermera med nämnda anslag återbetalts.

2. Personal ock tjänstgöringsförhållanden.
Institutionens personal har under året utgjorts av, utom
föreståndaren docent L in d qv is t, fil. kand. Ing em ar
Inger s, amanuens, och fröken D a gm ar W a h lgr en,
skrivbiträde.
L in dq vis t har tjänstgjort under tillsammans 10 1/2 månader. Han har haft tjänstledighet för sjukdom 1/7-2/7, 97-116
1/12_12/12, 14/12, 4/4_8/4
8, I
ock för semester 204_4/8, O/8_22/14111Y
1
eller tillsammans 44 dagar, varav 3 under första halvåret 1932.
Hans arbete har i första hand bestått i ledning av institutionen
ock övervakning av arbetets gång. Han har med jälp av amanuensen uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar ock ansökningar om understöd av skilda slag. Bland annat har han
upplagt ock med biträde av amanuensen utarbetat en generalplan för landsmålsarkivets i Lund undersökningar under
de närmaste 7 åren, vilken bifogades ansökan om lotterianslag
den 30 dec. 1931: Han har övervakat arbetet med arkivets nyinredning ock uppgjort ett nytt system för registrering ock
förvaring av handlingar rörande arkivets organisation ock
förvaltning. Slutligen har han granskat ock värderat inkomna
samlingar ock instruerat upptecknare.
En offentlig instruktionskurs för landsmålsupptecknare har
av Lindqvist hållits under tiden 19/4-29/4. Den omfattade tillsammans 12 föreläsnings- ock övningstimmar. Kursen be-
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vistades av 34 deltagare. Efter den offentliga instruktionskursen fingo alla de deltagare, som anmält sig för sommarens
uppteckningsarbeten, under tiden 12/5-15 /0 genomgå privata
repetitionsövningar, varvid de av föreståndaren gruppvis tränades i uppteckning efter genuint dialekttalande personer.
Antalet timmar för dessa privata övningar uppgingo till ett
säxtiotal. Frånsett dessa föreläsningar ock övningar för stipendiater i Lund ha längre eller kortare utbildningskurser givits åt följande personer: fil. mag. Sonja Hall~, Vimmerby,
fil. mag. Erik Johannesson, Tolg, lantbrukaren Emil Johansson, Bärgunda, snickaren Johan Nilsson, V. Torsås, jurnalisten
Helga Persson, Höör, ock chauffören Ernst Törnqvist, Väckelsång. Lindqvist har dessutom lämnat bygdemeddelarna skriftliga instruktioner, dels individuellt genom korrespondens, dels
genom utarbetande av en vägledning för bygdemeddelare, som
tillställts samtliga medarbetare i bygderna. För övrigt har
som jälpreda använts Gunnar Hedströms »Vägledning vid dialektuppteckningar i södra Sverige».
Lindqvist har under arbetsåret fortsatt den förra året påbörjade kontrolläsningen ock granskningen av P. N. Pete rsons i Vallda stora ordsamling till Valldaordboke n. Hr Peterson vistades nämligen i Lund under
tiden 17/5_28/9, varvid ytterligare omkring en tredjedel av materialet genomgicks (till ock med bokstaven r).
Resor. Följande tjänsteresor hava av Lindqvist företagits:
1/2_9/2, 9/2_9/2,
till Uppsala 29/2_29/2, 7/11_19/11, 19/12_91/12,
14_9/5, 18/6_29 6 för genomgång ock granskning av material
/
från gränsen mellan medel- ock sydsvenska dialekter samt för
konferenser med arkivets föreståndare, professor Geijer, rörande gemensamma arkivspörsmål. I samband med flertalet
av dessa resor gjordes 25/0 ,28/,9, 12 /11, 192, 44, 2/5, 10 /5 även besök
i Stockholm i Ecklesiastik- ock Handelsdepartementen ock
hos kanslerssekreteraren för rådfrågning ock överläggning
rörande arkivets angelägenheter.
till Nässjö med omnäjd "/», 11/5 ock till Alvesta med omnäjd jämte V. Torsås 1O/3--13/5 (i samband med resor till Uppsala) för anskaffning ock instruering av bygdemeddelare.
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Inger s har tjänstgjort i arkivet under sammanlagt 9 månader. Hans arbete har omfattat akcessionsföring, ordnande
ock katalogisering av till landsmålsarkivet inkomna samlingar; renskrivning av äldre, i koncept föreliggande samlingar samt jämte föreståndaren: värkställande av vissa utredningar ock kostnadsberäkningar; granskning av manuskript
till frågelistor, granskning av inkomna samlingar ock expeditionsarbete. Under året har han under 6 veckor företagit undersökningsresor, huvudsakligen i Harjagers härad (se s. 91).
Dagmar Wahlgren har tjänstgjort som skrivbiträde
under 12 månader med undantag av tiden 25/7_28/7 1931, då
hon åtnjöt semester, samt den 9/2—% ock 275 1932, då hon var
frånvarande på grund av sjukdom. Hon har ordnat, räknat
ock signerat inkommet material, utskrivit brev ock handlingar
samt biträtt vid katalogisering ock expeditionsarbete.
Tillfällig ar b ets jäl p. Förste bibliotekarien Anders Malm ock fil. doktor Erik Bruhn ha biträtt vid granskningen av inkommande material (se under mom. 4 nedan).

3. Samlingarnas tillväxt, uppställning ock vård.
Utöver de samlingar, som härrörde från de olika landsmålsföreningarna ock som under föregående arbetsår införlivades
med landsmålsarkivet (se föregående årsberättelse), har ytterligare följande material inkommit från Halländska landsmålsföreningen: 8 h. 4:o, 1 h. 8:o, 61 bl. fol., 56 bl. 4:o ock 219
bl. 8:o, det mästa tillhörande P. N. Petersons i Vallda samlingar.
Vid arbetsårets ingång utgjorde m anuskr ip tb es tå nd e t 10 h. fol., 72 h. 4:o, 201 h. 8:o ock 10 h. 16:o samt 1,638
bl. fol., 2,134 bl. 4:o, 892 bl. 8:o ock omkr. 560,000 bl. 16:o.
Ar bet sår ets nyf ör vår v. Under året har landsmålsarkivets manuskriptbestånd ökats med 10 h. 4:o, 2 h. 8:o, 109
bl. fol., 5,790 bl. 4:o, 266 bl. 8:o ock 89,262 bl. 16:o (därav 2,354
ortnamn, personnamn ock öknamn). Det utgör således nu
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10 h. fol., 82 h. 4:o, 203 h. 8:o ock 10 h. 16:0 samt 1,747 bl.
fol., 7,924 bl. 4:o, 1,158 bl. 8:o ock omkr. 649,000 bl. 16:0.
Lokalförhållandena. Sedan den 1 augusti 1931 har landsmålsarkivet sin lokal i rummet litt. E i andra våningen av gamla
bibliotekshuset, som tidigare disponerats av juridiska fakulteten såsom auditorium. Av detta ganska stora rum förfogar
landsmålsarkivet endast över omkring hälften (den norra delen), under det den andra hälften är anvisad till lokal åt Lunds
universitets folkminnesarkiv. För de två närmaste årens behov torde utrymmet vara tillräckligt, liksom lokalen har sina
företräden genom det centrala läget i närheten av universitetshuset ock humanistiska sektionens seminariebibliotek.
Uppställning, katalogisering m. m. I november månad 1931
tog landsmålsarkivet i bruk den i föregående årsberättelse omnämnda nya inredningen, bestående av 15 kortfackskåp samt
2 bokhyllor ock 1 kartskåp. Skåpen, som betingat en kostnad
av 125 kr. stycket, äro särdeles rymliga ock prydliga. övre
delen av varje skåp innehåller 32 fack av för sede'slappar avpassad form, ock varje fack rymmer c:a 3,000 lappar, vadan
plats kan beredas för omkring 90,000 ordlappar i varje skåp.
Skåpens nedre del upptages av större utdragslådor av varierande storlek, avpassade för samlingar av annat format (folio,
kvart ock oktav). I januari 1932 kunde arkivet med jälp av
överblivna medel från det i förra redogörelsen omtalade anslaget på 3,100 kr. anskaffa två nya arbetspulpeter jämte
skrivstol, ock i april ytterligare en stol.
Katalogiseringen ock registreringen av samlingarna har fortgått efter samma grunder som föregående år, för vilket hänvisas till föregående årsberättelse. Under året ha dessutom
handlingar rörande organisation ock förvaltning ordnats i särskilda kartonger, samt ett diarium upplagts för alla inkommande handlingar.
Bibliotek. Biblioteket har under året undergått en mindre
ökning genom inköp ock gåvor. Några medel för en större
utvidgning av bokbeståndet ha på grund av det minskade
statsanslaget icke stått till förfogande.
Gåvor. Gåvor till landsmålsarkivet (i form av tryck eller
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manuskript) ha erhållits från följande enskilda personer eller
institutioner:
Red. av Acta philologica scandinavica, Köpenhamn
Mag. art. Poul Andersen, Köpenhamn
Fil. d:r Erik Bruhn, Lund
F. d. stationsinspektor 0. Cappelin, Lund
Fil. d:r Gunnar Hedström, Lund
Amanuens Ingemar Ingers, Lund
Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs
högskola
Kamrer N. Jönsson, önnestad
Landsmålsarkivet, Uppsala
Docent Natan Lindqvist, Lund

Bibliotekarie Anders Malm, Lund
Bibliotekarie Bert Möller, Lund
Professor Erik Noreen, Lund
Herr P. N. Peterson, Vallda
Professor Jöran Sahlgren, Uppsala
Stranda härads hembygdsförening, Mönsterås
Docent C. W. von Sydow, Lund
Fil. d:r C. G. Tengström, Göteborg
Udvalg for folkemål, Köpenhamn
Universitetsbiblioteket, Lund.

Besök. Antalet antecknade besök å landsmålsarkivet har
under året uppgått till 1,322. Längre studiebesök ha avlagts
av följande personer: Fil. mag. Sonja Hall&n, Vimmerby
(19/4-29/4), fröken Helga Persson, Höör (19/4-80/4), härr Ernst
Törnqvist, Väekelsång (19/4-29/4 ) ock härr P. N. Peterson,
Vanda (18/5-26/5), härr Emil Johansson, Bärgunda (30/5-4/6),
härr Johan Nilsson, V. Torsås (78-4/6) ock fil. mag. Erik Johannesson, Tolg (14/6-1h /8).

4. Arkivarbeten, materialets bearbetning
ock tryckning.
Beträffande katalogiserings- ock registreringsarbeten hänvisas till mom. 2 (s. 85) ock mom. 3 (s. 86). Äldre samlingar ha
i stor utsträckning ordnats i bokstavsordning, stämplats ock
räknats. En del äldre primäruppteckningar från Bara härad
ha renskrivits av amanuensen. Under året ha således omkr.
3,000 bl. 16:o utskrivits. Allt inkommande material har genomgåtts ock granskats av Lindqvist ock Ingers, varvid arbetet
i stort fördelats så, att den förre granskat materialet från Små-
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land, Halland ock Blekinge, medan den senare granskat skånematerialet. Understundom har Lindqvist även genomgått det
senare, medan Ingers någon gång biträtt vid granskningen av
blekingematerialet. Vid granskningen ha oftast beriktiganden
ock förtydliganden begärts av meddelarna, ock de därav föranledda kompletteringarna ha införts i respektive samlingars
slut på blad av samma format med löpande paginering ock
med hänvisningar från efterfrågade ställen till motsvarande
förklaringar.
Enstaka samlingar av skånematerialet, särskilt de från
Vemmenhög, ha kostnadsfritt granskats av den framstående
kännaren av denna trakts mål, förste bibliotekarien Anders
Malm. En samling från Luggude härad har dessutom granskats av fil. doktor Erik Bruhn.
En vägledning för bygdemeddelare har utarbetats av föreståndaren med biträde av amanuensen.
På grund av att arkivets värksamhet tills vidare koncentrerats på insamling av nytt material, ha instruktion, granskning
ock katalogisering krävt så mycket arbete, att föga tid blivit
över för bearbetning ock andra arkivarbeten. Något har dock
medhunnits, varav följande kan förtjäna framhållas:
Lindqvist har, till större delen utom tjänstetid, gjort förarbeten till en frågelista rörande syntaxen, särskilt lämpad för användning i götalandskapen.
Ingers har utom tjänstetid utarbetat en översikt över litteraturen på skånsk dialekt (sedermera tryckt i Skånes hembygdsförbunds årsbok 1932) samt en orientering över Hallands
folkmål (avsedd att tryckas i Svensk uppslagsbok).
Vid sidan av den ovan (mom. 2, s. 84) nämnda granskningen
av Valldamaterialet har Lindqvist även hunnit ägna någon
tid åt Valldaordbokens redigering för tryck, sedan principerna
för uppställningen efter överläggning med härr P. N. Peterson
i huvudsak klarnat.
För ordbokens tryckning ha kostnadsförslag infordrats från
ett flertal tryckerifirmor, ock med stöd därav torde man
kunna beräkna kostnaderna till omkr. 25,000 kr. Värket är
avsett att tryckas under 5 år med ett häfte på omkr. 250 sidor
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per år. För finansiering av tryckningen ingick centralstyrelsen den "/„ 1931 till förvaltarna av respektive Humanistiska
fonden ock Längmanska kulturfonden med en anhållan om
10,000 kr. från vardera, fördelade på 5 år med 2,000 kr. om
året. Ansökningarna resulterade i att Längmanska kulturfondens nämnd den 8 mars 1932 ock Kungl. Vitterhetsakademien
(för Humanistiska fonden) den 18 mars samma år ställde vardera 2,000 kr. till förfogande för arbetets tryckning. En ansökan för samma ändamål hos Kungl. Maj:t om ett bidrag på
1,000 kr. för budgetåret 1932-1933 ur reservationsanslaget
till utgivande av lärda värk har däremot icke beviljats. Centralstyrelsen fortsätter dock att undersöka nya möjligheter för
företagets finansierande.
Landsmålsarkivet har innevarande arbetsår påbörjat utgivandet av en skriftserie, »Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund». Som första del i serien utkom i april 1932 Gunnar Hedströms avhandling »Sydsmåländska folkmål I», vilken
efter en inledande översikt ock karakteristik av sydsmåländska
dialektområden jämte en exkurs om diftongering av e, lämnar
en ingående behandling av de äldre starktoniga vokalerna kort
ock långt i, y ock ö, långt e samt kort 0 ock u. Författaren,
som ett 10-tal år varit ledare av Småländska landsmålsföreningens insamlingsarbete, har byggt sin avhandling huvudsakligen på i landsmålsarkivet befintligt material, vilket till
stor del upptecknats av honom själv. Till kostnaderna för materialets bearbetning har landsmålsarkivet bidragit med ett
belopp av kr. 1,000.
Närmast följande delar i skriftserien bliva en fortsättning
av Hedströms avhandling (återstående starktoniga vokaler)
samt P. N. Petersons Ordbok över Vallda-målet.

5. Insamlingsarbetet 1931-1932.
Här nedan meddelas en landskapsvis ock häradsvis uppställd
översikt över det material, som under året inkommit till landsmålsarkivet. Däremot angives icke sådant insamlingsarbete,
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som visserligen blivit igångsatt, men vars resultat ännu icke
inkommit.
Skåne.
Skåne i allmänhe t. Av stärbhuset efter framlidne lärovärksadjunkt Otto Anderberg har landsmålsarkivet inlöst dennes efterlämnade uppteckningar, varibland märkas omkr. 2,200
bl. 16:o ordsamlingar, ordspråk, talesätt m. m. från olika delar av provinsen. Jfr nedan.
Albo här a d. Fil. kand. Nils Nilsson har å Knäbäcks fiskläge i Ravlunda insamlat 654 ord. — Fru Signe Forsberg har
värkat som ortsmeddelare för Brösarp ock har gjort uppteckningar utgörande 61 bl. 4:o ock 1,227 bl. 10:o.
Bara här ad. Som ortsmeddelare har värkat lantbrukaren Per Andersson, som i Lyngby s:n upptecknat 76 bl. 4:o
ock 491 bl. 16:0.
B jär e här a d. Ortsmeddelaren, folkskolläraren Emil Söderman, har från V. Karup upptecknat 1,737 ord.
Frosta här a d. Fil. stud. Nils Bengtsson har i Hunnebärga by i Harlösa gjort uppteckningar, utgörande 36 bl. 4:o ock
2,243 bl. 16:o. — Bibliotekarie Anders Malm har såsom gåva
överlämnat 62 bl. 16:0 med äldre uppteckningar från Munkarp
efter meddelande av L. A. Nyrup. — Fil. kand. Nils Nilsson
har som resultat av undersökningar i Fulltofta, Hörby ock
Lyby inlämnat 3,196 bl. 16:o. — Som ortsmeddelare har tjänstgjort arbetaren Aug. B. Lantz, vars uppteckningar, från trakten av Löberöd, uppgå till 721 bl. 4:o.
Frosta härad kan nu i såväl grammatiskt som lexikaliskt
hänseende räknas till de bäst undersökta i Skåne.
Färs här a d. Fil stud. Nils Bengtsson har åstadkommit
en samling täxter (sägner, folktro m. m.) från Tolånga, utgörande 54 bl. 4:o, ock amanuens I. Ingers har inlämnat uppteckningar från Vomb, utgörande 2,000 bl. '16:o.
Gärds här a d. I framlidne läroverksadjunkt Otto Anderbergs samlingar, som inlösts till arkivet, befunno sig även 82
bl. 16:o dopnamn, excerperade ur N. Åsums kyrkoböcker
1815-1840. — Fil. kand. Nils Nilsson har undersökt målet i
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Hörröd ock Maglehem, varvid insamlats 980 ord i Hörröd ock
1,314 i Maglehem, ock amanuens I. Ingers har såsom gåva
överlämnat tidigare företagna uppteckningar från samma orter, bestående av 400 bl. 16:o. — Som ortsmeddelare har värkat kamrer N. Jönsson, önnestad, som insamlat ordspråk ock
ordstäv ock anordnat en pristävlan i Nyaste Kristianstadsbladet över linodling ock linberedning i nordöstra Skåne, vars
resultat tillfallit landsmålsarkivet. Från Gärds härad inkommo
9 redogörelser över ämnet. Jfr nedan.
Har ja g er s här a d. Från undersökningar i olika delar av Harjagers härad har amanuens I. Ingers avlämnat 3,172
bl. 16:0, därav 856 bl. 16:0 från Vikhögs fiskläge.
In g elst a ds här a d. Huvudparten av de samlingar,
landsmålsarkivet övertagit efter framlidne adjunkt 0. Anderberg, utgöres av dennes ordsamlingar över Ingelstadsmålet,
uppgående till 2,967 bl. 16:o ock härrörande från omkring
1890. Därmed följde 15 bl. växlande format med dialekttäxter.
Luggud e härad. Arbetaren Aug. B. Lantz, Hälsingborg,
har företagit en insamling av fiskareyrkets tärminologi å följande av häradets fisklägen, nämligen Pålsjö, Gravarna, Hittarp
ock Domsten. Resultatet utgör 688 bl. 16:o.
N. Åsbo här a d. Som ortsmeddelare ha tjänstgjort fru
Signe Forsberg för Risebärga ock målarmästaren Ernfrid
Tangell för Oderljunga. Fru Forsbergs samlingar bestå av
239 bl. 16:0 ock härr Tangells av 147 bl. 4:o.
Onsjö här a d. Fröken Helga Persson har i Trollenäs
insamlat 4,220 ord ock• har dessutom värkat som ortsmeddelare för Bosarp, där 109 bl. 4:o upptecknats. — F. d. kyrkoherde M. Rosén har fortfarande gjort uppteckningar över
Reslövsmålet ock har under året insänt 2,400 bl. 16:o.
0 xie här a d. Fru Ester Lund&I-Gullander har påbörjat
arbete såsom ortsmeddelare för Oxie s:n ock har hittils gjort
uppteckningar till ,15 bl. 4:o.
R önnebärgs härad. Fil. d:r Erik Bruhn har fortsatt
tidigare företagna undersökningar i Härslöv ock inlämnat 2,023
bl. 16:o, tillhörande bokstäverna a—k. — Fru Anna Grahn-
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berg, Landskrona, har värkat som ortsmeddelare för Borstahusens fiskläge ock insänt 15 bl. 4:o.
Skytts här a d. Amanuens I. Ingers har ifyllt Lundells
typordlista för målet i Fru Alstad ock kringliggande socknar,
och fil. mag. Nils Norman har i Falsterbo insamlat 1,453 ord.
S. Äsbo här a d. En ortsmeddelare är här i värksamhet,
f. d. lantbrukaren W. E. Wilhelmsson, Kvidinge, som under
året insänt 118 bl. 4:o.
Torna här a d. I de förutnämnda Anderbergska samlingarna ingick även en ordsamling från Lund, utförd omkr.
1890 ock bestående av 150 bl. 16:o. — Fil. stud. Nils Bengtsson
har undersökt målet i Revinge under särskilt aktgivande på
olikheter med målet i angränsande delar av Frosta härad.
Resultatet härav utgör 1,051 bl. 16:o.
Vemm enhö g s här a d. Fil. mag. Gunnar Christoffersson har i Källstorp insamlat 1,073 ord, ock bibliotekarie
Anders Malm har såsom gåva överlämnat tre sagor, upptecknade å dialekt i Örsjö 1883-1884.
Villands här a d. Fil. mag. John Svensson har undersökt målet i Näsum me.d ett resultat av 2,122 bl. 16:o. — Kamrer N. Jönsson har insamlat ordspråk ock talesätt från Vånga
m. fl. orter samt i Nyaste Kristianstadsbladet anordnat en
pristävling över linodling ock linberedning i nordöstra Skåne,
varvid från Villands härad inkommo 4 svar, som tillföllo landsmålsarkivet.
V. G öing e här a d. Fil. kand. Nils Nilsson har i Vankiva
insamlat 1,843 ord ock i Farstorp 1,049. — Fölajnde ortsmeddelare ha här varit i värksamhet: härr Ture Agrup för Vinslöv
ock Nävlinge, fil. stud. Eric Jehpsson från Häglinge, kamrer
N. Jönsson för önnestad ock Stoby m. fl. ock härr Herman
Nilsson för Stoby. Agrup har samlat 10,455 bl. 16:o, Jehpsson
35 bl. 4:o, Jönsson 29 bl. 4:o ock Nilsson 97 bl. 4:o.
ö. Göing e här a d. Även här har kamrer N. Jönsson insamlat ordspråk ock ordstäv. Såsom resultat av den förut omnämnda pristävlingen i Nyaste Kristianstadsbladet angående
linodling ock linberedning inkommo från Ö. Göinge 7 svar. —
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Toffelmakaren John Håkansson har värkat som ortsmeddelare
för Osby ock hittils insänt 107 bl. 16:0.
Blekinge.
Lister s här a d. Fil. stud. Bennie Bengtsson har i Ysane
gjort uppteckningar utgörande 65 bl. 4:o ock 573 bl. 16:o. —
Studeranden Artur Mathiasson har såsom ortsmeddelare för
Jämshög insänt 59 bl. 4:o.
M ed els t ads här a d. Komminister Sven Olof Hansson
har från en undersökning - å Hasslö 1926 hittils inlämnat 202
bl. 16:o.
östra hära d. Rektor Malte Mårtensson har såsom resultat av en 1924 påbörjad undersökning av målet i Ramdala
hittils inlämnat 4,021 bl. 16:o, ock fil. kand. Einar Prawitz har
undersökt målet å Tjurkö ock där insamlat 1,611 ord.
Halland.
H alland i allmänhe t. Härr P. N. Peterson i Vallda
har såsom gåva överlämnat 2 häften ord, sagor, sägner, historier m. m. — sammanlagt 197 bl. 4:o — från Fjäre, Himle, Årstads, Halmstads ock Tönnersjö härader, insamlade 1880-81
efter meddelanden av elever vid Hallands folkhögskola å
Katrinebärg. I denna samling ingår även en del stoff från
Mjöbäck i Kinds härad, Västergötland.
F jär e här a d. Från härr P. N. Peterson ha inkommit
förarbeten till ordboken över Valldamålet, utgörande 316 bl. 4:o.
Halmstads här a d. Teol. kand. Signe Karlsson har i
Rävinge samlat 908 ord, ock fil. mag. Sture Nilsson har gjort
undersökningar i Getinge med ett resultat av 197 bl. 4:o ock
2,482 bl. 16:0. — I Harplinge har målaremästaren Karl A. Karlsson värkat som ortsmeddelare ock hittils inlämnat 39 bl. 4:o.
Höks här a d. Härr Edvard Erlandsson har fortsatt sin
insamling av målet i Veinge ock har under året levererat 4,735
bl. 16:o.
Tönner s j ö här a d. Fil. mag. Ingeborg Eftring har undersökt målet i Enslöv med ett resultat av 137 bl. 4:o ock 2,236
bl. 16:o.
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Småland.
All bo här a d. Frihärre Erik Kruuse har i Slätthög insamlat 1,463 ord ock med. kand. Dagny Sandahl i ör 102 ord ock
slutligen fil. mag. Ove Segerbäck i Stenbrohult 1,183 ord. —
Som ortsmeddelare ha värkat: snickaren Johan Nilsson för
V. Torsås m. fl. socknar (221 bl. 4:o ock 3,749 bl. 16:o), kyrkovärden G. S. Olofsson för Vislanda (166 bl. 4:o), lantbrukaren
Olof Pettersson för Aringsås (58 bl. 4:o) ock skräddarmästaren A. G. Strand för Slätthög (294 .bl. 16:o). — Ovannämnde
Johan Nilsson har dessutom berest stora delar av Kronobärgs
län för anskaffande ock instruering av ortsmeddelare.
K inn ev a ld s här a d. Som ortsmeddelare ha här varit
värksamma: fru Jenny Danielsson för Jät m. fl. socknar, härrar
Sivert Johansson ock Emil Johansson för Bärgunda, redaktör
Axel Magnusson för Oja ock härr Frans Peterson för Urshult.
Fru Danielssons samlingar uppgå till 1,189 bl. 4:o, under det
de övriga nyligen påbörjat sitt arbete ock ej hunnit inlämna
betydligare samlingar.
Kong a här a d. Två ortsmeddelare äro här värksamma,
nämligen härr Ernst Törnqvist för Väckelsång (25 bl. 4:o ock
249 bl. 16:o) ock fröken Signe Vinqvist för Linneryd (83 bl. 4:o).
Nor rv i ding e här a d. Med. kand. Dagny Sandahl har
undersökt målet i Ormesbärga med ett resultat av 72 bl. 4:o,
ock 1,150 bl. 16:o. •
Sunner bo här a d. Ortsmeddelare ha här varit fru Maria Hall för Ryssby (898 bl. 4:o ock 170 bl. 16:o), fru Nilla
Sjulin för Hallaryd (69 bl. 4:o) ock skomakaren Carl Svensson
för Pjätteryd (114 bl. 4 :o) .
S. Mör e härad. Folkskolläraren B. Q. Bondesson har inlämnat en redogörelse för dialektundersökning i Gullabo ock
Torsås tillika med karta med angivande av språkgränser. —
Muraren P. Carlson har tjänstgjort som ortsmeddelare för
Torsås. Hans uppteckningar utgöra 341 bl. 4:o, rikligen försedda med teckningar. Slutligen har fru Lilly Olsson-Zacke
påbörjat arbete som ortsmeddelare för Söderåkra, men hade
före årets slut endast insänt mindre samlingar.
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V äs tb o här a d. Folkskollärarinnan Ester Josefsson har
såsom ortsmeddelare för Femsjö inlämnat 89 bl. 4:o.
Västra här a d. Fil. kand Agnes Hagberg har i Malmbäck
upptecknat 3,198 ord, i Bringetofta 1,505 ord ock i N. Ljunga
1,021 ord, ock fil. kand. Erik Artur Johansson' i Vrigstad 990
ord. — En ortsmeddelare för Almesåkra, folkskolläraren Karl
Bäckstrand, har insänt 45 bl. 4:o.
stb o här a d. Som resultat av undersökningar i häradet
har frihärre Erik Kruuse inlämnat: från Gällaryd 892 bl. 16:0,
från Rydaholm 2,259 bl. 16:o ock från Voxtorp 1,670 bl. 16:o.
Öland.
Fil. kand. Lage Nilsson har fullbordat en tidigare påbörjad
undersökning av tärminologien i väderkvarnar å södra Öland
(Algutsrums, Gräsgårds ock Möckleby härader), vars resultat
utgöres av 93 bl. 4:o med 39 avbildningar.
En väsentlig del av ortsmeddelarnas arbete har bestått i
besvarandet av frågelistor. Här nedan meddelas
en översikt över antalet svar, som inkommit å varje frågelista,
jämfört med det antal, som inkommit under föregående arbetsår.
1930-31. 1931-32..
1. Mjölkhushållning
1*
2
2. Tröskning
3
2
3. Personerna i gården ock byn
3
13
4. Himlavalvet ock väderleken
2
6
5. Tid ock tidsindelning
2
3
6. Brännvinsbränning
1
—
7. Löv- ock mosstäkt .
2
7
9. Renlighet
3
12
10. Tilltal ock hälsningar
3
9
11. Handel ock livet på färdvägar
—
6
13. Eld ock eldgörning
10
14. Bin ock biskötsel
—
4
15. Hägnader
2
8
16. Brödet ock dess tillredning
3
11
17. Kolning
—
1
* Det ringa antalet svar å frågelistorna n:r 1 ock 2 beror på att upplagan varit utgången ock •icke under året stått till disposition.
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22.
23.
25.
27.
28.
29.
30.
31.
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Tjärbränning
Nödbröd
Strumpor, vantar m. m.
Träslöjd
Bysmide ock hovslageri
Slåtter
Åkerns beredning
Idrottslekar I.
Rörelse
Vatten ock vattendrag
Uppfostran

1931-1932
3
3
6
2
1

Summa

1
1
29

9

2
10
7
2
3
2
1
136

Översikt av inkomster ock utgifter för budgetåret
1/7 1931-3% 1932.
1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomster:
Behållning 1/7 1931
Statsanslag
Försålda inventarier
Återlämnade reservuttag från Landsmålsarkivet
Räntor å i banker innestående medel
Summa kronor
Utgifter:
Arvoden: till I. Ingers .
»
» D. Wahlgren
Tillfällig arbetsjälp
Reseersättningar
Materialier ock diverse expenser
Behållning 3O/6 1932

3,800: —
1,850: —
27: —
1,787: 95
2,186: 32
Summa kronor

723: 42
9,040: —
72: —
10: —
99: 53
9,944: 95

9,651: 27
293: 68
9,944: 95

2. Redovisning för 1931 års lotterimedel ock landstingsanslag.
Inkomster:
155: 94
Behållning 1/7 1931
150: —
Anslag av Kalmar läns södra landsting
—
15,000:
Lotterimedel
950: —
Återbetalda förskottsarvoden
315: 20
Återlämnade reservuttag från Landsmålsarkivet
3: —
Ränta
6,730: 17
Kreditivlån i Skandinaviska Kredit AB. i Lund
Summa kronor

23,304: 31
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Utgifter:
För undersökningar rörande Skåne
Halland
»
Blekinge
»
Småland
»»
Bygdemeddelare
Bearbetning av sydsmåländskt dialektmaterial (gm Gunnar Hedström)
Resor
Undervisning ock instruktion (gm främmande föreläsare)
Handskriftsförvärv
Behållning 396 1932
Räntor ock folioavgifter å kreditiv

5,955: —
2,150: —
856: —
3,342: 20
8,065: 60
1,000: —
546: —
50: —
305: —

22,269: 80
637: 08
397: 43

Summa kronor 23,304: 31

7 Sv. landsmål 1932

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola
febr. 1932—mars 1933.
I. Organisation, val, antal sammanträden o. d.
Institutets styrelse har undergått följande förändringar: vid
årsmötet 1932 förelågo avsägelser från prof. Sylwan, som efter
frånträdandet av rektoratet vid Högskolan önskade lämna ordförandeposten ock samtidigt Utträda ur styrelsen, ock från prof.
Beckman, gällande både styrelse ock arbetsutskott. I prof.
Sylwans ställe inträdde vid samma årsmöte såsom självskriven
ledamot av styrelsen Högskolans nuv rektor, prof. K a r 1g r en, som samtidigt utsågs till ordförande; till prof. Beckmans efterträdare i både styrelse ock arbetsutskott valdes den
17 oktober doc. H. Ar min i. Arbetsutskottet består sålunda
av prof. Li~ ock Lindroth samt doc. Armini.
Till revisorer för kalenderåret 1932 ha från Institutets sida
valts ingenjör H. L e ffier med kommendörkapten E. W e tt e r som suppleant, från Lärarerådets prof. K j ellm an med
prof. Weibull som suppleant. — Under arbetsåret ha hållits ett styrelsesammanträde ock två sammanträden inom Arbetsutskottet.
Såsom assistenter inom arkivet ha tjänstgjort: för ortnamnen fil. kand. Elo v Ander s so n, för dialekterna fil. kand.
Ass ar J anz é n. Vissa löpande ärenden ha uppdelats mellan båda assistenterna.
Såsom vetenskaplig medarbetare inom ortnamnsforskningen
har även detta arbetsår doc. I. Lundahl i viss utsträckning
tjänstgjort (se under IV 2).
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II. Ekonomi.
Av de genom Kungl. resolution av 21 maj 1931 till dialektock ortnamnsforskningen ytterligare beviljade lotter imedle n, har Institutet 18 juni 1932 uppburit dels de tillförsäkrade 8,000 kr. för dialektforskningen, dels 1,500 kr. för uppteckningen av ortnamnsformer i bygden (jfr föregående årsberättelser), bådadera avsedda för ett,år. Dessutom har Institutet genom kungl. resolution av den 20 maj 1932 fått sig av
en dragning under 1933 garanterade ytterligare8,000 kr. för
dialektforskningen (vilket utgjorde det belopp vartill Institutet
denna gång, med stöd i tidigare resolutioner, inskränkt sin
ansökan) 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 1932 följande
utgifter skett:
1. Utgifter ur ortnamnsmedlen.
Ortnamnsuppteckningar i bygden:
Utfyllning av ett arvode från 1931
Kr.
25: —
Spekeröd, Inlands Nordre hd
»
180: —
Västerlanda, »
Torpe »
»
100:
—
Resteröd,
»
Fräkne » (komp!.)
»
45: —
Röra, Orust Västra hd (komp!. ock kontr.)
»
75: —
Skaftö, »
»
»
»
»
»
»
120: —
Högås, Lane hd
»
80: —
Håby, Tunge » (kompl. ock kontr.)
»
50: —
Lyse, Stångenäs hd
»
Kville, Kville
»
211: —
(komp!. ock kontr.)
Summa kronor 886: —
2. Utgifter ur dialektmedlen.
å)- Komplettering med »stommen»
b) Besvarande av frågelistor

Kr. 2,960: 95
»
660: -Transport 3,620: 95
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Transport 3,620: 95
Primäruppteckning i bygden
»
220: —
Andra poster:
Till sekreteraren-arbetsledarens arvode
»
1,100: —
Arvode åt dialektassistenten (inkl. gratifikation på
kr. 125: —)
4,230: --»
Stämpling ock ordnande av lappar
»
55
Expenser
»
613: 50
Litteratur ock bindning
»
17: 50
Lösen av kungl. resolution
»
—
Till ortnamnsassistentens arvode
»
50: —
Summa kronor 9,941: 50
Översikt över lotterimedelskassornas ställning
den 31 dec. 1932.
1. Dialektmedlen.

Behållning från 1931
Uppburna under 1932
Räntor

Kr. 5,982: 01
» 8,000: —
»
168: 22
Summa kronor 14,150: 23

Utgifter
Saldo: behållning till 1933

Kr. 9,941: 50
»
4,208: 73
Summa kronor 14,150: 23

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kr. 8,000: —.
2. Ortnamnsmedlen.
Uppburna under 1932
Brist att betäcka 1933

Kr. 1,500: —
»
905: 80
Summa kronor 2,405: 80

Brist' från 1931
Utgifter under 1932

Kr. 1,519: 80
»
886: —
Summa kronor 2,405: 80

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kr. 1,500: —.
Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under kalenderåret 1932, samt med avseende på Institutets ekonomiska
ställning i det hela vid slutet av nämnda år, hänvisas till den
i högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen.
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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
arbetena (varom se IV 2), dels genom förvärv av följande
handskrifter:
Edvin Walb er g, Typordslista för Tanumsmålet.
Ernst Hal dA n, Tillägg ock rättelser till SOÄ XVI.
Arne Nor d é n, Öknamn från Fiskebäckskil med omnäjd.
Anna Aur e 11, Kolning i Mangskog, Värmland (seminarieuppsats).
J. A. Af z eliu s, Uppteckningar av göteborgska ord ock uttryck från 1880-talet. .
Bertil B jör set h, De bohuslänska vin-namnen (seminarieuppsats).
Arnold Lun d, De bohuslänska hem-namnen (seminarieuppsats).
Assar Janz é n, Nordhalländska sockennamn (seminarieuppsats) .
Institutet har låtit taga fotostatistiska kopior av ett par
äldre kartor berörande Askims hd ock =Göteborgs skärgård.
En avsevärd mängd nya skriftbytesförbindelser ha under
arbetsåret ingåtts, både med svenska ock utländska institutioner.

IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.
1. Undersökningsledarens egna arbeten.
Undersökningsledaren har under större delen av arbetsåret
huvudsakligen varit sysselsatt med att till trycket befordra
OGB III. Bandet, som omfattar Askims hd samt slutledsregister för Bd 1—III, utkom 31 dec. 1932; det innehåller XXIII +
346 s. jämte karta. Det överlämnades (i icke fullt avslutat
skick) såsom en hyllningsgärd från kollegerna i Institutets
styrelse till prof. Evald Li~ på 70-årsdagen d. 3 oktober.
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Med utgivandet av'detta band har Institutet fullgjort den förpliktelse mot Göteborgs stad, som det iklädde sig år 1922, av
innebörd bl. a. att Göteborgstraktens ortnamn skulle behandlas efter en mer omfattande arbetsplan än länets övriga härad,
i vilken plan en avsevärd plats skulle inrymmas åt gårds- ock
kulturhistoriska notiser; staden tillförsäkrade i så fall Institutet ett bidrag av upptill 12,000: —. (Den lilla socknen Backa
på Hisingen, som gränsar intill- stadsområdet Men hör till
landskapet Bohuslän, kommer även den att behandlas efter
den utvidgade planen.) Dessutom har undersökningsledaren
börjat redigeringen av en fämte del av Institutets skriftserie;
denna är nu under sättning. För Ekonomiska kartverkets räkning har densamme utfört namngranskning i ett stort antal
socknar i södra Bohuslän. I Germanska namnstudier, tillägnade Evald Lidffi d. 3 okt. 1932, hår han publicerat en uppsats betitlad »Skandinavien ock Skåne, några teser ock frågor», ock i Göteborgs-Posten 3 sept. 1932 »Kyrkogårdsholmen
ock Gotenbrille, ett aktuellt apropå».
2. Av Institutet igå,ngsatta arbeten.
Doc. I. Lundah 1, som numera såsom lektor är bosatt i
Stockholm, har i ock med utgivandet av OGB III fullgjort sitt
åtagande att vara vetenskaplig medarbetare hos Institutet.
Assistenten E 1 o v Ander s s on har biträtt med korrekturläsningen ock uppgörandet av registren för samma band, ock
därefter påbörjat utarbetande av manuskript till bebyggelsenamnen i Hisings Västra hd. Han har även fortsatt det alfabetiska kortregistret över länets icke redan i alfabetiska publikationer tillgängliga ortnamn. Assistenten A. Janz é n har i stor
omfattning fortsatt med att på grundval av dialektsamlingarna
utarbeta översikter över olika spörsmål rörande Bohusläns
dialekter (jfr föreg. årsberättelse). Han har ävenledes fortfarande omhänderhaft anordnandet av 'kompletteringen ined
stommen, ävensom allt det arkivarbete som därmed sammanhänger. I tryck har J. under 'arbetsåret publicerat två anmälningar av lektor C. G. Tengströms avhandling över Sydbohus-
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länska inkolentnamn (i Göteborgs ock Bohusläns fornminnesförenings tidskrift ock i Zeitschrift för Ortsnamenforschung).
Kompletteringen med jälp av stommen har fortsatts; den har
under arbetsåret avslutats i Bullarens, Lane, Tanums, Sotenäs'
ock Tjörns hd, i de tre första genom Erik Larsson i Hälltorp;
den har fortsatts i Askims hd ock påbörjats i Orust Västra hd.
Uppsala landsmålsarkivs frågelistor ha i ökad utsträckning
kommit till användning. Monografier ha på grundval av dem
under året utarbetats, fördelade över länets skilda delar samt
södra Dal. Med samma arkivs »frågekort» ha vissa försök
gjorts; det vill synas, som om Institutet där kan draga nytta
av det material som Folkminnesinstitutet på denna väg insamlar.
Kompletterande samlingar av typord för de ovannämnda
grammatiska översikterna ha efter särskild anvisning gjorts
av Institutets utsända medarbetare i 15 bohuslänska socknar.
Både de nu nämnda fältarbetena ock ortnamnsuppteckningarna i bygden ha bekostats av lotterimedel (se därom II).

V. Undersökningsledarens undervisning.
Under v. t. 1932 fortsatte undersökningsledaren sina seminarieövningar över bohuslänska ortnamn. Vid slutet av samma
termin gavs som vanligt en instruktionskurs i dialektuppteckning på 10 timmar ock med 10 fasta deltagare.

VI. Undervisningsledarens resor.
Undersökningsledaren har i april 1932 i Stockholm värkställt vissa arkivforskningar samt överlagt om samarbetet med
Rikets allmänna kartvärk, i maj i Uppsala förhandlat med prof.
Sahlgren angående normerna för ändring av jordeboksnamn,
i samma månad gjort vissa arkivforskningar för OGB III i
Jönköping, ock i december rådplägat med kanslerssekreteraren, kanslirådet Nordström, rörande Institutets förhållande
till Landsmålsarkivet i Uppsala. Undersökningsledaren deltog
i den första internationella kongressen »för phonetische Wis-
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senschaften» i Amsterdam 3-8 juli (det av honom där hållna
föredraget föll emellertid utanför Institutets arbetsuppgifter),
Göteborg 6 april 1933.
Bernhard Karlgren.

Evald LidAn.

Johan Vising.

Herbert Jacobsson.

Harry Armini.

Hjalmar Lindroth.

Namnförteckning.
Geijer, H., stockh., fil. dr (Upps.), professor, föreståndare
för landsmålsarkivet:
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1931-32. S. 25-81.
Håkansson, Gustav, hemmansägare, f. i Torstensmåla
(Almundsryd s:n i Blek.) 1884:
Uppt. Slåtter i Bleking. S. 5-24.
Karlsso n, Håk a n, hemmansägare i Mörbohult, f. i Siggamåla (Almundsryd s:n i Blek.) 1851:
Slåtter i Bleking. S. 5-24.
Lin dqvis t, N., östg., fil. dr (Upps.), docent, föreståndare för
landsmålsarkivet i Lund:
Årsberättelse från landsmålsundersökningarna i Lund 1931
—1932. S. 82-97.
Lindroth, Hj., stockh., fil. dr (Upps.), professor vid Göteborgs Högskola:
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola febr. 1932—mars 1933.
S. 98-104.
Till Arg. 1932 höra som bilagor:
Gotlandstoner, upptecknade av Aug. Fredin, s. XLIX-LIII ock
749-779 (B. 29, nr 198).
Folkmålet i Listers här., av J. Swenning, s. 341-436 (nr 199).
Skagershults sockens naturnamn, av J. Sahlgren, s. 1-112
(nr 200),
Soldaten Snyggs levnadshistoria, uppt. av M. Granström (B. 30,
nr 201).
Redaktion: professor J. A. Lundell i Uppsala med biträde
av prof. A. Kock ock bibliotekarien A. Malm i Lund, professor
T. Karsten i Hälsingfors.
För årg. 1932 har tidskriften av allmänna medel haft ett
understöd å 5,400 kr. Sluthäftet av Fredins Gotlandstoner
(nr 198) har bekostats av "Sällskapet för Gotländsk forskning".

R surn
Coupe de foin (réponse å un questionnaire), monographie
dRailMe du travail par deux paysans. P. 5-24.
Paroisse d'Almundsryd, prov. de Bleking. Outils et Travail.
Recherches sur les dialectes et les traditions populaires de la
Suåde, diriOes par les Archives d'Upsala pendant l'anrAe
Compte-rendu par H. Geij er.
budgRaire 1931-32.
P. 25-81.
Organisation: Direction, chef et collaborateurs les mämes
que l'annåe pråcådente. Accroissement des archives:
notices de grammaire 135 feuilles in 4:o, mots des patois 5 cahiers,
51 feuilles de grands formats et 68,500 fiches in 16:0; traditions
poåtiques, croyances et moeurs 395 feuilles in fol., 11,000 feuilles
in 4:o et 8:o, 1,400 fiches in 16:0; målodies 350 feuilles in 4:o;
råponses aux questionnaires 13,200. V o ya ge s et travaux
des employås (province par province). Råcettes et dåp e nses: somme totale (sans compter les salaires des trois employås
ordinaires) 112,388: 78 cour. suåd., dont allocations du gouvernement 102,178: 66, de conseils gånåraux 5,022: 20, donations de
particuliers 3,609: 67. Råservåes å l'annåe suivante 5,483:14 cour.
Recherches sur les dialectes populaires, diriOes de Lund pendant
l'annU budg. 1931-32. Par N. Lindqvist. P. 82-97.
Chef de l'Institution N. Lindqvist, collaborateurs ord. I. Ingers et
Dagmar Wahlgren. Allocation du gouvernement 18,820 cour. suåd.
(dont 9,780 salaire du chef); de plus 22,000 cour. du gain de la
lotårie de Påtat. Accroissement: 12 cahiers, 109 feuilles in fol.,
5,790 feuilles in 4:o, 266 feuilles in 8:o et 89,262 fiches in 16:o.
La råvision des matåriaux de Peterson pour un dictionnaire de
la paroisse de Vallda a åtå continuåe. On a publiå le 1:er vol.
d'une sårie de monographies (Hedström, Dialecte de la prov. de
Småland). Matåriaux regus des 5 prov. måridionales de la Suåde
(canton par canton).
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L'Institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes
å l'Ecole de hautes ötudes å Gotembourg pendant les annöes
1932-33. Compte-rendu par H j. Lindroth. P. 98-104.
Allocation du gain de la lotffle de l'Rat 9,500 cour. sue.d.
Reserves å l'aniAe suivante 3,302:93 cour. Les Archives se
sont enrichies de 8 traiMs (la plupart s'occupant de noms de
lieux) et de collections de noms de lieux et mots de patois
faites pendant l'aniAe. Du grand ouvrage traitant le noms de
lieux de Gotembourg 'et la prov. de Bohuslän le 3:me vol, est
paru. Enseignement et voyages du chef.

Innehåll.
Slåtter i Bleking, uppt. efter Håkan K ar lsson i Mörbohult
av Gustav Håkansson. S. 5-24.
Sagesmannen Håkan Karlsson, f. i Siggamåla (Almundsryds s:n
i Blekinge) 1851. Inledning. Redskap vid slåttern. Slåtterarbete
ock bärgning. Arbetsgemenskap: Upplysningar ock tillägg. Folkmålets tärminologi i grov beteckning. Svar på landsmålsarkivets
frågelista nr 25.
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1931-1932. Av H. Geijer.
S. 25-81.
Förvaltning, ekonomi ock personal: av statsanslaget,
48,220 kr., gingo till löner för hrr Geijer, Götlind ock Levander
sammanlagt 29,100 kr., till utgifter i övrigt 19,120 kr. (resor
5,000 kr., expeditionspersonal ock extra arbetsjälp 12,800 kr.,
materialier ock expenser 1,320 kr.). Av lotterimedel tilldelades
arkivet för undersökningar rörande dialekter ock folkminnen
80,000 kr. Därav har för dialektundersökningar använts kr.
43,116:15, för undersökning av folkminnen kr. 27,879: 85. Styrelsen
är oförändrad: Erixon, v. Friesen, Geijer, Grape, Hesselman,.
Lundell. Ledningen av folkminnesundersökningarna har varit
anförtrodd åt fil. dr Å. Campbell, som expeditionsföreståndare har
tjänstgjort fil. mag. M. Eriksson. Samlingarnas tillväxt
ock användning : nya oktavkort för ordbokssamlingar
39,000 (hela antalet uppgick 60/6 1932 till 159,700), 400 bl. fol.,
24,000 bl. 4:o, 71,000 lappar i 16:o samt 70 band eller häften.
Därav utgöra grammat. uppteckningar 135 bl. 4:o, ordsamlingar
5 häften, 34 bl. fol., 17 bl. 4:0, 68,500 lappar 16:o, folkdiktning, tro
ock sed 395 bl. fol., 10,600 bl. 4:o, 400 bl. 8:o, 1,400 lappar 16:o;
melodier 350 bl. 4:o; svar på frågelistor rör. folkmål 10,300 bl.
4:o, rör. folklore 2,900 bl. 4:o; besök 3,821, utlånade 1,387 vol.
Arkivarbeten ock materialets bearbetning: allmän redogörelse; enskilda medarbetares värksamhet; materialets
bearbetning, landskapsvis. Utom nya "frågelistor" ha utarbetats
50 "frågekort" av annan typ. Resor: under sammanlagt 45 resemånader ha 58 personer gjort resor i 20 svenska landskap samt
Estland. Sammanlagd resekostnad kr. 17,563: — Inkomster
och utgifter: statsanslag (utom direkt utgående avlöningar)
kr. 102,178:66, landstingsmedel kr. 5,022:20, gåvomedel kr. 3,609:67,
räntemedel kr. 1,578:25, tillsammans kr. 112,388:78. Behållningar
vid årets slut kr. 5,483:14.
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Årsberättelse för landsmålsundersökningarna i Lund 1931-1932.
[Underti Natan Lindqvist. S. 82-97.
Organisation, ekonomi ock förvaltning: som styrelse fungerade centralstyrelsen för landsmålsföreningarna; föreståndare doc. Lindqvist, statsanslag kr. 18,820: — (därav kr. 9,780: —
lön till föreståndare); av lotterimedel kr. 15,000:— + 7,000:—.
Personal ock tjänstgöringsförhållanden: amanuens fil. kand. I. Ingers, skrivbiträde frk. Dagmar Wahlgren.
Samlingarnas tillväxt, uppställning ock vård:
under året ha tillkommit 10 h. 4:o, 2 h. 8:o, 109 bl. fol., 5,790 bl.
4:o, 266 bl. 8:o ock 89,262 bl. 16:o. Arkivet delar numera med
folkminnesarkivet ett större rum i gamla universitetshuset.
Arkivarbeten, materialets bearbetning ock tryckning. En vägledning för bygdemeddelare har utarbetats.
Granskningen av materialet till Petersons stora Vallda-ordbok har
fortsatts. Arkivet har börjat utgivandet av en skriftserie (Hedström,
Sydsmål. folkmål). Insamlingsarbetet: Skåne, Blekinge,
Halland, Småland (härad för härad), Öland. På frågelistor ha
inkommit 136 svar.
Inkomster o ck u giftter: utgifter
sammanlagt (utom föreståndarens lön) kr. 22,667:23, behållning
vid årets slut kr. 637:08.
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning
vid Göteborgs Högskola febr. 1932—mars 1933. [Undert.1
B. Karlgren, E. LiMn, J. Vising, H. Jacobsson, H. Armini,
Hj. Lindroth. S. 98-104.
Organisation m. m.: arbetsutskott LiUn, Lindroth, Armini.
Ekonomi: behållning från föreg. år kr. 5,982:01 å dialektmedel, brist å ortnamnsmedel kr. 1,519: 80, anslag av lotterimedel
9,500 kr., därav för dialektundersökningar 8,000, för uppteckning
av ortnamn 1,500. Utgifter ur dialektmedlen kr. 9,941:50, ur
ortnamnsmedel kr. 886: —. Behållning vid årets slut kr. 4,208:73
å dialektmedel, brist å ortnamnsmedel kr. 905:80.
Arkiv:
8 avhandlingar samt uppteckningar av folkmål ock ortnamn.
Utförda arbeten: av Göteb. o. Boh. ortnamn har utgivits
b. III. Ledarens undervisning ock resor.
Namnförteckning s. 105.
l*sumUen franQais s. 106.
Innehåll s. 108.
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Tidskriftens utgivare:
Professor J. A. LUNDELL i Uppsala
med biträde av

Prof. A. KOCK ock Bibliotekarien A. MALM för Lund
Prof. T. KARSTEN för Hälsingfors.
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