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Grov ljudbeteckning för folkmål.
Av J.

A.

LUNDELL.

Vår vanliga skrift, västerlandets "latinska" alfabet, härstammar
närmast från Rom. Italien lånade sina olika skriftsystem från
Grekland; grekernas skriftsystem utgöra en grundlig omarbetning av västsemitisk skrift, som i sin ordning kommit från
Egypten. Man hade där som i Kina börjat mad bildskrift,
som i princip påminner om vår forntids hällristningar ock
senare tids rebus: en ring betydde "sol", en våglinje "sjö",
eller "vatten", en människofigur kunde tecknas så, att den
föreställde värbet "gå". Men det var så mycket i språket,
som ej kunde återgivas i bild, t.. ex. "god" ock "godhet",
"tänka", "småle", namn. Det var ett epokgörande framsteg,
när en egyptisk skrivare eller präst — eller vem det kan ha
varit — kom på den iden att låta bilden av en kamel,
egypt. gemel, betyda ej blott "kamel", utan också konsonanten
g ock på detta sätt skaffade tecken för språkets konsonanter
(jfr abc-bokens bilder vid bokstäverna: b bok, 1 läjon o. s. v.).
Både egypter ock semiter överlemnade sedan åt den kunnige
läsaren att själv fylla i vokalerna. Så blev den egyptiska
skriften på tämpelväggar ock mumiebindlar en blandning av
bildskrift ock stavelseskrift; ock så teckna hebreer ock araber
i skriftlinjen blott konsonanterna, men ange senare, till
jälp för mindre kunniga, vokaler genom "bitecken", punkter ock streck över ock under eller i bokstäverna ("punkterad"
täxt). Den grekiska skriften utgör åter ett ej mindre epokgörande framsteg i utvecklingen: grekerna skriva både vokaler
ock konsonanter.
Den latinska skriften har, efter tider ock folk, haft växlande
former. Men en sida av dess historia har varit ödesdiger,
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med bedrövliga följder även för vår tid: under det hellenisk
skapardrift ock på samma sätt sedan de högt begåvade språkmän, en Merops, en Kira eller vilka det nu varit som byggde
slavisk, armenisk, georgisk skrift, med suverän maktfullkomlighet ock fin smak lämpade de lånade tecknen efter var sitt
språks faktiska ljudförråd, använde eljest överflödiga tecken
i nya betydelser eller skaffade sig nya tecken genom lämpliga
förändringar av de lånade bokstäverna, ha Västeuropas ängsliga
klåpare — irer, fransmän, tyskar, polacker o. s. v. — sällan
vågat röra vid de av tradition hälgade figurerna: när det
blev fråga om att (bredvid latin) i skrift även återgiva folkets
egna tungomål, vågade de sällan (fastän många bokstäver skrivas
på olika sätt) konstruera nya bokstäver, utan betecknade språkljud, som voro främmande för latinet, genom att kombinera
två eller tre bokstäver, ch, th, ah, sch, cz, sz o. s. v. (digrafer,
polygrafer), eller sätta till bitecken: bokstäver, punkter, streck
över ock under skrivlinjen, t. ex. å, å (ä), o. dyl. ("diakritiska tecken"). Även så betydande lingvister som Jan Hus
i sin reform av det tjeckiska alfabetet ock Lepsius i sitt för
uppteckning av illitterata språk avsedda "standard alphabet"
ha offrat åt denna vidskepliga respekt för traditionens bokstavskropp. En tredje utväg, som fr. o. m. senare delen av 1800talet på många håll tillgripits, är att blanda olika stilar:
antikva ock kursiv, "stora" ock "små" bokstäver, späcka den
vanliga latinska "brödstilen" med halvfeta bokstäver, med
grekiska, vända upp ock ned på bokstäver o. s. v., allt vittnande om en betänklig brist på grafisk-teknisk kultur — ett
smaklöst trastäcke, som om man i en byggnad på en slump blandade bitar av renässans, barock, empir, trä ock sten o. s. v. Så vitt
det gäller dylika kombinationer ock blandningar kan visserligen
som ursäkt anföras, att man trott sig av ekonomiska skäl nödsakad
'att inskränka sig till tryckeriets vanliga typförråd. Men denna
ursäkt gäller icke för diakritiska bitecken. Bakom dem ligger
'okunnighet om tryckeriets teknik: det är lätt, när man skriver, att sätta till en punkt, ett streck eller en vinkel över
eller under en bokstav; men för sättaren äro t, d, å o. s. v.
särskilda bokstäver lika väl som a, b, c o. s. v., ock de måste
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finnas i det från stilgjuteriet levererade förrådet ock i hans
kast. För rästen gör man sig alldeles oriktiga föreställningar
om kostnaderna för anskaffning av några nya typer, som ej
ingå i det vanliga stilförrådet. En fullständig uppsättning av
det Sundevall-Lundellska landsmålsalfabetet med dess hundratal
av nya bokstäver ock tecken är visserligen en så pass dyrbar
affär, att endast några få större tryckerier kunna anse det
ekonomiskt skäligt att hålla en sådan. Men en beställning från
svenskt tryckeri hos tyskt stilgjuteri måste ju i alla händelser
omfatta även Å ä; vid beställning hos svenskt gjuteri faller
det av sig självt, att även Å å ingå i förrådet. Omfattar
beställningen även de för ljudtroget återgivande av svenskt
riksspråk oundgängliga bokstäverna f, g, o, skulle det hos
P. A. Norstedt & Söner betinga ett tillägg i kostnaderna å högst
5 %; ett särskilt beställt tillägg, så stort att 3 oktavark (48
sidor) på en gång kunna hållas uppsatta, skulle kosta o. 10 kr.;
alltså en ren obetydlighet i förhållande till ett tryckeris övriga
anskaffnings- ock driftkostnader!
Två ljudbeteckningar med nya bokstavsformer, som utgöra
modifikationer av de vanliga latinska bokstäverna, för komplettering av det vanliga alfabetet, båda framställda på 1870-talet,
ha vunnit allmännare användning: det Sundevall-Lundellska
landsmålsalfabetet, som blivit enahärskande inom dialektforskningen i Sverige ock Finland, men även fått tillämpning
på så olika språk som ryska, litauiska, bantuspråk ock kinesiska,
ock ett av fransmannen P. Passy konstruerat alfabet, som
användes av "L'Association internationale phonetique" ock tilllämpats på en mängd språk i Europa, Asien ock Afrika. Ett
försök att med tillägg av nya bokstäver grundligt reformera det
engelska stavsättet gjordes redan på 1840-talet av Isaac Pitman
(ock A. Ellis). Det vann till en början icke ringa anslutning,
ock ett stort antal böcker ock småskrifter trycktes med Pitmans
alfabet, men framgången blev rätt kortvarig (några av Pitmans
nya bokstäver ha upptagits i senare förslag).
"Fonetiska bokstäver" användas numera i stor omfattning
dels vid undervisningen i främmande språk ("fonetisk transskription"), dels i geografiska läroböcker ock i varjehanda
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uppslagsböcker, t. ex. Nordisk familjebok, för angivande av
uttalet. Den stora allmänheten är sålunda numera ej alldeles
ovan vid sådana.
Utom beteckningssätt, som ansluta sig till det latinska alfabetet, ha även av olika personer framställts förslag till ljudskrift alldeles oberoende av detta; dessa förslag ha i regel
stannat med den skrift vari de framställts. Det mäst bekanta
förslaget av denna art är Bell's "Visible speech", som använts
även av den framstående fonetikern H. Sweet.
Deii grova beteckning, för vilken i det följande redogöres, nöjer sig med att återgiva sådana skillnader i uttalet, som
varje svensk med normal iakttagelseförmåga utan vidare hör.
Vår vanliga skrift, sådan den f. n. användes för riksspråket,
är bättre än engelsk ock fransk, men sämre än de flästa andra
språks. Den lider av följande brister:
vissa bokstäver beteckna i olika ord alldeles olika språkljud:
civil, o i
k i karl ock köpa, g i gå ock göra, e i block ock
komma, son ock bo, bonde;
vissa språkljud betecknas i olika ord på olika sätt: g-ljudet i
lång, tänka, vagn; j-ljudet i järn, göra, gjorde; tje-ljudet i
tjäna ock känna; k-ljudet i karl, lack, och, lax; s-ljudet i
sång, civil, lax; f-ljudet i sjunga, skära, skjuta, stjärna, diskussion, gentil etc.; ä-ljudet i läsa, bäck, mest; å-ljud i blå,
sova, son;
vissa ljud sakna egna tecken: den första konsonanten i sjunga,
skära, stjärna etc., den konsonant som i tänka, sång, vagn
betecknas på tre olika sätt;
vissa tecken skrivas utan motsvarighet i uttalet: h i hjärta,
1 i ljus.

Vi övergå till redogörelsen för vår grova beteckning.
Början av ord sådana som tjäna, köpa uttalas i olika landskap olika, med eller utan t, längre fram eller längre bakåt
i munnen. Det torde icke vålla någon oklarhet, om man i
alla fall skriver tj; det vore dock bättre att ha ett tecken, som
täcker de olika uttalen (ungefär samma ljud tecknas i italienska
med c, i tjeckiska med C).
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Vi ha i Sverige två alldeles olika r-ljud, tungspets-r ock
tungrots-r ("skorrande" r); i Öster- ock Västergötland har man
båda r-ljuden i olika ställningar även i samma ord. Det torde
ej behövas att i "grov" beteckning skilja mellan olika r-ljud.
I förbindelserna rd, rt, rn, rl ock i slutet av ord har i vissa
delar av Sverige r försvunnit, ock då skrives det naturligtvis
icke; där rt, rd, rn, rl ersättas av särskilda t-, d-, n-, 1-ljud, är
det bäst att skriva rt, rd, rn, rl. Detsamma må gälla om
"tjockt" 1e i förbindelse med följande d, t, s, n.
På de visserligen rätt olika vokalerna i kal ock kall, i hus
ock hund, i öga ock björn torde man i grov beteckning icke
behöva skilja.
ä- ock e-ljuden söder om Stockholm vålla i regel inga svårigheter: man skriver ä i läsa, lära, e i veta, sett o. s. v. I Stockholm, Uppland ock norrut finnas andra e- ock ä-ljud (a, a)
med annan fördelning i ordförrådet. Man kan även där bruka
samma vokaltecken, i något olika betydelse, ock får då skriva
efter uttalet de ord, som motsvara riksspråkets väta ock veta,
med samma tecken, e; däremot lära o. dyl. med ä. Det lär
icke vålla någon olägenhet att skriva vokalen i slutet av gosse,
vänner, springer med e.

Ett folkmål kan i täxter, ordbok ock grammatik lämpligen
rationellt återgivas på följande olika sätt:
så noggrant som möjligt med landsmålsalfabet (i kursiv,
d. v. s. med lutande bokstäver);
i grov beteckning (antikva, d. v. s. upprättstående bokstäver), med komplettering av det vanliga alfabetet genom
flera eller färre bokstäver ur landsmålsalfabetet;
med riksspråkets stavsätt;
i riksspråks form med bibehållande av målets ordförråd
ock fraseologi (syntax ock stilistik).
Återgivande med landsmålsaaabet kräver, jämte övat öra,
grundligt studium av målet i fråga. Svårigheten ligger icke
i inlärandet av de många tecknen, utan i exakt uppfattande
av talet i dess olika sidor (ljudens kvalitet i det faktiska sam-
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manhanget, akcent, rytm o. s. v.). Landsmålsalfabetet skiljer
t. ex. mellan 5 olika f-ljud, 8 eller t. o. m. 16 d-ljud o. s. v.
— skillnader som endast den övade fonetikern kan iakttaga,
men som för språkhistorien ock i målets ljudsystem kunna vara
av stor vikt.
Om folkmål återgives med riksspråkets vanliga ortografi,
däri k betyder än k-ljud, än tje-ljud, g än g-ljud, än j-ljud,
där sj, skj, stj betyda f-ljud, medan i målet möjligen s ock j, kj,
tj uttalas vart för sig, får läsaren icke ens tillnärmelsevis
något begrepp om hur målet låter, om han icke själv kan målet.
Skrivas å ock o efter riksspråkets vedertagna bruk, vet läsaren
icke, om o i ett givet ord föreställer vokalen i son, komma
eller vokalen i ko, bonde.
I den grova beteckningen användas det latinska alfabetets
bokstäver, utom dupletterna c, q, x, z, var ock en blott för
ett ock samma språkljud (eller rättare för varje sådan grupp
av språkljud, som den stora allmänheten uppfattar som ett
ock samma ljud). Om man — som ibland kan hända — tvekar
om ett språkljuds karakter, får man liksom i riksspråket rätta
sig efter sammanhörande ord (Tegnérs "samhörighetslag");
t. ex. svagt, byggt med g eller k?
Diftonger betecknas efter olika kvalitet med de vokaler, som
motsvara uttalet: bein, bäin, boin o. s. v., gau, gao, nöu o. s. v.
När tvåstaviga ord förlora slutvokalen ock ordets akcent
samlas på första stavelsen (cirkumflex), är det bäst att skriva
dubbel vokal, som t. ex. biit för bita på Öland, i Jämtland
ock annorstädes.
För vissa allmänt förekommande språkljud behövas även
i en "grov" beteckning nya bokstäver.
För det språkljud, som i rikssvenska börjar orden sjunga,
skära, stjärna, kan ej komma i fråga annat tecken än "långt" 5,
som tidigare både i tryck (kursiv) ock i handskrift företräder
s-ljud, men nu gått alldeles ur bruk i denna betydelse. Detta
f brukas redan i nu föreslagna tjänst icke blott i landsmålsalfabetet ock i "Association phonetique's" system, utan även
som uttalsbeteckning i geografiska läroböcker, t. ex. Carlsons
geografi, ock i uppslagsböcker.
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Med g tecknas i båda de nyss anförda allmänna skriftsystemen ock i uppslagsböckerna den konsonant, som i riksspråket
An skrives dels n (tänka), dels ng (lång), dels g (vagn). Tecknets nedre del skall rätta sig efter g-tecknet: lån,. Om efter
g värkligen hörs ett g-ljud, skall dess nedre del rätta sig efter
g-tecknet, alltså icke ng i ett mål, där g uttalas.
Slutligen behöves en ny bokstav för vokalen i bo, bonde.
Vokalen är med sin starka "rundning" specifikt svensk, förekommer åtminstone icke i något annat europeiskt språk. Det
redan av många vedertagna tecknet, t. ex. i landsmålsalfabetet
ock i Nordisk familjebok, är o. Men det skall i snitt harmoniera
med de övriga bokstäverna, icke som i Nord. familjebok vara
ett grekiskt te: detta svär mot hela täxten i övrigt. Om någon
i sin enfald, med utgångspunkt i abc-bokens namn på bokstaven, föreslår att skriva bo, bonde ock uppdraga åt det
svenska å-tecknet att representera den vokal, som i alla andra
språk, tyska, franska, spanska, italienska, polska, tjeckiska
etc. etc, skrives med o, torde han eller hon rygga tillbaka vid
åsyn av Ståkkhålm, Jötebårj, då,ktår, må,näpål jämte kåmma, säva,
sån (Jonssån o. dyl.) — en vederstygglig syn för gudar ock
människor. Vi skriva visserligen icke svenska för utlän.dingarnas ögon, men det skall vara måtta även i originalitet, ock
vi skola ej riskera att få vår huvudstad av utländsk tunga
omformad till Stakkhalm (den lilla ringen över a måste för
främlingar te sig som ett betydelselöst ornament).
Nu kan hända, att man vill även i grov beteckning utmärka
"tjockt" 1, det blir landsmålsalfabetets k; att man vill ha en
särskild bokstav för den vokal, som i en mängd folkmål
motsvarar riksspråkets vokal i son, sova, komma, med dragning
— efter populär uppfattning — åt ö eller u (: hund). För
sådant ändamål bjuder landsmålsalfabetet på e.
Alltså: en landsmålare (i grov beteckning)
förvisar c, q, x, z till skriftens fornsaksmuseum;
brukar alfabetets övriga bokstäver blott i sin ursprungliga
betydelse (däri inbegripet o som i latin, italienska, tyska
o. s. v.);
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kompletterar det vanliga alfabetet med f, g, o, ock vid behov
efter önskan med andra tecken ur landsmålsalfabetet;
skriver inga stumma bokstäver — allt detta så vitt det gäller
"grov" beteckning.
Frågan om enkel- ock dubbelskrivning av konsonant före
annan konsenant erbjuder svårigheter: torrt, dumt, stolt,
ställde, vakt, väckte? I ordets slut ock mellan två vokaler
"bör i alla händelser regeln om dubbelskrivning genomföras,
alltså doram, dommar, men sann, sanna; n.äj, nöjje o. dyl. (i
folkmål ha vi även - böja med långt ö ock kort j).
Anses det nödigt att utmärka, att vokalen före två konsonanter är lång, kan det ske på gammalt sätt med längdstreck,
t. ex. j-ård, styrde.
Det torde vara mäst praktiskt att icke bry sig om de förändringar, som ords början ock slut pläga undergå i skarven;
men skriver alltså t. ex. en bok, min kopp o. s. v., ej em bok,
mig kopp, som det egentligen låter.

Vårt vänliga alfabet har ibland olika former i antikva, kursiv
ock handskrift; a—a, g—g, r-h. "Stora" ock "små" bokstäver
äro i regeln olika, ofta radikalt olika:
ABDEGHJLMNR Y
Y

aa b d e gg h j 1 m n r

Dessa olikheter strida mot den allmänna grundsatsen för
ljudskrift: "ett tecken för varje språkljud", vålla besvär vid
inlärandet, öka kostnaderna för stilanskaffning ock sättning.
För "groe beteckning av: folkmål behövas inga "stora"
bokstäver (namn kunna "spärras"). Så vitt man efter mitt
förslag ock landsmålstidskriftens praxis för grov beteckning
blott brukar antikva, borde man ha a som i handskrift, ock
g bör rätta sig efter g.

LUNDELL, GROV 'BETECKNING

iä

Här följa nu språkprov i grov beteckning från olika landsändar.
Skomakare-011e.
?rån Kläekebärga (Småland), Sv. landsm. IX. 1, s. 89.
skommakra-olln, de va hann som kastade katten i grytan.
de va en son dä, fulig. huff ja, an va se le se. di ade kokt
vällig, o se .jekk vel katten ikrigg grytan o snodde, o an
nappade katten o kastad-an i grytan, i kokheta välligsgrytan! se
tjöpt an hamna brännvin, o. sn dro-an dit en hopere fyllehunna.
se tjörd-an sin tjarg te sett ö häll opp' brännvin hela nätterna.
vell on inte dä, se fekk-on stryk, e se tjörd-an ut-na, an
va se förfälli te sless se han lå hä ner på väjen e sloss,
hann o en mer här i roten, vem de 'va. "om inte svärjes laja vure
se strägga, o hälvett vure se hett, se skull ja stekka häl dä
po fläkken", skrek-an.
Trollsägen.
Skuttungeniål (Uppland), Sv. landsm. XVIII. 3, s. 8-9.

' de va en gummä i ferkäby som ha fott barn. ien dag
efteråt ha kärn kumi hiem, han ha vuri sta sott. "gå in
et du", ha gumma sakt, "ii ske gå i vall me hesten":
ja hon jekk förstås, o ner hon ha kumi ut i hajin me hesten
fott åv-en grimma, har-e stott en p'rest prissis brevö-nä o
tekt-nä hann. men gumma var se aln, se hon har inte tejji-n,
ör hon begriep, at de va et troll som ville ta in-nä, sen
vort meniffa fuk likve o motta liggt lenjin.
de ske inte värä bra te gå ut iensammen, inna han ha vurti
tjerktejjin, förstår an.
Motvalls käring.
Lidmål (Jämtland), Sv. landsm. XIII. 1, s. 42-43.

dä va en guubb o i tjärrig, som vart bedd te bröllöfs. SO
brukt and tjärriga voro tvärt imot gubba sin. so saa gubben:
"me ske int asta te bröllöfs". män da sa a tjärriga: "sta ska i".
so bar-e i veig.
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so komm däm po i bru. so skull däm sätt se der o kviil.
o da sätt däm se. män da saa gubben: "me ske itt brätt oss
atet, fer de da dätt me ni älrva". da sa tjärriga: "brätt me
ska i". o so brätta-a se atet, o so datt-a uti.
so skull däm te sammälr i hop folrtje o. leit opp-a. män da
vilja gubben, at däm skull leit imot ströuma, fer de tjärriga si
brukt all tia voro tvärt imot, o da trudd-en, ho a räist imot
ströuma. o da fann däm a deni fugan fossa oppfer.
Sönerna.
Gotlandsmål, fr. Bone. Sv. landsm. III. 2, s. 23.

En skumakarrnaistar fran böyn var en gagg äut pa landä
bäi en boundä u skudd gär baindount. En kväll i skäumniggi
kummar gambläfar inn, sein han skilt a mä söyslä kräki, u
sättar si pa a krägko för ti pratä mä falvä maistar. Blant
armä pratäd gambläfar mik um säinä bäggä synar u biröymd
dum ymsädeirä haplit, män mäst sin ygstä seun. Mäns di
sitar där u pratar, kummar boundns älstä seun in ginum
deuri, hälsar mikä blöykt: "gu kväldar, maistar!" u sättar si
sinä äi a säg u tigar stillä. Maistar vändar si ti gambläfar
u sär: "Dä jär en mikä hyggliar seun far har". — "Dej jär
intä någä ti talä um", sär han; "män da ska maistar fa säl
u hoyrä min ygåtä seun; dei jär en märkvärdut duktuar sork,
ska ja sägä maistar". Um a läiti stund kummar boundns
ygstä seun in ginum denn, slar till-na mä ett haplit buldar,
tar äutn ti hälsä a krägko u sättar si mitt framför gräuu mä
bägg baini pa späishälli. "Säi, maistar", sär gambläfar, "dei
jär min ygstä seun, han jär någ heivarä han än dän annä där
bort i säggi". Dän ygstä seunen vändar si mik maklit um,
när en hoyrar far sägä issä årdi, käikar a lagg stund stint
pa-en, män yppnar ti släut sin braidä munn u sär: "Hä har
slapsu kummä, laus pa ouä gamblä läusbukken.! Ska vör intä,
fa käpband pa-en u blaigarä yvar kullu, ällar va nå?"
"Hoyr, maistar", sär far, "dei jär ård i ban dei. Ska fa
säi, att dä bläir folk av dänn sorken mä täidn".

Ett religiöst rabalder på 1830=talet.
Av EMIL HERLENIUS.
Det var egentligen vid tiden för den stora folkväckelsen vid
mediet av 1800-talet som predikanter ur folkets krets talrikt
framträdde, men här ock där visade sig dock enstaka fall
långt tidigare. I Ydre härad (som då innefattade även Rumskulla socken i Kalmar län) väckte t. ex. Helena Ekblom,
»Predikare-Lena» eller »Vita Jungfrun», som hon vanligen
kallades', stort uppseende redan under 1800-talets första årtionde, ock hon fick flera efterföljare, ofta ännu mer svärmiska än hon. Priset därvidlag torde ha tagits av drängen
Daniel Carlsson, som förefaller ha varit sinnesrubbad i sitt
svärmeri, men som det oaktat av många betraktades som
gudaingiven profet ock blint åtlyddes av sina anhängare. Det
rabalder, som han uppväckte särskilt i Rumskulla socken, var
uppseendeväckande, ock minnet förtjänar för den skull att
återupplivas.
Daniel Carlsson föddes den 6 maj 1808 i Alsheda socken
ock var son till hemmansägaren ock urmakaren Karl Danielsson i Gubba jorden ock hans hustru Maja Eriksdotter. Släkten tycks ha varit på något sätt degenererad, ty farfadern uppgives ha varit synnerligen slö, ock fadern var tidtals mycket
sjuklig. Daniel ock hans fäm syskon fingo en sträng ock allvarlig uppfostran ock höllos ständigt i arbete. Redan vid åtta
års ålder fick Daniel biträda vid tröskningen samt jälpa fadern
i hans urmakeriyrke. På nyåret 1817 råkade han falla i en
djup källa ock var nära att drunkna, men lyckades till sist
rädda sig. Han insjuknade emellertid i närvfeber ock låg till
sängs ett halvt år. Fadern, som sysslade rätt mycket med
Se om hänne förks uppsats i Kyrkohistorisk Årsskrift 1904.
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botande av sjukdomar, tillät den av törst lidande febersjuke
gossen att dricka söt mjölk men ingenting annat, varav hans
mage tog skada. Då han stigit upp från sin sjukbädd, fick
han ett svårt recidiv, som höll honom till sängs i ett ock ett
halvt år. Vid älva års ålder hittade han på vägen en liten vit
sten, som han tanklöst stoppade i munnen, varpå ett häftigt
illamående följde. Fadern undersökte stenen, som befanns
vara ett stycke arsenik, antagligen tappat av någon kringvandrande västgötaknalle.
Vid fämton års ålder tog Daniel Carlsson tjänst som dräng,
men han måste året därpå återvända hem för att beredas . till
sin första nattvardsgång. Därpå kom han åter i tjänst, men
han måste gång på gång avbryta den på grund av sjuklighet.
Då han fyllt sjutton år, råkade han hugga sig svårt i ena foten, ock han led stark blodförlust. En person erbjöd sig stämma bloden medelst läsning, men Daniel tillät ej detta, emedan han av fadern upprepade gånger varnats för Guds namns
missbruk. I början av år 1835 gick han under skridskoåkning
ned sig på isen ock räddades med knapp nöd.
Alla dessa olyckor gingo honom djupt till sinnes, ock han
ansåg särskilt, att de båda räddningarna från drunkning berodde på Glids °Medelbara ingripande. Nu började han med
iver läsa bibeln, ock snart ansåg han sig kallad av Gud att
förkunna ordet. Men då han led av ständig yrsel, sökte han
bota sig genom åderlåtning, som han företog sig i ensamhet
Han led ånyo stor blodförlust, ock nu började han få syner.
Snart förbättrades dock hans kroppsliga tillstånd, men hans
närvsystem var svårt rubbat, ock synerna blevo allt flera.
Han hade nu tagit tjänst först i Karlstorps, sedan i Rumskulla socken, ock då han en gång frampå året 1835 vandrade
till Lönnbärga socken för att besöka en där bosatt broder,
överfölls han under vägen av stor mattighet, så att det började skymma för hans ögon, varför han satte sig på en sten.
Då blev han enligt sin egen utsago fattad i högra armen av
en okänd vitklädd mansperson, som tillsade honom att följa
med, så skulle han få se himmelens alla härligheter ock hälvetets alla fasor.
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Han fördes då först genom flere öknar ock kom därefter
in i himmelen ock sedan till hälvetet, över vars port det stod
skrivet: Öl ock brännvin. Då han såg de osaligas plågor,
började han häftigt gråta, ock sedan bad han i åtta dagars
tid oavbrutet för de osaliga ock djävlarna, så att Gud till sist
lovade honom, att de alla en gång skulle bliva saliga. Då den
vitklädde mannen lämnade honom, hade han tillsagt honom
att läsa Johannis evangeliums 19:de kapitel ock tillagt: »När
du nu frälst varder, så stärk dina bröder».
För den skull började Daniel Carlsson vandra omkring ock
förkunna ordet, ock han ansåg sig särskilt kunna med bibelns
ord bevisa, att alla människor ock djävlar till sist skola bliva
saliga. Han gjorde snart sällskap med Helena Ekblom, som
efter en tids uppehåll ånyo börjat med sin predikovärksamhet. Hon var visserligen numera mäst föremål för löje, ock
hännes en gång rätt strålande hälgongloria hade starkt förbleknat, men ännu funnos dock personer, som ansågo hänne
som gudaingiven sierska. De båda personerna slogo sig för
en kort tid tillsammans, varvid Helena Ekblom vanligen predikade ock Daniel Carlsson sjöng psalmer eller ackompanjerade på klarinett, eller också gick han fram ock tillbaka på
golvet ock läste bibelspråk.
Snart skildes de likväl åt, ock Daniel Carlsson fortsatte ensam. Han höll nu möten överallt i Rumskulla socken, fast
han då ock då även besökte grannsocknarna, särskilt Västra
Ryd. Ofta började han på kvällen ock fortsatte under större
delen av natten. Allt mer började folket strömma till, ock
många rycktes med av hans förkunnelse ock ansågo honom
som gudasänd profet. Som vanligt plägar vara i dylika fall,
var det mäst kvinnor som föllo honom till, ock snart började
en mängd rykten spridas om hans otillbörliga förhållande
till yngre kvinnor, hälst som han beskrives som en vacker
karl med ståtlig figur ock stor tjusningsförmåga. Stor oro
uppväcktes emellertid i flera församlingar.
Vad angår innehållet i Daniel Carlssons förkunnelse, så var
det i allmänhet tämligen virrigt. Han framhöll ständigt, att
han av Gud fått nåd att förkunna tillkommande ting ock att
2 Sv. landsmål 1933
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han särskilt hade i uppdrag att förkunna, att den yttersta
dommen snart vore för handen. Därför var det onödigt att
läsa bibeln, emedan sådant ej värkade till saligheten. Vid ett
möte i Sjöarp den 1 april 1835 talade han först omkring en
ock en halv timme, därefter kastade han ifrån sig bibeln ock
sade: »Jag vet icke, varför denna skinnskräppan skall ligga
i vägen för mig, i den finnes icke ett enda Guds ord». Några
dagar därefter höll han ett möte i Ingelstorp, varvid en piga
begärde uttydning av flere ställen i bibeln. Han svarade:
»Fan må läsa! Förr skola de få hugga benen av mig, än jag
faller på knä ock läser», varefter han uppgav sig hava varit
i himmelen ock där sett en ängel flyga omkring med ett evangelium i handen. Detta var detsamma som Daniel Carlsson
förkunnade. Fördenskull hade han ett svärd, som räckte över
hela värden, ock det svärdet var Guds ord. Ej häller borde
morgon- ock aftonböner läsas, emedan de ej kunde läsas med
andakt, ty djävulen stöd framför de läsande ock skrattade,
medan Frälsaren 'stod bakom dem ock grät. En suck vore
bättre. Ingen kunde nämligen svärja på att han läste de vanliga bönerna eller Fader Vår rätt. De vanliga andaktsböckerna borde ej häller läsas, utan man borde blott tro på honom, Daniel Carlsson, så bleve man salig. »Har man blott tro
ock kärlek, så får man nåd, ty tron är den not, vari kärleken
fångas», sade han på ett annat möte i Sjöarp. På påskdagen
hade han hållit en predikan, varefter en av åhörarna frågat
honom, om han ej ville gå med till kyrkan följande dag. Han
svarade: »Vad skulle jag där att göra? Det vore bättre att
sätta eld på den trähyddan. Det enda kunde vara, om jag
skulle gå dit för att bedja för någon usling».
Som omnämnt är, framhöll Daniel Carlsson ofta, att yttersta
dommen snart vore förestående. På ett möte i Ingelstorp frågade en av åhörarna, hustru Johanna Jakobsdotter, om han
värkligen kände tiden för yttersta dommen. Han försäkrade,
att han gjorde detta, men han ville ej utsprida det. Hon invände då, att inte ens änglarna kände tiden eller stunden
därför. Han svarade: »Ja, änglarna äro mina tjänare, skulle
jag inte veta mer än de?» Hon tog därefter avsked, emedan
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hon måste gå hem, ock han ropade då efter hänne: »Din tro
haver frälst dig, ock du är lycklig, som så törstar efter salighet».
Ett alltid återkommande ämne för Daniel Carlssons förkunnelse var allas slutliga frälsning ock salighet. Om detta
sade han sig ha fått Guds löfte, då han fick synen på sin
vandring till Lönnebärga ock sedan han fastat ock bedit en
veckas tid. Kristus vore nämligen en dålig Frälsare, om han
blott hade lidit för honom ock några få till ock icke för alla
människor ock andar.
Om sig själv talade Daniel Carlsson ofta ock i allt annat
än anspråkslösa ordalag. På en samling i Snararp yttrade han,
att ehuru han syntes liten, var han dock så stor, att han icke
kunde gå rak mellan himmel ock jord, ock på en samling i
Sjöarp påstod han, att om Gud dömde honom osalig, så skulle
han skuffa Gud av stolen ock dömma honom salig, så vore
de kvitt.
I Stora Åby höll han ett mycket virrigt föredrag, däri han
omtalade, att riksdagen beslutat om en religionsförändring,
som skulle underskrivas den andra böndagen ock besvärjas
söndagen därpå. De som icke ville skriva under, skulle dömmas till halshuggning tredje söndagen därpå. Ingen borde
dock skriva under, ty Gud skulle på Daniel Carlssons förbön
mellankomma ock hindra alltsammans. Om Daniel Carlsson
själv bleve halshuggen, skulle han på tredje dagen uppstå,
emedan han liksom •Kristus var utan synd. Om Kristus är
stammen till vinträdet, så är Daniel Carlsson högsta grenen,
som alltså är högre än stammen, ock det är alltså otvivelaktigt,
att alla de äro saliga, som han tilldelat nåden.
På några möten hade Daniel Carlsson utdelat nattvarden
med bröd ock dricka ock sade därvid, att detta vore lika kraftigt som bröd ock vin, »emedan det likaväl kom från jorden».
Vanligen sjöng han dock en sång ock yttrade sedan, att han
därmed givit dem nattvarden. Själv sade han sig ha anammat
den direkt av Kristus, som därvid gav honom en lingonriskvist, ock för var gång han sög på denna, mottog han nattvarden ånyo.
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Till följd av allt detta hade många av hans åhörare blivit
rubbade i sin tro ock fallit i tvivel, upphört med sina kyrkobesök ock sitt arbete samt givit bort sina ägodelar. Prästerna
i Rumskulla ock angränsande socknar voro i högsta grad bekymrade, ty det var oftast fullkomligt lönlöst att söka förmå
de förvillade att taga sitt förnuft till fånga. En skräddare vid
namn Farman hade blivit fullkomligt sinnesrubbad, ock man
hyste oro för andra. Särskilt var Daniel Carlsson farlig för
en del unga kvinnor, som ständigt höllo sig i hans sällskap,
ock ofta sågs han vandra omkring med än den ena, än den
andra av dem, som han då höll om halsen. Ofta voro de båda
insvepta i samma kappa.
Att allt detta ej kunde fortgå obeaktat av myndigheterna,
är lätt att förstå. Det dröjde dock en tid, innan de grepo in,
ty Daniel Carlsson, som antagit drängtjänst hos en hemmansbrukare Bruze för att erhålla laga försvar, hade på senhösten
1835 lämnat orten. Då han frampå vintern påföljande år återkom ock återtog sin värksamhet, blev han av kronolänsman
K. M. Kindberg instämd till Ydre härads vårting. Han infann
sig dock ej, varför målet uppsköts till sommartinget. Kort
därpå blev han gripen ock insatt på länshäktet i Linköping.
Till sommartinget hade länsmannen instämt ej blott Daniel
Carlsson, utan även pappersmakaren J. P. Swahns i ösjöfors
hustru Maria Juliana Ahlström, lanthushållaren S. J. Bruzes
i Torsmålen hustru Johanna Palm& ock torparen Henrik Nilsson i Smedstorp, emedan de i sina hem låtit Daniel Carlsson
hålla möten ock predikningar. Hustrurna biträddes av sina
män, ock de tilltalade inlämnade en skrift, vari de framhöllo,
att sagda andaktsstunder ej voro konventiklar, utan endast
husandakt ock således ej stodo i strid med konventikelplakatet, varför de begärde att bli från målet skilda. Rätten
dömde dock de tre anklagade att var för sig böta 66 rdr 32 sk.
b:ko samt att ersätta vittnen med dels två, dels en rdr b:ko.
Därpå vidtog förhöret med Daniel Carlsson, som i protokollet beskrives vara av medelmåttig växt med ljust hår, blå
ögon, välbildat ansikte ock klädd i mörkblå frackrock, ljusblå byxor ock brun väst, allt av vadmal.
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Först upplästes ett av pastor K. J. Dusffi i Rumskulla utfärdat prästbetyg, vari säges, att han har godkänd kristendomskunskap ock hedrande vandel. Detta betyg var dock
utfärdat året förut. Pastorn tillägger, att sedan dess har Daniel
Carlsson börjat i socknen hålla andliga sammankomster ock
yttrat •villfarande meningar i religionen. »Även skall han haft
nattliga sammankomster i skogarna, i synnerhet med ungdom
av kvinnokönet. Men vad därvid förefallit, har jag icke kunnat utröna. Saken förekommer dock misstänkt.»
Länsmannen inlämnade ett anförande, däri han berättar,
att Daniel Carlsson, som en tid fört ett kringstrykande liv
ock upphävt sig tifi folkpredikant, ankom till häradet förlidet
år. För att erhålla laga försvar hade han antagit en skenbar
årstjänst hos lanthushållaren Bruze i Torsmålen av Rumskulla
socken, hos vilken Carlsson dock aldrig som dräng tjänstgjort,
utan antingen oftast vistats i bygden eller vid sin hemmavaro arbetat för egen räkning. Hans lära kan sammanfattas
i följande lärosatser.
Goda värk ock gärningar äro fullkomligt obehövliga ock
onyttiga, så att för var ock en vore tvärtom tillåtet att göra
vad som angenämt syntes ock synden sålunda utan våda,
emedan
icke blott alla människor skulle utan avseende på deras
handlingssätt i tiden erhålla himmelsk salighet, utan även de
onda andarna upprättas från deras avfall ock fördömmelse,
men detta icke endast i följd av Guds allförbarmande nåd,
utan synnerligast genom Daniel Carlssons inflytande, ty
om Gud vägrade denna allmänna förlåtelse ock allas
upptagande i den eviga glädjen, skulle Daniel Carlsson tvinga
honom därtill.
Daniel Carlsson vore Guds Son, icke blott i den meningen, att han var. ett Guds barn, utan såsom varande den
enda rätta ock nyburna återlösaren ock saliggöraren, med
makt större än den korsfäste Frälsaren, så är han till följd
därav utan synd ock redan salig.
Dessutom hade Daniel Carlsson under anstötliga former
utdelat nattvarden samt bebådat ankomsten av den yttersta
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dommen, vartill utsatt tid ock stund berodde av Daniel Carlssons välbehag. Vislare hade han givit löfte om undervärk
samt påstått sig äga förmåga att åt sina lärjungar meddela
den Helige Ande.
Länsmannen ansåg, att Daniel Carlsson ej själv trodde på
vad han sade, utan var en medveten bedragare, som blott ville
väcka uppseende ock föra ett behagligt kringstrykande lättjefullt liv ock kanske mäst tillfredsställa sitt begär efter kvinnor,
som han förstod att på detta sätt locka. Det strängaste straff
borde för den skull tillämpas.
Sedan åtskilliga vittnen blivit hörda, vände sig dommaren
till Daniel Carlsson. Han påstod, att han i allo blivit missförstådd. Med en viss skicklighet ock snarfyndighet sökte han
fria sig från en del av beskyllningarna. Då det påpekades,
att han på ett möte i Stora Åby sagt, att sedan Gud omvänt
honom, skulle han omvända Gud, hade han menat att omvända Gud från eller avvända hans vrede. Då han varnat sina
åhörare från att besöka kyrkan, hade han menat, att det vore
bättre att hålla sig från kyrkan än att först besöka hänne ock
sedan gå direkt på lekstugor ock svärja. Med sina yttranden
om tidens slut hade han menat, att man icke borde dröja med
sin omvändelse.
Flere vittnen, som voro instämda, hade ej infunnit sig, men
skulle sedermera höras. Daniel Carlsson skulle av religionslärare förhöras i sin kristendom ock om sina villomeningar.
Därefter skulle han undersökas av läkare angående sin sinnesförfattning. Under tiden skulle han förvaras i länshäktet.
Den 15 juli 1836 förrättaples därför ny rannsakning, då flere
nya vittnen voro instämda. Mot ett av dem, pigan Sara Johansdotter i Ingelstorp, anmälde Daniel Carlsson jäv, emedan
hon var hans fästmö. Hon medgav, att så var, ehuru de ej
blivit formligen trolovade. Rätten ogillade emellertid jävet,
ock hon berättade nu, att hon av Daniel Carlsson genom arrestfönstret blivit övertalad att utgiva sig för hans fästmö, men
hon återkallade nu detta ock meddelade, att Daniel Carlsson
under sin vistelse i Ingatorp begärt, att hon skulle dela säng
med honom ock ej bry sig om vårldens förakt, emedan hon
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eljest ej kunde bliva salig. För övrigt hade vittnena ungefär
samma anföranden som de vid förra tillfället hörda. Sedan
vittnesmålen upplästs, förklarade Daniel Carlsson, att han i
huvudsak erkände dem, men framhöll, att han även nu blivit
missförstådd av nästan alla, som hört honom.
Därefter upplästes intyg från slottspredikanten L. Wållers
ock provinsialläkaren assessor J. Westman. Den förre framhöll, att vid de samtal, som han haft med den anklagade,
kunde denne ej förmås att avstå från den övertygelsen, att
han av Gud, hos vilken han tror sig stå mycket högt, bevärdigats med andliga syner ock uppenbarelser. »De besynnerliga, plumpa, om sinnesrubbning vittnande ock för varje tänkande människa vidriga satser, varmed han i sitt frihetstillstånd förvillat folket, vill han ingalunda återtaga, utan säger,
att de böra tagas i en högre andlig mening, vilken han mer
eller mindre skickligt förklarar.» Pastorn anser, att de ej härleda sig från järtats elakhet, hälst som Daniel Carlsson under
sin fängelsetid visat sig foglig, hövlig ock anständig. Om han
belades med något slags hårt straff, skulle det hos honom
blott rotfästa den tanken, att han blivit martyr för sin tro,
något som han skulle räkna för stor ära. Om han utan vidare
sattes på fri fot, skulle han otvivelaktigt fortsätta med sin
värksamhet, ehuru han visserligen lovat att upphöra därmed.
Bäst vore att sända honom till Vadstena dårhus, »på det att
där genom läkares behandling hans kropps- ock själskrafter
må återbringas till en jämnvikt, som återförer honom till arbetslust samt redighet i tankar ock föreställningar».
Provinsialläkaren genomgår i sin inlaga alla de olyckor,
som Daniel Carlsson under sin uppväxttid varit utsatt för, ock
fortsätter: »På grund av allt detta har Daniel Carlsson, oaktat man till det yttre ej finner hos honom någon bristfällighet, dock drabbats av en positivt antaglig inre sinnesrubbning,
så snart fråga ställes på de egentligaste religionsdogmerna,
såsom återlösning ock hälgelse. Han kan icke tänka ock handla
med den oberoende frihet, som betingas för laglig ansvarighet eller ansvarighet inför lag, varför han ju förr dess hällre
bör underkastas medicinsk behandling å Vadstena dårhus för
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att dymedelst möjligen befrias från sina om sinnesrubbning
vittnande meningar».
Efter uppläsandet av handlingarna framhöllo flere vittnen,
att de sett, att Daniel Carlsson under sina vandringar ofta
brukade röka pipa, ehuru han för läkaren uppgivit, att han
aldrig begagnat tobak. I fängelset hade han begärt att få begagna tobak, vilket hade beviljats honom, enär doktorn ansåg, att det skulle in-värka lugnande på hans upprörda närvsystem. Flere av vittnena anmärkte, att detta ej alls kunde
stämma överens med hans ofta yttrade försäkringar, att han
aldrig kunde säga 'en osanning. Daniel Carlsson blev synnerligen förlägen ock svarade, att han. värkligen några gånger
bett att få låna andras tobakspipor ock dragit några bloss,
men flere av vittnena intygade, att han ägde en egen pipa,
som han ofta använde. Vidare framhölls hans ovana att dela
säng med unga kvinnor, ock han kunde ej neka, att han ofta
gjort detta, men han påstod bestämt, att han därvidlag aldrig
gjort det ringaste försök att förföra någon kvinna till otukt.
Då ingen av kvinnorna vid detta tillfälle var närvarande,
kunde denna sak ej vidare utredas.
För övrigt gav Daniel Carlsson på förfrågningarna, varför
han utspritt så grova ock förskräckliga villomeningar, intet
annat svar, än att han ej varit sig själv mäktig, utan Anden
hade talat genom honom utan hans medvärkan. Dock erkände han sig ha brutit emot mänsklig lag ock önskade att få
försona detta med livets förlust, emedan han var fullt säker
ock förvissad om att han efter detta livet har att erhålla en
högre plats ock härligare uppdrag än någon annan.
Rätten beslöt, att alla handlingarna ock vittnesmålen vid
rättegången skulle insändas till Kungl. Sundhetskollegiet i
ock för dess utlåtande. Under tiden skulle Daniel Carlsson
förvaras i länshäktet.
Det tycks emellertid vara mycket som vid rättegången ej
kom i dagen, ock vittnena uppenbarade endast vad de tvingades att omtala. Av personer, som ej varit inkallade, intygades t. ex., att Daniel Carlsson på ett möte förklarade, att han
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med det snaraste skulle uppfara till himmelen på en vit häst,
ock hans trognaste anhängare skulle då få medfölja, hållande
sig i hästens svans. Vidare lät han ibland sina anhängare få
krypa genom omkullagda stolar för att på så sätt avskrapa
sina synder, något som för övrigt ofta förekommit i andra
provinser vid dylika möten. De s. k. ängladanserna, som både
före ock efter Daniel Carlssons tid förekommit ock som bestodo däri, att unga kvinnor nakna utförde ett slags dans, försäkrades också ha ägt rum på hans möten. Särskilt berättades, att en piga, som vid salighetens förlust ålades att liksom
de andra taga av alla sina kläder, gav honom till svar: »Det
må gå med saligheten hur dä vill, men särkatrasen han ska
sitta på», vilket yttrande länge blev ett ordspråk i orten.
Många andra berättelser gingo i svang, men åtskilliga av dem
torde böra skrivas på skvallerkrönikans konto.
I slutet av augusti 1836 ankom Sundhetskollegii utlåtande.
Det lydde, att sagda ämbetsvärk hade låtit sig föredragas rannsakningsprotokollen i målet ock får efter tagen kännedom
om vad upplyst ock yttrat blivit förklara, det Kungl. Sundhetskollegiet ej funnit anledning avvika från det yttrande,
provinsialläkaren Westman meddelat i våd det angår Daniel
Carlssons förmåga att bedömma sitt handlingssätt ock inse
följderna därav.
Den 6 september 1836 hölls fördenskull urtima ting. Därvid framhöll rätten, att Daniel Carlsson ej kan dömmas till
bestraffning för förbrytelser, utan prövar rätten skäligt föreskriva, att han skall till vederbörande överlämnas att om honom taga sådan vård, som sätter honom utan tillfälle att vidare bland allmänheten utsprida sina villomeningar.
Vid höstetinget samma år instämdes bönderna Nils Olovsson i Stora Åby, Johannes Isaksson i Ingelstorp ock Peter
Jonsson i Sjöarp för att de upplåtit sina hem för Daniel Carlssons samlingar, ock dömdes till böter.
I Vadstena hospitals handlingar finnes ingen annan anteckning om Daniel Carlsson, än att han intagits år 1836 ock året
därpå förflyttats till Viby socken. Om hans senare öden har
endast utrönts, att han som skicklig i varjehanda slöjd fick
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anställning i Motala, där han gifte sig. Sedan flyttade han
till Jönköping, ock därifrån emigrerade han till Amerika.
Några efterdyningar av Daniel Carlssons värksamhet kunde
en tid spåras i orten. Den förut nämnde skräddaren Farman,
vilken egentligen var hemma i Tidersrums församling, måste
en tid noga vaktas, emedan han ville döda några av anhängarna, för att dessa skulle få njuta desto snarare av den
salighet, som de blivit utlovade. Efter en tid blev han lugnare,
ock han reste då till Amerika. Dit reste även hemmansbrukaren Bruze. En annan lärjunge, skräddaren Petter Pettersson, sökte efterlikna sin mästare genom att vandra omkring
ock predika, men då han ej alls hade någon framgång, skaffade han sig i stället ett tittskåp, med vilket han länge färdades
omkring. Gärna talade han därvidlag om sin mästare, på vilken han fortfarande trodde. En tredje, pappersmakaren Cederholm i ösjöfors, klädde sig i en röd kostym, som han kallade för sin blodsdräkt, ock han fasthöll envist vid Daniel
Carlssons gudomliga kallelse.
Förnämsta källor: Ydre härads dombok 1836. L. F. Rääf: Samlingar och anteckningar till en beskrivning över Ydre härad i Östergötland. Del IV.

Bidrag till kännedomen om

j=ljuden i Göteborg,
deras uppkomst ock bildningssätt.
Av NILS AXEL LILJEDAHL.
Föreliggande framställning utgör en omarbetning av en ursprungligen för de proseminarieövningar, som professor Hjalmar Lindroth
läsåret 1929-30 anordnade vid Göteborgs Högskola, författad
uppsats. Som denna till större delen bygger på tidsödande ock delvis metodiskt krävande undersökningar, där bistånd från utomstående varit nödvändigt, ber författaren få framföra ett varmt tack
till dem, som härvid medvärkat. Detta riktar sig i första hand till
prof. Lindroth, utan vars välvilliga ledning Utredningen säkerligen
inte kommit till stånd, till Sahlgrenska Sjukhusets Röntgenavdelning, som avgiftsfritt ställt personal ock apparatur till förfogande,
till Göteborgs Folkskolor, vars tillmötesgående möjliggjort undersökningarnas utsträckande till ett synnerligen rikhaltigt försöksmaterial, samt till Göteborgs Högskola, som genom ett frikostigt anslag
bestritt alla ekonomiska utlägg.

Åtskilliga förändringar ha förhållandena på ljudbildningslärans område varit underkastade, sedan prof. J. A. Lundell
i »Grundlinjer till praktisk fonetik» betecknade f-ljuden som
»ett av fonetikernas kors eller plågoris». Mycket har sedan
dess framlagts, ock mycket har gjorts för att sprida ljus över
den förr skäligen dunkla företeelse, som dessa ljud utgöra.
Detta utesluter givetvis inte, att en hel del arbete ännu återstår. Av en ren tillfällighet är jag här i stånd att peka på en
punkt, där så är fallet. Vid den undervisning i fonetik, jag
haft förmånen att bevista, fann jag nämligen inte ens en tillnärmelsevis adekvat beskrivning på mitt eget f-ljud. Ett närmare
hörande av en del personer, som deltog° i de kurser, varom
här var fråga, gav vid handen, att flera av dem hade samma,
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ej förut observerade ljud eller åtminstone artikulationssätt. Detta föranledde sedan de undersökningar, vilka företogos under åren 1930-1931 ock nu ligga till grund för följande utredning.
Denna uppsats avser närmast att så att säga presentera
detta »nya ljud». För att kunna placera in det i dess rätta
miljö fordras emellertid en vidlyftigare orientering bland de
göteborgska 5-ljuden. Därmed vidga sig undersökningarna
så betydligt, att innehållet i min framställning bäst angives
med den titel, jag här givit den.
När jag nu går att framlägga materialet till en eventuell
diskussion av nämnda ljud, göres detta således i form av en
allmän inventering av de göteborgska 5-ljuden, varvid innehållet grupperats i följande avdelningar: Först ämnar jag behandla de met o de r, som kommit till användning i mina
undersökningar. Därefter följer en beskrivning av
de iakttagna 1 jude n, de fakta som hittils framkommit rörande der as utbrednin g, ock slutligen ett försök till tolkande av deras uppkomsthistoria.

1.
Tillräckligt många för jämförelser lämpade försökspersoner
tror jag mig ha funnit i lärjungarna vid stadens folkskolor.
Dessa sammanföras i det följande till »grupp A». Utsikterna
att bland vuxna personer i Göteborg finna till omedelbar statistisk uppställning lika användbara grupper av människor
äro ju avsevärt reducerade. Alla de faktorer, som i en stad
påvärka ljudbildningen, bidraga bland dessa till färgande av
resultatet, medan de i stor utsträckning lämna barnen fria.
Emellertid har jag inte alldeles lämnat oförsökt att utreda
den inställning till olika f-ljud, som det till mogen ålder
komna Göteborg intar. En korrekt »random selection» har
härvid av lätt insedda skäl ej kunnat företagas. Man kan inte
antasta förste bäste, man träffar på gatan, ock fråga ut honom
med avseende på hans f-ljud. En användbar statistisk popula-
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tion är dock i allmänhet den bekantskapskrets (ej umgängeskrets!), en enskild person äger. Således borde även min egen
vara användbar. I denna finnas representanter i skäligen
jämn fördelning för de mäst skilda yrkesgrupper, åldrar ock
stadsdelar, ock den kan således i fråga om heterogenitet i det
närmaste jämställas med en fullständigt på måfå utvald samling. Detta material har därför genomarbetats ock sammanförts till vad jag kallar »grupp B».
Genom att ur olika synpunkter i tabellform uppställa ovan
angivna material har jag avsett att få fram de olika f-ljudens
lokalgeografiska ock sociala utbredning jämte deras fördelning på olika åldrar ock kön.
Den uppdelning i två grupper, för vilken jag nu redogjort,
är motiverad närmast genom materialets olikhet, men också
ock i ännu högre grad med hänsyn till de metoder, som tillämpats inom vardera vid utrönandet av förefintliga f-ljuds art.
Den enklaste metoden är den, som huvudsakligen begagnats
inom »grupp B». Försökspersonernas uttal har i fritt samtal avlyssnats ock protokollförts, utan att dessa varit medvetna därom.
Endast undantagsvis har på nämnda grupp använts den
metod, som är utmärkande för behandlingen av materialet i
»grupp A». Praktiskt taget har detta skett endast på två kategorier av försökspersoner ur grupp B, nämligen å ena sidan
de folkskolelärare (-lärarinnor), vilkas uttal •i samband med
undersökningen av folkskolebarn prövats, i avsikt att utröna
det inflytande från skolans sida, för vilket barnen varit utsatta; ock å andra sidan de förut nämnda kursdeltagare, vilka
ställde sig till förfogande vid ett antal förberedande undersökningar. Här ha efterforskningarna standardiserats genom
att försökspersonernas uttal prövats enligt en förut uppgjord
»typordslista». Denna avser att föra fram f-ljudet i alla de
ställningar, där variationer av dess ljudvärde kunna tänkas
förekomma. De förberedande undersökningarna gåvo vid
handen, att sådana skillnader kunde förekomma i följande
ställningar:
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före eller efter bakre delabialiserad vokal;
» ;
»
» » » främre
särskilt starkt labialiserad vokal;
» konsonant;
efter konsonant föregången av främre vokal;
» .
» bakre
»
»
»
I alla andra ställningar borde ljudbildningen förhålla sig analogt med något av ovan angivna fall. Till representanter för
'dessa grupper har jag tagit följande ord: 1. sjal, 2. skiva,
3. sjuk, 4. schlager, 6. ritsch, 6. ratsch. Som synes, utgöras
dessa till största delen av för folkskolebarn relativt välkända
ord. Detta är givetvis en nödvändig förutsättning för ett
effektivt studium, ock ur den synpunkten är ordet n:r 4 att
betrakta som en nödfallsutväg, då ett mer känt ord med
f-ljud i likartad ställning .ej fanns att tillgå. Det kom emellertid att rikta uppmärksamheten på den omständigheten, att
ett främmande, av försökspersonen aldrig uttalat ord i vissa
fall bidrar att framlocka ett ej inövat uttal. Med den synpunkten för ögonen har jag därför tillagt ytterligare två ord
med karakter av »nya bekantskaper», nämligen fotogen ock
recension, för att kunna jåmföra dem med ur f-ljudssynpunkt
likabyggda ord, redan införlivade med försökspersonens ordförråd. »Typordslistan» kommer således slutgiltigt att te sig
•
på följande sätt:
sjal
2. skiva
3. sjuk
4. schlager

1.

5.
6.
7.
8.

ritsch
ratsch
fotogen
recension.

Denna lista tar alltså först ock främst sikte på grannljudets
kvalitet samt vid sidan därav på inflytandet från försökspersonens förtrogenhet med ljudkonstellationen i fråga. Möjligen
skulle då kunna anmärkas på den omständigheten, att ingen
hänsyn tagits till olika akcentförhållanden. De förberedande
undersökningarna gåvo emellertid ingen anledning till att fästa
avseende vid sådana skillnader, hur givande de än teoretiskt
sett skulle kunna väntas bliva. Först på ett avsevärt framskri-
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det stadium av undersökningarna började hos en del försökspersoner inom »grupp B» urskiljas en ringa differens mellan
deras f-uttal i huvudton ock i svagton, eller rättare huvudton å
ena sidan ock icke-huvudton å andra. Detta föranledde mig
att börja laborera med ett nionde typord, nämligen människa.
Eftersom jag på sakens redan avancerade ståndpunkt icke
utan betydande svårigheter kunde underkasta hela »grupp A»
nya utfrågningar, har detta ord ock dess förhållande till de
redan förut i listan upptagna kommit att användas på delvis
annat fp :material än de åtta ursprungliga typorden. På grund
härav har jag i den statistiska uppställningen av resultaten
endast Upptagit dessa åtta ord ock refererar vid sidan av dessa
till det nionde.
Vare sig jag haft det nionde ordet med eller inte, har listan
använts på följande sätt: den har under så föga uppseendeväckande former som möjligt förelagts vederbörande försöksperson med uppmaning till honom eller hänne att läsa. Protokoll över uttalet har förts samtidigt av mig ock en annan
fonetiskt skolad ock i saken väl insatt person. Meningsskiljaktigheter rörande ljudens klassificering ha diskuterats, till
dess enighet förelegat. Där sådan ej kunnat åstadkommas, ha
de föranlett iakttagelsens avförande från den statistiska uppställningen av resultaten.
Denna metod ger måhända mera garantier än den föregående för riktigheten av iakttagarens analys, men är i vissa fall
ägnad att dölja det spontana uttalet, en sak vartill jag senare
skall återkomma. Därför har regelbundet, där förkonstling
kunnat misstänkas föreligga eller jag med ledning av skillnader i uttal mellan »kända» ock »okända» ord haft anledning
förmoda nyligen inövad ljudbildning, metoden för »grupp B»
använts som kontrollmedel.
Redan här bör omnämnas, att ett par specialundersökningar
företagits i enlighet med dessa nu nämnda metoder. Enligt
metoden för »grupp A» har prövats en samling äldre kvinnor
på ett försörjningshem i Göteborg; ock på samma sätt, som
skett inom »grupp B», har ensemblen vid en härvarande teater avlyssnats såväl i sitt arbete på scenen som utanför det-
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samma. Dessa undersökningar ha utförts i avsikt att på någon enstaka punkt vinna ökad klarhet. Det inom vardera
av dessa smågrupper homogena materialet har givavis ej
kunnat hänföras till någon av de stora grupperna, där det
skulle bidragit att försvaga det övriga materialets karakter
av användbar statistisk population. Jag återkommer därför i
annat sammanhang till resultaten av dessa undersökningar
ock använder dem ej i min statistiska uppställning.
De metoder, för vilka hittils redogjorts, äga ju sin givna
betydelse vid uppgörandet av en grov frekvensöversikt; men vid
det djupare inträngandet i ljudens karakter, vilket måste föregå
undersökningar av statistisk art, fordras andra medel. Sådana har jag också tillämpat vid de inledningsvis nämnda
prövningarna av uttalet hos deltagarna i de fonetiska kurserna ock vidare på därför lämpat material ur grupperna A
ock B. Härvid har jag för det första med de av mina försökspersoner, som äro fonetiskt skolade, med utgångspunkt i
»typordslistan» avlyssnat ock ingående diskuterat deras ljudbildningssätt. För det andra har jag, för att få en möjligast
klar bild av tungans rörelser, låtit med röntgen genomlysa ock
fotografera artikulationsapparaten hos några personer, vilka
syntes förete de mäst renodlade formerna av f-ljud, jag lyckats
iakttaga. Fotograferingen har till största delen skett enligt
den metod, för vilken redogöres i den av Stephen Jones
i The British Journal of Radiology, Vol. II,
New Serie s, N o. 1 5, March 192 9, publicerade artikeln: »Proceedings of The Society of Radiogr apher s», d. v. s. med en tunn silverlänk lagd på tungan.
Som detta förfaringssätt åtminstone med avseende på några av
de iakttagna bildningssätten (se fig. VI—XII) är förenat med
stora svårigheter, ha de på detta sätt erhållna bilderna kompletterats med visserligen något oskarpa, men för detta speciella fall mera pålitliga fotografier, där tungan belagts med
bariumgröt. Slutligen har läppställningen i de fall, där den
är av någon större betydelse, återgivits med vanliga fotografier. Protokoll över försöken med dessa personer återfinnas
i tab. I, ock samtliga reproduktionsdugliga fotografier ha inryckts i täxten.
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De resultat, jag på dessa vägar uppnått, ge vid handen en
avsevärt vidare latitud för 5-ljuden, än vad man hittils varit
medveten om. För överskådlighetens skull uppdelar jag därför de ljud, som befunnits äga klar f-ljudskarakter, på fäm
grupper; hälst som en ganska ringa övning sätter örat i stånd
att i dessa särskilja tydliga differenser i ljudvärdet. övergången dem emellan är emellertid mer eller mindre flytande.
Jag övergår nu till en beskrivning av de ifrågavarande
5-ljuden, illustrerad av de ovan nämnda fotografierna. Denna
göres hela tiden under jämförelse med de meddelanden, som
litteraturen förut lämnat i dessa spörsmål.
I avsikt att underlätta förståendet av fotografierna' har
jag velat förtydliga ock även i viss mån komplettera deras
framställning av talorganens rörelser genom ett schematiskt
återgivande av dessa i fig. I.
Av dessa teckningar bygga a, b, c, e ock f i huvudsak på
resp. fig. V a, II b, II c, V b ock VI b. Något tydligt fotografiskt
reproducerande av det i fig. I d antydda artikulationssättet
har ej kunnat åstadkommas, varför jag — om ej teckningen är
tillfyllest klargörande — måste till introspektiva iakttagelser
hänvisa de bland mina läsare, vilka till äventyrs äga detta
ljud. Samtliga teckningar generalisera starkt det värkliga förloppet. Endast de väsentligaste förändringarna i tungans ock
läpparnas rörelser ha angivits ock en smula överdrivet pointerats. Detta torde beaktas vid avläsandet.
Ännu en sak bör observeras: för enkelhetens skull har jag
i det följande inskränkt tärmen »artikulationsställe» ock dess
synonymer till att betyda enbart den eller de punkter, där
ljudet primärt uppstår genom en förträngning av en eller
annan art, ock således ej de platser, där dess klang genom
resonans etc. får ytterligare färgning.
Den vanligaste och grövsta indelningen av 5-ljuden torde
vara den, som skiljer ut ett bakre 5 ock ett främre, för vilket
1 Vid reproduktionen av röntgenkorten ha f. ö. de viktigaste partierna
framhävts medelst en tuschlinje.
3 Sv. landsmål 1933
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Fig. I. a.=viloläge, b.=5_, c.=5, d.=5+ , e.=f, f.=y.

tecknet f kommit att användas. Den enklaste beskrivningen
på 5 framhåller endast, att det bildas med tungryggen höjd mot
mjuka gommen eller bakre hårda gommen. f bildas alveolart,
d. v. s. med främre delen av tungan (resp. tungspetsen) mot
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tandvallen. Den sista definitionen ger upphov till en rad
distinktioner mellan s och f, vilka vi här inte ha anledning
att gå närmare in på.
En annan uppdelning är byggd på den teori, som går ut
på att 5 — i detta fall oftast omfattande all 5-artikulation
utom den längst bak belägna, där gomseglet säges vara. det
övre i ljudbildningen deltagande organet — skulle utgöra ett
sammansatt ljud. Bildningen skulle exempelvis vara denna:
tyskt »ach-1 au t»
s =5. För att bevisa detta har man
försökt lägga en blykula i den fördjupning, som följdriktigt
bör uppstå på tungan mellan de artikulerande delarna. Denna
uppfattning framlades först av Briicke, senare av Techmer
ock Bremer. I vårt land introducerades den av J. A. Lundell.
Trots den kritik, som bl. a. Jespersen i sin Fonetik 1897-1898
låtit beviset med kulan undergå, i det han förklarar dess kvarblivande i en urgröpning av tungan bero på en reflexrörelse,
har denna teori ännu icke låtit sig avföras från diskussionen.
Prof. Lundens definition' rörande specifikt svenska förhållanden lyder så:
tonl, ton.
prepalatal
mediopalatal frikativa =
f
mediopalatal
postpalatal
»
med läpprundning =Bland sammansatta konsonanter (dock ej f-ljud) upptar han
dessutom: »Bilabial frikativa med höjning av bakre tungan»:
tonl. = h), ton. = w. Jag nämner detta, emedan bildningssättet tycks ha en stor likhet med vårt »nya 5-ljud».
Försiktigtvis framhåller Jespersen i sin revy över olika-teorier angående 5-ljudens frambringande, att skilda forskare
utgått från förhållanden inom sina egna undersökningsområden, ock att ingenting hindrar, att betingelserna inom dessa
kunna vara sinsemellan olika.' Med honom som föredöme i
fråga om kunskapsteoretisk självbesinning skulle jag vilja
göra följande påstående: utan att våga kriticera deras iakttagelser, som förut behandlat svenskt f i allmänhet, måste
i Se Lundell i Grundlinjer till praktisk fonetik 1910, s. 32.
2 Jespersen anf. st., s. 244.
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jag som min övertygelse framhålla, att i Göteborg ej förekommer »sammansatta» f-ljud, så länge man endast räknar med
de hittils observerade ljuden. I den betydelse, som ovan inlagts i tärmen »sammansatt», förekomma de alls icke — om
däremot i en helt ny, är en annan fråga, som längre fram
skall behandlas. Jag grundar denna min uppfattning i främsta
rummet på de bilder, som på projektionsskärmen vid röntgenundersökningarna framträdde. Det akustiska intrycket av ett
på ovannämnda sätt frambringat J har jag häller aldrig återfunnit vid mina rent auditiva undersökningar av spontantal.
För att komma i så intim anslutning till de allmännast vedertagna beteckningarna som möjligt har jag för samtliga
palatala ock velara f-ljud använt tecknet 5. Detta avviker
visserligen från ovan refererade beteckning av Lundell, men
synes mig stämma med flertalet författare. Ur min indelningssynpunkt, som huvudsakligen är betingad av det »nya» ljudet
ock tar sikte på att underlätta beskrivning ock försök till förklaring av uppkomsten av detta, är den i varje fall den bästa.
För undvikande av missförstånd skall jag emellertid hela tiden i det följande söka ange distinktionerna emellan förut
använda ock mina egna efter Göteborgsförhållandena lämpade beteckningar.
Efter allt att dömma måste 5 indelas i tre underavdelningar.
Längst bak i munnen påträffa vi det under en form, som vi

a.

1 Exponeringen

b.
Fig. II. Fp.: II. N—n..
b.=5 -läge, c.=5-läge.1

c.

något försenad. Tungan har redan börjat sänka sig.
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vilja kalla j— Fig. II b visar en främre variant av detta.
Det är närmast en velar frikativa, som står på gränsen till
»tungrots-r» ock motsvarar den i det Lundellska 5 ingående
postpalatala frikativan. Viktigt är att observera, att den i
denna sin renodlade form oftast uttalas utan läpprundning,
men med synnerligen stor käkvinkel. Detta förhållande har jag
sökt åskådliggöra i fig. I b. Emellertid torde en stor procent
av det s. k. sydsvenska f vara att hänföra till en labialiserad
form av detta ljud. Likaså åsyftas säkerligen detta ljud i
Hilma Henningssons yttrande i »Rösten och Talet» 1923: »Vid
uttalet av f göres i många dialekter e tt allt f ör star k t
tillbakadragande av tungan, med eller utan läpputskjutning, varigenom f blir 'grovt', eller helt förlorar sin
väsande karakter. Ganska ofta uttalar man även ljudet litet
varstädes med passiva läpp a r». I motsats till de följande f-ljuden artikulerar tungan mot exakt motsvarande del
av gommen (gomseglet). Endast undantagsvis skjutes den
något tillbaka. Anblåsningsrummet bildas, tack vare tungans
på detta ställe relativa orörlighet, utan att »danne rille»,
d. v. s. utan att bilda någon längsgående, »sagittal», springa
för luftströmmen. Tungspetsen pekar nedåt.
Flytta vi artikulationen ett steg längre fram, än vad som var
fallet med 5_, uppstår en variant, som jag skulle vilja beteckna
som det egentliga 5 (fig. I c ock II c). Detta överensstämmer i allt väsentligt med vad Lyttkens-Wulff i Svenska språkets ljudlära 1885, s. 244 kalla f. Jag citerar därför deras
beskrivning: »Tungryggens bakre del höjes ock närmas till
bakre hårda gommen. Tungryggen är i sin högsta del longitudinellt konkav, så att en ränna bildas. Vid sidan stödes
tungan mot övre kindtänderna. Tungspetsen är tillbakadragen
ock hålles nedåt mot tunghålans botten. Tungans främre del
är ofta konkaverad ock utbredd i tvär riktning». Anblåsningsrummets bildande sker således enligt schemat
0
medan det i föregående ljud iiärmast har formen
Främre delen av tungan är dessutom i sistnämnda fall (5_)
snart sagt alldeles slapp, medan den som regel är spänd i förra
(5). Detta fenomen sammanhänger givetvis med ljudens olika
och hålles nedåt mot tunghålans botten. Tungans främre del
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karakter. Vid 5_ kommer allt an på själva frikativan, grov,
skrovlig ock saknande all finess. J betecknar däremot ett
så att säga mera kultiverat ljud (jfr uppgifterna nedan om
den sociala utbredningen!), vari friktionen åstadkommes 'med
betydligt mindre bullrande processer. I stället kommer det
här så mycket mera an på att ge en så god resonans ock en för
ljudets vidare utdaning så ändamålsenligt som möjligt inställd
apparat. Det är detta som det hårt spända tungbladet i
förening med alveolerna, tänderna ock läpparna åstadkomma, medelst den »kittel», som av dem bildas innanför —
eller e f ter ur synpunkten av luftströmmens riktning —
det egentliga artikulationsstället. Denna kittelformations betydelse påpekades först av Sievers. Jespersen har fullföljt
tanken, ock numera anses ju allmänt »kitteln» vara något
alldeles väsentligt för 5-ljuden. Tändernas medvärkan till
dennas bildande blir enligt min uppfattning av avsevärt större
betydelse vid det ljud, jag härnäst går att beskriva, för att
vid det sista tillsammans med läpparna övertaga den viktigaste funktionen vid själva den primära ljudbildningen. Angående läpparnas inställning i sist behandlade fall anför jag
ånyo Lyttkens-Wulff: »Läpparna kunna antaga mycket olika
ställning allt efter arten av det självljud, tillsammans med
vilket f-ljudet utsäges. Läpparna intaga nämligen ställning för
en efterföljande vokal redan vid f-ljudets början, ock bibehålla ställningen för vokalen under utsägandet av ett efterföljande f-ljud». För Göteborgs vidkommande måste här
anmärkas, att detta egentligen endast är fallet vid starkt rundade vokaler. överhuvud taget synas läpparna, när de medvärka till åstadkommandet av här ifrågavarande ljud, göra
detta med så liten ansträngning som möjligt (se fig. III ock
IV). Tungans värksamma del artikulerar mot en punkt framför motsvarande i gommen.
Ännu ett steg framåt i munhålan, ock vi finna ett bildningssätt, som starkt påminner om föregående, men ändå är tillräckligt särpräglat för att få åtnjuta hedern av en särskild
beteckning: Vi ge detta tecknet j+ (se fig. I d). Skillnaderna
mellan detta ock 5 äro förnämligast dessa: Ett längre arti-
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a

b.
a.

b.
Fig. ffi. Fp.: II. K—m.
a.=viloläge, b. —5-uttal.

Fig. IV. Fp.: H. K—m.
a.--viloläge, b. =5-utt al.

kulationspass här än vid föregående. Detta är dessutom mera
utpräglat i vertikal led än motsvarande vid J. Vidare en mindre
»kittel», där för övrigt tungan spelar en betydligt anspråkslösare
roll än i förra fallet, ehuru tungspetsen fortfarande är vänd
nedåt. I stället är, som nämnts, tändernas ock läpparnas betydelse särdeles viktig. Tändernas uppgift synes vara att i hög
grad förstärka, eller rent av åstadkomma den »skarpare» valör,
som tillkommer detta ljud. Med avseende på läpparnas funktion gäller här i eminent mening Lyttkens-Wulff s uppgift om
det f, de iakttagit. L.-W:s beteckning för J+ är tydligen i det
närmaste f', om vilket de säga, att det användes 'framför främre
ock högre vokaler. Bakre ock lägre vokaler alstra f (j).
Jämställer man på detta sätt L.-W:s ock mina ljudbeteckningar, stämma också deras iakttagelser i huvudsak med dem,
som gjorts i Göteborg. Dock visa skolbarnen benägenhet att
i vissa fall vilja laborera med ljud ock ljudbildningar på ett
något halsbrytande sätt, förmodligen beroende på en receptivitet, som ännu inte stadgat sig, jämförlig med det bekanta
ersättandet av f med j på sina håll'. Alltnog, ehuru det med
fördelningen av f och f' analoga användandet av J ock J+ nog
får anses som det mera naturliga, har jag inom »grupp A»
funnit ett mycket vidare område för begagnande av 5+ , än
man utifrån sådana förutsättningar kunnat vänta. Detta har
alltid på mig gjort intryck av förkonstling ock torde inom
Jfr t. ex. 0. Gjerdmans gradualavhandling.
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Göteborg närmast kunna betecknas som »j+ i onaturlig ställning», men har såsom företeelse en given betydelse för vår
undersökning. En s. k. »omvänd parallell» till detta förhållande ha vi emellertid i det faktum, att på indoeuropeisk botten s. k. »bakre gutturaler» (mediopalataler) (k, g i t. ex.
karda, gata) kunna• stå framför »främre vokaler». I vårt fall
är förhållandet i stället det, att en främre belägen konsonant
står före en bakre vokal; men själva den omständighet, att de
i ljudkonstellationerna ingående ljuden inte äro ovillkorligt
bundna av varandra, så som teorien kunde vänta, är dock
gemensam, ock av visst intresse i detta sammanhang. Denna
vidsträcktare användning av ljudet ger mig anledning ifrågasätta, huruvida det ej åtminstone i sin längst fram belägna
utformning vore identiskt med Gjerdmans > f (eller ev. f-5).1
Detta synes mig så mycket sannolikare, som dessa ljud enligt hans iakttagelser äro förenade med stark läppframskjutning. Den av honom påtalade förväxlingen av > f ock
talar ävenledes för detta antagande. 5+ är liksom > f lätt att
förblanda med ts. För övrigt vågar jag endast med reservation konfrontera de av mig iakttagna ljuden med hans utomordentligt subtila indelning, som jag inte med visshet vågar
påstå mig ha förstått, då jag själv ej hört de sörmländska
f -ljuden i någon större utsträckning. — Om man i likhet med
L.-W. antar en med Fljuden parallell x(M-serie, finnes ingen
punkt, där de båda linjerna löpa så nära varandra som här.
En övergång till det speciellt bohuslänska §, brukat för skriftens både f ock ä, ligger så snubblande nära, att den ibland
inträder hos personer utanför direkt bohuslänskt inflytande.
Slutligen förtjänar att nämnas, att vid ,y 4. i likhet med 5
tungan artikulerar mot en längre fram belägen del av gomtaket, än den vid enbart höjning skulle göra.
Under beteckningen f l sammanfattar jag en ganska brokig
samling ljud, såväl det vanliga med f (se fig. I c o. V b) betecknade med dess varianter som j ock 8,, enär ett särskiljande
av dem inte har någon betydelse för denna uppsats. Någon
i 0. Gjerdman: Studier över de Sörmländska stadsmålens kvalitativa
ljudlära L 1918, s. 126.
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närmare beskrivning av de under denna beteckning ingående
ljuden är ej häller av nöden, enär mina beteckningar här fullständigt överensstämma med de allmänt vedertagna. Jag skall
endast med några ord beröra den gemensamma karakteren
hos dem, således det som gjort att de kunnat sammanställas
till en grupp. Å ena sidan skiljer man dem från 8-ljuden genom deras mera utbredda ock obestämda anblåsningsrum.
Å andra sidan utmärka de sig i förhållande till de förut avhandlade 5-ljuden därigenom, att de bildas med främre delen
av tungan supradentalt. Därav följer, att den kittel, som vid
de föregående ljudens bildande låg e f ter artikulationsstället ur synpunkten av luftströmmens riktning, här faller i
samma mening f ö r e, såsom Sievers påpekar i en beskrivning över f i allmänhet. Enligt ett ur denna iakttagelse härlett antagande skulle skillnaden i ljudvärde mellan f-ljud av
den klass, till vilka de tidigare beskrivna kunna räknas, ock
de, vilka kunna rubriceras som f (ock därmed även alla andra
f i) ligga just i denna omständighet. Att detta dock ej är
tillfyllest, visar det förhållandet, att ej samma ljud på
ombytta platser uppkomma vid inhalation, vilket man kunde
vänta, om distinktionen vore tillräcklig. f rs specifika klangfärg beror därför troligen på tänderna (i underkäken), vilkas
betydelse i detta avseende jag med hänsyn till följande ljud
vill på det kraftigaste framhålla. Tungans främsta del artikulerar vid J. mot en punkt bakom motsvarande i överkäken,

a.
Fig. V. Fp.: K. H—m.
viloläge, b. =f-uttal.
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vilket ingalunda hindrar, att underkäken ofta skjutes i riktning framåt-uppåt. Detta kan dock bero på en viss för Göteborg egen osäkerhet vid uttalet av detta i dessa trakter icke
inhemska ljud.
Komma vi så till det redan länge antydda, måhända för
Göteborg egenartade ljud, som vi vilja beteckna f. (Fig. I f,
VI—XII.) Även under denna beteckning sammanfattar jag
strängt taget en hel serie ljud, akustiskt nästan omöjliga att
omedelbart särskilja, men alla förenade genom ett lätt igänkännligt karakteristikum. Inom serien urskilja vi först två huvudgrupper: För det första en, fl (fig. VI b), som omfattar de
enda sammansatta f-ljud, Göteborg kan uppvisa. Dessa åstadkommas genom sammanställning av två artikulationer, en
linguodorsal ock en labiodental. För det andra en grupp, f2,
som bildas enbart labiodentalt (tydligast å fig. VIII). Gemensam för dem båda är tydligen den labiodentala inställningen.
Det är för övrigt den, som dominerar hörselintrycket i båda
fallen; ock detta har varit en bidragande orsak till att de i
den statistiska uppställningen upptagits under en ock samma
beteckning: f. Denna typ f har jag för övrigt enligt anvisning
av prof. Lindroth begagnat just emedan den redan genom
sin form ger en antydan om såväl det åsyftade ljudets släktskap med de vanliga f-ljudsserierna som dess artikulatoriska
likhet med ett 1.1
Dessa nu nämnda grupper äro emellertid endast att betrakta som huvudindelningar av serien i dess helhet. Talrika
andra variationer förekomma. Dessa torde kunna lättast beskrivas, om vi så att säga följa luftströmmen på dess väg genom munhålan, därvid angivande alla de förändringar i ställning, som artikulatiorisbasen. kan förete.
Vi börja således med det första passet, som bildas genom
tungryggens höjande mot gommen. Detta kan hos olika individer ske på sätt, som ovan beskrivits som resp. (n, 5 ock 5+,
med undantag av att tungan i allmänhet inte föres framåt utan
snarare bakåt. 5_ som ingrediens i denna ljudbildning har
1 Typen f vore i själva värket bäst. Den har emellertid värdet f i
medieval kursiv.
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a.
b.
Fig. VI. Fp.: K. L—n. a.= viloläge, b.----fi-uttal, (5_+ labiodental).

a.
b.
Fig. VII. Fp.: H. A-1. a.=viloläge, b.=f-uttal.

Fig. VIII. Fp.: N. L - 1. f2-utta1.1
Viloläget har ej varit möjligt att reproducera.
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b.
a.
Fig. IX. Fp.: W. Z—n. a.=viloläge,' b.=futtal.
Fig. X. Fp.: W. Z—n. a.=viloläge, b.=f-uttal.

a.
b.
Fig. XI. Fp.: N. L-1.

b.=f-uttal.
Fig. XII. Fp.: N. L—l. a.=viloläge, b.=f-uttal.

jag endast i ett fall (se fig. VI b) lyckats iakttaga här i Göteborg, men enligt uppgift lär det vara vanligt i Skåne. Jag
återkommer senare till detta förhållande ock nöjer mig här
med att konstatera, att ett påfallande långt fram artikulerat
5+-läge synes vara det i Göteborg vanligast förekommande.
Fig. VII b återger ett mellanstadium mellan dessa två ytterligheter. Den dorsala ljudbildningen är emellertid knappast
eller inte alls hörbar, då den framförliggande artikulationen
värkar; men den kan påvisas, om man med jälp av yttre medel
avbryter den senare, d. v. s. avlägsnar underläppen från dess
läge intill tänderna. Då uppfattas en svag väsning från dorsalen. Mellan de båda artikulationsställena vid det sammansatta ock inn an f ör friktionspunkten vid de enkla for.merna förefinnes oftast en »kittel». Tungspetsen är 'då vänd
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nedåt samt tungbladet skedformigt utbrett eller något tillbakaskjutet.
Denna »kittel» uppträder även, när läget inuti munnen är 5+,
vilket möjliggöres av att passet mellan tungan ock gommen är
synnerligen vitt. Man kan nästan endast tala om en bilateral
artikulation här. »Kittelns» främre vägg utgöres liksom vid de
enkla 5_, 5+ -ljuden av tänderna. Dock är att märka, att ett
funktionsbyte ägt rum, så till vida att, medan vid dessa (ock troligen i någon mån även vid 51-ljuden) underkäkständerna tjänstgjorde ungefär som läppen i en orgelpipa ock således hade den
viktigaste uppgiften vid åstadkomrnandet av den skarpare ljudfärgningen, har nu denna funktion övertagits av tänderna i
överkäken. Ty medan i förut relaterade fall luftströmmen
kom uppifrån, kommer den här närmast nedifrån. På grund
av tungans tillbakaskjutande ock inre passets utformning blir
kitteln här, avsevärt större. Luftströmmen går där (se fig. I f)
ned utefter den nedåtriktade tungan mot botten av främre
delen av munhålan. Där får den riktning uppåt ock delar sig
i en ström innanför överkäkständerna ock en smil går ut mellan underläppen ock dessa tänder. Att värkligen en del av
luftströmmen går innanför tänderna ock detta fenomen har
stor andel i den skarpare valör, som tillkommer ljudet, framgår därav, att ett föremål, som fästes på insidan av tänderna,
väsentligt avmattar skärpan.
Som redan förut har antytts, utgör förträngningen mellan
underläppen ock tänderna passet n:r 2. Liksom sin kollega
n:r 1 inuti munhålan företer detta hos olika personer olika utformningar. Hittils har jag betecknat detta pass som »labiodentalt» ock som sådant låtit det tjäna som karakteristikum
för hela den f-ljudsgrupp, varom här är fråga. När jag nu
gör en närmare granskning av detsamma, begagnar jag den
omständigheten, att litteraturen använder de båda tärmerna
labiodental ock dentilabial utan någon betydelseskillnad, till
att giva dem var sin funktion. Tärmen »labiodental» använder jag liksom hittils, då jag avser en artikulation mellan tänderna ock läpparna utan att angiva dess närmare karakter.
Nu förhåller det sig emellertid så, att hos vissa personer båda
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läpparna skjutas starkt framåt vid ljudbildningen. Den härigenom uppkomna artikulationen betecknas gärna av försökspersonerna som bilabial (se fig. IX ock X). Den omisskännliga
klangen från tänderna har dock alltid varit för handen, ock
röntgenbilderna ha tydligt visat, att skillnaden mellan detta
ock ett bildningssätt, där tändernas medvärkan är mera påtaglig ock läpparnas roll betydligt anspråkslösare (se fig. XI
ock XII), inte är så synnerligen stor. Man får kanske dock
inte låta förleda sig till att på grund av dess skenbara ringhet
underskatta dess värde. Där, såsom vid insamlandet av det
statistiska materialet, det akustiska intrycket är det för ljudets
klassificering enda normerande, kan lika litet denna som
förutnämnda skillnad mellan sammansatta ock enkla ljudgrupper komma fram. Som vi emellertid längre fram skola
finna, är det dock inte omöjligt, att vi här ha att göra
med en principiell skillnad. Man bör i varje fall skilja på en
mera bilabial ock en mera dentilabial form. Med
tärmen dentilabial utsäger jag om det främre passet, att
tändernas medvärkan är dominerande över läpparnas. Detta
ligger som sagt inte alls i mitt användande av beteckningen
labiodental.
Ovan avhandlade variationer• inom f- serien äro samtliga
som regel bundna till olika individer. Detta gäller inte följande
former. I likhet med 5 ock 5+ ändras läppställningen — oavsett dess deltagande vid passets utformning — något framför
olika självljud. Detta sker förnämligast så, att underläppen
skjutes längre fram vid artikulation av f i ställning vid högre
(skiva), ock längre bakåt vid lägre (sjal) än vid runda vokaler (sjuk).
På tal om olika f-ljuds olika utformning i anslutning till
efterföljande vokaler, vill jag inskjuta följande anmärkning.
Det finns en del interjektioner vid vilkas bildande f-ljudet
spelar en framträdande roll. Vi ha till exempel det tystnadsbjudande ordet hysch, vilket plägar erhålla den fonetiska beteckningen hg5 eller hPf. Frånsett det faktum, att i Göteborg
detta f-ljud nästan enbart kan utgöras av f1 eller f, skulle jag
vilja i frågasätta, om ovan angivna uttal någonsin ock någon-
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städes hörts — för så vitt man menar, att vokalen är tonande,
ock något annat får man väl knappast förutsätta. I Göteborg
förekommer det med säkerhet aldrig. 5-ljudet självt står för
hela ordet. Men jag erkänner villigt, att ett enkelt 51 eller f vore
en otillräcklig beteckning. Vokalinställningen är alldeles påtaglig. Ock nog kan man också med litet god vilja höra in ett
Ii i artikulationen. Enligt t. ex. Danell, »Svensk ljudlära»
1926 uppträder nu den egendomliga ställning av stämbandsspringan, vilken vi kalla h, endast före vokaler. Alltså k an
5-ljudets vokalfärg vara så stark, att det rent av i detta speciella fall får en vokals egenskaper. Men det inte bara kan
få sådana, utan visar benägenhet att konstant lägga sig till med
dem. Mindre önskvärda exempel på detta gåvos vid röntgenfotograferingen. Det var hart när omöjligt att få fram ett från
alla vokalkvaliteter befriat f. Försökspersonerna frambringade
gärna något som i allt för hög grad påminde om nyssnämnda
hysch. Att tungans deltagande i denna process är ofrånkomlig, kan man taga för givet. En uppmärksam iakttagare skall
också vid en granskning av samtliga bilder av .Y'- ljudet finna
vissa differenser i utformningen av den kittel, jag ovan beskrivit, vilka starkt påminna om kända vokalinställningar.
Detta är en sak som säkerligen förtjänade en särskild undersökning, men det skulle föra oss för långt att här gå närmare
in på den. Jag nöjer mig med att påpeka, att de tungrörelser.
vilka stundom — eller rättare oftast — åtfölja f, icke äro att
betrakta som något för detta ljud väsentligt, utan endast uppbära växlande kvalitetsförskjutningar av underordnad betydelse.
Under tecknet f sammanföras alltså en stor samling varianter enligt följande schema:
förenad med labiodential
blP
f 15+
fr2

(övervägande dentilabial) I [ olika
bilabial
I utformningar,
övervägande dentilabial
I(
bilabial) ( beroende
I övervägande dentilabial I på efterföljande
bilabial)
(
vokal.

48

LILJEDAHL, f-LJUDEN I GÖTEBORG

Det är att beklaga, att de metoder, som vid den statistiska
uppställningen kommit till användning, icke tillåta genomförandet av en uppdelning i anslutning till ovan beskrivna individbundna former. Det förefaller nämligen, som om vi här hade
att göra med avsevärt djupgående skillnader. Att så är förhållandet, synes mig framgå ur följande iakttagelser från mera ingående undersökningar. För det första är alldeles påtagligt, att
vid f, delartikulationen 5 så gott som alltid är förenad med
bilabialt pass, medan 5+ hälst väljer dentilabial ock det rena f2
är dentilabialt. Undantag finnas i liten utsträckning ock ha
i schemat angivits inom parentes. Förutom vad vi redan
visste om de personer, som ha övervägande bilabial inställning, nämligen att de aldrig använda ett rent dentilabialt ljud,
kommer således detta, att de mycket sällan använda ett f,
över huvud. Vidare förtjänar framhållas den nedan anförda
uppgiften, att skåningarna använda ett bilabialt ljud, förenat
med 5_ (!) eller 5 samt den iakttagelsen, att dentilabialt f oftast
har läget 5+ som inre pass. Den ende bland mina försökspersoner, som förenade ett främre pass (bilabialt) med 5, nämligen n:r 9 i tab. I, var skåning. Slutligen bör också nämnas
den hos enskilda individer tydliga korrelationen mellan förekomsten av f ock 5+ i »onaturlig ställning» (se s. 67).
Den från 5_ bekanta synnerligen stora käköppningen, som
genom 5 ock 5+ undergått en allt starkare reduktion, uppträder här i sin minsta utformning. Samtidigt som vinkeln mellan över- ock underkäken blivit minimal, har dessutom underkäken dragits en aning tillbaka, varför munnen vid frambringandet av f-ljudet stundom är mera sluten än i viloläge
(jfr fig. XI a ock XI b). Hälst synes f vilja uppträda i ställning
intill starkt labialiserade eller främre vokaler samt långt fram
belägna konsonanter. Men för övrigt kan det uppträda i alla
ställningar. Jag återkommer till detta liksomi till frågan om
vilken betydelse man kan tillmäta variationerna inom f-serien
vid undersökningen rörande ljudens genealogi.
Till jämförelse med f hänvisar jag till det Lundellska
Ändra vi den rörande detta ljud givna definitionen (se s. 35)
till: labiodental frikativa med höjning av tungryggen, så ha
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vi fått en skäligen adekvat beskrivning på vårt f, ock kunna
i denna bemärkelse tala om ett sammansatt
f-ljud.
Som ett kuriosum bör kanske slutligen nämnas följande:
Mycket ofta inträffar, att f1 uttalas till en början som rent
eller 5+ ock därefter som f2. Resultatet blir, om vi som exempel välja ordet sked, att det fonetiskt närmast kunde skrivas
fi,,Od eller jva. Detta beror på den omständigheten, att luftströmmen till en början starkast träffar det inre passet ock
först senare det yttre, varefter detta på vanligt sätt dominerar.
Som detta uddljudande 5 blott är ett initialfenomen till f, har
jag inte givit det någon beteckning, utan regelbundet fört det till
f-serien utan några som hälst anmärkningar. Fenomenet är
dock troligen i ock för sig ägnat att kasta ljus över sammanhanget vid uppkomsten av fl. Får man sätta tilltro till den
uppgift, Helmont lämnar i »Natur-Alphabet» 1667 rörande
uttalet av det hebreiska 1/71, saknar inte häller den här observerade företeelsen motsvarighet i ett ganska närstående
ljud ock bör således näppeligen lämnas alldeles obeaktad.
Ovanstående resultat äro som nämnt härledda ur experiment med enskilda personer. Dessa äro i främsta rummet
följande:
K. H—m, skolgosse, född 4/7 1919 i Göteborg, Landala,
hemort Gbg. f-ljud, prövad senast Vio 1931, röntgenfotografi d. 4/5 1931.
II. N—n, skolgosse, född 14/3 1918 i Göteborg, Vasastaden,
hemort Gbg. f-ljud, prövad senast 2/10 1931, röntgenfotografi d. 4/5 1931.
K. L—n, skolgosse, född V2 1918 i Göteborg, Landala,
hemort Gbg. f-ljud, prövad senast 2/10 1931, röntgenfotografi d. 4/5 1931.
H. A—1, kontorist, född 1%2 1910 i Göteborg, hemort Gbg.
f-ljud, prövad senast 29/9 1931, röntgenfotografi d. 29/9 1930.
N. L—1, fil. stud., född 23/7 1910 i Göteborg, hemort Gbg.
5-ljud, prövad senast 340 1931, röntgenfotografi d. /9
1930.
1 Se

Vox 1916, s. 68 o. 85, fig. 21.

4 Sv. landsmål 1938
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6. W. Z—n, fil, stud., född 44 1908 i Göteborg, hemort Gbg.
5-ljud, prövad senast sho 1931, vanl. fotografi den »ho
1930.
.7. A. S—d, fil, kand., född 'hi 1906 i Göteborg, hemort Gbg.
f-ljud, prövad senast 'ho 1930.
8. G. A—n, professor, född 1890 i Göteborg, hemort Gbg.
f-ljud, prövad senast 3ho 1930.
H. S—m, fil, stud., född 'hi 1905 i Torekov, Skåne,
hemort Gbg. f-ljud, prövad senast 4ho 1930.
H. K—m, fil, kand., född 1/7 1907 i Lidköping, hemort
Gbg. f-ljud, prövad senast 4ho 1930, vanl. fotografi d. 5/1
1930.
Protokollet över deras uttal av orden i »typordslistan» har
följande utseende, s. 51. I detta protokoll märkes, att
° innebär ett mindre markerat bilabialt inslag,
»
» mycket starkt
».

00

Tecknen inom parentes återge de »del-ljud», varav det slutgiltiga är sammansatt.

Efter beskrivning av de iakttagna ljuden: 1) 5_, 2) j, 3) J+,
4) f l , 5) f, övergår jag nu till att i en tabellarisk översikt delgiva mina iakttagelser rörande deras utbredning.
Någon matematis k-statistisk vidarebehandling av materialet har givetvis ej kunnat företagas. Någon anledning att
antaga en Gaussisk fördelning vid någon av de uppställningar,
som ur olika synpunkter företagits, finnes ej.
Hade likväl dessa förutsättningar för en omarbetning av
detta slag förelegat, skulle i alla händelser krävts ett ännu
mycket större försöksmaterial, än det jag använt. Språklig
statistik lär ju alltid kräva betydligt större population än statistik på andra områden', ock detta gäller inte minst med'
avseende på en undersökning av sådan karakter som den här
refererade.
1 Jfr Beckman i Arkiv f. Nord. Fil. XLIII, s. 245 ff. ock den av denna
artikel föranledda diskussionen.
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I linje med detta resonemang ligger diskussionen av de metodiska svårigheter, vilka mötte just vid dessa undersökningar.
Några av dem har jag redan berört i den första avdelningen
av denna uppsats. Ytterligare vill jag nu med några ord dröja
vid dem särskilt i den mån de beröra material, som hänför
sig till »typordslistan». Därmed förutskickar jag också en
del kritiska anmärkningar till deducerandet av slutsatser ur
tabellerna.
Den förmånen med »typordslistan», att man kan få fram
det till uridersökning utvalda ljudet i alla de ställningar, man
vill höra det, motväges i någon mån av svårigheten att få fram
ett naturligt uttal. Den onatur, som ofrånkomligt vidlåder•
användandet av typord, är ägnad att öppna fördämningarna
till alla möjliga felkällor. Man må vara aldrig så övertygad
om att exempelvis de här prövade skolbarnen äro naturliga
ock otvungna; deras tal på lekplatsen eller i hemmet kan man
dock aldrig vara fullt säker på att man kommit åt. Enbart
den omständigheten, att man befinner sig i skolan vid undersökningen, är tillräcklig att förrycka resultatet en smula.
Man kan måhända dock våga hoppas, att den under I nämnda
kontrollmetoden skall ha gjort sitt till att motvärka inflytandet från förkonstlingen.
Analogibildningar göras naturligtvis efter sist upplåsta ord.
På det viset bör nog den rikliga förekomsten av j i exempelvis
sjal delvis förklaras (jfr dock iakttagelsen rörande göteborgskt
s. 57. Detta ord hade jag nämligen vid undersökningarna
placerat efter sjuk. Men påvärkningar från närmaste grannen
eller grannarna är också en värksam sak. Som exempel på
dylika efterbildningar av annan persons uttal, vilka aldrig
skulle uppträda vid full spontanitet, kunna nämnas uppkomsten av 5+ i sådana ord som sjal, recension. Detta måste
i enlighet med vad som vid beskrivningen av detta ljud sagts,
bero på missriktat efterbildande av »fint» uttal. Den stora
mängden av j i orden ritsch, ratsch beror enligt uppgift på
inövning under sånglektionerna. Götabärgsskolans klass 8,
flickor, företer vid ordet fotogen 17 51 mot ofta inga Si i andra
klasser. Lärarinnan visade sig också, som väntat, vara upp-
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svenska, ock tecknet 11 innebär i denna klass oftast ,s (jfr Gjerdman anf. arb.). Förutom analogibildningarna ännu en viktig
sak! Om än »typordslistan» erbjuder möjligheter till en riktigare analys av ljudbildningen — i all synnerhet då av försöksledaren till kontroll anlitas en språkvetenskapligt orienterad person — än det blotta avlyssnandet i ett samtal gör,
torde man dock svårligen komma ifrån att subjektiva felkällor även här kunna öva inflytande.
Med hänsyn till allt detta böra tabellerna naturligtvis endast
användas som en grov översikt över ungefärliga förhållandet
av utbredningen. Vid en genetisk undersökning måste de användas med varsamhet.
En särskild olägenhet med de flästa av mina tabeller ligger
däri, att jag först efter genomarbetandet av halva materialet
från folkskolorna insåg möjligheten av 5± :s betydelse vid
uppkomsten av f2 då 5+ förekom utanför sitt »vanliga» gebit
ock medtog därför icke 5+ som särskilt ljud. Jag antog, som
nämnts, till en början, att 5 ock 5+ i enlighet med uppgifterna
hos Lyttkens-Wulff om f ock f", naturligt skulle fördela sig
på de olika typorden. Som jag förut framhållit, blev detta
icke fallet. Särskilt bör observeras, att en del personer med
5-uttal omväxlande med detta använda » 5+ i onaturlig ställning». I tabell III betyder detta kanske inte så mycket
som i de följande mera specialiserade. Jag har dock, i den
mån mina senare undersökningar upptagit ifrågavarande differens, låtit detta komma fram. Där så ej varit fallet, har jag
sammanfört 5 ock
under beteckningen 5,, för att, där sådant kunnat vara av intresse, med ledning av mina på denna
punkt något bristfälliga anteckningar under ,---, för översiktens skull ange de ungefärliga förhållandena mellan dessa
båda f-ljudsformer.
I tabell IV har jag sammanfört mina iakttagelser från grupp
B. Denna består av vuxna, mästadels infödda göteborgare,
125 manliga (IV a) ock 78 kvinnliga (IV b). Här finnas representanter för de mäst skilda yrken: präster, lärare, läkare,
apotekare, jurnalister, kroppsarbetare, jurister, affärsmän,
hantvärkare, ingenjörer etc.; men att göra en uppdelning ur
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Tab.

Allmän översikt

Skoldistrikt

r»
'-'
ce

Ålder
år

I
sjal

Kön

II
skiva

III
sjuk

5- 5, fil! I- Ii fil! 5- 51 fil!
4
9-11
1 Redbärgsl.
2
—
—
8 14-15
3
—
4
—
9-11
5 Kvarnbärget 4
6
—
—
8 14-15
7
—
—
8
4
9 Annedal
9-11
8 14-15
10
—
—
11
12 Osc. Fredr. 4
9-11
—
13
—
8 14-15
14
15
—
—
4
9-11
16 Götabärg
—
17
—
8 14-15
18
—
19
—
4
9-11
20 Örgryte
—
21
—
7 13-14
22
—
23
—
•
Samtl. sko- 4-8 9-15 år
lor
* Alla kunde ej uttala ordet.

Pojk.
Flick.
Pojk.
Flick.
Pojk.
Flick.
Pojk.
Flick.
P. o. F.
Pojk.
Flick.
Pojk.
Flick.
Pojk.
Flick.
Pojk.
Flick.
Pojk.
Flick.
Pojk.
Flick.
Pojk.
Flick.

1
—
4
—
3
—
2
—
5
6
—
3
—
1
—
5
—
2
—
4
—
2
—

3
3
15
3
6
7
7
2
7
2
6
11
9
6
7
21
6
16
13
14
14
23
8

—
3
—
5
—
5
—
4
1
—
—
—
1
—
—
—
3
—
1
—
—
—
—

29
21
8
9
15
14
16
22
19
13
11
5
17
13
19
2
15
11
17
4
14
5
12

3
—
1
1
4
3
6
—
4
4
—
3
2
1
—
2
—
1
—
4
—
2
—

2
7
18
3
6
4
5
2
8
6
6
12
12
7
10
24
8
17
15
13
12
22
7

—
—
—
5
—
3
—
4
1
—
—
—
—
—
—
—
3
—
2
—
—
—
1

28
21
8
:
14
16
14
22
19
11
11
4
13
12
16
2
1
11
1
5
16
6
12

4
1
4
1
3
1
7
—
7
5
—
3
3
1
—
5
—
1
—
5
1
4
—

2
5
15
2
7
7
3
2
4
4
5
10
11
5
8
20
5
15
11
13
13
22
5

— 27
— 21
— 8
5 9
— 14
2 16
— 15
6 20
1 20
— 12
1 11
1 5
— 13
— 14
— 18
— 3
3 16
— 13
1 19
— 4
— \- 14
— 4
— 15

Pojk. o. 38 209 23 311 41
226 19 295 56 196 19 310
Flick.

social synpunkt lönar sig knappast. Delvis beror ju detta på
det fåtaliga materialet; men jag har anledning förmoda, att
de sociala faktorerna ej spela någon märkbar roll utom i fråga
om två speciella ljud, varom mera nedan. Däremot har en
uppdelning i åldersklasser visat sig fruktbärande. Fämtio vid
spontantal avlyssnade f -ljudsartikulationer ha protokollförts
för var person, varefter det procentuella medeltalet av artikulationerna inom varje åldersklass för varje f-ljud angivits. Tab.
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av "Grupp A".
IV

V

VI

schlager

ritsch

ratsch

VII
fotogen

VIII

recension

5- L 51 1 f s- i 5, 1511f 5- i 511 Si 1 f 5- i Si b 1 f 5- 511 Si f
2 3 3 25
2
—7416—
2 15 3 7
2
1 2 11 3 —
(— 3 — 1)* 2
2 6 4 14
1
8 3-14 1
—11215—
4 3 2 23
6
2 2 2 15
2
—5210—
3 8 2 6
3
2 14 1 10 —
1 6 — 13
1
—5417—
4191 4
4
—4164—
2 16 2 9
1
— 15 12 4 —
2 15 1 4
2
— 7 1 20 —
— 26 — 4 —
— 4 2 14 —
30 96 84 251

2
7
13
1
5
7
6
1
4
3
3
8
8
5
3
22
6
11
9
10
6
26
8

8
4
1
11
6
2
—
13
6
2
3
2
5
1
9
—
15
5
16
2
—
—
6

21
16
11
5
11
16
18
14
17
14
11
6
14
13
14
2
3
12
6
8
22
4
6

3
—
3
—
2
—
1
—
4
1
—
4
—
1
—
3
—
1
—
2
.—
2
—

1
7
15
1
4
7
6
2
4
2
4
7
11
5
3
28
5
11
9
10
6
23
8

7
4
1
11
5
2
—
14
6
6
2
2
2
1
8
—
14
4
17
1
1
—
4

22
16
8
5
13
17
18
12
18
12
11
6
14
13
15
2
5
13
5
8
21
5
8

9
—
4
—
5
—
6
—
6
5
—
—
2
1
—
2
—
2
—
4
—
4
—

1 1
9 2
17 1
3 6
11 —
8 2
2 —
2 4
6 —
5 —
8 —
15 —
12—
5—
4 —
24 —
6 3
14 1
9 17
14 —
13 —
21 —
4 1

22
16
5
8
8
16
17
22
20
11
9
4
13
14
22
2
15
12
5
4
15
5
15

5
—
3
—
2
—
6
—
(4
5
—
2
2
1
—
2
—
2
—
4
1
2
—

2 4 22
6 2 19
16 — 8
2 6 9
5 — 17
7217
1-18
2719
4 1 —)*
4 1 11
3 3 11
12 — 5
9— 16
6— 13
9116
24 —
2
6 3 15
14 1 12
12 4 15
13 — 5
7 — 20
23 — 5
4 1 15

Antal

barn
33
27
27
17
24
26
25
28
32
21
17
19
27
20
26
28
24
29
31
22
28
30
20

26 174 117 264 28 174 112 267 50 213 38 280 41 191 36 303 581

II, III, V, VI ock VIII utgöra en ur olika synpunkter genomförd bearbetning av »grupp A», vilken består av 581 folkskolebarn. Tab. II anger det absoluta antalet försökspersoner,
medan de övriga innehålla procenttalen.
I tabellerna ha ej särskilt angivits labialiseringar. Sådana
förefunnos i mera utpräglad grad till ungefär 40 % av alla
iakttagna ljudbildningar, de under f uppförda ej inräknade.
Särskilt var läpparnas deltagande markerat vid 5+ i »onaturlig ställning».
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Tab.
Undersökningsobjekt

51

Typord

5

Samtliga enligt ta- sjal
bell I undersökta skolbarn skiva

6,5
7,1

sjuk

9,8

schlager

5,3

ritsch

4,5

ratsch

4,8

fotogen

8,7

recension

7,1

fi

.f

5+

36
53,5
15
4
I
38,9
20,2 3,3 50,7
18,7
I
33,7
15,9
I
17,8 3,2 53,3
35
17,8 14,9 44,7
17,2
I
30
13,5
I
16,5 20,1 45,4
30
15,9 19,3 45,9
14,1
I
36,6
18,7 6,6 48,2
17,9
I
33,5
14,9 6,3 53,1
18,6
I
21

Vi återgå nu lämpligen till de redan upptagna frågorna om
J-bildningssättens utbredning. Därvid vilja vi först kasta en
blick på deras fördelning på de olika typorden (se
tab. III). Då observeras i främsta rummet, att denna ej
blev så differentierad, som väntat var. Med andra ord artikulationssättet är mera avhängigt av den uttalande än av
det uttalade ordet. Har en person ett visst j-ljudsuttal, begagnar han detta i de flästa ställningar (se tab. I). Någon
gång ersättes det i enlighet med vad som ovan sagts av »5+
i onaturlig ställning». Emellertid har följande framkommit: j_ väljer hälst ställning intill labialiserad vokal såsom i sjuk, fotogen; är i avgjord majoritet i sjal, medan det
för 5+ lämpliga ordet är skiva. Att detta ljud icke i ännu
högre grad koncentrerats till nämnda typord, är ju en företeelse, vars överraskande karakter redan avhandlats. Ritsch
ock ratsch förete de ojämförligt flästa f. Detta kan möjligen
bero på t-et. Men schlager ock de andra främmande orden

LILJEDAHL, S-LJUDEN I GÖTEBORG

57

visa en i förhållande till sin byggnad knappast väntad hög
procent f l. Detta i sin tur bör nog förklaras ur tankevanor sådana som: »utrikiska ord äro fina ord» ock kräva följaktligen
»fint» uttal. f är betydligt svårare att placera in som karakteristiskt för något bestämt ord i listan. När det kommit in i
en persons ljudförråd, synes det mer än något annat tendera
att tränga ut alla andra f-bildningssätt, vilket ju tyder på en
viss livskraft. Emellertid uppvisa sjal, recension ock sjuk den
största frekvensen av f. Härvid bör observeras, att det göteborgska a brukar uttalas med stark läppframskjutning. (Jfr
vad som ovan sid. 48 sagts om f och närbelägna vokaler.) Då
man undantagsvis kan iakttaga någon variation av f hos enskilda individer, finner man att invid de båda senare orden,
således de måst labialiserade, uppträder hälst den bilabiala
formen, under det att den dentilabiala varianten gynnar alla
främre och delabialiserade artikulationer. På det hela taget
synes emellertid den senare formen vara den som dominerar
i Göteborg. Fördelningen av f1 ock f2 förefaller vara alldeles
jänm. En iakttagelse av visst intresse i detta sammanhang är,
att uttalet f6to- i ordet fotogen följes av f, medan efter artikulationen f6to- uppstår 5_ eller J. Om vokalen eller f-ljudsformen är det primära, är dock ovisst.
Slutligen bör omnämnas, att den iakttagna skillnaden mellan
f i starkton ock f i icke-starkton näppeligen är så stor, att
den kan kallas signifikativ. Samma ljud, som dominerar i
starktonsuttalet, förefinnes också i svagton. Ett fåtal personer, som eljest icke använda f, göra det likväl stundom i svagton. Enahanda är förhållandet med f.
De sociala faktorerna beröra — för så vitt mina
fåtaliga iakttagelser på denna punkt tillåta några slutsatser
— endast ljudbildningarna 5- ock f l. Uttal med 5- synes i
Göteborg vara åtskilligt vulgärt, försvinnande vid högre skolbildning (ofta efter intensivt arbete från lärarens sida), men
knappast dominerande i särskilt hög grad i »svagklasserna».
Finner man det hos någon harsklande härre, kan man nog
våga anta, att hans f-ljudsbildning fixerats så långt tillbaka
i munnen på grund av en kronisk halskatarr eller något ditåt.
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Tab. IV a.
Undersökningsobjekt
29 män i åldern 15-25 år
31
25-35 ,
36
35-45 "
18
45-55 ,,
11
55-65 ,
55

75

55

55

55

55

59

55

fl

fl

55

55

5-

3%

24%
28,,
32 fl
35,,
49 "

5,

si

f

18%
19,,
23 fl
25,,
27 "

20%
26 fl
25,,
32 fl
19 „

38%
27,,
20,,
8,,
2„

Så var åtminstone fallet med det enda exempel på j_ jag lyckats iakttaga utanför klassrummets väggar. Dess bärare innehade emellertid en relativt framskjuten social position. f l
är däremot rikare företrätt i socialt högtstående klasser än
något annat f-ljud. Kanske har det därför fått namn om sig
att vara det »finaste», som en lärarinna uttryckte sig, när hon
vid mina undersökningar i klassen beklagade, att barnen hade
så »grova» f-ljud. Att f å andra sidan överskrider alla konventionens skrankor ock ogenerat utan uppsnyggning vandrar
från bakgårdarna in i salongerna — eller kanske tvärtom —
visar bl. a. uttalet hos fp. n:r 8 i tab. I. Denne har ändå förgäves sökt befria sig från sin under försökspersonens skoltid,
till följe av lärarnes avoghet mot densamme, tämligen besvärlige följeslagare f2. Denne visade sig dock tillräckligt efterhängsen för att ej låta sig avspisas.
Den förut nämnda undersökningen av s c enspråk et gav
vid handen, att dess bärare endast använda ljud ur 5-gruppen.
Med avseende på 5-ljudens fördelning på olik a åldr ar
ställer det sig likaledes svårt att draga några slutsatser. Olikheten i de metoder, som måst tillämpas inom grupperna A
ock B, lägger hinder i vägen för en fullt korrekt jämförelse.
De fakta, jag samlat ock som i tab. IV—VI återgivits, peka likväl på följande:
Bland personer över 50 år finner man ganska sällan f, ock,
där så är fallet, i för ljudet synnerligen lämpliga ställningar
ock i dess sammansatta form. Antalet f stiger emellertid kontinuerligt ned till skolåldern. Tab. V a ock V b ge dock inte
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Tab. ITT b.

Undersökningsobjekt

5-

12 kvinnor i åldern 15-25 år —
26
25-35 "
—
27
35-45 ,,
—
15
45-55 ,,—
8
55-65 "
—
,
»
55

72

55

57

22

27

72

55

57

77

Y

10
12
11
15
20

f

11

J+

%
9 % 55 % 26 %
,,10 ,,57 „ 21 ,,
18
58
13 „
,,13 ,,68 ,,4 „
" 19 „ 61 "
—
,,

,,

,,

vid handen, att någon skillnad i användningen av detta ljud
skulle finnas mellan barn av så relativt närbelägna årsklasser
som 10-åringar ock 14-åringar. Hos de allra yngsta skall en
uppmärksam iakttagare ofta finna ett egendomligt surrogat
för de äldres f-ljud, nämligen ett vanligt f. En undersökning
av föräldrarna eller syskonen skall ofta visa, att dessa använda
f. bet labiodentala inslaget har av barnet uppfattats ock efterbildats med det betydligt mindre komplicerade 1. Med tilltagande förmåga att behärska talorganen inträder följdriktigt
5'2. Jag har inte varit i tillfälle att följa den vidare utvecklingen, men förmodar, att den avslutas i detta sistnämnda stadium. För detta antagande talar den omständigheten, att barnet ganska länge har lätt för att halka in på övergången f> f,
i synnerhet om ett f i närheten underlättar densamma. Så
är exempelvis fallet med ett av de anförda .f-ljuden i en 4:de
gossklass från Oskar-Fredriks skoldistrikt i ordet fotogen
(utt.: f6tofin). Dennes föräldrar visade sig ha f.
Man saknar i tabellerna uppgifter om personer över 65 år.
Undersökningar med sådana ha likväl företagits. De bestodo
av de redan nämnda försöken, som gjorts med äldre kvinnor
i en försörjningsinrättning. Den avsåg att utröna, hur den
äldsta generationen förhölle sig till 5-ljuden, enkannerligen f
Det visade sig emellertid, att så gott som samtliga försökspersoner saknade framtänder. Deras f-ljud antog på denna grund
en ganska egendomlig karakter. I den mån inte grumligt färgade J förelågo, uppträdde ett starkt labialiserat f-ljud. Detta
lät ungefär som f, men saknade klang. Även om ljudbild-
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Tab. V a.

Undersökningsobjekt

Typord

f_

Samtliga lärjungar i sjal
7,3
8,6
undersökta 4:de skiva
sjuk
' 11,4
klasser
schlager
7,1
ritsch
6,5
ratsch
6,5
fotogen
9,7
7, 9
recension

51

34,8

4,5

53,4

37,3

2,4

34,1
33,7

2,1
12,6

51,7
52,4

29,3
29,3
41

17,3
15,2
2,8
4,3

33,9

46,6
46,9
49
46,5
53,9

ningen påminner om den vid f, har den av de abnorma anatomiska förhållandena betingade oklarheten rörande ljudens
rätta klassificering gjort, att jag avstått från att inrycka resultaten i min framställning. Tändernas klangfärgande betydelse torde dock dessa försök anses ha understrukit.
Frågorna om åldersgruppernas förhållande till f-ljudsbildningen måste ses i samband med f-ljudens fördelning på
olika k ö n. I tab. VI ock VII har jag gjort en sammanställning av iakttagelser rörande dessa förhållanden. Diagrammen torde bäst tala för sig själva. Här skall endast påpekas, att kvinnor i alla åldrar visa en stark förkärlek för
långt fram belägna ljud; vuxna välja hälst f l-lägen ock skolflickor f. De vuxna männen välja i första hand 5, ock de allra
yngsta inom det manliga släktet förete benägenhet för såväl
en bakre som en främre artikulation.
Tab. V b.
Undersökningsobjekt

Typord

Samtliga lärjungar i sjal
undersökta 8:de skiva
klasser
sjuk
schlager
ritsch
ratsch
fotogen
recension

j_

5i.

fi

f

5,8
5,5
7, 9
5,5
2,4

37,1
40,6
33,3
34,4
30,6
30,6
32,3
33

3,5
4,1
4,4
17,2
23
23,4
10,3
8,3

53,6

3,1
7,6
6,5

49,8
54,3
42,9
44
42,9
49,9
52,2
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Tab. VI.

Grafisk framställning
av frekvensen för 5-ljuden vid ett antal olika åldrar.
Skolungdom
25-35 år
55-65 år
6050403020100

60—
50—
40—
30—
20—
10—
0

605040—
Män 30120100

5—

5,

f

J—

5+ 51 f

Kvinnor 13012010—

5— 5 5+ si i

5+ 51 f

605040302010—

605040302010-

1605040—

5—

5—

5+ Si f

5— 5 5+ fl f

Utväljandet av skolor har dikterats av önskan att få möjligast skilda stadsdelar representerade. Delta tror
jag mig ha åstadkommit genom att begagna följande distrikt:
Redbärgslid, Kvarnbärget, Annedal, Oskar-Fredrik (Masthugget) , Götabärg (Landala), örgryte (Burås). Inom dessa ha
särskilt klasserna 4 ock 8 uppmärksammats. I 4:de klassen
är läskunnigheten just tillägnad ock förutsättningen för ett
effektivt studium av barnens uttal enligt »typordslistan» egentligen först där för handen. I 8:de klass (i Örgryte 7:de) påträffas skolans äldsta elever. Dessas ålder garanterar, att deras uttal någorlunda stadgat sig. Den artikulation,' de här ha,
torde i huvudsak bli bestämmande för deras framtida uttal.
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Tab. VII a.
Undersökningsobjekt

Typord

5_

,.

11,9

36,5

11,1

38,6

sjuk

15,1

31,9

schlager

10,1

34,5

Samtliga lärjungar sjal
i de undersökta
gossklasserna
skiva

ritsch

7,5

30

ratsch

8,6

28,9

fotogen

15,1

34,8

recension

12,2

32,4

fl
44,6
I
47,5
I
42,5
I
45,7
I
40
I
38,5
I
46,4
I
43,2
I

8,1

-

43,5

13,9

-

41,4

10,6

-

42,4

11,2

5,1

39,1

10

9,7

42,8

9,6

9,7

43,2

11,6

1,1

37,4

10,8

2,1

42,5

Skillnaden mellan åldrarna har emellertid redan avhandlats,
men frågan om 5-ljudens fördelning på de olika skolorna återstår. Tabell VIII utgör en uppställning av siffrorna rörande
denna sak. Av denna framgår: att Redbärgslid rikligast företräder f. Detta beror tydligen, som en jämförelse med tab. I
visar, på den omständigheten, att pojkarna här mer än på andra
platser assisterat flickorna vid höjandet av detta procenttal.
Siffrorna sjunka sedan jämnt för skolorna i den ordning tabellen upptar dem. En jämförelse med tab. I klarlägger, att detta
beror på minskat f-uttal bland pojkarna. Flickorna däremot
snarare öka. Parallell med denna reduktion av f går en ökning av 5_, helt igenom uppburen av pojkarna. Huvudsakligen av flickorna uppbäres däremot den flerstädes förekommande höga siffran för f l. Enahanda är förhållandet med det
i Götabärg- ock örgryte höga procenttal för j+ . För övrigt
låter jag tabellens siffror själva tala. Efter allt att dömma
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Tab. VII b.
Undersökningsobjekt

Typord

Samtliga lärjungar sjal
i de undersökta
flickklasserna
skiva

5-

51.
,--,
---,
,
3
3+

fl

f

28,8
I
31,7

16,2

8,1

63,1

I

21,5

6,7

59,4

18,2

6,6

63,5

17,2 25,5

46,9

14,5 31

46,9

15,5 29,2

47,6

18,9 12,9

57,6

16,5 10,7

63,5

-

12,6

2,2

10,2

27,3

sjuk

2,6

9,1

schlager

1,7

8,6

ritsch

0,3

7,3

ratsch

-

7,7

fotogen

0,7

9,8

recension

1,1

8,2

I
25.8
I
21,8
1
23,2
1
28.7
I
24,7
I

tyckas dock de delar av Göteborg, som markeras av Redbärgslid ock Kvarnbärget vara de förnämsta centra för det »nya»
f- ljudet.
På tal om f-ljudens rent geografiska spridning bör inflickas,
vad som hittils är bekant rörande f:s utbredning utanför den
göteborgska zonen. Min kännedom härom inskränker sig
nästan enbart till resultaten från de undersökningar, jag gjort
på de elever i folkskolan, vilka inflyttat från annan ort. Dessa
uppvisa visserligen ett flertal f, t. o. m. hos så långväga immigranter som barn från Dalarna. Då stora möjligheter till analogibildningar efter inflyttandet föreligga i sådana fall, har
man all anledning att ställa sig tvivlande till dessa resultat.
Därför går jag inte nu närmare in på dem.
Från Skåne har jag ett meddelande, som tyder på en ingalunda föraktlig förekomst av f. Det skulle här oftast bestå
av ett labiodentalt pass förenat med j_ Bland de skåningar,

LILJEDAHL, 5-LJUDEN 1 GÖTEBORG

64

Tab. VIII.
Skola

Typord

Y

3+

15
11,5
9,2
13,3
9,5
10,4
13,8
12,8

8,4
16,4
13,9
12,7
12,6
12,2
15,1
12,2

7,7
4,8
4,8
20,2
23,1
22,1
9,6
11,5

64,4
61,5
62,5
49
51
49
49
55,8

21,4
16,5
18,4
21,8
18,4
18,4
22,3
14,6

8,7
6,4
7,8
19,2
20,38
20,4
5,8
8,74

65
64,1
63,1
53
57,28
58,3
61,2
68,9

15,7
11,4
17,1
8,5
10
7,1
15,7
15

21,5
28,6
18,6
14,3
14,3
14,3
27,2
18,4

1,4
1,4
2,9
8.6
15,7
20
8,3

61,4
58
61,4
68,6
60
58,6
87,1
58,3

sjal
skiva
sjuk
schlager
ritsch
ratsch
fotogen
recension

4,3
6,4
7,6
6,5
4,3
5,4
3,3
5,4

35,9
44,7
39,1
38.1
26,1
28,3
39,1
39.1

1,1
6,5
18,5
14,1
1,1

58,7
48,9
53,3
48,9
51,1
52,2
57,6
54,4

sjal
skiva
sjuk
schlager
ritsch
ratsch
fotogen
recension

6,2
2,7
3,4
5,3
4,5
3,6
3,6
3,6

3,6
4,5
3,6
27,6
32,1
31,2
18,7
7,1

40,2
35,7
45,7
18,8
20,5
22,3
30,4
39,3

. sjal
skiva
sjuk
schlager
ritsch
ratsch
fotogen
recension

4,8
4,8
9,6
4,8
3,8
5,8
12,5
7,7

Kvarnbärget

sjal
skiva
sjuk
schlager
ritsch
ratsch
fotogen
recension

4,9
12,6
10,7
6
3,9
2,9
10,7
7,8

Annedal

sjal
skiva
sjuk
schlager
ritsch
ratsch
fotogen
recension

Osk. Fredr.

Götabärg

Redbärgslid

.1i

j_

27,3
22,8
21,3
24,6
19,7
21,1
23,5
27,1

22,7
34,3
24,2
23,7
23,2
21,8
23,8
23,9
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Tab. VIII (forts.).
Typord

Skola
Ö rgryte

sjal
skiva
sjuk
schlager
ritsch
ratsch
fotogen
recension

j_
6
6
10
2
2
5
8
7

51
,---"—•
5

Jr+

37
22
26
21
'22
22
26
27

22
32
27
21
28
25
'26
'20

51

f

—
1
—
4
8
6
1
1

35
39
37
42
40
42
39
45

jag själv fått tillfälle undersöka, visade de flästa ett mer
eller mindre starkt labialiserat, långt bak beläget 5. Ett fåtal
andra företedde utpräglade f. Dessa äro emellertid sedan rätt
lång tid tillbaka bosatta i Göteborg.
Några observationer inom Göteborg ge anledning till ett
ännu obekräftat antagande, att f skulle uppträda tillsammans
med »Viby-i». Med tanke på talapparatens inställning vid
detta ljud, förefaller saken inte alls omöjlig. Det rör sig i så
fall om den dentilabiala formen.
Med dessa antydningar får nog tils vidare frågan om
geografiska utbredning lämnas öppen.
Professor Jöran Sahlgren nämner i »Skagerhults' sockens
naturnamn» I, s. 74 ett särdeles starkt labialiserat 5-ljud, som
enligt hans egen beskrivning måst är att jämföra med det ljud,
som uppstår, »då man blåser imma på en ruta». Här spåras
en viss likhet med den bilabiala formen av f.
IV.
Om man med ledning av de i denna uppsats framlagda upp.
gifterna skulle våga uppställa några hypoteser rörande
f-1 judets uppkomst ock dess organiska förhållande
till sina kamrater inom 5-serien, få dessa enligt mitt förmenande en innebörd, åt vilken jag här vill ägna några rader.
5 Sv. landsmål 1033
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Vid mina teorier tar jag sikte på den skillnad mellan ett
bilabialt ock ett dentilabialt ljud, vilken framkommit såväl vid
ljudbeskrivningen som vid redogörelsen för utbredningen av
ljudformerna. Jag tänker mig med andra ord, att i den ljudgrupp, jag kallat f, ingå (fragment från) två från början
skilda ljudbildningar.
Med uppkomsten av det dentilabiala
eller (5.,_ + f2 =)f1],
skulle då förhålla sig på följande sätt:
Medan enligt Gjerdman de sörmländska stadsmålens f-ljud
äro stadda på glid bakåt, förefalla de göteborgska huvudsakligen förflytta sig framåt. Jag tänker mig i korthet
förloppet så: i avsikt att få 5-ljudet starkare eller skarpare
ger man företräde åt en tendens att flytta artikulationen antingen framåt eller bakåt. Härvid får för en del pojkar den i
deras tycke »klämmigare» ock manhaftigare, men också i viss
mening nonchalantare bakre artikulationen t. v. utgöra målet. Innan formella hänsyn hunnit spela någon roll, ligger
saken nog så till. Detta ger upphov till ett fåtal 5-ljuds
vandringar bakåt i munhålan. Väl anlända dit stanna de eller
återvända till 5-läget. Någon ytterligare utveckling torde de
inte orka med. För den allra största delen av Göteborgs befolkning får likväl den ökade klarhet ock den ljusare klangfärg, som ett uttal längre fram skänker, vara det avgörande.
Detta får givetvis inte fattas så, att jag skulle avse ett medvetet ståndpunktstagande. Tvärtom ske dessa psykiska akter
ganska långt under medvetandets tröskel, vilket ju inte hindrar,
att motiven kunna vara desamma som vid medvetet handlande. En stor ljudgrupp vandrar då framåt, passerar 5+-läget
ock står i begrepp att träda vidare. övergången till f är, tack
vare artskillnaden mellan j- ock f l-ljud, inte så lätt värkställd.
Den påpekade minskningen av käkvinkeln har emellertid under tiden fört underläppen allt längre upp mot överkäkens
tänder. I all synnerhet där 5+ åtföljes av en markant läppframskjutning, erbjuder sig nu en möjlighet till förstärkande
av ljudet på denna väg. I de fall, där ljudbildningsapparaten
i övrigt är gynnsamt inställd, såsom vid främre, höga vokaler,
börja så läpparna artikulera mot tänderna, ock vi stå inför J.
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Hos ett stort antal fp :er förekommer f + ock f i oregelbunden
växling, medan alla andra 5-bildningsformer äro uteslutna.
Så långt den ljudlagsenliga utvecklingen. Har f uppstått vid
en del för uppkomsten synnerligen lämpade grannljud, drager det snart, tack vare sin stora bekvämlighet i användningen,
på analogiens väg med sig f-ljud i andra ställningar.
Att flickorna i så stor utsträckning, som vi sett, välja f,
beror säkerligen på detta sökande efter ljusare klangfärg. Att
de inte mera allmänt lägga sig till med något av de ljud, som
här betecknas med f l , exempelvis med dessas ännu ljusare
färg ock skarpare ljudvalör, får väl anses bero på att de här
i allmänhet icke äga något uppsvenskt f att söka efterbilda.
I brist på detta sker så övergången. Om Gjerdman rörande es
säger, att detta ljud »faller damerna bättre på läppen», så
gäller således detta yttrande i dubbel mening vårt f.
Analogiskt intränger nu f hos dem, som ännu ha bakre
artikulation, överallt vinnande terräng genom sin uttalslätthet
ock ändamålsenlighet.' Enligt denna uppfattning blir olika
åldrars förhållande till 5-ljuden ganska lättförklarligt: ljudövergången är ganska ung, den tillhör den nu eller nyligen
familjebildande generationen. Hos denna förekommer ljudet
ännu under formen f„ Med barnen kommer då att förhålla
sig som ovan s. 59 antytts. •Detta kastar ljus över den omständigheten, att så stor procent av våra skolbarn ha uttalet f2.
Medan det dentilabiala passet i sin förening med f + är en
för Göteborg egenartad bildning, är måhända det bilabiala i förening med 5- eller 5 en huvudsakligen för skånskt ock detta
närstående uttal utmärkande företeelse. Det torde ha uppkommit därigenom, att det ursprungligen långt bak belägna
5-ljudet förlorat sig allt längre bakåt ock för att återvinna en
på denna väg mistad tydlighet tvingats till labialisering. En
1 Härvid spela otvivelaktigt de rent anatomiska differenserna i talapparatens konstruktion en avsevärd roll. De personer, vilka av naturen
utrustats med en ovanligt kort underkäke, synas vara predisponerade för
den dentilabiala formen av f. Anledningen till detta förhållande framgår
osökt av ljudets karakteristiska bildningssätt. Hos dessa personer ligger
ju f i dentilabial form alltid latent, så fort munnen hålles sluten.
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sådan utveckling är näppeligen omöjlig i en dialekt, där den
från »Strix» välkända labialiseringen till »w» av tungrots-r (4)
hör hemma. Det så uppkomna »ersättningsljudet» har sedan
spritt sig på liknande sätt som det dentilabiala ljudet.
Av dessa teorier om de båda uppkomstsätten har nog den
förra en relativt större möjlighet att överensstämma med värkliga förhållandet, alldenstund jag har haft de göteborgska
f-ljuden mera omedelbart för ögonen än de skånska. Att två
utvecklingslinjer föreligga, synes mig emellertid vara den enda
förklaringen till de påtagligt skilda grupper av karakteristika,
vilka vid en djupare undersökning avslöja sig. Den likhet,
som sålunda på olika vägar uppnåtts, har sedan föranlett såväl de blandningar av egenskaper, vilka stundom förekomma,
som det faktum, att man ej längre förmår skilja dem åt vid en
enkel analys. Slutligen ha väl också de nyssnämnda rent anatomiska betingelserna hos de enskilda individerna värkat i
sammanblandande riktning.

Härmed har min presentation av det »nya 5-ljudet» avslutats. Jag är väl medveten om att en blott lokal undersökning
ej kan anses vara tillfyllest för vare sig ljudanalys eller uppkomstförklaring. Inte ens som enbart lokal är den fullt uttömmande, t. ex. så länge inte på f- ljudet anlagts de synpunkter, vilka drivas av den s. k. fonologien (den av furst Trubezkoj,
Roman Jakobson m. fl. företrädda riktningen, d. v. s. att ljudet borde bedömmas i sitt sammanhang med hela ljudsystemet
inom språksamfundet. Prof. Lindroth har fäst min uppmärksamhet på detta förhållande, men han finner det inte säkert,
att fonologiens tankar här skulle visa sig fruktbara. Med hänsyn till detta har jag avstått från de vittgående undersökningar,
som fonologiens tillämpande i detta fall skulle krävt. De få
således tils vidare anstå, om än det skymtande perspektivet
inte saknar sin lockelse.
Huruvida f har någon betydelse för språkhistorien, m. a. o.
om det funnits tidigare i vårt eller något annat språk, är jag

LILJEDAHL, f-LJUDEN I GÖTEBORG

69

givetvis inte kompetent att yttra mig om. Hittils har man ju
med framgång uppfattat f som ett oftast långt bak i munhålan
beläget ljud. Visserligen räknar man med flere olika vägar
för uppkomsten av f, t. ex. den process, varigenom sk under
tidrymden 1250-1400 övergår till ett f-ljud. Men detta förtager på intet vis det intryck vi få, då vi i den s. k. »grammatiska växlingen» möta f i den allra närmaste släktskapsförbindelse med h, nämligen det, att f- ljuden mera ha sin
rayon bakåt än framåt inom artikulationsapparaten — ock
under alla omständigheter innanför tänderna. Den enda uppgift om ett f-liknande ljud, jag hittils fått, pekar inte häller
på svenskan eller något detta närstående språk, utan på kinesiskan. Alltså vill det synas, som om det göteborgska f
hittils är en såväl i tid som rum rätt ensamstående företeelse.
Förteckning över den litteratur,
som kommit till användning i ovanstående framställning:
Henning s s o n, H.: Rösten och Talet. 1923.
Je s p er se n: Fonetik. 1897-99.
J one s, Stephe n: Proceedings of The Society of Radiographers. 1919.
L un del 1, J. A.: Grundlinjer till praktisk fonetik. 1910.
Ly tt k en s-W u 1 f f: Svenska språkets ljudlära. 1885.

Estlands=Svenska ock Estniska.
Studier i ett nyutkommet estniskt arbete.

Av Nus TIBERG.
En uppgift, som man inte undgår att snart nog ställas inför,
då man har att undersöka de estlandssvenska målen (esv), är
att klargöra för sik åtminstone huvuddragen av de ömsesidiga påvärkningarna mellan estniskan ock dessa svenska
folkmål. På grund av det estniska språkets från svenskan
starkt avvikande ljudskick, formsystem, syntax ock ordförråd
är det givetvis för den i estniska obevandrade svensken
ytterst lätt att förbise en hel mängd fall av påvärkan.
I fråga om inflytandet från estniskan på svenskan gäller det
inte så mycket lånorden; om dem anmärka sagesmännen så
gott som alltid: "Det är ett estniskt ord". Dessutom äro de
i stort antal förut observerade i litteraturen. Däremot blir det
fråga om vissa ljudföreteelser. Det synes t. ex. rimligtvis
sammanhänga med svensk språktradition — i detta fall stärkt
genom likartade förhållanden i estniskan — att kortstavigheten bevaras i ord som dagösvenskt (dsv) toka 'tala', szcte
'sitta' (< sitia), 14kar pl. av lige?, 'nyckel', liksom att vissa
estlandssvenska (esv) mål bevara stavelser med ljudföljden
lång vokal + värkligt kptds', vilka förefalla långa gentemot
ljuden g b z, av vilka ett par nyss exemplifierats. Ex. på
dylik stavelse äro följande ord från L. Rågö: bed (el. bed)
(blödde), nit (el. nit) 'nytt', hak (el. hals) 'lucka'.2 Men
Av vissa skäl föredrar jag att icke kalla typen för "lång
vokal + lång konsonant".
2 Ang. förhållandet på Ormsö jfr Danell Nuckömålet s. 17
noten.
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utan ett studium av motsvarande estn. ljudförhållanden kan
man knappast få rätt förståelse av den utbredda förekomsten utav de nyssnämnda ljuden k" et z, vilka växla från
tonlöst till tonande uttal, ett uttal som f. ö. knappast är konstant från fall till fall ens inom samma ord. Förekomsten av
dessa ljud har observerats av åtskilliga fbrskare, men den har,
såvitt jag vet, ännu icke tillräckligt beskrivits. Jfr Danell
Nu s. 50 § 36.
Redan hos Rus s wurm (Eibofolke II, s. 303) 'finner man
en antydan, som välvilligt påpekats för rec. av rektor Danell:
"Worms unterscheidet sich von" Nuckö wenig ... Das t und
p wird weicher ausgesprochen, gttd, Ode (dän. isl. gat), raib,
raibe (rep)".
Rec. har hört de egendomliga ljuden överallt inom estlandssvenska området; dock "synas de framträda allra starkast på
Dagö, där ju också svenskan nu vid sitt utdöende är särskilt
utsatt för. estnisk påvärkan.1
Sporadiska ex. förekomma i ordböckerna; några må anföras
ur Freudenthal-Vendell (FrV) "Ordbok öfver estländsk-svenska
dialekterna" (1886). Det stämmer med vad som nyss anfördes, att de flästa ex. härstamma från Dagö. De egendomliga ljuden förekomma i så Tä,1 korta som långa stavelser.2
blragnas vb D3 'slå back' (om segel); uttalas Nratnas ("kort- stavigt");
bleöuäer adj. D, jfr blröuter Gsvby; uttalas Vreyytcer i både
dsv ock gsv (bet. 'mjuk');
bugr m G (ty. bucker, en flerbillad plog), uttal boger;
firotraohr adj. p 'smutsig', uttal tNctractr;
i Jfr rec:s uppsatser "Dagösvenskarna. Några •orienterande anteckningar", Sv. Lm. 1925; "Vårt minsta svenska språkområde. Från
den ga,mla svenskbygden på Dagö", Allsvensk sämling 1931,1 nr 2 o. 3.
2 Ljudet a .= FrV- å förekommer inte alls i esv ; jfr Danell Nu
s. 54. När Vendell använder tecknet, innebär detta en felarialys av
ljudet d' Detta har även insetts av 0. F. Hultm an: De östsvenska dialekterna (i Finländska bidrag 1894) s. 275, där också
-sammanhanget med estniskans ljudsystern påpekas.
8 Pörkortn.: D Dagö, Gsvby el., G = Gainmalsven4kby, 'N =
Nuckö, 0 = Ormsö, R = Rågöarna, W = Wichterpal.
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hazugulr f N (s. 79 a) jämte flera ex. Jfr Danells kritik av
FrV håzuguir (s. 80 a); Danell brukar visserligen icke tecknet
z; obs. emellertid Nuckömålet s. 50 § 36;
iä8a, el. iäta vb D 'äta', uttal gecta;
ka8d G- ock katd D m. fl., nom. propr. 'llatrina', uttal Ude;
kagu f D ock kaku G- m. fl., uttal kago (bet. på Dagö ungf.
'vetebulle');
kig vb D 'gunga' (jfr estn kiik, genitiv -gu schaukelwiege1),
uttal hg;
vigar m D 'vikarsäl', uttal vig ar.
I A. Karlgrens otryckta manuskript till en ordbok över
gammalsvenskbymålet finner man:
[båt] *båd bad m 1, uttalas bad;
[geting] gädding gachg m 1, vilket förf, tvekande sammanställer
med gadd; ordet uttalas gcectig, vilket väl snarare är = dsv
gceictigg med kontraherad diftong;
hjärtIslakrslag sy,cet-Atg adj 'vanmäktig', uttal -slag '-slak'.
För egen del är jag beredd att vid tillfälle redogöra för
dessa ljudförhållanden på Dagö ock i Gammalsvenskbymålet.
Mitt material är insamlat genom akustisk iakttagelse. Också
experimentalfonetiska undersökningar ha gjarts: år 1929, då
även rec. var i Reigi, utförde fil. mag. E. Lagus, Helsingfors,
kymografuppta,gningar, vilkas resultat efter hans då lämnade
muntliga meddelanden syntes bekräfta vad jag kunnat iakttaga på akustisk väg.
Det finns även ett annat slags inflytande från estniskan,
som är relativt svårkontrollerbart, nämligen den syntaktiska
påvärkan. Ofta torde de många språken i Baltikum uppvisa
parallella konstruktioner. Ex. dsv ve drd leikgar mce mdre
betyder 'vi, [min syster] Måre ock jag äljde [= plöjde] en
gång tillsammans'. Samma sätt att uttrycka en dylik tanke
har jag flera gånger hört i baltisk tyska, ock den lär finnas
även i estniskan ock i ryskan. Det förefaller sannolikt, att i
1 Cit. efter Neumann Estn.-deut. Wb, Tallinn 1923, som —
med undantag för det obrukliga tecknet w — använder gällande
-ortografi.
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ett fall som detta estniskan varit närmast långivande till
dagösvenskan. Var konstruktionen ursprungligen hör hemma,
kan ej här diskuteras.
Även ett fall av inlånade estniska ändelser har jag funnit
på Dagö. Man frapperas t. ex. av att uttryck som 'liten',
'små' o. d. ofta följas av ett obetonat ord, som kan skrivas
kcene el. bese (kceze) med stundom mycket tydligt framträdande muljering av n, resp. s (z). Ex. cen lictn,, bese _pökge
'en liten, liten pojke'; ce,n 1i1 kcene kcigo 'en helt liten vetebulle'. Några motsvarande glosor hittar man inte i estn. ordböcker, men vid iakttagelse av estn. tal har det framgått, att
dessa småord måste härstamma från en climinutivändelse i
adjektivet väikene, gen. väikese 'liten' (jfr vähe 'wenig).
Då det gäller påvärkningarna från svenskan på estniskan, ställer sig saken svårare. Flera av de ifrågakommande orden ha tidigare föga eller alls icke uppmärksammats
ock förekomma därför icke i de vanliga estniska ordböckerna;
ofta äro de f. ö. rent dialektala i estniskan. Ett inlånat
svenskt ord kan i vissa fall undergå förändring genom diverse
ljudsubstitutioner, såsom då dsv bynamnet Ma-Irmas återges
med estn. Malvaste. Stundom är det svårt att avgöra, om
ordet värkligen är svenskt ock icke lika gärna lågtyskt. Dessutom måste man göra skillnad mellan olika arter av långivande svenskt språk. Man har i detta avseende räknat med
fyra grupper: 1. ord härstammande från förhistorisk tid, 2.
från svenska tiden i Estland, 3. från estlandssvenska folkmålen, 4. från finländsk svenska. Jfr Aristes här nedan
granskade arbete s. 134 f.: Spuhl-Rotalia ock W. Wiget.
I själva värket måste man väl nämna icke blott "svensktidens" språk, utan även den moderna rikssvenskan (i Sverige
ock Finland) ty denna är, efter vad jag vid flera tillfällen
märkt, inte så helt okänd bland dem utav esterna, särskilt i
kusttrakterna, som seglat till Sverige eller på svenska båtar.
Esterna förefalla f. ö. i ganska hög grad ha dragit nytta av
sitt lands läge som transitoplats ock som hemland för många
folkslag, så till vida som förmågan att reda sig med flera
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främmande språk synes vara utbredd bland personer av den
mäst skiftande samhällsställning.'

En möjlighet att överblicka en viktig sida av svenskans inflytande på estniskan har nu givits, då phil. mag. Paul
A ri ste, Tartu (Dorpat), utgivit ett arbete med titeln "Eestirootsi laensönad eesti keeles. Mit einem Referat: Die estlandschwedischen Lehnwörter in der estnischen Sprache" (Acta
et Commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis)
B XXIX 3.) Tartu 1933.
Som titeln angiver, håller sig förf, till den tredje av de
ovannämnda grupperna av svenskt språkinflytande; men härav
följer också, att arbetet innehåller många notiser om ord av
de andra grupperna, vilka ha måst utsöndras.
För rikssvenska läsare utgör det givetvis en ganska betydande nackdel, att boken är skriven på estniska. Detta har
emellertid varit nödvändigt, då avhandlingen författats som
magisterspecimen, vilket stadgeenligt skall avfattas på modersmålet. Man har i alla fall möjlighet att få en översikt över
avhandlingen genom referat samt därigenom, att huvudpartiet
utgöres av en materialsamling i bokstavsordning, där för varje
artikel angivas estniska belägg, motsvarande ord i den långivande esv dialekten (hämtade vare sig ur tryckta eller
otryckta källor) samt slutligen vid behov en avdelning hänvisningar till de ställen, där ordet förut varit diskuterat i den
vetenskapliga litteraturen. Att följa argumenteringen har
däremot .sina svårigheter för den, som ej har några kunskaper
4 estniska.
Ariste måste anses som i särskild grad kompetent att behandla det angivna ämnet. Utom en grundlig skolning i
fonetik ock en djupt inträngande kunskap om de estniska folkmålen icke blott i de trakter, som gränsa till esv området,
äger han givetvis vetenskaplig utbildning i de finsk-ugriska
språken i allmänhet. Vidare känner han de till Estland angränsande slaviska ock baltiska språken, som kunna spela en
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roll för lånordens historia i Estland. Men därjämte har han
förtrogenhet icke blott med rikssvenskan, utan också med de
esv målen, .som han på ett flertal orter personligen undersökt;
han har dessutom gjort studier i det handskrivna materialet
såväl i Hälsingfors som framför allt i TJppsala, där de utan
jämförelse mäst omfattande esv handskrivna samlingarna av
modernt datum finnas. Möjligen låter förf:s meritlista överdrivet rikhaltig; den stämmer dock med yärkligheten.
Innan jag ingår på att närmare redogöra för avhandlingen,
vill jag ett ögonblick dröja vid litteraturförteckningen. De förkortningar, som där anföras i alfabetisk ordning, gälla allesamman den begagnade litteraturen, men läsaren stöter i boken
omedelbart på en hel rad förkortningar av ortnamn, vilka
icke upptagas i någon förteckning. Förf. har begagnat ortnamnsförkortningarna på det i esternas språkliga ock folkloristiska litteratur gängse sättet, ock för en estnisk läsare
är kanske ingen förteckning nödvändig För utländska läsare
vore emellertid en sådan behövlig, inte minst därför att det
ofta nog finns en tredubbel nomenklatur för ortnamnen härute: esterna ha sin — vilken numera givetvis har rätt till
prioritet —, de infödda svenskarna ha sin, tyskarna ha sin.
Jag förmodar, att även ryssar ock letter på sina resp. håll
ha egna namnformer.
Till svenska läsares tjänst anföras här några av de vanligaste ortnamnen inom svenska området.
Bii = Hiiumaa = Dagö med socknarna Emm Emmasta, Kei
Keina, Phl = Piihalep, Rei = Reigi, dsv Rike;
Nai = Naissaar = Nargö;
Noa = Noarootsi = Nuckö;
Pakri = Rågö, V[äike] Pakri = Lilla Rågö, S[uur] Pakri =
Stora Rågö;
Ris = Risti = Kors s:n;
Ruh = Ruhnu = Runö;
Vor = Vornasi = Ormsö. .
Bland byarna ifiona -Nuckö-amrådet kunna (efter meddelande
av Ariste) anföras:
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Eistrepa=österby (uttal Äistorbe) Riguldi = Rikull (Rickol, -ul,
Kudani = Gutanäs (Giltanäs)
även Mol, -up
Kulani = Kolanäs (SOlranäs)
Tahu = Skotanäs (Skötanäs)
Nömmkfila =Klottarp (Kircattap) Tuks e = Bergsby (Blits§be)
Paslepa = Pasklep (Pykop)
Vanakfila = Gam(le)by (Gambe)
Pfirksi = Birkas (Bärkjas)
Vööla = Harga (Harga).1
PC•ösapää = Spitham (Spitamb)
Det är naturligt, att en estnisk författare begagnar sitt
modersmåls beteckningar på de ifrågavarande orterna, ock det
är likaså naturligt, att de tyska ortnamnsformerna, som tidigare dominerat i litteraturen, numera få vika, då de i många
fall blott äro omstuvningar eller förvanskningar av namn
ursprungligen givna av icke tysk befolkning. Men det måste
framhållas som ett önskemål av grundläggande vikt för möjligheten av ortnamnsstudier i Estland, att man får en utförlig
namnförteckning, hänvisande till tillgängliga kartor ock med
uppgift ej blott om den numera normerande estn. formen, utan
också om de övriga i Estland bofasta nationaliteternas motsvarande namn på samma orter.
Sådant namnskicket nu är, har man som vanligt inte lätt
att åstadkomma på en gång konsekventa ock naturliga namnformer. Att göra "riksspråksformer" lyckas inte på långt
när med alla namn. Ett sätt vore att skriva ortnamnen, sådana de låta i befolkningens mun. Det bleve i varje fall
enhetligt, ock för ortnamnsforskningen är kännedom om den
dialektala formen oundgänglig. Men det stöter på flera praktiska svårigheter att genomgående begagna de dialektala namnen: å ena sidan finge man t. ex. i stället för de välbekanta
Birkas skriva Bärkjas; å andra sidan finge man besvär med
uttalsbeteckningen. Estn. Paslepa (ty. Paschlep) uttalas Pnkop
på "svenska"; estn. Vihterpalu (ty. Wichterpal), vilket av nuckösvenskar stundom skrives Vipa% uttalas av de svenska invånarna på platsen som Vippitir, best. form Vipplre. Ett namn,
1 Det svenska uttalet är återgivet med det "grova" beteckningssätt, som rec. begagnar för täxter på dsv, gsv ock de båda rågömålen.
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som också förtjänar nämnas i detta sammanhang, är Ormsö,
som nu av svenskar oftast skrives Vormsö eller Wormsö. Den
officiella formen är Vormsi el. Vormsi saar (Vormsi är genitiv;
dubbelt w brukas ej i gällande estn. rättstavning), vilken form
övertagit sitt V- från den tyska formen Worms. På ormsömål
heter ön alltjämt Ormsö eller noga taget Ormse, uttalat med
å-ljud i likhet med ordet årm 'orm'. Däremot ha nu svenskarna
härute akcepterat det tyska uddljudande w- genom att tillskapa ytterligare en uttalsform Vormsö, som egentligen är
varken svenska, tyska eller estniska. I själva värket har ön
— enligt meddelande av mag. Ariste — på genuin estn. ett
helt annat namn: Hiiu-saar 'Dagö-ön'. Den dialektala, rent
svenska formen, hittils mycket brukad bl. a. i språkvetenskaplig litteratur, tycks tyvärr vara på väg att försvinna ur
det "estlandssvenska riksspråket".
Man får hoppas, att det icke skall dröja alltför länge, innan
någon i landet inhemsk forskare med språkvetenskaplig utbildning ger ut en estnisk ortnamnsförteckning av nyss angivet slag.

Det material, som Aristes avhandling diskuterar, dvs, de
estn. glosor, som förf. anser hårstamma från de svenska dialekterna, utgöres av 253 ord. Med härstamning menas icke,
att alla dessa ord ursprungligen skulle vara svenska, utan
endast att deras form i estniskan intygar, att de kommit via
esv mål. Ej häller bortser förf. ifrån att inlåningen av dylika
germanska lånord kan ha försiggått under samvärkande inflytelser från olika språk. Således kan i vissa fall ett ords
inlåning ha samtidigt influerats av å ena sidan låg- eller högtyska, finl-sv. folkmål eller finl-sv. "riksspråk" ock å andra
sidan esv mål.
På s. 139 uppräknas 15 glosor, för vilka förf. — som det
förefaller med all rätt — antar dubbel härstamning: dels tysk,
dels estlandssvensk. I nedanstående resumé kan icke förf:s
bevisning framläggas, endast hans resultat i all korthet. En
fullständig översättning har rec. ej förfogat över, men på vissa
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punkter har han fått värdefulla förtydliganden av förf, samt
tolkningar av fil. lic. Gunnar Granberg, Uppsala.
För orden nors (fisken), plika 'flicka', pook 'fyrbåk', pukk
'bock', päss 'gumse', simp 'simpa' (fisken) ock sump 'fisksump'
antar förf. med bestämdhet även finl-sv. dialektal härkomst,
vilket han förmodar gälla även orden nukk 'ulltrådsnopp på
en rya' ock vadustaak 'waterstag' (på bogspröt). Stödjande
rikssvensk påvärkan vid lånet anser förf. föreligga i fråga om
orden kuunar 'skonare',. moor 'altes weib' m. m., parlast 'barlast' ock vaar 'far, gammal man'.
Fyra av de diskuterade orden (end 'inte' samt jampsima,
kada ock kruba, vilka jag ej kan ge översättning av) förklaras
även kunna ha finsk-ugriskt ursprung, ock sammanställningar
med vissa esv ord förses därför med ett stort frågetecken. Det
är omöjligt att yttra sig på denna punkt utan att känna de
finsk-ugriska språken. Slutligen anges ordet rangid pl. 'bogträn kring hästens hals', vara ett urspr. västfin.skt ord, sedermera i sitt. estn. ljudskick påvärkat av de esv motsvarig-.
hetern a.
Men huvudkällan för de 253 orden är enligt Ariste de esv
folkmålen. Förf, finner, att inte mindre än 88 av dem sammanhänga med sjölivet. Jag anför här några ex. (flera återfinnas i andra sammanhang):- fludu 'sten i vattenbrynet', pluda,
'gungfly' (jfr Danell Nuckö M•ota), även ---. 'flotte' (jfr Dagö.
firocta), gongspill 'vindspel', söömaskarn (sammanställes med
slo-man ock gein 'garn'1), hiivama, reevama, viirama 'hiva', 'reva',
Vokalen i -kam 'garn' talar här bestämt emot att ordet skulle
vara lånat från esv mål, vilka alla ha uttalet gan e. d. Förf. har
dock bland den fåtaliga sv. befolkningen i byn Kivra (estn. Kibru)
i Vihterpalu antecknat uttalet sgomansgan. Vok. 0 ock vok. a
samt -71 ange tydligt, att detta icke är dialekt. Ordet shiimannsgarn, som Ariste citerar ur estn. sjöniansspråk, är uppenbarligen
= högsv. 'sjömansgarn' (se Stenfelt "Svenskt nautiskt lexikon").
Ordet påpekas av förf, vara en folketymologi av ty. schiermannsgarn
'altes tauwerk. zum umwickeln von tauen, matten, splissungen
benutzt'.- Såväl den i Kivra upptecknade formen som den estn.
formen torde ha inkommit direkt från högsvenskan genom seglationsförbindelsen mellan Estland ock Sverige (resp. Finland).
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'fira', Mim (jfr Dagö strcenig 'strömming'), votkus 'stenbit,
sjurygg' (jfr Rågö fot-has m), prä,änima 'frän' (särskilt om
sältran), kagla 'vildgås' (jfr Danell Nu gc_tgok 'en sjöfågel'),
läkk 'havstång' (jfr esv ,2,/wk n 1 a, gotl. släke).
På sjöfartens område — men endast på detta — menar
förf. att esterna varit svenskarnas lärjungar. Formuleringen
har kanske blivit lite kategorisk, men den torde i stort sett vara
riktig. Givet är dock, att folklig beröring aldrig begränsar
sig till en enda sida av livet. I själva värket är det ytterligt svårt att i estlandssvenskarnas nutida folkkultur urskilja
"svenska" drag från "estniska". Förf, anför också en mängd
ex. på lånord från andra områden än sjölivet: åkerbruk ock
boskapsskötsel uppvisa ett fåtal föga utbredda lån (ex. aikin
'häst'; jfr Nu akke, -en 'ök, häst'); området vävnader, kläder
ock prydnader betecknas som intressantare (ex. reigam 'redkam, vävkam', hunsad jfr 'hosor', seppel brudens "krona").
Snickeri, timring ock smide, matlagning ock köksväxtodling,
idrott ock krig ha medfört en del. På den folkliga bildningens område finna vi ordet för träkalendrarna (rum, pl.
Dagö ?lm), där både sak ock ord lånats från estlandssvenskarna. Folktro ock folksed ha givit vissa, ofta starkt
utbredda ord (ex. kratt, näkk, tont, alla tre namn på väsen i
folktron); släktskaps- ock generationsbeteckningar ha inom
vissa områden rönt stark påvärkan. Enstaka ord påträffas
som röra samhällsliv, anatomi, sjukdomar ock medicin liksom
även natur, flora ock fauna. Slutligen ställer förf. samman
en rad av uttryck, vilka ha eller i estn. fått pejorativ el.
komisk bibetydelse.
Utbredningen av dessa lånord är emellertid högst varierande,
vilket ovan antytts på ett par ställen. Drygt 40 av glosorna
(s. 123) äro införlivade med riksspråket. I övrigt är, som man
borde vänta, nordvästra Estland det egentliga fyndområdet;
särskilt talrika äro lånen till estn. på Dagö ock Ntickö samt
i Kors (Risti) på fastlandet innanför Rågöarna. Särskilt intresse erbjuda de på förstnämnda ort. På grund av förekomsten i dagöestn. utav vissa ord, som äro dagösvenskan
totalt främmande, kan man konstatera, att dessa ord måste
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ha inkommit genom förbindelser med Ormsö- ock Nuckösvenskarna vid vattnen mellan Dagö ock fastlandet. — Inflytandet
från den fordom mera utbredda svenskan i Kors kan gränsläggas. — Ösel, där svenskarna längesedan äro försvunna,
uppvisar ytterst få lån; dessa ha kommit antingen från estn.
på Dagö el. fastlandet eller också från den forna svenska befolkningen på södra delen av Ösel, såsom förf, anser förhållandet vara med orden kurt 'kotte' ock roogas 'kråka'. —
Runöborna ha genom sina vidsträckta säljaktsresor utbrett
vissa ord. Att själva säljakten härute också har rent svensk
härstamning, finns det väl f. ö. • knappast något som talar
emot. Men som regel gäller, att ju längre bort från esv. området man kommer, dess färre bli lånorden.
Även länens ålder i estniskan har Ariste ägnat uppmärksamhet åt; s. 126 uppräknas ett 50-tal ord av enligt hans
mening relativt hög ålder. Bland dessa finna vi en del ord
ur sjölivet, folktron ock seden, arbetslivet, naturen, osv. Ex.
hauskar 'öskar', hila 'ankarsten vid nät', holm 'holme', häll
'klippa, undervattensgrund' (obs. Estlands lagrade kalkgrund),
klubi 'trähoj' (jfr Vendell Östsv. ordb. ock Torp Nynorsk
et. ordb. klubba), käät 'kleinste art seehunde' (jfr Rietz kut),
lumm 'querhölzer am ende der störstange beim fischen' (jfr
isl. hlummr m. fl.), tamps 'strick längs des unteren randes
des zugnetzes' (jfr Vendell a. a. ock Torp a. a. tams), vilger
'vikare' (fläckig säl); vidare ell 'gudmor', äv. 'barnmorska',
kratt 'skratt' (ont väsen), .nuudipäev 'tjugondag Knut', näck
'näck' (vattenväsen, vanl. ondskefullt), riim(id pl.) 'träkalender',
seppel 'brudens huvudprydnad', tont jfr tomte (ofta ett ondskefullt väsen); ytterligare kepp 'käpp', kloov 'ramen som vävskeden sitter i' 2, kutspool 'skottspole', osmus 'gusseisen', pils
Uddljudande h är stumt i estn. Mycket sena lånord utgöra
dock undantag.
Rec. kan inte dela förfis mening, att estn. kloov skulle vara
ett esv lånord. Det esv ord, som i dsv heter khta m 3 ock
som Ariste utgår ifrån, har överallt kort vokal (formen laroa hos
Ariste är oriktig) samt motsvaras i rikssvenskan av 'klave', icke
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'järnspis'', plint 'flinta', korp (fågeln), roogas 'kråka', rott
'råtta' m. fl.
Några glosor, som med visshet härstamma från "svenska
tiden", äro kadalipp 'gatulopp', kroonu 'Kronan', lantmäätar
(obs. de viktiga bykartorna från 1600-talet), prilla 'soldathora'.
Ett säkert kännetecken på sentida lån har man, om det
estn. ordet i uddljud uppvisar konsonanterna f, b, d el. hörbart h (resp. konsonantgrupper som fl-, bl- o. d.).
Förf, redogör även för de ljudsubstitutioner ock liknande
förändringar, som kunna eller bruka inträda vid inlåningen
ock som i vissa fall kunna vara vägledande vid bestämmandet av vilken esv dialekt som varit långivande, samt ungefärliga tiden för lånet. För en svensk läsare är detta kap.
relativt tillgängligt genom den estn. täxtens ock det tyska
referatets parallella uppställning, men ett kortfattat upprepande
därav vore ej så lätt att här åstadkomma.

Jag övergår nu till några notiser, som gjordes, då jag
sommaren 1933 granskade en del av det esv dialektmaterial,
som avhandlingen bygger på. Jag har sökt att på Dagö dels
konstatera förekomsten av de dsv ord hos Ariste, vilka jag
ej tidigare själv antecknat, dels efterspana ord, vilkas estn.
motsvarighet Ariste antecknat i Reigi, utan att vare sig han
eller jag där fått belägg för de förmodade svenska ursprungsav 'klove', såsom förf, synes mena (på grund av FrV skäiklua
'väfklofve'?). Ang. å-ljudet jfr toka 'tala', hona 'hane' = lupp;
Danell Nu s. 134 f. — Jfr Hellquist Sv. etymol. ordb. klave ock
klove. I själva värket är ju också "klaven", varmed man i
Estland binder nötboskapen i kohuset, inte en klyka, utan en båge,
som man klämmer fast, så att den låser sig; ock "vävklaven",
vari vävskeden insättes, är visserligen på sätt ock vis ett kluvet
trä, men kan lika gärna ha sitt namn därav, att den klämmer
fast vävskeden. — Förf:s hänvisning till det lågty. klöf, klove,
klave (Schiller-Liibben) bör väl kunna räcka till att förklara det
estn. kloov.
i Fråga är väl, om järnspi,sen bland de esv bönderna har någon
nämnvärt hög ålder.
6

Sv. landsm. 1933
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örden, dels slutligen kontrollera vissa ordformer, som föreföll°
överraskande. Härvid anföres först det estn. uppslagsordet,
så det svenska belägget hos Ariste, därefter rec:s ant. 1933.
Den av rec företagna översättningen av uppslagsorden anföres stundöm med stor tvekan, då en betydande del av dessa
ord icke finns vare sig i Wiedernanns ordbok eller i Neumanns.
Man skall kanske i flera fall finna redogörelsen för kontrollen 1933 onödigt utförlig, men detta sammanhänger med
rec:s övertygelse att den, som vill vare sig bestrida eller verifiera en äldre uppgift (särskilt hos en så noggrann antecknare
som Ariste), måste redogöra för sin metod vid kontrollen.
Man torde finna, att exempelsatser utgöra det mäst beviskraftiga materialet. Dessutom kan läsaren få en eller annan
inblick i det upplösningstillstånd, vari nu ;till slut dagösvenskan befinner sig.

A.

Dagösvenska ord antecknade av Ariste.

s. 47 f. bila 'ankarsten vid nät'. Rei [= dsv i Reigi] hzla,
pl. hilar.
NT 1933: Anna Putting, född Bäckman [= AP] yttrar:
"ve sch, cent hila-stcem, ve scek k6t-stceln" = 'Vi säga inte hilasten, vi säga kott-sten'; men hon tillägger, att hon inte riktigt
vet, vad det är. (I själva värket är kot-stceln en annan sak:
en liten sten, insydd i en tygpåse ock såsom sänke fäst vid
undertelnen på nätet. Jfr estn. kott 'säck'.) — Då AP:s
estniske make, som är van vid sjön, talar om vad det är, säger
AP: "får sa nå hila-stcem," = 'far sade säkert Mia-sten'.
s. 50 iii 'vindil'. Rei thgg, best. form thgge, resp. vcedcertligg,
charvcedcerthgg 'virvelvind'.
NT 1933: I samma betydelse som il-e finns tligg-e båda
(-hg) 'åskby', vwdcer-tt
n 1.1 Sammansättningar:
(iligg) 'skydrag, tromb' (en "virvelvind").
1 Flexionskategori

s.

ff.

angives i anslutning till Danells schema Nu
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s. 53 jäblama 'pladdra'. Rei i,cebcelr — ko xceNyer_tut 'Vad
pladdrar du?' — denna form, tydligen efter utsago av Johan
Bäckman [= JB, t 1928], jämföres med FrV iäpä,r m. m.
Trots flera efterfrågningar har jag ej fått höra ordet i Reigi.
"he kan vcira", säger en, "om frcinsosa o •tårka töht sors" —
'Det kan ju hända, att fransoserna ock turkarna tala så'.
s. 61 klädrama 'schwatzen'. Rei kader 'schwatzen' o. d.
NT 1933: "tu ler o kkactrar" = 'du skrattar ock pratar dumheter' (alltså *klattra, svagt vb 1 kl.). — Här kan det vara
befogat att hänvisa till Rietz' Ordbok s. 325 klatra (även
skrivet klattra) 'göra dåligt arbete', 'bråka, krångla' o. likn.
samt J. & W. Grimm Dentsches Wörterbuch klater, kläter m.
'echmutz und lumpen, ein mundartliches wort von weiter
verwandschaft, mit mancherlei nebenformen' ock klaterig,
klatterig, kläterig adj. 'schmutzig, zerlumpt', även 'verwirrt'
o. d. Dessa ord synas till betydelsen icke oförenliga med
här föreliggande estn. ord. Men ett rikssvenskt kort a i denna
ställning bör i esv mål motsvaras av å (jfr Danell Nu s. 134 f.),
vilket tyder på att tyskan är det långivande språket.
s. 65 1 krell 'brännblåsa o. d.' Rei krcel 'brännblåsa'.
NT 1933: krcel el. cells-krel n 1 'd:o'; kreter säger Lisa
Bäckman
LB] om loppbett, som slå upp på hullet.
s. 66 kräks 'knäckente'. Det estn. ordet med betydelsen
"knäckente" (Cyanopterus querquedula) sättes av Ariste tillsammans med svenska namnet skrake (Mergus merganser).
Reigisvenskarna säga 1933, att skreksa [obs. långt ä], hon
ce in e grcese, e hceivals-grcese 'skräksan hon håller till i gräset,
i slåtterängarnas gräs'. Att dömma av exemplet ock av den
ljudhärmning, som gjordes, avser man kornknarren (Ortygometra pratensis el. crex). Huruvida detta skreks kan vara samma
ord som estn. kräks med kort it, kan inte rec. avgöra (obs.
kornknarrens latinska namn).
s. 77 länsman. Rei lensman, vilket Ariste översätter med
'kiilakubjas' [= by-kubjas, jfr nedan].
NT 1933: lcensman, bf. sg. = obf., pl. lens-mcener, -mcene.
Sysslan är numera avskaffad. Länsmän funnos av två slag,
säga AP ock LB: överlänsmän, tillsatta av kronan, vilka
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hade uppsikt över hela kommunen, ock bylänsmän, utsedda av bönderna i var by för sig. Bylänsman deltog i
rättsförhandlingarna tillsammans med överlänsman ock kommunens skrivare; han var närvarande, när skatten togs upp;
han kontrollerade sin bys leverans till de av kronan påbjudna
spannmålsmagasinen.
En annan sak är by-kubjas, en syssla som alltjämt finns.
Honom åligger det att från kommunalförvaltningen mottaga
ock till byns samtliga bönder vidarebefordra alla kommunala
skrivelser, t. ex. ang. gemensam väghållning.
s. 99 roof 'kajuta' e. d. Ariste uppger rof 'kajuta' såsom
esv i Reigi. Från Ormsö anföres formen råf m. efter FrV.
NT 1933: Något dsv ord med lång vokal finner jag ej;
däremot uppges rof, vilket ord liksom kcuuct — båda med
bet. 'kajuta' — säges vara estniskt lån. FrV har räff m.
DNORW. Jfr rspr ruff < lågty rö! (se Hellquist Etymol.
ordb.).
Helt annan betydelse har ett ord *rov n., vilket finns i
flera esv dialekter, dock ej i Reigi-svenskan, ock som betecknar ett gnistskydd av stockvirke, sten el. böjda lerklenade
granslanor (Klein, Runö s. 119) över en öppen eldstad, belägen i "storförstun" eller på annat ställe under samma tak som
"stugan" eller också i ett fristående litet stenhus (olika
olika svensk-trakter). Gnisthuven kallas i dsv c,il-stak m 4
'eldstack', på Runö ce114-fkaga m 3 'eldflake'. Det framgår
ej med tydlighet, så vitt jag fått täxten rätt tolkad, hur förf.
tänker sig sammanhanget mellan lågty. röf, estn. roof, estn.
ruhv (= dsv rof), högsv. ruff samt detta *rov n. Danell Nu s.
111 not 5 anför fvn. hr6f n. ock eng. roof samt estn. röw (Wiedemann), vilket han synes anse som lån ur esv dialekter. Enligt meddelande av Ariste behandlas den estn. glosan i Eestikeel 1933 av E. Kobolt, vilken bevisar, att estn. roov är
inlånat från lågtyskan. Ordet lär vara ytterst vanligt i estn.
ock ha mer än ett tjugutal betydelser.
Vad betydelsen beträffar måste man, åtminstone med kunskap om förhållandena hos estlandssvenskarna, ställa sig kritisk mot den här ock var förekommande översättningen 'ranch-

TIBERG, ESTLANDS-SVENSKA OCK ESTNISKA

85

fang'. Försedd med frågetecken förekommer denna under
röv i Schiller u. Liibben Mittelniederdeutsches Wörterbuch
(s. 515) till följande enstaka ex.: "ok gebeden wi, dat dar
nemant schal backen edder bruwen, it si dan ein dudesch
man, und hebbe einen guden schorstein oder einen guden
roef" (Ende d. 14 J.) Livl. Urk. 1517, 3.1
Från estlandssvensk utgångspunkt vore man väl berättigad
antaga, att roeI här betyder 'gnisthuv', icke 'rökfång', hälst
ex. härstammar från Estland: det är hämtat ur ett burspråk
för Pernau (estn: Pärnu) från slutet av 1300-talet.
s. 110 trusaina 'arbeta stort men ändå inte utföra något'.
Det av Ariste antecknade dsv ordet trosa galt bestyrkes av
AP med exemplet cen trösa- galt han xcer cent öntle 'en trasgalt 2 han är inte ordentlig': brukas om en vårdslös person,
t. ex. om en som slår så illa, att mycket gräs blir °slaget.
s. 114 vest 'fånglina'. Ordet har av JB för Ariste uppgivits i formen fcest med betydelsen 'rep att göra fast båten med'.
Liksom många andra fisketärmer tycks den vara helt bortglömd av de nu kvarlevande svenskarna.
B. Ord belagda i dagöestniskan,
till vilka motsvarighet emellertid icke återfunnits i dsv.
s. 78 lunt. Aristes enda estn. belägg är från Reigi; tärmen betyder att klubba fisk under klar is. Man väntar, att
ordet skulle finnas bland svenskarna i Reigi, men jag har
lika litet som Ariste något svenskt belägg därifrån.
I nuckömålet är ordet välkänt. Danell har påpekat för mig,
att redan P. A. Säve i sina nucköanteckningar 1854 s. 76
har en notis om denna fiskmetod ock dess namn slå lunnt (y);
mskr. i Uppsala universitetsbibliotek, R 625: 6. Jfr ock FrV samt Danell Nu s. 128 liant-lo vb-sbst., vilket i not 3 antages vara lån från estn. lont. Ariste avser tydligen icke att
bestrida detta, men då ordet förekommer i estn. med vok.
så är ordet lånat tillbaka ur det esv målet.
1 I i 1517 bör läsas som 1; detta är diplomets nr. — Jfr Liv-,
Esth- u. Curländ. Urkundenbuch bd 4, sp 279.
Jfr Rietz trase m., eljes nu i dsv traso f 3.
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Den ifrågavarande fångstmetoden kalla dagösvenskarna mycket bestämt för ga pa fisk-is. Det förefaller därför, som om
formen länt förmedlats till dagöestniskan från farvattnen kring
Nuckö ock Ormsö (jfr Ariste s. 141).
s. 87 pilder 'pelare' o. d. Det estn. ordet är av Ariste
bl. a. belagt i Reigi; det betyder 'pelare', men även t. ex.
'större grindstolpe av sten'. (Det förtjänar nämnas, att ingen
kyrka på Dagö har någon pelare eller kolonn.)
Hos svenskarna i Reigi har jag flera gånger förgäves frågat efter ordet. — Jfr Schiller-Liibben pilere, pilar (bland ex.
finns piler). Medan FrV upptar piller, pl. pillrar m. från Dagö,
har Vendell uteslutit ordet ur sin Ordbok över de östsv. dial.
[00], tydligen emedan han räknar det som lågtyskt lån. Det
tycks vara d-inskottet i estn. pilder som gör, att Ariste anser,
att glosan måste ha passerat de esv målen på vägen till estn.
s. 94 pukstav 'bokstav'. Det estn. ordet ät av Ariste belagt bl. a. i Köpu, Reigi socken, men i det svenska ordförrådet i Svenskbyn därstädes finnes icke ordet 'bokstav'. Det
heter ord n 1 (jfr Vendell ÖO s. 675); men AP säger, att
'bokstav' det är visst högsvenska. Glosan, som saknas i FrV,
finns hos Wiedemann (1 uppl. 1869) i formen pökstäw; det
är väl inte osannolikt, att den på grund av sjöförbindelserna
lånats ur den moderna svenskan (jfr ovan s. 73 ock s. 78)
eller ock såsom tillfälligt riksspråkslån i en esv dialekt vandrat •
in i estniskan.
s. 100 seppel "brudkrona" (Ity. sappel, schappel, SeidnerLiibben).
Ariste hänvisar till FrV, där ordet finns i formerna seppalr
DGNORW, stippuir N och stipptlir GRW. Vendells ortsuppgifter
innebära, att dubbelformer skulle varit vanliga. Säkert är, att
ordet, rikligen belagt i dagöestniskan, nu icke anträffas i dsv.
Själva föremålet tycks på Dagö motsvaras av en.1,tano f 3 'den
på änd stående tanu (estn.)', en huvudprydnad som på bröllop
bars av "ginfirjan", dvs, värdinnan, medan bruden ock brudpigorna pryddes med "huvudbandet", en ungefär liknande
rund, öppen "krona" av papp, enligt beskrivning klädd med
mässingplåtar ock breda sitsband, som hänga ned på ryggen.
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Det förefaller inte troligt, att en så välkänd sak skulle ha
bytt namn bland svenskarna i Reigi sedan Vendells besök
där 1877 ock 1879. Till dagöestn. har väl glosan kommit från
fastlandsestniskan (jfr s. 73, 78 o. 86).1
Ej häller i gsv har jag funnit ordet, trots att kyrkan i
Gammalsvenskby fordom hade ett stippel, medfört från Dagö
ock brukat sista gången 1853. Endast de äldsta hade emellertid nu reda på denna brudprydnad, ock det är väl inte
omöjligt, att ordet stippel kan ha funnits ock levat kvar vid
Vendells besök i Gammalsvenskby 1881. En annan möjlighet
är, att han på grund av kännedom om andra esv mål generaliserat förekomsten av namnet, då han funnit saken. Exempel saknas inte på ett sådant förfaringssätt.

C. Dagösvenska ord hos Ariste, som ha oväntad form.
Som tryckfel eller smärre missuppfattningar kan man räkna
följande:
s. 55 ?,talgalt, bör vara ,takalt; s. 70 krcegak, bör vara
krcegee?.; s. 61 grova beteckningen värn, återgivande skrivningen van (best. form av va?, 'den vridbara trähylsan
ytterst på slagans skaft'; jfr gotl. val m 'slaga'), bör vara vän
till undvikande av förväxling med uttalet vak, vag, Rågö; s. 59
kkoo, "vävklave", vilken diftongbeteckning knappast passar in i
landsmålsalfabetets system, bör vara kkoa (en beteckning *kkoa
hade överraskat mindre, då a, den sonorare vokalen, på grund
av den egendomliga tryckfördelningen i kortstaviga ord kan
ha halvlängd); s. 65 kroak 'kråka', bör vara krok (NT:s beteckning: krak f 2); s. 67 ciceltroskregkla bör vara cicedroskrceglqa, ib. .2epstce,,nskrcegka bör vara Ilipstcems- (eller kanske
rättare .2,hp-); s. 109 atsokedrom 'ändtarm' bör vara atsok-drom
I en uppsats "Hiiu penik pennik" i Eesti Halva Muuseanis
årsbok IX, Tartu 1934, redogör Ariste för brudprydnaderna bland
esterna på södra ock norra Dagö. De "huvudband", som han avbildar, torde likna dem, som dagösvenskorna fordom använde. Möjligen är det ett minnesfel, då man uppger, att dessa varit prydda
med band baktill. Full klarhet torde kunna vinnas vid utfrågning
i sommar.
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m. 1 'anus' el. 'slutmuskeln i anus'; s. 113 vakcer (Reigi, Nargö)
bör åtminstone vad dsv i Reigi angår skrivas vagcer (kortstavigt!) bet. 'präktig, god(lynt)'; s. 114 pl. ingrer 'vikarsälar'
bör vara vtgarer; s. 150 (rättelser) hcelvet(e), ändrat från en
form med oe, bör vara hcelvet(e).
Mera svårförklarliga äro följande ord:
s. 73 leiger. Ariste uppger från Svenskbyn i Reigi ett
svenskt lcey„gcer 'spelman'. Uppgift om böjningssätt saknas.
Ordet sammanställes av förf. med FrV läik laik 'lek' ock
läik 's laik6 'leka'.
Formen väcker uppmärksamhet. Ett dylikt subst. skulle
på hsv. heta *leker m, men någon sådan substantivbildning
finns inga paralleller till i dsv. Man hade åtminstone väntat
formen lce,gar m 2 "lekare"). Nu finns visserligen i dsv subst.
lce m 1 'lek' men icke motsvarande värb */cek el. *lcede med
bet. 'spela' (på musikinstrument). Vid utfrågningen 1933 fann
jag ingen, som kändes vid ett subst. *lir el. *lceg ar; i
stället gavs den direkta upplysningen, att man säger t. ex.:
han spelar (icke: han lcekg cer el. dyl.). Däremot finns i
Gsvby uttrycket sid ud' lchgar 'slå ut lekar' --- 'musicera'.
s. 97 reigam 'redkam'. Bland Aristes esv belägg finner man
från Reigi: rwIlchomar, pl. rcelkhomarar, vilket han med Vendells Ö0 översätter 'grov vävsked, varmed väven redes då
han påbommas'. Man frågar sig omedelbart, hur formen är
möjlig; ord för ord översatt skulle en sådan dagösvensk form
betyda "rök-hammare", medan alla andra esv belägg hos Ariste
höra ihop med 'reda' ock 'kam'. Emellertid uppger Ariste
muntligen, att han fått formen av Johan Bäckman 1928 ock
att sagesmannen varit mycket bestämd.
1933 har jag — utgående från saken, redskapet (en mycket
grov "kam", bred som väven) — efterfrågat ordet hos de
sista Reigi-svenskarna, bland dem tre syskon till JB. Den
äldsta av dem, LB, säger i flytande tal rcnkomarn„ best. form
Det är i själva värket icke otänkbart, att Ariste hört ett uttal,
där ändelsens -ar varit tillfälligt försvagat till -cer el. dyl., så
vida det inte helt enkelt är det estn. (lån)ordet som av sagesmannen utan förändring av uttalet utgivits vara dagösvenska.
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sing.; vid isolerat uttal av glosan framträder ett h: rcek-homarei.
LB associerar det med homartt 'hammaren' (pl. -arer -are).
Anders B. frågar: "rchkomartt, kon Ich- an pet vc'ep-ston?" = 'r.,
var är han på vävstolen?' AP uttalar ordet på samma sätt,
men vet ej, vad det är. Syskonen Greis (två systrar ock en
bror) hade inte alls något minne av ordet.
Det normala ordet för redskapet i fråga är emellertid hos
Bäckmännerna vceve-rcepsa 'vävräfsan'; men LB säger: "ot vivercevsa sa mör ret,komare 'vävräfsan, den kallade mor för r.'.
Full klarhet om ordets form har ännu icke stått att vinna,
ock den vinnes kanske aldrig, då nu sagesmännen äro så fåtaliga. Emellertid är det tydligt, att ordet spårat ur i Bäckmännernas språktradition ock förlorat sin naturliga association
med ordet kam, vilket i Reigi heter kam m 1. I stället har
inträtt en association med ordet homar m 2, varvid k-ljudet
kommit att hänföras till första sammansättningsleden. Förutsättningen för ordets förvandling är synbarligen den, att
redskapet i regel bär ett helt annat namn: vceve-roeps f 2,
klart associerat med de enkla ord, varav det är sammansatt.
LB:s ovan anförda yttrande är nämligen icke utan vidare så
att förstå, som skulle hännes mor alltid eller företrädesvis
ha sagt rcek,komar ; ordet vceve-rceps kan mycket väl ha varit
den vanligaste tärmen även hos modern. Grunden till ordets
anslutning till hammare skulle möjligen kunna sökas i en form
*red-kammare, bildat till värbet kamma (dsv kam, sv. vb av 1
kl.). Namnet vteve-rceps åter bör man givetvis hålla ihop med
estn. kanga-reha (Wiedemann, sp. 1045) 'rechenförmiges scherholz der weber, weberkamm', ordagrant 'vävräfsa'. Vilket
språk åter som är det långivande, kan icke avgöras utan en
vidsträckt kännedom om redskapets utbredning ock dess olika
benämningar.
s. 99 rääs 'fiskavskräde'. Efter ULMA 555: 57 citerar Ariste
från Reigi: res 'fiskafskräde'. Ortsuppgiften är oriktig. Anteckningen är gjord på Nar g ö år 1881 av Vendell. Ordet
saknas i dsv. Flera esv ock finl-sv. citat av detta ord, med
betydelserna 1. 'fiskavskräde', 2. 'rått avfall vid slakt', anföras
ur Vendellska ordböckerna, varjämte hänvisning göres till
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Rietz rtis ock Torp Nynorsk et. ordb. ras 2. Förf, citerar
därefter bl. a. Lid6ns åsikt (Finn.-ugr. Forsch. XII, s. 92), att
ordet är lånat från svenskan till estniskan ock finskan, samt
fortsätter 1: "Till samma ordfamilj hör Hesselman KV [= Korta
vok. i och y, s. 67] resa 'flå själspäcket från huden', resa
'taga skinnet av gak' ." 2 Här tillägger Ariste: "samt Freudenthal-Ven.dell OESvD Dagö rä,s 'själkött', ULMA 2765: 475
."
skceNrces,
Det sista citatet är hämtat från rec:s dagöanteckningar;
ordet heter rces2 (el. svr-rceä, best. form nese, n 1 a, ock betyder
'det egentliga sälköttet' (i motsats mot fettet). Både betydelsen ock den korta stamvokalen göra, att detta ord måste
hållas skilt från det här behandlade ordet rätts.
Av glosorna i avdelning C utmönstras sålunda rces såsom
förment dagösvenskt ord.
Ordet ncewcer såsom skäligen misstänkt för att bero på ett
misstag av något slag samt det onekligen intressanta ordet
rcelkhomar böra t. v. icke anföras utan närmare kommentar.
Att söka komma med bidrag av ännu flera ord, som skulle
kunna vara esv lån, är inte så lätt för en svensk, som itte
kan estniska. I Mann inens stora arbete Die Sachkultur
Estlands, II. Band, har jag emellertid noterat ett par glosor,
som synas höra hit.
g. 125 ruga, dels med betydelsen 'liten rund eller avlång
hög av hö, som på aftonen hoplägges av en nyslagen hösträng
för att följande morgon åter bredas ut', dels med betydelsen
"grössere runde haufen oder saden". Jfr Wiedemann sp. 1089
ruga Glenitiv] roa(d) 'kleiner heuhaufen'. Av denna ordbok
att dömma står ordet helt isolerat i det estn. ordförrådet. Fullt
naturligt kan det förklaras som esv lånord: dsv rota -an -ar -ana,
m 3, betyder 'liten hög' vare sig av hö eller annat; det motFör översättningen av detta parti har jag att tacka fil. lic.
G. Granberg.
2 Här föreligger ett beklagligt tryckfel, då ordet fel?,- 'säl' hos
Hesselman i den grövre beteckning, som Ariste måst använda, råkat
bli återgivet på ovanstående sätt.
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svarar svenskt råge, svagt mask., eller med oblika formen
som grundform: råga.
S. 95 röuk. Jfr Wiedemann sp. 1086, där ordet anföres
med ett flertal sammansättningar. De båda huvudbetydelserna äro: 1. 'aufrecht stehender stab, pflock; 2. kornhaufen,
die zwischen staben aufgeschichteten feldfriichte'. I exemplet
hos Manninen är det namnet på en torkställning för sädkärvar : en rad lodräta störar med kvistar, på vilka man lägger
vågräta stänger, varefter man ställer kärvar parvis till tork
mot dessa. I en not tillägger förf.: "röuk, vgl. finn. röykkiö
'haufen'. Bei den Estlandschweden rauk, råk, rouk 'garbenhaufen' (Russwurm, Eib. II, s. 346)."
Tilläggas bör, att Russwurm uppger ordet vara i bruk
"iiberall" i esv språkområdet. Så mycket anmärkningsvärdare
är det, att glosan helt saknas i FrV. Möjligen sammanhänger detta med att tärmerna angående sädskörd ock tröskning ej äro särskilt talrika eller detaljerade i denna ordbok.
I Vendells östsvenska ordbok finner man ordet räuk stm 1
Ett slags hässja för ärter. Wp (= Vihterpalu). Betydelsen
överensstämmer, som synes, med ex. hos Manninen ock med
vissa av sammansättningarna hos Wiedemann.
I Reigi på Dagö har jag antecknat reta m 1, en hop av
c:a 20 nekar, provisoriskt satta till tork, innan de läggas i
större stack under avvaktan på tröskningen. Jfr gotl. rak m
a) 'fristående, av havet ock vittringen danad kalkstensforraadon utav relativt hård bärgart; b) 'rad av parvis satta kärvar'
(hela södra Gotland; meddelande av fil. lic. Herbert Gustavson enligt mskr. till hans ordbok över Säveska samlingarna
i Uppsala); jfr även forngutn. raukr m, belagt i Guta lag i
betydelsen nr 2. Se även Rietz under rauk.
Om det inte visas, att estn. röuk är ett finsk-ugriskt ord —
ock det vore ju i så fall egendomligt med likheten i betydelse —, så synes ingenting hindra att betrakta det som ett
esv lånord.
Ännu en glosa, antecknad hos Manninen s. 125, synes snarast vara estlandssvensk, nämligen nukk 'liten rund eller avlång hög av hö'. 1 betydelsen 'ulltrådsnopp på rya' har
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Ariste ordet med i sin samling s. 84. Wiedemann sp. 762
(flera sammansättningar) i grundbet. 'vorstehendes ende (spitze,
knauf, schnauze etc.)'. Dsv nolo m 1 har jag antecknat med
betydelsen 'den tjockare, ihåliga ändan av järntenen på
spinnrocken'. På Nuckö åter är det enligt meddelande av
Danell namn på tänderna på spinnrockens vingar. Vendell
00: nock IV (spets' i allmh. = hsv) nok Da Rg Wp, nu&
Gsv Nu 0 Ru stm 1 'udde'. Visserligen kan man betvivla,
att Vendells uppgift om vok. o (= å) i dsv mot vok. u (= o) i gsv
är riktig, men belägget kvarstår. I betydelsen 'liten höstack'
synes ordet emellertid ej vara belagt i esv mål. Se f. ö.
Hellquist Etym. ordb., vilken förklarar finska nukka i en
speciell betydelse som lån från svenskan, icke tvärtom.

Man måste vara magister Ariste tacksam för hans viktiga
bidrag till kännedomen om de estlandssvenska dialekternas
egenartade historia i grannskapet av ett så främmande språk
som det estniska. Det är också en särskild glädje att framhålla avhandlingen som en frukt av bl. a. förf:s starka sakliga intresse för den estlandssvenska folkgruppen ock för
svensk kultur överhuvud. För de svenskar, som syssla med
språkliga ock folkloristiska studier härute, är det värdefullt
att få ett sådant gott bevis på grannsämja.

Undersökning av
svenska dialekter ock folkminnen.
Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1932-1933.
Av HERMAN GEIJER.

I. Allmän översikt över förvaltning, ekonomi
ock personal.
Det statsanslag, som Landsmålsarkivet under budgetåret
1 juli 1932-30 juni 1933 åtnjutit, har uppgått till ett belopp
av 51.100 kr. ur det av 1932 års riksdag anvisade extra anslaget 70.880 kr. till bestridande av med landsmålsundersökningarna i riket förenade kostnader.
Detta innebär en höjning med 2.880 kr. i förhållande till
motsvarande statsanslag under de två närmast föregående
åren. Denna anslagshöjning, som 1932 års riksdag, med bifall till K. Maj:ts proposition i ärendet, vidtog', betingades
därav att de tre befattningshavare vid Landsmålsarkivet,
som förordnats den 21 november 1930, sedermera genom k.
resolution den 8 maj 1931 fått sig tillerkänd rätt till ålderstillägg med hänsyn till tidigare tjänstgöring.'
Jämlikt föreskrift i k. brev den 6 maj 1932 till länsstyrelsen
i Uppsala län angående anslag för budgetåret 1932-1933 till
Landsmålsarkivet i Uppsala har av nämnda belopp genom
1 Statsverkspropositionen till 1932 års riksdag, åttonde huvudtiteln,
punkt 249.
Se Landsmålsarkivets årsberättelse 1930-1931, Sv. landsm. 1931,
s. 73 f
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länsstyrelsen utbetalats som avlöningar direkt till professor
H. Geijer, docenten J. Götlind ock fil. dr L. Levander sammanlagt 29.100 kr.1, varjämte genom samma k. brev 22.000
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:
till resor
6.000: —
» expeditionspersonal ock extra arbetsjälp
13.800: —
» materialier ock expenser
2.200: —
Summa kr. 22.000: —
med rätt för styrelsen att beträffande en post göra ökning ock
beträffande en annan minskning, endast nyssnämnda slutsumma 22.000 kronor, icke överskredes.
Liksom föregående år har Landsmålsarkivet även detta år
understötts av landsting genom anslag för undersökning av
folkmål ock i sammanhang därmed bedrivna folkminnesundersökningar, nämligen från Kopparbärgs läns landsting
med ett anslag å 3.000 kr. Däremot ha övriga landstingsanslag
nu bortfallit. 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
mycket begränsad omfattning. För detaljer rörande dessa
medels användning liksom rörande räntemedel hänvisas till
den ekonomiska tablån.
Av genom k. brev den 21 maj 1931 till Landsmålsarkivet
beviljade lotterimedel återstod den 1 juli 1932 ett belopp av
kr. 18: 92. Genom k. brev den 20 niaj 1932 tilldelades arkivet
nya lotterimedel till samma belopp som föregående år, nämligen 80.000 kr: för fortsättande under ett arbetsår av dess
dialekt- ock folkminnesundersökningar. Då dessa medel utföllo först efter den 15 juni 1933, måste arkivet liksom flera
1 Angående deras särskilda arvodesbelopp se årsberättelsen för 19301931, s. 73 f.
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föregående år för att kunna taga dem i anspråk för det löpande
årets behov upptaga lån mot säkerhet i beviljade lotterimedel
dels i Svenska Handelsbanken den 5 aug. 1932 å 12.000 kr., dels
i Uppsala Sparbank den 11 okt. 1932 å 34.000 kr. ock den 24
jan. 1933 å 34.000 kr., vilka belopp gäldades med från Lotteriexpeditionen den 16 juni 1933 utbetalade medel.' Av de den
20 maj 1932 beviljade lotterimedlen har för dialektundersökningar utgivits kr. 36.369: 90, för folkminnesundersökningar
kr. 26.923: 51 samt för kostnader gemensamma för dialektock folkminnesundersökningarna kr. 16.879: 31. I dessa belopp ingå de föregående budgetår förskotterade utgifterna av
1932 års lotterimedel.' Vid budgetårets slut återstod av 1931
ock 1932 års lotterimedel samt nyssnämnda räntemedel endast ett belopp av kr. 0: 38. Vidare måste av de medel, som
beviljats genom k. brev den 2 juni 1933, en del tagas i anspråk
redan före den 1 juli 1933. Detta skedde i form av förskottering ur andra till arkivets förfogande stående medel till ett
belopp av kr. 1.913: 15. Därav utbetalades kr. 1.300 som reseförskott för dialektundersökningen, kr. 506: 40 som reseersättningar ock ersättningar åt ortsmeddelare vid folkminnesundersökningen samt kr. 106: 75 för gemensamma omkostnader.
Närmare detaljer rörande lotterimedlens användning återfin1 Lånet i Handelsbanken hade liksom föregående lån i samma bank
form av checkräkning, men de båda lånen i Uppsala sparbank togos vardera i en enda post, varav så stor del, som var erforderlig, omedelbart
användes för att täcka då förhandenvarande utgiftsbehov, under det återstoden insattes på sparkasseräkning i samma sparbank. Å sålunda innestående medel åtnjöt arkivet en ränteinkomst å kr. 154: 18 under år 1932.
Denna ränteinkomst, som användes att täcka en del av räntekostnaden
för arkivets ovannämnda lån i sparbanken, har ej förts på det gamla
kontot för »räntemedel» i arkivets räkenskaper, utan på lotterimedlens
konto. På detta sätt syns nämligen omedelbart hur stor lotterimedelsbehållningen är med hänsyn tagen till såväl ränteutgift som ränteinkomst.
Av den ekonomiska tablån i slutet av denna berättelse, jämförd med motsvarande tablåer i tidigare berättelser, synes att den slutliga kostnaden
för lånet i sparbanken ställt sig billigare än kostnaderna för de tidigare
checkräkningslånen.
2 Se föregående årsberättelse, Sv. landsm. 1932, s. 27, 78.
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nas 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 tto v on
Friesen, Herman Geijer, Bengt Hesselman ock
J. A. Lundell, överbibliotekarien Anders Gr ap e ock
intendenten vid Nordiska Museet Si gur d Er ix o n.
Till arbetsutskott har styrelsen omvalt Lundell, Geijer ock
Grape. Inom såväl styrelse som arbetsutskott har Lundell
varit ordförande ock Ge i jer sekreterare samt Gr ap e
skattmästare med t. f. överbibliotekarien som hans vikarie
vid de tillfällen, då Grape varit bortrest.
Till revisorer över skattmästarens förvaltning har humanistiska sektionen av Filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet utsett docenten 01 o f G jer dm a n ock andre bibliotekarien Jona s L:s on S a m z e lius samt till revisorssuppleanter landsarkivarien Jo s e f S ands t r ö m ock docenten Ragnar Ljunggren.

Landsmålsarkivets personal har under året haft i stort sett
samma sammansättning som under närmast föregående år.
I detta kapitel redogöres först för dem, som honorerats av
statsanslaget, varvid för var ock en nämnes tjänstgöringstid i
Uppsala, tider för resor i institutionens tjänst samt tider för
semester eller tjänstledighet. Därefter skola nämnas de, som
honorerats av andra medel än statsanslaget, vilket i regel inneburit att de honorerats av lotterimedel.
Av statsanslaget ha honorerats föreståndaren professor H.
G ei je r, de vetenskapliga medarbetarne docenten J. G ö tlin d ock fil. dr L. L ev ande r, expeditionsföreståndaren
fil. mag. Manne Erik s so n, arkivbiträdena fröken D a gmar Jönsson ock fru Rut Granberg.
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I ett fall, som i det följande skall närmare omtalas, har
ytterligare en person honorerats av statsanslaget, nämligen
fil. mag. Per Andersson under den tid sommaren 1932,
då han vikarierade för Eriksson som expeditionsföreståndare.
Geijer har tjänstgjort vid arkivet i Uppsala under sammanlagt 10 1/2 månad, i vilken tid äro inräknade de resor till
Stockholm, som han vid 14 tillfällen i arkivets tjänst företagit. Utom dessa Stockholmsresor har Geijer under året endast företagit e n resa, som gällt arkivets angelägenheter,
nämligen en resa till Finland 30 juli-28 aug., vilken resa
företogs på semestertid ock på egen bekostnad. Resan blev
till betydlig del hindrad ock förlängd genom sjukdom, för
vilken Geijer åtnjöt tjänstledighet 8-28 aug. Semester åtnjöt
Geijer tiderna 30 juli-7 aug., 5 sept., 15-17 sept, 20-24 sept.,
31 okt.-2 nov., 25-26 nov., 5 6 dec., 10-12 maj, sammanlagt 28 dagar, varav 25 under den till kalenderåret 1932
hörande delen av arbetsåret. Under förra halvåret 1932 hade
Geijer uttagit 20 semesterdagar', vadan sammanlagda antalet
semesterdagar under kalenderåret 1932 uppgick till 45. Som
vikarie för Geijer fungerade under tiden 30 juli-1 aug. Eriksson, 2-5 aug. Levander, 6 aug. Campbell, 8 aug. Eriksson,
9-19 aug. Götlind, 20-28 aug. Eriksson, 15-17 sept. Campbell, 20-24 sept. Eriksson. Under övriga ovannämnda tider,
då Geijer åtnjöt semester, stod han likväl i sådan förbindelse
med arkivet, att vikarie ej behövde förordnas.
G ö tlind s tjänstgöringstid har under arbetsåret uppgått
till omkring nio månader, oberäknat den del, som varit förlagd till resor. Jämte det han uppehållit sin egen tjänst har
han under större delen av Geijers sjukledighet i augusti 1932,
nämligen under dagarna 9-19 aug., vikarierat för honom.
Götlinds tjänsteresor ha omfattat tiderna 20-31 aug. 1932,
2-11 jan. ock 19-23 juni 1933, tillsammans 27 dagar. Semester har han åtnjutit 1-31 juli 1932 samt 20 maj ock 2630 juni 1933, tillsammans 37 dagar, varav 31 under senare
halvåret 1932. Under förra halvåret 1932 åtnjöt han, såsom
i föregående årsberättelse nämndes, semester under 14 dagar.
Se föregående 'årsberättelse, Sv. landsm. 1932, s. 28 f. samt s. 63.
7 Sv. landsmål 1933
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Tjänstledighet för sjukdom har han under året åtnjutit vid
tre tillfällen: 1-6 aug. ock 19 sept.-2 okt. 1932 samt 18-22
april 1933, tillsammans 25 dagar.
L ev ander har tjänstgjort vid arkivet under sammanlagt nio månader. Under en kortare tid vikarierade han för
Geijer (2-5 aug.). På resor i arkivets tjänst har han tillbragt
tiderna 7-26 nov. 1932, 20 mars-1 april ock 12-25 juni
1933, tillsammans 47 dagar. Semester har han åtnjutit 6-28
aug., 6 okt., 29 okt., 3 dec. ock 17 dec. 1932 samt 21 jan., 1011 mars, 16 mars, 12-13 april, 12 maj, 19 maj, 26 maj ock
30 juni 1933, tillsammans 37 dagar, varav 27 falla på senare
halvåret 1932. Under förta halvåret 1932 åtnjöt han, såsom
i föregående årsberättelse nämnts, semester under 18 dagar.
Tjänstledighet för sjukdom har han åtnjutit 7-12 okt. 1932,
alltså 6 dagar.
E rik s son har tjänstgjort vid arkivet i Uppsala sammanlagt omkring 10 1/2 månad. Under tiderna 2-5 juli,
12-28 juli, 2-6 aug., 12-18 sept., 21 sept., 20 okt:, 3 dec.
ock 13 dec. 1932 samt 28-30 jan., 18-19 april ock 22 maj
1933 har han åtnjutit semester, således sammanlagt 43 dagar,
varav 37 under senare halvåret 1932. Under förra halvåret
1932 åtnjöt han semester under 5 dagar. Som vikarier för
Eriksson ha tjänstgjort Gunnar Granberg 2-5 juli ock 12-16
juli, Per Andersson 18-28 juli samt 2-6 aug., Campbell
12-18 sept. 1932. Eriksson har vikarierat för Geijer 30 juli1 aug., 8 aug., 20-28 aug. samt 20-24 sept. Några tjänsteresor har Eriksson under året icke fått tillfälle att göra. I
någon mån ha emellertid vissa av hans semesterresor utnyttjats för undersökningens syften. Under tjänstetid har han
21-22 juni hållit föreläsningar vid hembygdskurser i Tierp,
där i anslutning till hans föreläsningar ortsmeddelare till
Landsmålsarkivet uppsöktes. I hans arbetsställning vid arkivet har under året den förändringen inträtt, att han nu övertagit även de delar av bokföringsarbetet, som förut omhänderhafts av fru Grape, vilket medfört en ökning av hans arbetsbörda. I sammanhang härmed har hans arvode höjts från
förutvarande 6.000 kr. till 7.000 kr. för året.'
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Fröken Dagmar Jönsson har under året tjänstgjort
vid arkivets expedition under samma förhållanden som tidigare. Semester har hon åtnjutit under tiden 1-26 juli, vilken
semestertid anslöt sig till en under förra arbetsåret påbörjad
semester, omfattande dagarna 27-30 juni.
Fru Rut Gr anb er g, som under de närmast föregående
åren mera uteslutande arbetat som biträde vid den västmanländska landskapsundersökningen, har under detta år tillika
med fortsatt arbete som biträde vid denna landskapsundersökning omhänderhaft delar av expeditionsarbetet vid arkivet.
Hon har åtnjutit semester 21 juli-18 aug. samt 1 okt., alltså
sammanlagt 30 dagar under kalenderåret 1932 samt 26-30
juni 1933 i anslutning till semester för sistnämnda år. Under
tiden 12 okt.-30 nov. har fru Granberg åtnjutit tjänstledighet. Under tiden 1 dec.-7 jan. har hännes tjänstgöring varit
begränsad till 4 timmar dagligen, varvid motsvarande avdrag
från hännes arvode gjorts. Under detta år har för hännes del
första gången tillämpats samma arvo.desberäkning, som sedan
flera år tillämpats för fröken Jönsson och fröken Ohlson (3.300
kr. för helt år), ehuru fru Granbergs arvode fortfarande utgår under rubriken extra arbetsjälp. Tidigare har fru Granberg honorerats med timpänning.
Den del av Landsmålsarkivets personal, som honorerats
av lotterimedel ock arbetat med full tjänstgöring, har under
året utgjorts av följande säx personer: fil. dr Åke Campbell,
fil. lic. Erik Holmkvist, fru Gerda Grape, fröknarna Ella
Ohlson, Carin Kumlin och Helly Lundin.
C amp b ell har, under förhållanden motsvarande dem,
som varit rådande under de två närmast föregående åren,
alltså med tjänstledighet från sin ordinarie befattning som
lärare vid Ålvsborgs läns folkhögskola, handhaft den närmaste ledningen av Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar. Hans arbetstid i Uppsala uppgick under arbetsåret
1932-1933 till omkring 10 månader. På resor i arkivets tjänst
— oberäknat kortvariga resor till Stockholm — har han tillbragt tiderna 5-11 juli, 16-18 aug., 23-26 nov., 27-29 dec.
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1932 samt 2-8 jan., 8-16 mars 1933, sammanlagt 33 dagar.
Han har åtnjutit semester 1-4 juli, 15 aug., 19-20 aug., 7
sept., 24 sept., 11-12 okt., 21-23 dec., 30 dec. 1932 samt
31 jan., 17 mars, 1 maj, 18-22 juni 1933, sammanlagt 23 dagar, varav 15 under senare halvåret 1932. Under förra halvåret 1932 åtnjöt han semester 30 dagar. Han har jämte det
han uppehållit sin egen tjänst vid två tillfällen vikarierat för
Landsmålsarkivets föreståndare, nämligen 6 aug. och 15-17
sept. ock dessutom vikarierat för expeditionsföreståndaren
12-17 sept. 1932. Under Campbells • frånvaro har vakthållning vid folkminnesavdelningen bestritts av Gunnar Granberg
1-11 juli samt 7-16 mars; för övrigt av Landsmålsarkivets
föreståndare eller, i de fall han varit bortrest, av hans vikarie.
Holmkvist har detta arbetsår under samma förhållanden som förut- fortsatt sitt arbete som ledare av den västmanländska landskapsundersökningen samt deltagit i till riksundersökningen hörande, arbeten. Hans arbetstid i Uppsala
har under året uppgått till 9 månader. På resor i arkivets
tjänst har han tillbragt tiderna 15-28 juli, 2-27 aug., 25 dec.
1932-2 jan. 1933, tillsammans 49 dagar. Semester har han
åtnjutit 1-14 juli, 7-29 sept., 24 26 okt., 5 nov. 1932, tillsammans 41 dagar. Under förra halvåret 1932 har han åtnjutit fyra semesterdagar, nämligen 27-30 juni.
Fru Gr ap e har under detta år i anslutning till vad som
började tillämpas förra arbetsåreti mer helt ägnat sitt arbete
dels åt vissa grenar av katalogiseringen (realkatalogen, tryckkatalogen m. m.), dels åt excerpering. Hännes honorerade
arbetstimmar ha under tiden september 1932—juni 1933 uppgått till 1.312. Hännes arvode, som tidigare, då hon i hög
grad deltog i arbeten hörande till expedition ock förvaltning,
utgick ur statsanslaget, har nu överflyttats till lotterimedlen,
men beräknas fortfarande som timpänning med oförändrat
belopp.
Fröken Ohlson har detta arbetsår fortsatt sitt arbete
som biträde vid folkminnesavdelningen. Utom expeditionsgöromål har hon deltagit i arbetet på granskning av inSv. landsm. 1932, s. 30 f. "
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kommande material samt på realkatalogen. Hännes arbetstid i Uppsala har uppgått till omkring 7
månad. På
resor i arkivets tjänst har hon tillbragt tiderna 1 aug.-17
sept. 1932 samt 1-25 juni 1933, sammanlagt 47 dagar. Semester har hon åtnjutit tiderna 2 jan., 6-16 mars, 21-31
maj 1933, sammanlagt 23 dagar. Hela sin semestertid för kalenderåret 1932 har hon uttagit under förra hälften av detta
år. Utöver ovannämnda semestertid har en längre sjukledighet visat sig nödvändig, nämligen under tiderna 1-31 juli 1932
samt 17-31 mars ock 1-20 maj 1933, för vilka tider sedvanligt avdrag från hännes arvode gjorts.
Fröken C ar in K uml i,n började arbeta som biträde vid
expeditionen den 8 augusti 1932 mot ett timarvode av 75 öre, •
som den 1 oktober 1932 höjdes till 1 kr. ock den 1 mars 1933
utbyttes mot ett månadsarvode av 170 kr., vilket i det närmaste motsvarar genomsnittet av vad hännes timarvode skulle
gå till under förutsättning av sådan full tjänstgöring, vartill
hännes arbete samtidigt utvidgade.
Fröken H elly Lun di n, som redan den 1 september 1931
började arbeta som tillfällig arbetsjälp vid expeditionen, sysselsatt med det mera mekaniska ordnandet av samlingar,
stämpling ock räkning av blad o. s. v. mot ett timarvode av
75 öre, har under året fortsatt med samma slags arbeten ock
har samtidigt med att fröken Kumlins timpänning, såsom
ovan nämndes, utbyttes mot månadsarvode, fått sin timpänning utbytt mot ett månadsarvode 'av 135 kr., vilket innebär
en höjning av arvodet till ungefärlig motsvarighet mot 90 öre
timmen. Hännes dagliga arbetstid är begränsad. till 6 timmar
I tidigare årsberättelseri har vid redogörelse för förhållandet
mellan den del av Landsmålsarkivets personal, som honorerats
av statsanslaget, ock den del, som honorerats av lotterimedel,
betonats hurusom den principen så vitt möjligt fasthållits,
att förvaltningspersonal honorerats av statsmedel, men undersökningspersonal av lotterimedel, bortsett från de vetenskap.
1 Se

särskilt Sv. landsm. 1931, s. 83.
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liga medarbetare, vilka bekläda särskilda, i kraft av riksdagsbeslut inrättade, av statsanslaget honorerade befattningar med
undersökningsarbete som huvuduppgift. Denna fördelning har
dock varit svår att upprätthålla, enär statsanslaget ej kunnat
täcka hela behovet av förvaltningspersonal på sådant sätt, att
ej personal avlönad av lotterimedel måst i viss utsträckning
användas för förvaltningsändamål. Utvecklingen under arbetsåret 1932-1933 har inneburit ett nytt steg i den riktning
att lotterimedel tagits något mera i anspråk för rena förvaltningsändamål. Detta är nämligen förhållandet, då nu bland
de ovan uppräknade, av lotterimedel honorerade personerna,
förekomma två, fröknarna Kumlin ock Lundin, som helt sysselsättas med arkivets kontorsarbeten, arbeten som emellertid innefatta mycken direkt handräckning åt det egentliga undersökningsarbetet.
Utom ovannämnda tolv årsanställda, av vilka säx honorerats av statsanslaget ock s.ä.x av lotterimedel, alla under anställningsförhållanden, som förutsätta att de använda hela
eller närmare sin hela arbetstid i Landsmålsarkivets tjänst,
ha under året fämton andra personer arbetat i institutionens
tjänst med mindre arbetstid, i regel på Landsmålsarkivets lokal
i Uppsala, men stundom, med anledning av arkivets brist på
utrymme eller andra skäl, på annan lokal. Dessa fämton personer, som i det följande uppräknas, ha så gott som alltid honorerats med timpänniung, under det endast i ett fall timpänningsberäkning tillämpats i fråga om de ovannämnda tolv.
Endast undantagsvis ha ackordsarbeten kunnat tillämpas. Såväl dessa som timpänningshonoraren ha i regel utgått ur lotterimedel. Endast i två fall ha vid sidan därav gåvomedel
under detta år kunnat i avsevärd utsträckning disponeras för
ifrågavarande ändamål, nämligen för lektor Neumans ock
licentiaten Zetterholms nedannämnda arbeten. Alla de ifrågavarande fämton personernas arbeten ha dels avsett utredigering av samlingarna till arkivfärdigt skick, dels förarbeten
för nya undersökningar, dels i övrigt bearbetning av materialet.
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Fil. lic. E r ik Ab r ah a m s on har i sin hemort, Göteborg,
under tiden juli 1932—maj 1933 fortsatt sin i föregående årsberättelse (s. 32 f. ock 58) närmare omtalade värksamhet för
utredigering av egna samlingar från Västergötland, varåt under detta år ägnats 495 timmar. Han har honorerats med 3
kr. för timme.
Fil. mag. Er ik Alm arbetade vid östgötaundersökningen
under tiden september 1932—maj 1933 med tillsammans 576 1/2
timme.
Fil. mag. P er Ander ss on arbetade vid samma landskapsundersökning under tiden augusti 1932—juni 1933 med
tillsammans 611 timmar. Dessutom tjänstgjorde han, såsom
i det föregående nämnts, som vikarie för Eriksson, i det han
förestod expeditionen under 16 dagar i juli ock augusti 1933
med sammanlagt 106 häråt ägnade tjänstgöringstimmar.
Fil. kand. Ma ja B er g s tr and arbetade vid den västgötska landskapsundersökningen september—december 1932
ock februari—juni 1933 tillsammans 587 timmar.
Fil. lic. Gunnar Gr anb er g har arbetat vid folkminnesundersökningen sammanlagt 999 timmar, fördelade på årets
alla månader. Under Campbells bortovaro från staden har han
vid i det föregående nämnda tillfällen (1--11 juli 1932 ock
7-16 mars 1933) vikarierat för honom.
Härr B er til Johans son arbetade under tiden december 1932—juni 1933 sammanlagt 554 timmar som skrivbiträde
vid dalmålsundersökningen.
Fil. mag. fru Gr eta L il je f or s har under året biträtt
vid excerperingen av Rietz' dialektordbok ock därvid excerpeyat sammanlagt 203 1/2 sida. Arbetet har honorerats med ett
ackordsarvode, som motsvarat omkring kr. 2: 75 för sida.
Fil. mag. R o lan d L il je f or s har under tiden augusti
1932—juni 1933 arbetat vid arkivet, såväl vid dess språkliga
riksundersökning som vid dess folkloristiska avdelning, under
sammanlagt 994 timme.
Fil. lic. Br or Lin ktMi har under tiden augusti 1932—
maj 1933 arbetat vid dalmålsundersökningen sammanlagt 495
timmar.
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Docenten Nat an Lindqvist har dels vid besök i Uppsala, dels under fritider i Lund arbetat för östgötaundersökningen sammanlagt 104 timmar samt dessutom utfört vissa
granskningsarbeten.
Fil. stud. Niss H jalm ar Ma ts son har under tiden
september 1932—maj 1933 arbetat vid dalmålsundersökningen
sammanlagt 705 I/2 timme.
Fil. stud. Aina Mei j el har arbetat vid västgötaundersökningen september 1932—juni 1933 under sammanlagt 575
timmar.
Fil. kand. Olof Norman har under tiden november
1932—maj 1933 arbetat vid den västmanländska landskapsundersökningen sammanlagt 388 timmar.
Lektor Erik Neuma n, som under läsåret 1932-1933
åtnjutit tjänstledighet från sitt lektorat i Skövde för vetenskapliga arbeten, har härunder ägnat en väsentlig del av sin
tid åt fullföljandet av ett länge sedan påbörjat, men under lång
tid vilande arbete av delvis dialektgeografisk innebörd, nämligen den utredning rörande lokaliseringen av dialektdragen
i den fornsvenska Uppsalahandskrift C 20, som första gången
omnämndes i Landsmålsarkivets årsberättelse för år 19181,
ock har nu honorerats dels med sista återstoden av • de för
ändamålet avsedda Murrayska gåvomedlen, dels med lotterimedel, i båda fallen med ackordsarvode.
Fil. lic. Nils Tiberg har under september—november
1932 samt maj—juni 1933 arbetat vid undersökningen av de
estlandssvenska målen sammanlagt 398 timmar.
Fil. lic. D. 0. Z ett er holm har arbetat med utredigering
ock korrekturläsning av Johan Nordlanders ordbok över
Multråmålet under tiden juli 1932—mars 1933 sammanlagt
371 timmar, vilket arbete till största delen honorerats av för
ändamålet till förfogande ställda gåvomedel. Till en mindre
del täcktes kostnaden av lotterimedel.
Jämföres ovanstående förteckning på personer ock arbetstider med motsvarande uppgifter i förra årsberättelsen2, så
2

Sv. landsm. 1919, s. 48.
Sv. landsm. 1932, s. 32 ff.
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visar sig den skillnaden, att antalet personer nu är minskat,
men antalet timmar ej oväsentligt höjt. För att möjliggöra
detta har det varit nödvändigt att söka något nedbringa kostnaderna genom revision av arbetesberäkningarna. Efter av
Geijer värkställda utredningar, omfattande ej blott den beräknade värkan av arvodesrevision för institutionens arbete ock
ekonomi, utan också jämförliga arvodesförhållanden vid andra
institutioner, företogs vid styrelsesammanträde den 4 mars
1933 en allmän arvodesrevision, varigenom de högsta timarvodena sänktes, men de allra lägsta höjdes eller utbyttes mot
månadsarvoden. Från ock med mars månads ingång, då de
reviderade arvodesberäkningarna trädde i kraft, utgör den
högsta timpänning, som förekommer inom Landsmålsarkivet,
5 kr. i stället för tidigare 6 kr. Såväl det tidigare 6-kronorsarvodet som det nuvarande 5-kronorsarvodet har varit begränsat till ett enda fall, nämligen arvodet för docenten Natan
Lindqvists arbete som ledare av den östgötska undersökningen.
Samma arbetes fortsättning måste emellertid nu, då Lindqvists
befattning i Lund ej lämnar så mycken tid fri härför, ske i
mindre omfattning, varför den berörda timpänningsnedsättningen ej i detta fall kunnat medföra någon omedelbar besparing av större omfattning. Även de fall, då thnpänning mellan
5 ock 3 kr. tillämpats, ha haft så liten omfattning, att därvid
tillämpad reduktion ej spelat någon omedelbart framträdande
roll. Däremot har nedsättningen av den tidigare timpänningen
3 kr. till 2: 50 kr. för de högst honorerade medjälparne vid
landskapsundersökningarna ock vissa andra specialarbeten
omedelbart medfört en betydande utgiftsbegränsning. Endast
i ett undantagsfall, där särskilda skäl förefunnits, har 3-kronorsarvodet bibehållits för en person, som medarbetat vid en
landskapsundersökning i annan egenskap än som ledare för
densamma. Timarvoden, som tidigare utgått med 2 kr. eller
lägre belopp, ha icke sänkts. De lägsta timpänningarna, förut
75 öre, ha nu, så snart nödig inarbetning ernåtts OCk arbetet
ej varit av den allra minst kvalificerade arten, höjts till 1 kr.
eller ersatts med ungefär motsvarande månadsarvode.
1 ovanstående uppräkning av de endast med delad -arbets=
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tid ock stundom med ganska lågt timantal i arkivets arbeten
deltagande ha icke nämnts de, vilkas arbetsinsats under året
sjunkit under 100 honorerade timmar. Givetvis ha dylika,
kvantitativt ringa arbetsinsatser i flera fall varit av stort värde
för institutionens arbete. Här må blott nämnas, att lektor
Gottfrid Kallstenius, fil. dr Petrus Bogren, fil. licentiaterna
Herbert Gustavson ock Ingeborg Nordin-Grip samt fil. mag.
Gerd Enequist biträtt med granskning av inkommande material samt med instruktion av upptecknare för varsina landskap: Kallstenius för Värmland, Gustavson. för Gotland, Bogren ock Nordin-Grip för Hälsingland, Enequist för Norrbotten.
I den föregående redogörelsen för arbetstider, som var ock
en under året använt i Landsmålsarkivets tjänst, har hänsyntagits till den högst väsentliga del av arbetstiden, som använts
på resor, blott i de fall, då det gällt årsanställda medarbetare,
vilkas arvoden utgå i form av månadsarvoden, men däremot
ej för det vida övervägande antalet sådana fall, då det gällt
timavlönade med deras mycket varierande tjänstgöring. I det
fjärde kapitlet av denna berättelse kommer att lämnas en
redogörelse för det på resor utförda arbetet, motsvarande vad
som meddelats i föregående årsberättelser. I nu förevarande
sammanhang skola däremot lämnas sådana sammanfattande
uppgifter om resetider ock resekostnader, som sedvanligen
brukat förekomma i berättelsens första kapitel.
Av statsanslaget 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 av statsanslaget, uppgick till kr. 6.062: 60.
Av lotterimedel understöddes resor av 33 utsända
undersökare i 16 svenska landskap samt Estland. Sammanlagda beloppet av de reseunderstöd, som under året utbetalats
av lotterimedel, uppgick till kr. 11.200: 40 (därav kr. 9.661: 50
av 1932 års lotterimedel ock kr. 1.538: 90 förskotterade av
1933 års lotterimedel). Av detta belopp kommer på resor, som
helt eller huvudsakligen avsett uppteckning av dialekter, kr.
4.609: 10, fördelade på 15 undersökare, samt på resor, som
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avsett folkminnesundersökning, kr. 6.591: 30, fördelade på 22
undersökare.
Av lands ting sme cl e 1 understöddes resor av 4 personer i landskapen Dalarna, Småland ock Västergötland med
ett belopp av tillsammans kr. 1.639: 60.
Den sammanlagda redovisade tiden för alla under året ur
arkivets olika kassor bekostade resor uppgick under perioden
1 juli 1932-30 juni 1933 till omkring 48 resemånader, fördelade på 56 personer ock 21 svenska landskap samt Estland.
Sammanlagda beloppet av under året utbetalade resemedel
uppgick till kr. 18.902: 60. Medeltalskostnaden för resedag
har uppgått till omkring kr. 12: 25.
Materialkostnaderna ha hållit sig ungefär lika som föregående år, ehuru en större pappersbeställning, avsedd att räcka
för ett par års behov av oktavkort, har gjorts under det gångna
året. Av dyrbarare inventarier har anskaffats 3 vertikalskåp
av stål (2 st. för 4:o ock 1 för 16:o) för en kostnad av kr. 1.007.
Under året ha tryckts dels den nedan i kap. III: 1 nämnda
serien »Landsmålsarkivets frågekort 1-50», dels »Meddelanden från Landsmålsarkivet i Uppsala I» för en sammanlagd
kostnad av kr. 2.516. Av handskrifter ock böcker har under
året bundits sammanlagt 354 volymer, varav 120 stycken
Lundells typordlistor. Bindningskostnaderna ha hållit sig ungefär lika som föregående år.
Räntekostnaderna för de lån, som arkivet har måst upptaga
för att kunna taga beviljade lotterimedel i bruk (se ovan s. 95),
har under året uppgått till kr. 2.243: 79 (ränteutgifter kr.
2.397: 97, varifrån avgår räntegottgörelse för i bank innestående medel kr. 154: 18).
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II. Samlingarnas tillväxt ock användning.
liandskriftsa mlinga rna ha under året tillväxt på i huvudsak följande sätt.
Den avdelning inom arkivets handskriftsamling, där tillväxten varit starkast, är fortfarande ordbokssamlingarna på oktavkort, ehuru tillväxten härvidlag ej kan mer än delvis redovisas i form av nytillkomna kort. En högst väsentlig del av
det nya material, 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
1932-1933 nyupplagda oktavkortens antal är över 44.000.
Därav komma på Övre Dalarna omkring 11.000 kort, på Västmanland över 12.500 kort, på Östergötland omkring 5.300 kort
ock på Västergötland över 15.300 kort: Övriga äldre ordbokssamlingar ha endast obetydligt eller icke alls erhållit några
nya tillskott. För dessa samlingars kortbestånd för övrigt hänvisas till föregående årsberättelse. Totalsiffran av alla oktavkortsamlingar var vid arbetsårets utgång nära 204.000 kort.
Vidare ha tillkommit 387 blad folio, omkring 30.800 blad
i 4:o samt omkring 72.000 lappar i 16:o, varav 29.000 utgöra
fortsättning av fil. lic. E. Abrahamsons i förra årsberättelsen
nämnda deposition.' Härtill komma 102 band eller häften, till
största delen anteckningsböcker från resor, omkring 750 blad
oktav, 160 svar på frågekortserien 1-50 (s. 113 ff. nedan),
omkring 600 blad teckningar, 1.068 fotografier (delvis med
negativ), 10 kartor samt 3 fonogram.
Fördelad efter olika innehåll ter sig årets akcession — frånsett ordbokskort samt teckningar ock fotografier — på följande sätt:
grammatiska uppteckningar ock materialsammanställningar 530 blad 4:o;
or ds amlin g a r 116 blad folio, 81 blad 4:o, omkring
66.500 blad 16:o samt 67 blad i 32:o;
1 Sv.

landsm. 1932, s. 39, not 1.
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uppteckningar angående folkdiktning, folktro ock folksed (oberoende av frågelistorna) 218 blad
folio, över 13.100 blad 4:o, 34 blad 8:o, omkring 350 blad
16:o samt 30 blad i andra format;
melodiuppteckningar 6 blad folio ock 276 blad
4:o;
svar på Landsmålsarkivets tryckta eller
maskinskrivna frågelistor rörande språkliga
ämnen m. m. över 13.000 blad 4:o ock över 500 blad 16:o;
svar på frågelistor rörande folkloristiska
ämnen omkring 3.600 blad 4:o;
ortnamn (till större delen från det estlandssvenska området) ock andra namn omkring 600 blad 16:o;
exc erpt er (gruvtärmer, ord ur östsvenska dialekter
m. m.) omkring 3.775 blad 16:o samt
primäruppteckningar omkring 700 blad 8:o ock
95 band eller häften.
I ovanstående siffror äro icke inräknade excerpterna ur
Rietz' ordbok ock andra källor, varom närmare nämnes i det
följande (s. 112 ock 126).
Trycksamlingen har under året tillväxt med 352 arbeten i
391 volymer. Hela trycksamlingen uppgick vid utgången av
arbetsåret 1932-1933 till omkring 5.200 volymer.
Gåvor till handskriftssamlingen eller trycksamlingen ha under året mottagits från följande föreningar och institutioner:
Kungliga biblioteket, Stockholm; Svenska Ortnamnsarkivet, Uppsala; Nordiska Museet, Stockholm; Tekniska Museet, Stockholm;
Red. av Folkminnen ock Folktankar, Göteborg; Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola, Göteborg;
Stora Kopparbärgs bärgslags Aktiebolag, Falun; Dalslands folkhögskoleförening, Färgelanda; Hallands hembygdsförbund, Halmstad;
Red. av Tidskrift för hembygdsvård, Lund; Stranda Härads hembygdsförening, Mönsterås; Red. av Svensk hembygdstidning, Skövde;
Rasbiologiska Institutet, Uppsala; Föreningen Heimbygda, Östersund; Atlas der deutschen Volkskunde, Berlin; Eesti Rahva Museum,
Dorpat; Eesti Rahvaluule Archiiv, Dorpat; Red. av Budkavlen,
Hälsingfors ; Stiftelsen Sanakirjasäätiö, Hälsingfors ; Suomalaisen
Tiedeakatemian, Hälsingfors; Udvalg for Folkemaal, Köpenhamn;
Akademie der Wissenschaften, Wien.
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Vidare ha till Landsmålsarkivet gåvor lämnats av följande
enskilda:
Seminarieeleven V. Andersson, Uppsala; docent E. Arbman, Uppsala; amanuens G. Berg, Stockholm; fil. dr Ruben G:son Berg, Stockholm; fil. lic. C. M. Bergstrand, Göteborg; fil. kand. Edv. Brännström,
Uppsala; fil. dr Å. Campbell, Uppsala; lektor H. Celander, Göteborg;
fil. mag. M. Eriksson, Uppsala; intendent S. Erixon, Stockholm;
länsantikvarie E. Festin, Östersund; fröken Maja Forsslund, Kopparbärg; professor H. Geijer, Uppsala; fil. dr G. Göthe, Uppsala; docent
J. Götlind, Uppsala; professor B. Hesselman, Uppsala; fil., kand.
Ingers, Lund; lektor R. Jirlow, Västerås; folkskollärare Levi Johansson, Fränsta; lektor M. Klintbergs sterbhus, Visby; prosten A. E.
Lefrin, Uppsala; fil. dr L. Levander, Uppsala; fil. lic. Bror Lindén,
Uppsala; professor J. A. Lundell, Uppsala; docent I. MoUer, Uppsala; härr E. H. Nord, Ovanmyra; fil. lic. I. Nordin-Grip, Uppsala;
f. läroverksadjunkt J. Nordlander, Stockholm; kanslerssekreterare
H. M. Nordström, Stockholm; redaktör P. NyMn, Huddinge; fröken Ella Ohlson, Uppsala; fil. stud. G. 01Mn, Stockholm; prosten
A. Quist, Ösmo; lektor Aug. Schagerström, Uppsala; överlärare II.
Svensson, Falköping; docent C. W. von Sydow, Lund; fru M. TammGötlind, Uppsala; f. d. revisionssekreterare W. Uppström, Stockholm;
professor K. B. Wiklund, Uppsala; fil. lic. D. 0. Zetterholm, Uppsala; docent 0. Östergren, Uppsala;
vidare från utlandet av:
mag. phil. P. Ariste, Dorpat; professor H. Bergroth, Hälsingfors;
dr phil. Elsa Enäjärvi-Haavio, Hälsingfors; dr phil. Anton Espeland, Son; professor T. E. Karsten, Grankulla; professor S. Kolsrud,
Oslo; docent N. Lid, Vinderen i Aker; docent 0. Loorits, Dorpat;
dr phil. E. Murawski, Stettin; professor H. Pipping, Hälsingfors;
professor R. Pipping, Åbo; cand. jur. H. Refsum, Oslo; dr phil. J.
Reitan, Rissa; professor D. A. Seip, Blommenholm; docent P. Skautrup, Risskov; lektor V. E. V. Wessman, Ekenäs; fil. mag. K. R. V.
Wikman, Åbo.
Antalet antecknade besök i arkivet har under arbetsåret
1932-1933 uppgått till 3.910.
Lån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig
användning har ägt rum i 156 fall, varvid 557 volymer utlånats. Lån utom staden ha förekommit i 102 fall, varvid 552
volymer utlånats. Sammanlagda antalet utlånade volymer utgör 1.109.
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III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1. Allmän redogörelse.
Katalogisering av nyinkommet material har fortgått på
samma sätt som under tidigare år, likaså har arbetet på den i
tidigare årsberättelser omnämnda realkatalogen över arkivets
handskriftsbestånd fortsatts. Antalet i realkatalogen ingående
kort, som vid början av arbetsåret 1932-1933 uppgick till
29.041, hade vid arbetsårets slut stigit till 43.570. De folkminnessamlingar, som Landsmålsarkivet övertagit från äldre organisationer, äro under detta år slutkatalogiserade.
Renskrivning av ordsamlingar inom arkivet har fortsatts
huvudsakligen på oktavkort, under det att renskrivning på
uppteckningsorten i allmänhet har skett på 16:o-lappar. Renskrivningsarbetets omfattning framgår i grova drag av den
ovan (kap. II) lämnade redogörelsen för samlingarnas tillväxt.
Inkommande material har som tidigare år 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
ha ytterligare kompletteringar ock förtydliganden begärts från
de meddelare som inlämnat samlingarna.
Arbetet på Landsmålsarkivets frågelistor har fortsatts på
väsentligen samma sätt som under närmast föregående år.
Under året har dock inga nya listor blivit tryckta. Följande
nya listor ha under året utarbetats ock förelågo vid årets slut
i maskinskrivna upplagor: »Fattigt folk, fattigvård ock födoråd», »Fruktan ock skrämsel», »Garnet ock dess behandling
före vävningen», »Klädedräkt ock nakenhet», »Källor ock
brunnar», »Likhet ock olikhet», »Lynne och karaktär», »Samhällsklasser», »Skjutshållning ock gästgiveri», »Sämja ock
osämja», »Torvtäkt» samt en serie med hektograf mångfaldigade bildfrågelistor, varav »Låstyper», »Draganordningar för
vinterdon» ock »Garnvinda m. m.» samt »Seldon» förelågo
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färdiga vid arbetsårets slut. I den rent folkloristiska serien ha
utarbetats listorna J »Varsel ock vård», M »Underjordiska ock
troll», S »Krig, knekt ock beväring» samt T »De gamla» ock
U »Svensk glima».
Liksom tidigare har även detta år frågelistorna framgått ur
ett samarbete, vari alla vid arkivet fästade vetenskapliga medarbetare deltagit. Av de under året tillkomna listorna har
Levander utarbetat »Fattigt folk, fattigvård ock födoråd»,
»Fruktan ock skrämsel», »Klädedräkt ock nakenhet», »Likhet
ock olikhet», »Lynne ock karaktär», »Skjutshållning ock
gästgiveri» samt »Sämja ock osämja». Götlind har utarbetat
listan »Torvtäkt» ock »Svensk glima» ock Eriksson listan
»Källor ock brunnar» samt »Låstyper», »Seldon», »Draganordningar etc.» ock »Garnvinda m. m.». Campbell har utarbetat
listorna »Samhällsklasser», »Krig, knekt ock beväring» samt
»Varsel ock vård», Granberg listorna »Underjordiska ock
troll» samt »De gamla» 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 Liljefors, har även under detta
år fortsatts ock avslutats vad själva excerperingen beträffar.
Han har i arbetet biträtts av fröken D. Jönsson ock fru G.
Liljefors. Vid arbetsårets slut var materialet med hänsyn till
dess förseende med uppslagsord ock inordnande i betydelsegrupper färdigställt till ock med bokstaven u. Sammanlagda
antalet excerptlappar uppgick vid arbetsårets utgång till 52.000,
varav omkring 47.000 voro försedda med uppslagsord ock inordnade i betydelsegrupperna. Dessutom har den efter betydelse uppställda ordsamlingen ökats dels genom tillfälligtvis
gjorda excerpter Ur skilda källor, dels ock i synnerhet genom
de excerperingar ur Landsmålsarkivets ordsamlingar, som
gjorts av fru Grape ock som avse att tjäna som material vid
utarbetandet av nya frågelistor. Antalet av de excerptlappar,
som på sistnämnda väg erhållits, uppgick vid arbetsårets utgång till över 15.000.
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I den förra årsberättelsen nämndes, att inom Landsmålsarkivet våren 1932 utarbetats en serie frågor av för vårt land
ny typ, de så kallade frågekorten. Denna benämning beror
därpå att varje fråga framställes på ett tryckt blankettkort,
varpå svaret skall givas genom en på samma kort gjord anteckning. Denna första serie svenska frågekort, numrerad
1-50, var, såsom närmare omtalades i den ovan anförda årsberättelsen', ett av Geijer ock Campbell i samråd med Sigurd
Erixon m. fl. värkställt urval ock omarbetning av de 150 frågor, som innehållas i de tre första »Fragebogen», vilka åren
1930-1932 utsänts från centralen för Atlas der deutschen
Volkskunde i Berlin. Då samma frågor till stor del lagts till
grund för motsvarande materialsamlingar i andra länder, förberedes på dylik väg möjlighet att följa efterforskade företeelsers utbredning ock variation inom en stor, sammanhängande
del av Europa. De våren 1932 utarbetade 50 svenska frågekorten trycktes i augusti samma år samtidigt med Meddelanden från Landsmålsarkivet I, vilket häfte inleddes med en uppsats av Geijer om den undersökningsplan, för vilken frågekorten äro avsedda att vara ett värktyg. Denna plan innebar bl. a.
att från omkring 1.000 lämpligt belägna orter inom hela det
svenska språkområdet, inklusive de svenska bygderna i Finland ock Estland, söka erhålla svar på de framställda enkla
frågorna samt genom kartläggning i lämplig utsträckning av
de erhållna svaren söka ernå klarare överblick över materialets
såväl dialektgeografiska som kulturgeografiska innebörd.
Frågekorten, vilkas format i det närmaste sammanfaller med
de sedåblad, på vilka ordsamlingar brukat skrivas för Landsmålsarkivet, ha utgivits i sammanhängande spalter, var spalt
omfattande 4 kort. Inom arkivet skola sedermera de ifyllda
frågekortspalterna styckas till kort. Genom självkopieringssystem erhålles vid svarets nedskrivande två exemplar av
varje kort. Frågekorten utsändes ej på en gång utan efter
hand ock voro vid arbetsårets utgång distribuerade till 721
adressater. Vid varje sådan försändelse bifogades ett par
tryckta blad innehållande anvisningar för begagnandet samt
8

i Sv. landsm. 1932, s. 43 f. ock 49.
Sv. /an dsmål 1933
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en uppmaning att insända de ifyllda frågekorten till Landsmålsarkivet. Spridningen av frågekorten inom Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän ock till en. del Småland har förmedlats genom lokala organisationer, nämligen dialekt- ock folkminnesinstituten i Lund ock Göteborg samt Hallands Hembygdsförbund. En del av upplagan ligger ännu i reserv i
Uppsala.
Då det är nödvändigt att i stor utsträckning bygga på den
förutsättningen, att svar på frågorna måtte erhållas utan att
det arbete betalas, som nedlägges på frågornas besvarande,
vädjades till adressaternas intresse ock uppmanades den intresserade att nu meddela de som svar erforderliga upplysningarna utan anspråk på ersättning. Denna uppmaning följdes på ett synnerligen tillmötesgående sätt av en del av adressaterna, varibland flere insände mycket mer innehållsrika
svar, än institutionen vågat hoppas. Men i stort sett var det
långt ifrån att syftemålet i första omgången kunde nås. Antalet av de svar, som under året 1932-1933 inkommo till arkivet, stannade vid 160 ock för att få in dessa blev det nödvändigt att honorera omkring en tredjedel.
Detta resultat var ej uppmuntrande, men ej alldeles överraskande. Det är på förhand givet att insamlandet av ett så
stort material som 1.000 svar på varje fråga måste bli ett svårlöst problem i vårt land. Ock dock var uppgiften begränsad
till en mycket blygsam måttstock, jämförd med förhållandena
i närmaste land, varifrån ett känt jämförelsematerial föreligger, nämligen Tyskland. Ensamt i Pommern ha erhållits omkring 5.000 svar på var ock en av de från Atlas der deutschen
Volkskunde utsända Fragebogen, ock av dem, som insänt
dessa svar, har ingen gjort anspråk på något ekonomiskt vederlag för sitt arbete. I Sverige synes det otänkbart, att en stab
av ortsmeddelare i motsvarande skala skulle kunna förmås
att utan betalning regelbundet inlämna svar på stora frågeformulär år efter år. Att överhuvudtaget eftersträva en mycket stor ock likformig materialsamling från hela Sverige är
en sak, som från början måste möta sådana vanskligheter ock
betänkligheter, att det kunde förefalla bäst att uppge varje
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försök. Något måste dock försökas. Vilka förutsättningar
ha vi att räkna med?
I vårt land ha vi en stab ortsmeddelare, omfattande några
hundra personer, växlande till sammansättning ock arbetssätt, vana vid att svara i friare former på större frågelistor,
ofta i form av ganska stora, grundliga beskrivningar över
exempelvis hemortens fäbodväsen, mjölkhushållning, kvarnar
med dithörande dialektal teminologi. Landsmålsarkivets
tryckta frågelistor och till stor del även de maskinskrivna utgöra snarare handledningar för utarbetande av dylika beskrivningar än listor innehållande samlingar av särskilda frågor. De svenska ortsmeddelarne ha med tiden blivit mer ock
mer genomgående vana att få betalning för sitt arbete. Detta
arbetssätt, tillämpat i avsevärd omfattning, ställer sig dyrt,
detta ej blott därför att sammanlagda arvodesbeloppen till en
då stor mängd ortsmeddelare, som hela rikets undersökning
egentligen skulle kräva, måste stiga till oöverkomliga belopp;
utan även därför att ortsmeddelarnas insända arbeten, för att
bringas upp till en sådan nivå, att de ge ett fullt användbart
vetenskapligt material, kräva en betydlig tidsåtgång i form
av instruktion ock kontroll från dyrbarare arbetskrafters sida.
Att genomföra ett system med tätt förekommande ortsmeddelare inom hela riket skulle kräva större vetenskaplig personal till ledning av arbetet ock större pänningresurser än vad
som star till förfogande. Visserligen ha Uppsalainstitutionens
ortsmeddelare i regel utan knot funnit sig i en detta arbetsår
av denna institution vidtagen genomgående nedsättning av
honoraren för de uppsatser ock andra meddelanden, som de
insända till arkivet, men det är dock tydligt att man på ensamt arvodesnedsättningens väg ej kan nå mer än en försvinnande liten del av den ekonomiska anpassning, som är av nöden. Även o m ökade ekonomiska understöd från det allmännas sida kunna erhållas, ehuru upprepade ansökningar därom
de sista åren blivit utan framgång, så behöves i alla fall ock
detta som ett mycket viktigt led i det hela några hundra sådana ortsmeddelare, som vilja utan någon ekonomisk ersättning ,alls besvara ej blott enstaka frågor, utan stora serier av
frågor.
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Redan på ett begynnande stadium av experimentet med
frågekorten visade sig vikten av att jämsides med ortsmeddelare bygga på från institutionen utsända, vetenskapligt utbildade upptecknare. Inom de delar av landet, där ej redan
ett fullt tillfredsställande system av ortsmeddelare finnes, vore
det ur flera synpunkter fördelaktigare att kunna fullfölja arbetena med huvudparten av materialsamlandet lagt på ett
mindre, men dess mer valt ock värksamt antal utsända upptecknare, vid vilkas sida ortsmeddelarne skulle anlitas som
en mer än hittills underordnad jälpkälla.
Då det material, som till utgången av arbetsåret 1932-1933
hade erhållits som svar på frågekorten., var så litet, utsträcktes experimentet över en längre tid än som ursprungligen
tänkts. I en stor del fall lämnades frågekort till ifyllande åt
utsända upptecknare, vilka därjämte hade andra uppgifter.
I maj 1933 började de då inkomna frågekortsvaren närmare
granskas. Då valdes ett par sammanhängande frågor till mera
ingående behandling, avsedd att utnyttja experimentet särskilt
ur den synpunkten att man finge se vad materialet kunde ge
på olika stadier. De härtill valda frågorna voro nr 46 a (benämningar på nyckelpigan), 47 a (läsningar rörande nyckelpigan) ock 47 b (tolkningar av nyckelpigans flykt eller av
hännes rörelser på handen, oberoende av läsningar). Valet av
ämne berodde bl. a. på hänsyn till att detta djurs benämningar
äro så allmänt kända ock rimmen om nyckelpigan så populära, att man syntes kunna med rätta vänta att det i detta fall,
mer än i flera andra, skulle låta sig någorlunda lätt göra att
komplettera materialet. I en rad brev, som i maj 1933 började utsändas, begärdes svar på frågorna rörande nyckelpigan.
Dessa brev blevo i regel snart ock rikhaltigt besvarade, varvid
det många gånger visade sig att korrespondenter, hörande till
allmogen, ej blott meddelade förut okända upplysningar, som
för detta detaljämne hade betydande intresse, utan ock att
samma grupp korrespondenter ofta meddelade synnerligen
goda iakttagelser rörande förekomsten av varierande benämningar, läsningar, seder ock föreställningar, som ha avseende
på detta djur, men stundom också kunde avse andra djur så-
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som gräshoppan eller ollonborren. 1 maj 1933 företogs också
en excerpering av de i arkivets äldre samlingar befintliga uppteckningarna rörande nyckelpigan samt av den viktigaste if råkommande litteraturen. Det material, som genom excerperingen vanns, var något större än det, som hade erhållits i
form av dittils inkomna svar på frågekorten. Tillsammans
med frågekortsvaren ock de svar på särskilda brev, som då
började inkomma, utgjorde det i slutet av maj föreliggande
materialet rörande nyckelpigan ett mycket större material än
som förekommit vid någon av de förut gjorda utredningarna
rörande enskilda svenska dialektords spridning ock variation
i landet. Ett material av ett eller ett par hundratal belägg på
ett särskilt dialektord har ofta sammanställts i Landsmålsarkivet på samma väg som nu: excerpering av samlingarna ock
av tryckta källor samt komplettering genom särskilda frågor,
individuellt riktade till personer på sådana orter, varifrån
kompletterande upplysningar synts vara särskilt påkallade.
Erfarenheten har visat att ett enkelt översiktsmaterial kan i
gynnsamma fall åstadkommas inom några få dagar, i de
gynnsammaste fallen redan inom några timmar samt att ett
sålunda erhållet material kan ge för ändamålet erforderlig
klarhet i de frågor rörande ordens ljud- ock formutveckling
eller betydelse, som i dylika fall ofta varit den närmaste anledningen till efterforskningarna.
På det stadium, dit materialsamlingen hunnit vid början av
sommaren 1933, tedde sig redan ganska tydligt vissa grunddrag av de svenska nyckelpigenamnens ock nyckelpigetraditionernas geografiska fördelning ock det upprättades då en
karta över dessa namn av Liljefors ock en motsvarande karta
över traditioner av Campbell, varjämte Geijer med biträde av
båda utarbetade en till kartorna sig anslutande avhandling
om dessa namn ock traditioner. Detta arbete var, trots det
vissa grunddrag redan voro tydligt skönjbara ock vissa andra
förhållanden kunde fresta till den tanken, att saken var enklare ock klarare än den sedan befanns vara, en den kraftigaste anledning att söka betydligt utvidga, men också fördjupa
materialsamlandet. Därför påbörjades i slutet av maj 19?3
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av Geijer i samarbete med Campbell och Liljefors en avhandling över nyckelpigans svenska benämningar samt traditioner om denna insekt. I oktober 1933 avslutades manuskriptet
till denna avhandling, som då kunde bygga på ett till omkring
1.000 svenska namnbelägg ock ett något mer än hälften så
stort antal läsningsbelägg utökat material. Emellertid yppade
sig både anledning ock tillfälle att med jälp av intresserade
forskare i Finland, Norge ock Danmark få motsvarande rnaterialsamlingar rörande nyckelpigan gjorda jämväl för dessa
länders del. I avvaktan härpå ock på fyllandet av vissa kännbara luckor i det .svenska materialet uppsköts det slutliga. omarbetandet av avhandlingen i ock för publicering. I nästa årsberättelse återkomma vi till denna angelägenhet, som är en
huvudsak för såväl den dialektologiska som den folkloristiska
riksundersökningen.

Vid Landsmålsarkivets folkminnesundersökning ha alltjämt helt provisoriska förhållanden varit rådande vad beträffar
arbetskrafternas anställning ock disponering. Undersökningen
har under detta liksom under de närmast föregående två åren
föreståtts av fil. dr Åke C am p b el 1. Med odelad arbetstid har förutom honom endast fröken E Ila 0 hls on arbetat vid folkminnesundersökningen. Fil. lic. Gunnar
Gr a nb er g har under större delen av året • varit anställd
vid denna avdelning som föreståndarens medjälpare, ehuru
med mindre sammanhängande tjänstgöring. Dessutom har
fru Ger da Gr ap e använt en betydlig del av sin arbetstid
vid arkivet för arbeten inom folkminnesavdelningen, särskilt
vid realkatalogen. För övrigt ha flera av arkivets medarbetare använt en ej oväsentlig del av sin arbetstid på folkminnesundersökningens angelägenheter. Helt naturligt gäller detta
isynnerhet Geijer i hans egenskap av föreståndare för hela
institutionen. Värdefull jälp, som utan ekonomisk ersättning
lämnats av docenten von Sydow, bör med tacksamhet erkännas. Trots otillräckligheten av folkminnesavdelningens egna
arbetskrafter, har emellertid — tack vare bl. a. ett utvidgat
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samarbete med språkundersökningen — arbetsresultatet stegrats beträffande både insamlingsverksamheten ock utarbetandet av frågelistor. Folkminnesavdelningen ock särskilt dess
föreståndare har även handhaft en högst väsentlig anpart i
arbetet med de nya frågekorten.
Den inventering av svenska folkminnessamlingar, som för
utvecklingen av vårt lands folkminnesundersökning är av så
väsentlig betydelse, har under året förts framåt endast så tillvida, att Landsmålsarkivet låtit upprätta en förteckning över
folkminnesmaterialet i Varbergs Museums folkminnesarkiv.
Beträffande arbetet med realkatalogen över Landsmålsarkivets
egna folkminnessamlingar se ovan.
Såväl den folkminnesinsamling, som skett utan ledning av
frågelistor (den »fria» insamlingen) som den, som utförts med
ledning av frågelistor, uppvisar en ökning i antalet inkomna
uppteckningsblad jämfört med de föregående åren. Den »fria»
insamlingen har sålunda givit 13.116 blad 4:o mot 10.600 år
1931-1932. Svar på frågelistor uppgå till 3.600 blad 4:o mot
omkring 3.000 blad under föregående år. Hela materialmängden, som under året inkommit till folkminnesavdelningen, utgöres av 221 blad folio, 16.720 blad 4:o, 720 blad 8:o samt nära
400 blad 16:o ock andra format. Arbetet på realkatalogen har
fortsatt på väsentligen samma sätt som förut.
Det sedan flera år planerade arbetet med införandet av
visst folkminnesmaterial på kartor har ej heller i år kunnat nämnvärt föras framåt av brist på arbetskrafter. Det
enda undantaget utgöres av det ovannämnda experimentet
rörande nyckelpigan. En översikt över folkminnesterminologien m. fl. arbeten ha av samma skäl måst ställas på framtiden. över huvud taget ha arbeten, som kräva en större kontinuitet i arbetskrafternas utnyttjande, ej kunnat upptagas.

Den sedvanliga instruktionskursen för dialekt- ock folkminnesupptecknare hölls av Geijer med biträde av C a m pb e 11 ock Eriksson under tiden 8-19 maj 1933. Den
omfattade sammanlagt 31 föreläsnings- ock övningstimmar,
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varav på Geijers del komma 11, på Campbells 10 ock på Erikssons del 6 timmar, vartill kommer 4 timmar demonstration
av arkivets samlingar samt enskild handledning av deltagare,
där fil. mag. Per Ander s so n, fil. mag. Gerd En egnist, fil. mag. Manne Eriksson, docent Götlind,
dr Levander ock fil. lic. Ingeborg Nordin-Grip
biträdde. Föreläsningar ock övningar bevistades av sammanlagt 51 personer (50 på Geijers ock Erikssons samt 40 på
Campbells föreläsningar). I samband med kursen företogs
med 14 deltagare under Campbells ledning ett besök vid Nordiska Museet ock Skansen den 13 maj, varvid intendenten
Sigurd Erixon ock amanuensen Sigfrid Svensson
demonstrerade museets allmogeavdelning ock Skansens kulturhistoriska avdelning.
I detta sammanhang kan även nämnas docenten C. W. v o n
Sydows föreläsningar i folkminnesforskning 7-24 nov.
1932 under sammanlagt 15 timmar över »Folkminnessystematik» ock »Folkminnesforskning ock religionsforskning» ock
hans seminarieövningar under samma tid under 4 dubbeltimmar. Föreläsningarna ock övningarna bevistades av 8 personer. Under tiden 2-27 febr. 1933 föreläste han över »Tro
ock sed knutna till årets fester ock arbeten» samt »Folkmedicin» under tillsammans 14 timmar samt höll tillsammans med
Götlind seminarieövningar under 3 dubbeltimmar samma tid.
Även i dessa föreläsningar ock övningar deltogo 8 personer.

2.

Enskilde medarbetares värksan-thet inom arkivet.

Rörande de arbeten vid arkivet, som under året utförts av
varje särskild medarbetare vid undersökningarna, såväl de i
fastare former anställda som övriga, skall i återstoden av
detta kapitel redogöras.
Gei jers tjänstgöring som föreståndare för institutionen
ock sekreterare i styrelsen ock arbetsutskottet har i huvudsak
motsvarat förhållandena under föregående år. Av specialarbeten har Geijer liksom tidigare handhaft granskning ock
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individuell handledning, i synnerhet i fråga om norrländska
undersökningar, men stundom även när det gällt andra orter.
Vid granskning av material från Norrbotten har Geijer biträtts
av fil. mag. fröken G. Enequist, vid granskning av ångermanländskt material av fil. lic. D. 0. Zetterholm, vid granskning
av material från Hälsingland av fil. dr P. Bogren ock fil, lic.
fröken Ingeborg Nordin-Grip samt vid vissa granskningar i
övrigt av fil. mag. Manne Eriksson. Ett samfällt arbete, som
i det föregående omnämnts, nämligen frågekorten ock vad
därmed sammanhänger har till största delen påvilat Geijer.
Ett i föregående årsberättelse omnämnt specialarbete, utgivningen av Johan Nordlanders Ordbok över Multråmålet, som
handhafts av Geijer ock Zetterholm, varvid den allra största
delen av arbetsbördan kommit på Zetterholms del, har under
året slutförts.'
På sätt ovan nämndes, har Geijer deltagit i instruktionskursen våren 1933.
Av trycket har Geijer under året utgivit utom ovannämnda
frågekort samt en uppsats »Landsmålsarkivets frågekort» i de
av honom redigerade Meddelanden från Landsmålsarkivet I,
årsberättelsen för Landsmålsarkivets värksamhet 1931-1932,
vid vars utarbetande Manne Eriksson liksom tidigare deltagit,
»Traditionsupplösningen ock dess konsekvenser» i Folkminnen
ock Folktankar XIX (utvidgad omarbetning av ett föredrag
över samma ämne, hållet vid Fämte nordiska folklivsforskarmötet i Göteborg 1930), uppsatser i Svensk Uppslagsbok om
dialekterna i Hälsingland, Härjedalen ock Jämtland.
G ö tlin. d har under året 1932-1933 fortsatt sina tidigare
arbeten. Han har lett undersökningen av Västergötlands
folkmål samt — fast i mindre utsträckning — handhaft ärenden rörande undersökningar av dialekter i Dalsland, Värmland, Småland ock Gotland. För Västgötaundersökningen redogöres nedan under kap. III: 3.
Götlind har biträtt vid v. Sydows seminarieövningar i folkminnesforskning höstterminen 1932 samt tillsammans med
1 Sv.

landsm. 1932, s. 48 ock 60.
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honom lett seminarieövningar i samma ämne vårterminen
1933 samt deltagit i handledningen ock instruktionen av upptecknare. Under tiden 20-22 juni 1933 höll han 8 föreläsningar ock övningar i Axvall för blivande folkminnes- ock
folkmålsupptecknare vid en kurs, anordnad av Västgöta nation i Uppsala ock Västergötlands hembygdsförbund.
Vidare har Götlind fortsatt ock avslutat sitt arbete »Idrott
ock lek» för »Nordisk kultur» ock i mindre utsträckning fortsatt arbetet på sägenmotivet »Odens jakt». Han har lämnat
upplysningar ock utredningar åt in- ock utländska forskare.
I frågelistarbetet har han deltagit dels med utarbetande av
listorna »Torvtäkt» ock »Svensk glima», dels med bidrag till
flera frågelistor, som utarbetats av andra.
Under året har Götlind publicerat »Falan, Falköping ock
Falun» i Germanska namnstudier tillägnade E. LicMn 1932,
»Viktor Rydberg ock Västgöta landsmålsförening» i Vestrogotica 1932, »Brottning — en gammal nordisk idrott» i Stockholms-Tidningen St. D. 12 aug. 1932, »Två gamla folkdanser»
i Meddelanden från Landsmålsarkivet i Uppsala I, 1932,
»Svensk glima» i Folkminnen ock Folktankar XIX, »Västergötlands hjärta» ock »Gamla västgötaord» i Falbygden II, 1933
samt redigerat »Nordisk kultur XXIV A», vars avdelningar
»Inledning» samt »Idrotter ock friluftslekar» samt »Sällskapslekar utan sång» han författat, ock »Falbygden II», båda utgivna 1933. Vidare har han skrivit recensioner av folklivslitteratur för Folkminnen ock Folktankar, i vilken tidskrift
han varit medredaktör, ock i Tidskrift för hembygdsvård. —
Om Götlinds resor i Västergötland ock Dalarna, se nedan
kap. IV!
Lev ander har fortfarande lett undersökningen av Dalarnas folkmål. För dalmålsundersökningens utveckling redogöres nedan under kap. III: 3.
Som ovan nämnts har Levander under året utarbetat första
koncept till frågelistor över ämnena »Lynne ock karaktär»,
»Sämja ock osämja», »Likhet ock olikhet», »Fattigt folk ock
fattigvård», »Klädedräkt ock nakenhet», »Fruktan ock skrämsel» samt »Skjutshållning ock gästgiveri». Han har vidare
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deltagit i granskning av övriga under året utarbetade, språkliga frågelistor.
Levander har under året publicerat »Utkast till en artikel i
Dalmålsordboken (Gorna) » i Meddelanden från Landsmålsarkivet I samt »Dalmålsordboken 1931» i Dalarnas Hembygdsbok 1932.
Om Levanders resor se kap. IV!
Eriksson har under hela året, utom de tider, då han enligt kap. I åtnjutit semester, varje dag lett expeditionen vid
arkivet. Om hans åligganden för övrigt se föregående årsberättelse.»
Utom Erikssons ovan (s. 119 f.) nämnda deltagande i arkivets
instruktionskurs våren 1933 har han vid Upplands nations hembygdsvårdarekurs i Tierp den 21-23 juni 1933 hållit två föreläsningar om uppteckningsteknik m. m. Han har under året
utarbetat frågelistan om »Källor ock brunnar» samt påbörjat
en ny serie bildfrågelistor, varav »Låstyper», »Seldon», »Garnvinda m. m.» samt »Draganordningar för vinterdon» utarbetats under året. Han har vidare deltagit i granskningen av
de flesta övriga frågelistor, som under året utarbetats samt
deltagit i redigerandet av Meddelanden från Landsmålsarkivet I.
Under året har han publicerat »Om ljudbeteckning I» i
Meddelanden från Landsmålsarkivet I ock tillsammans med
D. 0. Zetterholm »En amulett från Sigtuna» i Fornvännen 1933.
Av dem, som honorerats av andra medel än statsanslaget
ock som i kap. I mera fullständigt uppräknats (s. 99 o. f.),
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 landskapsöversikten i kap. III: 3, vad materialets
bearbetning beträffar, ock till kap. IV, vad det på resor utförda arbetet beträffar.
C amp b ell har under detta liksom under de närmast
föregående åren tjänstgjort som t. f. ledare av LandsmålsSv. landsm. 1932, s. 51.

124

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVET I UPPSALA 1932-1933

arkivets folkminnesundersökning. Han har för samma tid
åtnjutit tjänstledighet från sin befattning som ordinarie lärare
vid Älvsborgs läns folkhögskola i Fristad.
Campbell har planlagt ock lett folkminnesundersökningens
arkivverksamhet, upptecknings- ock instruktionsarbete. Han
har härunder samvärkat med arkivets språkliga medarbetare
samt även stått i livlig förbindelse med andra folkminnesinsamlande institutioner ock med enskilda forskare. Den för
den folkloristiska ock språkliga avdelningen gemensamma
undersökningen genom frågekort har krävt rådplägning ock
informationer inom en vidare krets av nordiska forskare ock
intresserade frivilliga medarbetare inom som utom landet.
Härför har förutom Geijer även Campbell varit värksam. Vid
ett sammanträde av folkminnesforskare i samband med filologkongressen i Lund i augusti 1932, vid besök i Norsk Folkeminnesamling i Oslo i november 1932 samt vid sammanträffande med ledaren för Dansk Folkemindesamling har han
redogjort för ock samrått om frågekortsundersökningen. Genom resor till Lund, Göteborg, Halmstad ock Varberg har han
av flera institutioner ock föreningar utverkat aktivt deltagande
i denna undersökning. Genom föredrags- ock instruktionsresor till ett antal folkhögskolor samt till folkskoleseminariet
i Linköping ha några frivilliga medarbetare för detta arbete
värvats ock instruerats. För folkuniversitetskursen på Nordiska Museet i juli 1932 har Campbell genom föredrag redogjort för undersökningen genom frågekorten ock andra sidor
av folkminnesundersökningens värksamhet, vartill frivillig
medvärkan varit särskilt påkallad.
Campbell har under året utarbetat frågelistorna »Samhällsklasser», »Varsel ock vård» samt »Krig, knekt ock beväring»
ock medarbetat i vissa av de språkliga listorna, som berört
folkloristiska ämnen. Vid arkivets instruktionskurs för upptecknare våren 1933 har Campbell hållit 10 föreläsningar (jfr
ovan s. 119 f.) samt meddelat enskild undervisning åt upptecknare även vid andra tillfällen.
Campbell har under året förutom en del tidningsartiklar
publicerat uppsatserna »En ordkarta ock en folkminneskarta»
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i Meddelanden från Landsmålsarkivet I samt »Landskapsbilden i Linnés Skånska resa» i Svenska Linné-sällskapets årsskrift 1933.
•
Om Campbells resor se kap. IV.
Gr anb er g har tjänstgjort som Campbells närmaste
medjälpare vid folkminnesundersökningen. Han har deltagit i granskandet av inkommande folkminnesuppteckningar
ock i samband därmed infordrat kompletteringar samt ordnat
det inkommande materialet för införande i akcessionskatalogen. Han har vidare biträtt såväl vid instruerandet av nytillkomna som i arbete varande ortsmeddelare ock stipendiater
samt dessutom även på annat sätt stått i korrespondens med
upptecknarna vid utsändande av nya frågelistor m. m. Han
har därjämte biträtt vid planläggandet av nya undersökningar
ock deltagit i fält- ock arkivarbeten i allmänhet samt utredigerat egna folkminnesuppteckningar från Närke, Östergötland ock Småland.
Vid sidan av sitt arbete vid arkivet har Granberg fortsatt
arbetet på sin avhandling om »Skogsrået i nordisk tradition»
ock i samband därmed utfört omfattande excerperingsarbeten.
För samma ändamål har han under en månad gjort en studieresa till Finland ock Estland ock därvid studerat Finska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors ock Eesti Rahvaluule
Archiiv i Dorpat. I september 1932 gjorde han också en resa
till Lund ock Köpenhamn för studier i därvarande folkminnessamlingar.
Granberg har under året författat frågelistorna »Underjordiska ock troll» samt »De gamla». Vid Upplands nations hembygdsvårdarekurs i Tierp 21-23 juni 1933 höll han en föreläsning om »Folkdiktning i Uppland» ock en om »Uppländsk
folkminnesgeografi» samt gav personlig instruktion åt intresserade. Han har under året publicerat en uppsats »Fabulerad
folktro» i Meddelanden från Landsmålsarkivet i Uppsala I.
H olmk vist har fortsatt arbetet på undersökningen av
Västmanlands dialekter, som upptagit huvudparten av hans
tid (se vidare kap. III: 3 nedan) ock likaså sin specialundersökning över gruvarbetarnas yrkesspråk.
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L il je f or s har fortsatt utarbetandet av synonymregistret
på grundval av Rietz' ordbok, som fullständigt genomgåtts
från s. 630 (slöde) till s. 785 (uätele). Han har vidare kompletterat arkivets förkoitningsregister, kompletterat den under
föregående år utarbetade bibliografien över tidskriften Svenska
landsmål (t. o. m. årg. 1931), läst ett korrektur på Nordlanders Multråordbok samt biträtt vid arbeten inom folkminnesundersökningen ock påbörjat kartläggning av benämningarna
på »Maria nyckelpiga» i samband med Geijers arbete rörande
denna fråga.
Lindqvist har i mindre utsträckning även detta år
fortsatt att arbeta på östgötaundersökningen (se nedan kap.
III: 3).
Fröken Ohlson har även detta år fortsatt arbetet på den
folkloristiska realkatalogen. Hon har vidare biträtt vid granskning av inkommande folkminnesmaterial samt deltagit i folkminnesavdelningens korrespondensvärksamhet. Hon har även
utredigerat egna samlingar från Ångermanland ock Västerbotten.
Z e t ter holm har under året slutredigerat materialet till
Nordlanders ordbok över Multråmålet, som utkommit av
trycket våren 1933 ock till vilken han i samarbete med Geijer
författat inledningen. Han har vidare biträtt vid granskning
av inkommande material av olika slag från Ångermanland
m. fl. landskap. Under året har han slutligen, tillsammans
med M. Eriksson, publicerat »En amulett från Sigtuna» i
Fornvännen 1933.

3.

Översikt över materialets bearbetning, ordnad
efter landskap.

Av de många landskap, som höra till Uppsalainstitutionens
speciella undersökningsområde, är det endast fyra: D alarn a,
Västmanland, Västergötland ock Östergöt.
1 a n d, som för närvarande utgöra föremål för särskilda,
ingående landskapsundersökningar, bekostade av arkivet. Här
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till kommer undersökningen av de estlandssvenska målen
som en fämte, av arkivet bekostad, men mindre omfattande
landskapsundersökning.
Utanför dessa landskapsundersökningar har under året bedrivits en materialbearbetning, som i viss mån motsvarat en
landskapsundersökning, nämligen nedan nämnda 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.
Övriga bearbetningar ock publiceringar av material från
andra landskap än de ovannämnda förbigås här i regel liksom
i föregående årsberättelse, för så vitt bearbetningen skett utan
ekonomiskt stöd från arkivet, även om det material, som bearbetats, tillhör arkivet. De landskap, inom vilka större materialbearbetningar på arkivets föranstaltande ock åtminstone
delvis på dess bekostnad under året utförts, nämnas här i
bokstavsföljd, dock med det undantag att Estland nämnes
sist.
Dalarna. I den av Levander ledda dalmålsundersökningen ha under året deltagit Lindén ock Ma t s s on samt
i mindre utsträckning Ny går d. Därjämte har härr B.
Johansson biträtt med renskrivningsarbete. Det i Uppsala
utförda arbetet är huvudsakligen koncentrerat kring ordboken
över dalmålet ock har bestått dels i införande av primärmaterial ur reseanteckningsböcker på oktavkorten, som under
året ökat med omkring 11.000 kort ock vid årets utgång uppgingo till omkring 53.500 (häri ej inräknat de omkring 11.700
oktavkort, varpå tidigare införts material från Södra Dalarna,
vars språk ej inbegripes i den egentliga dalmålsundersökningen), dels i utredigering av vissa delar i Rietz' ock Carl
Säves dialektmaterial från övre Dalarna ock dels i omredigering av ett stort antal mera omfattande ordboksartiklar. Under året har på de nyupplagda ock på de äldre ordbokskorten
införts äldre ock nyinkommet material från samtliga socknar
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i Ovan-Siljan, från Leksand i Nedan-Siljan samt från Järna,
Äppelbo, Lima ock Transtrand i Västerdalarna.
Levander har utredigerat den övervägande delen av
Ovan-Siljanmaterialet samt inom arkivet granskat allt från
Ovan-Siljan (utom Sollerön) ock Nedan-Siljan 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 fortsatt genomgången av en större ordsamling från Boda för uppgörande av kompletteringslista.
Lind é n har utredigerat egna primäranteckningar från
Sollerön ock Järna. Han har vidare granskat inkommande
frågelistsvar från Sollerön ock Järna samt deltagit vid uppgörande av kompletteringslistor.
Ma ts s on har utredigerat Levanders ock egna primäranteckningar från Äppelbo, Malung, Lima ock Transtrand
samt ur ordbokstekniska synpunkter omarbetat från Nygård
inkommet, på oktavkort utredigerat material. Han har vidare
granskat från Äppelbo, Malung, Lima ock Transtrand inkommande material av olika slag samt meddelat B. Johansson,
som arbetat som skrivbiträde, den vid början av dennes arbete nödvändiga instruktionen. Slutligen har också han bidragit vid utarbetande av frågelistor ock kompletteringslistor.
Ny går d har fortsatt utredigeringen av egna primäranteckningar, huvudsakligen från Leksand.
Gotland. Fil. lic. H. Gus t a v son har under året utarbe-

tat partiet *sek—skog i den Säveska ordboken ock fortsatt
arbetet på sin avhandling om de gotländska dialekternas inbördes skiljaktigheter.
Västergötland. Bearbetningen har av Götlind under året
1932-1933 bedrivits på tvänne linjer: 1) fortsatt arbete på
utredigering på oktavord av ordsamlingar från Västergötland,
varvid sådant material i första hand utskrivits, som varit nöd-
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vändigt för 2) det fortsatta arbetet på den översikt över Västergötlands folkmål, som omnämnts i flera tidigare årsberättelser. Sålunda har under året i första hand 'återstoden av Götlinds äldre språkliga uppteckningar, huvudsakligen från Götaälvsområdet, utredigerats på ordbokskort, ock vidare ha de
så kallade »nyckelorden» utskrivits av fil. lic. E. Abr aha ms o n för de socknar i Flundre, Ale ock Vättle härader, från
vilka han gjort samlingar. Från Sävedal, Askim ock ö. Hising
har slutligen motsvarande »nyckelord» excerperats ur samlingar, tillhörande Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola. För övrigt ha införts alla smärre
ock svåråtkomliga ordsamlingar i 16:o från Vadsbo, Kåkind
ock delvis Kinne härader liksom nästan allt det material, som
inkommit genom kompletteringsfrågelistor, gjorda av Götlind
eller hans medjälpare under åren 1932 och 1933. Vidare har
Götlind vid granskningen av inkomna frågelistsvar för ordboken utredigerat viktigare, annars svåråtkomligt material.
Abrahamson har även fortsatt utredigeringen av sina samlingar från Ale härad.
Vid utredigeringen har Götlind biträtts under större delen
av året av fröknarna Ber gs tr and ock Meijel samt i
betydande utsträckning av Abrahamso n, som ägnat all
den tid, hans läraretjänstgöring lämnat övrig, åt uppteckning
ock renskrivning av egna samlingar. Västgötaordsamlingen
på oktavkort har under året tillväxt med 15.360 kort, varav
4.184 utredigerats i Göteborg. Sammanlagda antalet kort i
ordboken utgjorde vid arbetsårets slut 34.480, representerande
ett mångdubbelt större antal belägg.
Götlinds arbete på översikten över Västergötlands folkmål
har under året fortsatts. Härvid har större delen av vokalläran varit föremål för behandling, nämligen vokalerna
i, ,
ju, 6, ä, ii, ä, ä, eai ock ø (< e, au, ny) samt s. k. abrytning av e. Framställningen har dock ej i fråga om någon av
vokalerna kunnat bringas i tryckfärdigt skick, då en hel der
material, som för ändamålet behöver användas, först under
året utredigerats i ordboken (jfr ovan!). En ny underlagskarta för Västergötland i skalan 1: 500.000 har vidare utarbe9 Sv. landsmål 1939
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tats i anslutning till K. E. Sahlströms karta i dennes arbete
om Västergötlands stenålder.
Under året ha smärre delar av Olbers stenografiska uppteckningar från Flundre härad under Götlinds ledning utskrivits i vanlig skrift av fil. kand. Erik Johann e ss o n.
Slutligen har en fullständig katalog över Västgöta Folkmålskommittés samlingar under året upprättats med biträde av
fröken Jönsso n.
Västmanland. Denna landskapsundersökning, som ledes av
H olmk 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 över 12.500, varigenom hela antalet oktavkort i Västmanlandssamlingen stigit till omkring 54.300. Vid arbetet med
utredigering på oktavkort av det västmanländska materialet,
som till allra största delen hämtats ur Holmkvists egna reseanteckningar, ha fru Rut Granberg ock fil. kand. Olof
Norman biträtt.
Östergötland. Arbetet på denna undersökning har fortsatts
under doc. Na t an Lindqvists ledning ock ytterligare
ett parti av hans anteckningsböcker från Vist ha excerperats
av A 1 m ock Ander ss o n. Under arbetsåret ha samlingarna
av oktavkort tillväxt med omkring 5.300 stycken ock hela antalet kort uppgick vid arbetsårets slut till omkring 34.300.
De syntaktiska excerptkorten äro ej inräknade i detta antal.
Estland ock Gammalsvenskby. Tib er g s bearbetning ock
utredigering har fortsatts även under detta år i mindre omfattning. Den har huvudsakligen omfattat utredigering, översättning ock kommentering av täxter, samt efterarbeten på
ordsamlingen. Om hans resor se nästa kapitel.
Rektor G. Danell har till tryckfärdigt skick utarbetat
slutet av sin avhandling om Nuckömålet.
Rektor P. S öder bäck har återupptagit bearbetandet
av sina samlingar från Rågöarna, som avses skola dels tjäna
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som material för ett av Söderbäck planerat arbete, dels komma Landsmålsarkivet till godo.
Jämte de individuella arbetena av var ock en av dessa förberedes en sammanfattande estlandssvensk ordbok, som Tiberg upplagt stommen till under samråd med Danell och
andra.

IV. 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 14
tillfällen, av Götlin d vid 2 tillfällen, av Eriksson vid
1, av Campbell vid 3, av Niss Hj. Matsson vid 1
ock av fröken H. Lundin vid 1 tillfälle. Dessutom har intendenten Sigurd Erixon för deltagande i styrelsesammanträden gjort 5 resor från Stockholm till Uppsala. Vidare har
Campbell gjort en resa till Lund den 16-18 aug. 1932, till
Göteborg ock Oslo den 23-26 nov. 1932, från Fristad till
Varberg den 2-3 jan. 1933 ock till Nässjö m. fl. orter den
8-16 mars 1933. Samtliga dessa Campbells resor ha utförts
för att konferera med andra folkminnesinstitutioner samt för
att söka vinna nya upptecknare. I detta syfte ha flera folkhögskolor besökts, där Campbell hållit föredrag ock meddelat
enskild handledning.

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. I denna översikt nämnas dock blott några av de
viktigaste ortsmeddelarna, som lämnat mera omfattande bidrag.
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Dalarna. Rektor J. Bo öthius har under september 1932
gjort en dialektuppteckningsresa i Orsa under omkring tre
veckor med resebidrag av årets statsanslag.
Docenten J. Götlin d har under semestertid ock på egen
bekostnad gjort en resa till Garpenbärg den 15-16 april 1933.
Fil. stud. Astrid Johansson har under omkring fäm
dagar i juli ock augusti 1932 fortsatt under föregående år påbörjade uppteckningsarbeten rörande dialekt ock folkminnen
i Mockfjärd. Resan har huvudsakligen bekostats av statsanslaget.
Fil. dr L. Levander företog under tiden 7-26 nov. 1932
en resa i socknarna Älvdalen, Våmhus; Mora, Orsa, Ore, Boda
ock Rättvik. Under denna resa gjordes dels uppteckningar
med ledning av kompletteringslistor, dels efter frågelistorna
»De gamla» ock »Släktklubba ock ättestupa» samt dels försöksvis med ledning av de nya frågekorten. Vidare genomgicks terminologien för vissa folkliga arbeten ock gavs instruktion åt ortsmeddelare. Under våren 1933 företog han två resor för samma ändamål, dels den 20 mars-1 april, varvid
Leksand, Rättvik, Ore, Orsa, Mora ock Älvdalen besöktes, dels
den 12-25 juni, då arbetet huvudsakligen var förlagt till Älvdalen. Kortare besök gjordes dock även då i Mora, Qrsa,
Siljansnäs ock Leksand. Resan i november 1932 bekostades
av statsanslaget ock de övriga två av Kopparbärgs läns landstings anslag.
Fil. lic. Bror Lindön har under fäm dagar i juli 1932
fortsatt sin i föregående årsberättelse omnämnda uppteckningsresa för besvarande av kompletteringslistor för dalmålsordboken. Han besökte under denna resa Sollerön, Järna,
Rättvik ock Boda. Resan bekostades av statsmedel ock 1932
års lotterimedel.
Fil. stud. Niss H j. Matsson företog under tiden 1 juli3 aug. ock 9-22 dec. samt 29 dec. 1932-29 jan. 1933 resor i
Äppelbo, Malung, Lima, Transtrand ock Venjan, varunder omkring 15 av arkivets frågelistor besvarades ock uppteckningar
av såväl dialektmaterial som folkminnen gjordes ock instruktion gavs åt ortsmeddelare. Hans resor ha bekostats av Kop-
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parbärgs läns landstingsmedel samt av statsmedel ock 1932
års lotterimedel.
Av i bygderna bosatta upptecknare, som utförligt besvarat
vissa av Landsmålsarkivets frågelistor eller insänt andra utförligare uppteckningar må här nämnas hemmasonen R ombo
Filip Eriksson i Mora, fru Anna Haag i Djura,
hemmansägaren Håll Nils Mattsson på Sollerön, hdrr
E. H. Nord i Boda, hemmansägaren Ander s R u d é n i
Ore ock fru Anna Thom ss on i Järna.
Gotland. Fil. lic. Herbert Gustavson har under
sommaren 1932 i samband med ortnamnsundersökningar gjort
smärre språkliga uppteckningar i olika socknar å norra Gotland.
Fil. kand. E 11i H er lit z har under sommaren 1932 upptecknat folkminnen ock besvarat frågelistor på Fårön, för
vilket arbete hon ersatts ur 1932 års lotterimedel. I maj 1933
anträdde hon en ny uppteckningsresa på Gotland för besvarande av arkivets frågekort, om vilken resa närmare skall
meddelas i nästa årsberättelse.
Bland under året värksamma ortsmeddelare må nämnas
hemmansägaren Jakob K ar lsso n, Fie i Lau, som besvarat ett flertal av arkivets frågelistor, samt poststationsföreståndaren C arl Franz é n, som även upptecknat folkminnen.
Gästrikland. Fil. kand. Folk e Hedblom har under 6
veckor sommaren 1932 gjort dialekt- ock folkminnesuppteckningar i Valbo ock Hedesunda. Hans resekostnader ha täckts
av 1932 års lotterimedel.
Fil. stud. Ing egär d Isak s s on har under tiden 29 juli
—12 aug. 1932 gjort folkminnesuppteckningar i Torsåkers
ock österfärnebo s:nar.
Fil. lic. In gebor g Nor di n-G r i p gjorde tiden 4-12
nov. 1932 en resa, varunder bl. a. frågekort besvarades för
knot, Ockelbo ock Årsunda. (Jfr Hälsingland).
Hälsingland. Fil. dr P etrus B o gr en har under tiden
17 juni-11 aug. (jfr föreg. årsberättelse, s. 65) företagit resor
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i Bärgsjö, Hassela ock Gnarp, varunder dels nya ortsmeddelare förvärvats ock instruerats, dels uppteckningar gjorts av
såväl språkligt som folkloristiskt material. Resan har bekostats av statsmedel ock 1931 års lotterimedel.
Fil. mag. Nils Erik Eriksson har under olika tillfällep. sommaren 1932 gjort uppteckningar för besvarande av
arkivets språkliga ock folkloristiska frågelistor i Segersta samt
gjort en ordsamling från nämnda socken. Han har ersatts
för sina omkostnader av lotterimedel.
Fil. lic. In g e b or g Nor di n-G r i p har under tiden
21 juli-23 aug. 1932 gjort en resa inom Los, Rengsjö, Arbrå,
Vallsta, Undersvik, Skog, Söderala ock Segey,sta dels för att
värva ock instruera ortsmeddelare, dels för egna uppteckningar
av dialekt ock folkminnen. Tiden 4-12 nov. 1932 gjorde hon
en ny resa till Hälsingland ock Gästrikland för besvarande av
arkivets frågekort, varunder Skog besöktes. Hännes resor ha
honorerats av lotterimedel.
Härjedalen. Folkskolläraren E in a r Gr anb er g fortsatte ock avslutade sin i föregående årsberättelse omnämnda,
vid midsommartiden 1932 påbörjade resa i Lillhärdal, som
sammanlagt tagit en tid av omkring 1 I/2 månad. Resan har
bekostats av lotterimedel. Jfr Jämtland!
Jämtland. Folkskollärare Gr anb er g har i samband med
ovannämnda resan i Härjedalen även gjort uppteckningar om
folkliv ock folktro i Ås, Marieby, Sunne, Häggenås, Rödön ock
Revsund. Resekostnaderna ha täckts av lotterimedel.
Fröken Ella Ohlson gjorde i samband med en resa i
Ångermanland tiden 6-16 sept. en upptecknings- ock instruktionsresa i Ragunda, Fors ock Bräcke. Jfr Ångermanland!
Bland ortsmeddelare må nämnas härr K. 0. Andr é n,
som besvarat frågelistor från Norderön.
Lappland. Fil. kand. E. B r ännstr öm har i september 1932 gjort uppteckningar inom Arvidsjaur, som inlösts
med lotterimedel.
Folkskolläraren Nils Erik s son har upptecknat folkminnen ock besvarat frågelistor inom Vilhelmina, Tärna,
Lycksele ock Stensele, vilket arbete bekostats av lotterimedel.
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Fru Mar g it N eum an har gjort dialektuppteckningar i
Stensele ock Lycksele under något över en månad sommaren
1932.
F. folkskolläraren 0. P. Pettersson har under tiden
juni—augusti 1932 under sammanlagt två månader gjort uppteckningar i Sorsele rörande folkliv ock folkminnen samt besvarat flera av arkivets frågelistor. Hans resekostnader ha ersatts av statsanslaget ock lotterimedel.
Medelpad. Fil. dr Petrus B o gr en besökte under tiden
11-16 aug. 1932 Torps socken, där han värvade ock instruerade ortsmeddelare. Resan bekostades av statsmedel.
Norrbotten. Fil. kand. Mar tin Eriksson har under
sommaren 1932 gjort folkminnesuppteckningar i Pite älvdal,
bekostade av lotterimedel.
Folkskolläraren Yngve H a ap aniemi har besvarat
frågelistor ock- upptecknat folkminnen bland den finsktalande
befolkningen i övertorneå, Pajala ock Junosuando. Arbetet
har bekostats av lotterimedel.
Bland ortsmeddelare må nämnas f. folkskolläraren A u g.
Nor dstr ö m, som besvarat ett flertal språkliga ock folkloristiska frågelistor från Nederluleå.
Närke. Fil. kand. Ma ja Erik s s on har gjort folkminnes- ock dialektuppteckningar, bl. a. för besvarande av arkivets frågekort i socknarna Axbärg, Bo, Edsbärg, Götlunda,
Lerbäck Lillkyrka, Nysund, Ramundeboda ock Tysslinge.
Resan har bekostats av lotterimedel.
Kapten John Ner é n har under augusti 1932 gjort uppteckningar i Stora Mellösa, huvudsakligen berörande fisketerminologi. Hans arbete har bekostats av lotterimedel.
Småland. Fil. lic. Gertrud Ar esk og har under tiden
11 juli-30 okt. 1932 gjort uppteckningar av grammatiskt ock
lexikaliskt innehåll i Kalmar län, huvudsakligen inom Madesjö, Fliseryd, Misterhult, Södra Vi, Gladhammar, Västrum,
Västra Ed, Hjorted ock Mönsterås. Kortare besök ha dessutom
gjorts i Virserum, Kristdala, D jursdala, Gärdserum, Ukna,
Törnf alla, Lofta, Tuna, Lönneberga, Järeda, Högsby, Döder-
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hult, Ålem ock Ryssby samt på öarna Ö. ock V. Ekerö i skärgården. Under sina resor har hon dessutom besvarat frågekort ock instruerat ortsmeddelare. Resorna ha understötts av
Kalmar läns södra ock norra landstings anslag samt av statsock lotterimedel.
Fröken Lisbet Clas son har under tre veckor upptecknat folkminnen ock folkmål i Locknevi, Frödinge ock
Djursdala, samt besvarat lic. Areskogs verbfrågelista för Locknevi. Hännes arbete har honorerats av lotterimedel.
Fil. lic. Gunnar Gr anb er g har i samband med en resa
.i Södermanland ock Östergötland även besökt Gladhammar,
Tuna, . Vena, Mörlunda ock Tveta socknar, där.han upptecknat folkminnen, besvarat frågekort ock instruerat ortsmeddelare, särskilt vid Gamleby folkhögskola, där ett tiotal elever
fått instruktion. Jfr under Östergötland.
Fil. lic. Erik Holmkvist har i juli 1932 i samband
med resor inom Södermanland m. fl. landskap gjort uppteckningar om gruvterminologi vid numera nedlagda bruksföretag
i Gladhammar ock Alseda. Resan har bekostats av statsmedel.
Fil. kand. E. Johannesson har under sommaren 1932
gjort folkminnesuppteckningar i Tolg m. fl. socknar samt
besvarat arkivets frågekort. Hans reseersättning har utgått
av lotterimedel.
Fil. stud. L i n nA a M o d e' e r har gjort uppteckningar i
Mönsterås av dialekt ock folkminnen. Jfr Öland.
Södermanland. Fil. lic. G. Gr anb er g har under tiden
26-29 april 1933 upptecknat folkminnen ock instruerat ortsmeddelare i Näshulta, Kila, Sköldinge ock Vingåker. Jfr under Småland ock Östergötland.
Fil. lic. Erik H olmk vist har i samband med resa i
Småland ock Skåne för uppteckning av bärgsbrukstermer vid
numera nedlagda bruk även besökt Tunabärg, där en del hithörande material insamlats.
Fil. kand. Gunn a. r 0 11 é 1. har gjort dialektuppteckningar inom Björnlunda, Gryt, Ludgo ock Gåsinge.
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Fil. lic. W. P a Imbl a d har sommaren ock hösten 1932
under sammanlagt 108 dagar rest inom 35 socknar i Oppunda,
Villåttinge, Hölebo, Svartlösa, öknebo, Daga, Rönö ock Jönåkers härader. Hans resa har bekostats av lotterimedel.
Bland ortsmeddelare må nämnas fru J oh ann a L un ds tr ö m, som upptecknat folkminnen i Västra Vingåker.
Uppland. Bland ortsmeddelare från detta landskap må nämnas lantbrukaren Simon Er iks so n, Ullfors, som besvarat
ett flertal frågelistor för östervåla.
Värmland. Härr Linus Br o din har under tiden 10 okt.
—20 nov. 1932 gjort en resa för folkminnesuppteckning i socknarna V. Ämtervik, Mangskog, Gräsmark, Lekvattnet, Ostmark, Vitsand, Nyskoga samt S. ock N. Finnskoga, Dalby ock
N. Ny. Materialet har huvudsakligen insamlats med ledning
av arkivets frågelistor. Resan har bekostats av lotterimedel.
Fil. kand. G er tr udEriks son har under tiden 5-19 juli
1932 gjort folkminnesuppteckningar i Dalby ock tiden 20 juli7 aug. 1932 i Södra Finnskoga. Resan har bekostats av lotterimedel.
Fil. kand. M aj a Eric s son har fortsatt sina under föregående år bedrivna uppteckningsarbeten rörande folkminnen i
sin hemtrakt Karlskoga under en del av september 1932. Arbetet har bekostats av lotterimedel.
Bland ortsmeddelare må nämnas härr I. S c h y m a n, Nolby,
som upptecknat folkminnen från ett flertal socknar i landskapet.
Västerbotten. Fröken IngridPetterssonhar besvarat
frågelistor ock gjort folkminnesuppteckningar i Umeå landsförsamling ock Degerfors mot ersättning ur lotterimedel.
Bland ortsmeddelare kan nämnas härr Ev ert L ar s so n,
Hössjö, som gjort folkminnesuppteckningar i Umeå landsförsamling.
Västergötland. Fil. lic. Erik Ab r a ha ms on har under
omkring två månader under sommaren 1932 gjort omfattande
orduppteckningsarbeten inom Kilanda, Skeppslanda, Hålanda
ock östads socknar i Ale härad ock i Alingsås landsförsamling
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i Kullings härad. Hans resa har bekostats av anslaget från
Älvsborgs läns landsting.
Docenten J. G öt lin d gjorde under tiden 20-31 aug. 1932
en instruktion för uppteckning i landskapet. Härunder besöktes
Göteve, Kinnarumma, Älekulla, Fristad ock Västra Tunhem, där
dels kompletterande uppteckningar för västgötaordsamlingen
.gjordes ock dels de nya frågekorten besvarades. Vidare gav han
instruktion till ortsmeddelare ock förde förhandlingar med styrelsen för Västergötlands Hembygdsförbund om möjligheten att
anordna en instruktionskurs för upptecknare i bygden. Under
tiden 2-11 jan. 1933 gjorde Götlind en ny resa, under vilken
Kölingared, Skånings-Äsa.ka, österbitterna ock Amnehärad besöktes ock uppteckningar gjordes samtidigt med att instruktion
gavs till ortsmeddelare. Tiden 19-22 juni 1933 gjorde han vidare en resa till Axvall, där han deltog i den hembygdskurs, som
omnämnts ovan i kap. III: 2. Götlinds resor — utom den sistnämnda, som utfördes utan kostnad för arkivet — ha bekostats
av statsmedel.
Notarien T ho m a s L ar s son har under året upptecknat
folkminnen ock besvarat frågelistor i Dimbo, Valstad ock Daretorp m. fl. socknar i landskapet. Hans arbete har honorerats
av lotterianslaget.
Fil. stud. Aina M ei je 1 har under tiden 15 aug.-1 sept.
1932 gjort uppteckningar inom Hova, Amnehärad, Fredsbärg
ock Torsö, varvid hon besvarat frågelistor ock kompletteringslistor. I januari 1933 gjorde hon vidare några dagars besök
i Torsö ock lova för komplettering av äldre uppteckningar
ock besvarande av frågekort. Hon har honorerats av lotterimedel.
Fil. kand. N. S tålb er g har under året upptecknat
folkmusik efter 31 spelmän från Vassända-Naglum, Grästorp, Laske-Vedum, Skarke, N. Ving, Skälvum, Torbjörntorp,
Hassle, Tranemo, Källby, Sunnersbärg, Vinköl ock öttum,
varvid 171 melodier insamlades. Hans arbete har bekostats
av lotterimedel.
Av ortsmeddelare må nämnas redaktör A. Blomberg i
Kleva, som besvarat frågelistor för Ugglum, Vilske-Kleva m. fl.
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socknar, hemmansägaren J. Möller i Korsbärga ock hemmansägaren Axel Henriksson i Kinnarumtna.
Västmanland. Fil. lic. Erik H olmk v ist företog under tiden 2-27 aug. en resa till Nora ock Munktorp i Västmanland, varvid frågelistorna 1-24 ock 26 besvarades för
Nora, delvis med stöd av äldre anteckningar. Vidare fotograferades omkring 500 föremål för illustrering av västmanländska ordbokskort. Under tiden 25 dec. 1932-2 jan. 1933
gjorde Holmkvist en ny resa, varunder uppteckningar gjordes
i Svedvi, Munktorp ock Ryttern. Resorna ha bekostats av
statsmedel.
Fil. kand. 0. Norman har i juli ock augusti under 11
dagar gjort dialektuppteckningar, huvudsakligen med ledning
av äldre ordlistor, i Ramsbärg ock Fellingsbro, samt besvarat
doc. Neumans frågelista för samma socknar. Resan har bekostats av statsmedel.
Bland ortsmeddelare skola här nämnas understödstagaren
F r. Ander ss o n-V ester i Rällså ock f. hemmansägaren
J oh. L ar s s on i Fläckebo, som båda besvarat vissa av arkivets frågelistor, samt fru Ellen L a g er gr e n, Uttersbärg, som gjort uppteckningar av folkminnen från ett flertal
orter inom Västmanland jämte angränsande områden av
andra landskap.
Ångermanland. Fröken Ella Ohlson gjorde under tiden 1 aug.-5 sept. 1932 en resa till Arnäs, Vibyggerå, Nordingrå, Ullånger, Nora, Skog, Bjärtrå, Högsjö, Säbrå, Häggdånger ock Graninge, varunder hon instruerade ortsmeddelare
ock upptecknade folkminnen. Resan bekostades av lotterimedel.
Fil. lic. D. 0. Z et t er holm har under tre veckor i juli
1932 gjort uppteckningar i Multrå ock Dal för kontrollering
ock komplettering av materialet i J. Nordlanders ordbok över
Multråmålet samt instruerat ortsmeddelare. Resan bekostades
av statsmedel.
Av ortsmeddelare må här nämnas hemmansägaren Emil
N ordenm ar k, som gjort folkminnesuppteckningar i Nor-
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dingrå ock f. hemmansägaren E. J. Str ömq vis t, som
upptecknat folkminnen i Fjällsjö socken.
Öland. Fil. lic. Gertrud Ar esk og fortsatte sin i förra
årsberättelsen omnämnda resa på Öland tiden 1-10 juli 1932,
varvid hon i sällskap med fil. stud. Linnéa Mod e' e r för
dialektuppteckning besökte Högby ock Böda. Själv gjorde
hon dessutom uppteckningar i Bredsätra ock tillsammans med
fil. kand. Ma ja Ericsson har hon gjort fonetiska undersökningar ock uppteckningar i Kastlösa. Fröken Areskogs
resa har honorerats i samband med hännes resa. i Småland.
Fil. kand. Ma ja Ericsson fortsatte sin i föregående
årsberättelse omnämnda resa under tiden 1 juli-12 sept.,
varav omkring två månader ägnades åt arkivets undersökningar ock återstoden åt Svenska Turistföreningen. Under
denna resa upptecknade hon folkminnen ock dialekter (bl. a.
för• besvarande av arkivets frågekort) på mellersta ock södra
Öland. Resan har bekostats av lotterimedel.
Fil. stud. Linna Mo dA e r har under sommaren 1932
ägnat sammanlagt 38 dagar åt dialekt- ock folkminnesuppteckning på Öland (en del av denna tid ägnades dock även åt
uppteckningar i Mönsterås, Småland, jfr ovan!). Under resan
besöktes socknarna Högby ock Böda samt Bredsätra. Resan
har bekostats av lotterimedel.
Östergötland. Fil. mag. Per Ander s son har under
julen 1932-1933 gjort dialektuppteckningar i Regna under
sammanlagt 27 dagar. Hans arbete har honorerats av lotterianslaget.
Teol. stud. S. Edström har upptecknat folkminnen i Trehörna, vilket arbete har honorerats av lotterimedel.
Fil. stud. K ar in Fr an s s on har upptecknat folkminnen i Skönbärga samt besvarat lic. Törnqvists frågelista för
Östra Ryd. Hon har fått ersättning av lotterimedel.
Fil. lic. G. Gr anb er g har under tiden 30 april-1 maj
ock 7-12 maj 1933 (i samband med resa även i Södermanland
ock Småland) upptecknat folkminnen i Tidersrum, Vårdsbärg
ock Vårdnäs samt för dessa socknar besvarat arkivets nya
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frågekort. Han höll också under denna resa ett föredrag om
uppteckning med åtföljande instruktion å folkskoleseminariet
i Linköping. Resan har bekostats av statsanslaget ock lotterimedel.
Fil. stud. Henry Johansson har under juli månad
1932 gjort uppteckningar av folkminnen i Tjällmo, vilket arbete honorerats av lotterimedel.
Fil. stud. Bir git Jönsson har under sommaren 1932
gjort dialektuppteckningar i Kättilstads socken, varvid arkivets frågelistor nr 1, 2, 3, 4, 16 ock 30 besvarades. Hännes
ersättning har utgått av statsmedel.
Utrikes orter. Rektor Gide o n Danell har avslutat sin
i föregående årsberättelse omnämnda resa för dialektuppteckning i Estlands svenskbygder.
Fil. lic. Nils Tiberg fortsatte den i föregående årsberättelsen omnämnda resan i Estland, vilken avslutades den 14
aug. Under denna resa besöktes först Nuckö, där bl. a. den
svenska bebyggelsens hustyper studerades i sällskap med
arkitekt Ernst Ederberg. Vidare besöktes Ormsö, där Tiberg
sammanträffade med ortsmeddelaren, folkskollärare Tornas
Gär ds t r öm ock gav honom ytterligare instruktioner. I
Reval uppsöktes f. ingenjören J. Russwurm, son till författaren
av boken »Eibofolke» ock gjordes föranstaltningar att för
Landsmålsarkivet förvärva ett exemplar av detta arbete med
författarens anteckningar. På Dagö gjordes kompletterande
uppteckningar på grundval av Freudenthals, Vendells ock
Wessmans ordböcker. Här sammanträffade Tiberg med mag.
phil. P. Ariste från Dorpat, som fortsatte sitt föregående år
påbörjade samarbete med Tiberg. För sin specialundersökning
rörande svenska ord, som inlånats i estniskan, arbetade sedermera Ariste några veckor under våren 1933 vid Landsmålsarkivet i Uppsala. Vidare besökte Tiberg Runö, där
språkliga iakttagelser gjordes för jämförelse med övriga estlandssvenska mål. Slutligen besöktes också Lilla Rågö, där
dialektmaterial insamlades. Tibergs resa bekostades av lotterimedel.
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Översikt av inkomster ock utgifter
för under budgetåret 1/7 1932-3% 1933 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 juli 1932-30 juni 19331 .... kr. 22.000: 00
Summa kr. 22.000: 00
Utgifter:
Arvoden: till M. Eriksson
»
» D. Jönsson
Tillfällig arbetsjälp
Reseersättningar
Materialier ock diverse expenser

kr.

7.000: 00
3.300: 00 kr. 10.300: 00
kr.
3.400: 52
»
6.062: 60
2.236: 88
Summa kr. 22.000: 00

1 Här redovisas endast för det av Landsmålsarkivets styrelse disponerade statsanslaget, som beräknats för arkivets driftkostnader, ej för de
av statsanslag utgående arvoden till föreståndare ock två medarbetare,
som utbetalas till dessa befattningshavare direkt från länsstyrelsen i Uppsala. Jfr Sv. landsm. 1931, s. 70.
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2. Redogörelse för de landstingsmedel för kalenderåret 1932,

för vilka Landsmålsarkivet är redovisningsskyldigt.

bo a,

...o co4

Su mm a

Utbetalningar
un der t iden
1/1_81/12
19 32

as
.g.,c3

Utgifter
Su mm a

Landsting

Influtna medel 1under
81
tiden / 1- / 12
1932

Inkomster

—
500:00 500:00
500:00
500:00
—
Jämtlands 1
100: 00
100: 00 100: 00 100: 00
Kalmar 1. norra
—
—
150: 00
150: 00
150: 00 150: —
—
Kalmar 1. södra
—
4: 70 3,000: 00 3,004: 70 2,363: 40
641: 30 3,004: 70
Kopparbärgs 1
-250: 00 250: oo
250: 00
250: —
—
Kronobärgs 1.
—
600: 00
600:00 600:00
Västernorrlandsl. 600:00
1,104: 70 3,500: 00 4,604: 701 2,613: 4011,991: 30 4,604: 70

Av 1932 års landstingsmedel belöper på tiden V7-31/„ 1932 följande
Inkomster:

kr. 2.541: 30
Summa kr. 2.541: 30

Behållning 1 juli 1932

Utgifter:
kr.
550: OG
För arbeten under tiden 1 juli-31 dec. 1932
»
1.991: 30
Behållning 31 dec. 1932
Summa kr. 2.541: 30

Av 1933 års landstingsmedel belöper på tiden 1/,—"/6 1933 följande
Inkomster:

kr.
»
Summa kr.

1.991: 30
3.000: 00
4.991: 30

Utgifter:
För arbeten' under tiden 1 jan.-30 juni 1933 ... kr.
»
Behållning 30 juni 1933
Summa kr.

2.835: 55
2.155: 75
4.991: 30

Behållning 1 jan. 1933

Influtna medel 1933
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3. Redovisning för till Landsmålsarkivets disposition stående
gåvomedel under tiden 1/7 1932-8% 1933.

W. Murray
Rättstavningssällskapet
Medlemmar ur
Ångermanlands
gille
M. Carlgren
S. Åsander
D. Söderholm

515:77

—

515:77

553: 40

—

553: 40

186: 50
100: 00
74: 50
—
1,430: 17

500: 00
—
_
150:00

686: 50
100: 00
74: 50
150:00

515:77
—

686: 50
—
_
—

650: 00 2,080: 17 1,202: 27

Summa

Behållning
"/, 1933

,2 --;--

Utbetalningar
under
tiden
1/
9327
1
80/
6 1933

en

gE

Utgifter
Sum m a

Givare eller
förmedlare av
gåvor

Influtna medel
under
tiden
1/
7 193270/
6 1933

Inkomster

—

515:77

553: 40

553:40

—
100:00
74: 50
150:00

686: 50
100:00
74: 50
150:00

877: 90 2,080: 17

4. Redovisning för 1932 års lotterimedel för tiden 1/7 1932—"/, 1933.

Inkomster:
kr.
Behållning av 1931 års lotterimedel 1 juli 1932
18: 92
»
80.000: 00
Anslag beviljat genom k. resolution 20 maj 1932
»
Ränta å i bank innestående lånemedel'
154: 18
Summa kr. 80.173: 10
Utgif ter':
I. För f olkmålsundersökningar.
Allmänna arbeten:
Arkivarbeten
kr. 4.060: 25
» 4.109: 10
Resor
» 7.941: 10 kr. 16.110: 45
Uppteckningshonorar
Särskilda landskapsundersökningar:
kr. 4.122: 70
Rörande Dalarna
Västmanland » 6.776: 00
Östergötland » 4.117: 75
Västergötland » 3.974: 00
östsvenska mål » 1.269: 00 kr. 20.259: 45 kr.. 36.369: 90
1 Jfr ovan s. 95 not 1.
2 Häri ingår även det belopp av kr. 833: 00, som enligt föregående årsberättelse (s. 27 ock s. 78) förskotterades av 1932 års lotterimedel före
1 juli 1932.
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II. För folkminnesundersökningar.
Arvode till fil. dr Å. Campbell
kr. 9.000: 00
Biträde
»
3.104: 46
Extra arbetsjälp
»
3.119: 50
Resor
»
6.352: 40
Uppteckningshonorar
5.347: 15 kr. 26.923: 5.1
III. För gemensamma kostnader.
Materialier ock expenser
kr. 8.623: 21
Räntekostnader
2.397: 97
Extra arbetsjälp för arkivarbeten
5.858:13 kr. 16.879: 31
»
Kronor 80.772: 72
Behållning av 1932 års lotterimedel 30 juni 1933 .. .. kr.
0:38
Summa kr. 80.173: 10
•

5. Redovisning för förskottering av 1933 års lotterimedel.
Förskott av anslag beviljat genom k. resolution 2 juni
1933
kr. 1.913: 15
Summa kr. 1.913: 15
Utgifter:
Reseförskott för folkmålsuppteckning kr. 1.300: 00
Materialier ock expenser
»
106: 75
Reseförskott för folkminnesuppteckning
238: 90
Uppteckningshonorar, folkminnen
• 267: 50 kr. 1.913: 15
Summa kr. 1.913: 15
6. Redovisning för av Landsmålsarkivet disponerade
räntemedel m. m.
Inkomster:
Behållning 1 juli 1932
kr. 1.492: 75
Under året upplupna räntor'
»
15: 82
Summa kr. 1.508: 57
Utgifter:
Revisionskostnader
kr.
150: 00
Behållning 30 juni 1933
»
1.358: 57
Summa kr. 1.508: 57
1 Under detta konto har ej inräknats den ränteinkomst, som arkivet
åtnjutit å medel, innestående å sparkasseräkning i Uppsala sparbank.
Se ovan s. 95 not 1, varav framgår varför ifrågavarande ränteinkomst redovisats under lotterimedel.
10 Sv. landsmål 1933
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B. Medel förvaltade av särskilda föreningar
ock styrelser i Uppsala.
1. Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens undersökning i
Uppsala räkenskaper för tiden V, 1932-8% 1933.
Inkomster:
Behållning 1 juli 1932
Under året upplupen ränta

kr. 1.764: 35
»
51: 03
Summa kr. 1.815: 38

Utgifter:
kr.
»
Summa kr.

Fil. lic. E. Törnqvist
Behållning 30 juni 1933

200: 00
1.615: 38
1.815: 38

2. Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommitt6 i Uppsala
under tiden 1/7 1932—"/6 1933.
Inkomster:
kr. 1.732: 55
Behållning 1 juli 1932
»
500: 00
Älvsborgs läns landstings anslag för år 1932
67: 61
»
Under året upplupen ränta
Summa kr. 2.300: 16
Utgifter:
kr.
500: 00
Fil. lic. E. Abrahamson, Göteborg, för resor
1.800: 16
Behållning 30 juni 1933
»
Summa kr. 2.300: 16

Sammanfattning av redogörelserna för särskilda kassor under budgetåret 1932-1933.
Inkomster.
A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala.
Statsanslag för tiden 1 juli 1932-30
kr. 22.000: 00
juni 1933
Landstingsanslag för tiden 1 juli 1932
5.541: ål)
»
—30 juni 1933
Gåvomedel för tiden 1 juli 1932-30
2.080: 17
juni 1933
80.173: 10
1932 års lotterimedel
»
1.913: 15
»
1933 års lotterimedel
Besparade räntemedel m. m
»
1.508: 57 kr. 113.216: 29
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B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
kr. 1.764: 35
Behållning 1 juli 1932
51: 03 kr. 1.815: 38
Inkomster 1 juli 1932-30 juni 1933 »
2. Av Västgöta folkmålskommitt6
kr. 1.732: 55
Behållning 1 juli 1932
567: 61 kr.
Inkomster 1 juli 1932-30 juni 1933 »
2.300: 16
Summa kr. 117.331: 83

Utgifter.

Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala.
Utbetalningar av statsanslaget 1 juli
kr. 22.000: 00
1932-30 juni 1933
Utbetalningar av landstingsanslag 1 juli 1932
—30 juni 1933 .... kr. 3.385: 55
Behållning av landstingsanslag 30 juni 1933 » 2.155: 75 »
5.541: 30
Utbetalningar av gåvomedel 1 juli 1932-30
juni 1933
» 1.202: 27
Behållning av gåvomedel
»
877: 90 ,
30 juni 1933
22.080: 17
Utbetalningar av 1932
års lotterimedel
» 80.772: 72
Behållning av 1932 års
lotterimedel 30 juni
»
1933
0: 38 »
80.173: 10
Utbetalningar av 1932 års lotterimedel »
1.913: 15
Utbetalningar av räntemedel 1 juli 193230 juni 1933
kr. 150: 00
Behållning av räntemedel 30 juni 1932 ..
» 1.358: 57 »
1.508: 57 kr. 113.216: 29
Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
Utbetalningar under tiden 1 juli 1932
—30 juni 1933
kr.
200: 00
Behållning 30 juni 1933
»
1.615: 38 kr. 1.815: 38
2. Av Västgöta folkmålskommitt6
Utbetalningar under tiden 1 juli 1932
—30 juni 1933
500: 00
kr.
Behållning 30 juni 1933
»
1.800: 16 kr.
2.300: 16
Summa kr. 117.331: 83

Årsberättelse
för landsmålsundersökningarna i Lund
1932-1933.
1. Organisation, ekonomi, förvaltning.
Institutet för landsrnålsundersökningarna i Lund, benämnt
Landsmålsarkivet i Lund, har under ovannämnda arbetsår
haft i huvudsak samma ledning ock organisation som under
arbetsåret 1931-1932. Som styrelse har Centralstyrelsen för
landsmålsföreningarna i Lund fungerat. Denna har under
större delen av arbetsåret 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.
En svår förlust har under senare delen av arbetsåret drabbat styrelsen genom dess ordförandes, professor Elof Hellquists bortgång den 7 mars 1933. Till ordförande efter Professor Hellquist har utsetts professor Emil Olson, vilken dessutom fungerat som sekreterare till arbetsårets slut.
Institutets föreståndare har liksom föregående år varit docenten och lektorn Nat. Lindqvist.
Till bestridande av kostnaderna för landsmålsinstitutets
värksamhet under budgetåret har anvisats ett statsanslag på
19,780 kronor, varav 10,000 kronor använts till expenser (samlingarnas ordnande, katalogisering ock vård, extra arbetskrafter, materialier, tjänsteresor m. m.) ock 9,780 kronor utgått
som avlöning åt föreståndaren.
För undersökningarnas bedrivande har Kungl. Maj:t den
20 maj 1932 beviljat centralstyrelsen ett anslag ur lotterimedel
på 15,000 kronor. Då anslaget först den 19 juni 1933 ställdes
till centralstyrelsens förfinande, har institutet för fältarbetets
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bedrivande under hela året varit hänvisat till genom bank
upplånade medel, som sedermera med nämnda anslag återbetalts.
Understöd har under kalenderåret 1932 utgått från följande
landsting:
Kronobärgs läns landsting med
Kalmar läns södra landsting med
»
»
» norra

250 kronor
150
»
100
Summa 500 kronor

Nämnden för blekingsk hembygdsforskning har ställt ett
belopp av 495 kronor till Landsmålsarkivets förfogande som
bidrag till utforskande av Blekinges dialekter.
2.

Personal ock tjänstgöringsförhållanden.

Institutets personal har under året utgjorts av, utom föreståndaren, docent Lin dqv is t, fil. mag. Ingemar
Inger s, amanuens, ock fröken Dagmar Wahlgr e n,
skriv- ock expeditionsbiträde.
Lindqvist har tjänstgjort under tillsammans 10 1/2 månader. Han har haft tjänstledighet för sjukdom 22-23 maj ock
för semester 25-30 juli, 1-31 aug., 1-2 nov., 29-31 dec.,
20 maj, eller tillsammans 45 dagar, varav 3 under första halvåret 1933. Hans arbete har bestått i ledning av institutionen
ock övervakning av arbetet på densamma. Han har .med bistånd av amanuensen uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar ock ansökningar om anslag av skilda slag. Han har
utarbetat ett nytt system för värdering av bygdemeddelarnas
arbeten. Han har granskat ock värderat inkomna samlingar
ock instruerat upptecknare.
En offentlig instruktionskurs för landsmålsupptecknare
har av Lindqvist hållits under tiden 21 april-9 maj, omfattande 12 föreläsnings- ock övningstimmar. Kursen bevistades av 31 deltagare. Efter den offentliga utbildningskursens slut hölls under tiden 10-31 maj privata repetitionsövningar med större delen av deltagarna, varvid dessa av före-
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ståndaren tränades gruppvis i uppteckning under tillsammans
omkr. 30 timmar. Såväl vid kursen som vid de privata övningarna användes som undersökningsobjekt genuint dialekttalande personer från södra Sverige. Slutligen har Lindqvist
lämnat såväl muntliga som skriftliga instruktioner i samband
med kritik av inkomna arbeten från stipendiater ock bygdemeddelare.
Lindqvist har under arbetsåret fortsatt ock avslutat kontrollläsningen ock granskningen av doktor P. N. Petersons
i Vallda ordsamling till »Ordbok över landsmålet i Vanda ock
närliggande socknar av Fjäre härad i Hallands län». Härr
Peterson vistades för ändamålet i Lund under tiden 5-14 okt.
Resor. Följande tjänsteresor hava av Lindqvist företagits:
Till Höks, Tönnersjö, Halmstads ock Himle härader i Halland under tiden 11-20 juli för anskaffning ock instruering av
nya bygdemeddelare ock kontrollering av äldre sådana;
till Uppsala 18-27 sept., 23-30 okt., 17-28 mars, 6-15
juni för genomgång ock granskning av material från gränserna
mellan medel- ock sydsvenska dialekter samt för överläggningar• med arkivets föreståndare, professor Geijer, rörande
gemensamma arkivspörsmål.
I samband med dessa resor gjordes även besök i Stockholm
i ecklesiastik- ock handelsdepartementen samt hos Kanslersämbetet för rådfrågning ock överläggning om arkivets angelägenheter.
I n g er s har tjänstgjort på arkivet under sammanlagt 9
månader. Hans arbete har omfattat ordnande ock katalogisering av till Landsmålsarkivet inkommande samlingar, renskrivning av i koncept föreliggande samlingar, excerpering av
nomina propria ur ordsamlingarna ock annat excerperingsarbete, där så påkallats, biträde vid proseminarieövningar där
dialektämnen ventilerats, 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
1 månad företagit undersökningsresor, huvudsakligen i Skytts
ock Vemmenhögs härader (se s. 156-157).
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Dagmar Wahlgren har tjänstgjort som skrivbiträde
under 12 månader med undantag av tiden 1-14 aug. 1932, då
hon åtnjöt semester. Hon har värkställt akcessionsföring, ordnande, räkning ock signering av inkommet material, utskrivning av brev ock handlingar samt biträtt vid katalogisering
ock expeditionsarbete.
Tillfällig ar bets jäl p. Förste bibliotekarien Anders Malm har biträtt vid granskningen av en del material
från Skåne, ock fil. mag. John Svensson har excerperat en
äldre ordsamling av lektor Peter Olsson.
3. Samlingarnas tillväxt, uppställning ock vård.
Vid arbetsårets ingång utgjorde manuskriptbestå nd e t 10 h. fol., 82 h. 4:o, 203 h. 8:o ock 10 h. 16:o samt 1,747
bl. fol., 7,924 bl. 4:o, 1,158 bl. 8:o ock omkr. 649,000 bl. 16:0.
Arbetsårets nyförvärv. Under året har Landsmålsarkivets manuskriptbestånd ökats med 1 h. fol., 1 h. 4:o, 1 h. 8:o,
3 bl. fol., 11,241 bl. 4:o, 1 bl. 8:o, 94,445 bl. 16:o (därav 2,872
ort-, person- ock öknamn) ock 52 bl. av växlande format. Det
utgör således nu 11 h. fol., 83 h. 4:o, 204 h. 8:o ock 10 h. 16:o
samt 1,750 bl. fol., 19,165 bl. 4:o, 1,159 bl. 8:o, omkr. 743,000
bl. 16:o ock 52 bl. av växlande format.
Uppställning, katalogisering m. m. Katalogisering ock
registrering av samlingar ock handlingar ha fortgått efter
samma grunder som föregående år, varför hänvisas till årsberättelserna 1930-1931 ock 1931-1932.
Ett preliminärt sakregister, huvudsakligen avseende i arkivet befintligt kulturhistoriskt ock folkloristiskt material, har
uppgjorts. Även en del språkliga rubriker, såsom »grammatiska anteckningar», »ort- ock personnamn», »folketymologier», »tilltalsord» etc. ha medtagits.
Under arbetsåret ha arkivets till över ett hundratal uppgående generalstabskartor katalogiserats ock inordnats i kartskåpet, med särskilt fack för vart ock ett av gst:s huvudnummer (t. ex. 32 1—VII).
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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 knappa statsanslaget icke stått till förfogande.

Gåvor. Gåvor till Landsmålsarkivet (i form av tryck eller
manuskript) ha erhållits från följande enskilda personer eller
institutioner:
Härr Ture Agrup, Vinslöv
Mag. art. Poul Andersen, Köpenhamn
F. d. stationsinspektor 0. Cappelin, Lund
Amanuens Ingemar Ingers, Lund
Kamrer N. Jönsson, önnestad
Fil. d:r Marius Kristensen, Köpenhamn
Landsmålsarkivet, Uppsala
Docent Natan Lindqvist, Lund
Bibliotekarie Anders Malm, Lund

Adjunkt Johan Nordlander,
Stockholm
Lektor Johan Palmer, Lund
Fil. d:r P. N. Peterson, Vallda
Författaren Daniel Rydsjö, Lund
Stranda härads hembygdsförening
Professor Ebbe Tuneld, Lund
Udvalg for Folkemål, Köpenhamn
Universitetsbiblioteket, Lund
Professor K. B. Wiklund, Uppsala
Bibliotekarie Bängt Wulff, Lund
Lektor A. T. Ålander, Örebro

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har
under året uppgått till 1,460. Särskilda besök för utbildning
ock instruktion ha avlagts av fröken Helga Persson, Höör
(27-28 febr., 1 mars, 2-3 maj 1933) ock fru Anna Nilsson,
Kongsmarken (5 april 1933).

4. Arkivarbeten, materialets bearbetning ock tryckning.
Beträffande katalogiserings- ock registreringsarbeten hänvisas till mom. 2 ock 3 (s. 149-51). Fortfarande ha äldre samlingar i stor utsträckning ordnats, stämplats ock räknats. Vidare har igångsatts -en excerpering av nomina propria av alla
slag ur de egentliga ordsamlingarna. Hittils har för detta
ändamål genomgåtts ungefär hälften av de samlingar, som vid
arkivets bildande förefunnos. I de samlingar, som inkommit
efter det Landsmålsarkivet trädde i värksamhet, äro nomina
propria redan från början ordnade för sig.
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En del uppteckningar, som hittils endast förelegat i primäranteckningar, ha av amanuensen renskrivits.
Allt inkommande material har genomgåtts ock granskats av
Lindqvist ock Ingers. Arbetet har i stort fördelats så, att den
förre granskat materialet från Småland, Halland ock Blekinge, medan den senare granskat skånematerialet. Understundom har Lindqvist även genomgått det senare. När anledning till anmärkning förefunnits, ha förfrågningar framställts muntligen eller i brev, varefter rättelser införts i resp.
manuskript i enlighet med det i förra redogörelsen meddelade
förfarandet.
Enstaka samlingar av skånematerialet, särskilt de från
Vemmenhög, ha kostnadsfritt granskats av förste bibliotekarien Anders Malm.
Liksom föregående år 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:
L in dq vi st har utarbetat en preliminär översikt över
vissa i sydsvenska dialekter förekommande, äldre danskorienterade kulturord. Denna är avsedd att läggas till grund för
en mera omfattande dialektgeografisk undersökning av dylika
kulturords utbredning, ställd i belysning av de allmänna danska språkdragens förekomst i syd- ock västsvenska dialekter.
Lindqvist har vidare fortsatt utarbetandet av den i föregående redogörelse omnämnda, för götadialekterna avpassade
frågelistan rörande syntaxen.
Efter avslutande av den ovan (mom. 2, s. 150) nämnda granskningen av doktor P. N. Petersons ordboksmaterial, har Lindqvist ägnat en del arbete åt ordbokens redigering för trycket.
Inger s har publicerat en översikt över skånemålen i den
nya upplagan av Svenska Turistföreningens resehandbok över
Skåne.
Docent Gunnar H e dstr öm har fortsatt arbetet på
senare delen av sin avhandling om Sydsmåländska folkmål,
vilken närmast behandlar fortsättningen av vokalismen.
Fil. lic. G öst a Sjöstedt har fortsatt arbetet på en
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redan 1929 påbörjad avhandling om r-ljudens utveckling i
sydsvenska mål, vilken liksom den föregående är avsedd att
ingå i Landsmålsarkivets skriftserie (jfr mom. 5, nedan).
För finansiering av Vallda-ordbokens tryckning har Humanistiska fonden den 20 mars 1933 tilldelat centralstyrelsen
ytterligare 2,000 kronor. Då det hittils för ändamålet erhållna
beloppet nu uppgår till 6,000 kronor, är tryckningen av första
häftet ekonomiskt säkerställd. Utredigeringen av detta torde
vara färdig på hösten 1933, vadan tryckningen då omedelbart kan påbörjas.
5. In samlingsarbetet 1932-1933.,
Insamlingsarbetet har från geografisk synpunkt varit dels
av mera allmän ock översiktlig art, dels ock huvudsakligen av
speciell ock lokalbetonad karakter.
Bland mera allmänna undersökningar märkas följande:
Kompletterande material har insamlats för närmare bestämning av nasalbortfallet i substantivändelserna.
En undersökning har gjorts rörande de i gränstrakterna
mellan Småland ock Skåne samt Småland ock Halland förekommande motsvarigheterna till de rikssvenska orden lingon
ock ljung.
Uppgifter ha införskaffats rörande förekomsten av ordet
undarn på det sydsvenska dialektområdet.
Material har insamlats för fastställande av gränserna mellan orden slaga ock pläjel på det sydsvenska dialektområdet.
Detta insamlingsarbete ingår som första led i den ovan s. 153
omnämnda planerade dialektgeografiska undersökningen av
danskorienterade kulturords utbredning i Syd- ock Västsverige.
Ovannämnda arbeten hava kombinerats med excerpering av
äldre samlingar. För uppgifternas införskaffande ha använts
såväl stipendiater som bygdemeddelare.
Fil. lic. Gösta Sjöstedt har under åren 1930-1933 företagit uppteckningar inom nordöstra Skåne, Blekinge, Kronobärgs, Jönköpings (utom de nordligaste socknarna) ock
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sydligaste Kalmar län samt på Öland. Dessa äro avsedda att
läggas till grund för den ovannämnda avhandlingen om
r-ljudens utveckling i sydsvenska mål. Arbetet har utförts på
lic. Sjöstedts egen bekostnad, men materialet skall införlivas
med Landsmålsarkivets samlingar.
Beträffande de mera lokala undersökningarna meddelas
här en landskapsvis ock häradsvis uppställd översikt över det
material, som under arbetsåret inkommit. Härvid angives i
varje särskilt fall, om arbetet utförts av stipendiater eller
bygdemeddelare.
Skåne.
Albo h d. Fru Signe Forsberg, ortsmeddelare för Brösarp,
har inlämnat en ordsamling på 647 bl. 16:o samt upptecknat
gåtor ock ordspråk å dialekt. Kamrer N. Jönsson har insänt
uppteckningar från Andrarum, bestående av dialektala ordspråk ock talesätt.
Bara h d. Som ortsmeddelare har fortfarande värkat lantbrukaren Pär Andersson, Lyngby s:n (753 bl. 16:o). Seminarieeleven Hervid Andersson, också från Lyngby, har i uppsatsform besvarat frågelista n:r 3.
B jär e h d. Folkskollärare Emil J. Söderman har i V.
Kamp utfört uppteckningar, utgörande 344 bl. 16:o.
Frosta h d. Två ortsmeddelare ha här varit värksamma,
nämligen arbetaren Aug. B. Lantz för trakten av Löberöd ock
hushållerskan Annette Sonesson för ö. Äspinge. Den förres
uppteckningar utgöra 177 bl. 4:o, den senares 599 bl. 4:o ock
398 bl. 16:o.
Färs h d. Fil. stud. Nils Bengtsson har företagit undersökningar i Ramsåsa, Röddinge ock Tolånga med ett resultat
av sammanlagt 2,121 bl. 16:o jämte dialekttäxter från Tolånga.
Gärds h d. Hr Artur Gadd, Köpinge, har påbörjat arbete
som ortsmeddelare.
Har jager s h d. Amanuens I. Ingers har utredigerat ytterligare 2,930 bl. 16:o uppteckningar från olika delar av
häradet, huvudsakligen från Kävlinge ock V. Sallerup.
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Härrestads h d. Fil. stud. Nils Bengtsson har i Baldringe
upptecknat 825 bl. 16:o, ock teol. kand. Johannes Edén har i
Revhusen i Ystad upptecknat 621 bl. 16:o.
Luggude h d. Arbetaren Aug. B. Lantz, Hälsingborg, har
fortsatt sin insamling av fiskaryrkets tärminologi ock har från
Viken, Lerbärget, Höganäs, Nyhamnsläge, Mölle, Svanshall
ock Rekekroken inlämnat ett material på 1,368 bl. 16:o.
N. kk sbo hd. Fil. mag. Hugo Areskoug har slutfört undersökningar i Färingtofta, Oderljunga, Pärstorp ock Risebärga
med ett resultat av 2,999 bl. 16:o.
Fil. stud. Birgit Lundqvist har i en proseminarieuppsats behandlat frågelista n:r 27, vartill materialet är hämtat från
Risebärga.
Ortsmeddelaren, målaremästaren Ernfrid Tangell, Örkelljunga, har under året insänt orduppteckningar, utgörande 1,267
bl. 16:o.
Onsjö h d. I samband med undersökning av Harjagersmålet har amanuens I. Ingers i Annelöv gjort en mindre ordsamling på 210 bl. 16:o.
Fil. kand. Nils Nilsson har företagit undersökningar i N.
Skrävlinge, Torrlösa ock Ö. Karaby, vilka resulterat i 3,873
bl. 16:o.
Fröken Helga Persson har inlämnat en ordsamling från
Billinge på 4,660 bl. 16:0 ock besvarat ett antal frågelistor.
Fil. mag. Viktor Welander har från undersökningar i Kon a
ock Röstånga hittils inlämnat 1,000 bl. 16:0.
Oxie h d. Fru Ester Lund&I-Gullander har värkat som
ortsmeddelare för Oxie s:n ock •bl. a. insänt orduppteckningar
på omkr. 400 bl. 16:o.
Fil. stud. Hanna Hansson har i en proseminarieuppsats behandlat frågelista n:r 20. Materialet är hämtat ifrån Malmö.
R önnebär gs h d. Fil. d:r Erik Bruhn har fortsatt sitt
insamlingsarbete i Härslöv ock under året inlämnat 3,133 bl.
16:o.
Skytts h d. Amanuens I. Ingers har gjort uppteckningar
i Gislöv, Dalköpinge, Kyrkoköpinge, Trälleborg ock Maglarp
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med ett resultat av 2,060 bl. 16:0. Särskild uppmärksamhet har
ägnats yrkestärminologien å de inom området belägna fisklägena.
Studeranden Nils M. Månsson har för Hammarlöv besvarat
frågelista n:r 27.
S. Åsbo h d. Fil. kand. Malte Nilsson har från Stenestad
inlämnat ett ordförråd på 2,341 bl. 16:o.
F. d. lantbrukaren W. E. Wilhelmsson har fortfarit såsom
ortsmeddelare.
V emm enhögs h d. Amanuens I. Ingers har å Böstefiskläge hopbragt en ordsamling på 533 bl. 16:o.
Bibliotekarie Anders Malm har såsom gåva överlämnat ett
ifyllt exemplar av Wigforss' typordlista, gällande för ö. Vemmenhög.
Såsom resultat av uppteckning i Skurup har fil. mag. Gunnar Norling inlämnat 1,273 bl. 16:o.
Fil. kand. Inga Haglund har för Källstorps s:n i en proseminarieuppsats behandlat frågelistan om husdjursskötsel, ock
fil. stud. Hilda Pålsson har för Hemmesdynge s:n på samma
sätt behandlat frågelista n:r 3.
Villands h d. Teol. kand. Johannes Edén har i Edenryd i Ivetofta upptecknat 368 bl. 16:o, mästadels tillhörande
•
fiskaryrket.
Ortsmeddelare ha varit kamrer N. Jönsson, önnestad, som
insamlat ordspråk ock talesätt å dialekt, ock folkskolläraren
Edvin Nyberg, Gualöv, som besvarat frågelistor.
V. Göing e h d. Fil. mag. Hugo Areskoug har i Röke gjort
en mindre ordsamling (220 bl. 16:o). Fil. d:r Erik Bruhn har
företagit en större undersökning å samma ort, som inbringat
2,007 bl. 16:o.
Fil. stud. Erik Jehpsson har undersökt målet i Häglinge,
där en samling på 2,257 bl. 16:o hopbragts.
Fil. kand. Nils Nilsson har i Brönnestad insamlat 1,711 bl.
16:o ock i Farstorp ock Vankiva gjort syntaktiska uppteckningar, utgörande 160 bl. 16:o.
Genom lektor J. Palm& har erhållits en äldre ordlista från
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Hörja, författad av lektor Peter Olsson, som i renskrivet skick
omfattar 339 bl. 16:o.
Ortsmeddelare ha varit: hr Ture Agrup för Vinslöv, kamrer N. Jönsson för önnestad ock hr Herman Nilsson för Stoby.
Agrup har insänt 5,454 bl. 16:0 ock Herman Nilsson 376 bl. 4:o.
Ö. Göinge h d. Ortsmeddelare har varit toffelmakaren
John Håkansson, Osby, som insänt orduppteckningar, utgörande omkr. 200 bl. 16:o.
Blekinge.
Bräkne h d. Fil. stud. Anna-Lisa Hedenström har för
Asarum ock Karlshamn i proseminarieuppsats behandlat
frågelista n:r 32.
Listers h d. Fil. kand. Bennie Bengtsson har å Nogersunds fiskläge i Mjällby insamlat 1,545 bl. 16:o. Densamme
har för Ysane besvarat frågelista n:r 3.
Medels t a ds h d. Komminister S. 0. Hansson har inlämnat ytterligare 215 bl. 16:o uppteckningar från Hasslö.
Fil. mag. Sven Hartman har i Fridlevstad åstadkommit en
ordsamling på 2,116 bl. 16.:o ock en del dialekttäxter å kvartblad.
Frihärre Erik Kruuse har undersökt målet i Eringsboda ock
inlämnat 1,255 bl. 16:o.
Fil. kand. Märta Pettersson har fortsatt undersökningarna
i Förkärla med ett resultat av 1,250 bl. 16:o.
Ö stra h d. Frihärre Erik Kruuse har gjort en undersökning i Torhamn, varigenom 1,701 bl. 16:o inkommit.
Halland.
Halland i allmänhet. Fil. d:r P. N. Peterson i Vallda
har såsom gåva överlämnat ett folioband, innehållande språkliga ock folkloristiska samlingar, utförda 1880-81 efter meddelanden av elever vid Hallands folkhögskola å Katrinebärg.
Materialet består dels av Petersons egna samlingar från Vanda,
dels samlingar från Faurås, Halmstads, Himle ock Årstads
härader i Halland samt från Kinds härad i Västergötland.
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F aur ås h d. Hr J. KaMn har insänt ytterligare 500 bl.
16:o uppteckningar från Fagered.
Halmstads h d. Fil. mag. Ingeborg Eftring har gjort
undersökningar i Slättåkra, varvid insamlats 1,520 bl. 16:o
ock 4 frågelistor besvarats, ock i Torup, där en ordsamling på
1,487 bl. 16:o åstadkommits.
Fil. mag. Sture Nilsson har för Getinge besvarat frågelista
n:r 29.
Ortsmeddelare har varit målaremästaren Karl A. Karlsson,
Harplinge, som insänt 290 bl. 4:o ock 1,007 bl. 16:o.
mle hd. Hr J. Kalffi har insänt en ordsamling på 2,108
bl. 16:0 jämte 43 bl. 4:o dialekttäxter från Skällinge.
Fil. stud. Lennart Larsson har som resultat av undersökning i Lindbärg inlämnat 1,400 bl. 16:o ock en proseminarieuppsats över Konsonantismen i Lindbärgsmålet.
Höks h d. Från hr Edvard Erlandsson ha inkommit ytterligare 3,231 bl. 16:o med uppteckningar över Veingemålet.
Tönnner sjö h d. Fil. mag. Ingeborg Eftring har undersökt målet i Eldsbärga, varvid 1,365 bl. 16:o insamlats
ock några frågelistor besvarats.
I samma socken har lantbrukaren Anders Bengtsson påbörjat arbete som ortsmeddelare.
År stads h d. Fil. mag. Sture Nilsson har undersökt
målen i Slöinge (1,560 bl. 16:o) ock Asige (1,441 bl. 16:o).
Småland.
Allbo h d. Ortsmeddelare ha här varit: Fröken Blenda
Andersson för Vislanda (291 bl. 4:o), snickaren Johan Nilsson
för V. Torsås m. fl. socknar (77 bl. 4:o, 1,779 bl. 16:o), kyrkovärden G. S. Olofsson för Vislanda (115 bl. 4:o), lantbrukaren
Olof Pettersson för Aringsås (481 bl. 4:o), lantbrukaren Karl
Sjöberg för Jortsbärga (101 bl. 4:o) ock skräddaremästaren
A. G. Strand för Slätthög (485 bl. 16:o).
Ovannämnde Johan Nilsson har dessutom berest stora delar av Kronobärgs län dels för de ovan (s. 154) omnämnda
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översiktliga arbetena, dels för anskaffande ock instruering av
ortsmeddelare.
Kinnev a Ids h d. Fil. mag. Ove Segerbäck har i Vederslöv hopbragt en samling på 1,462 bl. 16:o.
Som ortsmeddelare ha värkat: fru Jenny Danielsson för
Jät m. fl. socknar (788 bl. 4:o), lantbrukaren Gustav Håkansson för Almundsryd (155 bl. 4:o), lantbrukaren Emil Johansson för Bärgunda (103 bl. 4:o, 1,643 bl. 16:o), redaktör Axel
Magnusson för öja (538 bl. 4:o, 1,637 bl. 16:o) ock skräddaren Frans Petersson för Urshult (812 bl. 4:o).
Konga hd. Fru Sigrid Löfstedt har inlämnat 2,047 bl. 16:o,
utgörande resultatet av tidigare undersökningar i ö. Torsås.
Ortsmeddelare ha här varit: hr Gunnar Carlsson för Långasjö (173 bl. 4:o, 784 bl. 16:o), sömmerskan Rut Danielsson
för Uråsa (139 bl. 4:o), arbetaren Tor Krantz för Hovmantorp (237 bl. 16:o), chauffören Ernst Törnqvist för Väckelsång
(271 bl. 4:o, 773 bl. 16:o) samt fru Ida Winqvist ock fröken
Signe Winqvist för Linneryd (186 bl. 4:o).
Nor r vidinge h d. Fil. kand. Erik Johannesson har undersökt dialekten i Tolg med ett resultat av 1,324 bl. 16:o.
Hr Edvin Peterson har varit ortsmeddelare för Asa ock
insänt 100 bl. 4:o ock 1,396 bl. 16:o.
Sunner bo h d. Fäm ortsmeddelare ha här varit värksamma, nämligen kantor C. A. Ahlgren för Odensjö (139 bl.
16:o), fru Maria Hall för Ryssby (1,456 bl. 4:o), lantbrukaren
K. A. Larsson för Bärga (352 bl. 4:o, 1,509 bl. 16:o), fru Nilla
Sjulin för Hallaryd (159 bl. 4:o, 158 bl. 16:o) ock skomakaren Karl Svensson för Pjätteryd (1,364 bl. 4:o, 1,183 bl. 16:o).
S. Mör e h d. Som ortsmeddelare ha arbetat muraren Pär
Carlson för Torsås ock fru Lilly Olsson-Zacke för Söderåkra.
Den förre har insamlat 604 bl. 4:o, den senare 159 bl. 4:o ock
448 bl. 16:o.
Upp vidinge h d. Ortsmeddelare ha här varit: för Algutsboda lantbrukarna Arvid ock Karl Holmström (resp. 173 bl.
4:o ock 964 bl. 16:o); för Drev hr Sven Isaksson (425 bl. 16:o).
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Västbo h d. Fru Anna Nilsson har påbörjat arbete som
ortsmeddelare för S. Hästra.
Västr a hd. Fil. mag. Sonja Mb:Mu har gjort uppteckningar i Hylletofta, utgörande 24 bl. 4:o ock 806 bl. 16:o.
Fil. kand. Erik Artur Johansson har från Stockaryd inlämnat 1,421 bl. 16:o.
Frihärre Erik Kruuse har i N. Sandsjö insamlat ett ordförråd på 1,293 bl. 16:o.
Folkskollärare Karl Bäckstrand har för Almesåkra besvarat frågelista n:r 27.
Öland.
Algut sr ums h d. Fil. kand. Lage Nilsson har i socknarna Algutsrum, Glömminge, Mörbylånga, Resmo, Torslunda
ock Vickleby insamlat 740 bl. 16:o, till Wire delen ort- ock
personnamn.
Gräs går ds h d. Fil. kand. Lage Nilsson har i socknarna
Gräsgård, Kastlösa, Segerstad, S. Möckleby ock Ås insamlat
208 bl. 16:o, till större delen ort- ock personnamn.
Mö ckleby h d. Fil. kand. Lage Nilsson har i socknarna
Gårdby, Hulterstad, N. Möckleby, Sandby ock Stenåsa insamlat 1,779 bl. 16:o, därav en del ort- ock personnamn.
Runstens h d. Fil. kand. Lage Nilsson har i socknarna
Gärdslösa ock Runsten insamlat 136 bl. 16:o, ord ock egennamn.

Liksom föregående år meddelas här en översikt över 19321933 inkomna svar å frågelistor.
1. Mjölkhushållning
2. Tröskning
3. Personerna i gården ock
byn
4. Himlavalvet ock väderleken
5. Tid ock tidsindelning . ..
11 Sv. landsmål 1033

14
18
16
10
12

6.
7.
9.
10.
11.

Brännvinsbränning ....
Löv- ock mosstäkt . ....
Renlighet
Tilltal ock hälsningar. ..
Handel ock livet på färdvägar
13. Eld ock eldgörning

7
10
11
9
5
4
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14. Bin ock biskötsel
5
15. Hägnader
9
16. Brödet ock dess tillredning
14
17. Kolning
2
18. Tjärbränning
4
19. Nödbröd
4
20. Skor ock skotillvärkning 10
21. Strumpor, vantar m. m. 11
22. Träslöjd
9
23. Bysmide ock hovslageri 6
24. Skidor, snöskor, skrid1
skor
25. Slåtter
18
18
27. Äkerns beredning .

28. Idrottslekar
29. Rörelse
Vatten ock vattendrag
Uppfostran
32. Gåtor
33. Bygder ock orter samt
deras invånare
35. Tala ock tiga
36. Dop ock kyrktagning
Arbete, trötthet ock vila
Brott ock straff
Glädje ock sorg
Husdjursskötsel
Jord ock jordmån

4
10
9
11
3
2
2
1
1
1
1
3
2

Summa 277

Översikt av inkomster ock utgifter för budgetåret
V7 1932-H/6 1933.
1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomster:
293: 68
10.000: 96: 70
17: 67

Behållning 1 juli 1932
Statsanslag
Försålda inventarier
Räntor å i bank innestående medel

Summa kronor 10.408: 05
Utgifter:
Arvoden: till I. Ingers
» D. Wahlgren
Tillfällig arbetsjälp
Reseersättningar
Materiälier ock diverse expenser
Lån till Landsmålsarkivet för undersökningar
Behållning 30 juni 1933

4.100:
2.100: 50: 1.436: 65
1.967: 87
571: 52

10.226: 04
182: 01

Summa kronor 10.408: 05
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2. Redovisning för 1932 års lotterimedel ock landstingsanslag.
Inkomster:
637:08
Behållning 1 juli 1933
250:
—
Anslag av Kronobärgs läns landsting
150: —
» södra landsting
» Kalmar
100:-» norra
»
»
495: —
» Nämnden för blekingsk hembygdsforskning
22.000:
—
Lotterimedel
566: 50
Återlämnade reservuttag från Landsmålsarkivet
571: 52
Lån av statsmedel
Summa kronor 24.770: 10
Utgifter:
3.295: —
För undersökningar rörande Skåne
1.500: —
Halland
»
1.413: 75
Blekinge .
1.270: —
Småland
»
»
8.624:
83
Bygdemeddelare
Bearbetning av dialektmaterial från Listers
1.000: —
hd, Blekinge (gm J. Swenning)
281: 50
Resor
6.730: 17
Skuld till Skand. Kredit A.-B., Lund
520: 40 24.635: 65
Räntor ock folioavgifter
134: 45
Behållning 30 juni 1933
Summa kronor 24.770: 1(1

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns= ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola
mars 1933—mars 1934.
I. Organisation, val, antal sammanträden o. d.
Institutets styrelse har under arbetsåret haft samma sammansättning som vid slutet av föregående arbetsår, ock har
sålunda bestått av prof. Karlgren, ordf., prof. Li&n, vice ordf.,
major H. Jacobsson, skattm., prof. Lindroth, sekr. ock undersökningsledare, samt prof. Vising ock doc. Armini. Arbetsutskottet har bestått av prof. Lidffi ock Lindroth samt doc.
Armini.
Till revisorer för kalenderåret 1933 ha från Institutets sida
valts ingenjör H. Leffler med kommendörkapten E. Wetter
som suppleant, från Lärarerådets prof. Weibull med prof.
de Geer (sedermera avliden) som suppleant. Under arbetsåret ha hållits ett styrelsesammanträde ock tre sammanträden
inom Arbetsutskottet.
Såsom assistenter inom arkivet ha tjänstgjort: för ortnamnen fil. mag. Elov Andersson, för dialekterna fil. kand. Assar
Janzffi. Vissa löpande ärenden ha uppdelats mellan båda
assistenterna.

II. Ekonomi.
Av de genom Kungl. resolution av 20 maj 1932 till dialektock ortnamnsforskningen ytterligare beviljade lotterimedlen, har
Institutet under 1933 uppburit dels de tillförsäkrade 8.000 kr.
för dialektforskningen, dels 1.500 kr. för uppteckningen av
ortnamnsformer i bygden (jf; föregående årsberättelser), bådadera avsedda för ett år. Dessutom har Institutet genom kungl.
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resolution av den 2 juni 1933 fått sig av en dragning under
1934 garanterade ytterligare 7.700 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 1933 följande utgifter skett:
1. Utgifter ur ortnamnsmedlen.
Ortnamnsuppteckningar i bygden:
Kareby, Inlands Södre hd
Solbärga, Inlands Nordre hd •
Vette hd
Bokenäs ock Dragsmark
Orust Västra hd
Sanne ock Foss

2.

kr.
»

115: —
300: —
512: 70
»
225: —
»
70: —
»
375: —
Summa kr. 1.597: 70

Utgifter ur dialektmedlen.

a) Komplettering med »stommen»

kr.
»
Besvarande av frågelistor
Andra poster:
»
Till sekreteraren-undersökningsledarens arvode
»
Arvode åt dialektassistenten
»
Stämpling av lappar
»
Expenser
»
Litteratur ock bindning
Lösen av kungl. resolution
»
Resebidrag
Summa kr.

1.714: 05
1.250: —
1.100: —
4.177: 50
24: 35
200: —
107: 05
45: —
30: —
8.647: 95

Översikt av lotterimedelskassornas ställning
den 31 dec. 1933.

1. Dialektmedlen.
Behållning från 1932
Uppburna under 1933
Räntor

kr. 4.208: 73
» 8.000: —
93: 75
Summa kr. 12.302: 48
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Utgifter
Saldo: behållning till 1934

1938-1934

kr. 8.647: 95
» 3.654: 53
Summa kr. 12.302: 48

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kr. 7.700: —.
2. Ortnamnsmedlen.
Uppburna under 1933
Brist att betäcka 1934
Brist från 1932
Utgifter under 1933

kr. 1.500: —
» 1.003: 50
Summa kr. 2.503: 50
kr.
905: 80
» 1.597: 70
Summa kr. 2.503: 50

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kr. 1.500: —.
Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under kalenderåret 1933, samt med avseende på Institutets ekonomiska
ställning i det hela vid slutet av nämnda år, hänvisas till den
i högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen.
III. In stitutets 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:
«
Brita Jona ss o n, Jordbrukstermer ur Forshällamålet
(proseminarieuppsats från Uppsala).
Bengt H olmb er g, Förekomsten av Viby-i ock Viby-e
i Lå'ngelanda ock Stala socknar.
K. H. L indb er g, Anteckningar om språket i Vette hd.
H ans R y db o, Anteckningar till E. Walbergs (otryckta)
uppsats om Tanumsmålet.
Harry Ar min i, Några anteckningar till OGB III.
K. A. F a g e r lin d, Göteborgsmålet, särskilt med hänsyn
till vulgärspråket. I. De enskilda ljuden (förf. 1922-23).
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IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.
1. Undersökningsledarens egna arbeten.
Undersökningsledaren har under arbetsåret redigerat del V
av Institutets skriftserie, som utkom i febr. med följande
innehåll:
Förord;
Hjalmar Lindroth, Berget Fontin vid Kungälv;
Evald Li~, Till frågan om namnet Fontin;
Roger Wadström, Vattenkvarnen i Norum;
Sylve Larsson, Namn på fiskar ock fåglar i Fjällbacka
skärgård;
Assar Janza., Lite bohuslänsk språkgeografi;
Olof Hasslöf, Ostronfisket i Askums socken på Sotenäset;
David Palm, Barnasjön ock liknande namn;
Gustaf Lannestock, Torvupptagning i Landa socken, norra
Halland;
Hjalmar Lindroth, Håltsunga, ett namn med underliga öden;
Mikael Wikander, Om fisket i Löfta å i norra Halland, ock
i närbelägna vattendrag;
Ordregister.
Namngranskningen inom länet för Ekonomiska kartvärkets
räkning har fortsatts. Motsvarande uppgift har utförts åt
Kungl. Sjökartevärket beträffande de nya sjökorten 276 a ock
277 a. I samband därmed har undersökningsledaren i Seglarbladet 1933, nr 13 publicerat en artikel om »Det nya sjökortet
över Göteborgs skärgård». Han har dessutom i »Bohuslänska
Studier tillägnade landshövdingen 0. von Sydow 12 juli 19331
offentliggjort en berättelse över Institutets värksamhet under
dess första 15-årsperiod (1917-1932), samt i Arkiv för nord.
filol. Bd 49 en anmälan av G. Indrebo »Stadnamn fraa Oslofjorden». Med anslag från Hvitfeldtska stipendieinrättningen
har undersökningsledaren under sommaren genom resor i norra
Bohuslän förberett en översiktlig behandling av förhållandet
mellan ortnamnen ock bebyggelsen i landskapet, avsedd att
tryckas i Göteborgs ock Bohusläns fornminnesförenings tidskrift.
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2. Av Institutet igångsatta arbeten.
Assistenten Elov Andersson har väsentligen varit sysselsatt
med att utarbeta manuskript för OGB IV (V. Hisings hd) samt
med fortsättningen av det i föregående årsberättelse omnämnda generalregistret över länets ortnamn.
Assistenten A. Janzffi har i stor omfattning fortsatt med
att på grundval av dialektsamlingarna utarbeta översikter över
olika spörsmål rörande dialekterna inom länet (jfr föreg.
årsberättelser). Han har ävenledes fortfarande omhänderhaft
anordnandet av kompletteringen med stommen, ävensom allt
det arkivarbete, som därmed sammanhänger. I tryck har J.
under arbetsåret publicerat: Konsonantstammarnas plur. i sydöstnorskan ock nordbohuslänskan (Arkiv f. nord. filol. 49, s.
24-29) ; Några bohuslänska vattendragsnamn (Bohuslänska
studier tillägnade landshövdingen 0. v. Sydow, s. 224-242) ;
Vokalassimilationer och yngre u -omljud i boh. dialekter
(= Gbgs Kungl. Vetenskaps- ock vitterhetssamh. handl., Fämte
följden, Ser. A, Bd 3, nr 5, 91 s.) ; Lite bohuslänsk språkgeografi
(SIOD 5, 65-84).
Kompletteringen med jälp av stommen har fortsatts; den
har avslutats även i Stångenäs ock Kville hd, fortsatts i Orust
Västra ock Askims hd samt påbörjats i Sävedals ock Vette hd.
Blott i Sörbygdens hd har ännu intet arbete med stommen
utförts. Uppsala landsmålsarkivs frågelistor ha i stor utsträckning kommit till användning, ock monografier, fördelade över
länets skilda delar, ha på grundval av dem utarbetats.
Kompletterande samlingar av typord för de ovannämnda
grammatiska översikterna ha av Institutets utsända upptecknare gjorts i ytterligare 11 bohuslänska socknar.
Både de nu nämnda fältarbetena ock ortnamnsuppteckningarna i bygden (se II) ha bekostats av lotterimedel.

V. Undersökningsledarens undervisning.
Någon instruktionskurs i dialektuppteckning hölls icke v. t.
1933, då Institutet förfogar över ett tillräckligt antal skolade
upptecknare för fullföljandet ock avslutandet av fältarbetena.
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Under h. t. ock början av innevarande v. t. har undersökningsledaren föreläst över Svensk ljudlära. Det högre seminariets
övningar i Språklig »systemologi» ha under h. t. till stor del
berört bohuslänskt material.

VI. Undersökningsledarens resor.
Utom de under IV. 1 omnämnda forskningsresorna inom
Bohuslän kan nämnas undersökningsledarens deltagande, i
egenskap av styrelseledamot, i Gustav Adolfs Akademins högtidssammanträde i Uppsala den 6 november.
Göteborg den 14 mars 1934.
Bernhard Karlgren.
Johan Vising.
Harry Armini.

Evald LidAn.
Herbert Jacobsson.
Hjalmar Lindroth.

Namnförteckning.
Gei je r, Her ma n, stockh., fil. dr (Upps.), professor, före:
ståndare för landsmålsarkivet i Uppsala:
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1932-1933. S. 93147.
H er leniu s, E m ii, värml., teol. o. fil. kand. (Upps.), lektor
vid allm. lärovärket i Falun:
Ett religiöst rabalder på 1830-talet. S. 15-26.
Liljedahl, Nils Axel, göteb., fil. Mag. (Gb.) :
Bidrag till kännedomen om 5-ljuden i Göteborg, deras
uppkomst ock bildningssätt. S. 27-69.
L in dr ot h, H jalma r, stockh., fil. dr (Upps.), professor
vid Göteborgs högskola:
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola mars 1933—mars 1934.
S. 164-169.
Lin dqvis t, N a t a n, östg., fil. dr (Upps.), docent, föreståndare för landsmålsarkivet i Lund:
Årsberättelse för. landsmålsundersökningarna i Lund
1932-1933. S. 148-163.
Lundel 1, J. A., kalm., fil. dr (Upps.), professor vid Uppsala universitet:
Grov ljudbeteckning för folkmål. S. 5-14.
Tiber g, N il s, gotl., fil. lic. (Upps.) :
Estlands-svenska ock estniska. S. 70-92.
Till årg. 1933 höra som bilagor:
Svenska personnamn från medeltiden, antecknade ock ordnade av Magnus Lundgren, Erik Brate, E. H. Lind, s.
323-369 (bd X. 6, 7 = nr 203).
Folklekar från Västergötland, samlade ock utgivna av Sven
Lampa, s. 115-189 (bd XIX. 1 = nr 204) .Sägner ock händelser, upptecknade i Västmanland av Erik Bore
(B. 31 = nr 205).
Nuckömålet, av Gideon Danell, s. 181-244 (nr 206).

Résumés.
Ecriture en gros pour les patois, par J. A. L u n d e il, pp.
5-14.
Caractå.e romain (au contraire, l'&riture exacte phonRique
toujours en italiques). Sont excluses les lettres c, q, x, z;
ajoutes f, B, 0.

Troubles religieux, il y a cent ans, dans la province de Småland, par E. H er leniu s, pp. 15-26.
Paroisse de Rumskulla (gouv. de Kalmar). Un paysan se pr&
sente comme divinement inspiré et gagne beaucoup d'adlArents.

Recherches du groupe phonRique 5 (fr. ch), dans le parler
du Gotembourg, par N. A. Liljedah 1, pp. 27-69.
Recherches daaillees å l'aide de l'oreille et d'instruments.
Auprs diverses variWs de f et de 5 (j), l'auteur äablit une nouvelle consonne f.

Le suklois de l'Estland et la langue estonienne, par N. T ib e r g, pp. 74-92.
Compte-rendu d'une thése, preserite å la faculM des lettres de
Dorpat par M. Paul Ariste. Les deux langues se sont influences r&iproquement dans la prononciation, et il y a des emprunts
de mots des deux eines.

Recherches sur les dialectes et les traditions populaires de la
Sukle, diriOes par les Archives d'Upsal pendant l'ann6e
budgRaire 1932-1933. Compte-rendu par H. Gei je r,
p. 93-147.
Or g anis atio n: Direction, chef et collaborateurs les memes
que Pann& prk&lente. A c cr oi s s em e nt des archives:
mots de patois 44.000 fiches in 8:o; environ 72.000 fiches in
16:o; notices de grammaire 530 feuilles in 4:o; rOonses aux
questionnaires 16.600 feuilles in 4:o; d'autres notices de traditions poRiques, croyances et moeurs 13.100 feuilles in 4:o; m&
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lodies pres de 300 feuilles in 4:o. V o y ages et trav aux
des employes et d'autres personnes, engagees pour les recherches (province par province). R e cettes et dep ense s:
somme totale (sans compter les salaires des trois employes ordinaires) 113.216: 29 cour. suedoises, dont allocations du gouvernement 22.000 cour., du gain de la loterie de Fetat 80.000
cour., allocations de conseilles generaux 3.000 cour., donations
de particuliers 650 cour.
Recherches sur les dialectes populaires diriOes de Lund pendant l'anne'e budgRaire 1932--33, par N. Lindqvis t,
pp. 148-163.
Organisation et economie: chef des archives N.
Lindqvist; allocation du gouvernement 19.780 cour. (dont 9.780
salaire du chef); de plus 15.000 cour. du gain de la loterie de
retat. A c cr oissemen t: 3 cahiers de formats divers, 11.241
feuilles in 4:o, 94.445 fiches in 8:o (dont 2.875 noms de personnes et de lieux). On a commence des recherches sur la geographie de certains groupes de mots. Reelles 277 reponses aux
questionnaires. Materiaux reeus des 5 provinces merid. de la
Suede.
L'institut de recherches sur des noms de lieux et des dialectes
å l'Ecole des hautes &udes å Gotembourg pendant les aniAes 1933-1934, par H j. L in dr ot h, pp. 164-169.
Organisation et employes comme auparavant. Allocation
du gain de la loterie de retat 13.802 cour. A c r oissement
des archives: 6 traites de grammaire et diverses collections de
noms de lieux et mots de patois. Enseignement et voyages du
chef.

Innehåll:
Grov ljudbeteckning för folkmål. Av J. A. L nudel 1. S.
5-14.
För grov beteckning (i antikva) användes det vanliga alfabetet med undantag av c, q, x, z; med tillägg av f, B, o (vid behov med tillägg av andra tecken ur landsmålsalfabetet). Varje
bokstav användes alltid i samma betydelse. Som prov följa
fyra stycken från Småland, Uppland, Jämtland ock Gotland.
Ett religiöst rabalder på 1830-talet. Av Emil H er 1 eniu s.
S. 15-26.
En dräng Daniel Carlsson uppträder, huvudsakligen i Rumskulla socken av Kalmar län, som gudaingiven profet ock vinner
många anhängare.
Bidrag till kännedomen om f -ljuden i Göteborg. Av N. A.
Liljedahl. S. 27-69.
Detaljerade undersökningar av en mängd personer, med instrumentala jälpmedel. Utom f ock 5 () i flere varieteter konstaterar förf, tillvaron av ytterligare ett f-ljud, som förf. tecknar f.
Estlands-svenska ock estniska. Av Nils Tiberg. S. 74-92.
Rec. av en akad. avhandling av P. Ariste, ventilerad vid Dorpats
universitet, rör, ömsesidig påvärkan mellan svenska (närmast
Dagö-svenska) ock estniska, i fråga om uttal ock ordförråd.
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1932-1933. Av H.
Geijer. S. 93-147.
Förvaltning, ekonomi ock personal: av statsanslaget 51.100 kr. gingo till löner till Geijer, Götlind ock Levander sammanlagt 29.100 kr., till övriga utgifter 22.000 kr.
(expeditionspersonal ock extra arbetsjälp 13.800 kr., resor 6.000
kr., materialier ock expenser 2.200 kr.). Av lotterimedel tilldelades arkivet 80.000 kr. Av sådana medel har för dialekt-
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undersökningar använts kr. 36.369: 90, för folkminnesundersökningar kr. 26.923: 51, för gemensamma kostnader kr.
16.879: 31. Styrelsen densamma som föregående år. Ledningen
av folkminnesundersökningen fortfarande anförtrodd åt fil. dr
Å. Campbell. Personalen i stort sett densamma som tidigare:
säx avlönade av statsanslaget, säx av lotterimedel för fult tjänstgöring, fämton honorerade av lotterimedel ock gåvomedel för
delad tjänstgöring. Samlingarnas tillväxt ock användning: oktavkort för ordboksmaterial 44.000; andra
ordsamlingar m. m. omkring 72.000 lappar i sedåformat; grammatiska anteckningar omkr. 530 bl. 4:o; svar på frågelistor
rör. folkmål omkr. 13.000 bl. 4:o; svar på frågelistor rörande folklore omkr. 3.600 bl. 4:o; andra uppteckningar rörande
folkdiktning, tro, sed omkr. 13.100 bl. 4:o; melodier inemot 300
bl. 4:o; 102 anteckningsböcker från resor m. m.; 600 blad teckningar; 1.068 fotografier o. s. v. Antalet besök 3.910; utlånade
1.109 vol. Arkivarbeten ock materialets bearbetning: allmän redogörelse; för enskilde medarbetares
värksamhet, dels ordnad efter personer, dels landskapsvis. 20
nya frågelistor utsända i hektografi ock maskinskrift, ingen
tryckt; tryckta »frågekort». R eso r: under sammanlagt 48
månader ha 56 personer gjort resor i 21 svenska landskap ock
Estland. Sammanlagd reskostnad kr. 18.902: 60. Inkomster
ock utgif te r: tabellarisk sammanställning av vad som i
huvuddragen meddelats i första kapitlet. Slutsumman av utgifter ock inkomster balanserar för alla arkivets kassor tillsammans på kr. 113.216: 29. Härtill komma två enskilda styrelser
för var sitt landskap, Östergötland ock Västergötland. Genom
tillägg av dessa styrelsers inkomster ock utgifter stiger slutsumman till kr. 111131: 83. Landsmålsarkivets behållning vid årets
slut uppgick till kr. 4.392: 50.
Årsberättelse för landsmålsföreningarna i Lund 1932-1933
[av N. Lindqvist]. S. 148-163.
Organisation, ekonomi, förvaltning: som styrelse har Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna fungerat;
föreståndare doc. N. Lindqvist; statsanslag 19.780 kr. (varav
9.780 kr. utgjort avlöning åt föreståndare), dessutom av lotterimedel 15.000 kr. ock från två landsting i Småland 500 kr.
Personal ock tjänstgöringsförhållanden: samma biträden som föreg. år (Ingers ock Wahlgren). Samlin garnas tillväxt, uppställning ock vård: under året
ha tillkommit 3 hh. i olika format, 11.241 blad i 4:o, 94.445 blad
16:o (därav 2.872 namn), ock 56 bl. av växlande format. Ett
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preliminärt sakregister har uppgjorts. Arkiv arbete n,
materialets bearbetning ock tryckning: en dialekt-geografisk undersökning av vissa kulturords utbredning har
börjats, ock en stor samling av ort- ock personnamn har anlagts. Insamlingsarbetet: redcbgörelse härad för härad
i 5 sydsvenska landskap. 277 svar på frågelistor ha inkommit.
Inkomster o.c k utgifter: utgifter (utom föreståndarens
lön) kr. 17.905: 48; behållning vid årets slut kr. 134: 45.
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola mars 1933—mars 1934 [av
H j. Lindroth]. S. 164-169.
Organisation, val, antal sammanträden. Ekon o m i: av lotterimedel har institutet haft att tillgå för dialektundersökningar (anslag för 1932 ock 1933) kr. 12.302: 48, för
ortnamnsforskning kr. 1.500: —. Ar k i v: bl. a. ha tillkommit 6
avhandlingar av grammat. innehåll samt uppteckningar av namn
ock ord. Utförda ock igångsatta arbeten: av institutets skriftserie har del V utkommit. Ortnamn ha granskats
för ekonomiska kartvärket ock sjökartevärket. Ledarens
undervisning ock resor.

Redaktion: professor J. A. Lundell i Uppsala med biträde
av prof. A. Kock ock bibliotekarien A. Malm i Lund, professor T. Karsten i Helsingfors.

För årg. 1933 har tidskriften av allmänna medel haft ett
understöd å 5,400 kr.
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