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Ett häxerimål i Leksand 1916.
Av EMIL HERLENIUS.
Att ännu mycken 6vertro finnes kvar ute i dalabygderna,
ock att samvetslösa personer ockra på densamma, är ett
beklagligt faktum. Följande händelse, som på våren 1916
passerade i Leksand, är ett bevis bland de många.
I slutet av 1880-talet inflyttade till Leksand en man från
Norrland vid namn N. Larsson ock övertog ett turisthotell.
Han hade kort förut gift sig med en flicka av tattarsläkt,
Lovisa Pettersson, född i Sundborn 31 juli 1863. Hännes
släkt, de i stora delar av Dalarna ökända s. k. »TattarPetterssons», hade allt annat än gott rykte. Fru Lovisa
började Snart i Leksand göra sig känd för kvacksalveri,
ock hon hade därvidlag lärt mycket av sin moder, som
ansågs synnerligen skicklig i att bota sjuka kreatur. Äktenskapet tycks ej ha varit vidare lyckligt, ock då hotellrörelsen
gick med förlust, reste mannen till sin hembygd för att
söka sin utkomst på annat sätt, ock han avled i Sundsvall
den 16 november 1896. Änkan hade förut flyttat med sina
barn till Falun, där hon sammanbodde med en bläckslagare
vid namn P. J. Hallgren. Med honom fick hon en dotter,
Hildur, född den 2 augusti 1894. Den uppfostran, som
detta barn erhöll, var naturligtvis ej den bästa, ty modern;
som i Falun gjorde sig känd under namnet »Skojar-Lovisa»,
sysslade fortfarande med sitt yrke, ock fadern, som var en
duktig arbetare, var rätt begiven på spritdrycker. År 1910
tillgrep Hildur från en kvinna i grannskapet ett guldur, ock
då hon sökte avyttra det hos ett par urmakare, blev hon
fast ock dömdes till två års straffarbete, villkorlig dom.
Ett par år därefter gifte hon sig med en plåtslagare vid
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namn Erik Gustav Jansson ock fick i sitt äktenskap en
ock en son. Hon hade vid denna tid angripits av
lungtuberkulos, så att hon vårdades å sjukhus. Därefter hade
hon blivit intagen på ett sanatorium, men efter en natts
vistelse hade hon rymt därifrån, varefter hon vårdades i
hemmet.
Ar 1915 fick »Skojar-Lovisa» besök av en medelålders
gift kvinna från Leksand, Brita Eriksson i Västanvik. Denna
hade rest till staden för att få lasarettsvård för sin dotter, men
då hon fått höra, att »Lovisa Larsson kunde bota sjukdomar bättre än alla doktorer», hade hon vänt sig till
hänne, som hon antagligen förut kände till, men lyckt vara
för dyr. Hemkommen berättade hon alltsammans för sina
båda ogifta systrar, Saras Anna ock Saras Karin Ersdotter
i Sundsnäs. I synnerhet den förstnämnda var mycket fallen
för skrock ock hade satt till mycket pängar på en klok
gumma, hustru Emma Dahlström i Torrbärg, Siljansnäs
socken. Denna hade genom att »kasta ut» avvänt olyckor
flerfaldiga gånger, när personer »råkat i ont för oväder ock
vind». Hon hade emellertid nyligen dött, ock de båda kullorna, som känt sig rådvilla en tid, gladdes över att åter
kunna anlita någon, som de kunde ha förtroende för. Saras
Karin, som kort förut flyttat till Gävle ock där öppnat en
mjölkaffär, uppsökte på nyåret 1916 »SkojarLLovisa» för
att få bot för något illamående, men denna begärde för sin
behandling minst 30 kronor, vilket Karin ej ansåg sig ha
råd att betala, varför saken förfallit. Hildur Jansson hade
varit närvarande vid de båda systrarnas besök, ock såväl
hon som hännes mor fingo klart för sig, att här kunde vara
tillfälle att förtjäna pängar.
I slutet av mars sände Hildur Jansson till Karin följande
brev:

-dotter

Fröken Karin!
Vet att ni är förföld av elaka människor. Ni och er
hjärtevänn sväfvar i fara. Han älskar er och ni honom har
jag genom experiment sett. En av era grannar kom till mig
för att få ett medel att skilja er åt. Men jag såg i deras
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brännvin att ni var den som skulle skyddas. De voro elaka.
De ville taga honom från eder.
Vill ni hava hjälp skriv till poste restant Falun och
skicka litet brännvin att se i.
Adress Fru H. Jansson. Posterestant Falun.
Svar emotses fortast möjligt. Bed er syster att även hon
skickar litet brännvin får hon hjälp.»
Detta brev sände hon till Leksand, där det bröts av
systern Anna, som naturligtvis blev mycket förskräckt. Dagen
därpå, den 29 mars, kom Hildur Jansson själv till Sundsnäs
ock frågade efter Karin Eriks.son. Saras Anna svarade,
att systern nu bodde i Gävle, ock frågade: »Var är Ni
ifrån?» — »Från Falun», blev svaret. »År det Ni, som skickade brevet då, som kom i går?» — »Ja» — Saras Anna frågade därefter, om någon person från trakten varit hos
Hildur Jansson, men fick till att börja med intet bestämt
svar. I stället började Hildur J. utfråga, hurudan egendomen
var, om den gav god avkastning m. m. Svaret blev: »Inte
har jag så stor egendom». — Därpå berättade Hildur Jansson, att det var en grannkvinna, som ville ha Saras Anna
undan från egendomen, ty den passade så bra åt en son till
hänne. Denna granne hade förut fått jälp av en annan
kvinna, som var förfaren i mycket, men nu hade denna
rest långt bort, varför grannkvinnan vänt sig till Hildur
Jansson, om vars kunnighet hon hört mycket, men denna
hade svarat: »Nu är du ute på ett ont ärende, så nu kan
jag inte jälpa dig». — Kvinnan hade brännvin med sig, ock
i detta såg Hildur Jansson tydligt, vilka det var, som voro
i fara, ock nu kom hon för att vara till jälp. Hon begärde
50 kronor, som hon genast erhöll, och lovade å sin sida
att avjälpa allt, som de voro utsatta för, både Anna ock
Karin, ock hon lämnade dem även var sin litet medicin, som
de skulle taga för de invärtes sjukdomar, som de ledo utav.
Dagen därpå for hon, sedan hon erhållit Karins adress i
Gävle. Saras Anna sände till systern en liter av medicinen
jämte brevet ock relaterade de olyckor, som förekommits,
ävensom kostnaderna för jälpen.
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Den 1 april kom Hildur Jansson igån till Sundsnäs ock
uppsökte där Saras Anna, som emellertid var utgången. Då
hon kommit igän, berättade Hildur Jansson, att hon under
de timmar, då hon satt ock väntade, hade sett ock hört
mycket. Hon 'hade nämligen förnummit några misstänkta
ljud, ock då hon skyndade ut, såg hon den omtalade grannkvinnan i färd med att under förstubron gräva ned ett
paket, som var av den beskaffenheten, att Anna skulle bli
olycklig ock få gå till döden. De voro tre, som skulle jälpa
till med samma sak, men Hildur Jansson grep in ock skrämde
kvinnan så, att hon tog sitt paket med sig ock gick. Vidare
tvangs hon att inom åtta dagar erlägga 100 kronor, »annars
skulle Hin ta hänne». — Saras Anna trodde blint på alltsammans ock tyckte, att Hildur Jansson, som ombads att
stanna kvar över natten, hade gjort en riktig bragd.
Dagen därpå kom till Sundsnäs en kulla, Blom Karin
Andersdotter i Västanvik, som hört talas om besöket. Hon
klagade över illamående, ock Hildur Jansson lovade att
göra hänne frisk mot en ersättning av 70 kronor. Blom
Karin gick genast efter pänningsumman, som hännes bror
lämnat hänne i förvar, jämte litet brännvin att se i, ock
fick en liter medicin. Senare på dagen kom en annan kvinna,
hustru Sunds Margreta Andersdotter, som också ville ha
jälp, såväl för sig själv som för sin man; men då medicinen
skulle kosta 20 kronor, ansågs detta för dyrt, så att det
blev ingen affär utav.
Dagen därpå reste Hildur Jansson därifrån ock begav
sig till Gävle, där hon uppsökte Karin Eriksson, Saras
Annas syster. Av hänne fordrade hon 100 kronor för att
bringa jälp. Detta avböjdes till att börja med under hänvisning till den betalning, som hon redan fått. Men hon framhöll,
att hon ovillkorligen måste ha pängarna, i annat fall gjorde
jälpen ingen nytta. Karin blev till sist så uppskrämd genom
hotelser om, stora faror, att hon lämnade pängarna, oaktat
hon hade det mycket svårt, ty hännes affär gick ej bra.
Den 6 april reste Hildur Jansson för tredje gången till
Sundsnäs, dit hon anlände sent på kvällen. Hon dukade
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nu upp en historia, att hon kom direkt från Orsa, där
hon jälpt en fjärdingsman, som onda människor ville ha
från hans plats. Då hon för hans räkning såg i brännvin,
upptäckte hon samtidigt, att Saras Anna ock hännes systrar
voro i så stor fara, att hon genast måste komma till deras
jälp; i annat fall skulle alla tre systrarna inom en månad
eller två vara döda av järtslag. Det var förskräckliga saker,
som hon både sett ock varit ute för. Då hon kom in på gården, hade fäm stora ormar kommit emot hänne med ett ilsket
väsande. De hade klängt sig fast vid hännes ena arm, så
att hon måste kämpa mot dem en lång stund, ock hon var
därför alldeles öm i hela kroppen. De voro sända av grannkvinnan, som fått jälp av »en, som var mycket kunnig».
Grannkvinnan hade för avsikt att redan samma kväll »kasta
ut» framför Saras Annas dörr, så att denna »skulle stupa
direkt i det onda». Hildur Jansson kunde dock jälpa systrarna ock rädda deras liv, ty »om fienderna slogo ut Min
gånger, skulle hon slå ut sju gånger». De medel, som hon
hade med sig, voro dock mycket dyra. De bestodo nämligen
av rötter, som hämtats upp dels av hännes broder från en
läjonkula långt bort i fjärran land, dels av en missionär
från bottnen av en flod i Amerika. Båda personerna hade
därvidlag varit nära att sätta livet till. Pängarna måste anskaffas genast, ock priset var 200 kronor för varje syster.
Saras Anna begav sig dagen därpå ut i bygden för att låna,
men då hon ej lyckades, sade hon, att då fick hon väl dö.
Hildur Jansson svarade: »Skulle du vilja dö då, förrän
Gud vill, att du skall dö? Skulle du inte vilja leva, så
länge Gud vill, då jag kan kasta ut, så att du kan få
leva?» — »Ja, du får det väl då», svarade Saras Anna ock
tillade, att hon följande dagen skulle skaffa pängar. Hon
lyckades också att få två borgesmän för ett lån å 400 kronor
i Leksands sparbank. Kvällen förut hade Hildur Jansson
»kastat ut» för första gången, ock även nu visade sig de
stora argsinta ormarna, nu dock blott tre till antalet. , Men
de hade blivit besegrade, ock nu kunde Saras Anna vara
förvissad om att allt ont var försvunnet genom den kraftiga
kuren.
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Saras Anna sände emellertid bud på sin gifta syster,
Brita Eriksson, emedan hon var orolig också för hänne.
Då Brita anlände, klagade hon över dålig mage, över sin
svärmoder, som ville ha hänne från gården, ock över grisen, som var sjuk. Hon frågade, vad det skulle kosta att
bli jälpt; men då hon hörde, att det var 200 kronor, ville
hon ej betala, utan gick sin väg.
Ryktet om Hildur Jansson ock hännes kurer spred sig
litet varstädes i socknen ock kom snart till landsfiskalen,
som den 23 april hade ett samtal med hustru Brita Eriksson
ock hännes man, byggmästaren Daniel Eriksson i Västanvik.
På grund av deras berättelser lät han anhålla Hildur Jansson, som åter anlänt till Leksand. Denna måste erkänna,
att hon av Saras Anna Ersdotter, hännes syster Karin Eriksson ock Blom Karin Andersdotter erhållit tillsammans 570
kronor, men detta vore blott lån, som skulle återbetalas.
På tillfrågan svarade hon, att hon ej hade förmågan att
se något i brännvin ock att hon ej trodde på sådant; men
då folk bad hänne, hade hon gjort dem till viljes, »ty nog
kunde hon se lika bra som den där Emma Dalström i Torrbärg». Den medicin, som hon använt, var »amerikanskt
järnextrakt», som hon inköpt i en diversehandel i Falun för
1 krona ock 25 öre per paket. På sista tiden fick dock
detta ej försäljas. För en sats på en liter tog hon 12
kronor, för två satser 20 kronor. På landsfiskalens fråga:
»Vad skulle Ni ha gjort, om Ni även fått 200 kronor av
Brita Eriksson?» svarade hon helt ogenerat: »Jag skulle
ha givit hänne amerikanskt järnextrakt». Tillfrågad, om
hon ej insåg, huru illa hon burit sig åt, svarade hon, att
hon vore sjuk ock måste ha pängar till sanatorievård.
Hännes mor skulle nog jälpa hänne att återbetala summan,
varför saken väl ej anginge någon annan.
Landsfiskalen instämde Hildur Jansson till Leksands vårting, där hännes sak förevar den 2 maj. Då målet uppropades,
inställde sig modern som ombud ock framvisade ett läkareintyg, att dottern genom sjukdom var förhindrad infinna
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sig. Fru Larsson hade, innan hon bevistade tinget, besökt
Saras Anna ock fått hänne att tillsammans med systern
Karin utfärda ett intyg, att pängarna vore att betrakta som
lån ock ej som ersättning för undfången jälp. Det ligger nära
till hands att förmoda, att hon härvidlag hotat med sin trollkunnighet, ifall hon ej fick sin vilja fram. Inför rätta uppträdde hon med en aldrig sinande svada ock beklagade sig
över dottern, som till följd av sin sjukdom vore högeligen
hysterisk ock ej fullt tillräknelig. Aldrig hade hännes dotter
förut sysslat med häxeri, ock det var nog Saras Karin, som
genom brev ock samtal förlett hänne därtill. Då dotterns
brev framvisades, förklarade modern, att hon ej kunde känna
igän sin dotters stil, ock yttrade som sin förmodan, att
Karin själv skrivit det. Hon fordrade, att hela åtalet skulle
nedläggas, alldenstund hon för sin dotters räkning utfärdat
en revers på 570 kronor. Då denna revers företeddes, befanns den dock vara så formulerad, att den egentligen ej
hade något värde.
Målet uppsköts till höstetinget, då svaranden skulle personligen infinna sig.
Då målet den 24 oktober påropacIP-s, var Hildur Jansson
dock ej närvarande, utan hade lämnat fullmakt till en
advokat samt ett läkareintyg, att hon var sjuk ock sängliggande. Saras Anna inlämnade en skrivelse, vari hon redogjorde för Hildur Janssons alla besök hos hänne ävensom
moderns ock medgav, att hon till denna senare skrivit
under ett erkännande, att pängarna vore att anse som lån,
ehuru detta ej var med sanningen överensstämmande. Hon
uttalade sin önskan, att Hildur Jansson, om vars goda avsikter hon allt fortfarande var övertygad, ej skulle få något
straff, ifall pängarna återbetalades. Tydligen hoppades hon
alltjämt, att denna skulle kunna jälpa hänne, om hon
komme i trångmål. Då åklagaren gjorde hänne föreställningar
om gagnlösheten att i dylika fall lita till jälp av kloka gummor, förklarade hon, att hon ej vidare skulle göra detta,
men tillade resignerat: »Jag får väl dö då!»
Under hösten hade Saras Anna tydligen fått klart för
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sig, vem den grannkvinna var, som ville hännes undergång,
ty under slåtterarbetet hade hon till en hustru Anna Danielsdotter yttrat, att denna ville taga livet av hänne, »ty detta
hade den kloka sagt».
Hustru Brita Eriksson, som därefter hördes, förklarade,
att hon först betvivlat Hildur Janssons förmåga, men efter
samtalet med hänne hade hon blivit så uppskrämd, att
hon ej visste, vad hon skulle tro. Priset för jälpen hade hon
emellertid funnit alldeles för dyrt. På frågan om botandet
av grisen svarade hon med en viss förlägenhet, att hon nog
trodde, att Hildur Jansson skulle kunna göra det, men
hon hade dock vänt sig till en veterinär.
Slutligen hördes Blom Karin, hon berättade om sitt besök
ock tillade, att hon ständigt blivit illamående av medicinen.
På fråga, hur hon så hastigt kunnat få förtroende för en
person, som var hänne fullkomligt främmande, svarade hon
med eftertryck: »Ja, var det inte märkvärdigt!»
Saken uppsköts till vårtinget 1917, då svaranden själv infann sig. Hon nekade då till allt, som lades hänne till
last. Aldrig hade hon sysslat med häxeri eller sett i brännvin.
Ingen medicin hade hon lämnat, ej häller hade hon begärt
pängar av Brita Eriksson. Hon hade endast begärt ock
erhållit ett lån för vistande på sanatorium. Moderns uppgifter vore oriktiga, nämligen att Saras Karins brev ock
samtal hade förlett hänne. Då hon förut förhördes, var hon
så sjuk ock hade blivit så hårt prässad, att hon ej visste,
vad hon sade, ock hon begärde att bli frikänd från allt
ansvar. Vidare uppvisade hon ett intyg från Saras Karin
Eriksson i Gävle, att lånet av 100 kronor var rent lån ock
ej, såsom dennas svåger, byggmästaren Daniel Eriksson uppgivit, ersättning för trolleri eller vidskepelse.
Svarandens advokat förklarade därefter, att han ämnade
träda, tillbaka från sitt ombudskap, emedan hans klient
tyaligen fastnat i idén att neka till allt, ehuru hon förut
i Saras Annas närvaro för honom bekänt.
Åklagaren ingav en• skrivelse från stadsfiskalen i Gävle,
däri denne omtalar, att han haft förhör med Karin Eriksson.
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Hon anförde, att hon av Hildur Jansson blivit bedragen på
100 kronor, men hon ville ej väcka åtal. Hildur Jansson
hade besökt hänne i Gävle ock framhållit, att Karin skulle
bli inkallad till tinget, om hon ej avstode. Detta fann hon
obehagligt ock hade fördenskull utfärdat intyg om lån. Av
medicinen hade hon alltid mått illa.
Rättens utslag, som avkunnades den 20 juni, är av följande lydelse: »Häradsrätten finner vad mot svaranden i
målet förekommer, så vitt angår av svaranden från Blom
Karin Andersdotter i Västanvik bekomna 70 kronor, icke
vara av den beskaffenhet att föranleda till ansvar, i följd
varav åtalet härutinnan oginas. Vidkommande åtalet i övrigt, så enär av bevisningen i målet anses ådagalagt, att svaranden den 8 april 1916 genom utövande av vidskepelse bedragit sig till 400 kronor av Saras Anna Ersdotter i Sundsnäs, prövar häradsrätten lagligt dömma svaranden att för
vad hon sålunda låtit komma sig till last, hållas i fängelse
en månad, ävensom att ersätta statsvärket för av allmänna
medel i målet förskjutna vittnesersättningar».
Hildur Jansson överklagade dommen, som dock stadfästes
genom utslag av den 4 december 1917. Sitt fängelsestraff
började hon avtjäna först den 11 februari 1918 på grund
av sjuklighet. Hännes tillstånd förvärrades snart, ock hon
avled- den 20 juli 1919. Fyra år senare följde modern hänne
"i graven.

Trolldomsrannsakning
vid sommartinget i Umeå socken den 14 augusti 1598.
Meddel. av LARS SJÖDIN.
Följande uppteckning om vidskepelsen i våra nordligaste landsändar i slutet av 1500-talet är intagen i en saköreslängd, som återfinnes i »Tiende registret j Westrebotnen pro anno etc. 1598» i Västerbottens handling 1598 n:o 8 i Kammararkivet. Den saknar ingalunda intresse även för Ångermanland, enär den märkliga besvärjelseformel eller »läsning», som däri återfinnes, uppgives härröra
från Hummelholm i Nordmalings socken, alltså från landskapets
nordligaste utpost, som vid denna tid ännu icke införlivats i förvaltningshänseende med Västerbotten, ock Som f. ö. gränsar till
Umeå socken.
Henrik Henriksson, vilkens hustru skall ha lärt hustru Malin i
Jämteböle »läsningen» i fråga, har jag ej kunnat anträffa i mantalslängderna för Nordmaling från denna tid. Däremot förekomma
andra Henrikssöner i Hummelholm i slutet av 1500-talet.

Trolkonones bekännelse för än the ginge tul döden oc huar the haffua lerdtt samma konest oc
hure thett först begynthes. Theras mestare hether
Bulrain.
Hustru Malin j Jämtebölel haffuer först lerdt thenne efftherskreffne läsning aff Hendrich Hindersons hustru j Humbleholm j Nordemalingz sochen, oc lyda orden så:
Junfru Marija gånger på Vassare gröne löthe, letha sina
velsignade miöhumbla söthe, huad lether thu sade Jhesus, mijn
ko är mostulin oc miölkestolin, är hon skemd sade Jhesus, jag
är then högste j Råde, vij skole henne signa både, med vigde
saldt. oc julemaldtt med ägh oc ärelle miöl, vår herre signe them
både, jfrän barna suge, jfran vither thugu, jffrån messe kå'ne,
1 Då i Umeå, nu i Vännäs' socken.
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jfrån medakåne jffrån tornakåne, jfrån trolkåna [?], Maria vare
höxst j råde, Maria signe wij them både, Jag löser mitt fä,
vnder gård oc vnder grynne, thet skal skompa som hiorter oc
hinder, lycker åter oc lyckan fram j namp Gudz ordtt amen,
Jag släpper mit fä vth ij vigdan vald, vnder vårs herres skoldh,
oc wnder sancthe Päders knä Gud ackthe Gud vackthe, öffuer
dy oc dale, oc aldtt thet mijn boskap skal fare, Gud vackthe
them från biörneram oc från vlffue tand, o thu trul thu
bitt j mul, oc aldrig j mit boskaps huldh, thu bijtt j sten oc
aldrick i mit fälosben, Gudz ordtt amen.
Thenne förskreffne lesning haffuer hustru Malin brukatt
någre gånger för än then onde kom til henne, oc kom han
först j sådana licknelse som en mand benemd Johan j Granen
oc stod oc thalade med henne, oc ner han geck från henne oc
vende sig om, såg hon honom haffua rompe, ther aff hon
vardtt förfäratt, oc såg at thet icke var samma man som hon
menthe vthan en ond ande, j mandz skapelse.
Annan gången kom en annan man som henne tyckthe oc
thalade med henne, oc lett se henne, så mykla egodelar oc
loffuade henne huru rijck hon skulle bliva, om hon vijlle thaga
ved hans lerdom, oc besuerija honom, med krop oc siell tredje
gången kom han til henne såsom et suin, thå sade hon til honom tuale tig så leder tu nu är, oc jnthet talade med henne
then gången.
Fierde gången ner han kom til henne motte hon besuerija
honom med krop oc sie!, oc thå reff han hol på hennes krop
oc blesthe in then onde anden, oc sidan giorde han henne en
trolkadtt och hon skar sig j fijngritt oc dröpthe tre droper blod
på katten, oc bad henne se bordtt, oc ner hon såg tilbaka,
var han lefuandes oc löp giönom dören, sidan drog han med
henne til Blåkulla oc ner hon kom tid, feck hon ther math,
ändock hon sade sig eij vetta vara mett vthan som et huims
oc j en stor sall oc myckett folck, lika som vthij en marckna,
dock kunne hon jngien kienna, vthan en benemd hustru Maritt
i Degerforssa som hon sades se med sin ögon, annan gången
hon var tidh sade hon, att hon såg en benemdh hustru Kersten
j Hijskie j samma skapnath, tredije gången hon var tidh, sa-
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des hon se en benemd hustru Sigritt j Bronberg, oc en som
rymde sin vägh oc bodde söder på Backan, men alle gånger
ner hon var ther sade hon ath ther satt en för bordzendan oc
hade månge horn, han loffuade mig myckett-oc thog jgien aldtt
slett, oc ner jag drog then vegien med then onde anden tycktes
jag mötha en på vägen benemdt hustru Karin på Håkemark,
annan gången bekienner hon oc hennes dotter benemd Dordegh
at the haffua mött en benemd hustru Barbrå j Hamnen, tredie
gången bekienner Dordeg at hon hade mött Jöns Hijndersons
hustru j Granön benemd Malin ouan kierkien mötte hon henne
ther helsade the huar annan, oc var theras helsning så, fanen
vare med tig, vare oc så med tigh, men ner hustru Barbrå oc
Dordegh mottes thales the jnthet vedh oc thet war vthan
kierkian, men j Blåkulla, haffua the jnthet seth huar annan,
aldt thetta haffua både modren oc dotren bekiendtt, thuo
gånger för rette, j alle mandz å'höre, men dotteren Dordeg
haffuer bekienth, ath ner hon hade lerdtt af f sin moder thenne
troldom, hade hon icke varitt Mer en tre gånger til Blåkulla,
oc then tredje gången ner hon drog hem, nemde hon Jhesus,
så ful hon neder på vägen, thet skedde ouan kierkian ved en
by benemd Brendeland, oc moste så gå thuo store miler för
en hon kom hem, men huru hon kom öffuer eiffuen sades hon
jnthett vetta, men thet sade hon ner hon drog åstad drog hon
emellan kierkian oc klåcke stapolen, oc thet sama til baka jgien,
Tetta haffuer varitt både modren oc dotternes bekiennelse, för
en the ginge til döden, men ten tredje bekiende sig förste
gången varitt til Blåkulla, men ner hon för [nam?] ath hon
skulle gå til döden, begynthe hon neka ther til oc sade ath hon
hade logitt på sig, oc ville the Er] vppå thaga sacramenthe, men
thet bleff henne förnekatt, dock begynthe rneninge man f alle
til bönen oc bedija för henne ath hon skulle drivass aff landett
med sin man oc barn bleff thå them thette efftherlåtidtt, men
the andre thuo som sig hade bekiendtt föl meninge man til
bönen ath the icke skulle brennas, vthan komma vnder suerdett
oc bleff them thett efftherlåtid på öuerhetennes nådiga behagh,
oc gaff sochnen vth någre peninger som är peninger — 20
daler.
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Men huad öuerhetten vilija säija här om oc döma
tesse efftherskreffne, så som the säijas haffua sett
vara j Blåkulla, ner the vore ther oc mötte them
på vägän, thet the haffua bekiendtt på them, ner
the ginge tul döden, thett skiuthe vij til vår nådige
vuerhett om the må bliva ostraffatt eller eij.
Längden är beseglad med ett sigill med bokstäverna S. P. ock
bomärke i skölden. Det är med säkerhet underlagmannen Sven
Perssons si
Vid utgivningen har bruket av stora ock små bokstäver, y ock
J samt skrivningen av ä (i handskriften ä eller d) ock ö (i handskriften 6) normaliserats med hänsyn till nutida språkbruk. Konsonantfördubbling, utmärkt genom förkortningstecken, har icke beaktats
i fall, där modern svenska har enkelskrivning (såsom en, frånn,

hann, hornn, kirkienn, komm).

2 Sv. landsmål 193.t

Undersökning av
svenska dialekter ock folkminnen.
Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1933-1934.
Av HERMAN GEIJER.

I. Allmän översikt över förvaltning, ekonomi
ock personal.
Det statsanslag, som Landsmålsarkivet under budgetåret
1 juli 1933-30 juni 1934 åtnjutit, har liksom föregående år
uppgått till ett belepp av 51,160 kr. ur det av 1933 års riksdag anvisade extra- anslaget 70,880 kr. till bestridande av
med landsmålsundersökningarna i riket förenade kostnader.
Jämlikt föreskrift i k. brev den 12 maj 1933 till länsstyrelsen i Uppsala län angående anslag för budgetåret 19331934 till Landsmålsarkivet i Uppsala har av nämnda belopp
genom länsstyrelsen utbetalats som avlöningar direkt till
professor H. Geijer, docenten J. Götlind ock fil. dr L.
Levander 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:
6,000: —
till resor
» expeditionspersonal ock extra arbetsjälp 13,800: —
2,200: —
» materialier ock expenser
Summa kr. 22,000: —
1 Angående deras särskilda arvodesbelopp se årsberättelsen för
1930-1931, Sv. landsm. 1931, s. 73 f.
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med rätt för styrelsen att beträffande en post göra ökning
ock beträffande en annan minskning, endast nyssnämnda
slutsumma, 22,000 kr., icke överskredes.
Liksom föregående år har Landsmålsarkivet även detta
år •understötts av landstingsmedel, detta år dock endast
av e tt landsting, nämligen Kopparbärgs läns landsting,
som för året beviljat ett anslag å 3,000 kr.' Detaljer rörande nämnda landstingsanslags användning framgå av härefter följande berättelse samt den ekonomiska tablån i slutet av denna framställning.
Gåvomedel ha under året stått till förfogande för arkivet
i mycket begränsad omfattning. För detaljer rörande dessa
medels användning liksom rörande räntemedel hänvisas till
den ekonomiska tablån.

Genom k. brev den 2 juni 1933 tilldelades Landsmålsarkivet nya lotterimedel med samma belopp som föregående
år, nämligen 80,000 kronor, för fortsättande under ett arbetsår av dess dialekt- ock folkminnesundersökningar. Då
dessa medel utföll° först efter den 15 april 1934, måste arkivet, för att kunna taga dem i anspråk för det löpande
årets behov, upptaga lån mot säkerhet i de beviljade lotterimedlen hos Uppsala sparbank från ock med den 7 sept.
1933, tils dessa medel utföllo, tillsammans kr. 50,930: 85 (lån
50,300 kr. jämte ränta därå, kr. 630: 85), vilket belopp gäldades med från lotteriexpeclitionen den 16 april 1934 utbetalade medel. Såsom av föregående årsberättelse2 framgår, hade av dessa lotterimedel redan under året 19321933 i förskott förbrukats sammanlagt kr. 1,913: 15. Under
budgetåret 1933-1934 har av återstoden utgivits kr. 35,360: 56
för dialektundersökningar, 24,012 kr. för folkminnesundersökningar samt kr. 13,790: 55 för kostnader gemensamma
för dialekt- ock folkminnesundersökningar, tillsammans kr.
73,163: 11. Vid budgetårets slut den 30 juni 1934 återstod av
1933 års lotterimedel ett belopp av kr. 4,954: 12. Anledning1 Se

årsberättelsen för 1932-1933, Sv. landsm. 1933, s. 94.
Sv. landsm. 1933, s. 95.
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arna till denna stora besparing skola framgå av efterföljande
berättelse, där jämväl detaljerad redogörelse för medlens användning återfinnes.
Landsmålsarkivets styrelse har under året fortfarande
haft samma sammansättning, som den fått genom k. brev
den 28 maj 1926, ock har alltså utgjorts av professorerna
Sigurd Erixon, Otto von Friesen, Herman Geijer, Bengt Hesselman ock J. A. Lundell samt överbibliotekarien Anders Grape.
Till arbetsutskott har styrelsen omvalt Lundell, Geijer
ock Grape. Inom såväl styrelse som arbetsutskott har Lundell varit ordförande ock Geijer sekreterare samt Grape
skattmästare med t. f. överbibliotekarien som hans vikarie
vid de tillfällen, då Grape varit bortrest.
Revisorer över skattmästarens förvaltning ha fortfarande
varit docenten 01 of Gj er dm an ock andre bibliotekarien
Jonas L: son Samz el i u s samt revisorssuppleanter
landsarkivarien Josef Sandström ock docenten R a gnor L junggr e n, härtill utsedda av Filosofiska fakultetens vid Uppsala universitet Humanistiska sektion.

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. Geij er, de vetenskapliga medarbetarna docenten J.
G ö tl i n d ock fil. dr L. Levan der, expeditionsföreståndaren fil. lic. Manne Eriksson samt arkivbiträdena
fröken Dagmar Jönsson ock fru Rut Granberg.
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Geijer har tjänstgjort vid arkivet i Uppsala under sammanlagt omkring 10 3/4 månad, i vilken tid äro inräknade
de resor till Stockholm, som han vid 13 tillfällen i arkivets
tjänst företagit. Utom dessa Stockholmsresor har Geijer
under året endast företagit en resa, som gällt arkivets angelägenheter, nämligen en resa till Åbo ock Helsingfors den
11-20 juni 1934. Semester åtnjöt Geijer tiderna 13 nov., 25
—28 nov. 1933 samt 31 jan., 21 mars, 28 april-2 maj, 7-17
maj, 8 juni, 26 juni, således sammanlagt 27 dagar, varav 5
under senare halvåret 1933. Under förra halvåret 1933 uttogoks 3 semesterdagar. Under tiderna 28 april-2 maj, 11
—18 juni 1933 vikarierade Götlind för Geijer som arkivets
föreståndare, under tiderna 7-17 maj ock 19-20 juni 1933
vikarierade Eriksson. Under de enstaka dagar, då Geijer i
övrigt var stadd på resa (i så fall endast till Stockholm)
eller åtnjöt semester, stod han i sådan förbindelse med arkivet, att vikarie ej behövde förordnas.
G ö tlin d har under året tjänstgjort i Uppsala under
sammanlagt inemot 9 1/2 månad. Under denna tid har han
under 5 veckor (30 okt.-5 dec. 1933), som förflöt°, efter det
Campbell lämnat föreståndarskapet för folkminnesavdelningen, intill dess Liljeblad tillträdde detsamma, jämte Geijer
ock von Sydow deltagit i ledandet av denna avdelnings värk,samhet ock på liknande sätt under tiden efter det Liljeblad lämnat samma föreståndarskap 1 febr. 1934, tils Campbell ånyo tillträdde det den 21 april. Vidare har Götlind under
tiderna 28 april-2 maj ock 11-18 juni 1934 vikarierat som
föreståndare för Landsmålsarkivet under Geijers bortovaro
från staden. På resor i institutionens tjänst har han varit
stadd under tiderna 3-15 aug., 27 dec. 1933-10 jan. 1934
sammanlagt 28 dagar. Semester har han åtnjutit tiderna
1 juli-2 aug., 17-21 okt., 5 dec. 1933 ock 21 mars, 22-24
maj, 19-20 juni 1934, tillsammans 45 dagar, varav 39 inföllo
under senare halvåret 1933. Under förra hälften av 1933
hade han uttagit 6 semesterdagar. Tjänstledighet för sjukdom har Götlind åtnjutit under tiden 15-24 febr. 1934,,
alltså 10 dagar.
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Levander har tjänstgjort vid arkivet under sammanlagt 8 1/2 månader. På resor i arkivets tjänst har han tillbragt tiderna 9-21 okt. 1933 ock 15-27 jan. samt 4-23 juni
1934, tillsammans 46 dagar. Semester har han åtnjutit under
tiderna 17 juli-15 aug., 6 sept., 16 sept, 4 nov., 25 nov. ock
28 dec. 1933 samt 30 jan., 3 mars, 4-26 april 1934, tillsammans 60 dagar, varav 35 falla på senare halvåret av 1933.
Under förra halvåret 1933 åtnjöt han, såsom i föregående årsberättelse nämnts, semester under 10 dagar.
Eriksson har tjänstgjort vid arkivet i Uppsala under
omkring 10 1/2 månader. Under tiderna 7-17 maj ock 1920 juni 1934 vikarierade Eriksson för Geijer. På resor i undersökningens tjänst har han tillbringat tiderna 31 juli,
4-9 aug. ock 11 aug. 1933 samt 12-14 juni 1934, tillsammans
11 dagar. Han har åtnjutit semester tiderna 17-30 juli, 13 aug., 10 aug., 12-15 aug., 19-20 sept. ock 30 sept.-3 okt.
1933 samt 13-15 mars 1934, således sammanlagt 31 dagar,
varav 28 under senare halvåret 1933. Under förra halvåret
1933 åtnjöt han semester under 6 dagar. — Som Erikssons
vikarie under de ovannämnda tider från mitten av juli till
mitten av aug. 1933, då Eriksson åtnjöt semester eller var
på resa, tjänstgjorde fil. lic. H. Gustavson.
Fröken D ag m ar J öns son (från oktober 1934 gift
H olm k vi s t) har under året tjänstgjort vid arkivets expedition under samma förhållanden som tidigare. Semester
har hon åtnjutit under tiden 17 juli-15 aug. 1933, tillsammans 30 dagar.
Fru Rut Granber g har som föregående år dels arbetat
som biträde vid den västmanländska landskapsundersökningen ock dels omhänderhaft delar av expeditionsarbetet
vid arkivet. Hon har åtnjutit semester tiden 1-23 juli 1933
samt 11-12 maj 1934, tillsammans 25 dagar. Under förra
halvåret 1933 åtnjöt hon semester under 5 dagar.

Utom ovannämnda säx personer, som åtnjutit arvode ur
Landsmålsarkivets statsanslag för full tjänstgöring, ha un-
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der året även fåm andra personer arbetat med hela eller
väsentligen hela sin arbetstid i arkivets tjänst ock härför åtnjutit arvode ur lotterimedel. Vid redogörelsen för dem,
som honorerats av lotterimedel, göres början med dem,
som haft full tjänstgöring.
Fil. lic. Erik Holmkvist har tjänstgjort i Uppsala
omkring 10 månader. I arkivets tjänst har han rest 29 juli
—20 aug. 1933, således 23 dagar. Semester har han åtnjutit under tiderna 15-28 juli ock 5-31 dec. 1933 samt 1 febr. 1934,
tillsammans 42 dagar, varav 41 under senare halvåret 1933.
Under förra halvåret 1933 åtnjöt han semester under 4 dagar.
Fru Gerda Gr ap e har på sätt, som ansluter sig till
föregående år, dagligen arbetat på arkivet under omkring
10 1/2 månad med en genomsnittlig arbetstid av fåna eller
säx antecknade arbetstimmar. Bortsett från några få enstaka dagar utgjordes det enda avbrottet av tiden 17 juli —
29 aug. 1933, då hon var bortrest. Hånnes arvode, som alltid utgått i form av timarvode, är numera det enda fallet
i sitt slag. Andra, som i arkivets tjänst på regelbunden tid
utfört arbeten hörande till vad arkivet som sådant skall
alltjämt prestera ock som gjort detta .i en utsträckning, som
närmat sig till full tjänstgöring, ha småningom fått sina
timarvoden utbytta mot månadsarvoden, varmed naturligtvis
förbundits ny normalisering, oftast också utökning av arbetstiden. Det kan emellertid för en sådan institution som
Landsmålsarkivet ligga en stor fördel i att bland sina fasta
medarbetare ha att räkna med ett undantag från normaliseringen. Arten av den del av fru Grapes arbete, som består
i att ur handskrivna ock tryckta källor framleta uppgifter
om ord, folkloristiska uppgifter m. m., som behövas för
pågående undersökningar, för kontroll eller för arbetet på
frågelistorna, år så växlande ock ofta tillika så brådskande,
att varken en helt normaliserad arbetstid eller en fullständig räkning av antalet använda timmar skulle lämpligen
kunna strikt genomföras. Trots det den dagliga arbetstiden
är något växlande ock trots det totalsumman antecknade
arbetstimmar (1,352) är lägre, än som beräknas som det nor-
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mala vid heltidsanställning mot månadsarvode, ock trots
slutligen det förhållandet att vissa bland de i det följande
(s. 29 f.) uppräknade personerna med delad arbetstid (särskilt fil. kand. Folke Hedblom ock fil. stud. J. Ejdestam)
under året kommit upp till timantal, som för år räknat föga
understiga fru Grapes ock som för dag räknat, till följd av
koncentrationen av deras arbeten inom en kortare tid av
året, ofta betydligt överstigit hännes dagliga arbetstid, så
räknas dock fru Grape, men ej nämnda hän-ar till dem,
som arbetat med väsentligen odelad, hel arbetstid. I hännes arbetsuppgift har utom ovannämnda framletande av
material, som för särskilda specialutredningar behövs, ingått samma grenar av katalogisering som tidigare. Särskilt
skall nämnas, att hon under året påbörjat en katalog över
arkivets referensbibliotek ur innehållssynpunkt.
Fröken Ella Ohlson (från hösten 1934 Odsted t) har
under året 1933-1934 arbetat på i huvudsak samma uppgifter som tidigare. Hännes arbetstid i Uppsala har uppgått till omkring 11 månader. På resa i arkivets tjänst har
hon tillbragt endast 3 dagar (2-4 jan. 1934). Semester har
hon åtnjutit 21-27 aug. samt 26-27 febr. ock 30 april 1934,
sammanlagt alltså 11 dagar under arbetsåret, varav 7 under
senare halvåret 1933 (under förra hälften av samma kalenderår hade hon åtnjutit tillsammans 23 semesterdagar) ock
3 under förra halvåret 1934. Tjänstledighet för sjukdom har
hon åtnjutit 11-30 juni 1934, således 20 dagar.
Fröken C arin K umlin har under året arbetat under
samma förhållanden, som för hännes del varit gällande från
ock med mars 1933 ock som närmare omtalats t det föregående årets berättelse. Semester har hon ej åtnjutit under
arbetsåret 1933-1934, men hon hade åtnjutit semester, beräknad för kalenderåret 1933, strax före arbetsårets början,
ock hon åtnjöt motsvarande semester för kalenderåret 1934
strax efter arbetsårets slut. Hännes arbetsuppgift, sådan
den nu i praxis, gestaltat sig, omfattar bokförings-, maskinskrivnings- ock andra kon torsarbeten.
Fröken H •elly Lundin har liksom fröken Kumlin
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fortsatt att arbeta som expeditionsbiträde under samma
villkor, som i föregående årsberättelse nämnts, ock med
samma arbetsuppgifter. Hon har åtnjutit semester under
tiderna 31 juli-20 aug. 1933 samt 8-9 jan., 27-30 juni 1934.

I ovanstående redogörelse för den personal, som mot arvode ur lotterimedel året om arbetat i Landsmålsarkivets
tjänst, har denna gång ej nämnts fil. dr Äke C a m pbe 11,
vars namn i de föregående årsberättelserna från ock med
1930 spelat en ej oviktig roll, då han haft uppdraget att
utöva den närmaste ledningen av arkivets folkminnesundersökningar. Samma uppdrag har han haft jämväl året 1933
—1934, men då blott under ungefär halva året, under det att
för den återstående delen av året andra anordningar måst
träffas. Detta har berott därpå, att dr Campbell ej detta
år såsom tidigare kunnat erhålla erforderlig ledighet från
sin ordinarie befattning som lärare vid Älvsborgs läns folkhögskola.1 Folkhögskolans styrelse, som tre gånger å rad
beviljat dr Campbell fullständig tjänstledighet, för att han
måtte bli i tillfälle att åtaga sig ovannämnda uppdrag i
Landsmålsarkivets tjänst, har nu ej ansett sig kunna medgiva förnyad fullständig ledighet därifrån, ock därför måste
dr Campbell återinträda i tjänstgöring vid folkhögskolan,
då vinterkursen vid ingången av november tog sin början,
ock var upptagen av sin tjänstgöring därstädes till slutet
av samma kurs något efter mitten av april 1934. Landsmålsarkivets styrelse hade ej kunnat finna någon annan, som
vore villig ock lämplig att för hela året åtaga sig det uppdrag, dr Campbell sedan 1930 omhänderhaft, ock hade därför uppdragit åt dr Campbell att för så stor del av arbetsåret 1933-1934, vartill hans befattning vid folkhögskolan
kunde lämna honom tillfälle, fortfarande som förut utöva
den närmaste ledningen av arkivets folkminnesundersökning. För återstoden av året hade styrelsen beslutat lämna
1 Se Sv. landsm. 1931, s. 104 ock 1933, s. 99.
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motsvarande uppdrag åt docenten Sven Liljeblad i Lund,
dock med den begränsning, som hans egenskap av docentstipendiat vid Lunds universitet kunde föranleda. För den
del av arbetsåret, då varken Campbell eller Liljeblad kunde
komma att tjänstgöra i Uppsala, måste mer provisoriska
anordningar vidtagas.
Förutseende, att sådana situationer som denna skulle
kunna inträda, därest ej de folkminnesundersökningar, som
ha sin härd i Landsmålsarkivet i Uppsala, finge en något
tryggare grundval, särskilt genom inrättande av en fast befattning för utövandet av den närmaste ledningen av dessa
undersökningar, hade arkivets styrelse vid flera tillfällen
i till Kungl. Maj:t ställda ansökningar om beredande av
riksdagsanslag för arkivets' värksamhet begärt, att en sådan plats skulle inrättas i motsvarighet till de befattningar,
vilka år 1930 inrättats för vissa medarbetare vid arkivet
med i främsta rummet filologiska arbetsuppgifter. Dessa
ansökningar ha emellertid ej ännu haft framgång. De befarade olägenheterna kunde under sådana omständigheter
som de under arbetsåret 1933-1934 rådande ej undgås ock
blevo starkt kännbara såväl för institutionen som för dr
Campbell personligen. Genom besök i Uppsala under ett
par dagar i sänder samt genom brevväxling sökte han, så
vitt sig göra lät, något bidraga till lösandet av arbetsuppgifter, för vilka särskild arbetskraft saknades i Uppsala,
medan han uppehöll läraretjänsten vid folkhögskolan; men
därav kunde ej bli mer än otillfredsställande halvmesyrer,
som dock togo mycken tid i anspråk. Innan han i april 1934
återvände till sin tjänstgöring vid Landsmålsarkivet i Uppsala, meddelade han därför arkivets styrelse, att han vore
villig taga avsked från sin ordinarie befattning vid folkhögskolan för att odelat få ägna sig åt folkminnesundersökningsarbetet i Landsmålsarkivets tjänst, för så vitt arkivets styrelse ville med honom träffa ett avtal, varigenom
hans ställning till arkivet finge en något fastare karakter
än tillfälliga uppdrag, gällande ett år i sänder. Med anledning härav beslöt styrelsen vid sammanträde den 13 april
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1934, att dr Campbell tils vidare skall vara anställd vid
Landsmålsarkivet i Uppsala mot ett årligt arvode av 9,000
kr. (utan dyrtidstillägg) med uppdrag att tjänstgöra som
föreståndare för arkivets folkminnesundersökningar ock utöva den närmaste ledningen av dithörande arbeten, så länge
regeringen för sagda ändamål ställer medel till styrelsens
förfogande. Därest framdeles genom statsmakternas åtgärder en särskild befattning inrättas vid Landsmålsarkivet i
Uppsala, avsedd att träda i stället för den befattning, som
dr Campbell nu bekläder, ock därest den således nyinrättade eller ombildade befattningen skall enligt av vederbörande myndigheter meddelade bestämmelser förklaras till
ansökan ledig, upphör den överenskommelse mellan styrelsen ock dr Campbell att gälla, som grundas på ovannämnda beslut.
Härmed löstes denna gång en överhängande svårighet på
det bästa sätt, som i förhandenvarande situation var möjligt, men det är givet att ej häller denna anordning löser
frågan på ett sätt, som för all framtid torde kunna bli fullt
tillfredsställande. Såväl i institutionens intresse som av perliga hänsyn torde det hela kräva något mindre provisoriska
former.
Den tid av arbetsåret 1933-1934, varunder dr Campbell
förestod folkminnesundersökningarna vid Landsmålsarkivet,
blev, i enlighet med vad ovan nämnts, 1 juli-31 okt. 1933
ock 21 april-30 juni 1934. Den tid, varunder docenten Liljeblad utövade motsvarande funktion — för vilket arbete han
åtnjöt arvode ur lotterimedel, beräknat efter samma grunder
som dr Campbells arvode, alltså 750 kr. för hel månad —
blev mycket kortare, än styrelsen hade hoppats, nämligen
6 dec. 1933-31 jan. 1934. Under mellantiderna 1 nov.-5
dec. 1933 ock 1 febr.-20 april 1934 bestriddes de med folkminnesundersökningarnas ledning förknippade arbetsuppgifterna dels på det sätt, att såväl Campbell som Liljeblad genom upprepade, kortare besök ock genom brev stodo i förbindelse med arkivet ock, i den mån det var dem möjligt,
deltogo i behandlingen av förekommande ärenden under
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samråd med Geijer, dels på det sätt att docenten Götlind
vid sidan av sitt arbete i de språkliga undersökningarnas
tjänst under samråd med Geijer utövade uppsikt över vad
underordnade arbetskrafter inom folkminnesavdelningen utförde, ock själv handhade sådana ärenden, där förhållandena gjorde detta särskilt påkallat. Under de tider, då docenten C. W. von Sydow uppehöll sig i Uppsala för att meddela universitetsundervisning i folkminnesforskning, nämligen 5 nov.-4 dec. 1933 ock 4 febr.-23 mars 1934, deltog
jämväl han i arbetena vid folkminnesavdelningen, för vilken utan ersättning lämnade jälp Landsmålsarkivet är honom tack skyldigt.
Då varken Campbell eller Liljeblad kunde hela året enhetligt deltaga i folkminnesundersökningens arbeten, blev
behovet av extra arbetskrafter vid denna undersökning
större än vanligt. De besparingar, som uppstodo på den för
arbetsledning vid folkminnesavdelningen beräknade posten
i Landsmålsarkivets budget, möjliggjorde att som extra arbetsjälp i förhållandevis stor utsträckning anlita fil. kand.
Folke Hedblom, vilkens arbete närmare omnämnes i det
följande. Fil. lic. Gunnar Granberg, som tidigare anlitats
på motsvarande sätt, var under större delen av detta arbetsår hindrad av resor.
I proportion till Campbells tjänstgöringstid vid Landsmålsarkivet under kalenderåret 1933 (1 jan.-31 okt.) har han
under samma kalenderår åtnjutit en semestertid av 35 dagar,
varav åtta, som i förra årsberättelsen nämntsl, inföll° under
förra halvåret 1933. De inom senare halvåret 1933 fallande
semesterdagarna voro följande: 7-31 juli samt 30-31 okt.
Av den semestertid, som tillkom honom i proportion till
hans anställningstid i arkivets tjänst under kalenderåret 1934
(20-31 april) uttogos under förra halvåret 1934 tolv dagar,
nämligen 19-30 juni. Under sistnämnda semestertid vikarierade för Campbell fil. lic. Gunnar Granberg, som också hade
vikarierat för honom under senare delen av hans ovannämnda semestertid i juli 1933, nämligen 22-31 juli. Sin
1 Se

Sv. landsm. 1933, s. 100.
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semestertid i juni 1934 använde dr Campbell till en resa
till Irland. Denna resa, som fortsattes efter arbetsårets slut,
hade närmast föranletts av en kallelse från Irish Folklore
Institute i Dublin. Campbells under denna resa utförda arbeten, vilka jämväl varit av betydelse för Landsmålsarkivet,
skola senare närmare omtalas.

Det återstår att redogöra för den extra personal, som i
övrigt under året 1933-1934 arbetat i Landsmålsarkivets
tjänst med delad arbetstid. I den härefter följande uppräkningen av Personer ock arbetstider bortses emellertid, liksom i tidigare redogörelser, dels från allt på resor utfört
arbete, dels från sådant i Uppsala utfört arbete, som varit
av så ringa omfattning, att det ej uppgått till ens 100 timmar
sammanlagt. Generellt skall blott nämnas, att Landsmålsarkivet detta år liksom tidigare åtnjutit en för dess värksamhet betydelsefull, ehuru ofta inom låga timantal begränsad
jälp — i vissa fall lämnad utan ekonomisk ersättning — med
granskning av inkommande uppteckningar från kännare av
var sina områden, så av nedannämnda personer, som ej
upptagits i den förteckning över timavlönade, som innehålles i fortsättningen av detta kapitel: docenten Natan Lindqvist i Lund beträffande material från Östergötland, lektor
G. Kallstenius beträffande material från Värmland, fil. lic.
Herbert Gustavson beträffande material från Gotland, fil. lic.
Gerd Enequist beträffande material från Norrbotten, lektor
Seth Larsson beträffande material från Västerbotten, fil.
doktorerna P. Bogren ock Ingeborg Nordin-Grip beträffande
material från Hälsingland.
Följande personer ha mot ur lotterimedel utgående timarvoden under året arbetat på arkivet med delad arbetstid,
varvid dock i ett par fall arbetet börjat närma sig till samma
omfattning som full tjänstgöring, särskilt om hänsyn tages
därtill, att utöver den i följande uppgifter beräknade arbetstiden i Uppsala ganska långa tider använts av samma personer på resor i arkivets tjänst.
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Fil. lic. Erik Alm har arbetat vid den östgötska landskapsundersökningen med sammanlagt 455 timmar tiden
september 1933—maj 1934.
Fil. mag. Per Anders s on har under året arbetat vid
den östgötska landskapsundersökningen under 276 timmar
under tiden augusti—oktober 1933 samt därefter granskat
material från Östergötland under ytterligare 17 timmar.
Fil. mag. Maj a Ber gstr and har tjänstgjort vid den
västgötska landskapsundersökningen tiden sept. 1933—juni
1934 med tillsamman 647 timmar.
Fil. stud. Julius E jde st am har arbetat sammanlagt
1,107 timmar under tiden 1 okt. 1933-30 juni 1934 ock har
därunder huvudsakligen biträtt vid folkminnesundersökningen samt för kortare tider vid dalmålsundersökningen.
Han har dessutom utfört vissa jälparbeten för tidskriften
Svenska landsmål, däribland läst korrektur på sista häftet
av Lundgren-Brates Svenska personnamn från medeltiden
samt utarbetat ett i det följande (kap. III: 1) närmare omtalat innehållsregister till tidskriftens nionde band.
Fil. lic. G unn ar Gr an berg har tjänstgjort vid folkminnesundersökningen med sammanlagt 205 timmar. Såsom
ovan nämnts, har han haft vikariatstjänstgöring för Campbell under tiden 19-30 juni 1934.
Fil. kand. Folke H e dblom har arbetat vid folkminnesundersökningen under tiden augusti 1933—juni 1934 sammanlagt 1,198 timmar ock därvid haft det mästa av folkminnesavdelningens expeditionsgöromål på sin lott.
Fröken Anna Johansson har arbetat som skrivbiträde vid dalmålsundersökningen från 1 november 1933 under tillsammans 790 timmar.
Hårr B er til Johans son har arbetat som skrivbiträde
vid undersökningen av dalmålet under sammanlagt 596 timmar, fördelade över hela året.
Docenten S ven Lil j e blad har utom ovannämnda förordnande 6 dec. 1933-31 jan. 1934 som föreståndare för folkminnesavdelningen under spridda tider såväl i Uppsala som
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i Lund biträtt med flera arbeten (i främsta rummet vad som
sammanhängt med realkatalogens omläggning).
Fil. lic. Ro land L i ljef or s har arbetat vid institutionen under sammanlagt 967 timmar under tiden juli 1933—
mars 1934. Huvudparten av denna tid har ägnats åt betydelseregistret. Under året blev det grundläggande materialet, som består i en fullständig excerpering av Rietz ock
uppställning av excerpten i betydelsegrupper, i huvudsak avslutat, varom närmare skall meddelas i det följande (s. 52 f.).
Fil. lic. Bror Lind é n har arbetat vid dalmålsundersökningen under sammanlagt 334 timmar tiden augusti 1933—
maj 1934.
Fil. stud. Niss H j. M at ss on har arbetat 587 timmar
vid dalmålsundersökningen under tiden okt. 1933—maj 1934.
Fil. mag. Aina M ei j el har arbetat vid västgötaundersökningen 543 timmar under tiden oktober 1933—juni 1934.
Fil. stud. Ruth N •enz e 11 har biträtt vid dalmålsundersökningen under tiden september—december 1933 med tillsammans 232 timmar.
Fil. kand. Nils S t ål b er g har arbetat 110 timmar med
registrering av folkmusik i maj 1934.
Fil. kand. S ve n Sv e nsson biträdde vid den västmanländska landskapsundersökningen tiden maj—juni 1934 med
tillsammans 205 timmar.
Fil. lic. Nils Tiberg var sysselsatt med utredigering av
material från Dagö ock Gammalsvenskby tiden augusti 1933
—mars 1934 ock i maj 1934 tillsammans 231 timmar.
Docent D. 0. Z e tt er holm har arbetat dels med granskning av norrländskt material från upptecknare i orterna,
dels med utredigering av material från Ångermanland samt
påbörjat en frågelista om båtar. Hans arbetstid i arkivets
tjänst har för året endast uppgått till sammanlagt 270 timmar.

32

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVET I UPPSALA 1933-1934

I fråga om de vid arkivet anställdas arvodesförhållanden
hänvisas till vad därom är sagt i föregående årsberättelse.'
Resekostnaderna för året 1933-1934 ha uppgått till sammanlagt kr. 14,598: 55. Av detta belopp kommer på statsanslaget kr. 5,893: 25, på lotterimedelsanslaget kr. 7,742: 45,
varav för dialektundersökningar kr. 4,121: 40 ock för folkminnesundersökningar kr. 3,621: 05, samt på landstingsmedel
(Kopparbärgs läns landstings anslag) kr. 962: 88. Av dessa
medel ha resor bekostats för 41 personer inom 19 svenska
landskap samt bland svenskarna i Estland, ock därjämte
de i början av kap. IV omnämnda resorna för administrativa ändamål. Medeltalskostnaden för resedag har hållit
sig i stort sett oförändrad.
Materialkostnaderna ha ställt sig något lägre än föregående år, då bl. annat under detta år ingen anskaffning av
papper till oktavkortsregistret behövt göras. Av dyrbarare
inventarier ock apparater ha under året inköpts 4 vertikalskåp av stål (3 för 16:o ock 1 för 4:o) för en kostnad av
1,340 kr. samt 1 filmkamera för smalfilm ock därtill hörande
projektionsapparat m. m. för kr. 624:75. Nyanskaffning av
böcker ock kartor har uppgått till kr. 1,276: 39; papper ock
skrivmaterial ha inköpts för omkring 3,000 kr. Av handskrifter ock böcker ha under året 315 volymer inbundits
eller konserverats för en kostnad av kr. 768: 10.

Såsom i början av denna berättelse nämndes, fanns vid
utgången av arbetsåret 1933-1934 en behållning å kr.
4,954: 12 av det lotterimedelsbelopp 80,000 kr., som beviljats
i juni 1933. Detta berodde på omständigheter, som delvis redan i det föregående berörts, men som på detta ställe något närmare skola förklaras.
Det är på fyra poster i den av styrelsen på grundval av
K. Maj:ts beslut om beviljande av ovannämnda 80,000 kr.
beräknade lotterimedelsbudgeten för året 1933-1934, som
Sv. landsm. 1933, s. 105.
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väsentliga behållningar uppstått, nämligen posterna för »riksundersökning, arkivarbeten» (i efterföljande ekonomiska
tablå betecknad A 1 a), för »folkminnesundersökning, arvode
för arbetsledning» (B 1), för »materialier ock expenser»
(C 1) samt för »räntor» (C 2). Vad förstnämnda post beträffar understeg sammanlagda beloppet av utgifterna (kr.
4,491: 50) med kr. 3,008: 50 det för ändamålet reserverade
beloppet (7,500 kr.). Förhållandet berodde på en rubbning
i arbetsplanerna, som härrörde därav, att vissa extra medarbetare blevo helt eller delvis hindrade ock ej lätt kunde
ersättas med andra under förhandenvarande provisorier.
Den ene av ifrågavarande medarbetare, fil. lic. R. Liljefors,
som förut under ej mindre än sju år varit extra medarbetare
i Landsmålsarkivet, förhindrades därigenom, att det oförutsett erbjöds honom fast arbete i Svenska Akademiens
Ordboks redaktion i Lund på villkor, med vilka Landsmålsarkivet ej på något sätt kunde konkurrera vare sig i fråga
om arvodets storlek eller i fråga om anställningens fasta
karakter. En annan var fil. kand. F. Hedblom, som avsetts
skola under året i arkivet arbeta vid både dialektundersökningen ock folkminnesundersökningen. Till följd av de här
ovan berörda svårigheterna att hålla föreståndarebefattningen vid folkminnesundersökningen regelbundet besatt
året runt, blev han så upptagen av göromål vid sistnämnda
avdelning, att han alldeles hindrades från att biträda vid
dialektavdelningen. Till följd av denna reducering av inövade arbetskrafter blev ej annat möjligt än att tilsvidare
uppskjuta en högst väsentlig del av den språkliga riksundersökningens planerade arbeten. Vid ingången av arbetsåret
1934-1935 ställde sig emellertid en för ifrågavarande uppgifter lämpad arbetskraft, nämligen docenten D. 0. Zetterholm, till förfogande, ock härigenom togs en del av nämnda
besparing i anspråk. En annan del (kr. 1,253: 31) hade redan under slutet av arbetsåret 1933-1934 tagits i anspråk
som behövlig förstärkning av den till honorar för uppteckningar ock inlösen av handskrifter samt den för resor beräknade posten (A 1 b ock c). På posten för resor hade, som redan
3 Sv. landsmål 1934

34

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVET I UPPSALA 1933-1934

i föregående årsberättelse nämnts, 1,300 kr. tagits i anspråk
redan under arbetsåret 1932-1933.1
Den andra av de poster, varå behållning uppstått, var
det till arvode för arbetsledning vid folkminnesundersökningen beräknade beloppet å. 9,000 kr. Behållningen på denna
punkt utgjorde 2,875 kr. Härav måste under arbetsåret 1933
—1934 en del, nämligen kr. 1,934: 25, användas som förstärkning av posten »extra arbetsjälp» (B 3).2 Omöjligheten att
på regelbundet sätt upprätthålla föreståndarbefattningen vid
folkminnesavdelningen, varvid dithörande omsorger i stor
utsträckning måste falla på ledningen för institutionen i
dess helhet, nödvändiggjorde en betydligt ökad användning
av extra arbetsjälp. Såväl det utförda arbetets art som den
omständigheten, att under februari ock mars ingen särskild
föreståndare för folkminnesavdelningen kunnat förordnas,
gjorde fallet i viss mån till ett gränsfall. Återstoden av
ovannämnda besparing förbrukades till allra största delen, nämligen 844 kr., redan under juli ock augusti månader 1934 till arvode åt docenten S. Liljeblad för arbeten
beträffande realkatalogen, som måste uppskjutas från vårterminen till sommaren.
Den tredje av de poster, på vilka behållning uppstått, var
posten för »materialier ock expenser» (C 1), där behållningen
utgjorde kr. 1,104: 85. I detta fall berodde behållningen på
att ett planerat inköp av ny intalningsapparat (edifon eller
annan) måste för närmare utredning uppskjutas till hösten
1934, då . en edifonapparat inköptes för 1,550 kr.
Den fjärde post, där behållning uppstått, var den för
»räntor», som på förhand beräknats i analogi med föregående år till 2,000 kr., men som till följd av räntefotens sjunkande ock oförutsedda möjligheter att begränsa lånetiden
I Sv. landsm. 1933, s. 145.
2 En del av detta belopp, nämligen vad gäller doc. S. Liljeblads
på spridda dagar utförda arbete under tiden febr.—mars 1934, blev
bokfört ock har i överensstämmelse med bokföringen redovisats
under rubriken kostnader för arbetsledning (under B 1, se ekonomiska tablån).
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stannade vid kr. 630: 85, vilket medförde en besparing å kr.
1,369: 15. Däremot måste vid slutet av arbetsåret 1933-1934
posten för »arkivarbeten» (C 3) höjas utöver den från början
beräknade summan (6,000 kr.) till kr. 6,871: 33.

II. Samlingarnas tillväxt ock användning.
Handskriftsamlingarna ha under året tillväxt med nedannämnda poster.
Anteckningsböcker från resor, innehållande
material av alla slag, 114 band eller häften.
Grammatiska uppteckningar ock materialsammanställningar 52 blad 4:o ock 39 blad 8:0.
Lexikaliska ordsamlingar 40 blad folio, 270
blad 4:o, 16,900 blad 16:0 samt omkring 165 blad i växlande
formati Härtill kommer som den ojämförligt största tillväxten på denna post vad som införts på landskapsundersökningarnas oktavkortssamlingar. Ett exakt uttryck för
sistnämnda tillväxt kan ej givas, enär en mycket stor del av
vad där införts har skrivits på redan tidigare upplagda ock
i föregående års tillväxtsiffror inräknade oktavkort. Under
året 1933-1934 har antalet lexikaliska oktavkort ökats med
27,500. Härav komma på Övre Dalarne omkring 7,300 kort,
på Västergötland omkring 15,700 kort ock på Östergötland
2,750 kort. Däremot har för Västmanlands del inträffat en
minskning med 770 kort, trots det innehållet på de västmanländska oktavkorten under året mycket starkt ökats både
genom införande av nya anteckningar på gamla kort ock
därigenom, att ej mindre än 9,750 nya kort under året upplagts. Förklaringen till denna skenbara motsägelse ligger i
den under året företagna omläggningen av utredigeringssättet inom denna landskapsundersökning, varför redogörelse
skall lämnas nedan i kap. III: 2 (s. 63). Någon motsvarande,
radikal omläggning har aldrig ägt rum inom någon av de
andra landskapsundersökningarna, men vid alla landskapsAv sedåbladen gälla omkring 4,000 lapska dialekter.
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undersökningars utredigering av lexikaliskt material på oktavkort måste i ej ringa utsträckning gamla kort omredigeras ock makuleras. Antalet kort, varmed samlingarna vid
årets slut befinnas ha ökat, är därför aldrig ett exakt uttryck för antalet under året nyupplagda kort. ökningssiffran betecknar endast det antal, varmed antalet nytillkomna
kort överstiger antalet makulerade. Detta förhållande medför att, så länge de lexikaliska oktavkortsamlingarna befinna
sig i ett dylikt stadium av utarbetning, de ej kunna införas
i akcessionskatalogen med bladantal ock signum.
Monografiska uppteckningar ock skildringar 14,175 blad 4:o. Den allra största delen härav, nämligen 12,500 blad, har skrivits med ledning av Landsmålsarkivets frågelistor ock kallas därför ofta frågelistsvar, även
när innehållet ock framställningssättet — vilket i mycket
stor utsträckning är fallet — snarare skulle kunna motivera,
att manuskripten karakteriserades som självständiga redogörelser i uppsatsform rörande det ämne, som utgör föremål
för den frågelista, upptecknaren-författaren närmast företagit
sig att söka besvara. Ej sällan utvidgas emellertid under
dylikt arbete ämnet väsentligt utanför den ram, frågelistan
utstakat. Andra gånger har antingen på uppmaning från
arkivet eller av upptecknarens eget initiativ ett i ingen frågelista behandlat ämne upptagits till behandling. Endast en
mindre del av denna post (1,675 blad) har emellertid tillkommit alldeles oberoende av frågelistorna.
Fria folkloristiska uppteckningar 638 blad
folio, 9,080 blad 4:0, 51 blad 8:0, 1,387 blad 16:0 samt 2 häften.
Härtill kommer en liten samling folkminnesuppteckningar
på oktavkort (omkring 1,775), vilka tils vidare stå för sig ock
ej införts i akcessionskatalogen, följaktligen ej häller signerats. Ännu finnas emellertid — utanför ordsamlingarna — endast små begynnelser till i alfabetisk ordning uppställda folkloristiska anteckningar på oktavkort.
S var på f r ågek or t 147 exemplar av serien 1-50
ifyllda. Häri ingå 15, innehållande svar från Skåne ock
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Småland, som insänts från Landsmålsundersökningsinstitutet i Lund.
Melodiuppteckningar 249 blad 4:0.
Namn (häribland både person- ock ortnamn) 822
blad 16:0.
Excer pt er omkring 7,000 blad 16:0. Dessa innehålla dels fortsättning av Erik Holmkvists samling gruvtärmer, dels lektor Brates till tidskriften Svenska landsmål
inlämnade samlingar rörande fornsvenska personnamn på
runstenar.1 Bland denna post excerpter om sammanlagt
vid pass 7,000 blad 16:0 ha däremot ej inräknats de ganska
talrika excerpter, vilka erhållits genom det dagliga arbetet
på arkivet, sålunda ej de som gjorts som förarbeten för
specialutredningar. Ej häller ha medräknats de, som gjorts
för realkatalogen eller för frågelistor.
Teckningar 361 blad.
Fotografier 498.
Fonogram under året blott 3, erhållna med arkivets
gamla, nu odugliga fonograf.
Sammanlagda antalet under året tillkomna blad av de typer, som uppvisa den största tillväxten, är följande: kvartblad omkring 23,850, seffiblad omkring 26,200, oktavkort omkring 27,500 (efter ovan berörd avräkning).
Jämföres uppställningen av ovanstående akcessionsposter
med motsvarande uppgifter i närmast föregående årsberättelser, framträda vissa i ögonen fallande olikheter. Dessa
sammanhänga till väsentlig del, om också blott indirekt,
med revisionen av realkatalogen. En återblick på den
tidigare uppställningen av årsberättelsernas tillväxtuppgifi Denna samling av personnamn var avsedd att tryckas som tillägg
till Lundgren-Brates »Svenska personnamn från Medeltiden», men
kunde i sitt ofärdiga skick ej intagas i tidskriften vid avslutandet av
tionde bandet 1933, vari Lundgren-Brates namnsamling ingår. Av
tidskriftens redaktion överlämnades då manuskriptet till Landsmålsarkivet.
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ter under jämförelse med ovanstående torde i detta sammanhang ej vara opåkallad. Utom det att ordningsföljden
mellan de olika posterna är en annan, äro de väsentligare
olikheterna följande.
I föregående årsberättelser har skilts på å ena sidan den
tillväxt, som bestått i sådana handskrivna samlingar, vilka
införts i arkivets akcessionskatalog ock därvid fått akcessionsnummer (signum), ock å andra sidan den tillväxt, som
bestått i icke i akcessionskatalogen införda manuskript, i
det nämligen de icke akcederade ock således ej häller signerade manuskripten först omtalats i en avdelning för sig ock
därefter redogörelse lämnats för de tillväxtsiffror, som
erhållas genom summering av i akcessionskatalogen befintliga siffror för bladantalet hos varje i katalogen förtecknat förvärv. Sistnämnda slags handskrifter ha fördelats efter innehåll i ett tiotal poster. Nu har innehållsindelningen
blivit i ett sammanhang genomförd för hela det bestånd av
manuskript, varmed samlingarna tillväxt, samt innehållsgruppernas benämningar i vissa fall utbytts mot nyare. Av
ovanstående redogörelses uppgifter under särskilda poster
framgår fullt tydligt, huruvida en post eller del av en post
hör till vad som i akcessionskatalogen förtecknats ock signerats eller ej. Allt, varom ej motsatsen sagts, är nämligen
infört i akcessionskatalogen.
Beträffande förhållandet mellan särskilda grupper i denna
ock föregående uppräkningar märkas särskilt nedannämnda
sammanslagningar ock följande modifikationer av benämningar.
Posten 3 ovan, »lexikaliska ordsamlingar», utgör en sammanslagning av de lexikaliska ordsamlingar, vilka skrivas
på oktavkort, med dem, som skrivas i annan form. Namnet
lexikaliska ordsamlingar betecknar de i alfabetisk ordning uppställda eller för alfabetisk ordning avsedda
ordsamlingarna i motsats till de efter ämnesenheter sammanhållna, vilka med ett av gammalt hos oss använt ock
fortfarande med fördel användbart namn betecknas som
monografiska.
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Posten 4 ovan, »monografiska uppteckningar ock skildringar», innefattar uppteckningar, som i de flästa fall ansluta
sig mer eller mindre nära till Landsmålsarkivets frågelistor
ock utgöra framställningar rörande sakförhållanden i sådant
samband med motsvarande dialektala tärminologi, att någon boskillnad mellan det ena ock det andra ej lämpligen
kan upprätthållas. Särhållandet av å ena sidan »språkliga»,
å andra sidan »folkloristiska» frågelistor, ett särhållande
som lätt tenderar till en överdriven förenkling av värkligheten, har det befunnits bäst att i detta sammanhang ej
låta gälla. Vilka frågelistor som huvudsakligen författats
inom arkivets folkloristiska avdelning, skall i annat sammanhang omtalas.
Posten 5 »fria folkloristiska uppteckningar», motsvarar vad
som förr betecknades som »uppteckningar angående folkdiktning, folktro ock folksed (oberoende av frågelistorna)».
Hit räknas vad som ej sammanhålles av en monografisk
ämnesenhet. Så är ofta fallet, då en persons minnen samlas
med mer personlig ån saklig enhet.
Trycksamlingen har under året tillväxt med 687 volymer,
till ej ringa del gåvor.
Gåvor till handskriftssamlingen eller trycksamlingen ha
under året mottagits från följande föreningar ock institutioner:
Dalslands folkhögskoleförening, Färgelanda; Red. av Folkminnen
ock Folktankar, Göteborg; Fryksände hembygdsförening, Torsby;
Hallands hembygdsförbund, Halmstad; Föreningen Heimbygda,
Östersund; Ingeniörsvetenskapsakademien, Stockholm; Institutet för
ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola, Göteborg;
Kungliga biblioteket, Stockholm; Landsmålsarkivet, Lund; Red. av
Ludvika Gammelgårds Nyheter, Ludvika; Nordiska Museet, Stockholm; Riksdagsbiblioteket, Stockholm; Red. av Tidskrift för hembygdsvård, Lund; Kungliga Universitetsbiblioteket, Uppsala; Örebro
läns allmänna bildningsförbund, Örebro; Red. av Budkavlen, Hälsingfors; Bund van Oost-Vlaamsche Folkloristen, Gent; Eesti Rahva
Museum, Tartu; Estnisches Folklore-Arkiv, Tartu; Finska Litteratursällskapet, Hälsingfors; The Folklore of Ireland Society, Dublin;
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Institutet för Nordisk Etnologi vid Åbo Akademi, Åbo; Institut fur
Lautforschung an der Universität, Berlin; Die Notgemeinschaft der
deutschen Wissenschaft, Berlin; Sanakirjasäätiö (finska dialektundersökningen), Hälsingfors.
Vidare ha till Landsmålsarkivet gåvor lämnats av följande enskilda personer:
Fil. lic. D. Arill, Torsby; lektor G. Bergman, Lund; fil. lic. C. M.
Bergstrand, Göteborg; fil. lic. E. Brännström, Uppsala; fil. dr Å.
Campbell, Uppsala; fil. mag. 0. Carli, Tärna; teol. kand. S. Edström,
Uppsala; fil. lic. M. Eriksson, Uppsala; professor S. Erixon, Stockholm; lärarinnan L. Fehr, Uppsala; länsantikvarien E. Festin, Östersund; fröken M. Forsslund, Kopparbärg; professor H. Geijer, Uppsala; fil. lic. G. Granberg, Uppsala; fil. lic. H. Gustavson, Uppsala;
docent J. Götlind, Uppsala; antikvarie G. Hallström, Stockholm;
fil. dr P. Hebbe, Uppsala; fil. lic. E. Holmkvist, Uppsala; överbanmästare Hj. Johansson, Västervik; folkskollärare L. Johansson,
Fränsta; kamrer N. Jönsson, Önnestad; lektor M. Klintbergs stärbhus, Visby; författaren Carl Larsson i By, Folkärna; docent G.
Leijström, Stockholm; fil. dr L. Levander, Uppsala; fil. kand. Th.
Lindell, Sjögestad; fil. lic. B. Lindén, Uppsala; fil. dr W. Liungman,
Djursholm; överpostiljon L. L. Lundh, Storvik; professor J. A.
Lundell, Uppsala; docent I. Mod&r, Uppsala; herr K. Olofsson, Fristad; fröken E. Ohlson, Uppsala; professor E. Olson, Lund; intendent A. Sandklef, Varberg; docent C. W. von Sydow, Lund; fru M.
Tamm-Götlind, Uppsala; fru M. Tiselius, Stockholm; f. d. revisionssekreterare W. Uppström, Stockholm; kontorsskrivare E. Willner,
Älvkarleö; docent D. 0. Zetterholm, Uppsala; docent 0. Östergren,
Uppsala;
slutligen ha från utlandet gåvor lemnats av följande personer:
mag. art. P. Andersen, Köpenhamn; docent K. Donner, Hälsingfors; professor U. Holmberg-Harva, Åbo; docent M. Jonval, Paris;
docent K. Kaiser, Greifswald; dr phil. M. Kristensen, Köpenhamn;
assistent J. E. Tang Kristensen, Köpenhamn; docent N. Lid, Vinderen
i Aker; docent 0. Loorits, Tartu; fil. dr I. Manninen, Nådendal;
professor J. J. Mikkola, Hälsingfors; arkivarie S. O'Duilearga, Dublin; professor M. Rapola, Hälsingfors; fil. mag. K. Vilkuna, Hälsingfors; arkitekt H. Zangenberg, Lyngby.
' Antalet antecknade besök i arkivet har under arbetsåret
1933-1934 uppgått till 2,859.
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Lån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig
användning har ägt rum i 131 fall, varvid 629 nummer utlånats. Lån utom staden ha förekommit i 115 fall, varvid
844 nummer utlånats. Sammanlagda antalet utlånade nummer utgör 1,473.

HI. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1. Allmän redogörelse.
Rörande katalogisering föreligger för året följande, som
kan förtjäna att särskilt nämnas.
Den stora allmänna realkatalogen över arkivets handskriftbestånd, som upplades år 1928 ock för vars fortgång
redogjorts i var ock en av de följande årsberättelserna',
har nu hunnit därhän, att alla till ock med nämnda år (1928)
förvärvade handskrifter, som genom sin titel anges såsom
varande av huvudsakligen folkloristiskt eller kulturhistoriskt
innehåll, genomgåtts ock excerperats ur katalogens ursprungliga synpunkter. Antalet i denna katalog ingående excerptkort, som vid arbetsårets ingång var 43,570, hade vid dess
utgång hunnit till 53,190. Vad som återstår att excerpera,
innan denna katalog hinner ur alla ifrågakommande synpunkter avvärka allt äldre material, är dock fortfarande
synnerligen mycket. Det har emellertid ej blott varit angelägenheten att få återstående excerperingar gjorda, som påkallat uppmärksamhet, utan även den svåra frågan, vad som
är att göra, för att katalogen, vars indelning från början
upplades efter ett mycket enkelt system, skall fylla de ökade
krav, som ställas på densamma. Tillväxten av katalogen tenderade att spränga den ursprungliga ramen. Ju mer svårigheter att hitta yppade sig, ju oftare det inträffade, att man
kunde tveka om var ett excerptkort skulle placeras, dess
mer skärptes anspråken. När docenten Liljeblad i december
1933 för en kortare tid trädde i spetsen för arkivets folkminnesavdelning, ansågs tillfället lämpligt att söka förvärk1 Se

särskilt Sv. landsm. 1929, s. 64 f.; 1932, s. 42; 1933, s. 111.
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liga planer, som länge hysts, på revision av den i utarbetning varande katalogen genom att nu utnyttja hans speciella sakkunskap ock intresse rörande dylika ting. Redan vid
tidigare tillfällen hade han i samråd med Geijer ock Campbell börjat ej ringa förarbeten härtill. För vad som till
följd härav nu åtgjorts, skall närmare redogöras i det stycke
längre fram i detta kapitel, där folkminnesavdelningens värksamhet under året skildras.
Ett annat härmed i viss mån besläktat, ehuru ojämförligt
mycket mindre ock lättare katalogiseringsföretag har under
året igångsatts, nämligen ett hänvisningsregister till arkivets
referensbibliotek., uppställt efter innehållssynpunkter. Sistnämnda arbete har påvilat fru Grape, som härvid rådfört sig
med flera av arkivets medarbetare, i främsta rummet fil. lic.
Manne Eriksson.
I sammanhang med katalogiseringsarbetena kan jämväl
nämnas, att under året utarbetats sakregister till ett par i
tidskriften Svenska landsmål ingående arbeten, vilkas avslutning i tryck varit nära förestående.1 Sålunda har ett
alfabetiskt register utarbetats till Sven Lampas i nittonde
bandet ingående, år 1934 färdigtryckta »Folklekar från Västergötland». Detta är emellertid en småsak i jämförelse med
det sakregister, som utarbetats till tidskriftens nu i det närmaste färdigtryckta nionde band, vilket band i sin helhet
ägnats åt den stora samlingen »Folkminnen» från Dörby
ock Kläckebärga socknar i Kalmar län, upptecknade av
signaturerna II. ock E. (Hilda Lundell ock Elise Zetterqvist,
född Lundell). Det register, som nu inom Landsmålsarkivet
utarbetats till Svenska landsmålens nionde band, är skrivet
av fil. stud. J. Ejdestam under professor Lundells inseende
ock bildar en något mer omfattande motsvarighet till det
av professor Lundell utarbetade alfabetiska sakregistret till
1 Däremot har under året intet åtgjorts vid den i föregående årsberättelser (Sv. landsm. 1931, s. 107; 1932, s. 49 ock 54) omtalade
bibliografien över hela tidskriften, som år 1932 förelåg väsentligen
färdig (vad då utgivna delar beträffar). Det är att hoppas, att denna
bibliografi inom en snar framtid skall bli för en större allmänhet
tillgänglig i tryck.
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Svenska landsmålens åttonde band (Eva Wigströms folkloristiska samlingar). Vid sidan av det ovannämnda, efter
ämnesgrupper indelade realregistret över Landsmålsarkivets
handskrivna samlingar, ett register som till följd av sin omfattning- väl knappast någonsin skulle kunna ifrågakomma
till tryckning, äro tryckta alfabetiska register till större
specialsamlingar så mycket mer behövliga, som jälpmedel av
dylik art i vårt land blott finnas i så ytterst otillräcklig
utsträckning. Sedan det alfabetiska registret till Folkminnen
från Kläckebärga ock Dörby, som nu är i det närmaste färdigt, blivit tryckt som avslutning på nionde bandet, skola
de därtill hörande korten inordnas i det allmänna realregistret ur dess synpunkter.
Renskrivning av äldre ock nyare samlingar är nu — vad
det inom arkivet utförda arbetet beträffar — till största delen förlagd till de särskilda landskapsundersökningarna ock
omtalas närmare i sammanhang med redogörelsen för dessa.
Omfattningen av den del av utredigeringen, som bestått i
ordmaterialets införande på ny a oktavkort, framgår av
siffror, som meddelas ovan (s, 35 f.). Utanför landskapsundersökningarna ha motsvarande utredigeringar på oktavkort under året endast i ringa utsträckning ägt rum. Enskilda upptecknare ha däremot i olika former arbetat på
utredigering av stora samlingar, som de själva gjort,
detta i vissa fall även beträffande sådana samlingar, vilka
upptecknats för flera årtionden sedan.
I sammanhang härmed kan också nämnas, att inom Landsmålsarkivet under året 1933-1934 åtskilligt arbete ägnats
åt korrekturläsning ock stundom kontrollering av arbeten,
som varit under tryckning i Svenska landsmål, så i främsta
rummet sluthäftet av Lundgren-Brates »Svenska personnamn
från medeltiden», vari jämväl ingår E. H. Linds »Svenska
personnamn i den norsk-isländska medeltidslitteraturen»
samt Sven Lampas »Folklekar ifrån Västergötland» ock Erik
Bores »Sägner ock händelser». I förstnämnda fall utfördes
arbetet av Manne Eriksson ock J. Ejdestam, i det lindra fallet
av J. Götlind, i det sist nämnda fallet av E. Holmkvist.
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För de arkivets uppgifter, som ej kunna inrymmas inom
de fåtaliga landskapsundersökningarnas ram, ock som gälla
ej blott de största, utan också de viktigaste delarna av landet,
behövdes en mycket starkare utrustning med personal ock
pänningmedel, än som står Landsmålsarkivet till buds. Upprepade framställningar om beredande av nya möjligheter ha
ännu ej lett till något resultat. Ännu finns ej vid arkivet någon enda tjänsteman, vars arbetstid kan ägnas åt den språkliga riksundersökningens vetenskapliga uppgifter på sätt
motsvarande det, varpå vissa landskapsundersökningars ledare ägna sig åt sina landskaps utforskning. Visserligen kan
ingen av dessa betrakta sin landskapsundersökning som
sin uteslutande arbetsuppgift, men landskapsspecialisterna
kunna dock ägna sig åt sina landskap vida mer, än någon
kan ägna sig åt arbeten avseende översikter över hela riket
eller specialundersökningar utanför landskapsundersökningarna. Riksundersökningen, som Landsmålsarkivet visserligen
måste betrakta som sin ej minsta uppgift, består nu huvudsakligen i följande.
Dels utsändas upptecknare ock undersökare ock upprätthålles förbindelse med i orterna bosatta samlare utanför
de landskap, vilka utgöra föremål för särskilda landskapsundersökningar, ock likaså granskas i arkivet mottagna samlingar, varifrån de än komma, fastän både det ena ock, det
andra sker mer isolerat, än som ur det helas synpunkt egentligen krävdes. Dels utarbetas frågelistor avseende hela
riket ock kringsändas andra slag av frågor, ehuru utarbetandet av ett helt system frågor ej med tillgängliga arbetskrafter ock resurser i övrigt kan göras vare sig så fort eller
så fullfärdigt, som situationen krävde. Dels utföras med
anledning av de talrika förfrågningar, som enskilda eller
vissa forskningsinstitut, såsom Svenska Akademiens Ordbok,
ställa till Landsmålsarkivet, särskilda smärre specialundersökningar rörande ett ords eller en föreställnings eller en
sedvänjas förekomst ock variation inom hela det svenska
området. •D els arbetas på vissa större undersökningar,
framgångna ur Landsmålsarkivets egna arbetsplaner. Sär-
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skilt gäller detta de i föregående berättelser berörda ordock sakkartorna. Dessa till riksundersökning hörande arbeten bedrivas dock med högst otillräckliga arbetskrafter.
Till en del åstadkommas arbetena därigenom, att sådana medlemmar av • arkivets personal, som ha särskilda förutsättningar härför, vid sidan av andra uppgifter, varav de äro mer
eller mindre upptagna, ägna en del av sitt arbete åt den
ena eller andra av ovan berörda, till riksundersökningen
hörande uppgifter. Så jälper exempelvis ledaren av den
västmanländska landskapsundersökningen ofta med ingående
anvisningar ock granskning en nitisk ock kunnig, men
ej vetenskapligt utbildad man, som företagit sig ett stort arbete på utforskning ur många synpunkter, även språkliga
ock folkloristiska, av en socken i grannlandskapet Närke,
som är hans hembygd. Till en mindre del anlitas extra grbetsjälp, vilket arbete i vissa fall lämnas utan någon ekonomisk ersättning.
Landsmålsarkivets folkminnesundersökning har under
året fått vidkännas extraordinära vanskligheter, i det föreståndarskapet för denna avdelnings arbeten måst delas på
olika händer, skiftande tid efter annan, såsom i det föregående (s. 25 f.) närmare omtalats. Under 6 1/3 månad (1 juli
—31 okt. 1933 samt 21 april-30 juni 1934) var Campbe 11
avdelningens «föreståndare; under ej fullt 2 månader (6 dec.
1933-31 jan. 1934) utövade L il j e bl ad samma funktion;
under något mer än 2 månader (4 nov.-4 dec. 1933 samt 20
febr.-23 mars 1934) har v on Sydow deltagit vid ledandet
av folkminnesundersökningen. Därjämte har även G ö tlind
deltagit under de tider, då varken Campbell eller Liljeblad
varit närvarande i staden. Under hela året har Geijer tillika
med den allmänna planläggning ock övervakning, som tillhör
hans uppgift i egenskap av Landsmålsarkivets föreståndare,
mera direkt än under föregående år arbetat med folkminnesundersökningens angelägenheter, även när det gällt utförandet av de planerade arbetena.
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Två biträdande arbetskrafter med uppgifter, som uteslutande eller nästan uteslutande varit förlagda inom folkminnesundersökningens värksamhetskrets, ha under hela eller
så gott som hela arbetsåret funnits vid arkivet, nämligen
Folke Hedblom ock fröken Ella Ohlson. Under kortare tider, vilka närmare angivits i kap. I ovan, ha G u nn a r Granberg ock Nils Stålberg arbetat vid avdelningen, den förstnämnde jämväl som vikarie för Campbell
under dennes semester i slutet av juni 1934. Slutligen har
fru Gr a pe liksom föregående år ägnat mindre delar av sin
arbetstid åt sysslan med realkatalogen.
De ovan meddelade siffrorna för samlingarnas tillväxt visa,
om de jämföras med närmast motsvarande siffror för föregående år, en ganska stor kvantitativ nedgång i fråga om
både språkligt ock folkloristiskt-etnografiskt material, men
i synnerhet i fråga om det sistnämnda. Detta framträder
tydligast beträffande den materialgrupp, som i det föregående betecknats som »fri» materialsamling, d. v. s. sådana
uppteckningar, som ej sammanhållas kring något »monografiskt» ämne (i föregående årsberättelse betecknade som »uppteckningar angående folkdiktning, folktro ock folksed, oberoende av frågelistor»). Den största posten inom denna grupp,
nämligen uppteckningarna på kvartblad, visar nu en årsakcession av ej mer än 9,080 blad mot 13,100 under närmast
föregående år. Denna nedgång med mer än 4,000 kvartblad
uppväges ej av de smärre stegringarna av akcessionssiffrorna för »fria uppteckningar» i andra format. Den härjämte förnämsta akcessionsposten inom folkminnesundersökningens närmaste intressesfär, nämligen »monografiska uppteckningar», låter sig ej lika direkt jämföra med föregående
års förvärv, då under rubriken »monografiska uppteckningar» nu förenats de förut skilda grupperna »språkliga»
ock »folkloristiska» frågelistsvar, grupper som emellertid till
följd av ämnenas ock frågelistornas beskaffenhet ej låta sig
genomgående särhålla. Tar man — vilket dock ej ger något
fullt tillfredsställande uttryck för värkliga förhållandet —

ARKIVARBETEN OCK MATERIALETS BEARBETNING

47

hänsyn närmast blott till svaren på de frågelistor, som hu.v udsakligen äro folkminnesavdelningens särskilda värk, så
väga siffrorna ungefär jämnt: 3,650 kvartblads ökning under
året 1933-1934 mot 3,600 kvartblads ökning under året 19321933. Emellertid ha under året 1933-1934 tillkommit — såsom av det följande skall framgå — ganska många frågelistor, vilkas utarbetande i främsta rummet skett genom
folkminnesavdelningens medarbetare, ock dessa nya frågelistor ha under året i ganska stor utsträckning utsänts, under det de tidigare frågelistorna samtidigt använts som rnaterialsamlingsmedel. I förhållande till antalet utsända frågelistor betecknar därför antalet blad på denna akcessionspost
ett ej ringa underskott under vad som bort kunna väntas.
Orsaken till att årsakcessionen ej blivit större, torde till
väsentlig del få sökas i den försvagning av arbetskrafterna
vid avdelningen, som följt därav, att någon hela året tjänstgörande arbetsledare denna gång ej funnits. Därtill har kommit, att under detta år de arbetskrafter, varöver folkminnesavdelningen vid arkivet förfogat, måst i särskilt hög grad
tagas i anspråk för vissa inre arbeten inom arkivet, framför
allt realkatalogens omläggning. Slutligen beror den förhållandevis minskade tillväxten därav, att resorna under detta
år reducerats, något som i sin tur sammanhänger med att
arbetskrafterna vid folkminnesavdelningen ej räckt till för
organiserande ock kontrollerande av lika omfattande reseundersökningar som förra året.
Redan i början av detta kapitel har nämnts, hurusom den
stora realkatalogen nu gjorts till föremål för en grundlig
revision. Vad som där sagts ur arkivförvaltningens synpunkt,
påkallar emellertid ytterligare några ord om samma arbete
ur folkminnesundersökningens synpunkter i det hela. Realkatalogen är nämligen ej blott ett jälpmedel för den vid
expeditionen tjänstgörande personalen samt för arkivets vetenskapliga medarbetarstab ock för andra forskare, när
det gäller att finna upplysningar på enskilda punkter. Denna
katalog utgör tillika genom sin systemuppställning en grund-
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val för översikt ock sammanställning inom hela ämneskretsen. Den mera snäva betydelse, vari ordet folkminnen
stundom tagits, har visserligen ej spelat någon roll som avgränsning eller ledtråd vid planläggandet ock utförandet av
»folkminnesavdelningens» undersökningar, men har däremot
onekligen starkt invärkat på katalogsystemets utformning
ock tillämpning. Katalogen har blivit mycket mindre mångsidig ock mindre systematisk, än dess användning ock uppgift som forskningsinstrument krävde. Av alldeles särskild
aktuell betydelse är detta registreringsarbetes roll som indirekt medel att få klarhet över vad som fattas i materialsamlandet. Både direkt ock indirekt har arbetet på en grundlig omläggning av realkatalogen givit anledning ock stoff
till nya frågelistor ock andra kompletteringar.
Arbetet med realkatalogen blev vida mer krävande, än
som kunnat förutses, ehuru redan under föregående år mycket blivit på förhand undangjort ej blott genom studium av
härmed sammanhängande frågor, utan särskilt därigenom
att Liljeblad hade genomläst det måsta av realkatalogens
omkring 50,000 kort med särskild uppmärksamhet på uppställningen i ämnesgrupper, indelningar ock underindelningar, hänvisningar ock korshänvisningar. Denna genomläsning fullbordades under arbetsåret 1933-1934. Registrets
hela innehåll indrogs sålunda i granskningen ock bildade
den grundläggande materialsamlingen för utredningen om
en ny uppställning. Vidare jämfördes en stor mängd kort i
katalogen med motsvarande ställen i originalmanuskripten,
ock detta ej blott som enstaka stickprov: excerperade manuskript ha i stor utsträckning genomgåtts i sin helhet ock
detta i ett sammanhang, för att man genom tillräckligt omfattande försök skulle få de viktigaste frågorna belysta: hur pass
fullständigt har realkatalogen tagit upp vad som kunnat
ock bort excerperas? hur ha realkatalogens excerpter återgivit originalen i avseende på innehåll ock form?
De nu ock tidigare såsom prov gjorda jämförelserna mellan realkatalogens kort å ena sidan ock å andra sidan de
manuskriptsamlingar, vilka medels dessa kort skolat regist-
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reras ock excerperas, hade givit vid handen, att några
mer betydande brister ej symtes förefinnas i fråga om fullständighet ock noggrannhet vid excerpering av d e manuskript, som gjorts till föremål för excerpering. Dock är
det endast med en mycket omfattande reservation, som man
härvidlag kan tala om någon fullständighet. Jämförelserna
med källorna ock granskningen av excerpten klargjorde mer
ock mer, hur ofantligt mycket som fattas däri, att realregistret med sin gamla begränsning i synpunkter ock sin
därmed sammanhängande inkonsekvens skulle kunna tillfredsställande representera ämnets hela omfång ock innehåll. Ehuru, enligt vad ovan nämndes, excerperingen • för
realkatalogen förts fram till ock med året 1928 ock något
in på 1929, återstår att excerpera en mycket stor del av arkivets handskriftbestånd från tiden före 1929, som vid den
hittils gjorda excerperingen alldeles förbigåtts till följd av
den på ett begynnande katalogiseringsstadium naturliga begränsningen till sådana manuskript, som genom sin titel ange
sig såsom »folkminnen». Såväl under äldre som under senare
tider ha arkivets manuskript tillkommit på sådant sätt, att
någon särskillnad mellan »språkliga» ock »folkloristiska»
manuskript endast som ett mycket grovt tillyxat provisorium
låter sig göra. Många av de »språkliga» manuskripten höra
till de måst givande folkloristiska källorna ock böra för realkatalogens fullföljande excerperas. Men dessutom måste en
väsentlig del av de »folkloristiska» manuskript, som excerperats, underkastas en förnyad genomgång ock excerpering
med tillämpande av synpunkter, som ej kommit till sin rätt
vid den nu gjorda excerperingen. Realkatalogens ursprungliga indelningssystem ock därav betingade synpunkter ha
kommit till korta. Det är en fullständig omläggning ock en
högst väsentlig utvidgning, som blivit nödvändiga. Detta ej
blott därför att katalogens indelningar ock rubrikerna på dess
avdelningar ock underavdelningar med dithörande exempel
skola tjäna som ledtråd för den, som i katalogen söker upplysningar. Katalogiseringssystemets betydelse ligger också
däri, att det skall ge riktpunkter" för de excerperandes uppmärksamhet.
4 Sv. landsmål 1934
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Genom att fullfölja realkatalogen på sätt, som nu avses,
erhåller man någonting mer än ett uppslagsregister i vanlig
mening. I detta registreringsvärk införas ej blott hänvisningar till ställen i arkivets manuskript. Katalogkortet innehåller, när det gäller kortare notiser, sådana excerpt, att de
äro tillräckliga att uttömmande återge det excerperade manuskriptets uppgift om ifrågavarande enskildhet. I realkatalogen införas också, fast ännu blott begynnelsevis, sådana
notiser, som ej excerperats ur någon källskrift i arkivets
manuskriptsamling, utan ur någon annan källa, tryckt eller
otryckt (även tryckta böcker, tidningar m. m. ha i viss mån
börjat excerperas för detta register). I katalogen har man
också börjat direkt införa notiser, som ej excerperats ur någon källskrift alls, utan som antecknats på grund av muntliga uppgifter eller som innehålla antecknarens personliga
iakttagelser ock minnen. Den vidgade basen för arbetet ställer ökade krav på indelningen, ock den indelning, som man
nu söker att här genomföra på bred bas ock med ingående
detaljsystematisering, bildar också det första försöket i vårt
land till enhetlig överblick över ämnets alla olika grenar
ock deras inbördes förhållande. Som ovan antyddes, sker
detta försök med särskild hänsyn till nödvändigheten att
systematiskt konstatera luckorna i materialsamlandet.
Så omfattande som detta arbete till följd av sin natur
måste bli, torde det knappast vara egnat att förvåna, att den
nya grundvalen för realkatalogen ej under detta arbetsår
kunnat hinna bli fullständigt klar. De arbetstider, som varit
disponibla för ändamålet, ha ej kunnat räcka, hälst som de
varit ganska splittrade. I mars 1934 förelåg emellertid i
maskinskrift ett 102 foliosidor omfattande koncept med titel
»Systematisk översikt över LandsmåLsarkivets folkminnessamUngar», utarbetat av Liljeblad (detta manuskript hade avslutats först i mars 1934, sedan Liljeblad återvänt till Lund). Vid
dess utarbetande hade Liljeblad använt en av Geijer ock Campbell hösten 1933 uppsatt promemoria samt rådfört sig med —
utom dem, som arbetade i Landsmålsarkivets tjänst — jämväl närmast intresserade i Nordiska Museets ock i Lunds
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universitets folkminnesarkivs tjänst. Arbetet var givetvis
också förbundet med ganska omfattande litteraturstudier.
Under våren 1934 kringsändes Liljeblads ovannämnda koncept till intresserade i de nordiska länderna med anhållan
om kritik. I juni 1934, sedan Liljeblad återkommit till Uppsala, började han under nära samarbete med Geijer en grundlig omarbetning av konceptet. Detta arbete fortsatte inpå det
nya arbetsår, som började den 1 juli. Det tillhör nästa årsberättelse att ge närmare besked om detta arbetes fortgång
ock gestaltning. Här må dock följande framhållas.
Naturligtvis kunna ej alla partier bli likformigt behandlade. De ojämnheter, som detta katalogiseringsarbete visar,
återspegla ej blott de ojämnheter, som mött i det närmast
till grund liggande materialet, utan också förhållandet i den
vetenskapliga litteraturen, som på växlande sätt upptagit
ämnets olika grenar till behandling. Medan för sådana ämnen som folkdiktningen användbara registranter utarbetats
ock tillämpats vid katalogisering av hithörande grenar av
folktraditionen inom ett flertal länder, finnas för andra
stora områden av folktraditionen få eller inga registranter.
Att härvidlag söka gå specialforskningen i förväg med detaljerad klassifikation av företeelser, vilkas morfologi ej
ännu blivit någorlunda mångsidigt klarlagd, har naturligtvis
ej kunnat komma i fråga.
Ett område av folktraditionen, som för sin systematisering kräver särskild specialbehandling, är musiken. Den
uppordning, som musikmaterialet fått ock alltjämt får i våra
samlingar av musikuppteckningar, innebär icke någon klassifikation efter melodityper, utan efter mera yttre förhållanden, såsom melodiernas användning. Man har sålunda brukat urskilja t. ex. vallåtar, skänklåtar, brudmarscher, vaggvisor o. s. v. Om samma musikaliska motiv återkommer
t. ex. i en folklig psalm ock en marsch, har ett system för
identifiering i form av katalogisering saknats. En melodiregistrant skulle givetvis innebära ett viktigt steg i riktning
mot systematisering. I sammanhang med arbetet på den
stora realkatalogen har också frågan om musikregistrering
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måst komma före. En händelse gjorde, att vid samma tid
-samma fråga utgjorde föremål för spekulationer ock försök
av en av Landsmålsarkivets medarbetare i landsorten, folkhögskoleläraren, fil. kand. Nils Stålberg, bekant särskilt genom sin undersökning av Gammalsvenskbybornas koraler. Våren 1934 prövade han ånyo, med utgångspunkt i det musikaliska
material, Landsmålsarkivets uppteckningar kunde erbjuda,
olika sätt för registrering av melodier. Ett försök till systematisering, som han härvid gjorde, framlade han sedan för
sakkunniga på av Landsmålsarkivet understödda resor till
Berlin, Åbo ock Hälsingfors, på samma gång han studerade
registreringen av på dessa orter befintliga samlingar av primitiv musik, samlingar vilkas registrering han redan vid tidigare besök tagit kännedom om. Stålbergs systematiseringsarbete befinner sig emellertid ännu alltjämt på experimentets
stadium ock kan ej föras vidare, förrän en längre sammanhängande tid kan ägnas häråt. Under samma hastiga resor
till Berlin ock Finland gjorde Stålberg jämväl en utredning
om apparatur, som kunde komma i fråga till anskaffning för
Landsmålsarkivets upptagningar av musik ock språkprov
(grammofon m. m.). Då denna dyrbara apparatanskaffning
krävde ytterligare betänketid, kunde frågan härom ej lösas
under året 1933-1934.
I årsberättelsen för 1927-1928 ock i senare årsberättelser
har omtalats ett register, som år 1927 upplades över de
svenska dialekternas ordförråd ur betydelsesynpunkter.1
Detta registers uppgifter komma helt naturligt det nyss omtalade stora realregistret i flera avseenden nära. Uppställningssättet har å ömse sidor närmat sig till gemensamma
synpunkter. Emellertid är nu arbetet på »betydelseregistret»
vilande. Såsom i senaste årsberättelsen nämndes, avslutades
under året 1932-1933 den del av arbetet på betydelseregistret,
som bestod i excerpering av Rietz' dialektlexikon. Av de
i Se Sv. landsm. 1928, s. 46 f.; 1929, s. 64 f.; 1930, s. 116; 1931,
s. 93 f. ock s. 106 f.; 1932, s. 54 ock 1933, s. 112.
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52,000 excerptkort, som genom denna excerpering hade erhållits, voro vid slutet av sistnämnda arbetsår 47,000 försedda med uppslagsord ock inordnade i sina grupper, under
det 5,000 ännu återstodo obehandlade. Denna räst har under
året 1933-1934 behandlats av fil. lic. Roland Liljefors, som
från början handhaft detta arbete, ock som nu, innan han
lämnat Uppsala för att inträda i medarbetarstaben vid Svenska Akademiens Ordbok i Lund, slutfört detsamma i vad
gäller de som grundval för betydelseregistret avsedda Rietzexcerpten, dock med undantag för vissa smärre efterarbeten,
som arkivet hoppas snart få utförda.

Ett gemensamt intresse för Landsmålsarkivets språkliga
arbete såväl vid riksundersökningen som vid landskapsundersökningarna ock för arkivets folkminnesundersökning
utgör frågelistorna.
Av den tryckta frågelistserien har, då arbetskrafter ock
pänningmedel ej räckt till för grundligare utarbetning ock
för utgivning i tryck, intet nytt nummer utkommit efter
nummer 34, som har tryckåret 1932.1 Utarbetandet av nya
frågelistor har emellertid fortgått, fastän de senare frågelistorna fils vidare ej mångfaldigats i annan form än genom
maskinskrift ock stencilering. De maskinskrivna ock stencilerade frågelistorna äro i regel betydligt enklare till anläggning ock utförande än de tryckta, ehuru mycket stora skillnader i detta avseende förefinnas mellan olika frågelistor
av de senaste, otryckta årgångarna. I förhoppning, att det
skulle bli möjligt att snart trycka visserligen långt ifrån
alla, men dock en stor del av de otryckta frågelistorna,
uppsköts i det längsta att signera dessa frågelistor med
varsina nummer. Endast de frågelistor, som utarbetades
1 Frågelistorna nummer 35 (som har tryckåret 1931) ock 36 (som
har tryckåret 1930) påbörjades efter nummer 34 ock fingo till följd
därav senare nummer, men utkommo före sistnämnda nummer.
Någon tryckt frågelista med högre nummer än 36 har ej funnits,
intill dess nummer 37 utkommer våren 1935.
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inom arkivets folkminnesavdelning, hade från början fått
en signering, nämligen med bokstäverna A, B, C etc. Då
antalet otryckta ock• osignerade frågelistor växte ock ingen
utsikt fanns att snart få ut någon större del därav i tryck,
har arkivet för att häva de olägenheter, som följde av bristen på signering, nu genomfört en särskild signering för de
otryckta frågelistorna. Till skillnad från de tryckta, som
signerats 1, 2, 3 o. s. v., ha de otryckta frågelistorna signerats med siffror föregångna av bokstaven M, som utgör en
förkortning av ordet m a skinsk riv e n. Härvid ha de
förut med A, B, C o. s. v. signerade frågelistor, som utarbetats inom arkivets folkminnesavdelning, inordnats i samma
signeringsserie som de övriga otryckta frågelistorna, enär
särhållandet av »språkliga» ock »folkloristiska» frågelistor
ej lämpligen låtit sig genomföra. Beteckningarna A, B, C
etc. ha alltså nu slopats ock ersatts med M 1, M 2, M 3 etc.
Vid införandet av den nya signeringen gjordes nämligen
början med de vid utgången av arbetsåret 1933-1934 till ett
antal av 30 uppgående frågelistor, som först signerats enligt systemet A, B; C etc. (vad de sista beträffar med modifikationer av detta signeringssätt).
I den gamla signeringen A, B, C etc. ha vissa luckor uppstått till följd av att en bokstav redan på det stadium, då
frågelistorna planerades, åsatts en frågelista, vars färdigställande kommit att dröja längre än de frågelistors, som
fått sig åsatta efterföljande bokstäver som signum. Så har
exempelvis bokstaven F år 1931 åsatts en frågelista, som
docenten Liljeblad åtagit sig att skriva över det stora ock
svåra ämnet »orientation», men som då endast utfördes i
form av fragmentariska utkast. Dessa utkast användes dock
i viss mån som medel att åtminstone på vissa punkter få
materialet kompletterat. Först hösten 1934 har Liljeblad
givit sin frågelista över detta ämne en sådan utformning,
att han själv funnit det lämpligt att låta renskriva ock i
något större utsträckning använda densamma. Signeringsbokstaven F stod emellertid reserverad för denna frågelista,
ock när nu denna frågelista skulle signeras på det nya sät-
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tet, erhöll den signum M 6, som förut bildat en lucka mellan
de tidigare färdigställda frågelistorna M 5 ock M 7. Vid
den sista tidens frågelistarbete har särskilt eftersträvats
att så snart som möjligt få dylika luckor fyllda.
Här nedan lämnas en förteckning över alla de otryckta
frågelistorna. Förteckningen sträcker sig till utgången av
arbetsåret 1933-1934. Årtalen efter frågelistornas rubriker
avse tiden för frågelistornas framläggande i maskinskriven
eller stencilerad form. I vissa fall planeras tryckning i arkivets serie tryckta frågelistor av en ock annan av de maskinskrivna eller stencilerade efter en mer eller mindre
grundlig omarbetning. I en del andra fall har en frågelista
givit upphov till en tryckt uppsats behandlande frågelistans
ämne ock i separatupplaga görande sådan tjänst, som kan
motsvara det viktigaste av vad med en tryckt frågelista
kunde vinnas. Inom parentes utsatta namn i nedanstående
förteckning angiva den, som haft största anparten av arbetet
med frågelistan. Där är dock att märka, att dessa frågelistor
i regel äro framgångn a ur ett samarbete mellan flera personer, vadan dessa namnuppgifter oftast ej äro att uppfatta
som författarnamn i vanlig mening. Sådana nummer, som
vid utgången av arbetsåret 1933-1934 ännu ej förelåg° i
maskinskriven eller stencilerad form, ha utmärkts med asterisk. Därvid har särskilt angivits, om efter utgången av arbetsåret en frågelista färdigställts i maskinskriven form eller
stencilerats eller tryckts. Årtalet 1934 åsyftar i denna förteckning alltid den del av kalenderåret 1934, som tillhör arbetsåret 1933-1934, för så vitt ej annat uttryckligen framhålles. Förteckningen ter sig som följer.
Tro ock sed om källor (Granberg) 1931.
Seder ock bruk, som sättas i samband med Staffan (Granberg)
1931.
Gengångare ock myling (Granberg) 1931.
Tibasten (Ohlson) 1931.
Frågor om tjuvmjölkning av andras kor (Campbell) 1931.
*M 6. Orientering (Liljeblad), maskinskriven hösten 1934.
Vänster hand ock motsols (Liljeblad) 1934.
Gårdsrået (Ohlson) 1932.
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Öde, lycka, vedergällning (Campbell) 1932.
Varsel ock vård (Campbell) 1933.
Ont öga, ond tunga, hågsa (Campbell) 1932.
Sägner ock berättelser om skogsväsen (Granberg) 1932.
Underjordiska ock troll (Granberg) 1933.
Näck ock strömkarl (Granberg) 1933.
Jaktens folklore (Ohlson) 1934.
Påskris (Ohlson) 1932.
Krig, knekt ock beväring (Campbell) 1932.
De gamla (Granberg) 1932.
Svensk glima (Götlind) 1932.
Årsmärken för jordbruket (Ohlson) 1933.
Folkminnen rörande vårbruket (Ohlson) 1933.
Jordens fruktbarhet; växttiden (Ohlson) 1933.
Folkminnen rörande skörden (Ohlson) 1933.
Folkminnen rörande höstarbete; tröskning ock malning
(Ohlson) 1933.
Jaktens ock fiskets betydelse för hushållningen (Ohlson) 1933.
Fiskets folklore (Ohlson) 1934.
Åskan .(Hedblom) 1934.
Förvandlade (Ohlson) 1933.
Tro ock sed rörande pängar (Hedblom) 1934.
Förteckning över sånglekar (Ohlson) 1930.
Människokroppen (Levander ock Bannbers) 1930.
Djurkroppen (Levander) 1930.
Kroppsliga livsyttringar hos människan ock djuren (Levander) 1930.
Ord ock uttryck för förflyttning av föremål (Levander) 1929.
Barnet (Levander) 1930.
Djurbenämningar (Levander) 1930.
Människans utseende, miner, åtbörder ock uppträdande
(Levander) 1930.
Människans ålder, kön ock släktskapsförhållanden (Levander) 1930.
Människans bakdel (Levander) 1930.
Arbete, trötthet ock vila (Levander) 1930.
Sömn ock vaka (Levander) 1930.
Brådska ock snabbhet, dröjsmål ock långsamhet (Levander
1930.
Kvarnar ock malning (Eriksson) 1930.
Växterna ock deras livsbetingelser (Eriksson) 1930.
Liv ock död (Levander) 1930.
Jord ock jordmån (Lindqvist) 1931.
Fattigdom ock rikedom (Levander) 1931.
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Glädje ock sorg (Levander) 1931.
Lynne ock karakter (Levander) 1931.
Värme ock köld (Levander) 1931.
Giva ock taga (Levander) 1931.
Ängar ock hagar (Eriksson) 1931.
Hörsel ock ljud (Levander) 1931.
Syn, ljus ock mörker (Levander) 1931.
Husdjursskötsel (Eriksson) 1931.
Färger (Levander) 1931.
Sinnen ock sinnesförnimmelser (Levander) 1931.
Brott ock straff (Levander) 1932.
Skogsbruk (Eriksson) 1932.
Pängar .ock myntväsen (Levander) 1932.
Tanke, förstånd ock minne (Levander) 1932.
Tro ock veta (Levander) 1932.
Sämja ock osämja (Levander) 1932.
Likhet ock olikhet (Levander) 1932.
Samhällsklasser (Campbell) 1933.
Fattigt folk, fattigvård ock födoråd (Levander) 1933.
Klädedräkt ock nakenhet (Levander) 1933.
Källor ock brunnar (Eriksson) 1933.
Fruktan ock skrämsel (Levander) 1933.
Skjutshållning ock gästgiveri (Levander) 1933.
Garnet ock dess behandling före vävningen (Eriksson) 1933.'
Vävstol ock vävning (Eriksson) 1933.3
Mått, vikt ock stycketalsräkning (Levander) 1933.
Linberedning ock spinning (Eriksson ock Niss Hj. Matsson)
1933.3
Nybygge, skattläggning ock skifte (Campbell) 1933.
Belysning (Levander) 1933.
Idrottslekar II (Götlind) 1932.
* M 78. Möbler (Eriksson), ej ännu utarbetad.
Laggkärlstillvärkning (Eriksson) 1933.
By ock gård (Levander) 1933.
Matlagning (Levander) 1933.
Matordning ock bordsseder (Levander) 1934.
Mantal, nummer i by ock skifteslag (Campbell) 1934.
1 Till M 71 finns en illustrationsbilaga med titel Garnvindan, samtidigt utarbetad av Eriksson, signerad Bildi. 4 i serien illustrationssamlingar till frågelistorna, varom se nedan.
2 Till M 72 finns en illustrationsbilaga, samtidigt utarbetad av
Eriksson, i nyssnämnda serie signerad Bildi. 5.
3 Till M 74 finns en illustrationsbilaga Bildl. 6.
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Frågor rörande slåtterkojor ock lador (Eriksson) 1929.
Torvtäkt (Götlind) 1932.
Jakt ock djurfångst (Ohlson) 1934.
Humleodling ock brygd (Levander) 1934.
Sång (Stålberg ock Liljeblad), maskinskriven i januari 1935.
Tomten ock därmed besläktade väsen (Campbell ock Hedblom), stencilerad i augusti 1934.
Magiska gester, tecken, tal ock färger (Liljeblad) 1934.
Personifikation (Liljeblad) 1934.

Av ovannämnda frågelistor är det följande som utarbetets
under arbetsåret 1933-1934, alla vid dess slut föreliggande
i maskinskrift eller stencilering: M 7, M 14, M 15, M 20, M 21,
M 22, M 23, M 24, M 25, M 26, M 27, M 28, M 29, M 73, M 74,
M 75, M 76, M 79, M 80, M 81, M 82, M 83, M 86, M 87, M 90,
M 91. De huvudsakliga författarna ha varit Levander till
M 73, M 76, M 80, M 81, M 82, M 87; Camp bell till M 75,
M 83; Eriksson till M 72, M 74,M 79; Liljeblad till
M 7, M 90, M 91 samt i samarbete med Stålberg till M 88;
Granberg till M 14; Hedblom till M 27, M 29; Ohlson
till M 15, M 20-M 26, M 28, M 86.
Jämte de maskinskrivna ock stencilerade frågelistorna
finns en liten serie hektograferade teckningar utan täxt,
vilka användas som jälpmedel vid uppteckningar.' Denna
samling teckningar har nu betecknats med seriebeteckningen
Bildl. (bildlista), följd av ett nummer gällande alla de till
ett helt sammanhållna teckningarna över ett ock samma
ämne, så att Bildl. 1 betecknar teckningarna rörande låstyper, Bildl. 2 teckningarna rörande seldon, Bildl. 3 teckningarna rörande draganordningar på vinterkördon. I en
del fall kommer en bildlista, som ursprungligen utarbetats
utan täxt, att senare ingå som illustrationsbilaga i en frågelista, vilken först efteråt blir färdig. Så har inträffat med
den i fjolårsberättelsen nämnda bildlistan om garnvindan
(nu bilaga till M 71).
1 Se

årsberättelsen för 1932-1933, Sv. landsm. 1933, s. 111 f.
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I föregående årsberättelsei lämnades en utförlig framställning rörande planerna ock försöken att åstadkomma ordgeografiska ock folkminnesgeografiska undersökningar i
större skala med jälp av så kallade frågekort. Bristen på
särskilda ailetskrafter, som i någotsånär tillräcklig utsträckning vore disponibla för hithörande arbeten, har
emellertid hindrat ock försenat planernas förvärkligande.
Den året 1932-1933 påbörjade, utförligare provundersökningen om nyckelpigans benämningar ock om med samma
djur förknippade tradition fortsattes under hösten 1933 ock
förelåg vid utgången av oktober i ett maskinskrivet koncept på 176 foliosidor• jämte kartbilagor, utarbetat av Geijer
med biträde "av Campbell ock Liljefors. Det kringsändes
till några intresserade i Sverige ock grannländerna, detta
särskilt med hänsyn till den under utarbetandet allt starkare ock starkare framträdande erfarenheten därom, att det
för en dylik utförligare undersökning vore nödvändigt att
kunna bygga på en bredare bas, än det tillgängliga materialet hade erbjudit. Färdigställandet måste uppskjutas, tils
mer material vunnits. Med användande av vad som tils då
framgått rörande detta fall såsom en av utgångspunkterna
höll emellertid Geijer på sjätte Nordiska folklivsforskaremötet i Åbo den 13 juni 1934 ett föredrag över ämnet »Nordens språkliga ock kulturhistoriska kartläggning». Däri anfördes jämväl i grova drag några resultat av härmed parallella undersökningar ock vädjades till intresset för samarbete mellan de nordiska länderna, en vädjan som ej blev
obeaktad. Vid samma tillfälle föredrog Manne Eriksson i
anslutning till detta föredrag en av kartor belyst utredning
om utbredningen inom de nordiska länderna av tärmer för
begreppen »ligghylla» ock »översäng», en utredning som inriktats på att belysa samma slags problemer ock metoder,
som utredningen om nyckelpigan avsåg att belysa. Betydande
materialsamlingar ha sedan ställts till Landsmålsarkivets
förfogande från Finland, Norge ock Danmark, även från
Tyskland. Arbetet fortsättes.
Se Sv. landsm. 1933, s. 113 ff.
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Parallellt härmed ha andra arbeten för vinnande av översikt över särskilda uttrycks ock särskilda folkloristiska företeelsers utbredning ock variation inom hela riket, delvis
också inom grannländerna, under året 1933-1934 utförts
inom arkivet i sådan form, att resultatet kunnat utläggas
på kartor. Största delen av detta arbete har nu — bortsett
från det ovannämnda exemplet nyckelpigan — utförts av
folkminnesavdelningen. Kartor ha sålunda upplagts rörande
näcken, tomten, mylingen ock gasten samt källdrickningen.
Som synes äro ämnena sådana, till vilka material under
senaste tid samlats medelst frågelistorna.

Den sedvanliga instruktionskursen för dialekt- ock folkminnesupptecknare hölls, på grund av att Geijer genom
sjukdom var förhindrad att leda den, detta år av Erik ss o n ock C am pbell under tiden 8-18 maj. Den omfattade sammanlagt 19 föreläsnings- ock övningstimmar, varav
på Erikssons del kommo 9 ock på Campbells 10 timmar.
Dessutom förekom demonstration av arkivets samlingar
ock register samt dels samtidigt med ovannämnda föreläsningar, dels efter kursens slut enskild handledning åt deltagare i kursen. I denna handledning deltogo Geije r,
Götlind, fil. lic. E. Holmkvist ock fil. lic. Gerd Enequis t. Föreläsningar ock övningar bevistades av sammanlagt 28 personer (23 på Erikssons ock 18 på Campbells). I
samband med kursen företogs under Campbells ledning ett
besök vid Nordiska museet ock Skansen samt en utfärd till
Tyresta by den 9 maj, varvid samlingarna demonstrerades av
professor Sigurd Erix on.
Här må även liksom föregående år lämnas uppgifter om
docenten C. W. von Sydows föreläsningar i folkminnesforskning 8-29 nov. 1933 under 8 timmar över »Völsungasagan» ock »Valda folkminnesproblem» samt hans seminarieövningar, omfattande 3 dubbeltimmar under samma tid.
Dessa föreläsningar ock övningar bevistades av 10 personer.
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Under tiden 19 febr.-21 mars 1934 föreläste han över ämnena »Sagoforskning», »Själatro» ock »Tacitus' Germania - ur
traditionssynpunkt», tillsammans 14 timmar. Under denna
tid höll han också seminarieövningar 5 dubbeltimmar. I
dessa föreläsningar ock övningar deltogo 8 personer.

2. Översikt över materialets bearbetning, ordnad
efter landskap.
Under arbetsåret 1933-1934 ha fortfarande endast fyra
landskapsundersökningar hållits i gång, nämligen för D a1 arn e, Västmanland ock Västergötland samt —
blott under hösten 1933 — Ö st er g ötl an d. Dessutom har
också under detta år i mindre omfattning undersökningen
av de estlandssvenska målen fortsatts.
Utanför dessa landskapsundersökningar har dessutom
även under detta år det i föregående årsberättelser omnämnda arbetet rörande Gotland fortsatts. Arbetet på den
Säveska ordboken har dock ej bekostais av arkivet, utan
av ett särskilt statsanslag å 3,000 kr. Vidare må här
nämnas, att professor Hj. Lindroth under året återupptagit arbetet på sin utredning om Ölands folkmål efter
en något förenklad plan. Övriga bearbetningar ock materialpubliceringar förbigås här, för så vitt bearbetningen
skett utan ekonomiskt stöd från arkivet, även om det
bearbetade materialet 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 undantag för Estland, som nämnes sist.
Dalarne. I den av L e v ander ledda dalmålsundersöknin,gen ha under året deltagit L i n c:1A n, Matss on ock
Ej de st a m. Därjämte ha B. Johansson ock fröken
Anna Johansson biträtt med renskrivningsarbete. Det
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i Uppsala utförda arbetet är huvudsakligen koncentrerat
kring ordboken över dalmålet ock har bestått dels i fortsättning av föregående arbeten, nämligen införande av primärmaterial ur reseanteckningsböcker på oktavkorten, som
under året ökat med 7,329 kort ock vid årets utgång uppgingo till omkring 60,800 kort, utredigering av vissa delar i
Rietz' dialektmaterial från Övre Dalarne ock omredigering
av ett betydande antal större ordboksartiklar, dels i upptagande av nya lexikografiska arbetsuppgifter. Sålunda har
under året Levander börjat att ensam i ock för utredigering
ock komplettering genomgå samtliga från övre Dalarne inkomna svar på Landsmålsarkivets frå'gelistor, ock tillsammans med Matsson har han börjat för samma ändamål
genomgå arkivets ännu °utredigerade seffisamlingar från
Övre Dalarne, omfattande omkring 80,000 ordlappar. Av
frå'gelistsvaren ha under året samtliga svar på listorna nr
1-7 samt 9 genomgåtts. Ej utredigerade se&ssamlingar ha
genomgåtts från Våmhus, Mora, Sollerön, Ore, Boda, Bingsjö,
Rättvik ock Leksand.
Granskningen av från ortsmeddelarna inkommet material
jämte härtill hörande korrespondens ock instruktion har
handhafts av Lindén för Venjan, Sollerön ock Järna, av
Matsson för Äppelbo, Malung, Lima ock Transtrand samt av
Levander för övriga bygder.
Västergötland. Även detta år har Västgöta-undersökningen
letts av G ötlind ock bedrivits efter tvänne linjer: 1) fullföljande av den spräkgeografiska översikten, 2) fortsatt utredigering av ordbokskort i 8:o.
Vad den förra uppgiften angår, ha följande fornsvenska
ljuds motsvarigheter i västgötadialekterna varit föremål för
behandling: ö, 2, i?", b, d, ä, D, 1, g, gh, h, j, vartill kommit
eii del kompletteringar av förut skrivna kapitel. Ett 25-tal
kartor ha fenritats ock delvis kompletterats för den nedannämnda uppsatsen om »Västergötlands folkmål ock landskapets bebyggelse». Excerpter för böjningsläran, ordbildning m. m. ha ävenledes gjorts.
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För ordsamlingen ha utredigerats dels svar på frågelistor,
dels orduppteckningar från Götlinds, Bergstrands ock Meijels
resor i landskapet under året (jfr kap. IV). Vidare ha utredigerats äldre samlingar från Kinne ock Kinnefjärdings
härader samt Götlinds ordsamling från Göteve. Götlind har
granskat inkomna svar på frågelistor ock härvid fortsatt att
utskriva viktigare, eljest svåråtkomliga ord.
Vid utredigeringen har Götlind biträtts av fil. mag. B e r gs tr and ock fil. mag. M eij el samt fil. lic. E. A hr ahamso n. Den sistnämnde har fortsatt att i Göteborg utredigera sina egna samlingar från Götaälvs-området, delvis
med understöd av ett Hvitfeldtskt stipendium (knut—mosa
för socknarna Ale-Skövde, Skepplanda, Hålanda, Tunge,
()stad, Kilanda ock Starrkärr).
Under året har den, västgötska ordsamlingen på oktavkort tillväxt med 15,726 blad. Sammanlagda antalet kort utgjorde vid årets slut 50,207, representerande ett flerdubbelt
större antal belägg.
Västmanland. Denna landskapsundersökning, som ledes
av H olmk vis t, har fortgått efter samma linjer som föregående år. Huvuddelen av arbetet har gällt ordsamlingen,
vilken under året undergått en betydande omredigering. Under excerperingsarbetet visade det sig nämligen, att antalet
uppslagsord kom att bli betydligt större, än från början beräknats, varigenom oktavkorten hotade att svälla ut till ett
altför ohanterligt omfång. En ny typ av ordbokskort måste
därför införas, nämligen ett slags översiktskort, som på en
ena sida uppta alla landskapets härader. På dessa översiktskort ha överförts — eller komma så småningom att överföras — alla de uppslagsord, som utan olägenhet kunna hopträngas inom detta begränsade utrymme. Under arbetsåret
ha omkring 3,000 sådana kort utskrivits, vilka ersatt omkring
12,000 vanliga A-kort. Den vinst av utrymme, som på detta
sätt har åstadkommits, är sålunda ganska betydande. Även
förarbetena för en allmän västmanländsk dialektbeskrivning ha fortgått under detta år.
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Som Holmkvists biträden vid denna undersökning ha
tjänstgjort fru R. Gran b er g samt under slutet av året
fil. kand. Sven Svensson.
Östergötland. Arbetet på denna undersökning har under
året bedrivits i mycket minskad omfattning under ledning
av docenten Natan Lindqvist med Alm ock Andersson som medjälpare. Under detta år ha Lindqvists samtliga anteckningsböcker från Vist färdigexcerperats, vilket arbete i huvudsak var färdigt vid nyåret 1934. Under året ha
samlingarna av oktavkort tillvuxit med 2,754 kort, ock hela
östgötasamlingen utgjorde vid arbetsårets slut 37,100 kort,
vartill komma kort med syntaktiska excerpter.
Estland och Gammalsvenskby. T i bergs bearbetning ock
utredigering av hithörande material ha under detta år fortsatts, ehuru i ännu mindre omfattning än föregående år,
enår Tiberg under största delen av året var upptagen antingen av resor eller av tjänstgöring som lärare. En uppgift,
varåt Tiberg under detta år ägnat särskilt mycket arbete,
har varit renskrivning av ock kommentar till Kristina Knutas
stora, synnerligen svårlästa ock svårtolkade anteckningar
rörande Gammalsvenskbybornas liv ock traditioner, grundade på hännes minnen från byn. Under året 1933-1934
har även D a n ell nedlagt ett stort arbete på utredigering
av de ordsamlingar, som han gjort i Nuckö.

3. Enskilde medarbetares värksamhet inom arkivet.
Geijer har tillika med de uppgifter, som ålegat honom
i egenskap av Landsmålsarkivets föreståndare ock dess styrelses sekreterare, nu liksom förut handhaft materialgranskningar ock instruktioner, som gällt Jämtland, men delvis
även andra, särskilt norrländska bygder, såsom Hälsingland,
Västerbotten, Norrbotten ock Lappland, härvid biträdd av
fil. doktorerna P. Bogren ock I. Nordin-Grip för Hälsingland,
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lektor Seth Larsson för Västerbotten, fil. lic. Gerd Enequist
för Norrbotten. En nyhet i förhållande till de föregående
åren är däremot, att han nu i sammanhang med granskningar
av andras materialsamlingar även genomgått några delar av
sina egna tidigaste täxtuppteckningar från Ångermanland,
gjorda 1897-1900, ock härvid renskrivit ock delvis kommenterat förut ej renskrivna täxter samt ordnat uppteckningar,
som kommit i svår oordning, under det de använts av excerpister. De största materialgranskningar, som Geijer under
året företagit, ha gällt 0. P. Petterssons äldre ock nyare
arbeten samt Einar Granbergs senare samlingar, vid vilka
båda arbeten Liljeblad lämnade en synnerligen värk-.
sam jälp. Av de i det föregående nämnda större institutionsarbetena är det i synnerhet två, åt vilka Geijer under
året ägnat mycken tid, nämligen realkatalogens omläggning
ock den föregående år påbörjade, omfattande undersökningen rörande nyckelpigans benämningar ock de med detta
djur förknippade traditionerna.1 I anknytning till denna ock
vissa mindre specialundersökningar utarbetade Geijer det
ovannämnda, vid sjätte Nordiska folklivsforskaremötet i
Åbo den 13 juni 1933 hållna föredraget om »Nordens språkliga ock kulturhistoriska kartläggning».
Vid instruktionskursen i maj var .Geijer av en halsåkomma
förhindrad att medvärka som föreläsare, men gav i anslutning
till samma kurs enskild handledning åt vissa norrländingar,
liksom även tidigare under året motsvarande undervisning
vid många tillfällen meddelats.
Av trycket har Geijer utgivit, utom den i Svenska landsmål 1933 tryckta berättelsen om Lan dsmålsarkivets vårksamhet under året 1932-1933, vid vars utarbetande Manne Eriksson deltagit, endast artiklar i Svensk Uppslagsbok om dialekterna i Lappland (nämligen de Lapplandssvenska dialekterna), Medelpad ock Norrbotten. Vidare har Geijer medvärkat vid förberedandet till utgivning av Johan Nordlanders Norrländska samlingar, häftena 13 ock 14.
1 Se

Sv. landsm. 1933, s. 116 ff.

5 Sv. landsmål 1934
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G ö tlin d har fortfarande haft den västgötska landskapsundersökningen som huvudsak, men med uppmärksamhet
ägnad även åt mycket annat. För denna landskapsundersökning, där han är ledare ock tillika utför det måsta arbetet, har redogjorts ovan (s. 62 f.).
Vid sidan härav har han handlagt smärre ärenden, huvudsakligen materialgranskning rörande Dalsland, Värmland,
Småland ock Gotland.
Av allmänna institutionsarbeten har Götlind särskilt deltagit i utarbetandet av frågelistor ock i besvarandet av till
arkivet ställda frågor, båda delarna i egenskap av expert
.på sitt undersökningsområde, men delvis också ur allmännare, synpunkter. Så har han påbörjat en stor, för, tryck avsedd frågelista om fiske, som först nästföljande arbetsår
fullbordats under samarbete med docenten I. MooUer. Han
har också biträtt vid handledning av undersökare.
För hans deltagande under vissa tider i ledningen av folkminnesundersökningen har ovan (s. 28) redogjorts. Götlind har vidare biträtt vid von Sydows seminarieövningar
i folkminnesforskning höstterminen 1933 ock vårterminen
1934.
En utförlig redogörelse för Västgöta FolkmålskommiWs
värksamhet under 25-årsperioden från 1917, då kommittén
bildades, till 1932, som Götlind under arbetsåret 1933-1934
utarbetade, blev först efter arbetsårets slut tryckt i Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift.
När Sven Lampas arbete »Folklekar från Västergötland»,
som ingår i Svenska landsmålens 19:de band, men vars tryckning genom Lampas sjukdom länge varit avbruten, skulle avslutas i 1933 års årgång av tidskriften, förelåg bland andra svårigheter den, att ett betydligt parti av manuskriptet, nämligen
allt som skolat stå mellan leknumren 351 C ock 401, ej kunde
uppspåras. Denna lucka fyllde Götlind dels ur Lampas uppteckningsböcker, dels ur egna uppteckningar från Horred
ock Göteve, dels ock måst ur fil. mag. Maja Bergstrands
uppteckningar efter en gammal spelman i Vartofta-Asaka
m. fl., dels slutligen ur Västgöta Landsmålsförenings sam-
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ungar. I ett efterord redogjorde Götlind för vad han åtgjort
för att möjliggöra Indiens utgivande i ett skick, som så nära
som möjligt ansluter sig till vad den ursprunglige författaren
torde ha åsyftat."
Under året har Götlind publicerat följande: »Gamla svenska idrottslekar» (Verdandis småskrifter nr 366), »Spillror
av uppländsk folkdans» (Uppsala Nya Tidnings julnummer
1933), »Några gamla nordiska idrottslekar» (Vid julbrasan
1933), »En västgötsk bygdeforskare» (Västergyllens jul 1933)1,
artiklar i Uppsala Nya Tidning, Stockholms Tidningen St. D.,
Göteborgsposten; recensioner i Folkminnen och Folktankar
samt i Tidskrift för hembygdsvård.
Till arbetsåret 1933-1934 hör slutligen en av Götlind hösten
1933 utarbetad uppsats »Västergötlands dialekter ock landskapets bebyggelse», vars innehåll först framställdes i ett
föredrag i Språkvetenskapliga sällskapet i Uppsala, men ej
publicerades förr än under nästa arbetsår.
Om Götlinds resor se kap. IV.
Levande r, som har sin huvudsakliga värksamhet förlagd till dalmålsordboken, för vilken redogörelse lämnats
i det föregående (s. 61 f.), har deltagit i de allmänna
institutionsuppgifterna förnämligast genom sina insatser i
utarbetandet av frågelistor. Under året har han författat säx
sådana, nämligen de ovan (s. 58) angivna, vilka behandla
vissa sidor av dagligt liv såsom bl. a. mat ock dryck, men
även ämnet by ock gård, ehuru i mera skisserad form.
Han har också deltagit i granskningen av alla andra under
året utarbetade frågelistor utom några av de rent folkloristiska.
Utom redogörelsen »Dalmålsordboken 1932», som i motsvarighet till vad föregående år skett, publicerats i Dalarnas
hembygdsbok 1933, har Levander under året publicerat den
under fritider utarbetade kulturhistoriska studien »Brottsling och bödel», Stockholm 1933.
1 Den man, som i denna uppsats skildrats, är en av Landsmålsarkivets flitigaste ock kunnigaste ortsmeddelare, Johan Möller i
Korsbärga i Vartofta härad.
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Om Levanders resor se kap. IV.
Eriksson har jämte arbetet att leda den dagliga expeditionen vid arkivet huvudsakligen värkat på följande tre
områden: frågelistorna, handledning av undersökare samt
granskning av material. Av de under året färdigställda frågelistorna har han författat tre, behandlande dels textilier
(M 72 ock M 74), dels laggkärl (M 79), men dessutom granskat
de allra flästa övriga ock vid utarbetningen av många bland
dessa gjort mycket väsentliga insatser. Han har också i
regel sörjt för illustrerandet av de frågelistor, vilka beledsagats av illustrationer. Som instruktör har han ej blott
varit på vanligt sätt värksam genom enskild handledning,
utan också, då Geijer blev hindrad att föreläsa vid den sedvanliga instruktionskursen, i hans ställe föreläst. Vid granskning av inkommande material har han mer ock mer tjänstgjort ej blott som expert för sin hembygd, Uppland, utan
även som en av landskapsbegränsning ock annan personlig
specialisering förhållandevis föga bunden ord- ock sakgranskare.
Under året har han publicerat »Fäbodar i Uppland under
1800-talets senare hälft» (Upplands Fornminnesförenings tidskrift XLIII, 1933).
Om Erikssons resor se kap. IV.
Utom ovannämnda fyra vetenskapliga deltagare i arkivets
arbeten, vilka alla honoreras av statsanslag, skola i detta
kapitelavsnitt här nedan i alfabetisk ordning nämnas de
av lotterimedel honorerade medarbetare, vilkas arbetsuppgifter synas påkalla en något närmare redogörelse, än som
i annat sammanhang i denna berättelse lämnas. För övrigt
hänvisas till avdelningarna 1 ock 2 av detta kapitel, vad arbetet inom arkivet beträffar, ock till kap. IV, vad resor beträffar.
Campbell har, som i det föregående närmare omtalats,
endast under något mer än halva året tjänstgjort som föreståndare för arkivets folkminnesavdelning, men har även
under den övriga delen av året, i den mån det genom korrespondens ock kortare besök i Uppsala låtit sig göra, med
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råd ock dåd deltagit i planläggandet av folkminnesundersökningarna, såväl vad beträffar arkivarbeten som vad beträffar uppteckningar ute i skilda bygder. Campbell har
också sökt följa utvecklingen inom andra folkminnessamlande institutioner i riket ock bistått föreningar, enskilda
samlare ock forskare med upplysningar, anvisningar ock
råd, då så begärts.
Inom arkivet har Campbell jämte skötseln av de till folkminnesavdelningen hörande löpande ärendena särskilt ägnat
sig åt arbetet med frågelistor; ock detta i mycket större utsträckning, än som kommer till synes i de under året färdigställda, av honom författade två frågelistorna M 75, M 83; vidare
åt utredandet på grundval av frågelistsvar ock frågekortsvar
av folkloristiska företeelsers utbredning inom hela landet, delvis också grannländerna; vidare åt de större katalogiseringsfrågorna, ock slutligen åt handledning av upptecknare ock
undersökare. Genom de av honom personligen utarbetade
frågelistorna om nybygge, skattläggning ock skifte samt om
mantal, skifteslag m. m. har han — till stor del med utgångspunkt i 0. P. Petterssons samlingar ock undersökningar från Lappland ock Västerbotten — givit de första
ledtrådarna för undersökningar rörande ämnen, som ha stor
betydelse för kännedomen om allmogens liv ock om bebyggelsen. Det ovannämnda arbetet på kartläggningar rörande
tomten, mylingen ock gasten är väsentligen hans värk. Vid
den ovannämnda provundersökningen rörande nyckelpigan
var han jämte Geijer den, som utförde det måsta arbetet.
Realkatalogen har givetvis i hög grad lagt beslag på hans tid,
ehuru det måsta arbetet för dess omläggning utfördes av
Liljeblad under tider, då Campbell var frånvarande från
Uppsala. Det ovan nämnda försöket av Stålberg att upplägga
en registrering av melodiuppteckningarna har skett under
medvärkan av Campbell.
För Campbells medvärkan vid instruktiönskursen i maj
har ovan redogjorts. Största delen av hans undervisningsvärksamhet har dock haft formen av privat handledning,
fördelad på alla de tider, då han funnits i Uppsala.
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Utom några tidningsuppsatser av folkloristiskt innehåll,
avseende att väcka intresse för uppteckning av folkminne,
har Campbell under året publicerat följande två uppsatser:
»Vångalaget i Skåne» (Skånes hembygdsförbunds årsbok
1933) samt »Det onda ögat ock besläktade föreställningar i
svensk folktradition» (Folkminnen och folktankar 1933).
Rörande Campbells arbeten på Irland, dit han, som ovan
nämndes, begav sig under semestertid i juni 1933 efter kallelse av Irish Folklore Institute, skall närmare meddelas i
nästa årsberättelse.
Ej d estam har under största delen av året tjänstgjort
som arkivets mäst använda biträdande arbetskraft vid nästan
vad slags arbeten som hälst (utom rena förvaltningsgöromål), där behov av en ögonblickligen tillkallad medjälpare
gjort sig gällande. Ovan har berörts, hur han biträtt vid
registrering ock korrekturläsning, särskilt vid brådskande
utgivning av vissa arbeten i Svenska landsmål, samt hur han
som excerpist arbetat vid dalmålsordboken. Hans största
arbete har emellertid bestått i deltagandet i de bl. a. i kartor
resulterande översiktsundersökningarna, som framgått över
hela riket öck som behandlat både språkliga ock folkloristiska företeelser.
Gr anb er g har under de delar av året, då han vistats i
Uppsala, deltagit i granskningen av inkommande folkminnesuppteckningar ock i samband därmed infordrat kompletteringar samt ordnat det inkommande materialet för införande
i akcessionskatalogen. Han har vidare korresponderat med
upptecknarna vid utsändning av nya frågelistor m. m., biträtt vid planläggandet av nya undersökningar samt utredigerat egna uppteckningar från de båda landskapen Östergötland ock Småland.
Han har författat en frågelista (M 14 om näcken).
Vid sidan av sitt arbete på arkivet har Granberg fortsatt
'arbetet på sin avhandling »Skogsrået i yngre nordisk folk-tradition». I samband härmed studerade han under september ock oktober 1933 Norsk Folkeminnesamlings arkiv i Oslo
samt vistades hösten 1933 ock våren 1934 under sammanlagt
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fäm månader i Finland för materialexcerpering m. m. i finska ock finlandssvenska arkiv. Vidare deltog han som sereterare vid sjätte Nordiska Folklivsforskaremötet i Åbo 12
—15 juni 1934.
Han har under året publicerat »Skogsrået, en folkminnesgeografisk orientering» i Rig 1933, »Släktklubban» i Budkavlen 1934, »Finskt och skandinaviskt» sammastädes samt »Den
kalendärt fixerade källdrickningen» i Folkminnen och folktankar 1934.
Hedblom har under största delen av året tjänstgjort
som folkminnesavdelningens särskilde expeditionstjänsteman
ock härvid intagit platsen närmast under avdelningsföreståndaren. I sistnämnda avseende undantagas dock de tider, då
Granberg tjänstgjort i sådan egenskap. Hedblom har författat två frågelistor (M 27 om åskan ock M 29 om folktro
ock folksed, som står i sammanhang med pängar) samt deltagit vid utarbetandet av flera andra (särskilt M 89 om tomten, som dock först under året 1934-1935 blev färdig).
Om Hedbloms resor se kap. IV.
Holmkvist har fortsatt sitt arbete som ledare av .den
västmanländska landskapsundersökningen, för vilken redogjorts s. 63 ovan.
Vid utgivningen av Erik Bores »Sägner ock händelser upptecknade i Västmanland», som ingår i Svenska landsmål för
1933 med signum B 31, har Holmkvist medvärkat dels på det
sätt, att han utrett de nu publicerade täxternas förhållande
till förut okända parallelltäxtpr, som Holmkvist framletat
ur tidningar, dels genom att läsa korrektur på samlingen
ock därvid företaga de täxträttelser, som syntes med säkerhet
kunna göras, lokalisera vissa i manuskriptet ej lokalfästa
täxter, tillägga ordf örklaringar m. m.
Om Holmkvists resor se kap. IV.
Liljebla d, som enligt vad i det föregående närmare
omnämnts, under nära två månader var förordnad som föreståndare för folkminnesavdelningen, har även vid andra
tillfällen i stor utsträckning deltagit i dess arbeten, då hono-
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rerad under rubriken »extra arbetsjälp». På hans lott har
fallit den ojämförligt största delen av det svåra arbetet att
revidera realkatalogen ock utarbeta plan för ny uppställning av densamma, ett arbete som Liljeblad bedrev med synnerligen stor snabbhet, men som till följd dels av sin egen
omfattning, dels av yttre hinder, ej hann under året fullföljas. Han deltog i de största ock mäst krävande materialgranskningarna. Han är vidare ensam eller huvudsakligen
författare till tre frågelistor. Av dem sammanhänger en
(M 7 om vänster hand, motsols o. s. v.) med hans under
utarbetning varande stora undersökning om »orientation»,
ock de två senare (M 90 om magiska gester m. m. samt
M 91 om personifikation) utgöra handledningar på ett par
av de punkter, där arbetet med realkatalogen visat mycket
betydande luckor i materialsamlandet. Gemensamt med Stålberg utarbetade Liljeblad den under nästa arbetshr avslutade
frågelistan M 88 (sång).
Fröken Ohlson har under året fortsatt arbetet på den
folkloristiska realkatalogen, deltagit i granskningen av inkommande folkminnessamlingar ock frågelistsvar samt givit
instruktion till upptecknare ock fört därmed sammanhängande korrespondens. Hon har vidare utredigerat egna uppteckningar av folkminnen från Västerbotten ock i skisserad
form utarbetat tio frågelistor, behandlande dels folkloristiska
företeelser, som sammanhänga med jordbruket (M 20-24),
dels vad som sammanhänger med jakt ock fiske (M 15, M 25,
M 26, M 86), dels folktro om förvandlade (M 28).
Hon har under året publicerat »Naturväsen i ångermanländsk folktro. En översikt» i Folkminnen och folktankar
1933, samt »Julskröcka. En isolerad tradition och dess upplösning» i Ångermanland-Medelpad, årsbok för Västernorrlands läns hembygdsförbund 1933.
Z etter holm har under året biträtt vid granskning av
nyinkommet material från Ångermanland m. fl. landskap i
Norrland. Han har påbörjat en frågelista om »båtar ock båtbygge». 1 samband med en studieresa till Danmark har han
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studerat Folkemaalsudvalgets arbete samt gjort fonetiska studier på Jylland.
Under året har han publicerat disputationsavhandlingen
»Atlamål», Uppsala 1934.

IV. Resor ock uppteckningsarbeten 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 13
tillfällen, av Campbell, Liljeblad, Liljefors ock
Tiberg vardera vid ett tillfälle samt av Stålberg ock
Z e tt erh olm vardera vid två tillfällen. Dessutom har
prof. E rix on gjort en särskild resa Stockholm—Uppsala
för deltagande i ett styrelsesammanträde, ock amanuensen
K.-A. Gus ta w s on har för konferens med Geijer gjort en
resa Stockholm—Uppsala. Vidare har Cam p bell företagit
två resor från Fristad till Uppsala ock Liljeblad tre
gånger rest upp från Lund till Uppsala. Till slut kan nämnas, att lektor R. St ef f en för konferens med arkivets ledning gjort en resa till Uppsala från Visby.
Vidare har under året Geijer för arkivstudier ock konferenser med därvarande ledare för folkmåls- ock folkminnesforskning gjort en resa till Åbo ock Hålsingfors i juni 1934.
Under denna resa deltog Geijer i sjätte Nordiska folklivsforskarmötet i Åbo. M. Eriksson har för samma ändamål
besökt Åbo den 11-15 juni ock Stålberg likaledes för
samma ändamål besökt Åbo ock Hälsingfors tiden 11-20
juni 1934. Stålberg gjorde dessutom en resa till Berlin
under tiden 3-10 juni 1934 för arkivstudier ock utredningar
rörande fonetisk apparatur.
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 bo-
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satta upptecknare. I denna översikt nämnas dock blott
några av de viktigaste ortsmeddelarna, som lämnat mera
omfattande bidrag.
Dalarne. Rektor Johannes Bo*thius har under tiden 30 maj-26 juni 1934 bedrivit undersökningar av målet i
Orsa, särskilt i Skattungbyn ock Hansjö. Hans arbete har
bestått i komplettering ock kontroll av en tidigare gjord ordsamling. Kostnaderna för resan ha bestritts av lotterimedel.
Fil. lic. Manne Eriksson har vid besök i Folkärna
ock By i juli 1933 givit instruktioner åt meddelare.
Lektor Ragnar Jirlow påbörjade 10 juni 1934 undersökningar om arbetslivet i Transtrands sn. Ytterligare uppgifter om denna resa skola lämnas i följande årsberättelse.
Fil. dr L. Levander företog under tiden 9-21 oktober
1933 en resa i övre Dalarne, varunder han besökte socknarna
Ore, Orsa, Älvdalen, Mora ock Våmhus. Under resan gavs
instruktiån åt ortsmeddelare ock gjordes uppteckningar med
ledning av kompletteringslistor. Under tiden 15-27 januari
1934 gjorde han en ny resa till samma område, under vilken
även Djura, Al ock Rättvik besöktes. Under denna resa gjordes uppteckningar om folkdräkter ock torvtäkt samt genomgingos kompletteringslistor. Vidare företog han under tiden
4-23 juli 1934 en resa, som berörde Älvdalen, Sollerön, Mora,
Våmhus ock Rättvik. Utom genomgång av kompletteringslistor gjordes uppteckningar om mantalsförhållanden, jakt
m. m: ock genomgicks katalogen över samlingarna vid Rots
skans i Älvdalen för erhållande av realuppgifter om där
förvarade föremål ock för urval till avbildning av vissa
föremål. De båda förstnämnda resorna bekostades av Kopparbärgs läns landstings anslag ock den sistnämnda av lotterimedel.
Fil. lic. Bror Lin d é n har i samband med en resa för
uppteckning av ortnamn under tre dagar företagit uppteckningar om folkmål samt lämnat instruktioner åt ortsmeddelare på Sollerön ock i Järna. Resan har bekostats av
statsmedel.
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Fil. stud. Niss H j. Matsson gjorde sommaren 1933 under en tid av sammanlagt 11/2 månad språkliga ock folkloristiska uppteckningar i Malung, Lima, Transtrand, Särna
ock Äppelbo, varunder ett flertal frågelistor besvarades.
Under tiden dec. 1933—febr. 1934 reste han ytterligare omkring 1 1/2 månad för samma ändamål i Malung, Lima ock
Transtrand. Hans resor ha bekostats av stats- ock lotterimedel samt landstingsmedel.
Under året ha dessutom smärre resor utförts av i bygderna
bosatta upptecknare, nämligen av hemmasonen Rombo
Filip Eriksson i Mora, hemmansägaren Håll Nils
M at tsso n, Sollerön, ock härr E. H. N o r d, Boda. Av övriga meddelare förtjäna särskilt nämnas hemmansägaren J.
Frost, Älvdalen, hemmasonen Anders Hinder s, Våmhus, ock fru Anna Thomson, Järna.
Dalsland. Lektor G. Bergman har företagit en kortare
resa för kontroll ock komplettering av tidigare gjorda samlingar från landskapet under 10 dagar i augusti 1933. Resan
bekostades av statsanslaget.
Docenten J. Götlind sammanträffade den 11 aug. 1933 i
Vänersborg med lektor Gösta Bergman ock diskuterade
översiktsarbetet över Dalsland samt insamlingen av det dalsländska ordförrådet. B. skulle göra upp förslag till ordbokskort för Dalsland ock sedan från början skriva ut materialet
på dylika kort. Vidare skulle han söka få klarhet om vilka
nyckelord som vore de lämpligaste för översikt över Dalslands
folkmål..
Fröken Ella Ohlson gjorde tiden 2-3 januari 1934 en
resa för att sammanträffa med ortsmeddelare i Ed, Töftedal,
Erikstad m. fl. socknar. Resan bekostades av lotterimedel.
Gotland. Fil. kand. Elli H erlitz fortsatte sin i föregående årsberättelse omnämnda resa för besvarande av
frågekort under sommaren 1933 ock besökte därunder 19
socknar. Dessutom upptecknade hon folkminnen på Fårön,
i Gothem ock Stenkyrka. Resan, som sträckte sig 'över 2 1/2
månad, bekostades av statsmedel ock lotterimedel.
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Fil. stud. Britt Ytter berg påbörjade vid mitten av
juni 1934 en resa för uppteckning av fiskets terminologi vid
Gotlandskusten, varom mera skall meddelas i följande årsberättelse.
Bland ortsmeddelare, som arbetat under detta år, må nämnas hemmansägaren J a ko b K ar I ss o n, Fie i Lau, som
avled den 13 dec. 1933. Han har under många år tagit värksam del i utforskandet av de gotländska dialekternas ordförråd dels som medjälpare åt lektor M. Klintberg ock
dels senare direkt som besvarare av arkivets frågelistor.
Gästrikland. Fil. kand: Folke He d bl o m har under ti-

den 22-26 maj 1934 besökt Arsunda, österfärnebo, Ovansj&
ock Järbo ock där upptecknat folkminnen samt givit instruktioner åt ortsmeddelare. Resan bekostades av lotterimedel.
Folkskollärarinnan Ingegärd Isaksson har rest 23
dagar för uppteckning av folkminnen i Hedesunda, Torsåker,
Arsunda ock österfärnebo under sommaren 1933. Resan bekostades av lotterimedel.
H älsingland. Fil. dr P e t rus B o gr en reste under som- •
maren 1933 för dialektuppteckningar i Järvsö, Gnarp, Hassela ock Bjuråker (Valsjön). Resan, som påbörjades den 18
juni ock fortsattes till den 20 augusti, var också förbunden
med ett besök i Medelpad. Den bekostades av stats- ock
lotterimedel. Den 13 juni 1934 började han en ny resa i
Järvsö, varom mera i nästa årsberättelse.
Fil. dr Ingeborg Nor din-Gr i p gjorde under tiden
4-6 augusti 1933 en resa för instruktion av ortsmeddelare
i Norrala, Söderala (Bärgvik) ock Skog. Den bekostades av
statsmedel.
H ärjedalen. Folkskolläraren Einar Gr an ber g företog

sommaren 1933 en resa i Hede ock Lillhärdal för en etnologisk ock folkloristisk undersökning angående allmogens åktenskaps- ock familjeförhållanden. Resan varade från den
27 juni till den 18 aug. ock bekostades av lotterimedel. Jfr
Medelpad ock Jämtland!
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Jämtland. Folkskollärare E. Gr an b er g fortsatte sin
ovannämnda etnologiska ock folkloristiska undersökning i
socknarna Kyrkås ock Rödön under tiden 6-30 november
1933.
Lappland. Fru Margit Neum an upptecknade under
omkring en månad sommaren 1933 folkmål i Lycksele med
ledning av arkivets frågelistor samt insamlade där en del
folkminnen.
Medelpad. Fil. dr P. B ogr en gjorde under tiden 2-5 aug.
1933 ett besök i Torp för dialektuppteckning i samband med
en resa i Hälsingland (se ovan).
Folkskolläraren Einar Gr anber g företog uppteckningar angående allmogens äktenskaps- ock familjeförhållan,den i Stöde under tiden 22-31 aug. 1933 (jfr ovan under
Härjedalen).
Norrbotten. Fil. stud. Alr i k Isberg började den 25
juni en resa i Korpilombolo socken för besvarande av frågelistor. Om denna resa skall vidare meddelas i nästa årsberättelse.
Folkskolläraren Algot Lundberg har upptecknat folkmål i Lulavan, Nederluleå, för kompletteringar av sin ordsamling därifrån ock besvarande av frågelistor. Dessutom
gjorde han uppteckningar för besvarande av frågelistor i
Moskosel, Arvidsjaur, där framför allt slåtterns terminologi
genomgicks. Resetiden var omkring 1 månad, ock hans omkostnader ha ersatts genom statsmedel.
Bland ortsmeddelare må nämnas f. folkskolläraren A u g.
N or dstr ö m, som besvarat ett flertal språkliga ock folkloristiska frågelistor från Nederluleå.
Närke. Kapten John Ner é n har fortsatt sitt arbete
med komplettering av sina språkliga anteckningar från Stora
Mellösa.
Småland. Fil. lic. G er trud Ar eskog har kompletterat
dialektuppteckningar i ett flertal socknar i östra Småland
under sammanlagt 29 dagar sommaren 1933. Resan har bekostats av stats- ock lotterimedel.
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Fil. dr Gunnar Gr anber g gjorde sommaren 1933
smärre uppteckningar av folkminnen samtidigt med en resa i
Östergötland (se nedan).
Södermanland. Fil. stud. J. Ej de stam gjorde uppteckningar i Tveta ock besvarade därunder frågekortserien 1-50
för denna socken.
Kand. N. Sj ös tr and har upptecknat folkmål i Västerhanninge under sommaren 1933.
Uppland. Fil. stud. Julius Ej destam har under sommaren 1933 dels upptecknat folkmål i Bondkyrko ock Alunda
socknar, dels för ifyllande av frågekortsserien 1-50 besökt
24 socknar i sydöstra delen av landskapet. Samtidigt gjordes
även andra smärre språkliga ock folkloristiska uppteckningar. Sammanlagda resetiden har uppgått till över 1 1/2 månad, ock resan har bekostats av statsanslaget.
Fil. lic. M. Eriksson gjorde dialektuppteckningar i Litslena, Husby-Sjutolft, Västerlövsta ock Nora socknar under
resa i aug. 1933.
Fil. kand. Folke Hedblom har under 17 dagar sommaren 1933 rest i Älvkarleby, Österlövsta, Hållnäs, Valö, Gräsö
ock Harg ock gjort dialekt- ock folkminnesuppteckningar
samt ifyllt frågekortsserien 1-50. I samband med en resa i
Gästrikland besökte han vidare Älvkarleby den 27 maj 1934
för besök hos ortsmeddelare. Resorna ha bekostats av statsock lotterimedel.
Fil. lic. Roland Liljefors har under omkring tre veckor under sommaren 1933 upptecknat folkmål inom fäm
socknar i Ärlinghundra härad. Resan har bekostats av lotterimedel.
Av ortsmeddelare må nämnas lantbrukaren Sim on
Eriksson, Ullfors, som även detta år besvarat ett flertal
frågelistor från Östervåla.
Värmland. Härr Linus Brodin upptecknade under
tiden 14 aug.-7 sept. 1933 folkminnen i Magnskog, Gunnarskog ock Bogen. Resan bekostades av lotterianslaget.
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Fil. kand. Maja Ericsson upptecknade 31 aug.-11 sept.
1933 folkminnen i Rämens, Gustav Adolfs, Gåsborns, Kroppa,
(Mine ock Visnum-Kils socknar. Resan bekostades av lotterianslaget.
Av ortsmeddelare må nämnas hårr Ivan Nilsso n, 01säter, som upptecknat folkminnen m. m. från övre Ullerud.
Västerbotten. Fröken Ingrid Pettersson har gjort
dialektuppteckningar i Degerfors under något mer ån en månad under sommaren 1933. Resan har bekostats av lotterimedel.
Västergötland. Fil. mag. Maja B ergstr an d företog under 3 veckors tid, huvudsakligen i juli 1933, en resa till Forshem, Kinne-Kleva, Hasslösa, Hagelbårg ock Vartofta-Asaka
för besvarande av frågelistor, kompletteringslistor ock nyckelord för översikten. Därvid gjordes även smärre folkminnesuppteckningar. Resan har bekostats av statsmedel.
Fil. mag. I. D ahlb erg har under sommaren 1933 upptecknat folkmål i Lagmansered, Gärdhem ock Härlunda m. fl.
socknar. Han började den 10 juni 1934 en ny resa, huvudsakligen ägnad åt folkminnesuppteckning, i Gärdhems sn, vilken
resa fortsattes till 10 juli 1934. Resorna ha bekostats av lotterimedel.
Docenten J. G ö tlin d företog under tiden 3-15 aug. 1933
en resa i landskapet för instruktion ock uppteckning. Därvid
besöktes Fristad, Bredared, Sandhult, Horred, Hillared, Finnekumla, Väne-Asaka ock Tived. Härunder gjordes uppteckningar som svar på kompletteringsfrågor till ordbokskorten i
oktav, ock på vissa punkter besvarades nyckelorden för Västgötaöversiktens språkkartor. I anslutning till denna resa upptecknade Götlind emellertid material från Göteve ock Mularp.
En andra upptecknings- ock instruktionsresa företog Götlind under tiden 27 dec. 1933-10 jan. 1934. Resan gällde
socknarna Göteve, Falköping, Karlby, Asle, Fristad, Österbitterna, Ryda, Flot samt Skara. Härunder besöktes flera
medarbetare ock kompletterades materialet till ordboken ock
översikten, liksom även en del folkminnesmaterial tillvaratogs.
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Fil. mag. Mar tin Iv ar ss on har kompletterat tidigare
dialektuppteckningar i Hällstad. Resan har understötts av
Västgöta folkmålskommittå medel.
Fil. mag. Ai n a L ön n gren har upptecknat ordspråk,
talesätt m. m. samt besvarat frågekortsserien 1-50 för Ryda
sn under tiden 21 aug.-15 sept. 1933.
Fil. mag. Aina M eij el har upptecknat folkmål under
23 dagar i Torsö, Hova, Lyrestad, Hassle ock Källby samt
folkminnen i Hova under 8 dagar sommaren 1933. Resan
har bekostats av lotterimedel.
Fil. kand. E. Sandberg gjorde under året en del orduppteckningar från Asle sn.
Av ortsmeddelare må nämnas redaktör A. Bl om berg i
Ugglum, hemmansägaren Ax el H enrikss on i Kinnarumma, notarien Th om as L ar s s on i Tidaholm ock
hemmansägaren Johan M öller i Korsbärga.
Västmanland, Fil. lic. E mil Eriksson har upptecknat
folkmål under en månad sommaren 1933 i Fläckebo ock därvid kontrollerat tidigare av ortsmeddelare gjorda uppteckningar. Arbetet fortsattes under 9 dagar i januari 1934. Arbetet har honorerats av stats- ock lotterimedel.
Fil. kand. Maj a Erics so n har gjort smärre folkminnesuppteckningar i Grythyttan m. fl. socknar.
Fil. lic. Erik Holm k vist reste under tiden 30 juli-21
aug. 1933 i Nora landsförsamling, där svar på arkivets frågelistor kompletterades. Ersättning för hans resekostnader
utgick av statsanslaget.
Teol. stud. M. Lindblad gjorde sommaren 1933 under
omkring 25 dagar dialektuppteckningar i Järnboås, vilket
arbete honorerades av statsmedel.
Fil. kand. G. Lin dsko g företog sommaren 1933 en kortare resa för att besvara frågekortsserien 1-50 för Skultuna,
Irsta, Himmeta, Kolbäck ock Torpa.
Fil. mag. 0. Nor m an har gjort uppteckningar för besvarande av frågelistor i Fellingsbro ock Ramsbärg under omkring 35 dagar sommaren 1933. Resan bekostades av statsmedel.
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Fil. stud. R. S egne sta m reste under 6 dagar somniaren
1933 för besvarande av frå'gekortsserien 1-50 i Kila, Möklinta ock Simtuna. Resan bekostades av lotterimedel.
Dessutom har en av ortsmeddelarna, fru Ellen Lagergr e n, gjort smärre resor för sina folluninnesuPpteckningar
i landskapet. Av övriga ortsmeddelare må nämnas understödstagaren Fr. Ander sso n-V ester i Rällså ock f.
hemmansägaren J o h. Larsson i Fläckebo, som båda besvarat vissa av arkivets frågelistor.
Ångermanland. Fröken Ella Ohlson gjorde under tiden
1-25 juni 1933 en resa för folkminnesuppteckning ock besvarande av frågekort i Arnäs, Själevad, Nätra, Nordmaling,
Grundsunda ock Gideå.
F. folkskolläraren 0. P. Petter så on reste i Nordmaling
för dialektuppteckning under drygt två månader sommaren
1933 ock har därunder gjort utförliga uppteckningar om bebyggelsehistoria samt besvarat 6 av arkivets frågelistor. Resan bekostades av statsanslaget.
Östergötland. Fil. stud. Gunnar Ander har under fyra
dagar upptecknat folkmål i Kvillinge ock Krokek. Resan
har bekostats av statsmedel.
Fil. mag. Per Andersson har rest för instruktion av
ortsmeddelare ock för egna dialektuppteckningar i Regna
ock Tjärstad under tiden 7-12 aug. 1933 samt en vecka i
juni 1934. Resorna ha bekostats av stats- ock lotterimedel.
Fil. lic. Gunn ar Gr an b er g företog den 16-19 aug.
1933 en resa i södra Östergötland för uppteckning av folkminnen. Under samma resa gjordes även ett kortare besök
i norra Småland. Resan bekostades av lotterimedel.
Utrikes orter. Fil. lic. N. Tiberg fortsatte även under
sommaren 1933 sina undersökningar angående de svenska
dialekterna i Estland under en månad. Han började sitt arbete med ett besök i Hapsal ock gjorde därefter uppteckningar på Ormsö, L. ock St. Rågö ock Dagö, delvis i samarbete med rektor Söderbäck.
6 Sv. landsmål 1934
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Rektor P. S öder bä ck företog en resa i Estland till L.
ock St. Rågö, där språkligt-etnografiska uppteckningar, fotografier ock teckningar gjordes. Jfr ovan under Tiberg! Som
tecknare medföljde hr C. Sandberg från Uppsala.
Bland övriga resor till utrikes orter, som under året ägt
rum i samband med arkivets arbeten, kan erinras om de redan nämnda resorna av prof. Geij e r, fil. kand. N. S t å 1ber g ock fil. lic. M. Eriksson till sjätte Nordiska folklivsforskaremötet i Åbo i juni 1934 ock i sammanhang därmed stående arkivstudier i Åbo ock Hälsingfors samt fil. lic.
G. Gr a nber gs arkivstudier ock resor i östra Finland för
insamling av jämförelsematerial till sin avhandling om skogsrået. Vidare kan här erinras om kand. Stålbergs ovan
omtalade resa till Berlin 3-10 juni 1934.
Slutligen har docenten J. Götlin d på egen bekostnad
ock under semestertid 5-22 juli 1933 företagit en resa till
Norge, där sägner ock lekar upptecknades i Gudbrandsdalen,
Feining ock V. Gausdal. Vidare besökte han Norsk Folkminnesamling i Oslo, vars arbetssätt ock värksamhet studerades.

Översikt av inkomster ock utgifter
för under budgetåret V, 1933-3°43 1934 från Landsmåls=
arkivet i Uppsala ledda undersökningar av svenska
folkmål ock folkminnen.

A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet
i Uppsala.
I det följande redovisas för av arkivet omhänderhavda medel av olika ursprung för undersökning av såväl folkmål som
folkminnen. Redovisningen gäller endast det av Landsmålsarkivets styrelse disponerade statsanslaget, som beräknats
för arkivets driftkostnader, ej de av statsanslag utgående
arvoden till förestAndare ock två medarbetare, som utbetalas
till dessa befattningshavare direkt från länsstyrelsen i Uppsala. Jfr Sv. landsm. 1931, s. 70.
I. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomster:
Statsanslag beviljat för tiden 1 juli 1933-30
juni 1934
kr. 22,000: 00
Summa kr. 22,000: 00
Utgifter:
Arvoden: till M. Eriksson
» D. Jönsson
Tillfällig arbetsjälp
Reseersättningar
Materialier ock expenser

kr. 7,000: 00
» 3,300: 00 kr. 10,300: 00
»
3,430: 25
»
5,893: 25
»
2,376: 50
Summa kr. 22,000: 00
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2. Redogörelse för de landstingsmedel för kalenderåret 1933, för
vilka Landsmålsarkivet är redovisningsskyldigt till landstingen.

Jämtlands 1
Kopparbärgs 1
Kronobärgs 1.
Västernorrlandsl.

500: 00
641: 30
250: 00
600:00
1,991: 30

o ct
—
,-,
-,

Az

Summ a

Utbetalningar
un1der 81
tiden
/
1- / 12
933
1

Utgifter
Su m m a

In flutna medel1under
t iden / 1—"/12
1933

Behållning
1
/, 19 33

Landsting

Inkomster

—
500: 00
—
500: 00 500: 00
3,000: 00 3,641: 30 3,372: 90
268: 40 3,641: 30
—
—
250: 00
250: 00 250: 00
—
600:00
600:00
600: 001
—
3,000: 00 4,991: 301 3,972: 90 1,018: 40 4,991: 30

Av 1933 års landstingsmedel belöper på andra halvåret 117-8l /„ 1933
följande:
Inkomster:

Behållning 1 juli 1933

kr. 2,155: 75
Summa kr. 2,155: 75
Utgifter:

För arbeten under tiden 1 juli-31 dec. 1933
Behållning 31 dec. 1933

kr. 1,137: 35
» 1,018: 40
Summa kr. 2,155: 75

Av 1934 års landstingsmedel belöper på första halvåret 1/,--"/6 1934
följande:
Inkomster:
Behållning 1 jan. 1934

kr. 1,018: 40
Summa kr. 1,018: 40
Utgifter:

För arbeten under tiden 1 jan.-30 juni 1934
Behållning 30 juni 1934

kr. 231: 45
»
786: 95
Summa kr. 1,018: 40
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3. Redovisning för till Landsmålsarkivets disposition stående
gåvomedel under budgetåret V, 1933-804 1934.

S. Åsander
Rättstavningssällskapet
M. Carlgren
D. Söderholm
0. Hegert
G. A. Svensson

74: 50
553; 40
100: 00
150:00
—
—
877: 90

_

74: 50

553; 40
—
—
100: 00
150: 00
—
200: 00
200: 00
100: 00 100: 00
309; 00 1,177; 90

_
—
—
—
49: 00
—

Su m m a
1

ca "

Utbetalningar
tiden
under
1/
9337
1
80/
6 1934

flu ----=

Sum ma

bo

Eji g.ag,
.

Influtna medel
tiden
under
1/
7 19 33—
/6 1934

Givare eller
förmedlare av
gåvor

Behållning
"/, 1934

Utgifter

Inkomster

74: 50

74: 50

553: 40
100: 00
150:00
151: 00
100: 00

553: 40
100; 00
150:00
200: 00
100: 00

49; 00 1,128: 90 1,177: 90

4. Redovisning för användningen av lotterimedel under budgetåret 1/7 1933—"/B 1934.
Inkomster:
0: 38
kr.
Behållning 1 juli 1933
» 80,000: 00
Anslag beviljat genom k. resolution d. 2 juni 1933
Summa kr. 80,000: 38
Utgifter:
Förskott av 1933 års lotterimedel före 1 juli 19331 kr. 1,913: 15
A. För f olkmålsundersökningar.
1. Riksundersökningen:
kr. 4,491: 50
Arkivarbeten
» 4,121: 40
Resebidrag
Uppteckningshonorar
» 8,831: 91 k r. 17,444: 81
ock inlösen
2. Särskilda landskapsundersökningar:
kr. 3,986: 50
Dalarne
» 6,308: 25
Västmanland .
» 1,910: 00
Östergötland
» 4,018: 00
Västergötland
» 1,693: 00 » 17,915: 75 kr. 35,360: 56
Estland
Transport kr. 37,273: 71
1 Se föregående årsberättelse, Sv. landsm. 1933, s. 145.
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Transport kr. 37,273: 71
B. För folkminnesundersökningar.
Arbetsledning
kr. 6,929: 001
Biträde
» 3,300: 00
Extra arbetsjälp
» 4,630: 25
Resebidrag
» 3,621: 05
Uppteckningshonorar ock inlösen.
» 5,501: 70 k r. 23,982: 00
C. För gemensamma kostnader.
Materialier m m
kr. 6,288: 40
Räntekostnader.
•
630: 85
Extra arbetsjälp för arkivarbeten
» 6,871:30 kr. 13,790: 55
Behållning av lotterimedel den 30 juni 1934
kr. 4,954: 12
Summa kr. 80,000: 38
5. Redovisning för av landsmålsarkivet disponerade
räntemedel m. m.
Inkomster:
Behållning 1 juli 1933
Under året upplupna räntor

kr. 1,358: 57
»
326: 07
Summa kr. 1,684: 64

Utgifter:
Revisionskostnader
Behållning 30 juni 1934

B.

kr. 100: 00
» 1,584: 64
Summa kr. 1,684: 64

Medel förvaltade av särskilda föreningar ock
styrelser.

1. Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens undersökning i
Uppsala räkenskaper för budgetåret V, 1933-8% 1934.
Inkomster:
Behållning 1 juli 1933
Under året upplupna räntor

kr. 1,615: 38
»
40: 37
Summa kr. 1,655: 75

Utgifter:
Behållning 30 juni 1934
1 Jämför

s. 83 ovan.

kr. 1,655: 75
Summa kr. 1,655: 75
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2. Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommitte" i Uppsala
under budgetåret V, 1933—"/6 1934.
Inkomster:
kr. 1,800: 16
Behållning 1 juli 1933
63: 50
»
Under året upplupna räntor
229: 00
»
Inkomst genom försäljning av »En Västgotabok»
Summa kr. 2,092: 66
Utgif ter:
Fil. mag. Martin Ivarsson, för uppteckningar i Hällstad kr. 100: 00
» 1,992: 66
Behållning 30 juni 1934
Summa kr. 2,092: 66

Sammanfattning av redogörelserna för sär=
skilda kassor under budgetåret 1933-1934.
Inkomster.
Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala.
Statsanslag för tiden 1 juli 1933-30
kr. 22,000: 00
juni 1934
Landstingsanslag för tiden 1 juli 1933
2,155: 75
»
—30 juni 1934
Gåvomedel för tiden 1 juli 1933-30
1,177: 90
juni 1934
»
Av 1933 års lotterimedel (— 1,913: 15) » 80,000: 38
1,684: 64 k r. 107,018: 67
»
Besparade räntemedel m m.
Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
kr. 1,615: 38
Behållning 1 juli 1933
40: 37 k r.
Inkomster 1 juli 1933-30 juni 1934 »

1,655: 75

2. Av Västgöta f olkmålskommitt6
Behållning 1 juli 1933
Inkomster 1 juli 1933-30 juni 1934

kr. 1,800: 16
292: 50 kr.
»

2,092: 66
Summa kr. 110,767: 08
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Utgifter.
A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala.
Utbetalningar av statsanslaget 1 juli
1933-30 juni 1934
Utbetalningar av landstingsanslag 1.
juli 1933-30 juni 1934
Behållning av landstingsanslag 30 juni
1934
Utbetalningar av gåvomedel 1 juli 1933
—30 juni 1934
Behållning av gåvomedel 30 juni 1934
Täckning av utbetalningar förskottsvis
gjorda före 1 juli 1933
Utbetalningar av lotterimedel 1 juli
1933-30 juni 1934
Behållning av lotterimedel 30 juni 1934
Utbetalning av räntemedel 1 juli 1933
—30 juni 1934
Behållning av räntemedel 30 juni 1934

kr. 22,000: 00
»

1,368: 80
786: 95

»

»

49: 00
1,128: 90
1,913: 15

»
»
»
»

73,133: 11
4,954: 12
100: 00
1,584: 64 kr. 107,018: 67

B. Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.
1. Av Styrelsen för östgötamålens undersökning.
Behållning den 30 juni 1934

kr.

1,655: 75

2. Av Västgöta folkmålskommitt6
Utbetalningar under tiden 1 juli 1933
—30 juni 1934
kr. 100: 00
Behållning den 30 juni 1934
» 1,992: 66 k r.

2,092: 66
Summa kr. 110,767: 08

Årsberättelse
från Landsmålsundersökningarna i Lund
1933-1934.
1. Organisation, ekonomi, förvaltning.
Institutet för landsmålsundersökningarna i Lund, gemenligen kallat Landsmålsarkivet i Lund (LAL), har under ovannämnda arbetsår haft i huvudsak samma ledning ock organisation som under arbetsåret 1932-1933. Som styrelse
har Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund fungerat. Denna har bestått av professor Emil Olson; ordförande, docenten Natan Lindqvist, sekreterare (nyvald), förste bibliotekarien Bert Möller, docenten C. W. von Sydow
ock docenten Gunnar Hedström (nyvald). Docenten Lindqvist
har som sekreterare efterträtt professor Olson, vilken övertagit ordförandeposten efter framlidne professor E, Hellquist, ock docenten Hedström, som tidigare varit suppleant
i styrelsen, har inträtt som ordinarie representant för Småländska landsmålsföreningen. Som skattmästare har professor Emil Olson fungerat.
Institutets föreståndare har liksom föregående år varit
docenten ock lektorn Natan 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
2 juni 1933 beviljat Centralstyrelsen ett anslag ur lotterimedel på 12,000 kronor. Då anslaget först den 17 april 1934
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ställdes till Centralstyrelsens förfogande, har institutet för
fältarbetets bedrivande under hela året varit hänvisat till
genom bank upplånade medel, som sedermera med nämnda
anslag till största delen återbetalats.
2. Personal ock tjänstgöringsförhållanden.
Institutets personal har under året utgjorts av, utom
föreståndaren, docenten Lin d qvis t, fil. mag. I ng e m ar
Ing er s, amanuens, ock fröken D agm ar Wa hl g r e n,
skriv- ock expeditionsbiträde.
Lin d q vi st har tjänstgjort under tillsammans 10 månader ock 24 dagar. Han har åtnjutit semester 10-20 juli,
15-19 aug., 22-26 aug., 30 aug., 1-9 sept., 18-22 -sept. eller
tillsammans 36 dagar, samtliga under senare halvåret 1933.
Hans arbete har bestått i ledning av institutionen ock övervakning av arbetet på densamma. Han har med biträde av
amanuensen uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar ock
ansökningar av skilda slag samt utarbetat årsberättelsen.
Han har granskat ock värderat inkomna samlingar ock instruerat upptecknare. Beträffande Lindqvists arbete för materialets bearbetning ock publicering se mom. 4, s. 93 ff.
nedan.
Följande tjänsteresor hava av Lindqvist företagits:
till Norbyvallda 23-31 juli för komplettering ock granskning av materialet till Vallda-ordboken samt för diskussion
om principerna för ordbokens utredigering. I samband med
resan gjordes ett besök i Göteborg 24 juli för studier vid
Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs
Högskola;
till Kivik 4-9 aug. för undersökning av dialektens ljudsystem ock för meddelande av instruktion till dialektupptecknare;
till Uppsala 20-30 okt., 1-11 dec. för förarbeten till den
redan förra arbetsåret påbörjade dialektgeografiska undersökningen (se mom. 5, s. 95 ff. nedan) samt för konferens
med Landsmålsarkivets föreståndare, professor Geijer, rörande gemensamma arkivspörsmål;
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till Uppsala 28 dec.-9 jan., 10-17 mars för genomgång
av mellansvenskt dialektmaterial till besvarande av LAL:s
ordgeografiska frågelista samt för konferens med professor
Geijer;
till Köpenhamn 8-9 mars, 10-11 april för genomgång av
vissa delar av det i Udvalg for Folkemaal befintliga dialektmaterialet till besvarande av den ordgeografiska frågelistan.
Ing ers har tjänstgjort å 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. Han har jämte föreståndaren värkställt vissa utredningar ock kostnadsberäkningar, granskat inkomna samlingar ock instruerat upptecknare, arbetat för redaktion av ordboken över Valldamålet,
sysslat med ordgeografiskt excerperings- ock kartläggningsarbete samt expeditionsarbete. Rörande undersökningsresor
se nedan under mom. 5, s. 100.
D a gm ar W a hlgr en har tjänstgjort som skriv- ock
expeditionsbiträde under 12 månader med undantag av tiden 3-16 juli, då hon åtnjöt semester. Hon har varit sysselsatt med akcessionsföring, ordnande, räkning ock signering av
inkommet material, utskrivning av brev ock handlingar ock
har deltagit i katalogiserings- ock expeditionsarbete. Därjämte har hon biträtt vid redaktionsarbete för Vallda-ordboken samt vid ordgeografiskt excerperings- ock kartläggningsarbete.
En offentlig instruktionskurs för landsmålsupptecknare
har hållits av docenten Gunnar Hedström under april ock
maj månader, omfattande 16 föreläsnings- ock övningstimmar. Kursen bevistades av ett 20-tal deltagare.
Tillfällig a r be t sj äl p. Angående tillfällig arbetsjälp
se nedan under Landsmålsarkivets dialektgeografiska undersökning (mom. 4 o. 5).
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3. Samlingarnas tillväxt, uppställning ock vård.
Vid arbetsårets ingång utgjorde manuskriptbeståndet 11
h. fol., 83 h. 4:o, 204 h. 8:0 ock 10 h. 16:o samt 1,750 bl. fol.,
19,165 bl. 4:o, 1,159 bl. 8:o, omkr. 743,000 bl. 16:0 ock 52 bl.
av växlande format.
Arbetsårets akcession. Under året har Landsmålsarkivets manuskriptbestånd ökats med 5 h. fol., 1 h. 4:o, 14 h.
8:o, 447 bl. fol., 9,764 bl. 4:o, 50 bl. 8:o ock 50,906 bl. 16:o.
Det utgör således nu 16 h. fol., 84 h. 4:o, 218 h. 8:o, 10 h.
16:0, 2,197 bl. fol., 28,929 bl. 4:o, 1,209 bl. 8:o, omkr. 794,000
bl. 16:o ock 52 bl. i växlande format.
Uppställning, katalogisering m. m. Katalogisering ock
registrering av samlingar ha fortgått efter samma grunder
som föregående år, varför hänvisas till årsberättelserna
för 1930-1931 ock 1931-1932.
Under året ha Sydsvenska ortnamnssällskapets samlingar
av ortnamnsuppteckningar från Skåne blivit uppställda å
arkivet ock hållas numera tillgängliga där.
Bibliotek. Biblioteket har under året undergått en mindre
ökning genom inköp •ock gåvor. Det största nyförvärvet
utgöres av ett antal band, som inköpts ur framlidne professor Hellquists efterlämnade boksamling.
Gåvor. Gåvor till Landsmålsarkivet (i form av tryck eller
manuskript) ha lämnats av följande personer ock institutioner:
Fröken Blenda Andersson, Vislanda
F. d. Stationsinspektor 0. Cappelin, Lund
Fröken Maja Forsslund, Kopparbärg
Fru Maria Hall, Ryssby
Fil. lic. Sven Hjelmqvist, Lund
Amanuens Ingemar Ingers, Lund
Kamrer N. Jönsson, önnestad
Härr K. A. Karlsson, HarplingeProfessor T. E. Karsten, Hälsingfors
Fil. dr Marius Kristensen, Köpenhamn
Professor. Hjalmar Lindroth, Göteborg
Försäljningschef K. E. Lundberg, Bodafors
Folkskollärare S. J. MalnAn, Malmö
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Härr Herman Nilsson, Hässlehohrt
Lantbrukare Johan Nilsson, Grimslöv
Lärovärksadjunkt Johan Nordlander, Stockholm
Fil. kand. Gustaf E. Olsson, Hardemo
Härr Frans Petersson, Urshult
Fil. dr P. N. Peterson, Norbyvallda
Fröken Annette Sonesson, Espinge
Härr Carl Svensson, Hamneda
Härr Ernst Törnqvist, Väckelsång
Udvalg for F'olkemaal, Köpenhamn
Universitetsbiblioteket, Lund
Varbärgs Museum, Varbärg
Fru Ida Vinqvist, Linneryd.
Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har
under året uppgått till 1,763.
4. Arkivarbeten, materialets bearbetning ock tryckning.
Beträffande katalogiserings- ock registreringsarbeten hänvisas till mom. 2 ,ock 3 (s. 90 o. 92). Äldre samlingar ha fortfarande ordnats, stämplats ock räknats, liksom den redan
pågående excerperingen av nomina propria ur de egentliga
ordsamlingarna också fortsatts.
Allt inkommande material har genomgåtts ock granskats
av Lindqvist ock Ingers. Arbetet har i stort fördelats så,
att den förre granskat materialet från landskapsundersökningarna i Småland, Halland ock Blekinge, medan den senare granskat dylikt material från Skåne. Understundom
har Lindqvist även genomgått det senare. Det dialektgeografiska materialet har i regel granskats av Lindqvist med
biträde av Ingers för Skåne.
Bland särskilda undersökningar märkes i första hand den
under föregående arbetsår påbörjade dialektgeografiska
undersökningen. Om förarbeten ock insamlingsarbetets gång
hänvisas till närmare redogörelse under mom. 5 nedan.
Excerpering av samlingar för besvarande av den ordgeografiska frågelistan har utförts av doc. Lindqvist ock fil.
d:r Erik Bruhn vid Landsmålsarkivet i Lund, av doc. Lindqvist ock fil. lic. Erik Alm vid Uppsala landsmålsarkiv, av
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fil. mag. Tage Långström i Institutet för ortnamns- ock
dialektforskning vid Göteborgs högskola ock av doc. Lindqvist vid Udvalg for Folkemaal i Köpenhamn. Dessutom
har arkivets i Lund personal samt fil. kand. Bennie Bengtsson, teol. kand. Nils Gustafsson ock fil. stud. Lennart Larsson biträtt med excerperingen i Lund. Dialektologisk litteratur har i stor utsträckning excerperats för samma ändamål av Lindqvist ock Bruhn.
Kopiering ock ritning av arbetskartor för den dialektgeografiska undersökningen ha utförts av fru Annie Lindqvist samt, i mindre utsträckning, av fröken Ida Dymling.
För att möjliggöra samtidig inläggning av en språklig
företeelse över hela undersökningsområdet har det ansetts
lämpligt att uppdela det senare i flera mindre sektioner
med en arbetskarta för varje sektion, t. ex. för Skåne-Blekinge, Halland, Småland, Östergötland, Västergötland-Bohuslän-Dalsland, Närke-Södermanland, Västmanland-Uppland,
Värmland, Dalarna etc. Efter dessa originalkartor har sedan Malmö Grafiska Anstalt förfärdigat klichéer i skala
1: 750,000, varefter en upplaga av 500 ex. av varje karta
tryckts. Sedan delkartorna för varje språkföreteelse utarbetats, ha de sammanfogats till en större översiktskarta.
Vid arbetsårets slut förelågo 50 dylika översiktskartor färdiga, ock ytterligare 150 voro under arbete.
Vid kartornas utarbetande ha biträtt — utom arkivets
personal — fil. kand. Bennie Bengtsson, teol. kand. Nils
Gustafsson, fil. stud. Lennart Larsson, fil. kand. William
Rosander, fil. stud. Gunnel Weidel.
Några preliminära resultat av den dialektgeografiska undersökningen ha av Lindqvist framlagts i ett arbete med
titeln »Ordgeografiska centra ock spridningsvägar», vilket
skall ingå i Landsmålsarkivets skriftserie som nr II. Vid
arbetsårets slut voro 2 ark täxt uppsatta, ock klichéer förelågo till 32 kartor.
Utredigeringen av P. N. Petersons ordbok över landsmålet
i Vallda har fortsatt under arbetsåret, sedan Lindqvist med
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författaren överenskommit om principerna för ordbokens
uppställning, beteckningssätt m. m. Lindqvist har med biträde av Ingers ock Wahlgren för trycket utredigerat manuskript till omkr. 4 16-spaltiga ark, varav 3 uppsatts. För
finansiering av arbetets tryckning har nämnden för Humanistiska fonden den 20 mars 1934 beviljat ytterligare
4,000 kronor, vadan det för arbetets utgivande erhållna
beloppet numera uppgår till 10,000 kronor.
Docent Gunnar H e ds tr öm har ytterligare fortsatt
arbetet på senare delen av sin avhandling, Sydsmåländska
folkmål.
Fil. lic. Gös t a S j öst e dt har likaledes fortsatt bearbetningen av sin avhandling om r-ljudens utveckling i sydsvenska mål. Bl. a. har ett 10-tal kartor, huvudsakligen belysande
r-ljudets vokalisation, färdigställts, varjämte andra äro under utarbetande.
5. Insamlingsarbetet 1933-1934.
Insamlingsarbetet har varit dels av mera allmän ock översiktlig art, dels av speciell ock lokalbetonad karakter. Bland
undersökningar av förra slaget märkes den redan omnämnda
dialektgeografiska undersökningen. Det på våren 1933 samlade dialektgeografiska materialet, vilket i huvudsak hämtats från södra ock västra delarna av Småland, inventerades på hösten 1933 samt kompletterades ytterligare genom
undersökningsresor av Landsmålsarkivets meddelare, lantbrukaren Johan Nilsson, Opparyd, Grimslöv, varvid ett
tjugotal ords utbredning i Småland registrerades. Det visade sig då, att för flertalet ord en yttre gräns kunde skönjas, som sträckte sig i nordvästlig riktning från östra Blekinge eller södra Kalmar län upp mot trakterna söder om
Vättern. Dessutom kunde den iakttagelsen göras; att orden
i fråga, vilka huvudsakligen tillhörde lantbrukets terminologi, grupperade sig efter samma linje, oavsett om de voro
lånord eller icke, samt att ytterlinjen för utbredningen tydligen fortsatte in i Västergötland. Då detta landskap under-
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sökes av Uppsala landsmålsarkiv, blev det nödvändigt att
fils vidare stanna vid gränsen ock i stället inrikta arbetet
på att med jälp av LA.L:s egna samlingar ock genom utfrågning av bygdemeddelare söka klarlägga de nämnda
ordens förekomst inom de övriga sydsvenska landskapen,
Skåne, Blekinge ock Halland.
Under tiden genomgick Lindqvist all tillgänglig dialektlitteratur, i första hand Rietz' dialektlexikon, för att söka
få en överblick över de genomgångna ordens utbredning i
andra landskap. Materialet antydde därvid en nordvästlig
ytterlinje från Blekinge—Möre till Dalsland—Värmland.
Med denna nya utgångspunkt utökades ordförrådet från de
litterära källorna med ord, som i huvudsak kunde lokaliseras inom nämnda gränslinje, ock en preliminär frågelista
uppgjordes, innehållande ord av väsentligen sydvästsvensk
utbredning. Denna preliminära frå'gelista kontrollerades ock
kompletterades ytterligare genom material i Landsmålsarkivet i Uppsala, som Lindqvist upprepade gånger besökte
(se ovan mom. 2, s. 90 f.).
På hösten.1933 förelåg frågelistan färdig ock utsändes först
i maskinskrivna exemplar. I januari 1934 trycktes den, något
utökad ock kompletterad, under titeln »Ordgeografisk frågelista från Landsmålsarkivet i Lund». I sitt slutliga skick
upptager listan omkr. 600 ord ock uttryck.
Frågelistan lämnades först för besvarande till Landsmålsarkivets i Lund ,ordinarie meddelare i de sydsvenska
landskapen ock därefter genom förmedling av professor H..
Geijer till en del av Uppsala landsmålsarkivs medarbetare
eller bygdemeddelare i mellansvenska landskap. Genom särskilt tillmötesgående från intendenten Sigurd Erixon kunde
listan även distribueras bland• en del av Nordiska Museets
ortsmeddelare. Dessutom har fröken Maja Forsslund, Kopparbärg, anskaffat ock delvis instruerat åtskilliga meddelare
från Närke, vilka besvarat listan. Slutligen erhöllos åtskilliga svar på frågelistan från åhörare av ett radioföredrag om ordens spridningsvägar, vilket Lindqvist höll den
6 april 1934..
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Arbetet med frågelistans besvarande inriktades i första
hand på de sydliga landskapen Skåne, Halland, Blekinge
ock Småland, varefter följde Östergötland, Närke, Dalsland
ock Värmland. Rörande Västergötland samt de uppsvenska
landskapen Dalarna, Västmanland, Uppland ock Södermanland fick arbetet i fältet tils vidare anstå, då i Uppsala
landsmålsarkiv stora översiktliga ordsamlingar från nämnda
landskap förelågo, vilka lämpligen först borde excerperas.
Detsamma gällde Bohuslän, varifrån en liknande landskapssamling finns tillgänglig i Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs högskola.
Bland redan förefintligt arkivmaterial har för frågelistans
besvarande en stor del av Landsmålsarkivets i Lund egna
samlingar genomgåtts. Beträffande excerperingsarbetet hänvisas till mom. 4 ovan.
Materialet i Uppsala landsmålsarkiv har för frågelistans
räkning excerperats i första hand av Lindqvist. Därvid ha
särskilt goda upplysningar erhållits genom de nämnda större
samlingarna från Dalarna, Västergötland ock Västmanland
ock av sde personer, fil. dr L. Levander, docenten J. Götlind
ock fil. lic. Erik Holmkvist, vilka utredigerat ock till stor
del hopbragt respektive samlingar. Rörande Uppland har
arkivet haft förmånen att utnyttja professor B. Hesselmans
uttömmande ordbok över upplandsdialekten. Även Lindqvists eget i ULMA utredigerade material från Östergötland
har givetvis utnyttjats. För excerperingen av övrigt uppsalamaterial har dessutom professor H. Geijer välvilligt
ställt arbetskraft till disposition. För Bohuslän har professor Hj. Lindroth lämnat värdefull jälp genom att ställa
materialet i Institutet för ortnamns- ock dialektforskning
vid Göteborgs högskola till förfogande ock ombesörja kvalificerad excerpering. Udvalg for Folkemaal i Köpenhamn
har genom sin chef, mag. art. Poul Andersen, generöst ombesörjt frågelistans besvarande såväl av arkivets personal
som av danska bygdemeddelare. Flertalet av svaren ingår
som akcessioner i Udvalg for Folkemaal, men de ha tillfullo
fått utnyttjas av Landsmålsarkivet i Lund för den ordgeografiska undersökningen.
7 Sv. landsmål 1981
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Följande personer ha lämnat sakkunniga ock uttömmande
svar från större områden, oftast med stöd av egna uppteckningar: fil. lic. Erik Abrahamson för Flundre, Ale ock
Vättle h:dr i Västergötland, lektor Gösta Bergman för Dalsland, fröken Maja Forsslund för västra Västmanland, teol.
kand. Nils Gustafsson för skilda socknar i Västergötland,
fil. lic. Herbert Gustavsson för Gottland, fil. dr L. Levander för Älvdalen, fil. mag. Niss Hjalmar Matsson för Lima
ock Malung i Väster-Dalarna, fil. hedersdoktor P. N. Peterson för norra Fjäre hd, Halland, ock lektor Julius Swenning för Listers hd, Blekinge.
Särskilda undersökningsresor för besvarande av frågelistan ha gjorts av fil. kand. Bennie Bengtsson i västra
Blekinge, fil. stud. Lennart Larsson i norra Halland, fil.
ock teol. kand. Erik Artur Johansson i mellersta Jönköpings län, lantbrukaren Johan Nilsson• i södra Kronobärgs,
västra ock östra Jönköpings samt norra Kalmar län, fil.
kand., frihärre Erik Kruuse i norra Jönköpings län ock
västra Östergötland, fil. kand. Maja Ericsson i Närke, västra
Värmland ock Dalsland, jurnalisten Linus Brodin i östra
ock norra Värmland. Beträffande övriga personer ock orter,
varifrån svar på ordgeografiska frågelistan ingått, ävensom
rörande excerperad dialektlitteratur hänvisas till inledningen i Nat. Lindqvists arbete »Ordgeografiska centra ock
spridningsvägar» (Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet
i Lund II), där en detaljerad redogörelse för samtliga källor till det ordgeografiska materialet meddelas.
Direkta svar på frågelistan ha inkommit från 324 orter,
landskapsvis fördelade på följande sätt: Blekinge 16, Bohuslän 1, Dalarna 5, Dalsland 7, Halland 23, Närke 15, Skåne
37, Småland 111, Södermanland 3, Uppland 1, Värmland 34,
Västergötland 33, Västmanland 1, Östergötland 36. Dessutom
har 1 svar lämnats för hela Gottland (se ovan).
Excerperingar för frågelistans räkning ha gjorts ur samlingar från 133 orter, varav 55 samlingar förskriva sig från
Landsmålsarkivet i Lund. Hela det dialektgeografiska material, som hittils inkommit, uppgår till 412 bl. fol., 4,665
bl. 4:0, 9 bl. 8:o ock 1,245 bl. 16:0.
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Fil. lic. Gösta Sj östedt har under arbetsåret för insamling av kompletterande material till sin ovannämnda
avhandling företagit uppteckningsresor i Tveta, Södra Vedbo
ock Östra h:dr i Jönköpings län, i Norrvidinge ock Konga
h:dr i Kronobärgs län samt i Blekinge.
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 har fortfarit som ortsmeddelare för Brösarp.
B ara h d. Lantbrukaren Per Andersson, Lyngby, har
även detta år värkat som ortsmeddelare.
F. d. folkskolläraren S. J. MalnAn, Malmö, har till Landsmålsarkivet skänkt uppteckningar från Bjereshög, utförda
omkr. 1890.
Frosta h d. Ortsmeddelare ha varit arbetaren Aug. B.
Lantz för trakten av Löberöd ock hushållerskan Annette
Sonesson för ö. Espinge.
Fröken Helga Persson har i Munkarp jämte det angränsande Hallaröd i Onsjö hd hopbragt en ordsamling på
3,583 bl. 16:0.
H arj ag er s h d. En av fil. kand. Lillemor Pauli-Ståhlgren författad uppsats över frågelista n:r 9 Renlighet med
material från Norrvidinge har deponerats å arkivet.
Ing el s tads h d. Fil. kand. Nils Bengtsson har gjort
undersökningar i Tryde ock Ullstorps varvid 1,245 ord insamlats.
Fil. stud. Ruth Lindgren har i en uppsats behandlat frågelista n:r 27 Akerns beredning, vartill materialet är hämtat
från Glemminge.
Luggude h d. Fil. kand. Peter Horndahl har författat
en uppsats över Bebyggelsenamn i Brunnby socken.
Arbetaren Aug. B. Lantz har upptecknat gruvterminologi
i gruvsamhällena Billesholm, Bjuv, Höganäs ock Skrombårga.
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N. Asbo h d. Fil. mag. Malte Nilsson har undersökt målet
i Tossjö med ett resultat av 2,522 bl. 16:o, därav 165 personock ortnamn.
Onsj ö h'd. Fil. kand. Sten Foberg har värkställt en
ordsamling i N. Skrävlinge, utgörande 1,514 bl. 16:o.
Fröken Helga Persson har hopbragt en större ordsamling i Hallaröd jämte Munkarp i Frosta hd. Se ovan under
Frosta hd (s. 99).
Från fil. mag. Viktor Welander ha inkommit ytterligare
500 bl. 16:0 med uppteckningar från Konga ock Röstånga.
Oxie h d. Fil. kand. Kjell Hansson har författat en uppsats över Limhamnsfiskarnas yrkesterminologi.
Amanuens I. Ingers har gjort kompletterande uppteckningar i Fosie, Limhamn ock Malmö.
Ortsmeddelare för Oxie s:n har fortfarande varit fru Ester
Lund&-Gullander.
R önnebärgs h
Fil. stud. Kerstin Munck af Rosenschöld har författat en uppsats, »Något om fiske ock fiskespråk i Borstahusen».
Vemmenhögs h d. Teol. kand. Johannes Ed6n har å
fisklägena Abekås i Skivarp ock Hörte i 0. Vemmenhög
insamlat sammanlagt 1,209 ord.
V. Göinge h d. Fil. kand. Eric Jehpsson har gjort undersökningar i N. Mellby, uppgående till 1,472 bl. 16:o.
Som ortsmeddelare ha tjänstgjort härr Ture Agrup för
Vinslöv ock hkr Herman Nilsson för Stoby.
0. Göinge hd. Godsägare N. J. Hagander har värkat
som ortsmeddelare för 0. Broby.
Blekinge.

Listers h d. Fil. kand. Bennie Bengtsson har gjort
uppteckningar å fisklägena Hörvik, Lörby Kladd ock Djupekås i Mjällby s:n, utgörande sammanlagt 1,652 bl. 16:o.
Medelstads h d. Fil. kand. Märta Pettersson har i
Förkärla insamlat ytterligare 1,175 ord.
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str a hd. Fil. kand. Barbro Göthberg har författat en
uppsats, »Bebyggelsenamn i Augerums socken», som deponerats i arkivet.
Fil. kand. Einar Pravitz har undersökt Karlskronadialekten. Resultatet av undersökningen utgör 1,668 bl. 16:0.
Halland.
F aur ås hd. Skriftställaren Joh. Kalffi har insänt ytterligare 604 bl. 16:0 med uppteckningar över Fageredsmålet.
Fjär e h d. Fil. d:r P. N. Peterson har utarbetat ett förord
till ordboken över Valldamålet.
Halmstads h d. Fil. lic. Sture Nilsson har gjort undersökningar i Kvibille med ett resultat av 1,696 bl. 16:o ock
har för Getinge besvarat ett antal frågelistor.
Som ortsmeddelare för Harplinge har fortfarande värkat
målaremästare K. A. Karlsson.
T önner sj ö h d. Fil. mag. Ingeborg Eftring har som
resultat av undersökning i Snöstorp inlämnat en ordsamling på 1,470 bl. 16:0 ock svar på ett antal frågelistor.
Småland.
Allbo hd. Som ortsmeddelare ha tjänstgjort fröken
Blenda Andersson för Vislanda, lantbrukaren Johan Nilsson för V. Torsås m. fl. orter, lantbrukaren Olof Pettersson
för Aringsås, härr Karl Sjöberg för Hjortsbärga ock skräddaremästaren A. G. Strand för Slätthög.
En av fil. mag. Harald Thorén författad uppsats över
frågelista n:r 25 Slåtter med material från Hjortsbärga har
deponerats i arkivet.
H andbör ds hd. Härr C. E. Hultgren har värkat som
ortsmeddelare för Högsby.
Kinnevalds h d. Fil. mag. Ove Segerbäck har gjort
undersökningar i Kalvsvik ock Skatelöv, utgörande sammanlagt 1,549 bl. 16o.
Ortsmeddelare ha varit fru Jenny Danielsson för Jät,
lantbrukaren Gustaf Håkansson för Almunclsryd, redaktör
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Axel Magnusson för öja ock härr Frans Petersson för
Urshult.
Konga hd. Följande ortsmeddelare ha här varit värksamma: härr Gunnar Carlsson för Långasjö, fröken Ruth
Danielsson för Uråsa, härr Tor Krantz för Hovmantorp ock
härr Ernst Törnqvist för Väckelsång.
Norr viding e h d. Fil. mag. Erik Johannesson har i
Tjureda värkställt en ordsamling på 1,319 bl. 16:0.
Ortsmeddelare har under året varit härr Edvin Peterson,
Asa.
Sunnerbo h d. Ortsmeddelare ha här varit:' fru Maria
Hall för Ryssby, lantbrukaren K. A. Larsson för Bärga ock
skomakaremästaren Carl Svensson för Pjätteryd.
S. M öre h d. Folkskolläraren B. 0. Bondesson har insänt
sammanlagt 3,134 bl. 16:o uppteckningar över målet i Gullabo
ock Torsås.
Härr Per Carlson har fortfarande varit ortsmeddelare
för Torsås.
Upp vidinge hd. Härr Arvid Holmström ock härr
Karl Holmström ha varit ortsmeddelare för Algutsboda.
Västra h d. Fil. kand. Erik Artur Johansson har som
resultat av undersökning i ödestugu inlämnat 1,823 bl. 16:o,
därav 139 ortnamn.
Frihärre Erik Kruuse har undersökt målet i Hultsjö, varvid 1,217 ord insamlats, därav 112 ortnamn.
Försäljningschefen K. E. Lundberg, Bodafors, har såsom
gåva överlämnat en större ordlista från N. Sandsjö m. fl.
socknar.
Ostbo h d. Fil. kand. W. Rosander har författat en uppsats över frågelista n:r 25 Slåtter. Materialet är hämtat
ifrån Byarum.
Fröken Ingebritt Berglund har författat en uppsats över
Linodling ock linberedning med material ifrån Gällaryd
ock har dessutom inlämnat en mindre ordsamling därifrån.
östra h d. Frihärre Erik Kruuse har i Björkö åstadkommit en ordsamling på 1,253 ord, därav 87 ortnamn.
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Fil. kand. Ingrid Klackenberg ock fil. stud. Gunnel Weide'
ha behandlat frågelista n:r 25 Slåtter med materialet hämtat
ifrån resp. Korsbärga ock Björkö.
Liksom föregående år meddelas här en översikt över
1933-1934 inkomna svar å frågelistor.
Antal
N :r
7
1. Mjölkhushållning
2
2. Tröskning
3. Personerna i gården ock
2
byn
4. Himlavalvet ock väder4
leken
5
.5: Tid ock tidsindelning
4
6. Brännvinsbränning
3
7. Löv- ock mosstäkt
2
8. Gruvor .
2
9. Renlighet
10. Tilltal ock hälsningar. .. 4
11. Handel ock livet på färd7
vägar
3
13. Eld ock eldgörning
1
14. Bin ock biskötsel
3"
15. Hägnader
16. Brödet ock dess tillred1
ning
1
17. Kolning
1
18. Tjärbränning
2
19. Nödbröd

Antal
Skor ock skotillvärkning 2
Strumpor, vantar etc. .. 2
1
Träslöjd
Bysmide ock hovslageri 3
7
25. Slåtter
3
27. Åkerns beredning
2
28. Idrottslekar
3
29. Rörelse
1
30. Vatten ock vattendrag
2
31. Uppfostran
3
32. Gåtor
33. Bygder ock orter samt
3
deras invånare
4
35. Tala ock tiga
2
36. Dop ock kyrktagning
5
Arbete, trötthet etc.
3
Brott ock straff
3
Glädje ock sorg
7
Husdjursskötsel
3
Jord ock jordmån .
Kvarnar ock malning .. 3
Summa 116

N:r

Översikt av inkomster ock utgifter för budgetåret
J/7 1933-3% 1934.
1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomster:
753: 53
Behållning 30 juni 1933
10,000:
Statsanslag
40: 90
Försålda inventarier
128: 32
Återbetalda förskott (till upptecknare m. m.)
Summa kronor 10,922: 75
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Utgifter:
Arvoden till I. Ingers
3,600: —
»
» D. Wahlgren
2,100: —
Tillfällig arbetsjälp
163: 10
Reseersättningar
2,033: 10
Materialier ock div. expenser
2,651: 71
Räst å lån till Landsmålsarkivet för undersökningar
374: 84
Summa kronor 10,922: 75
2. Redovisning för 1933 års lotterimedel

Inkomster:
Behållning 30 juni 1933
134: 45
Lotterimedel
12,000: —
Återbetalda förskott (till upptecknare m. m.)
1,820: 85
Skuld å kreditiv i Skand. Kredit AB., Lund
2,979: 01
Summa kronor 16,934: 31
Utgifter:
Landskapsundersökningar:
arvoden till stipendiater
för undersökningar rörande Skåne
1,850: —
»
»
»
Halland
925: —
»
»
»
Blekinge
1,150: —
»
»
»
Småland
1,850: —
arvoden till bygdemeddelare
3,477: 65
Dialektgeografiska undersökningen
4,989: 65
Resor
2,229: —
Återbetalt å föregående års lån av statsanslaget
196: 68
Räntor ock folioavgifter
146: 33
Kontant i kassan 30 juni 1.934
120: —
Summa kronor 16,934: 31
Nat. Lindqvist.

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns= ock dialekt=
forskning vid Göteborgs Högskola
mars 1934—mars 1935.
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. Lide'n, vice
ordf., major H. Jacobsson, skattm., prof. Lindroth, sekr. ock
undersökningsledare, samt prof. Vising ock doc. Armini.
Arbetsutskottet har bestått av prof. Lide'n ock Lindroth samt
doc. Armini.
Till revisorer för kalenderåret 1934 ha från Institutets sida
valts ingenjör H. Leffler med kommendörkapten E. Wetter
som suppleant, från Lärarerådets prof. Andr6n med prof.
Morgenstierne som suppleant. Under arbetsåret ha hållits
fyra styrelsesammanträden ock två sammanträden inom
Arbetsutskottet.
Såsom assistenter inom arkivet ha tjänstgjort: för ortnamnen fil. mag. Elov Andersson, för dialekterna fil. lic. Assar
Janz&i. Vissa löpande ärenden ha uppdelats mellan båda
assistenterna.
II. Ekonomi.
Av de genom Kungl. resolution av 2 juni 1933 till dialektock ortnamnsforskningen ytterligare beviljade lotterimedlen
har Institutet under 1934 uppburit dels de tillförsäkrade
7,700 kr. för dialektforskningen, dels 1,500 kr. för uppteckningen av ortnamnsformer i bygden (jfr föregående årsbe-
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rättelser), bådadera avsedda för ett år. Dessutom har Institutet genom kungl. resolution av den 7 juni 1934 fått sig av
en dragning under 1935 garanterade ytterligare 6,000 kr. för
dialektforskningen — Institutet hade därutöver begärt 1,000
kr. för vissa särskilda kompletteringsarbeten — 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.
Till sina ortnamnsarbeten har Institutet av Hvitfeldtska
stipendieinrättningens överskottsmedel fått ett anslag på
900 kr. för fortsatt excerpering av jordeböcker, samt i övrigt gåvor på 500 kr. av vardera av hrr Ruben Åberg ock
C. R. Prytz.
Ur lotterimedel ha under kalenderåret 1934 följande utgifter skett:
1. Utgifter ur ortnamnsmedlen.
Ortnamnsuppteckningar i bygden:
Hjärtum, Inlands Torpe hd
Valla, Tjörn ock Marstrandstrakten
Inlands Nordre hd (kompl.)
Brastad, Stångenäs
Tanum, Tanums hd

kr.
»
»
»
Summa kr.

2.

362: —
130: —
50: —
130: —
150: —
822: —

Utgifter ur dialektmedlen.

Komplettering med »stommen» (inkl. besvarande
av vissa frågelistor)
Andra poster:
Till sekreteraren-undersökningsledarens arvode
Arvode åt dialektassistenten
Expenser
Litteratur ock bindning
Lösen av kungl. resolution
Resebidrag

kr. 1,429: 80
»

1,100: —
4,157: 50
»
279: 14
»
68: 11
»
42: —
60: 65
Summa kr. 7,137: 20
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Översikt av lotterimedelskassornas ställning
den 31 dec. 1934.
1. Dialektmedlen.
Behållning från 1933
Uppburna under 1934
Räntor

kr. 3,654: 53
» 7,700: —
103: 25
»
Summa kr. 11,457: 78

Utgifter
Saldo: behållning till 1935

kr. 7,137: 20
4,320: 58
Summa kr. 11,457: 78

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kr. 6,000: —.
2. Ortnamnsmedlen.
Uppburna under 1934
Brist att betäcka 1935
Brist från 1933'
Utgifter under 1934

kr. 1,500: —
325:50
»
Summa kr. 1,825: 50
kr. 1,003: 50
822: —
»
Summa kr. 1,825: 50

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kr. 1,500: —.

Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under
kalenderåret 1934, samt med avseende på Institutets ekonomiska ställning i det hela vid slutet av nämnda år hänvisas
till den i högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen.
III. Institutets arkiv.
Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv har, vad handskrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen genom sukcessiv införlivning av resultaten av de genom Institutet igångsatta arbetena (varom se IV. 2), dels genom förvärv av följande handskrifter:
K. H. Lindberg, Anteckningar om språket i Lur ock
Tanum.
K. H. Lindber g, Anteckningar om språket i Kville.
Greta H ansso n, Växtnamn från V. Orust hd (proseminarieuppsats).
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IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.
1.

Undersökningsledarens egna arbeten.

Undersökningsledaren har under arbetsåret huvudsakligen
varit sysselsatt med att utarbeta manuskript till ock redigera OGB IV (V. Hisings hd), varav ett första parti uppsatts
på tryckeriet.
Namngranskningen för Ekonomiska kartvärkets räkning
har fortsatts uppåt länet. Dessutom har ett namngranskningsarbete påbörjats även för den nya upplagan av Postock Telegrafortförteckningen, i den mån Göteborgs ock Bohus län därav beröres. Resorna i norra Bohuslän i syfte att
för Göteborgs ock Bohusläns fornminnesförenings tidskrift
förbereda en översiktlig behandling av förhållandet mellan
ortnamnen ock bebyggelsen i landskapet hak-, med ytterligare anslag av Hvitfeldtska stipendieinrättningen, under
sommaren fortsatts ock bragts nära sin avslutning. Vissa
därvid framkomna viktiga problemställningar ha framlagts
ock belysts i tvänne artiklar i Göteborgs Morgonpost. Även
de för uppgiftens fullgörande nödvändiga studierna i Göteborgs lantmäteriarkiv ha i någon mån påbörjats. Undersökningsledaren har i föreningen Gnistan ock i Kungl. Segelsällskapet i Göteborg ävensom i Kartografiska sällskapet i
Stockholm föreläst om Namnändringar på våra kartor ock
kort. — Genom överenskommelse med Länsstyrelsen får Institutet hädanefter på remiss för yttrande alla förslag till
namn på de nya fastigheter, som numera enligt lag skola
åsättas sådant, d. v. s. på dem där det avsöndrade området
tillhört mer än en jordeboksenhet.
2. Av Institutet igångsatta arbeten.
Assistenten Elov Andersson har väsentligen varit sysselsatt med att fullfölja utarbetandet av manuskript för OGB
IV, varvid han även bidragit till materialets komplettering i
bygden, samt med fortsättningen av det i tidigare årsberättelser omnämnda generalregistret över länets ortnamn. Med
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reseanslag från Hvitfeldtska stipendieinrättningen har A.
också börjat förbereda en undersökning av Tjörns ortnamn.
I Mölndalspublikationen Fxsbixrgha har han publicerat en
översiktsartikel om traktens ortnamn, ock i Göteborgs Morgonpost lämnat ett bidrag till tydningen av den nyfunna
runinskriften på ett till sin art ej fullt bestämt bruksföremål
från Spekeröds sn.
Assistenten A. Janz& har fortsatt med de i tidigare årsberättelser nämnda sammanställningarna för monografier
över skilda dialektfrågor. Han har ävenledes fortfarande
omhänderhaft anordnandet av kompletteringen med stommen, ävensom allt det arkivarbete som därmed sammanhänger. Han har värkställt dialektuppteckningar i Tanums
hd. Vid arbetsårets slut har Ja.nMn anställts såsom ortnamnsassistent, dock med bibehållande av vissa uppgifter
inom arbetet med dialekterna. I tryck har J. under arbetsåret publicerat en uppsats om Bohuslänska vattendragsnamn
(Namn och Bygd 1935, s. 1-41) samt en artikel i Göteborgs
Morgonpost om den här ovan nämnda runinskriften. J. har
även utarbetat ett stort parti av sin blivande doktorsavhandling över Den bohuslänska substantivböjningens historia
ock system. övriga under arbetsåret godkända licentiatavhandlingar inom området för Institutets värksamhet äro: G.
Drougge, Ortnamnen i Bullaren (första delen); R. Wadström,
Kvarnens ock malningens terminologi, med särskild hänsyn
till västra Sverige (i samband därmed har en särskild frågelista utsänts ock besvarats); Arnold Lund, Studier i kvantitets- ock kvalitetsutvecklingen i bohuslänska dialekter; Alex.
Mutn, Stilstudier i Aug. Bondesons allmogediktning. Under
utarbetande till licentiatavhandlingar äro: T. Långström,
Om fordonsterminologin i svenska dialekter, ock B. Björseth, Om striden mellan riksspråk ock dialekt i en bohuslänsk socken (ödsmål).
Kompletteringen med jälp av stommen har fortsatts ock
bragts till avslutning, den har väsentligen värkställts av hr
Erik Larsson; genomgången på vissa orter i länet av den
under arbetet med stommen ytterligare upplagda s. k. kom-
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pletteringsstommen (på c. 16,000 frågor) skall omedelbart
taga sin början.
Med hr Erik Larsson har även träffats överenskommelse
om att han hädanefter skall ställa sig till förfogande för
förf attandet av den i Institutets arbetsplan sedan länge ingående bohuslänska ordboken, ock att detta arbete skall
igångsättas under det instundande arbetsåret.
Under arbetsåret ha namnformerna i jordeböckerna ytterligare excerperats i Brastads, Bro, Lyse, Kville, Bottna ock
Svenneby socknar.
Kompletterande samlingar av typord för de ovannämnda
grammatiska översikterna ha gjorts i ytterligare 14 socknar.
Det ojämförligt mästa av fältarbetena har bekostats av
lotterimedel (se närmare ovan under II).
V. Undersökningsledarens undervisning.
Under v. t. 1934 fortsatte det högre seminariets övningar
i Språklig systemologi. Under innevarande v. t. avhandla
dessa övningar Etymologisk metodlära — varvid en hel
del nya etymologier framlagts ock diskuterats särskilt ur
metotliSk synpunkt. Dessutom har ett parti av lic. JanMns
under IV. 2 nämnda avhandling där ventilerats.
VI. Undersökningsledarens resor.
Utom de under IV. 1 omnämnda forskningsresorna inom
Bohuslän kunna nämnas undersökningsledarens deltagande
i den första internationella kongressen för antropologi ock
etnologi i London 30 juli-4 augusti ock, i egenskap av styrelseledamot, i Gustav Adolfs Akademiens högtidssammanträde i Stockholm den 6 november.
Göteborg den 29 mars 1935.
B. Karlgren.
Johan Vising.
Harry Armini.

Evald LicHn.
Herbert Jacobsson.
Hjalmar Lindroth.

Personförteckning.
G ej je r, Her ma n, fil. dr (Upps.), professor, föreståndare
för landsmålsarkivet i Uppsala:
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen.
Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1933-1934.
S. 18-88.
H erleniu s, E m il, värml., teol, ock fil. kand. (Upps.),
lektor vid Allm. lärovärket i Falun:
Ett häxerimål i Leksand 1916. S. 5-13.
Lindqvis t, Na t a n, östg., fil. dr (Upps.), docent, föreståndare för landsmålsarkivet i Lund:
Årsberättelse från landsmålsundersökningarna i Lund
1933-1934. S. 89-104.
L in dr o t h, H j alma r, stockh., fil. dr (Upps.), professor
vid Göteborgs högskola:
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola mars 1934—mars 1935.
S. 105-110.
Sjödi n, L a r s, fil. lic. (Upps.), förste amanuens i Riksarkivet:
Meddel. Trolldomsrannsakning i Umeå 1598. S. 14-17.

Tableau des matiåres.
Un procs de sorcellerie å Leksand en 1916, compte-rendu par
E. Herlenius, pp. 5-13.
Une cause de sorcellerie å Umeå en 1598, procs-verbal publM
par L. Sjödi n, pp. 14-17.
Recherches sur les dialectes et les traditions populaires de la
Suåde, diriOes par les Archives d'Upsala pendant Pann&
budg6taire 1933-34, par H. Gei je r, pp. 18-88.
Les recherches de traditions populaires ont été diriges
par Ä. Campbell et S. Liljeblad; autres fonctionnaires et employ6
les nAmes qu'auparavant. A ccr oisseme nt des archives:
cahiers contenant des annotations faites pendant des voyages:
114; annotations de grammaire: 52 feuilles in 4:o, 39 f. in 8:o;
collections de mots: 40 feuilles in folio, 270 f. in 4:o, 16,900
fiches in 16:o, 165 f. de divers formats; feuilles du dictionnaire
in 8:o 27,500; monographies (la plupart r4onses aux questionnaires) 14,175 feuilles in 4:o; notices de folklore 638 f. in folio,
9,080 f. in 4:o, 1,826 f. in 8:o, 1,387 fiches in 16:o; 147 r4onses
aux questionnaires 1-50; melodies 249 f. in 4:o; noms de lieux
et de personnes 822 fiches in 16:o; fiches d'excerpts in 16:o
environ 7,000; dessins 361, photographies 498. Visit es 2,859,
nombre de pr'Cts 1,473. — Travaux et voyages des
employå et d'autres personnes (province par province). Sujet
sp&ial des travaux: la distribution locale de mots et de traditions, avec dessins cartographiques (entre autre la coccinella en
etttes et dé p e n s e s:
Scandinavie et d'autres pays). — R
somme totale des recettes cour. 105,105: 52, dont allocations du
gouvernement 51,100 cour., du gain de la lotffie de l'aat 80,000
COM'.

Recherches sur les dialectes populaires des quatre provinces
maidionales, diriOes de Lund pendant rann& budgaaire
1933-34, par N. Lindqvis t, pp. 89-104.
Organisation et
onomi e: allocations du gouvernement 19,780 cour.; du gain de la lotffie de l'Mat 12,000 cour.
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—Accroissemen t: 5 cahiers in fol., 14 cahiers in 8:o; 447
feuilles in fol., 9,764 feuilles in 4:o, 50,906 fiches in 16:o. A
un questionnaire sur la distribution locale de mots particuliers
des provinces m&idionales on a regu des r4onses de 324 Rens
differents. Compte-rendu des recherches et tr av au x,
district par district des quatre provinces.

L'institut de recherches sur des noms de lieux et des dialectes
å l'Ecole des hautes Rudes å Gotembourg pendant les
anrAes 1934-1935, par H j. Lindr o tt h, pp. 105-110.
Organisation et employs. Recettes pendant
l' ann& budgaaire 1933-34: du gain de la lotkie de l'aat pour
les recherches dialectales cour. 11,457: 78, pour des recherches
sur les noms de lieux (de la province de Bohuslän) cour. 1,500;
d'autres sources on a regu encore 1,900 cour. Les ar c hives
ont Re enrichies de plusieurs traWs linguistiques et d'annotations de mots et de noms de lieux. On a collaboré å la r6rision
des cartes konomiques et de la liste de stations de poste et
de teMgraphe.
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Sv. landsmål 1934

Innehåll.
Titelblad.
Ett häxerimål i Leksand 1916. Av Emil Her 1 eniu s.
S. 5-13.
Trolldomsrannsakning vid sommartinget i Umeå socken den
14 augusti 1598. Meddel. av L. S j ödi n. S. 14-17.
Ur en saköreslängd i Kammararkivet.
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1933-1934. Av H.
Geijer. S. 18-88.
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. (till
resor 6,000 kr., expeditionspersonal ock extra arbetsjälp 13,800
kr., materialier ock expenser 2,200 kr.). Av lotterimedel tilldelades arkivet 80,000 kr. Av sådana medel ha för dialektundersökningar använts kr. 35,360: 56, för folkminnesundersökningar 24,012 kr., för gemensamma kostnader kr. 13,790: 55.
Från Kopparbärgs läns landsting erhöll arkivet anslag å 3,000
kr. Ledningen av f olkminnesundersökningen har
under ungefär halva året handhafts av fil. dr Å. Campbell; under en del av återstoden av året har den varit anförtrodd åt
doc. S. Liljeblad i Lund. Av personalen ha säx avlönats av
statsanslaget, fäm av lotterimedel för full tjänstgöring, nitton
honorerats av lotterimedel för delad tjänstgöring. S a mlingarnas tillväxt ock användning: 114 anteckningsböcker från resor; grammatiska uppteckningar ock materialsammanställningar 52 bl. 4:o, 39 bl. 8:o; lexikaliska ordsamlingar 40 bl. folio, 270 bl. 4:o, 16,900 bl. 16:o, omkr. 165
bl. i växl. format; oktavkort för ordboksmaterial 27,500; monografiska uppteckningar ock skildringar (till största delen utgörande svar på frågelistor) 14,175 bl. 4:o; fria folkloristiska uppteckningar 638 bl. folio, 9,080 bl. 4:o, 51 bl. 8:o, 1,387 bl. 16:o,
2 häften samt en särskild samling på omkr. 1,775 oktavkort;
147 svar på frågekort av serien 1-50; melodiuppteckningar
249 bl. 4:o; namn (häribland även ortnamn) 822 bl. 16:o; ex-
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cerpter omkr. 7,000 bl. 16:o; 361 bl. teckningar; 498 fotografier; 3 fonogram. Antalet besök 2,859; utlånade nummer 1,473.
Arkivarbeten ock materialets bearbetning:
revision av realkatalogen; musikregistrering; 26 nya frågelistor i maskinskrift eller stencilering, ingen tryckt; frågekort;
kartarbeten; översikt över materialets bearbetning, ordnad
efter landskap; enskilde medarbetares värksamhet inom arkivet. Ett arbete, åt vilket mycken tid egnats, är k ar tläg gning över utbredningen av vissa ord ock därmed förenade traditioner (bl. a. omfattande samlingar rör. nyckelpigan). Resor
ock uppteckningsarbeten: ett flertal personer ha
företagit resor i Sverige ock utlandet. Sammanlagd reskostnad
kr. 14,598: 55. Slutsumman av utgifter ock inkomster balanserar för arkivets alla kassor tillsammans på kr. 105,105: 52.
Härtill komma två enskilda styrelser för var sitt landskap,
Östergötland ock Västergötland. Genom tillägg av dessa styrelsers inkomster ock utgifter stiger slutsumman till kr. 108,853: 93.
Landsmålsarkivets behållning vid årets slut uppgick till kr.
8,454: 61.
Årsberättelse från Landsmålsundersökningarna i Lund 19331934 av N. Lindqvist. S. 89-104.
Organisation, ekonomi, förvaltning: statsanslag
19,780 kr. (varav 9,780 kr. utgjort avlöning åt föreståndare),
dessutom av lotterimedel 12,000 kr. Personal ock
tjänstgöringsförhållanden. Samlingarnas
tillväxt, uppställning ock vård: under året ha
tillkommit 5 h. fol., 1 h. 4:o, 14 h. 8:o, 447 bl. fol., 9,764 bl. 4:o,
50 bl. 8:o ock 50,906 bl. 16:o. Katalogisering ock registrering
ha fortgått efter samma grunder som föregående år. Arki varbeten, materialets bearbetning ock tryckning: arbetena med den dialektgeografiska undersökningen
ock ordboken över Valldamålet ha fortsatts. Insamling sar betet på en ordgeografisk frågelista ha svar erhållits från
324 orter; på övriga frågelistor ha 116 svar inkommit; redogörelse härad för härad i 4 sydsvenska landskap. Inkomster
ock utgifter.
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola mars 1934—mars 1935 av
Hj. Lindroth. S. 105-110.
Organisation, val, antal sammanträden. Ekon o m i: av lotterimedel har institutet haft att tillgå för dialektundersökningar (anslag för 1933 ock 1934) kr. 11,457: 78, för
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ortnamnsforskning kr. 1,500: —. Institutet har dessutom i anslag ock gåvor erhållit sammanlagt 1,900 kr. till ortnamnsarbeten. Arki v: bl. a. ha tillkommit 6 avhandlingar samt uppteckningar av namn ock ord. Utförda ock igångsatta
arbete n: bl. a. har manuskript utarbetats till OGB IV. Ortnamn ha granskats för Ekonomiska kartvärket ock för den nya
upplagan av Post- ock telegrafortförteckningen. 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 Hälsingfors.

Till årg. 1934 höra som bilagor:
.Skagershults sockens naturnamn, av Jöran Sahlgren, tit. ock
inneh., s. 113-168 ock 2 kartor. Äldre handlingar, tit.
ock s. 1-67 (B. 32 = nr 208).
Nuckömålet, av Gideon Danell, lit, ock s. 245-337 (B. 33 =
nr 209).
1500- och 1600-talens visböcker, utgifna af Adolf Noreen och
Anders Grape, III, tit., inneh. ock s. 305-346, 475-574
(Bih. IV = nr 210).

För årg. 1934 har tidskriften av allmänna medel haft ett
understöd å 5,400 kr.

'1*

Litteratur.
Vår Bygd, Hallands hembygdsförbunds årsskrift 1935. 20:e
årg. Halmstad 1935. 90 s. 4:o. Pris 2 kr.
När Hallands hembygdsförbunds årsskrift "Vår Bygd" i år fyller
tjugo år ock följaktligen innehåller ett tjugoårsregister, borde det
kanske sägas några ord om dess historia. År 1916 togo tre intresserade nordhalländingar, lärarna Elof Lindälv ock Gunnar Ahlberg samt
dåv. faktorn Birger Johansson initiativet till utgivande av en liten
skrift, som fick namnet "Vår Bygd". 1918 hade den blivit organ för
den då nybildade Nordhallands hembygdsförening. 1922 blev den
gemensamt organ för samma förening ock Norra Hallands kulturhistoriska förening i Varbärg. När Hallands hembygdsförbund hade
bildats är 1922, blev en av förbundets första åtgärder att taga hand
om "Vår Bygd", som fr. o. m. 1923 blev förbundets årsskrift. Under
årens lopp ha åtskilliga uppsatser av intresse ock värde publicerats
i "Vår Bygd". I detta sammanhang kan erinras om skriftens under
många år flitige medarbetare, framl. kyrkoherden Victor Ewald, dr
David Arill, hr Joh. KaMn ock många flera.
Årg. 20 för år 1935 innehåller först ock främst ett tal, som
professor Hjalmar Lindroth höll vid invigningen av de nya lokalerna
i Varbärgs Museum i somras. Därefter följer en kort presentation
av detta museum i dess nya skick, ock sedan kommer fortsättningen
på den uppsats om halländska folkdräkter av intendenten Albert Sandklev ock advokaten Rolf G. Bexell, vilken börjades i årg. 18 år 1933.
Härmed ha författarna avslutat sin framställning rörande det äldre
dräktskicket hos halländsk allmoge. Den första av uppsatserna behandlade mansdräkten, ock i år behandlas kvinnodräkten. Det framgår av framställningen, att det urval, som presenteras, endast är en
ringa bråkdel av vad som finns.
Fil. dr Erik Sal~ fortsätter med sina meddelanden under den
stående rubriken "Från Hallands kyrkor". I år är det konserveringen
av Gödestads kyrkoruin, som tar det mästa utrymmet.
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