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»Hur gammal är en dialekt? Hur långt tillbaka i tiden kan man
följa dess huvuddrag?»
Något vidare säkert svar på den frågan har hittils ej kunnat ges.
De älsta prov på folkmål, som vi ha, från förra hälften av 1600talet, stämma i det stora hela med motsvarande måls nutida skick,
ehuru smärre olikheter, som tydligen bero på senare utveckling,
kunna iakttagas. I allmänhet daterar man den nuvarande dialektsplittringen till senare eller senaste delen av vår medeltid — politiska ock sociala orostider pläga invärka även på språket, därpå
finnas många exempel. Så går under denna tid det svenska fornspråkets rika formsystem i huvudsak till spillo. Det är i alla fall anmärkningsvärt, att varken landskapslagar eller medeltida diplom, ej
häller de yngre runornas rika, om också tämligen enformiga litteratur, trots sin lokala proveniens, förete några sådana större differenser, som skulle kunna tjänstgöra eller uppfattas som utgångspunkter
för utvecklingen av moderna dialekter. Dialektsplittring beror ju
— fysiologiskt ock psykologiskt — på begränsad samfärdsel, ock
man har efter erfarenhet från olika håll svårt att tänka sig, att nordgermaner, som ända från äldre stenåldern varit spridda över ett så
stort område som Skandinavien, med dess intill nyare tid hindrande
bärgshöjder ock ödeskogar skall kunna under fyra årtusenden, som
skilja oss från yngre stenålderns slut, undgå större splittring, än källorna från vår tideräknings första årtusende förete. Visserligen skönjas olikheter i de urnordiska runinskrifterna, de språkformer som
kunna prepareras ut ur finskans germanska lånord ock Vulfilas gotiska, vilket sista dock sedan hundratals år före vår tideräknings början geografiskt skilt sig från Skandinavien; men dessa olikheter äro
ej just större, än dem vi nu på många håll kunna iakttaga mellan två
svenska grannsocknar. Det ser visserligen ut, som om förändringar
i språket under olika förhållanden eller hos folk med olika skaplynne skulle gå med mycket olika fart. Det vore annars frestande
tt draga fram några jämförelser. Isländska, storryska, ungerska,
finska dialekter, som under, ett tusental år — i runt tal räknat —
innehaft sina nuvarande områden, äro ömsesidigt fullt begripliga,
visserligen utan i högre grad samfärdselspärrande bärg, skogar eller
ödemarker. Ungefär detsamma gäller om rumäniskan (i konungariket, sålunda bortsett från Macedonien ock Istrien) ock om turkiska
från Balkanhalvön till östra Sibirien, i vilka båda fall vi ha att räkna
med ett par tusen års möjligheter. Ä andra sidan voro de fornitaliska språken, latin, oskiska o. s. v. redan under den romerska
republikens äldre tid ömsesidigt obegripliga, ehuru väl ej mycket
mer än halvtannat årtusen skilde dem från cjen tid, då indoeuropeiska italiker togo halvön i besittning. Här kan man ju dock tänka
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Nyare svensk folkmålsforskning
i Finland.
Av T. E. KARSTEN.
Föredrag vid 8. nord. filologmötet i Köpenhamn 12/8 1935.

Svenskt språk har ljudit i Finland sedan hedenhös. Den
av 1600-talets romantiska hävdateckning grundlagda förenklade åskådningen, att den svenska kulturepoken i Finland
skulle vidtaga med våra svenska korsfarare, torde i dag som
är icke •kunna påräkna mången övertygad anhängare ens
bland våra historiker, vilka i det längsta uppburit tanken.
Folkmålen gälla i varje fall som direkta vittnesbörd om en
inhemsk svenskhet, djupt rotad i Finlands jord. Den högsvenska språkform, vi betjäna oss av i s. k. bildat tal ock i
skrift, är resultatet av århundradens utveckling ock olikartade
källflödens samvärkan. Som vi här nedan skola se, äro gränslinjerna mellan de bägge språkarterna icke alltid lätta att
uppdraga. Här intressera vi oss närmast för folkmålen.
I Pauls bekanta »Grundriss» (dess första upplaga av år
1891) redogör »Svenska landsmåls» bekante utgivare, numera
prof. emer. J. A. L und el 1, i ett kapitel ägnat de levande
munarternas bearbetning, för den skandinaviska dialektforskningen. Efter en behandling av de nordiska dialekternas allmänna karakter; d. ä. deras ålder, deras gruppering ock deras
förhållande till skriftspråken, övergår han till deras litterära
källor, för att sedan något utförligare uppehålla sig vid deras
bearbetning. Denna börjar redan i 17. årh., men höjer sig
först i 19. årh. till vetenskaplig forskning i ordets strängare
mening. I Danmark bildar — för att jag här må inskränka
mig till ett par talande exempel på denna forsknings bästa
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'alster — pastor H. F. Feilb er g s »Bidrag tul en ordbog
over jyske almuesmål» epok i nordisk ordforskning, ock dialektmonografien når sin rikaste utveckling i Sverige, till
stor del tack vare det av J. A. Lundell skapade svenska
landsmålsalfabetet av år 1879.
Lundells översikt uppmärksammar även det svenska språkområdet i Finland. A. 0. Fr euden t h a 1 ock H. V e ndell äro tidens enda märkligare namn på området. Detta
första skede av finlandssvensk dialektforskning når upp till
o. 1890. Det därpå följande långa skedet intill nu bygger vidare på den då lagda grunden ock uppbäres av de nämnde
pioniärernas lärjungar, men delvis ännu av Vendell, som
först år 1907, kort före sin död, fullbordar sin på Svenska
landsmålsföreningens rika samlingar uppbyggda stora ordbok
över de östsvenska dialekterna. För detta senare skede, alltså
tiden från ock med 1890-talet intill nu, skall jag, därtill uppmanad av prof. Lundell, här söka i korthet redogöra. Men
jag anmärker, att• min översikt blott kan avse en del stora,
ledande grunddrag i denna forskning. Den uppfattning, som
här kommer till uttryck, torde visserligen vara rätt allmän
i finländska fackkretsar, men den framföres här dock endast som min privata mening i frågan. På grund av egen
värksamhet på området under ett flertal decennier anser jag
mig berättigad till ett uttalande även i frågans principer.
Den lundellska översikten av år 1891 gäller blott de grenar
av folkmålsforskningen, som dittils överhuvud kommit till
behandling, d. ä. ordbokslitteraturen samt ljud- ock formläran. I vår tid måste den på folkspråket grundade o r tn amns f or skning en anses bilda en viktig del av dialektologien, men ännu på 1880-talet var denna art av namnforskning, ja den strängt vetenskapliga namnforskningen
överhuvud, ännu i sin linda ej blott i Skandinavien utan även
för övrigt. Till den nordiska folkmålsforskningens föremål
torde man i vår tid få räkna även den underart av s v ens kfinsk lånordsforskning, som söker sitt undersökningsmaterial omedelbart i det levande folkspråket, det
svenska såväl som det finska. År 1891 var visserligen V il h.
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T h o m s en s banbrytande arbete om »Den gotiske Sprogklasses indflydelse på den finske» ,redan för mer än 20 år tillbaka utkommet, men Thomsen bygger här så gott som enbart på då förefintlig ordbokslitteratur, ock Lundell saknade
anledning att omnämna arbetet.
1870- ock 1880-talens finländska forskning på området
vore enligt Lundells värdesättning rätt ojämn. Freudenthals
arbeten skulle utmärka sig »durch Fälle und Zuverlässigkeit
des Materials und sorgfältige Bearbeitung». Ur synpunkten
av vår tids kritiska fackforskning värkar detta reservationslösa erkännande kanske något välvilligt. Materialet är som
sådant i stort sett vederhäftigt ock vittnar om författarens
kända samvetsgrannhet. Men det har i huvudsak förmedlats
av annan person, ty Freudenthal var personligen rätt främmande för Österbotten ock dess svenska folkspråk, om än
han behandlat tvänne av dess viktigaste dialekter: Närpesock Vörå-målen. Hos Vendell däremot erkännes blott fliten:
författarens namn skulle icke garantera nödig kritik vid arbetet. Omdömet utsträckes till Vendells lexikografiska ock
grammatikaliska undersökningar av de svenska målen i Estland, ock Lundell ville härmed varna för ett kritiklöst utnyttjande av Vendells material. Att kritiken åtminstone i mycket
var berättigad, synes framgå av G ideon Dan ells åren
1905-1934 utgivna Nuckö-avhandling, där han inledningsvis påvisar talrika oriktigheter hos Vendell. Men Lundells
kritik kunde å andra sidan även skada forskningen. Vendell
redigerade omkr. 20 år senare sin redan omnämnda stora
östsvenska ordbok om sammanlagt 1220 sidor i stor 8:o. Till
grund därför ligga Svenska landsmålsföreningens rika samlingar från o. två decennier, ock denna ordbok, som går under
Vendells namn, kan i all huvudsak anses tillförlitlig. Samlingarna grunda sig på uppgifter av personer i regel fullt förtrogna med resp. orters folkspråk, ock icke häller mot Vendells bearbetning av materialet ha vägande anmärkningar
riktats, ägnade att i högre grad förringa dess användbarhet
— om 'man blott frånser det metodiskt bakvända i att här
utesluta de talrika finska lånorden i vårt svenska folkspråk
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ävensom en del förfelade etymologiska hypoteser. Lektor
V. E. V. Wessmans stora »Samling av ord ur östsvenska
folkmål» (H :fors 1925-32) kompletterar Vendells ordförråd,
men påvisar icke större oriktigheter däri. Då den lundellska
kritiken av Vendells ungdomsforskning hos utländska. forskare
kunde misstänkliggöra vederhäftigheten i hans även i Skandinavien mycket anlitade östsvenska ordboksvärk, synes mig
en, om än sentida, rehabilitering av min förre lärare som
ordboksförfattare icke opåkallad.
Att Vendells estländska forskningar däremot äro behäftade
med graverande, framför allt lexikaliska brister, torde främst
bero av själva forskningsmetoden, av tillvägagåendet vid dialektstudiet, delvis även .av Vendells otillfredsställande ljudbeteckning, som missuppfattats. Det gamla, även av Vendell
tillämpade ordutfrågningsförfarandet har även i andra fall
ock långt senare lett till resultat, som misskreditera metoden.
Insamlaren bör enligt nu rådande uppfattning. som bekant
hälst helt behärska den munart, han undersöker, eller i
varje fall sättas i tillfälle att i nödig grad inleva *sig däri. Fullständig blir denna inlevelse blott i det fall, att upptecknaren
behandlar det undersökta målet som sitt modersmål. Detta
är den eftersträvansvärda, högsta kompetensgr aden för dialektforskaren; men denna kompetensgrad
innehar han även i våra dagar tyvärr blott alltför sällan.
Perioden efter 1891, där Lundells översikt slutar, uppvisar
f. ö. en serie monografier över särskilda finländska landsmål
samt en större sammanfattande behandling av hela den östsvenska dialektgruppen av 0. F. Hultman från år 1894.
Denna sistnämnda var den första översikt vi äga av ett större
svenskt dialektområde. Även den har, trots stora förtjänster,
vanligen överskattats i fråga om uppgifternas tillförlitlighet.
Icke häller Hultman ägde en nog personlig kännedom om det
folkspråk, han behandlar, vad han själv inledningsvis uttryckligen framhåller Ämnet har senare .sysselsatt rikssvenske
språkforskaren B. Hes selma n, framför allt i skriften om
»Sveamålen och de svenska dialekternas indelning», av år 1905
samt Hultman själv år 1922 i »Svenska Finland» II, i upp-
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satsen »Våra svenska bygdemål».1 Viktiga kompletteringar ock
beriktiganden av Hultman lämnar V. E. V. Wessman i
Folkmålsstudier, årg. IV (avsedd att utkomma på hösten 1936).
Oriktig är hos Hultman även hans på enbart dialektologisk
grund baserade inställning till frågan om de finlandssvenska
dialekternas ålder. Den svenska bosättningen i Finland vore
väsentligen icke äldre än från början av 1100-talet (Fi. Tidskr. 1921, s. 35). Uppfattningen motsäges av ortnamnen ock
de svenska lånorden i finskan. Enligt dessas vittnesbörd är
den svenska bebyggelsen i Finland väsentligen en fortsättning
av den både språkhistoriskt ock arkeologiskt påvisbara urnordiska — detta framhålles redan 1902 av Hesselman i skriften »Stafvelseförlängning och vokalkvalitet» (s. 60). Ur dialekternas synpunkt ville jag stöda denna slutsats ännu därmed, att de stora öarna i Kvarken (Replot ock Björkö) mottagit sin svenska bosättning från Finlands närmaste fastland,
icke direkt från Sverige.
Av monografierna är Gamlakarlebymålets ljud- ock formlära av K. J. H agf or s (från år 1891) märklig framför allt
därigenom, att dess författare är den förste i Finland, som
undersöker en svensk dialekt som sitt modersmål. En annan
samma år utgiven monografi,' det åländska Kökarsmålets
ljud- ock formlära av Anton Kar s t e n, är enastående
däri, att den grundar sig på uppgifter meddelade av en enda
person. Den gamla Kökar-dialekten har — säger förf. — så
småningom fått ge vika för ett yngre språk, moderniserat
med nysvenskan som mönster, ock detta yngre idiom är nära
nog det enda, som nu användes i de kökarska hemmen. Ännu
1891 kunde en ock annan sitt äldre modersmål, men det användes sparsamt, av blygsel för det »råa» talet, ock detta
åstadkom redan då en viss osäkerhet .1 ljud ock former. Den
gamla kökarskan kunde redan då sägas vara en »utdöd» dialekt, vars egenheter levde som sägner i kringliggande bygder..
Detta uttalande av år 1891 är upplysande i den nu aktuella
frågan om de finlandssvenska målens fortgående upplösning.
i En nyss utkommen skrift »Våra Folkmål» av prof. Elias Wess&I
(Stockholm) år i huvudsak refererande.
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Uttalandets riktighet bekräftas genom iakttagelser rörande
andra finländska mål. För fasta Åland finnes en uppsats av
dr V. Solstr an d: »Centralåländskt språk för 60 år sedan»
(Festskrift-Pipping 1924). Dess källa är en dagbok från 1865
till 1913 av en på särdeles primitiv s. k. bildningsståndpunkt
stående ock socialt ytterst oansenlig person. Ordformerna äro
redan här i viktiga avseenden rätt vacklande, synbarligen på
grund av blandning med högsvenskan.
I Åbolands skärgård möter oss samma utjämningsprocess,
blott mindre framskriden än på Åland. Från Nagu socken
(o. 3 mil sydsydväst från Åbo) finnas iakttagelser i frågan av
dr J. A. Thur m an från åren 1892, 1911 ock 1923 (se
hans uppsats »Hur de gamla språkformerna dö» (Pippings
festskrift s. 532-6). År 1892 ägde 59 % av målets starka
värb, 119 till antalet, därtill tvänne oregelbundna värb, en
enkel konjunktiv (utan bifogat jälpvärb). År 1911 hade detta
tal gått ned till 16 %, år 1923 till 4 %, ock även dessa former
användes blott av äldre personer. År 1924 kunde den enkla
konjunktiven i Nagu-målet sägas vara utdöd.
Från perioden 1890 intill nu finnas f. ö. icke mer än inalles tre monografier att omnämna: dr J. Thur m ans behandlingar av Pargas-målet 4898) ock av Nagu-målet 1929
samt dr V. S olstr ands avhandling »Svensk stavelseförlängning med särskild hänsyn till språket i Åland och Uppland» av år 1924.
Alla dessa avhandlingar — överhuvud alla som gälla finländska landsmål — inskränka sig nästan blott till ljud- ock
formlära. För ordbildning ock syntax har hittils så gott som
intet gjorts. För syntaktisk forskning finnes emellertid ett icke
oviktigt undersökningsmaterial disponibelt: talrika i tryck
utgivna eller blott som manuskript i Svenska litteratursällskapets arkiv bevarade sammanhängande berättelser på landsmål.' Dessa hittils obeaktade sidor av språklivet borde emel1 Våra bästa sagoupptecknare och sagoförtäljare på landsmål äro
österbottningarna J ohan Oscar Immanuel R anck en (t 1895),
Jakob Edvard Wefvar (t 1911), Anders Johan Nygren
(t 1902), åboländingen Karl Petter Pettersson et 1912) samt
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lertid indragas i undersökningen, så länge ett levande folkspråk ännu bereder möjlighet till kontroll och komplettering.
Jag berörde redan den förvanskningsprocess, de svenska
folkmålen i Finland, i likhet med andra folkspråk, i allt snabbare tempo äro underkastade. Denna upplösning har redan
länge varit känd av forskningen. Är 1894 läsa vi hos Hultman (De östsv. dialekterna s. 116) : »Sådana de nu faktiskt
föreligga, äro de nämligen alla mer och mindre starkt försatta med högsvenska beståndsdelar; i fråga om några kommer man sanningen närmast, om man betecknar dem såsom
blandspråk mellan de genuina munarterna och högsvenskan».
Ock i sammelvärket »Svenska Finland» bd II betonar samme
författare ännu starkare »den mer eller mindre genomgripande
förstöring, åt vilken de svenska bygdemålen i Finland —
hemfallit». Jag tillägger, att det numera torde vara riktigast
att tala om tvänne svenska folkspråk i Finland (liksom f. ö.
i Estland) : den gamla, mer eller mindre rena hemdialekten,
som man talar i hemmen, ock en mer eller mindre dialektalt
färgad högsvenska, som man använder vid samspråk med
utomstående. Detta är ett memento för vår forskning.
Det gamla folkspråkets förvanskning företer olika utvecklingsgrader i olika bygder. Målen i mellersta ock västra Nyland, i Egentliga Finland ock Åland ha förändrats i större
omfång
än de i östra Nyland ock Österbotten — detta (menar
,
redan Hultman) förnämligast på grund av södra Finlands
rikedom på härrgårdar ock bruk ock dess befolknings livliga
förbindelser med så viktiga kulturcentra som Hälsingfors,
Åbo ock Stockholm. Uttalandet, däri jag saknar ett omnämnande av folkskolan, dagsprässen ock föreningslivet», är emellertid en sanning med modifikation. Även i Österbotten bära
de svenska bygdemålen i de större städernas landskommuner
numera en avgjord prägel av blandning med stadsspråket, särnyländingarna Josef ina Bengts (t 1925) ock G. A. Åberg (t 1888).
Bland upptecknare, som ännu leva, nämner jag särskilt dr A. All ar d t
(f. 1855) ock lektor V. E. V. Wessman (f. 1879).
Jfr härtill K. J. H agf or s, Våra folkmåls uppkomst. Ett kapitel
ur• språkets historia (Svenska folkskolans vänners kalender 1932), s. 59 f.
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skilt landsbygden kring Vasa stad, svenska Österbottens huvudstad. De gamla landsmålens utdöende märkes kanske bäst
däri, att det dialektala ordförrådet mer ock mer råkar i
glömska ock ersättes av högsvenska uttryck. Prof. Hultman
meddelar i sin nämnda uppsats i Svenska Finland bd II inalles 67 exempel på svenska dialektord gemensamma för alla
eller de flästa svenska landskap i Finland. Av dessa 67 ord
torde emellertid -- enligt min egen prövning — numera icke
ens hälften begripas ock än mindre användas av den nu uppväxande allmogegenerationen i svenska Finland. Hur den
dialektala ordskatten med de flyende århundradena i allt
snabbare takt kommer ur bruk, se vi kanske bäst av ortnamnen. Från mitt eget arbete »Svensk bygd i Österbotten» 1—II
(1919-23) kunde denna utsaga bekräftas. Jag nämner blott
några exempel ur högen: ginger-grå,nn ('gengärds-grund') i.
Vasa skärgård, Ämtö ('svan-ön') i mellersta Öb., Vreken (utt.
vräitjin), en äng i Närpes. (Det sistnämnda ordet har ej motsvarighet på närmare håll än i det got. wraiqs 'krokig'.) Ock
gå vi till de urnordiska eller ännu äldre germanska lånorden
hos finnarne, blir de utdöda ordens tal ett ännu märkligare.
Fallen äro så allmänt kända, ej minst här i Vilh. Thomsens
'by', att jag kan avstå från exempel.
Hittils har jag uppehållit mig .vid själva forskningsobjektet r
de svenska folkmålen, ock kommer så till frågan om deras
undersökning: de organ ock arbetsmetoder, som här funnit
användning.
Är 1892 beslöt landsmålsföreningen i Finland på A. 0.
Freudenthals initiativ att under närmaste framtid, med åsidosättande t. v. av de egentliga dialektuppteckningarna, ägna sig
åt studiet av skiljaktigheterna mellan den finländska skriftsvenskan ock rikssvenskan i Sverige: Den »närmaste framtid», Freudenthal väl här avsåg, skulle dock bli längre, än önskligt var, om man betänker våra folkmåls redan då pågående
upplösning. Från ock med 1892 intill år 1927 inskränker sig
landsmålsforskningen i Finland väsentligen till de redan omnämnda. dialektmonografierna ävensom till en del ortnamns-
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publikationer, som hämta sitt huvudmaterial ur folkspråket:
V. S olst r ands Åländska ortnamn (1910) ock T. E.
K ar s t en s redan nämnda »Svensk bygd i Österbotten» 1—II
(1919-23). Nämnas bör även, att Svenska litteratursällskapet
i Finland genom understödjandet av enskilda forskare ock
genom sin förlagsvärksamhet sina stadgar likmätigt gagnat
även denna forskning. Sällskapets arkiv innehåller därjämte rätt betydande otr yck t a samlingar, förnämligast
av ortnamn. De härstamma dock oftast från oskolade upptecknare ock kunna på grund av mångahanda brister som
sådana icke läggas till grund för vetenskaplig bearbetning ock
utgivning. Ett ortnamnsvärk med samma plan som de bekanta nationalvärken i Norge, Sverige ock Danmark är ett
desiderium i Finland.'
Året 1927 betyder en milstolpe i den finlandssvenska landsmålsforskningens historia. Då tillkom på Svenska landsmålsföreningens initiativ en särskild organisation: »Kommissionen
för undersökning av svenskt folkspråk och svensk folkkultur
i Finland», sammansatt av representanter för fyra, sedermera
säx, särskilda samfund. Arbetet gällde att enligt moderna metoder komplettera de av •Svenska landsmålsföreningen hopbragta samlingarna, som dåmera till sitt viktigaste bestånd
voro i tryck utgivna. Folkkulturens studium blev här intet
självändamål. Sakforskning bedrives blott där så kräves: vid
fastställandet av ordens betydelser. Då tvänne stora ordboksvärk för hela området redan finnas: Vendells ock Wessmans,
avser den svenska folkmålsforskningen i Finland icke utarbetandet av en ny ordbok (såsom i Sverige ock i den finska ordboksstiftelsen), utan monografier av olika slag. Arbetet har
nu fortgått i 8 år (1928-35). För år 1935 var statsunderstödet
fördelat dels på materialsamling, dels på publikationsvärksamhet. Denna senare har, då insamlingsarbetet i det närmaste
bragts till avslutning, trätt i förgrunden ock ledes av FörEn viss ersättning härför erbjuda Greta Hausens Nylands ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 1—III (1920-4), Ålands
ortnamn. Deras former och förekomst till år 1600 (1927) samt T. E.
K arstens ovannämnda arbete Svensk bygd i Österbotten 1—II.
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eningen för nordisk filologi i ock med dess nya organ »Folkmålsstudier», som hittils utkommit med två årgångar (1933
—1934).
Våra erfarenheter från de åtta årens insamlingsarbete understryka kraftigt riktigheten av de principiella önskemål ock
krav, som i fråga om Sverige framförts av föreståndaren för
landsmålsarkivet i Uppsala, prof. H. Geijer i två uppsatser: »De svenska dialektundersökningarna vid skiljovägen»
(Svensk Tidskrift 1930) ock »Traditionsupplösningen ock dess
konsekvenser» (Folkminnen och Folktankar 1932).1 Dessa
erfarenheter kunde för Finlands vidkommande sammanfattas
ungefär så:
Det insamlade materialets kvalitet ock användbarhet är
ytterst beroende av upptecknarens kvalifikationer ock av den
eftergranskning, som ledningen kan ägna samlingen. Fordringarna på materialsamlandet måste framför allt kvalitativt
skärpas. Då eftergranskning. ock rättelser ställa sig svåra att
utföra ock dyrbara, talar även detta för ett strängt urval vid
antagandet av samlare.
'För Sveriges vidkommande betecknas det som mer ock
mer angeläget att förbinda materialsamlandet med vetenskaplig bearbetning ock utgivning. Detta gäller i än högre grad
Finland. Här har den svenska dialektforskningen, tack vare
de tidigare utgivna stora ordboksvärken för hela språkområdet, nått förhållandevis längre än i Sverige, ock nyorganisationen av år 1927 har blott gällt kontrollering ock komplettering. Ett fortsatt materialsamlande kan särskilt här vetenskapligt försvaras, blott i den mån det åsyftar dir ek t bearbetning ock utgivning. Prof. Geijer framhåller med rätta
redan 1930, att en exklusiv materialsamlingsperiod, följd av
en exklusiv bearbetnings- ock .utgivningsperiod, efter det de
dialekter, det gäller, hunnit bli döda spr å k, vore ett
arbetsprogram, som väl skulle sakna motstycke i varje annat
1 En god orientering i den nyare rikssvenska dialektundersökningen
erhålles i uppsatserna: »Om undersökningar av svenska dialekter ock
folkipinnen. Utredningar från institutioner i Uppsala, Lund ock Göteborg» i Svenska landsmål B 26 (19281.
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land. Sedan den nyss nämnda facktidskriften »Folkmålsstudier» fåtts till stånd, är emellertid även den finlandssvenska
dialektundersökningen på god väg att i någon mån tillfredsställande ordnas. Det svenska dialektområdet i Finland är
uppdelat på säx centrala kretsar: 1) norra svenska Österbotten, 2) mellersta sv. Österbotten ock 3) södra sv. Österbotten
jämte norra Satakunda, 4) östra Nyland, 5) västra Nyland
samt 6) Åbolands skärgård (Kimito). Här äro inalles tio skolade samlare ock forskare (6 för Österbotten, 4 för södra
Finland) sedan ett flertal år i värksamhet. Arbetet avser tilsvidare monografisk behandling av ljud- ock formlära, ordbildning ock syntax, dialektgeografi, experimentell fonetik,
svenska ortnamn ock svensk-finska språkberöringar.»
Denna översikt må gälla som ett svagt uttryck för vår fasta
vilja att i vår mån deltaga i arbetet för de nordiska folkspråkens utforskning. Jag slutar här ock ville ännu uttala: Lyckas
det oss att på grund av eget material inom denna ram varaktigt
gagna vetenskapen, så sker det helt visst till en mycket avsevärd del tack vare de utmärkta ock till efterföljd sporrande
förebilder, Skandinavien ock ej minst Danmark på olika områden av nordisk språkforskning erbjuda oss.
1 Av dessa uppgifter är dialektgeografien f. n. den kanske viktigaste.
Min väg till Köpenhamn har denna gång gått över Gotland, där jag sökt
orientera mig i problemet om de språkliga beröringarna mellan Gotland
ock Finland. Frågan erbjuder ett stort intresse ock borde systematiskt
upptagas av någon yngre forskare. Ett »skolexempel» må belysa dess
vikt. Ordet 'skola' heter på finska kottlu, på gotländska skoultt. Det
finska lånordets fullständiga svenska originalform torde i vår tid beva
ras blott på Gotland.

Två bröder från Malung som kolportörer.
Av EMIL HERLENIUS.
På lSackagården i Hole by, Malungs socken, bodde under
förra hälften av 1800-talet en hemmansägare Back Erik Mattsson. Han var två gånger gift ock hade i första giftet fäm, i
andra fyra barn. Två av sönerna i första giftet (med Marit
Danielsdotter, död 1850) blevo kolportörer ock åtnjöto stort
anseende i hela Dalarne. Deras levnadsöden gestaltade sig
dock mycket olika, i det att den äldre, Backa Matts Eriksson,
behöll sitt goda namn ock rykte till sin död, under det att den
yngre, Erik Malmgren, begick ett fult brott ock därigenom
drog över sig skam ock nesa.
Backa Matts Eriksson föddes den 29 augusti 1836. Efter sin
konfirmation gjorde han i likhet med många andra malungsbor vandringar i Värmland ock Norge som gårdfarihandlare.
Han kom då i beröring med haugeaner, ock såväl han som
hans vandringskamrat Hols Olov Eriksson togo av dem djupa
intryck, ehuru de till en början stöttes tillbaka av deras ofördragsamhet. Men i Fagernws i norska östmarken råkade de
en kvinna, som var av mildare sinnelag, och genom hänne
samt ett par norska lekmannapredikanter, bröderna Ola ock
Hans Kasa, kom det till värklig avgörelse. Då de båda ynglingarna på hösten 1853 kommo hem, började de att läsa
Hoofs predikningar, som de fått anvisning på i Norge, samt
hålla husandakt. Detta väckte stort uppseende, ock många
kommo av nyfikenhet för att höra på. Följden blev, att ej så
få rycktes med, under det att andra ansågo det hela som
»tokefi» ock överallt i socknen omtalade, att de båda unga
männen blivit vridna ock galna, alldenstund de bara talade
om andliga ting.
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Snart anmäldes saken för kyrkoherden, prosten Gustav
Thunblad. Denne var av schartauansk läggning ock kunde
naturligtvis ej gilla någon fri lekmannavärksamhet. Men han
var en sant religiös ock förståndig man, ock ville ej vidtaga
några förhastade åtgärder. Han uppmanade byns uppsyningsman att tillsäga de båda ynglingarna att infinna sig hos
honom, vilket de även gjorde. Backa Matts Eriksson gick
först till honom ock blev mycket vänligt mottagen. Prosten
sade honom, att han icke hade någonting emot att de ville
fly ogudaktigheten, utan tvärtom. Men han hade hört, att de
genom sina norska vänner fått en oriktig uppfattning om
vissa saker ock påpekade ett uttryck i Jakobs brev: »Mine
bröder, farer icke månge efter att vara lärare, vetande, att vi
skole dess större dom få.» Därpå uppläste han konventikelplakatet ock påpekade de förföljelser, som året förut inträffat
i Orsa, där en del läsare råkat illa ut. Prosten hade ju själv
tillhört den prästerliga kommitté, som den 6 februari samma
år hållit förhör med orsaläsarna. Av dem hade många blivit
dömda till böter ock några t. o. m. till 28 dygns vatten ock
bröd, ock därför uppmanade han dem att taga sig i akt. Härpå
svarade Backa Matts Eriksson, att de på grund av sin ungdom aldrig hade tänkt på att uppträda som lärare, utan de
ville endast för egen del läsa Guds ord. Han frågade prosten,
om de skulle kunna dömmas, därför att de i hemmet läst Guds
ord, även då andra än husets folk voro närvarande; därpå
svarade prosten, att detta nog kunde vara fallet.
Aret därpå ämnade de båda ynglingarna återigen göra en
resa i Norge, ock de gingo fördenskull till prosten för att erhålla fräjdebetyg. Prosten blev ganska orolig, emedan han
befarade, att de kunde insupa farliga åsikter; men han kom
då på den tanken att föreslå dem, att de skulle mottaga varsin
befattning som barnalärare. Efter en stunds tvekan svarade
de, att de hade stor lust därtill, men de trodde sig ej äga tillräckliga kunskaper. Han lugnade dem emellertid ock sade,
att det nog inte vore så farligt med den saken, ock lät dem
undergå en mycket lindrig examen, varefter de fingo börja
med varsin småskola i socknen. Nu ansågo de sig med större
2 Sv. landsmål 1935
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frihet kunna syssla med Guds ord, då de på sin sida hade
prästerskap ock skolstyrelse. De höllo fördenskull då ock då
små sammankomster, fast oftast inom lyckta dörrar. Då
prosten fått höra detta, kallade han dem ånyo till sig, men
förbjöd dem ej direkt att hålla samlingar, utan uppmanade
dem blott till försiktighet, varpå han lämnade dem en del
skrifter av Schartau för att vara säker på att de ej på något
sätt skulle vara irrläriga. Efterhand gav han dem emellertid
allt större frihet, särskilt naturligtvis sedan konventikelplakatet år 1858 blivit upphävt.
Backa Matts Eriksson fortsatte sin värksamhet i Malung
till 1859; då uppsade han sin tjänst ock flyttade till Oxbärg i
Mora, där han antagit plats som skollärare. Alltjämt fortsatte han med sin predikovärksamhet. I trätton år vistades
han i Oxbärg, höll skola om dagarna ock predikade om kvällarna. År 1871 antog han kallelse som predikant i Västerdalamas Missionsförening ock flyttade då åter till Malung. Då
denna förening år 1881 uppgick i Dalarnes Ansgariiförening,
tjänade han denna till några år före sin död, då han drabbades av en järnblödning, som i hög grad nedsatte hans krafter.
Om sistnämnda förening har han fällt följande yttrande:
»Föreningen gick upp som en sol över en hed, som var härjad
ock bränd av stormar ock lärostrider; men på kort tid blev
där kärlek ock fördragsamhet, ock man kan gott säga, att
bland hela hopen var ett järta ock en själ.» Predikanterna
utgjordes för det mästa av oskolade bondgubbar, men föreningen växte år från år. Backa Matts Eriksson själv var högt
uppburen överallt på grund av sina sunda åsikter, sin varma,
okonstlade religiositet ock sina goda predikogåvor.
Efter en järnblödning, som inträffade 1912, blev Backa
Matts Eriksson aldrig återställd. Han kunde dock efter en
tid vistas uppe, men snart måste han ånyo intaga sängen, mäst
på grund av ålderdomssvaghet. Hans själsförmögenheter voro
dock i gott skick, så att han kunde följa tidshändelserna.
Särskilt var han naturligtvis intresserad av den andliga värksamheten, som städse var föremål för hans brinnande böner.
Den 5 februari 1915 kom en ny järnblödning, som på några
få minuter ändade hans liv.
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Backa Matts Eriksson gifte sig 1857 med Liss-Gabriels Brita
Pärsdotter, en ovanligt begåvad ock sant religiös kvinna, som
alltid var honom till stor jälp. I äktenskapet föddes 11 barn.

Backa Matts Erikssons yngre bror, Erik Malmgren, föddes
den 8 oktober 1840. Även han idkade i sin ungdom gårdfarihandel, fick några gånger följa sin äldre bror på hans färder,
ock han blev tidigt genom norska haugeaner omvänd. Är 1859
lämnade han fädernehemmet ock uppehöll sig ett par år i
Sundborn, där han lärde sig skrädderiyrket. På grund av sina
religiösa intressen blev han omhändertagen av en av prästerna,
som gav honom undervisning. En av dem skrev till hans föräldrar ock föreslog, att Erik skulle på deras bekostnad intagas i pastor P. A. Ahlbergs missionsskola Ahlsberg i Vetlanda
för att utbildas till predikant, eventuellt präst i Amerika. Så
skedde, ock den unge mannen, som nu antagit namnet Malmgren, vistades vid skolan i två år. Därefter uppehöll han sig
som missions- ock skollärare två år i Hedemora, därifrån flyttade han i början av år 1867 till Stora Skedvi ock blev där
lärare vid en missionsskola, som underhölls av några missionsvänner. Han väckte ej ringa uppseende genom sina gedigna
kunskaper ock sina predikningar, han hade en stor lätthet
att uttrycka sig samt goda röstresurser. I allmänhet sökte han
göra sina predikningar så stränga ock uppskakande som möjligt. »Han är en riktig dommedagspredikant», sade man om
honom. Allt detta i förening med hans ståtliga yttre ock goda
hållning gjorde, att han alltid fick talrika åhörare. Komministern i Stora Skedvi A. G. Ziegert satte stort värde på honom
ock uppmuntrade honom på allt sätt. Men hans framgångar
stego honom snart åt huvudet, ock ofta framskymtade hos
honom ett visst högmod ock en stor självsäkerhet; detta gjorde,
att en ock annan mera kritiskt lagd började hysa misstroende
för honom. Då ock då gjorde han predikoresor i socknarna,
ock i Bjursås träffades med honom en uppgörelse, att han
mot en 'viss avlöning skulle värka där minst tre månader
varje år.
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I början av 1869 gifte sig Malmgren med en storbondedotter, Anna Greta Johansson i Nybärget. Han slog nu på stort
ock byggde sig i Nedermora en gård, som fick namnet Emaus.
Härvidlag började det gå illa för honom, ty bygget drog betydligt mera pängar, än han hade beräknat. Undan för undan uppstod hos honom då den tanken, att han kunde försäkra huset högt ock sedan tända på det. Frestelsen blev allt
starkare, ock till sist blev han, som han sedan uttryckte sig,
så fattad av djävulen, att han ej kunde motstå, isynnerhet
som han förgäves sökt sälja gården. Den 25 augusti 1871 på
aftonen predikade han i Bispbärgshyttan. Efteråt var han
bjuden att ligga över natten hos pastor Ziegert, men han förklarade, att han måste hem ock se till gården, »eftersom elaka
människor hotat att tända på». Dessa farhågor hade han under den sista tiden ofta uttalat. Han begav sig fördenskull
till sin gård, där han var alldeles ensam, ty hustrun vistades
hos sina föräldrar i Nybärget. Hemkommen gick han upp på
vinden ock tände eld på en hög papper, hängde därefter en
päls för ett fönster, som vette mot närmaste granngård. Därpå
begav han sig till sin hustru, men for omedelbart därifrån till
Vika, där han låg i underhandlingar om startande av en
mindre vaddfabrik i Kniva. Då han efter hemkomsten därifrån fick höra, att branden observerats av en person, som
kommit för att söka honom, ock av denne med grannarnas
bistånd blivit släckt, begav han sig till länsman Axel Johansson för att anmäla branden ock få ersättning för vad som
skadats. Länsmannen, som aldrig haft förtroende för Malmgren ock fått klart för sig, att mordbrand förelåg, ansatte honom hårt ock fick honom till slut att bekänna. Han talade
därvid om, att han hade tänkt att efter brandförsäkringens
utfående emigrera till Amerika. Han häktades genast. Nyheten spred sig som en löpeld kring hela socknen. Fienderna
till Malmgren ock den frireligiösa rörelsen triumferade, medan
vännerna kände den djupaste sorg ock blygsel. Hustrun, som
ännu ingenting visste, kom på kvällen till ett bönemöte i sin
systers hem i Arkhyttan. Där bad en av deltagarna högt för
den stackars predikanten, som blivit alltför hårt frestad av
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Satan. Hon avbröt honom med ett förtvivlans rop: »Åh,
Malmgren!»
Malmgren blev dömd till ett år ock två månaders straffarbete. Efter utståndet straff begav han sig till Bjursås, där
han hade uttagit en del av sin lön i förskott. Han erbjöd sig
att hålla predikningar, tils han avbetalat sin skuld, men svaret blev naturligtvis nekande. Efter en tid utflyttade han till
Gävle ock återtog då sitt ursprungliga namn Eriksson. Under
de första åren efter sin frigivning tycks han ha fört ett rätt
ogudaktigt liv; dock förföll han aldrig till dryckenskap. Senare flyttade han till Kniva ock framlevde där sina sista år
som ägare till den ovannämnda vaddfabriken. Han hade där
ständigt att kämpa med stora svårigheter ock ekonomiska
bekymmer.
I Vika levde han för övrigt ett tyst ock stilla liv ock ansågs
för utpräglat religiös. Hans hustru, som så småningom blivit
tämligen slö ock nästan fått en fix idé, att mannen var oskyldig, bidrog i ej ringa mån till att man i socknen fick den
uppfattningen, att han blivit beskylld för något, som han var
oskyldig till. Han avled den 12 november 1887. I sitt äktenskap hade han två söner, av vilka den ene omkom genom
drunkning, samt en dotter.

Undersökning av svenska dialekter
ock folkminnen.
Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1934-1935.
Av HERMAN GEIJER.

I. Allmän översikt över förvaltning, ekonomi
ock personal.
Det statsanslag, som Landsmålsarkivet under budgetåret
1 juli 1934-30 juni 1935 åtnjutit, har liksom föregående år
uppgått till ett belopp av 51,100 kr. ur det av 1934 års
riksdag anvisade •extra anslaget 70,880 kr. till bestridande
av med landsmdsundersökningarna i riket förenade kostnader.
Jämlikt föreskrift i k. brev den 20 april 1934 till länsstyrelsen i Uppsala län angående anslag för budgetåret 19341935 till Landsmålsarkivet i Uppsala har av nämnda belopp
genom länsstyrelsen utbetalats som avlöningar direkt till
professor 11. Geijer, docenten J. Götlind ock fil. dr L. Levander sammanlagt 28,456 kr. Därjämte ställdes genom
samma k. brev 22,000 kr. till förfogande av rektor vid universitetet i Uppsala att i mån av behov tillhandahållas styrelsen för Landsmålsarkivet för att användas på följande
sätt, nämligen:
kr. 6,000: —
till resor
» expeditionspersonal ock extra arbetsjälp » 13,800:
» 2,200: —
materialier ock expenser
Summa kr. 22,000: —
med rätt för styrelsen att beträffande en post göra ökning
ock beträffande en annan minskning, endast nyssnämnda
slutsumma, 22,000 kr., icke överskredes.

FÖRVALTNING, EKONOMI

Liksom föregående år har även under budgetperioden
1934-1935 lotterimedel stått till arkivets förfogande. Av de
genom k. resolution den 2 juni 1933 beviljade lotterimedlen
återstodo, som i föregående årsberättelse (Sv. landsm. 1934,
s. 19 ock 32-35) nämnts,. den 30 juni 1934 kr. 4,954: 12.
Av dessa medel ha under innevarande år kr. 830: 75 använts
för honorerande av extra arbetsjälp vid den språkliga riksundersökningen, kr. 670: 50 till arbetsjälp vid undersökningen
av Västmanlands folkmål ock 1,004 kr. till resor för dialektundersökningar. Kr. 844: — ha använts för honorerande av
en vetenskaplig medarbetare vid folkminnesundersökningen,
ock med kr. 1,604: 80 ha bestritts omkostnaderna för anskaffande av den nedan (kap. III) omnämnda dikteringsmaskinen för upptagande av språkprov samt en del materialier.
Genom k. brev den 7 juni 1934 tilldelades Landsmålsarkivet nya lotterimedel med samma belopp som föregående
år, nämligen 80,000 kr., såsom bidrag till fortsättande under
arbetsåret 1934-1935 av arkivets dialekt- ock folkminnesundersökningar. Då dessa medel utföll° först i april 1935, måste
arkivet, på samma sätt som skett under flera föregående år,
för att kunna taga dem i anspråk för det löpande årets behov
upptaga ett lån mot säkerhet i de beviljade lotterimedlen hos
Uppsala Sparbank från ock med den 29 september 1934,
tils dessa medel utföll° den 16 april 1935, på tillsammans kr.
55,623: 25 (55,100 kr. jämte ränta därå, kr. 523: 25). Under
budgetåret 1934-1935 ha av dessa medel kr. 37,729: 25 utgivits till dialektundersökningar, kr. 27,650: 54 till folkminnesundersökningar ock kr. 14,617: 99 till kostnader gemensamma för dialekt- ock folkminnesundersökningarna, tillsammans kr. 79,998: 08. Återstoden av 1933 ock 1934 års lotterianslag, kr. 1: 99, har överförts till nästa års lotterimedelskonto.
Endast från Kopparbärgs län har arkivet under detta år
understötts med landstingsmedel. Landstinget har även för
detta års undersökningar beviljat ett anslag på 3,000 kr.
Detaljer rörande detta landstingsanslags användning framgå
av härefter följande berättelse samt av den ekonomiska tablån i slutet av denna framställning.
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Gåvomedel ha under året stått till arkivets förfogande i
mycket begränsad omfattning. För detaljer rörande dessa
medels användning liksom rörande besparade räntemedel
hänvisas till den ekonomiska tablån.
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
tillfällen, då Grape varit bortrest.
Revisorer över skattmästarens förvaltning ha fortfarande
varit docenten Olof Gjerdm an ock andre bibliotekarien
Jonas L: son Sam z elius samt revisorssuppleanter landsarkivarien Josef Sandström ock docenten Ragnar
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.1 En ny helårsanställd medarbetare har dock tillkommit
under detta år, nämligen docenten D. 0. Zetterholm. 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 tid för
semester 'eller tjänstledighet. Därefter skola nämnas de,
som honorerats av andra medel än statsanslaget, vilket i regel inneburit, att de honorerats av lotterimedel.
I Över Arkivets hela personal med undantag av den, som arbetat
under, helt tillfälliga förhållanden, har under året, med anledning
därav att pensionssakkunnige infordrat uppgifter, upprättats detaljerade
tabeller.
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Av statsanslaget ha honorerats föreståndaren professor
H. Geij er, de vetenskapliga medarbetarna docenten J.
Götlind ock fil. dr L. Levande r, expeditionsföreståndaren fil. lic. M. Eriksson samt arkivbiträdena fru D a gmar Holmkvist ock fru Rut Granberg.
Geijer har tjänstgjort vid arkivet i Uppsala under omkring 10 3/4 månader; i denna tid äro inräknade de resor till
Stockholm, som han vid 16 tillfällen i arkivets tjänst företagit. Utom Stockholmsresorna har Geijer under året företagit en resa för dialektuppteckning ock instruktion av ortsmeddelare m. m. i Härjedalen ock Jämtland under tiden
16 aug.-7 sept. 1934, tillsammans 23 dagar. Semester åtnjöt
Geijer under tiderna 2-15 aug. 1934 ock 13-14 mars samt
20 mars 1935, tillsammans 17 dagar, varav 14 dagar under
senare halvåret 1934. Under förra halvåret 1934 uttogos av
honom 22 semesterdagar. Under hans frånvaro vikarierade
som arkivets föreståndare dr Levander 2-4 aug., doc. Liljeblad 5-8 aug., dr Campbell 9-22 aug. ock doc. Götlind
23 aug.-7 sept. Under de enstaka dagar, då Geijer i övrigt
var stadd på resa eller åtnjöt semester, stod han i sådan
förbindelse med arkivet, att vikarie ej behövde förordnas.
Götlind har under året tjänstgjort i Uppsala under sammanlagt något mer än 6 månader. Som föreståndare för
arkivet under Geijers frånvaro har han vikarierat tiden
23 aug.-7 sept. 1934. På resor i institutionens tjänst har
han tillbringat tiderna 3-22 aug. 1934 samt 2 jan., 4-13
jan. ock 29-30 juni 1935, tillsammans 33 dagar. Semester
har han åtnjutit under tiderna 2 juli-2 aug., 30-31 okt.,
6 nov., 21 dec. ock 27 dec. 1934 samt 3 jan. ock 16-29 april
1935, tillsammans 52 dagar, varav 37 under senare halvåret
1934. Under förra hälften av samma år hade han uttagit 6
semesterdagar. Tjänstledighet för sjukdom har Götlind åtnjutit 23-29 okt. 1934 samt 21 jan.-15 april 1935, tillsammans 92 dagar.
Levander har tjänstgjort vid arkivet under sammanlagt
omkring 9 månader. Som vikarie rör föreståndaren tjänstgjorde han tiden 2-4 aug. 1934. Resor i undersökningens
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tjänst har han utfört 15-28 okt. 1934 ock 1-27 april 1935,
tillsammans 41 dagar. Semester har han åtnjutit tiderna
14 juli, 6-19 aug., 3-4 okt., 1 nov., 15 dec. ock 17 dec. 1934
samt 26 jan., 9 febr., 11-31 mars, 11 maj ock 29 maj 1935,
tillsammans 45 dagar, varav 20 falla på senare halvåret 1934.
Under förra halvåret samma år hade han uttagit 25 semesterdagar.
Eriks son har tjänstgjort vid arkivet i Uppsala omkring 10 1/2 månader. I denna tid äro inräknade de resor,
sam han vid 10 tillfällen under året gjort till Stockholm. Under tiderna 9-28 juli, 3-10 aug., 12-23 okt. ock 14 dec. 1934
samt 14-15 maj 1935 har han åtnjutit semester (därav tiden
12-23 okt. 1934 dock endast utgjorde en partiell ledighet,
förenad med handläggning av expeditionens måst brådskande ärenden), tillsammans 44 dagar, varav 41 under senare halvåret 1934. Under förra hälften av samma år uttogos
3 semesterdagar. Som Erikssons vikarie med partiell tjänstgöring fungerade fil. dr G. Granberg 9-19 juli ock fil. mag.
F. Hedblom 20-28 juli samt 3-10 aug. 1934.
Fru D ag m ar 1101 mkvi st har tjänstgjort vid arkivets
expedition under samma förhållanden som tidigare. Semester har hon åtnjutit 2-20 juli, 18-20 sept. ock 1-8 okt.
1934, tillsammans 30 dagar.
Fru R u t Gr anber g har som föregående är dels arbetat som biträde vid den västmanländska landskapsundersökningen ock dels omhänderhaft delar av expeditionsarbetet i arkivet. Hon har haft semester 20 juli-15 aug. 1934,
tillsammans 27 dagar. Under förra halvåret 1934 åtnjöt hon
semester under 2 dagar. Dessutom har hon varit tjänstledig
för sjukdom den 16 maj ock 21 maj 1935.

Utom ovannämnda säx personer, som åtnjutit arvode ur
Landsmålsarkivets statsanslag för full tjänstgöring, ha under året även fäm andra personer arbetat med hela eller
väsentligen hela sin arbetstid i arkivets tjänst ock härför
åtnjutit arvode ur lotterimedel. Vid redogörelsen för dem,
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som honorerats av lotterimedel, göres början med dem,
som haft full tjänstgöring.
Fil. lic. Erik Holmkvist har tjänstgjort i Uppsala omkring 10 månader. På resor för arkivets räkning har han
tillbringat tiderna 10-13 sept. ock 3-6 dec. 1934 samt 24-30 juni 1935, sammanlagt 14 dagar. Semester har han åtnjutit 2-31 juli ock 1-14 okt. 1934, tillsammans 44 dagar.
Under förra halvåret 1934 uttog han en semesterdag.
Fil. dr Akt C ampbell har under året tjänstgjort som
ledare för arkivets folkminnesundersökningar. För hans anställningsförhållanden hänvisas till vad därom sagts i föregående årsberättelse.' Han har under omkring 10 månader
tjänstgjort vid arkivet i Uppsala. Som Landsmålsarkivets
representant har han, i sammanhang med sin på uppdrag
av Trish Folklore Institute i Dublin företagna resa på Irland sommaren 19342, deltagit i överläggningar rörande folkminnesforskning i Dublin ock London under tiden 18 juli8 aug. Semester har han åtnjutit 1-17 juli, 19 nov. ock 10
dec. 1934 samt 27 maj ock 6-30 juni 1935, sammanlagt 45
dagar, varav 19 under senare halvåret 1934. Under förra
halvåret 1934 hade han uttagit 12 semes'terdagar.3 Som hans
vikarier ha G. Granberg ock lektor R. Jirlow fungerat.
Docenten D. 0. Z et terholm anställdes från ock med
den 1 juli 1934 för arbeten vid den språkliga riksundersökningen mot ett årsarvode av 6,000 kr. Han har tjänstgjort
vid arkivet i Uppsala omkring 10 1/2 månader. På resor i arkivets tjänst har han tillbringat tiden 5 juli-23 aug. 1934.
Någon semester har han ej åtnjutit under detta budgetår.
Fru Gerda Gr ape har på samma sätt som föregående
år dagligen arbetat i arkivet under omkring 10 1/2 månader
med en arbetstid av omkring 5 antecknade arbetstimmar för
dag. Bortsett från några enstaka dagar utgjordes enda avbrottet i hännes tjänstgöring av tiden 16 juli-22 aug. 1934,
1 Sv.

landsm. 1934, s. 25 f.
Se
föregående
årsberättelse, Sv. landsm. 1934, s. 29.
2
3 Se. a. a. s. 28.
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då hon var bortrest från staden. Rännes arvode har även
detta år utgått i form av timersättning.
Fröken Ella 0 dstedt har under året 1934-1935 arbetat på ungefär samma uppgifter som tidigare. Hännes arbetstid vid arkivet har uppgått till nära 8 1/2 månader. Av
resor i arkivets tjänst har hon varit upptagen tiderna 16
juli-13 aug. ock 4-13 sept. 1934 samt 12-15 jan. 1935, tillsammans 43 dagar. Semester har hon åtnjutit 1-14 juli,
29 aug.-3 sept., 17-18 okt., 10-11 dec., 22 dec. ock 27 dec.
1934 samt 2-5 jan. ock 19-30 juni 1935, tillsammans 42 dagar, varav på senare halvåret 1934 kommo 26 dagar. Under
förra halvåret 1934 åtnjöt hon 4 semesterdagar. Tjänstledighet för sjukdom har hon haft under tiderna 14-28 aug. (då
hon vårdades på sjukhus för dysenteri, som hon ådragit sig
under tjänsteresa), 21-22 sept., 28-29 nov. 1934 ock 5-6
febr., 26 mars samt 30 april 1935, tillsammans 23 dagar.
Fröken C arin K umlin har under året 1934-1935 arbetat under samma förhållanden ock sysslat med likartade
uppgifter som föregående år. Hon har tjänstgjort i arkivet
under nära 11 1/4 månader. Semester har hon åtnjutit 25 juli
—14 aug. 1934, tillsammans 21 dagar ock tjänstledighet för
sjukdom den 8 jan., 13 febr, samt den 6 juni 1935, sammanlagt 3 dagar.
Fröken H elly L undin har likaledes arbetat under likartade former som föregående år. Hon har sammanlagt
11 1/4 månader arbetat i arkivet ock åtnjutit semester 1-15
juli 1934. Under förra hälften av år 1934 hade hon 6 semesterdagar. Hon har haft tjänstledighet för sjukdom 30 okt.
1934 ock 5 mars samt 20-22 mars 1935, sammanlagt 5 dagar.

Det återstår att lämna en redogörelse för den extra personal, som i övrigt under året 1934-1935 arbetat i Landsmålsarkivets tjänst med delad arbetstid. I den härefter följande uppräkningen av personer ock arbetstider bortses
emellertid, liksom r tidigare redogörelser, dels från allt på
resor utfört arbete, dels från sådant i TJppsala utfört arbete,
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som varit av så ringa, omfattning, att det ej uppgått till
sammanlagt 100 arbetstimmar,
Följande personer ha mot ur lotterimedel utgående timarvoden under året arbetat i arkivet med delad arbetstid:
Fil. lic. E ri k A br ah am s on har biträtt vid den västgötska landskapsundersökningen under 333 timmar (i Göteborg).
Fil. mag. Maj a Ber g s tran d• har biträtt vid samma
landskapsundersökning tiderna september—december ock
februari—juni under sammanlagt 709 timmar.
Fil. stud. Julius E j dest am har under året arbetat
sammanlagt 1561 timmar vid arkivet. Hans tjänstgöring har
varit fördelad på både folkminnesundersökningen ock den
språkliga undersökningen, där han bl. a. omhänderhaft kartritnings- ock excerperingsarbeten.
Fil. dr Gunnar Gr an ber g har tjänstgjort vid folkminnesundersökningen under sammanlagt 952 timmar detta
år, därav 142 timmar som vikarie för Campbell. Han har
dessutom under 48 timmar vikarierat för expeditionsföreståndaren.
Fil. mag. Folke H edblom har arbetat vid folkminnesundersökningen 154 timmar under sommaren ock hösten
1934, därav 56 timmar som vikarie för Campbell. Han har
dessutom under 62 timmar vikarierat för expeditionsföreståndaren.
Fröken Ann a Joh ansso n har under året varit skrivbiträde vid dalmålsundersökningen sammanlagt 1,447 timmar.
Härr Bertil Johansson har varit sysselsatt som skrivbiträde vid samma undersökning under 473 timmar.
Docenten S ven Lilje bl ad har under juli ock augusti
1934 samt i december 1934, januari ock juni 1935 biträtt vid
folkminnesundersökningen, särskilt för arbete på den i föregående årsberättelse närmare omtalade realkatalogen. Sammanlagda tjänstgöringstiden uppgick till 335 timmar.
Fil. lic. Br or Lin ,U n har arbetat vid dalmålsundersökningen under sammanlagt. 130 timmar detta år, huvudsakligen tiden mars—maj 1935.
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Fil. stud. Kerstin Lundborg biträdde vid den västmanländska landskapsundersökningen från oktober 1934 till
maj 1935 under sammanlagt 307 timmar.
Fil. stud. Niss Hj al mar Mats s on arbetade under
tiden januari—maj 1935 vid dalmålsundersökningen sammanlagt 411 timmar.
Fil. mag. Aina Meij el har varit sysselsatt vid västgötaundersökningen under sammanlagt 594 timmar, fördelade
över tiden oktober 1934—juni 1935.
Fil. dr Ingeborg Nor di n-G r i p har under, tiden februari—april 1935 bearbetat material rörande matlagning, mattider m. m., som inkommit genom svaren på frågekortserien
1-50, tillsammans 233 timmar.
Fil. kand. Erik Sandberg biträdde vid västgötaundersökningen i november ock december 1934 under sammanlagt 116 timmar.
Fil. kand. Sven Svensson har biträtt vid den västmanländska landskapsundersökningen tiden september 1934
—maj 1935 under 894 timmar.
Fil. stud. H el ge Ö quist har •dels sysslat med expeditionsarbete, dels arbetat som skrivbiträde för dalmålsundersökningen under tillsammans 432 timmar.

I fråga om de vid arkivet anställda personernas arvodesförhållanden hänvisas till årsberättelsen för värksamhetsåret 1932-1933.1
Resekostnaderna för året 1934-1935 ha uppgått till sammanlagt kr. 18,242: 35. Av detta belopp kommer på statsanslaget kr. 6,269: 95, på lotterianslaget 10,950 kr., varav för
dialektundersökningar kr. 6,649: 30 ock för folkminnesundersökningar kr. 4,300: 70, samt på landstingsmedel (Kopparbärgs läns landstings anslag) kr. 1,022: 40. Av dessa medel
ha resor bekostats för 45 personer inom 19 svenska landskap samt av 5 personer bland svenskarna i Estland ock
1 Sv.

landsm. 1933, s. 105.
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Finland ock en kortare resa i Norge. Dessutom ha de i
början av kap. IV omnämnda resorna för administrativa
ändamål bekostats av dessa medel. Medeltalskostnaden för
dag har hållit sig tämligen lika som föregående år.
Kostnaderna för materialier ock expenser ha under året
uppgått till sammanlagt kr. 10,606: 09. Av detta belopp ha
papper ock skrivmaterial inköpts för kr. 2,291: 50; förvaringsskåp ock möbler ha anskaffats för 477 kr.; böcker till
referensbiblioteket, kartor m. m. ha inköpts för kr. 1,929: 15.
Den under året inköpta edifon-apparaten samt grammofonförstärkareanläggningen har med vaxrullar, grammofonskivor ock övriga materialier dragit en kostnad av kr. 2,716: 95.
Under året har vidare en av arkivets äldre skrivmaskiner
utbytts mot en ny för en mellangift av 375 kr. Av handskrifter ock böcker ha under året sammanlagt 517 volymer
bundits eller reparerats för en kostnad av kr.
1,282: 98.

II. Samlingarnas tillväxt ock användning.
liandskriftsamlingarna ha under året tillväxl med nedanstående poster:
anteckningsböcker från resor, innehållande material av alla slag, 73 häften;
grammatiska uppteckningar ock materialsammanställningar 658 bl. 4:0, 20 bl. 8:0 ock 452
bl. 16:o samt 7 häften, varav 6 Lundells typordlistor;
lexikaliska ordsam ungar 12 bl. folio, 109 bl.
4:o, 36,732 bl. 16:o ock 5 band eller häften. Härtill kommer
på denna post tillväxten av material, som införts på landskapsundersökningarnas oktavkortssamlingar. Liksom tidigare år har större delen av tillväxten bestått i införandet av
nytt material på redan tidigare upplagda kort. Under året
1934-1935 har antalet lexikaliska kort ök at s med 22,380.
Härav komma på övre Dalarne omkring 13,100 ock på Västergötland omkring 13,150 kort. Genom den förra åreti
Se Sv. landsm. 1934, s. 63.
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nämnda, alltjämt pågående omläggningen av sättet för utredigeringen inom Västmanlandsundersökningen, har däremot på detta håll i antalet kort inträtt en minsknin g,
som uppgår till omkring 3,900 kort, ehuru 8,300 nya kort
tillkommit.
monografiska uppteckningar ock skildringar 24 bl. folio, omkr. 15,000 bl. 4:o, 700 bl. 16:o, 15 bl.
andra format samt 8 häften. Den största delen därav, nämligen 13,275 bl. 4:o ock 700 bl. 16:o ha skrivits med ledning
av Landsmålsarkivets frågelistor ock kallas med anledning
därav ofta frågelistsvar. Något över 1,500 bl. 4:o ha tillkommit oberoende av frågelistorna.
fria folkloristiska uppteckningar 291 bl.
folio, nära 9,100 bl. 4:o, 325 bl. 8:0, 340 bl. 16:o ock 12 häften;
svar på frågekort 54 exemplar av serien 1-50
ifyllda. Av dessa äro 3 på finska språket ock försedda med
svensk översättning i särskilda exemplar.
melodiuppteckningar 832 bl. 4:o;
namn (person- ock ortnamn) 2 bl. fol., 8 bl. 4:o, 119
bl. 16:o ock 1 häfte;
e x c er p ter omkring 1,750 bl. 16:0. I denna post äro
. ej medräknade de excerpter, som göras inom arkivet som
förarbeten till specialutredningar, för frågelistornas utarbetande eller för katalogisering.
teckningar 739 blad;
foto.grafier 171 st. Dessutom ha både de under
detta år ock tidigare inkomna negativen till fotografier inordnats i samlingarna ock registrerats. De före den 1 juli
1934 inkomna negativen uppgingo till 959 st., under detta år
ha ytterligare 191 negativ tillkommit, ock denna samling
uppgår vid budgetårets slut till 1,150 st. I detta sammanhang
kunna också nämnas de smalfilmer rörande arbetsliv, folkfester m. m., som upptagits med kinokamera, till största
delen av rektor P. Söderbäck bland svenskarna i Estland.
Fonogram ock grammofonskivor, upptagna
med de på annat ställe i denna årsberättelse omnämnda
'nyanskaffade apparaterna, uppgingo vid årets slut till 13
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edifon-rullar . ock 34 mästadels dubbelsidiga grammofonskivor.
Sammanlagda antalet under året tillkomna blad av de typer, som uppvisa den största tillväxten, är följande: kvartblad omkring 25,750, seeMsblad omkring 40,100 ock oktavkort omkring 22,700 st.
Trycksamlingen har under året tillväxt med 532 volymer,
tW ej ringa del gåvor.
Gåvor till handskriftsamlingen eller trycksamlingen ha
under året mottagits från följande föreningar ock i nstitutio ner:
Alma Egan Hyatt Foundation, New York; Academia Scientiarum
Fennica, Hälsingfors; Comité international permanent de linguistes,
Nimwegen; Dalarnas Fornminnes- ock Hembygdsförbund, Falun; Eesti
Keele Archiiv, Tartu; Eesti Kirjanduse Selts, Tartu; Eesti Rahvaluule
Archiiv, Tartu; Eesti Rahva Muuseum, Tartu; Föreningen Gotlands
Fornvänner, Visby; Gustaf Adolfs Akademien, Uppsala; Högre allmänna lärovärket å Södermalm, Stockholm; Institutet for jysk Sprogog Kulturforskning, Aarhus; Institutet för Nordisk etnologi vid Åbo
akademi, Åbo; Kungl. Biblioteket, Stockholm; Kungl. Ortnamnskommissionen, Stockholm; Lunds Universitets folkminnesarkiv, Lund;
Nemndi til granskning av norsk nemningsbruk, Oslo; Nordiska Museet,
Stockholm; Riksdagsbiblioteket, Stockholm; Sanakirjasäätiö, Hälsingfors;
Södermanlands Fornminnesförening, Strängnäs; Tjeckoslovakiska legationen, Stockholm; Uppsala Universitetsbibliotek, Uppsala; Åbo Akademi,
Åbo; Älvdalens hembygdsförening, Älvdalen. Arkivet har dessutom
erhållit ett antal grammofonskivor med dialektprov från A.-B. Radiotjänst, Stockholm.

Vidare ha till Landsmålsarkivet gåvor lämnats av följande
enskilda personer inom landet:
Amanuens 0. Bannbers, Stockholm; intendent G. Berg, Stockholm;
rektor J. Björklund, Bräcke; lantmätare S. Campbell, Visby; fil. mag;
0. Carli, Tärna; härr G. Carlsson, Aneby; prof. B. Collinder, Uppsala;
fil.. kand. N. Dencker, Sköldinge; fil. lic. Gerd Enequist, Uppsala; fil.
kand. Maja Ericsson, Uppsala; fil. lic. M. Eriksson, Uppsala; prof.
S. Erixon, Stockholm; redaktör II. Erneberg, Strängnäs; länsantikvarie
E. Festin, Östersund; hkr M. Fjellström, Vindeln; fil. dr K.-E. Forsslund, Sörvik; prof. 0. v. Friesen, Uppsala; prof. H. Geijer, Uppsala;
fil. dr G. Granberg, Uppsala; docent J. Götlind, Uppsala; docent B. E.
Halden, Stockholm; amanuens I. Ingers, Lund; fru Hedy. Johansson,
3 Sv. landsmål 1935
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Bjurholm; folkskollärare Levi Johansson, Fränsta; kamrer N. Jönsson,
Önnestad; kontraktsprost A. E. Lefrin, Uppsala; fil.. dr L. Levander,
Uppsala; fil. stud. Lisa Lidberg, Uppsala; fil. lic. B. Lindén, Uppsala;
docent N. Lindqvist, Lund; prof. J. A. Lundell, Uppsala; tandläkare
E. Magnusson, Falköping; hemmansägare J. Möller, Korsbärga; kapten
J. Nera., Stockholm; sem.-stud. R. Nilsson, Uppsala; fröken Ella
Odstedt, Uppsala; prof. E. Olson, Lund; fil. lic. V. Palmblad, Storvreta; härr
Th. Persson, Dala-Järna; fil. dr Hanna Rydh-Munck af Rosensköld,
Östersund; prof. J. Sahlgren, Uppsala; disponent C. Sahlin, Djursholm;
intendent A. Sandklef, Varbärg; Saxon & Lindströms förlag, Stockholm; major R. Smedberg, Stockholm; fil. kand. N. Stålberg, Arvika;
disponent II. Sundholm, Djursholm; intendent S. Svensson, Stockholm;
docent C. W. v. Sydow, Lund; prof. T. Torbiörnsson, Uppsala; folkskollärare K. Wennberg, Mässbacken; prof. K. B. Wiklund, Uppsala;
direktör J. P. Åhlén, Stockholm; lektor A. T. Ålander, Örebro.

Slutligen ha f rån utlandet gäv& lämnats av följande
personer:
fil. mag. P. Ariste, Tartu; arkivarien R. Th. Christiansen, Oslo; prof.
M. Cohen, Paris; prof. L. Grootaers, Leuven; prof. G. Hatt, Köpenhamn; docenten R. Hemmer, Hälsingfors; prof. T. E. Karsten, Hälsingfors; prof. pater W. Koppers, Wien; direktor F. Linnus, Tartu; dr phil.
J. Reitan, Rissa; prof. W. Wiget, Zilrich; fil. mag. K. Rob. V. Wikman,
Åbo; docent K. Vilkuna, Hälsingfors; fil. mag. E. A. Virtanen, Hälsingfors.

Antalet antecknade besök i arkivet har under året 1 juli
1934-30 juni 1935 uppgått till 3,717.
Lån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig
användning ha gjorts i 245 fall, varvid 675 nummer utlånats.
Lån utom staden ha gjorts i 126 fall, varvid 1,014 nummer
utlånats. Sammanlagda antalet utlånade nummer utgör således 1,689.

III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1. Allmän redogörelse.
I föregående årsberättelsel gavs en utförlig redogörelse
för då under arbete varande omläggning ock utbyggning
av systemet för realkatalogen. Efter avbrott hade detta
arbete i början av juni 1934 återupptagits av Geijer ock
1 Sv. landsm. 1934, s. 41 f. ock 47 f.
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Liljeblad, som i slutet av juli avslutade den grundläggande
stommen. Efter vissa revisioner av denna stomme börjades
uppordningen av realregisterkorten enligt det nya systemet. Däremot utfördes nyexcerpering för realkatalogen under året endast i ringa omfattning: antalet kort utgjorde
vid arbetsårets utgång 56,878 (mot 53,190 vid dess början).
Det i förra årsberättelsen omnämnda hänvisningsregistret
till arkivets referensbibliotek har under detta år slutförts.
Renskrivning av äldre ock nyare samlingar har blott skett
i samband med den bearbetning, som göres vid de olika
landskapsundersökningarna, samt i mindre utsträckning för
folkminnesavdelningens behov, i den mån primäruppteckningar ha utredigerats. Genom omläggning av utredigeringssättet under senare år har tillväxten av arkivets samlingar
i secMsformat starkt avtagit samt dessutom en ökad översiktlighet vunnits i samlingarna.
För den språkliga riksundersökningen har under detta
år börjats en sammanstä Ining av vissa partier ur de svar,
som inkommit på den första serien frågekort (1-50). Därav
har bl. a. materialet rörande måltidstimmar ock matlagning
bearbetats av fil. dr Ingeborg Nordin-Grip. Under året
har, såsom i föregående årsberättelsel nämndes, en särskild
arbetskraft anställts med heltidstjänstgöring för hithörande
arbeten, nämligen docenten D. 0. Zetterholm. Han har främst
bearbetat material från frågekorten, särskilt husdjursbenämningar, över vilka dels utbredningskartor, dels en sammanhängande monografisk framställning äro under utarbetning.
Han har vidare deltagit i utarbetning av nya frågelistor ock
granskat inkommande norrländskt material.
Vid sidan av det arbete, som utförts av doc. Zetterholm,
ha dessutom övriga vid institutionen anställda medarbetare
behandlat frågor, som rört större områden än de särskilda
landskap, de närmast sysslat med. Arbetet i landet har som
förut bedrivits dels genom utsända upptecknare ock dels
genom ortsmeddelare. Bådadera ha gjort uppteckningar
med ledning av de frågelistor, som utarbetats inom arkivet.
1 A.

a. s. 33.
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Vidare ha en hel del smärre specialundersökningar rörande
förekomsten av olika ord ock ordformer samt föreställningar
ock seder gjorts för hela arkivets värksamhetsområde dels
för enskilda forskare ock dels för vissa forskningsinstitut,
bl. a. Svenska Akademiens Ordbok.
Som föreståndare för landsmålsarkivets folkminnesundersökning har Campbell tjänstgjort under hela året med
undantag för semestertiden, varunder Granberg ock lektor
R. Jirlow varit Campbells vikarier. Vid folkminnesundersökningen har dessutom med odelad arbetstid medvärkat
fröken Ella Odstedt. Gunnar Granberg ock Folke Hedblom
ha ägnat måsta tiden av sitt arbete på arkivet åt folkminnesundersökningen. Fru Gerda Grape har detta år endast med
ett fåtal arbetsdagar deltagit i excerperingsarbetet för realkatalogen. Liljeblad har under ett flertal besök vid arkivet
utfört särskilda uppdrag för folkminnesavdelningen. Han
har bl. a. deltagit i slutredigeringen av realkatalogens uppställningssystem samt utarbetat frågelistor. Även Geijer har
liksom under föregående år arbetat med särskilda folkminnesuppgifter. Han har bl. a. ingående granskat material rörande nybygge i Norrland förutom annat norrlandsmaterial.
De av 0. P. Pettersson gjorda sagouppteckningarna ha av
Geijer genomgåtts ock under hans ledning förberedande
ordnats för publicering. Som granskare av inkommande
musikmaterial har vid flera tillfällen anlitats fil. mag. 0.
Veirulf.
Den kvantitativa omfattningen av årets folkminnesundersökning är i stort sett lika den för föregående år. Samlingarna av uppteckningar på kvartblad uppvisar en tillväxt av
9,086 bl. mot 9,080 under arbetsåret 1933-1934. Svaren på
de frågelistor, som huvudsakligen falla inom folkminnesavdelningens arbetsområde, utgör 3,124 bl. mot 3,650 föregående år. Sedan arbetet med musiktraditionernas uppteckning intensifierats genom utsändande av frågelistor på området, har tillväxten av melodiuppteckningar stigit från 249
bl. 4:o till 825 bl. 4:0.
Folkminnesavdelningen har i större utsträckning än under
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föregående år deltagit i granskning ur sakliga synpunkter
av svar på språkligt-sakliga frågelistor. Det intima samarbetet med de språkliga avdelningarna har givetvis inneburit
ökade arbetsuppgifter, men folkminnesundersökningen har
samtidigt vunnit därpå.
Det ovannämnda arbetet med realkatalogen har helt naturligt till väsentlig del påvilat folkminnesavdelningen, som
härvid särskilt understötts genom Liljeblads arbetsinsatser.
Folkminnesavdelningen har i allt större utsträckning, ju
mera frågelistarbetet, materialgranskningen ock katalogiseringen utvecklats, nått fram till en art av systematisk uppställning av materialet, utgörande i vissa fall begynnelser
till monografiska framställningar eller ämnesundersökningar.
Endast i ett fåtal fall har emellertid ämnesundersökningen
kunnat utformas såsom uppsats eller avhandling. De nu på
folkminnesavdelningen tillgängliga arbetskrafterna äro nämligen under tjänstetid nästan helt upptagna av frågelistornas
utarbetande, granskning ock korrespondens för materialets
komplettering ock andra arkivarbeten, vilka alla utgöra de
nödvändiga förarbetena för varje art av ämnesundersökning.
Endast eller nästan endast under fritider ha medarbetarna
kunnat ägna sig åt de uppgifter, vartill förberedelserna syfta,
nämligen ämnesundersökningarnas genomförande.
I vissa fall, däribland undersökningen om vissa gengångargestalter, har jämförande material erhållits genom parallellundersökningar utförda för arkivets räkning i Finland av
docent K. Vilkuna, i Ryssland av prof. D. Zelenin, i Danmark av arkivarie H. Ellekilde, på Färöarna av dr Chr.
Matras ock i Irland av arkivarien S. O'Sullivan m. fl. Som
motprestation ha bl. a. till Zelenin översänts svenska belägg rörande byggnadsoffer.
Men om sådana för folkminnesundersökningen viktiga arbeten icke skola stanna som styckevärk, varvid redan tillgänglig expertis ock förbindelser förbli outnyttjade, måste
ytterligare arbetskrafter kunna anlitas, vilka då borde samordnas under gemensam arbetsplan med arkivets övriga
ämnesundersökningar.
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Vid folkminn.esavdelningen har under tiden 20 mars-31
maj arkivarien vid Irish Folklore Commission, Dublin, Segin
O'Sullivan på uppdrag av sin institution studerat folkminnesundersökningens olika arbetsorgan. O'Sullivan, som tidigare erhållit instruktioner i svenska metoder för folkkulturens undersökning, då han arbetade som Campbells närmaste biträde under dennes undersökningar på Irland
sommaren 1934, kunde nu ingående studera alla sidor av
Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar ock även få
en inblick i de språkliga arbetenas uppläggning samt arkivtekniken i dess här utbildade former. Arkivets nu omarbetade realkatalog översattes i tillämpliga delar till engelska
ock iriska språken, varvid den svenska realkatalogens gruppering visade sig i hög grad användbar även för rent iriska
traditioner. Med ledning av arkivets folkloristiska frågelistor utarbetade O'Sullivan ett antal iriska frågelistor. Även
studerade O'Sullivan arkivets kartarbeten i avsikt att på Irland tillämpa liknande metoder. O'Sullivan vägleddes under
sina studier vid folkminnesavdelningen närmast av Campbell.
Sedan flera år tillbaka har Landsmålsarkivet övervägt
anskaffande av modernare apparater för upptagning av
dialektprov än den lilla Edison-fonograf, som anskaffades
1917 ock under de sista åren ej längre kunnat användas.
Emellertid har bristen på medel år för år lagt hinder
i vägen för realiserande av dessa planer. Under året 19331934 reserverade styrelsen en del av årets lotterianslag för
inköp av en ny intalningsapparat.1 Under våren 1934 företog fil. kand. Nils Stålberg dels en resa till Berlin, dels en
resa till Åbo ock Hälsingfors för undersökningar rörande
lämpliga typer för sådana apparater (se föreg. årsberättelse,
s. 73). Resultatet av hans undersökningar blev, att den
lämpligaste apparattyp inom överkomligt prisläge, som kunde
komma i fråga, vore en Edi p hon e Pro-te chnic bordsapparat. Denna förenar solid konstruktion med möjligheten
1 Se

Sv. landsm. 1934, s. 34.
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till någorlunda bekväm transport ock kan användas överallt,
där elektrisk ström (oavsett strömart) finnes att tillgå. I några
fall har t. o. m. torrbatteri använts av oss, då elektrisk ström
helt saknats. Språkproven upptas med denna apparat på
vaxrullar, liksom fallet var med arkivets gamla fonograf.
Apparaten i fråga levererades genom Bolinders Fabriksaktiebolag i Stockholm, ock efter en del förberedande försök
— även med firmans större, med mikrofon utrustade Telediphone — inköptes bordsapparaten (s. k. chefsapparat, utrustad med hörlurar för bekvämare avlyssning under analysen av språkprov) för ett pris av 1,550 kr. Under hösten
användes den sedan bl. a. under en resa i Hälsingland ock
visade sig göra mycket goda tjänster som jä.lp vid uppteckningar. Både för fonetiska ock syntaktiska undersökningar vanns härigenom • ett värdefullt material. Men trots
dessa förtjänster har denna apparat vissa nackdelar, både
i fråga om sättet för upptagning av språkprov ock möjligheterna att för framtiden bevara de upptagna proven.
Den talande måste tala in i en lur, för igångsättning av vaxrullen försedd med en kontaktanordning, som av försökspersonen måste kopplas in vid rätt tidpunkt. Nödvändigheten .
av att på detta sätt handskas med intalningsluren stör i
rätt hög grad den talande ock omöjliggör framför allt, att
man kan få någons tal upptaget, utan att den talande vet
om det. Vad som säges i luren blir ej fullt spontant. Dessutom bereda vaxrullarna svårigheter i fråga om förvaring,
emedan de skrymma rätt mycket. De tåla ej häller att spelas upp mera än ett fåtal gånger utan att slitas ut, ock
kostnaderna för galvaniska kopior efter rullarna ställa sig
höga. Till slut måste man alltid ha en edifonapparat tillgänglig för att kunna avlyssna språkproven, ock detta skulle
fordra, att ytterligare en apparat anskaffades för arkivbruk.
Samtidigt med att arkivet inköpte den nyssnämnda dikteringsmaskinen öppnade sig genom förmedling av A.-B.
Radiotjänst en ny utväg för anskaffande av fullgoda språkprov på grammofonskivor med användning av deras grava-apparat. Upptagningar göras genom denna på en metall-
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platta, täckt på båda sidor av ett tunnt lackskikt, i vilket
graveringen sker. Ett första försök att ta upp dialektprov
på detta sätt gjordes från Radiotjänsts studio i Uppsala den
4 dec. 1934, ock försöket utföll synnerligen väl. Radiotjänst
erbjöd sig därefter välvilligt att ställa apparater, telefonlinjer
ock personal till förfogande för ändamålet i viss utsträckning,
om arkivet åtoge sig att skaffa lämpliga meddelare. Ungefär
samtidigt som dessa förberedande arbeten gjordes, upptog
Radiotjänst på sitt programförslag för år 1935 en serie föreläsningar om svenska• dialekter. För dessa föreläsningar
erforderliga språkprov skulle utan kostnad för arkivet upp'tagas med Radiotjänsts jälp, ock en hel del språkprov upptogos redan under våren 1935 på detta sätt (i allt 17 skivor,
varje skiva oftast innehållande flera språkprov).
Det visade sig i detta sammanhang behövligt för arkivet
att till sitt förfogande för analys av grammofonskivorna
— vilken ofta fordrar omtagning av en skiva en mångfald
gånger i sträck för definitivt klarläggande av ljudkvaliteter
ock akcentförhållanden — äga en bättre ock mot skivorna
skonsammare apparat än den resegrammofon med elektrisk
ljuddosa, som arkivet vid början av detta arbete använde.
Med biträde från Radiotjänst, särskilt av kommissarien Erik
Matt sso n, Anskaffade arkivet i april 1935 en grammofon
med förstärkare ock högtalare, som bättre lämpar sig för
reproduktion av dessa grammofonskivor. Apparaterna levererades av Elektriska A.-B. •AEG i Stockholm ock bestå
av en uppspelningsapparat av typ Ela T 217, en fyrarörsförstärkare av typ Ela V 38/40 med 7,5 watts effekt samt
en högtalare Ela K 11 W — samtliga av märket Telefunken.
Kostnaden för denna apparatuppsättning jämte montering
uppgick till 850 kr.
Hösten 1934, efter det Landsmålsarkivet inköpt den ovannämnda .edifonen, förde Elektriska A.-B. AEG i marknaden
en nykonstruerad grav&-apparat av märket »Telefunken»
(typ Ela T 39), på samma gång mera lättransportabel ock
billigare än förut tillgängliga typer. Hela grav&apparaten
med förstärkare ock mikrofon är inbyggd i en enda koffert
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av omkring 50 kg. vikt, ock priset för hela anläggningen
uppgår till 1,950 kr. Med denna apparat kan man således resa omkring i de bygder, där man vill göra upptagningar av dialektprov, ock är ej längre bunden av telefonledningar Då man dessutom lätt kan maskera mikrofonen, finns möjligheter för att taga upp språkproven, utan
att den talande behöver störas av mikrofonen. Efter några
förberedande prov med denna apparat hos Radiotjänst levererade Elektriska A.-B. AEG en sådan apparat på prov
till Landsmålsarkivet i april 1935. Resultaten av de försök,
som sedan gjordes med denna apparat under våren 1935,
voro så goda, att styrelsen utan tvekan beslöt inköpa den.
Leverantören har beviljat goda köpevillkor, så att arkivet
kunnat anskaffa den redan detta år. 1,000 kr. av köpesumman skulle betalas hösten 1935 ock återstoden efter 1 juli 1936.
Skötseln av apparaterna ock det begynnande grammofonarkivet ha huvudsakligen omhänderhafts av Eriksson
med biträde av Zetterholm. Antalet skivor, i regel vardera
med två språkprov, uppgick den 30 juni 1935 till 34 st.

I serien av Landsmålsarkivets frågelistor har under året
tryckts nr 37 Fisk e, en av de största hittils tryckta listorna, illustrerad med 101 bilder. Den har utarbetats av docenterna Götlind ock I. ModUr. Av den maskinskrivna eller
stencilerade serien (M) ha detta år färdigställts de i förra
årsberättelsen nämnda listorna M 88 S Ång ock M 89 T o tuten ock därmed .besläktade väsen. Utöver de i
förteckningen över frågelistor, som var införd i föregående
årsberättelse, medtagna listorna ha under detta år följande
nya listor utarbetats:
Maskskredet (Campbell) 1934.
Båtar ock båtbygge (Zetterholm) 1934.
Spånaskar (fil. mag. John Granlund, Nord. Museet) 1934.
Stig ock väg (Levander o. R. Jirlow), renskr. i juli 1935.
Historieberättare ock andra traditionsbärare (Campbell) 1935.
M 102. Spelmän ock spelmanstraditioner (S. Liljeblad) 1934-1935.
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Det material, som inkommit genom de av arkivet utsända
frågekorten, har, som redan tidigare berörts, gjorts till föremål för bearbetning genom fil. dr I. Nordin-Grip, som genomgått material rörande måltider ock matlagning, samt genom
docenten Zetterholm, som behandlat husdjursbenämningar.
I samband med denna materialgenomgång ha vissa delar av materialet inlagts på kartor. Detta har varit fallet
med Zetterholms nyssnämnda undersökning. Även material,
som stammar från andra håll än frågekorten, har inlagts
på kartor. För det folkloristiska material, som behandlats
på detta sätt, kan hänvisas till vad därom säges i redogörelsen för folkminnesavdelningens arbete ovan. Övriga kartor, som utförts under detta år, behandla exempelvis tärmerna för plogens delar, benämningarna på liggplats under
taket i stugan o. s. v.
Under året har icke någon instruktionskurs för upptecknare hållits. Däremot ha docenterna Götlind ock v o n
Sydow hållit seminarieövningar i folkminnesforskning under hösten 1934, den förre 2 ock den senare en dubbeltimme.
von Sydow föreläste dessutom om »Traditionssystematik» under 7 timmar ock om »Keltisk tradition.» under 5 timmar
höstterminen 1934. Dessa föreläsningar ock övningar besöktes av sammanlagt 13 deltagare. Under vårterminen 1935 höll
von Sydow vidare 3 föreläsningar om »Övernaturliga .väsen»
ock 2 föreläsningar om »Riter» samt seminarieövningar om
sagoforskning ock folktro under 2 dtubbeltimmar. Vid dessa
föreläsningar ock övningar närvoro 9 personer.
När Radiotjänst, som ovan nämndes, tillmötesgick Landsmålsarkivet genom att utan kostnad för arkivet ställa sin
jälp till förfogande vid intalande av en serie språkprov,
skedde detta under den förutsättningen, att arkivet skulle
i samarbete med dialektinstitutionerna i Lund ock Göteborg
anordna en serie radioföredrag över valda landskaps dialekter, vari språkproven skulle infogas som illustrationer.
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Planen var följande: Inledningsföredrag (H. Geijer), Västerbotten (S. Larsson), Jämtland (H. Geijer), Ångermanland ock
södra Lappland (D. 0. Zetterholm), Medelpad (A. Vestlund),
Dalarne (0. Bannbers), Bärgslagen (E. Holmkvist), Uppland
ock Gästrikland (M. Eriksson), Finlands svenska dialekter
(0. Ahlbäck), Värmland (G. Kallstenius), Bohuslän (A. Janz61),
Västergötland (J. Götlind), Östergötland (A. T. /klander), Småland (G. Hedström), Skåne (I. Ingers), Gotland (H. Gustavson),
Estlands svenska dialekter (N. Tiberg).
Att på detta sätt få till stånd ej blott en serie språkprov,
intalade enligt av arkivet uppgjord plan, utan också en serie korta, populära framställningar över dialekterna i de
nästa landskap, där svenska dialekter talas, bör även ur
vetenskaplig synpunkt kunna bli till nytta, hälst om hänsyn
tages därtill att materialet till så stor del är så svårtillgängligt, som fallet är. Avsikten har givetvis varit att sedermera om möjligt söka tillfälle att i omarbetad form utgiva
dessa föreläsningar, kompletterade med framställningar rörande de i radioföreläsningarna ej behandlade landskapsdialekterna.
Den första föreläsningen hölls den 30 mars 1935; den sista
var enligt programmet utsatt till den 15 februari 1936. Under arkivets arbetsår 1934-1935 höllos, utom de tre inledningsföredragen av Geijer, två föreläsningar av densamme
om Jämtlands dialekter; två av lektor S. Larsson i Umeå
om Västerbottens dialekter ock två av Zetterholm om dialekterna i Ångermanland ock södra Lappland. Jämsides med
föreläsningarna ha undan för undan i »Röster i radio» publicerats valda språkprov ur föreläsningarna. Dessutom har
i samma tidning nr 13, 1935 publicerats en till jålp vid läsning av dessa språkprov avsedd tabell över »Viktigare tecken i svenskt landsmålsalfabet».
I samband med Baltiska institutets besök i Uppsala den
26 nov.-2 dec. 1934 anordnade arkivet en serie offentliga
föreläsningar, omfattande följande ämnen: Geijer »Om utforskandet av ords, föreställningars ock föremåls utbredning
1 Norden», M. Eriksson »Svenska plogtärmer», C am p-
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b e 11 »Kulturlandskapet som etnologiskt problem» ock »Några
bidrag till irisk etnografi», lektor R. Jirlow »Bärredskap»
ock »Österbotten—Västerbotten, några jämförande synpunkter», prof. J. S ahl gr e n »Ortnamn ock kulturhistoria»,
prof. B. C ollinder »Lapparna» ock »Nordiska lånord i
lapskan», Z etterh olm »Årfästen på båtar» samt Gr anberg »Folkloristiska miljöundersökningar». I samband med
denna kurs demonstrerade vidare prof. J. Frödin kartor
ock annat material från Geografiska institutionens fäbodundersökningar.
Den 12 december 1934 hölls i Uppsala en konferens rörande fäbodundersökningar, vari deltogo dels riksarkivarien A. Steinnes ock prof. A. Sommerfelt, Oslo, dels prof.
J. Frödin, Uppsala, dels representanter för Landsmålsarkivet. Härvid överenskoms att söka åstadkomma ett skandinaviskt samarbete för undersökning av fäbodväsendet i Sverige ock Norge. Ett anslag, som strax därefter söktes för
detta ändamål hos Clara Lachmanns fond, erhölls ej. Planen
måste därför uppskjutas till nästa år.
2. Översikt över materialets bearbetning, ordnad
efter landskap.
Under detta arbetsår ha endast följande landskapsundersökningar hållits i gång, nämligen för D a larn e, V ä s tmanland, Västergötland ock Estland.
Utanför dessa landskapsundersökningar har dessutom även
detta år det i föregående årsberättelser omnämnda arbetet
rörande Gotland fortsatts. Arbetet på den Säveska ordboken har bekostats av ett särskilt statsanslag å 3,000 kr.
Övriga bearbetningar ock materialpubliceringar förbigås här,
för så vitt bearbetningen skett utan ekonomiskt stöd från
arkivet.
Dalarne. I den av Levander ledda dalmålsundersökningen ha under året deltagit Ej de st am, L i n fcH n ock
Matsson. Dessutom ha B. Johansson, Anna Johansson ock fil. stud. H. 0quist biträtt med renskrivning. Det i Uppsala utförda arbetet är huvudsakligen kon-
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centrerat kring ordboken över dalmålet. Måst tidskrävande
har införandet på oktavkorten av primärmaterial ur reseanteckningsböckerna varit. Excerperingen av dalmålsmaterial ur Rietz' ordbok har under året avslutats, varjämte A..
Nygårds »Kort översikt över Leksandsmålets formlära» excerperats för ordbokens räkning. Omredigeringen av ordboksartiklar till mera definitivt skick har fortsatts i rask takt.
Levander har företagit en snabbgenomgång av dem för att
konstatera dels behov av omskrivning av artiklar, dels behov av artiklarnas illustrering. Genomgången av sedasamlingarna från Övre Dalarne, avsedd att åstadkomma med
oktavordboken korresponderande uppslagsord till dessa samlingar, har under året slutförts. Levanders genomgång av
frågelistsvaren från Övre Dalarne för utredigering ock
komplettering av i dessa svar ingående material, har fortsatts, i det att samtliga svar på Landsmålsarkivets tryckta
listor n:r 10-13 ock 15-21 genomgåtts. Lindén har i Uppsala Universitetsbiblioteks handskriftsavdelning genomgått
ock excerperat ett antal handskrifter berörande Dalarne.
Granskningen av från ortsmeddelarna inkommet material
jämte härtill hörande korrespondens ock instruktion har
handhafts av Lindén för Venjan, Sollerön ock Järna, av Levander för övriga bygder.
Under året har •oktavkortssamlingen tillväxt med över
13,000 kort, ock hela antalet sådana kort i Dalasamlingen
uppgick till 73,950.
Västergötland. Liksom föregående år har Götlind lett
undersökningarna i landskapet. De ha fortfarande bedrivits
efter två linjer: 1) fullföljande av den språkgeografiska uppgiften ock 2) fortsatt utredigering av ordbokskort i 8:0. Följande ljuds motsvarigheter i västgötadialekterna ha varit
föremål för behandling: k, 1, m ock större delen av n; därtill
har kommit en del kompletteringar ock omredigeringar av
tidigare skrivna partier. Ett tiotal kartor ha renritats för
tryck, ock några nya ha utförts i koncept. Dessutom ha en
del kompletteringar gjorts på tidigare ritade kartor. Excerperingarna för ordbildning m. m. ha fortsatts.
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För ordsamlingen har utredigerats större delen av de
kompletteringar ock orduppteckningar, som gjorts vid
Bergstrands, Meijels ock Götlinds resor under året. Vidare
ha utredigerats äldre samlingar i sedecimo från häraderna
Kinnefjärding, Kålland, Åse (kort II), ett större parti av
Laske härad (kort III) samt delar av Vartofta ock Gudhems
härader (kort IV). Under sin granskning av svar på inkomna frågelistor har Götlind fortsatt att utskriva viktigare,
eljest svåråtkomliga ord från skilda delar av landskapet.
Vid utredigeringen har Götlind biträtts av fil. mag. M.
B ergst r and ock .fil. mag. A. Mei je 1. Vidare har fil.
dr E. A hr ah am son utredigerat egna samlingar från
Götaälvs-området (mosa-0111Mo.) för socknarna Ale-Skövde,
Skepplanda, Hålanda, Tunge, ()stad, Kilanda ock Starrkärr.
Abrahamson beräknar själv sina samlingar från Västergötland till omkring 117,000 ordlappar, vilket vid kontrollräkning av Götlind befanns vara något högt räknat. Vidare
har fil. kand. E. Sandberg redigerat växtnamn, huvudsakligen från Åsle m. fl. orter i Vartofta härad, men även
från •ett flertal andra socknar i landskapet, ock har tjänstgjort som botanisk specialist. Under året har den västgötska
ordsamlingen på oktavkort tillväxt med omkring 13,150 blad.
Sammanlagda antalet kort utgjorde vid budgetårets slut
63,350, representerande ett mångdubbelt större antal belägg.
Västmanland. Denna landskapsundersökning, som ledes
av H olmk vis t, har fortgått efter samma linjer som föregående år. Den i förra årsberättelsenl omnämnda överföringen av ordbeläggen från tidigare upplagda kort till nya
översiktskort har under detta år fortsatts, varvid över 12,000
vanliga A-kort ersatts med översiktskort. Sammanlagda antalet nyskrivna kort under året var omkring 8,300; sammanlagda antalet oktavkort i Västmanlandssamlingen vid budgetårets slut var omkring 49,750. Under året har påbörjats
excerpering av de inkomna serierna av svar på frågelistor
från Kumla, Fläckebo, Järnboås ock Nya Kopparberg.
Förarbetena för en allmän västmanländsk dialektbeskriv1 Sv. landsm. 1934, s. 35 f. ock 63.
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ning ha fortsatts även under detta år; därvid har särskild
uppmärksamhet ägnats åt utredningar av etymologierna för
ett antal för diaiektbeskrivningen särskilt viktiga, hittils
dunkla ord. Som Holmkvists biträden vid denna undersökning ha tjänstgjort fru R. Gr an ber g, fil. kand. Sven
Svensson ock fil. stud. Kerstin Lundborg.
3. Enskilde medarbetares värksamhet inom arkivet.
Geijer har tillika med de uppgifter, som ålegat honom
i egenskap av Landsmålsarkikets föreståndare ock styrelsens sekreterare, nu liksom fönut handhaft materialgranskningar ock instruktioner, som gällt Jämtland, men även
andra, oftast norrländska bygder. Särskilt har Geijer i samarbete med Liljeblad ock Campbell deltagit i granskandet
av de mycket stora samlingar, som under året insänts av
0. P. Pettersson ock Einar Granberg. Al den i föregående
årsberättelse samt ovan i kap. III: 1 omtalade omarbetning av realkatalogens uppställningssystem har Geijer under året ägnat mycken tid under nära samvärkan med
Campbell ock Liljeblad.
Av trycket har Geijer under året utgivit — utom den i
Svenska landsmål 1934 tryckta berättelsen om Landsmålarkivets värksamhet under året 1933-1934, i vars utarbetande Manne Eriksson högst väsentlig deltagit — »Skriftspråksnormer och talspråksnormer» (Nysvenska studier
1934), »I Raskhus» (Jämten 1934), »Lapplandsforskaren 0.
P. Pettersson» (Rig 1935), sistnämnda skrift författad gemensamt med Liljeblad.
Götlind har fortfarande haft den västgötska landskapsundersökningen som sin huvudsakliga arbetsuppgift (se ovan
s. 45 f.). Han har sålunda granskat så gott som allt material,
som inkommit från detta landskap under året. Han har
vidare granskat inkommande samlingar från Värmland, Dalsland ock , Småland samt deltagit i granskningen av speciella
frågelistor även från andra landskap. Frågelistan n:r 37
»Fiske» har han under detta år slutredigerat tillsammans
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med docenten I. Modöer. För SAOB har han granskat
en del ordboksartiklar, behandlande lekar. — Han har vidare meddelat enskild handledning åt upptecknare, särskilt
från Västergötland, Värmland ock Småland. Under höstterminen 1934 ledde han seminarieövningar över »Nordisk
folkmytologi» samt biträdde vid von Sydows seminarium.
Vid hans seminarieövningar behandlades bl. a. motivet »Odens
jakt».
Under året har Götlind offentliggjort följande skrifter:
»Folkmåls- ock folkminnesundersökningar, bedrivna av Västgöta Folkmålskommittö i Uppsala. Berättelse över värksamheten 1917-1932» (i Västen. Fornminnesf. Tidskr. IV, h.
7-8, 1934), »Västergötlands dialekter och landskapets bebyggelse» (i Acta Phil. Scand. 1934, h. 3), »Lammarsbacken.
Ett litet bidrag till domarringarnas historia» (i Namn och
bygd 1934) samt »Folklek och folkdans» (i Vår hembygd,
Sthm 1935, s. 112-126). Vidare har han publicerat recensioner i Folkminnen och folktankar, i Tidskrift för hembygdsvård samt i dagspressen. — Om Götlinds resor se
kap. IV.
L ev ander har haft sin huvudsakliga värksamhet förlagd
till dalmålsordboken, för vilken redogörelse lämnats i det
föregående av denna berättelse. Han har dessutom deltagit
i granskningen av ett flertal av de under året utarbetade
frågelistorna.
Utom redogörelsen för »Dalmålsordboken 1934» (i Dalarnas hembygdsbok 1935) har Levander under året publicerat »En bröllopsdikt på Älvdalsmål» (i Dalarnas hembygdsbok 1935) ock »Älvdalsmål från 1688» (i Skansvakten 1935)
samt »Fattigt folk och tiggare» (Sthm 1934). — Om Levanders resor se kap. IV.
Eriksson har liksom tidigare år huvudsakligen varit
sysselsatt med den dagliga expeditionen samt det därmed
sammanhängande kassaarbetet. Vid sidan därav har han
även granskat vissa av de under året 1 utarbetade frågelistorna samt granskat inkommande material från skilda delar
av landet. Han har också givit instruktioner åt uppteck-
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nare. I utarbetningen av arkivets årsberättelse för året
1933-1934 har han deltagit. Om hans arbete i fråga om
grammofonupptagningar av dialekt hänvisas till vad ovan
sagts därom (s. 41).
Vid Upplands Nations hembygdskurs på Viks folkhögskola
den 26-28 oktober 1934 höll Eriksson föreläsningar om
äldre jordbruk ock dess redskap samt lämnade metodiska
anvisningar för upptecknare ock enskild handledning åt
deltagare. Om hans deltagande i den av arkivet anordnade
kursen för Baltiska institutet 26 nov.-2 dec. 1934 se ovan.
Eriksson har under året publicerat »Jordbruk och jordbruksredskap» (i Vår hembygd, Sthm 1935, s. 194-205).
Utom ovannämnda fyra vetenskapliga deltagare i arkivets
arbeten, vilka alla honorerats 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.
C am p b ell har tjänstgjort som föreståndare för arkivets folkminnesavdelning. Han har utfört den härmed förenade planläggningen av folkminnesundersökningarna samt
handhaft de löpande ärendena. Särskilt har Campbell ägnat
sig åt granskning av material rörande sådana traditioner om
bebyggelse ock folkliv, som hittils föga behandlats, såsom
nybygge ock skattläggning, samt vissa sidor av hushållning
eller näringsfång. Även en del arter av folktro ha särskilt
granskats, bl. a. ur synpunkten av deras utbredning i landet. Av frågelistor har Campbell under året utarbetat M 89
»Tomten ock därmed besläktade väsen», M 92 »Maskskredet»,
M 96 »Historieberättare •ock andra traditionsbärare» samt
hade vid årets utgång förberett en serie frågelistor om
härrgårdstraditioner ock frågor om småstadens folklore.
Campbell har även varit värksam för samarbete mellan
institutionen ock enskilde i vidare kretsar. Genom tidnings4 Sv. landsmål 1935
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uppsatser ock intervjuer har han sökt popularisera sådant
uppleckningsarbete, vartill intresserade bland allmänheten
kunna lämna frivilliga bidrag. Bl. a. har efter en uppsats
ock ett upprop i tidskriften Jordemodern erhållits uppteckningar om folkliga traditioner ock bruk rörande havandeskap, födelse ock det späda barnet.
Om Campbells föreläsningar vid Baltiska institutets kurs
i Uppsala se ovan s. 43 f. Vid Upplands nations hembygdskurs på Vik den 26-28 okt. höll Campbell föreläsningar
ock lämnade instruktion för uppteckning. Han har även
hållit en del föredrag i föreningar såsom den av honom
ock Granberg i okt. 1934 stiftade Etnologiska föreningen.
Som andre opponent har Campbell granskat G. Granbergs
gradualavhandling »Skogsrået i yngre nordisk folktradition»
samt ävenledes som andre opponent intendenten Sigfrid
Svenssons gradualavhandling »Skånes folkdräkter».
Campbell förordnades att under tiden 1 sept —31 okt.
1934 uppehålla docenten Ljungners undervisningsskyldighet
i geografi ock gav med anledning härav en föreläsningskurs
om 16 timmar över ämnet »Bebyggelseundersökningar, metoder ock synpunkter».
Campbell har under året publicerat i »Bealoideas the Journal of the Folklore of Ireland Society» (Dublin 1935) uppsatsen »Irish fields and houses».
Om Campbells arbete på Irland, överläggningar med Irish
Folklore Commission ock The Institute of Anthropology i
Edinburgh .samt deltagande i Antropologkongressen i London 1934 se redogörelsen för Campbells resor s. 63.
E j dest am har . under året främst varit sysselsatt vid
folkminnesundersökningen som excerpist ock kartritare. För
dalmålsordboken har han bl. a. fortsatt ock avslutat excerperingen. ur Rietz' dialekt-lexikon. Dessutom har han biträtt vid korrekturläsning av vissa häften av tidskriften
Svenska landsmål, årg. 1934, samt upprättat register över
namnen i »Skagershults sockens naturnamn» av J. Sahlg,ren
(Sv. Lm. B 32).
Granberg har under större delen av året tjänstgjort
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Campbells närmaste medjälpare vid folkminnesundersökningen. Han har deltagit i granskning av inkommande
folkminnesuppteckningar ock i samband därmed infordrat
kompletteringar samt ordnat materialet för införande i
akcessionskatalogen. Vidare har han biträtt vid instruerande
av såväl nytillkomna som tidigare i arbete varande ortsmeddelare ock stipendiater samt även på annat sätt stått i
korrespondens med upptecknare vid utsändandet av nya
frågelistor m. m. Han har därjämte deltagit i arkivarbetet i
allmänhet, i granskning av nya frågelistor m. m. Om hans
föreläsning vid Baltiska institutets kurs i Uppsala, vid vars
organiserande han värksamt deltog, se ovan.
Vid sidan av sitt arbete inom arkivet har han under året
fortsatt ock slutfört arbetet på sin doktorsavhandling. Vid
Upplands nations hembygdskurs på Vik den 26-28 oktober
1934 föreläste han om »Uppländsk folkdiktning» ock »Svensk
folkminneslitteratur». Vid Rekarnebygdens hembygdsförenings konstituerande sammanträde i Eskilstuna den 15 juni
1935 höll han slutligen ett föredrag om metallarbetaren
Gustaf Ericsson ock hans insatser som hembygdsforskare.
Granberg har under året som akademisk avhandling publicerat sitt arbete »Skogsrået i yngre nordisk folktradition»
(Uppsala 1935) samt »En sägen i Gesta Danorum» (i Rig
1935) ock artiklar i Svensk uppslagsbok.
H edblom biträdde under. höstterminen 1934 vid folkminnesundersökningen med granskning ock uppordnande av
inkommande samlingar samt förde i sammanhang därmed
stående korrespondens med upptecknare. Under resor har
han dessutom givit instruktioner åt meddelare i Hälsingland
ock Härjedalen. Under tiden 19 juli-7 aug. 1934 vikarierade
Hedblom för Campbell som föreståndare för folkminnesavdelningen ock under tiden 19 juli-10 aug. 1934 jämväl för
Eriksson som expeditionsföreståndare. — Om hans resor
se kap. IV.
Holmkvist har fortsatt sitt arbete som ledare för den
västmanländska landskapsundersökningen ock därvid fullföljt utarbetandet ock omredigeringen av ordbokskorten.
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Under sina fortsatta förarbeten för en allmän beskrivning
av Västmanlands dialekter har han ägnat särskild uppmärksamhet åt att klargöra etymologien för ett antal hittils
dunkla ord, som visat sig särskilt viktiga för beskrivningen
i fråga. — Om Holmkvists resor se kap. IV.
Fröken 0 d st e d t har även detta år fortsatt katalogiseringen av folkminnessamlingarna samt deltagit i granskning
av inkommande samlingar av folkminnen ock frågelistsvar
jämte därmed följande korrespondens med upptecknare ock
forskare. Hon har vidare utredigerat egna uppteckningar
från resor i Västerbotten, Lappland, Jämtland ock Ångermanland. Under den tid, arkivarien vid Irish Folklore Commission, Sefir" O'Sullivan, vistades vid arkivet, var hon honom bejälplig vid orienteringen i landsmålsarkivets registrering av folkminnen.
Under vårterminen 1935 upptogs större delen av hännes
tid med den omarbetning av realkatalogen, varom tidigare
(s. 34 f.) talats. Dels deltog hon synnerligen värksamt vid
detaljutformningen av rubriksystemet, dels påbörjade hon
omgrupperingen av katalogkorten enligt det nya systemet.
-- Om fröken Odstedts resor se kap. IV.
Z ett er h olm har utom tidigare berörda arbeten rörande
husdjursnamn handhaft granskning av inkommande språkliga samlingar från olika orter inom Norrland samt korresponderat med ortsmeddelare. Han har givit enskild undervisning åt dialektupptecknare ock fonetiskt analyserat
grammofonskivor.
Zetterholm har dessutom författat frågelistan M 93 »Båtar
ock båtbygge» samt för planerad utgivning i Svenska landsmål, band III, ur Landsmålsföreningarnas täxtsamlingar utvalt täxter, .som kontrollerats med avseende på sin tillförlitlighet ock utredigerats i tryckfärdigt skick. För den
av prof. J. A. Lundell påbörjade utgivningen av en läsebok med täxtprov från skandinaviska dialekter har Zetterholm utvalt proven från Ångermanland ock Västerbotten.
Slutligen har Zetterholm under vårterminen 1935 hållit
offentliga föreläsningar en timme i veckan över »Några frå-
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gor i svensk dialektforskning (norrländska dialekters släktskapsförhållanden)». Om hans deltagande i Baltiska institutets kurs i Uppsala hösten 1934 se ovan. -- Om Zetterholms
resor se följande kap.

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 G eij er vid 16
tillfällen, av Eriksson vid 10, av Z etterholm vid 3
ock av Ej des tam vid 2 tillfällen samt av G ötlin d, fil.
mag. 0. Ahlbä ck, fil. mag. Maja Bergstrand, fil. mag.
Aina Meijel, lektor R. Jirlow, fil. kand. S. Hiller
ock fröken Ella 0 ds te dt vid vardera ett tillfälle (de båda
senares resor gjordes för upptagning av språkprov hos Radiotjänst). Vidare har dr G. G r an b erg den 15 juni 1935
besökt Strängnäs ock Eskilstuna för insamling av uppgifter
rörande metallarbetaren Gustaf Ericssons levnadsöden. Här
bör ock nämnas docenten S. L il j e bl a d s resor vid tre
tillfällen från Lund, resp. Jönköping, till Uppsala.
I det följande ges en landskapsvis uppställd översikt över
resor för materialinsamling ock i sammanhang därmed över
sådana insamlingsarbeten i bygderna, som utan resor utförts
av med arkivet i förbindelse stående, i bygderna bosatta
upptecknare. I denna översikt nämnas dock blott några av
de viktigaste ortsmeddelarna, som lämnat mera omfattande
bidrag.
Dalarne. Rektor J. B o —t h i u s' i föregående årsberättelser omnämnda stora samlingar från Orsa ha under året
inlämnats. I sammanhang därmed honorerades av lotterimedel hans förra året utförda resa i Orsa.
Fil. stud. Julius Ej de s tam företag under 6 dagar sommaren 1934 en resa i Stora Tuna ock Grangärde för kompletterande orduppteckningar ock fotografering, varjämte för
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båda socknarna en frågekortsserie besvarades. Resan bekostades av statsmedel. Vidare påbörjade han i juni 1935 en
resa i Mora ock på Sollerön för uppteckning av växtnamn.
Denna resa omfattade en tid av inalles tre veckor.
Lektor Ragnar Jirlow reste i Västerdalarna under tiden 10 juni-10 aug. 1934 för uppteckningar rörande metoder
ock tärminologi inom arbetslivet. Större delen av resan
gällde undersökningar inom Transtrand, men omkring två
veckor ägnades åt arbete i Särna ock Lima samt i Trysil
i Norge. Resan bekostades av stats- ock lotterimedel.
Fil. dr L. Levander företog under tiden 15-27 okt. 1934
en resa i Övre Dalarne, som berörde Leksand, Äl, Mora,
Älvdalen, Våmhus, Orsa ock Ore. Under resan genomgingos
tidigare uppgjorda kompletteringslistor ock samlades material till belysning av vissa specialfrågor. Tiden 1-27
april 1935 gjorde han en ny resa inom samma område,
under vilken Orsa, Mora, Rättvik, Våmhus, Ore ock Boda
besöktes. Även under denna resa: togs huvuddelen av tiden
i anspråk för besvarande av kompletteringslistor. Hans resekostnader ha bestritts av statsanslaget.
Fil. stud. Niss H j. Mat sson har under resor i Lima,
Transtrand, Äppelbo ock Malung tiderna 24-31 aug., 6-12
sept., 1 nov.-21 dec. 1934 dels besvarat vissa av arkivets
frågelistor, dels genomgått kompletteringslistor. Resorna ha
bekostats av Kopparbärgs läns landstings anslag.
Fil. lic. Bror Li n~:t 'genomgick kompletteringslistor
samt gjorde andra dialektuppteckningar i S. Venjan (Kättbo)
ock på Sollerön 25-27 juni 1935. Vidare har han i samband med ortnamnsuppteckning gjort anteckningar om dialekterna i flera socknar i Ovansiljans fögderi.
Fil. stud. E. St ar bor g har upptecknat folkminnen i
Säfsen, Säfsnäs s:n, under våren 1935, vilket arbete bekostats
av lotterimedel.
Utom dessa resor kunna här även nämnas resor till
Falun av meddelare från Älvdalen, Mora, Boda ock Orsa
för upptagning av språkprov genom Radiotjänst. Vid dessa
täxtupptagningar, som förberetts av dr Levander, biträdde
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rektor P. Env all. Under året ha dessutom smärre resor utförts av några i bygderna bosatta upptecknare, nämligen av
härr Filip Rombo i Mora, hemmansägaren Hå 11 Nils
Mattsson, Sollerön, ock härr E. II. No r d, Boda. Av
övriga meddelare förtjäna särskilt nämnas hemmansägaren
J. Frost, Älvdalen, ock fru Anna T ho m s o n, Järna.
Gotland. Fil. lic. Herbert Gustavson har rest för
dialektuppteckning under tiden 7-26. aug. 1934 i socknarna
Lan, När, Garda, Burs ock Rone. Resan har bekostats av
lotterimedel.
Fil. stud. Britt Yt ter ber g har under 22 dagar sommaren 1934 rest till de olika fiskeplatserna långs Gotlands
västkust ock gjort uppteckningar om fiskemetoder ock fiskets tärminologi. Reseersättning har utgått av lotterianslaget.
Gästrikland. Fil. stud. Ingegärd Isaksson har under året gjort en del folkminnesuppteckningar i österfärnebo
ock Hedesunda.
Hälsingland. Fil. dr Petrus Bogren började, som redan nämnts i föregående årsberättelse, den 13 juni 1934 en
resa i Hälsingland, som varade sammanlagt två ock en fjärdedels månad. Under resan, som bekostades av statsanslaget, besökte han socknarna Järvsö, Delsbo, Bjuråker, Jättendal,
Gnarp ock Hassela (jfr Medelpad).
Fil. mag. Folke Hedblom medvärkade med föredrag
under Hälsingestämman i Ljusdal midsommaren 1934 ock
gav därunder instruktioner åt ett flertal personer, som önskade bliva ortsmeddelare. Omedelbart efter stämmans slut
reste han vidare 29 juni-14 juli 1934 inom Järvsö ock
Ramsjö samt i ett par socknar i Härjedalen (se nedan) för
instruktion av ,ortsmeddelare. Under resan upptecknades såväl folkmål som folkminnen, ock en del fotografier togos till
belysning av tärminologien. Resan bekostades av lotterimedel.
Fil. dr Ingeborg Nordi n-G r i p reste den 2 juli 1934
till Arbrå för dialektundersökningar ock arbetade — med
uppehåll under 7 dagar — till den 15 aug. inom socknen.
Vidare reste hon under omkring 14 dagar i december 1934

56

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVET I UPPSALA

1934-1935

i ett flertal socknar i Hälsingland för att med jälp av arkivets edifon-apparat upptaga dialektprov. Hännes resekostnader ha bekostats av lotterimedel.
Härjedalen.

Professor Herm an Gei j er gjorde under
tiden 16-21 aug. 1934 en resa i Härjedalen, varunder han
gjorde undersökningar i Linsäll (Lofsdalen), Sveg ock Hede.
Bl. a. samlades material rörande frågekorten 1-50 ock därmed sammanhängande ämnen.
Folkskolläraren Einar Gr anber g reste under omkring
70 dagar under sommaren 1934 i Härjedalen, Jämtland ock
Medelpad (se nedan) ock insamlade därunder material angående äktenskap ock familjeliv ur etnologisk ock folkloristisk
synpunkt samt en del folkminnen i övrigt. I Härjedalen besöktes socknarna Hede ock Lillhärdal. Resan bekostades
av lotterimedel.
Fil. mag. Folke H e d bl om besökte i samband med den
ovan nämnda resan i Hälsingland även överhogdals ock• Älvros' socknar för folkminnesundersökningar.
Jämtland. Fil. stud. B er til Bl o m st r and upptecknade
folkmål i Kall under omkring en månad sommaren 1934.
Resan bekostades av statsmedel.
Professor Herrn an Geij er har i anslutning till den
ovannämnda resan i Härjedalen under tiden 22 aug.-7 sept.
besvarat frågekorten 1-50 jämväl i Hackås, Mattmar, Kall,
Åre, Alsen, Bodsjön ock Bräcke samt gjort andra undersökningar.
Folkskolläraren Einar Gra nb er g företog i samband
med den ovan omnämnda resan i Härjedalen motsvarande
undersökningar inom socknarna Hammerdal, Hotagen, Lit,
Offerdal, Ragunda ock Rödön.
Fil. lic. Wal d e m ar Palm bl a d har upptecknat en del
folkminnen inom landskapet.
Docenten D. 0. Z et ter ho 1 m gjorde tiden 5 juli-10 aug.
1934 en undersökningsresa i Frostviken, där bl. a. byarna
Fågelbärget, Jormvattnet ock Norli besöktes, ock i Alanäs
(jfr Ångermanland). Resan bekostades av statsanslaget.
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Lappland. Folkskolläraren Algot Lundberg har under sommaren 1934 upptecknat folkmål i Arvidsjaur. Arbetet
har honorerats av lotterimedel.
Fru M ar git N eum an har under en månad sommaren
1934 fortsatt sina tidigare år började dialektuppteckningar i
Lycksele. Resan bekostades av lotterimedel.
Fröken Eli a 0 ds tedt utförde sommaren 1934 under en
resa, som även berörde Västerbotten ock Ångermanland, en
undersökning om jakt ock äldre matlagningsförhållanden
m. m. i Arvidsjaur 4-12 aug. Hon måste då på grund' 'av
under resan ådragen sjukdom inläggas å epidemisjukhuset
i Skellefteå, där hon fick stanna till den 28 aug. Under
vistelsen i Arvidsjaur medhunnos undersökningar i byarna
Akkavare ock Glommersträsk. Resan bekostades av lotterimedel. Den 12-13 jan. 1935 gjorde hon vidare ett kort
besök i Glommersträsk för instruktion åt ortsmeddelare.
Fil. lic. W. Palmblad upptecknade under sommaren
1934 folkminnen i örträsk, Arvidsjaur ock Lycksele. Undersökningarna bekostades av lotterimedel.
F. folkskolläraren • 0. P. P ett er ss on upptecknade under mera än en månad sommaren 1934 folkmål i Orträsk, ock
dessutom har han gjort viktiga uppteckningar från Vilhelmina som fortsättning på sina tidigare där gjorda • undersökningar. Resan i örträsk bekostades av statsanslaget.
Fil. stud. Sigvard W alls tröm har under en ock en
halv månad sommaren 1934 gjort dialektuppteckningar inom
Arjeplogs socken. Resan har bekostats av statsmedel.
Medelpad. Fil. stud. Carl-Herman Andersson har
sommaren 1934 under tillsammans tre månader upptecknat
folkminnen ock folkmål i Indals-Liden Med ledning av arkivets frågelistor. Resan har bekostats av lotterimedel.
Fil. dr Petrus B o gr en gjorde i samband med sin ovan
omtalade resa i Hälsingland också ett besök i Torp för dialektuppteckning.
Folkskolläraren Einar Gran ber g gjorde sommaren
1934 i sammanhang med sin ovannämnda resa i Härjedalen
ock Jämtland för undersökning av äktenskap ock familjeliv
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ur folkminnessynpunkt motsvarande undersökningar inom
socknarna Attmar, Selånger, Stöde, Torp ock Tuna.
Norrbotten. Fil. stud. K onr ad Br ännm an har upptecknat folkmål i överkalix under något mer än en månad
i december 1934 ock januari 1935. Resan bekostades av lotterimedel.
Fil. stud. Alrik Is berg har gjort folkloristiska undersökningar inom den finskspråkiga delen av Korpilombolo
socken samt i Gällivaara socken ock i Kuivakangas by i
övertorneå socken. Resan bekostades av lotterimedel.
Folkskolläraren Algot L u nd berg har upptecknat dialekter i Nederluleå socken.
Fil. mag. Ernst Lu ii dbäck har gjort dialektuppteckningar inom Nederkalix ock Råneå socknar under omkring
tre veckor sommaren 1934. Hans arbete har bekostats av
statsanslaget.
Fil. stud. Helge ()gnist har under julen 1934-1935
rest i Nedertorneå socken ock därvid gjort undersökningar
om jakttraditioner ock fiskeförhållande, särskilt i byarna
Vuono ock Nikkala (sammanlagt 13 dagar).
Närke. Fil. kand. Sven S v e nsso n vistades den 18-24
dec. 1934 i Örebro för studier i Örebro länsmuseums bildarkiv
för anskaffande av vissa belysande bilder för Västmanlandsundersökningens räkning.
Småland. Fil. dr Gertrud Areskog har för komplettering av äldre samlingar rörande dialekten i Tjust gjort
en resa, som understötts med 100 kr. ur statsanslaget.
Fil. kand. E. Johannesson har gjort en kortare instruktionsresa till Drev under hösten 1934.
Södermanland. Fil. stud. G. Har ne har under en tid
av omkring två veckor besökt sju socknar i Södermanland
för ifyllande av frågekortsserien 1-50.
Fil. lic. W. Palm bl ad har gjort folkminnesundersökningar i Helgarö under en kortare tid sommaren 1934. Ersättning har utgått av lotterimedel.
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Uppland. Fil. stud. J. Ej dest am har hösten 1934 gjort
en kortare resa till Lunda för instruktion åt ortsmeddelare
ock samtidigt gjort egna uppteckningar.
Fil. lic. Manne Er i kss on har gjort smärre dialektuppteckningar efter meddelare från norra ock västra Uppland.
Av ortsmeddelare må nämnas lantbrukaren Simon
Er i ksso n, Ullfors, som även detta år besvarat ett flertal
frågelistor för östervåla, ock folkskolläraren John 'W est i n, Uppsala, som besvarat frågelistor för Möja.
Värmland. Härr L i nu s Brodin har under tiden sept.
—november 1934 rest inom ett flertal socknar i landskapet
för uppteckning av folkminnen. Hans ersättning har utgått
av lotterimedel.
Av ortsmeddelare kan nämnas härr Ivan Nilsso n,
Olsäter, som gjort uppteckningar i övre Ullerud.
Västerbotten. Fröken Ella 0 ds tedt gjorde under sin
ovan under Lappland nämnda resa sommaren 1934 16 juli
—4 aug. uppteckningar om fångsttraditioner ock högtidsseder m. m. i Burträsk ock Skellefteå landsförsamling.
Fil. lic. W. Palmblad upptecknade under olika tider
åren 1934 ock 1935 folkminnen i Degerfors, Nysätra, Burträsk, Umeå landsförsamling, Norsjö, Byske ock Bygdeå.
Hans arbete bekostades av lotterimedel.
Fröken Ingrid Pettersson upptecknade folkminnen
ock dialektmaterial i Umeå landsförsamling, .Vännäs ock Degerfors under en månad sommaren 1934. Resekostnaderna
ha ersatts ur stats- ock lotterimedel.
Fil. stud. S. Wallström gjorde 23-24 nov. 1934 ett
besök för instruktioner åt meddelare till Norsjö. Resan bekostades av lotterimedel.
Västergötland. Fil. mag. Maja B er g st r and upptecknade den 27 aug.-19 sept. 1934 jordbrukets ock jaktens
tärminologi samt genomgick kompletteringslistor för västgötaundersökningen i Mossebo socken. Under sammanlagt
6 dagar hösten 1934 ock vintern 1935 genomgick hon motsvarande listor för Hagelbärg, Vartofta-Asaka ock Agnetorp.
Reseersättning har utgått av lotterimedel.
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Fil. mag. I D ahlberg upptecknade fisketärmer ock genomgick kompletteringslistor i Seglora tiden 12 juni-6 juli
1935. Han honorerades av lotterimedel. Om hans resor 1934
se föreg. årsberättelse.
Docenten Johan Göt lind gjorde den 3-22 aug. 1934
en resa för instruerande av medarbetare ock för egna uppteckningar till Väne-Åsaka, Gärdhem, Tostared, Fristad,
Göteve ock Skara. Under ett par av resedagarna besöktes
dessutom Göteborg för genomgång av lic. Abrahamsons
samlingar där, samt Borås, där museets samlingar genomgingos. Dessutom gjorde Götlind smärre uppteckningar på
skilda håll i landskapet under sin semestertid. Tiden 2 jan.
ock 4-13 jan. 1935 gjorde han för samma ändamål en resa,
som berörde Korsbärga, Fristad, österbitterna, Gärdhem ock
Väne-fiksaka. I samband med denna resa företogs även ett
besök i Lund, där samlingarna från Västergötland i Landsmålsarkivet studerades ock avskrift av deras katalog över
inkomna svar på den ordgeografiska frågelistan nr 1 gjordes.
Götlinds resor ha bekostats av statsanslaget. — Den 29 juni
1935 började Götlind en ny undersökningsresa i landskapet,
för vilken närmare redogörelse lämnas i kommande årsberättelse.
Fil. mag. Aina L önngr en genomgick under tiden
22 maj-17 juni 1935 i Lena, Ornunga ock Töllsjö socknar
den från Landsmålsarkivet i Lund utsända ordfrågelistan
ock kompletteringslistor till Västgötaundersökningen. Resan
har endast delvis honorerats under detta budgetår (av lotterimedel).
Fil. mag. Aina Mej jel reste under tre dagar i augusti
1934 för genomgång av kompletteringslistor i Björsäter, Torsö
ock Hassle socknar i Vadsbo härad samt tiden 14-20 sept.
1934 i Källby socken för dialektuppteckningar. Hännes omkostnader ha bestritts av lotterimedel.
Av inom landskapet värksamma ortsmeddelare må nämnas
redaktör A. Blomberg i Ugglum, hemmansägaren Axel
Henriksson i Kinnarumma, notarien Thomas L ar sson i Tidaholm, hemmansägaren Johan Möller i Kors-
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bärga, fil. kand. E. Sandberg i Åsle samt folkskollärarinnan Ida Sv en sson från österbitterna.
Västmanland. Fil. lic. E mil E riks son har under sammanlagt 15 dagar under julen 1934-1935 genomgått i Fläckebo tidigare gjorda uppteckningar för kontroll ock kompletteringar. Kostnaderna härför ha bestritts av lotterianslaget.
Fil. lic. Erik Holmkvist har företaget resor inom landskapet den 13-14 aug. ock 10-13 sept. samt 3-6 dec.
1934. Omkostnaderna för dessa resor ha bestritts av statsmedel samt till en mindre del av lotterimedel.
Teol. stud. M ar tin L in dbl ad har under mer än en
månad sommaren 1934 gjort dialektuppteckningar inom Järnboås, vilket arbete ersatts ur lotterianslaget.
Fru Ellen Lagergren (S t a v e) har för uppteckning
av folkminnen gjort rätt omfattande resor inom landskapet.
Det. därunder insamlade materialet har av arkivet inlösts för
medel ur lotterianslaget.
Fil. kand. Sven Svensson gjorde tiden 9 juni-1 sept.
1934 dels uppteckningar i Järnboås tillsamman med teol.
kand. M. Lindblad, dels under större delen av nämnda tid
i Ljusnarsbärg, där tidigare gjorda samlingar kontrollerades
ock kompletterades. Dessutom besvarade han frågekort för
Ljusnarsbärg, Linde ock Ramsbärg. Den 4-28 juni 1935
fortsatte han arbetet i Ljusnarsbärg, där också en del av
arkivets frågelistor besvarades. I samband med denna sista
resa gjordes även ett besök i Örebro läns museum. Resekostnaderna ha ersatts av lotterimedel.
Av ortsmeddelare må nämnas härr Axel L ars so n,
Kumla. F. hemmansägaren J oh. L ar sso n i Fläckebo, som
besvarat ett stort antal av arkivets frågelistor, har under
året avlidit.
Ångermanland. Fil. stud. Lennart Kjellberg upptecknade under omkring tre veckor sommaren 1934 folkminnen i Mo ock Själevad, vilket arbete bekostades av lotterimedel.
Fröken Ella 0 ds te dt gjorde under september 1934
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i samband med en resa i Lappland ock Västerbotten besök
i Själevad för uppteckning ock i Bjurholm för uppteckning
ock instruktion av ortsmeddelare. Vidare gjorde hon i samband med ett besök i Arvidsjaur i januari 1935 ett kortare
besök i Örnsköldsvik.
Docenten D. 0. Z et t erholm gjorde i samband med sin
ovan nämnda resa i Jämtland sommaren 1934 även besök
för uppteckning i Tåsjö, Fjällsjö ock Sollefteå samt ett
studiebesök på museet i Härnösand.
Östergötland. Fil. mag. Per Andersson har under
sammanlagt en månad sommaren 1934 upptecknat dialektmaterial i Regna ock Tjärstad. Resorna bekostades av statsock lotterimedel.
Utrikes orter.
Estland. Fil. lic. Nils Tiberg fortsatte även under sommaren 1934 under omkring 14 dagar sina uppteckningar
bland den svensktalande befolkningen i Estlands kusttrakter.
Likaså har rektor Per Söder bäck, detta år i sällskap
med fil. mag. Thor d Linde Il, gjort en ny resa för
språkligt-etnografiska studier på L. ock St. Rågö ock har
där även gjort värdefulla samlingar av bilder rörande det
gamla arbetslivet m. m. (teckningar, fotografier ock filmer).
Vidare har studeranden vid Ultuna lantbrukshögskola F r idolf Isberg gjort uppteckningar med ledning av Landsmålsarkivets frågelistor i sin hemby, Klottorp, Nuckö socken,
dels under julen 1934-1935, dels under tiden 19 juni4 aug. 1935. Samtliga dessa personers resor ha bekostats av
lotterianslaget.
Finland. Lektor Ragnar Jirlow gjorde under tiden
11 aug.-8 sept. 1934 en resa i den svensktalande delen av
Österbotten för undersökningar rörande metoder ock tärminologi inom arbetslivet som jämförelsematerial vid de
svenska undersökningarna. Vidare togos en del fotografier
över arbetssätt ock föremål. Under denna resa besöktes
socknarna Lappfjärd, Närpes, Bärgö, Vörå, Larsmo ock
Esse. Han har erhållit bidrag till kostnaderna för denna
resa ur lotterianslaget.
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Fil. lic. Erik Holm liv i st började den 24 juni 1935 en
resa i Finland, vartill vi återkomma i nästa årsberättelse.
Norge. I samband med sin ovannämnda resa i Dalarne
gjorde lektor Jirlow också ett kortare studiebesök i Trysil
för att få jämförelsematerial till sina undersökningar i
Västerdalarne.
Andra länder. Fil. dr Ake Campbe 11 hade våren 1934
av The Trish Folklore Institute, Dublin, kallats till Irland
för att lämna informationer angående arbetsorganisationer
ock metoder vid Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar. Vidare skulle Campbell lämna instruktion för upptecknings- ock uppmätningsarbetet samt under eget forskningsarbete pröva sina metoders tillämplighet på iriskt material. Campbell avreste den 21 juni 1934 till Irland, där
han kvarstannade till den 27 juli. Ar 1927 hade grundats
The Folklore of Ireland Society, ock kort därefter stiftades
The Irish Folklore Institute med statsanslag för insamling
ock publicering av folktraditioner. Nordisk folkminnesforskning hade redan från början varit av förebildlig betydelse
närmast genom arkivarien Reidar Th. Christiansen, Oslo,
ock docenten C. W. von Sydow, Lund, som båda upprepade
gånger på Irland studerat folkdiktningen i fältet. Planer
hade emellertid efterhand framkommit att väsentligen utvidga värksamheten med folkminnesuppteckning ock i samband härmed upptaga även andra arter av folkminnen än
folksagorna till undersökning. Det betydligt större statsanslag, som därför skulle krävas, förutsatte en omorganisation, varvid institutet skulle ersättas med en statlig kommission. I samband med planläggningen av denna utvidgning hade Campbell tillfälle att lämna informationer angående Landsmålsarkivets arbetsorganisation ock dess folkminnesundersökningar samt redogöra för resultatet av sin
instruktionsvärksarnhet ock sina undersökningar i Co. Kerry,
Co. Galway ock Co. Wicklow. Tillika inleddes en för Landsmålsarkivet i flera avseenden betydelsefull anknytning till
irländsk forskning ock arkivarbete.
För Campbell såsom representant för Landsmålsarkivet
ock C. W. von Sydow, som ävenledes i Dublin biträtt med

64

GEIJER, LANDSMALSARKIVET I UPPSALA 1934-1935

informationer ock råd, gav University College, Dublin, den
27 juli en reception, varunder Campbell i ett kort föredrag redogjorde för Landsmålsarkivets kartarbeten samt
svenska folkloristiska undersökningsmetoder, medan von
Sydow i sitt anförande redogjorde för sina synpunkter på
folkminnesuppteckningen.
Då Campbell 1935 på nytt kallades till Irland, var det av
Irish Folklore Commission, som upprättats ock organiserats
såsom statlig institution våren 1935 ock därmed övertagit
från Irish Folklore Institute dess samlingar ock arbetsuppgifter, vilka nu utvidgades. Resan omfattade tiden 6 juni26 juli 1935. Till Irland medföljde amanuensen vid folkminnesarkivet i Lund fil. lic. Albert Nilsson, som tillsammans
med arkivaren Seån O'Sullivan ägnade sig åt särskilda undersökningsuppgifter. Campbells resor berörde nu västra
ock norra Irland, varunder uppteckningar om folkliv ock
näringar, uppmätningar av hus ock gårdar, inventering av
föremålsbestånd etc. företogos. Ett flertal yngre medarbetare
i Irish Folklore Commission instruerades härunder. Efter
återkomsten till Uppsala sammanställde Campbell på uppdrag av National Museum of Ireland samt Irish Folklore
Commission delar av det insamlade materialet till en enhetlig kollektion, avsedd att utställas i maj 1936 i National Museum of Ireland. I denna kollektion intogs även material
samlat av ovan nämnda medarbetare.
Campbell deltog i samband med sin återresa från Irland
1934 som representant för Landsmålsarkivet i den internationella Antropologkongressen i London.. Härunder deltog han
tillsammans med C. W. von Sydow i överläggningar med
engelska ock skotska forskare rörande samarbete mellan
de brittiska öarna ock Skandinavien. Vid återresan från
Irland över Skottland sommaren 1935 kallades Campbell till
ett sammanträde med styrelsen för Scottish Anthropological
Society den 17 juli 1935. Om de preliminära planer till samarbete inom norra, västra ock centrala Europa, som då
uppgjordes, samt om den vidare utvecklingen av det internationella samarbete, som då planlades, skall redogörelse
lämnas i följande årsberättelse.
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Översikt av inkomster ock utgifter
för under budgetåret 1/7 1934-30/6 1935 från Landsmålsarkivet 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 de av Landsmålsarkivets styrelse disponerade statsanslagen, som beräknats för arkivets driftkostnader,
ej de av statsanslaget utgående arvodena till föreståndare ock två
medarbetare, som utbetalats till dessa befattningshavare direkt från
länsstyrelsen i Uppsala.
1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomster:
kr. 22,000: 00
Statsanslag beviljat för tiden Vi 1934-3°/6 1935
Summa kr. 22,000: 00
Utgifter:
Arvoden: till M. Eriksson
„ D. Jönson
Tillfällig arbetsjälp
Reseersättningar
Materialier ock expenser

kr. 7,000: 00
„ 3,300: 00 kr. 10,300: 00
3,630: 00
fl
y, 6,269: 95
1,800: 05
!,
Summa kr. 22,000: 00

2. Redovisning för användningen av lotterimedel under
budgetåret V, 1934—"/, 1935.

Inkomster:
kr. 4,954: 12
Behållning av 1933 års lotterimedelsanslag 1/7 1934
„ 80,000: 00
Anslag beviljat genom k. resolution 7/6 1934
Summa kr. 84,954: 12
5 Sv. landsmål 1935
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Utgifter:
1933 års anslag:
A. För folkmålsundersökningar.
1. Riksundersökningen:
Arkivarbeten
kr. 830: 75
Resebidrag
„ 1,004: 00 kr. 1,834: 75
2. Särskilda landskapsundersökningar:
b. Västmanland
„
670: 50
B. För folkminnesundersökningar.
3. Extra arbetsjälp
kr.
844: 00
C. Gemensamma kostnader.
1. Materialier m. m.
kr. 1,604: 80 kr. 4,954: 05
1934 års anslag:
Al För folkmålsundersökningar.
1. Riksundersökningen:
Arkivarbeten
kr. 7,705: 55
Resebidrag
„ 5,645: 30
Uppteckningshonorar ock inlösen
9,519: 45 kr. 22,870: 30
2. Särskilda landskapsundersökningar:
Dalarne
kr. 3,528: 25
Västmanland
„ 6,978: 25
Västergötland
" 3,780: 75
Estland
,,
572: 00 „ 14,859: 25
(1 ock 2 tillsammans kr. 37,729: 55)
B. För folkminnesundersökningar.
Arvode åt ledare
kr. 9,000: 00
Biträde
„ 3,238: 89
Extra arbetsjälp
„ 4,809: 75
Resebidrag
„ 4,300: 70
Uppteckningshonorar
ock inlösen
„ 6,301: 20 kr. 27,650: 54
C. Gemensamma kostnader.
Materialier in. in
kr. 7,201: 24
Räntekostnader
523: 25
Extra arbetsjälp för arkivarbeten
,, 6,893: 50 kr. 14,617: 99
kr. 79,998: 08
Behållning av lotterimedel den 30 juni 1935
1:99
Summa kr. 84,954: 12
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3. Redogörelse för de landstingsmedel, som stått till Landsmålsarkivets förfogande.

a. Tiden 1/1-396 1 9 3 4:
Inkomster:
kr. 268: 40
Behållning av Kopparbärgs läns anslag 1/1 1934
500: 00
,,Jämtlands läns anslag
250: 00
Kronobärgs läns anslag
Summa kr. 1,018: 40 ,
Utgifter:
kr. 231: 45
Utbetalat av Kopparbärgs läns anslag
Behålln. av Kopparbärgs läns anslag 3 V6 1934 kr. 36: 95
,,
,, ,,500: 00
,,Jämtlands läns anslag
,, ,,250: 00
„ Kronobärgs läns anslag ,,
786: 95
Summa kr. 1,018: 40
b. Tid en 1/7 1 9 3 4-396 1 9 3 5 :
Inkomster:
Behålln. av Kopparbärgs läns anslag 1/7 1934 kr. 36: 95
,," 500: 00
,,
„ Jämtlands läns anslag
,,250: 00 kr. 786: 95
,,Kronobärgs läns anslag „
,,3,000: 00
Kopparbärgs läns anslag 1934
Summa kr. 3,786: 95
Utgifter:
kr. 3,036: 80
Utbetalat av Kopparbärgs läns anslag
„
Jämtlands
läns
anslag.
n
500: 00 kr. 3,536: 80
”
0: 15
kr.
Behållning av Kopparbärgs läns anslag
250: 00 „
Kronobärgs läns anslag
250: 15
Summa kr. 3,786: 95
fl

23

95

35

53

99

fl

fl

fl

95

95

4. Redovisning för till Landsmålsarkivets förfogande stående
gåvomedel under budgetåret 1934-1935.

Inkomster:
Behållning av S. Åsanders medel 1/7 1934 kr. 74: 50
, 553: 40
„ Rättstavningssällsk. medel
100: 00
M. Carlgrens medel
151: 00
0. Hegerts medel
„ 100: 00
G. A. Svenssons medel
150: 00 k r. 1,128: 90
D. Söderholms medel
kr. 100: 00
Gåva från Skommar A. Hansson
„ 300:00 „ 400:00
„ J. P. Åhlén
Summa kr. 1,528: 90
95

95

„

55

59

„

93

59

fl
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Utgifter:

Utbetalt av 0. Hegerts medel
,,G. A. Svenssons medel
J. P. Åhléns medel
59
95
Behållning 30/6 1935 av
S. Åsanders medel
Rättstavningssällsk. medel
M. Carlgrens medel
0. Hegerts medel
G. A. Svenssons medel
D. Söderholms medel
Skommar A. Hanssons medel
J. P. Åhléns medel

kr. 9: 75
22: 50
38: 00 k r.
If

70: 25

kr. 74: 50
„ 553: 40
,, 100: 00
,, 141: 25
77: 50
,, 150: 00
, 100: 00
„ 262: 00 kr. 1,458: 65
Summa kr. 1,528: 90

5. Redovisning för av Landsmålsarkivet disponerade
räntemedel m. m.
Inkomster:
Behållning 1/7 1934
kr. 1,584: 64
Under året upplupna räntor
125: 70
Genom B. J. Bergström, Piteå, återburna resemedel
från 1933
300: 00
Summa kr. 1,910: 34
Utgifter:
Revisionskostnader
kr. 125: 00
Behållning 35 1935 av räntemedel
„ 1,585: 34
återburna medel
„
300: 00
Summa kr. 1,910: 34

B. Medel förvaltade av särskilda föreningar ock
styrelser.
1. Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens undersökning i
Uppsala räkenskaper för budgetåret 1934-1935.
Inkomster:
Behållning 1/7 1934
Under året upplupna räntor
Utgifter:
Behållning den 30 juni 1935

kr. 1.655: 75
41: 38
Summa kr. 1,697: 13
kr. 1,697: 13
Summa kr. 1,697: 13
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2. Medel förvaltade av Västgöta folkmålskommitte i Uppsala
under budgetåret 1934-1935.
Inkomster:
Behållning 1/7 1934
Under året upplupna räntor
Utgifter:
Behållning den 30 juni 1935

kr. 1,992: 66
37: 7..1
”
Summa kr. 2,030: 37
.kr. 2,030: 37
Summa kr. 2,030: 37

Sammanfattning av redogörelserna för särskilda kassor
under budgetåret 1934-1935.
Inkomster:
A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala.
Statsanslag för tiden 1/7 1934-35 1935 kr. 22,000: 00
1933 års lotterimedel ... kr. 4,954: 12
1934 års lotterimedel .., 80,000: 00 „ 84,954: 12
„ 3,786: 95
Landstingsanslag 1/7 1934—H/6 1935
„ 1,528: 90
1935
1934—H/6
Gåvomedel 1/7
Räntemedel m. m. 1/7 1934-39s 1935 „ 2,010: 34 kr. 114,280: 31
Av landskontoret i Uppsala utbetalade lönemedel.
Anslag till landsmålsundersökningarna kr. 28,456: 00
„ 2,369: 00 kr. 30,825: 00
Dyrtidstillägg
Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.
kr. 1,697: 13
Styrelsen för östgötamålens undersökning
2,030: 37
„
Västgöta folkmålskommittå i Uppsala
Summa kr. 148,832: 81
Utgifter:
A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i Uppsala.
Utbetalningar av statsanslaget 1/7 1934
kr. 22,000: 00
---30/6 1835
„ 84,952: 13
Utbetalningar av lotterimedel
1: 99
Behållning av lotterimedel s°/6 1935
„ 3,536: 80
Utbetalningar av landstingsanslag
Transport kr. 110,490: 92
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Transport kr. 110,490: 92
Behållning av landstingsmedel 396 1935 „
250: 15
Utbetalningar av gåvomedel,
70: 25
Behållning av gåvomedel 30/3
„ 1,458: 65
Utbetalningar av räntemedel m.
125: 00
Behållning av räntemedel m. m.
„ 1,885: 34 kr. 114,280: 31
55

Av landskontoret i Uppsala utbetalade lönemedel.
Anslag till .landsmålsundersökningarna kr. 28,456: 00
Dyrtidstillägg
„ 2,369: 00 kr. 30,825: 00
Medel förvaltade av särskilda styrelser i Uppsala.
Styrelsen för östgötamålens undersökning, behållning
30/6 1935
kr. .1,697: 13
Västgöta folkmålskommitte i Uppsala, behållning
30
/6 1935
2,030: 37
Summa kr. 148,832: 81
55

Årsberättelse från Landsmålsundersök=
ningarna i Lund 1934-1935.
1. Organisation, ekonomi, förvaltning.
Institutet för landsmålsundersökningarna i Lund, gemenligen kallat Landsmålsarkivet i Lund (LAL), har under ovannämnda arbetsår haft samma ledning och o r g anis ation som under årbetsåret 1933-1934. Som styrelse har
Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund fungerat.
Denna har bestått av professor Emil Olso n, ordförande,
docenten N atan Lindqvis t, sekreterare, förste bibliotekarien Bert Mölle r, docenten C. W. von Sydow ock
docenten Gunnar He ds tr öm. Skattmästare har varit
professor Emil Olson.
Institutets föreståndare har liksom föregående år varit
docenten ock lektorn Natan Lindqvist.
Till bestridande av kostnaderna för landsmålsinstitutets
värksamhet under budgetåret har anvisats ett s t ats a nslag på 19,780 kr., varav 10,000 kr. använts till expenser
(samlingarnas ordnande, katalogisering ock vård, extra arbetskrafter, materialier, tjänsteresor m. m.) ock 9,780 kr.
utgått som avlöning åt föreståndaren.
För undersökningarnas bedrivande har Kungl. Maj:t den
7 juni 1934 beviljat Centralstyrelsen ett anslag ur lotter im edel på 18,000 kr. Då anslaget först den 17 april 1935
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.
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2. Personal ock tjänstgöringsförhållanden.
Institutionens personal har under året utgjorts av — utom
föreståndaren, docenten Lindqvist — fil. mag. Ingemar
Inger s, amanuens, ock fröken Dagmar Wahlgren,
skriv- ock expeditionsbiträde.
Lindqvist har tjänstgjort under tillsammans 11 'månader
ock 6 dagar. Han har åtnjutit 22 dagars semester under tiden 6-28 aug. 1934 ack varit ledig för sjukdom 22-23
mars 1935. Hans arbete har bestått i ledning av institutionen ock övervakning av arbetet inom densamma. Han har
med biträde av am
. anuensen uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar ock ansbkningar 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. 75 nedan.
Följande tjänsteresor hava av Lindqvist företagits:
till Uppsala 11-21 juli, 15-25 okt. 1934, 17 jan.-1 febr.,
7-17 april ock 21-30 juni 1935 för undersökning av det
på Landsmålsarkivet i Uppsala befintliga dialektmaterialet
till besvarande av Landsmålsarkivets i Lund ordgeografiska
frågelista samt för konferens med Landsmålsarkivets föreståndare, professor Geijer, rörande gemensamma arkivspörsmål. I samband med resan 17 jan.-1 febr. gjordes även ett
besök å Kanslersämbetet i Stockholm för rådfrågning angående arkivets angelägenheter, ock under resan 21-30 juni
vistades Lindqvist 4 dagar i trakten av Eskilstuna för dialektundersökning till kontrollering ock komplettering av svar
å LAL:s ordgeografiska frågelista.
till Köpenhamn 27-28 juli 1934 för genomgång av vissa
delar av det i Udvalg for Folkemaal befintliga dialektmaterialet till besvarande av den ordgeografiska frågelistan.
Inger s har tjänstgjort å arkivet under sammanlagt 4 1/2
månader. Han har under större delen av året varit tjänstledig för studier. Hans arbete har omfattat ordnande ock
katalogisering av till Landsmålsarkivet inkommande sam-
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ungar, utredigering av i koncept föreliggande samlingar, excerpering av nomina propria ur ordsamlingarna jämte annat excerperingsarbete, biträde vid proseminarieövningar,
där dialektämnen förelegat, samt (jämte föreståndaren) värkställande av vissa utredningar ock kostnadsberäkningar,
granskning av inkomna samlingar ock instruering av upptecknare, ordgeografiskt excerperings- ock kartläggningsarbete, utarbetande av delar av årsberättelsen samt expeditionsarbete. Rörande undersökningsresor se nedan under
mom. 5, s. 77 f.
D agm ar W a hlgr en har tjänstgjort som skriv- ock expeditionsbiträde under hela året med undantag av tiden 929 juli 1934, 25-30 juni 1935, då hon åtnjöt semester. Hon
har fört akcessionskatalogen, ordnat, räknat ock signerat
inkommet material, utskrivit brev ock handlingar ock har
deltagit i katalogiserings- ock expeditionsarbete. Därjämte
har hon biträtt vid redaktionsarbete för Vallda-ordboken
samt vid ord:geografiskt excerperings- ock kartläggningsarbete.
Då tillgången på äldre, mera vana dialektupptecknare varit
så stor, att arbete icke kunnat beredas alla, har det icke
ansetts nödvändigt att hålla någon offentlig instruktionskurs. Enskild undervisning i fonetik ock uppteckningsteknik har dock kostnadsfritt meddelats av föreståndaren.
Tillf ä 111 g ar bet sj äl p. Härr Erik Persson har under o. 2 månader biträtt vid ,ordnande ock stämpling av ordsamlingar.
Angående övrig tillfällig arbetsjälp se nedan under mom.
4-5.
3. Samlingarnas tillväxt, uppställning ock vård.
Vid arbetsårets ingång utgjorde manuskriptbeståndet 16
h. fol., 84 h. 4:0, 218 h. 8:o, 10 h. 16:0, 2,197 bl. fol., 28,929 bl.
4:o, 1,209 bl. 8:0, omkr. 794,000 bl. 16:0 ock 52 bl. i växlande
format.
Arbetsårets akcession. Under året har Landsmålsarkivets
manuskriptbestånd ökats med 5 h. 8:o, 77 bl. fol., 8,522 bl.
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4:o ock 26,178 bl. 16:o. Det utgör således nu 16 h. fol.,
84 h. 4:o, 223 h. 8:o ock 10 h. 16:o samt 2,274 bl. fol., 37,451
bl. 4:o, 1,209 bl. 8:o, omkr. 820,000 bl. 16:o ock 52 bl. i växlande format.
Uppställning, katalogisering rn. m. Katalogisering ock registrering av samlingar ha fortgått efter samma grunder
som föregående år, varför hänvisas till årsberättelserna för
1930-31 ock 1931-32.
Bibliotek. Bland nyförvärv till biblioteket bör särskilt
nämnas ett större antal språkvetenskapliga arbeten, som
Landsmålsarkivet erhållit såsom gåva av statsrådet Ernst
Wigforss.
Gåvor. I övrigt ha gåvor till Landsmålsarkivet (i form
av tryck eller manuskript) lämnats av följande personer ock
institutioner:
•
Fröken Blenda Andersson, Vislanda; f. d. stationsinspektor 0. Cappelin, Lund; fru Jenny Danielsson, Jät; docent Johan Götlind, Uppsala; amanuens I. Ingers, Lund; kamrer N. Jönsson, önnestad; fil. d:r
Lars Levander, Uppsala; docent Natan Lindqvist, Lund; bibliotekarie
Anders Malm, Lund; f. d. folkskollärare S. J. MalmM, Malmö; Malmö
Grafiska anstalt; härr Herman Nilsson, Hässleholm; fru Hilda Nordlander, Stockholm; Riksdagsbiblioteket, Stockholm; professor Erik Rooth,
Lund; härr Carl Svensson, Hamneda; härr Ernfrid Tangell, örkelljunga; Udvalg for Folkemaal, Köpenhamn; Universitetsbiblioteket,
Lund; Uppsala Landsmålsarkiv; lektor C. A. Westerblad, Nyköping.

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har
under året uppgått till 1,810.
4. Arkivarbeten, materialets bearbetning ock tryckning.
Beträffande katalogiserings- ock registreringsarbeten hänvisas till mom. 2 ock 3 (s. 72 ff.). Äldre samlingar ha fortfarande ordnats, stämplats ock räknats. Excerpering av
nomina propria ur de egentliga ordsamlingarna har fortsatts.
Allt inkommande material har genomgåtts ock granskats
av Lindqvist ock Ingers, i huvudsak efter samma arbetsfördelning som under föregående arbetsår.
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För den dialektgeografiska undersökningen
(se mom. 5 s. 76 f. nedan) ha följande arkivarbeten utförts:
Excerperingar för besvarande av den ordgeografiska frågelistan ha fortsatts av docent Lindqvist, fil. d:r E. Bruhn
ock fil. stud. Einar Pravitz vid Landsmålsarkivet i Lund,
av docent Lindqvist ock fil. mag. Per Andersson vid Uppsala Landsmålsarkiv, av docent Lindqvist vid Udvalg for
Folkemaal i Köpenhamn. Dessutom har arkivets personal
biträtt vid excerperingen i Landsmålsarkivet i Lund.
Utarbetandet av dialektkartor har fortsatt i huvudsak enligt samma system som föregående • år. Dock har en förbättring åstadkommits i fråga om teckensystemet. De på
kartorna inlagda tecknen för olika ord ock språkformer ha
gjorts större, ock dessutom ha nya teckentyper införts, genom vilka åtgärder kartbilderna blivit tydligare ock överskådligare. Under arbetsåret ha 48 nya översiktskartor i
huvudsak färdigställts.
Vid kartornas utarbetande ha biträtt — utom arkivets personal — teol. kand. Nils Gustafsson ock fil. stud. Lennart
Larsson.
Bearbetningen av det ordgeografiska materialet har fortsatt, ock ett par nya kapitel i det i förra redogörelsen omnämnda arbetet »Ordgeografiska centra och spridningsvägar»
ha preliminärt utarbetats. Därjämte ha ytterligare 19 för
publikation avsedda ordkartor kliche'rats. Då nytt ordgeografiskt material emellertid alltjämt inströmmat, har tryckningen uppskjutits för eventuella kompletteringar ock ändringar. Lindqvist har publicerat ett par smärre ordgeografiska skrifter »Urspårade ord i dialektgeografisk belysning» i Studia Germanica tillägnade Ernst Albin Kock
(1934), s. 433-462 med 7 kartor, ock »Ordens vandringsvägar
på nordiskt språkområde» i Vår Hembygd utgiven av Jöran
Sahlgren, Nils Ahnlund m. fl. (1935) s. 31-49 med 5 kartor.
Utredigering ock tryckning av P. N. Petersons or db o k över Vallda-målet har under arbetsåret fortskridit så
långt, att första häftet, omfattande artiklarna a—den (spalterna 1-160), vid juni månads utgång var i det närmaste
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färdigtryckt. Då arkivets ordinarie personal icke i större
utsträckning kunnat disponeras för redigeringsarbetet, har
arkivet för ändamålet mäst anlita extra arbetskraft. Utredigeringen har i huvudsak uppdragits åt fil. d:r Erik Bruhn,
som sedan dec. 1934 ägnat sin mästa tid däråt.
Ingers har under året publicerat artiklarna »Förvanskade ortnamn i Skåne» i Skånes Hembygdsförbunds årsbok 1934 ock »Skånes Folkmål» i art. Skåne i Svensk Uppslagsbok.
Docent Gunnar nedström har fortsatt arbetet på
senare delen av sin avhandling, »Sydsmåländska folkmål».
Fil. lic. Sture Nilsson är sedan h.t. 1934 sysselsatt
med en undersökning av mellersta ock norra Hallands folkmål ur ljudhistorisk synpunkt.
Fil. lic. Gösta Sjöstedt har under arbetsåret i det
närmaste fullbordat sin avhandling om r-ljudens utveckling
i sydsvenska Mål.
5. Insarnlingsarbetet 1934-1935.
Bland undersökningar av mera allmän kar akter
märkes i första hand den ordgeografiska undersökninge n. Denna har fortsatt efter samma riktlinjer som
förut. Insamlingsarbetet har utförts dels genom meddelare
ute i bygderna, dels genom arkivets utsända medarbetare.
Av mera utförliga samlingar från större områden kunna nämnas fil. lic. Erik Abrahamsons på egna uppteckningar baserade svar från södra Bohuslän.
Undersökningsresor för besvarande av den ordgeografiska
frågelistan ha företagits av fil. kand. Bennie Bengtsson i
mellersta Blekinge, fil. mag. Ingeborg Eftring i mellersta
Halland, fil. mag. Ove Segerbäck i västra Jönköpings län,
fil. mag. Agnes Hagberg i norra Jönköpings län, 'försäkringsinspektören Folke Neij i norra Jönköpings ock norra Kalmar län samt i sydligaste Östergötland, fil. stud. Lennart
Larsson i södra Västergötland, teol. kand. Nils Gustafsson i
norra Västergötland, friherre Erik Kruuse i norra Östergöt-
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land Ock i Södermanland, fil. kand. Gustaf E. Olsson i norra
Östergötland ock Närke, fil. kand. Maja Ericsson i västra
Västergötland, Närke ock Värmland.
Av Uppsala Landsmålsarkiv ha genom docent Götlinds
förmedling svar inhämtats från östra Skaraborgs län (Korsbärga) ock Älvsborgs län.
Detaljerade uppgifter om undersökningsområdena ock om
övriga personer ock orter, från vilka svar på ordgeografiska
frågelistan ingått, lämnas i Natan Lindqvists arbete »Ordgeografiska centra och spridningsvägar» (Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund II).
Direkta svar på ordgeografiska frågelistan ha inkommit
från 232 orter, landskapsvis fördelade på följande sätt: Blekinge 2, Bohuslän 1, Dalsland 7, Halland 13, Närke 20, Skåne
1, Småland 61, Södermanland 18, Värmland 11, Västergötland
60, Öland 1, Östergötland 37.
Hela det under året inkomna dialektgeografiska materialet
utgör 70 bl fölio, 4,263 bl. 4:0, 4 hft. 8:o ock 200 bl. 16:o.
Fil. lic. Gösta Sjöstedt har under arbetsåret för komplettering av materialet till sin avhandling om r-ljuden företagit uppteckningsresor i Östra ock Västra Göinge härader i
Kristianstads län, Allbo ock Sunnerbo härader i Kronobärgs
län, Handbörds ock Aspelands härader samt Öland i Kalmar län, norra Vedbo härad i Jönköpings län ock Ydre härad i Östergötlands län.
Beträffande de mera lokala undersökningarna meddelas
här en landskapsvis ock häradsvis uppställd översikt över
det material, som under arbetsåret inkommit.
Skåne.

Albo h d. Kamrer N. Jönsson har inlämnat en samling
talesätt å dialekt från Andrarum.
Bara h d. Amanuens I. Ingers har utredigerat tidigare
uppteckningar från Burlöv, Kyrkheddinge, Nevitshög, Skabersjö ock Tottarp.
Folkskollärare S. J. Malm&i, Malmö, har som gåva över-
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lämnat ytterligare omkr. 600 bl. 16:o med uppteckningar från
Bjereshög, utförda omkr. 1890.
Som ortsmeddelare har fortfarande värkat lantbrukaren
Per Andersson, Hässlebärga, Lyngby sn.
Fr osta h d. Ortsmeddelare ha här varit arbetaren Aug.
B. Lantz för trakten av Löberöd, fröken Helga Persson för
N. Munkarp ock fröken Annette Sonesson för ö. Äspinge.
Gärds h d. Genom förmedling av amanuens Nils Nilsson
ha ställts till förfogande uppteckningar över ord ock talesätt m. m. från Äsphult, utförda 19171918 av framlidne
studeranden Ola Nilsson. Härav har avskrift tagits å Landsmålsarkivet, uppgående till omkr. 1,300 bl. 16:o.
Järr est a ds h d. Fil. mag. Hugo Areskoug har inlämnat
sammanlagt 2,333 bl. 16:0 som resultat av tidigare undersökningar å fiskelägena Baskemölla, Skillinge ock Örnahusen.
L junit s h d. Bibliotekarie Anders Malm har överlämnat
en samling folkliga namn på danser, rim ock ramsor m. m.
N. As bo h d. Fil. d:r Erik Bruhn har företagit en undersökning i Örkelljunga, varvid inkommit 2,337 bl. 16:o.
Som ortsmeddelare ha tjänstgjort fil. kand. Birgit Lundkvist för Risebärga ock målaremästaren Ernfrid Tangell för
Oderljunga.
Oxie h d. Fil. stud. Ove Moberg har författat en uppsats
över Kalkbrottsarbetarnas Yrkestärminologi å Limhamn.
Fru Ester Lun&n-Gullander har fortfarande varit ortsmeddelare för Oxie sn.
Torna h d. Fil. kand. Nils Bengtsson har i Silvåkra insamlat omkr. 600 ord, belysande dialektgränser, som genomgå området.
V em m enh ögs hd. Amanuens I. Ingers har gjort undersökningar i västra delen av häradet, ock ha hittils inkommit omkr. 800 bl. 16:0 med uppteckningar från Grönby.
V: G öi nge h d. Fil. kand. Erik Jehpsson har. undersökt
målet i Matteröd med ett resultat av 1,242 bl. 16:o.
Ortsmeddelare ha varit privatläraren Ture Agrup för Vinslöv ock stationskarlen Herman Nilsson för Stoby. Den förre
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har bl. a. författat en längre uppsats, »Syntaktiska iakttagelser rörande landsmålet i Vinslöv. ock •Nävlinge».
Ö. G öi nge h d. F. d. lantbrukaren N. J. Hagander har
varit ortsmeddelare för Ö. Broby ock har under året inlämnat ordsamlingar på inemot 5,000 bl. 16:0. Han har dessutom besvarat ett antal frågelistor.
Blekinge.
M e d el stads h d. Fröken Märta Pettersson har i Förkärla insamlat ytterligare 1,342 ord, ock fil. stud. Einar Pravitz har å Hasslö insamlat omkr. 1,200 ord.
Fröken Barbro Johansson har i en uppsats behandlat
frågelista nr 27, Akerns beredning. Materialet är hämtat
ifrån Eringsboda.
Os tra h d. Fröken Barbro Göthberg har börjat insamlingsarbete i Augerum.
Halland.
Halmstads h d. Målaremästaren Karl A. Karlsson har
varit ortsmeddelare för Harplinge.
Småland.
All bo h d. Fil. mag. Ove Segerbäck har gjort undersökningar i Aringsås ock Blädinge med ett resultat av sammanlagt omkr. 1,300 bl. 16:0.
Lektor C. A. Westerblad har såsom gåva överlämnat ett
manuskript »Några spridda anteckningar om folkmålet i
Moheda församling».
Ortsmeddelare ha varit fröken Blenda Andersson för Vislanda, hemmansägaren Johan Nilsson för V. Torsås m. fl.,
hemmansägaren Olof Pettersson för Aringsås ock härr Karl
Sjöberg för Hjortsbärga.
Handbörds hd. Ortsmeddelare för Högsby har varit
härr C. E. Hultgren.
Kinnevalds h d. Sam ortsmeddelare ha värkat fru
Jenny Danielsson, Jät, härr Gustav Håkansson, Almundsryd,
ock redaktör Axel Magnusson, Oja.
K ong a h d. Ortsmeddelare ha här varit härr Gunnar
Carlsson, Långasjö, härr Tor Krantz, Hovmantorp, ock härr
Ernst Törnqvist, Väckelsång.
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.Sunnerbo h d. Ortsmeddelare ha varit fru Maria Hall
Ryssby, fru Nilla Sjulin, Hallaryd, ock härr Carl Svensson
Pjätteryd.
S. Mör e hd. Folkskollärare B. 0. Bondesson har insamlat ytterligare omkr. 2,600 ord i Torsås ock Gullabo. Dessutom har härr Per Carlson värkat som ortsmeddelare för
Torsås.
Tunaläns hd. Fil. mag. Gösta Lindskog har inlämnat
en tidigare hopbragt ordsamling från Tuna, utgörande omkr.
700 ord.
Tvet a h d. Fil. mag. Erik Artur Johansson, har utfört
uppteckningar över Jönköpingsmålet, utgörande 538 bl. 16:o,
delvis ortnamn ock öknamn.
Uppvidinge h d. Ortsmeddelare har varit härr Arvid
Holmström, Algutsboda.
Västra h d. Fil. stud. Birgit Andersson har i en uppsats
behandlat frågelistan »Vävstol och vävning». Materialet är
hämtat ifrån Hjälmseryd.
Följande svar på frågelistor ha under år 1934-1935 inkommit:
5

N:r
Antal
1. Mjölkhushållning
1
3. Personerna i gården ock byn 2
Tid ock tidsindelning
1
Brännvinsbränning
1
Löv- ock mosstäkt
2
Gruvor
2
Renlighet
5
Tilltal ock hälsningar
1
Handel ock livet på färdvägar
4
Eld ock eldgörning
2
Bin ock biskötsel
1
Hägnader
1
17. Kolning
1
Skor ock skotillverkning
2
Strumpor, vantar etc.
1
Träslöjd
3
Bysmide ock hovslageri
1
25. Slåtter
1
27. Åkerns beredning
5

N:r

Antal
Idrottslekar
1
Rörelse
3
Uppfostran
2
Gåtor
1
Tala ock tiga
1
Dop ock kyrktagning
2
Arbete, trötthet etc
1
Brott ock straff
,. 1
Garnet o. dess behandling 3
Glädje ock sorg
2
Husdjursskötsel
1
Klädedräkt ock nakenhet 7
Kroppsliga livsyttringar
6
Kvarnar ock malning
2
Liv ock död
1
Matlagning
1
Matordning o. bordsseder
1
Människans ålder
1
Sömn ock vaka
1
Summa 75
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Översikt av inkomster ock utgifter för budgetåret
Vi 1934-3% 1935.
1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomster:
374: 84
Behållning 30/6 1934
10,000:
—
Statsanslag
16: 25
Försålda inventarier
4: 90
Rabatt å räkn. hos Gleerups bokhandel
87: 21
Återbetalt tidigare uttagna icke förbrukade medel
Summa kronor 10,483: 20
Utgifter:
2,175: —
Arvoden till I. Ingers
2,310: —
„ D. Wahlgren
997: 75
Tillfällig arbetshjälp
1,413: 55
Reseersättningar
2,864: 98
Materialier ock diverse expenser
221: 92
Insatt å postgiro
500: —
Arvode åt kassaförvaltaren
Summa kronor 10,483: 20
2. Re d ovisni ng för 1934 års lotterimedel.

Inkomster:
120: —
Behållning 30/6 1934
18,000: —
Lotterimedel
2,388: 85
Skuld å kreditiv i Skand. Kredit AB., Lund
Summa kronor 20,508: 85
Utgifter:
Landskapsundersökningar:
arvoden till stipendiater
1,205: —
för undersökningar rör. Skåne
450: —
„ Halland
15
59
647: 50
Blekinge
725: —
Småland
„
2,583: 50
arvoden till bygdemeddelare
9,621: 65
Dialektgeografiska undersökningen
1,434: —
Utredigering av Vallda-ordboken
374: 84
Återbetalt å föregående års lån av statsanslaget
469: 95
Räntor ock folioavgif ter
18: 40
Kontant i kassan 30/6 1935
Återbetalt skuld å kreditiv till Skancj. Kredit AB., Lund 2,979: 01
Summa kronor 20,508: 85
f3
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6 Sv. landsmål 1935

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola
mars 1935—mars 1936.
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. LidU., vice
ordf., major H. Jacobsson, skattm., prof. Lindroth, sekr. ock
undersökningsledare, samt prof. Vising ock doc. Armini.
Arbetsutskottet har bestått av prof. LioMn ock Lindroth
samt doc. Armini.
Till revisorer för kalenderåret 1935 ha från Institutets sida
valts ingenjör H. Leffler med kommendörkapten E. Wetter
som suppleant, från Lärarerådets prof. Morgenstierne med
brof. Hans Pettersson som suppleant. Under arbetsåret ha
hållits ett styrelsesammanträde ock tre sammanträden inom
Arbetsutskottet.
Såsom assistenter inom arkivet ha tjänstgjort: för ortnamnen fil. mag. Elov Andersson till mars 1935, för dialekterna, efter mars 1935 även för ortnamnen, fil. lic. Assar
JanMn. De löpande ärendena ha omhänderhafts av Janzai.
II. Ekonomi.
Av de genom Kungl. resolution av 7 juni 1934 till dialektock ortnamnsforskningen ytterligare beviljade lotterimedlen
har Institutet under 1935 uppburit dels de tillförsäkrade
6,000 kr. för dialektforskgingen, 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 1935 fått sig
av en dragning under 1936 garanterade ytterligare 6,000 kr.
för dialektforskningen ock 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 tryckningen av OGB IV har Institutet av Humanistiska
fonden fått ett anslag på 2,775 kr., att lyfta då arbetet föreligger färdigt. Av Hvitfeldtska stipendieinrättningens överskottsmedel har Institutet uppburit 1,500 kr. såsom bidrag
till honorering av lic. JanMns assistenttjänstgöring.
Ur lotterimedel ha under kalenderåret 1935 följande u
gifter skett:
1. Utgifter ur ortnamnsmedlen.
Ortnamnsuppteckningar i bygden:
kr.
Tanum, Tanuras hd
Skee, Vette hd (komp!.)
ly
Röra, Orusts V. hd i (kompl.)
Klövedal, Tjörns hd
Smärre resor kring Göteborg
fl
Till registrering och viss bearbetning av det
inkomna materialet
Summa kr.
!J

9f

2.

494: 50
330: 80
65: 75
73: 85
434: 70
1,399: 60

Utgifter ur dialektmedlen.

Komplettering med den särskilda s. k. komplettekr. 1,160: 55
teringsstommen
Andra poster:
1,100: —
Till sekreteraren-undersökningsledarens arvode
2,500: -„
Till assistenten Janzens arvode
424: 08
Expenser
»
59: 70
Litteratur ock bindning
»
77: —
Excerpering i Nord. Museet (fyllnadsarvode)
127: 50
Den bohuslänska ordboken
57
Summa kr. 5,448: 83
15

7f
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Översikt av lotterimedelskassornas ställning
den 31 dec. 1935.
1. Dialektmedlen.
Behållning från 1934
Uppburna under 1935
Räntor

kr. 4,320: 58
6,000: —
113: 25
Summa kr. 10,433: 83

Utgifter
Saldo: behållning till 1936

kr. 5,448: 83
4,985: —
Summa kr. 10,433: 83

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kr. 6,000: —.
2. Ortnamnsmedlen.
Uppburna under 1935
Brist att betäcka 1936

kr. 1,500: —
225: 10
Summa kr. 1,725: 10

Brist från 1934
Utgifter under 1935

kr.
325: 50
„ 1,399: 60
Summa kr. 1,725: 10

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

Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under
kalenderåret 1935, 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 successiv införlivning av resultaten av de genom Institutet igångsatta arbetena (varom se IV. 2), dels genom gåva av följande
handskrifter:
K. H. Lindber g, Dialektuppteckningar från Kville sn.
C. A. R eisdah 1, Dialektuppteckningar från Spekeröd's sn.
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IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.

2. Undersökningsledarens egna arbeten.
Undersökningsledaren har under arbetsåret huvudsakligen
varit sysselsatt med att utarbeta en del av manuskriptet till
ock redigera OGB IV (V. Hisings hd). Bandet är färdigt att
utsändas under den allra närmaste tiden.
Namngranskningen för Ekonomiska kartvärkets räkning
har fortsatts uppåt länet. Namngranskningsarbetet för den
nya upplagan av Post- ock Telegrafortförteckningen, i den
mån Göteborgs ock Bohus län därav beröres, har avslutats.
På den 13:e Västsvenska hembygdskonferensen. i Falköping
höll undersökningsledaren ett föredrag betitlat »Våra folkmål».
2. Av Institutet igångsatta arbeten.
Utarbetandet av det i tidigare årsberättelser omnämnda
generalregistret över länets ortnamn har fortsatts.
Assistenten A. Janz&I har fortfarande omhänderhaft anordnandet av kompletteringen med stommen (»kompletteringsstommen»). Framförallt har han medarbetat på får- digställandet av OGB IV, ock dessutom medhunnit en stor
del av redigeringen av OGB V (Inlands S. härad). Han har
också medverkat vid kompletteringen i bygden av materialet
till förstnämnda band. Dessutom har han meddelat enskild
handledning i dialektuppteckning. Han har i radio hållit ett
föredrag om de bohuslänska dialekterna (i en riksserie),
varvid även två särskilt upptagna bohuslänska grammofontexter användes. I tryck har J. publicerat en uppsats om
Vattendragsnamnet Jöra (i Nomina germanica, hyllningsskrift
till B. Hesselman, s. 243-253), och en om namnen Kaaten
ock Kaaterud i Vaaler (i Maal og Minne 1935, s. 111). Hans
doktorsavhandling över substantivet i bohuslänskan är under tryckning. J. höll vid den 8. nordiska filologkongressen
i Köpenhamn 12-14 aug. 1935 föredrag om Kasusupplösningen i svenskan ur systemologisk synpunkt (Förhandlingarna s. 46-47). Där hölls även ett föredrag av lic. Arnold
Lund om Utvecklingen vid labila tillstånd i ett ljudsystem
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(Förhandlingarna s. 52-53). Lund har också hållit ett radioföredrag om västsvenska dialektdrag. De övriga i föregående årsberättelse nämnda fyra licentiatavhandlingar som
till väsentlig del bygga på västsvenskt, mestadels bohuslänskt material, äro under ytterligare utarbetning till doktorsavhandlingar; även Långström och Björseth fullfölja sina
där nämnda avhandlingsarbeten.
Kompletteringsstommen har av hr Erik Larsson genomgåtts även i Fräkne ock Lane härader. Densamme har även
tillvaratagit teminologin inom flottningen i Mölndals ström.
Den bohuslänska ordboken, som .ävenledes omnämndes i
den senaste årsberättelsen, har varit föremål för ingående
överläggningar med avseende på plan, teknik, format, stilsorter m. m. Några provartiklar ha på grundval av denna
diskussion utarbetats av den egentlige författaren, hr Erik
Larsson, samt efter ytterligare överläggning mellan honom,
Jariz&I ock undersökningsledaren satts upp på tryckeriet
såsom prov.
Under arbetsåret ha namnformerna i jordeböckerna ytterligare excerperats i Romelanda, Bäve, Dragsmark, Bokenäs,
Högås, Herrestad, Lane-Ryr, Skredsvik, Hede ock Tanums
socknar. Därmed är jordeboksexcerperingen inom länet i
huvudsak avslutad.
Kompletterande samlingar av typord för de grammatiska
översikterna ha gjorts i ytterligare 6 socknar.
Fil. kand. Gustaf Andersson har med anslag ur Hvitfeldtska stipendiemedel med rikt utbyte genomgått allt det bohuslänska arkivmaterial i Nordiska Museet i Stockholm, som
kunnat väntas innehålla något av värde för dialektforskningen.
Det ojämförligt mesta av fältarbetena har bekostats av
lotterimedel (se närmare ovan under II).
V. Undersökningsledarens undervisning.
Under v. t. och h. t. 1935 fortsatte det högre seminariets
övningar i Etymologisk metodlära, under v. t. 1936 omfatta
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övningarna Språkhistorisk metodlära mera allmänt, i samband med att partier av ovan berörda doktors- ock licentiatavhandlingar ventileras.
VI. Undersökningsledarens resor,
Undersökningsledaren deltog i egenskap av styrelseledamot i Gustav Adolfs Akademiens högtidssammanträde i Lund
den 6 november.
Göteborg den 15 april 1936.
B. Karlgren.
Johan Vising.
Harry Armini.

Evald LicHn.
Herbert Jacobsson.
Hjalmar Lindroth.

Renlighet ock rengöring.
Uppteckningar från Halland sommaren 1931 av fil. lic.
STURE NILSSON, meddelade av Lunds landsmålsarkiv.
Föreliggande avhandling utgör svar å Uppsala Landsmålsarkivs frågelista
nr 9 för Getinge socken i Halmstads härad av Hallands län. Den är väsentligen byggd på uppgifter lämnade av hemmansägaren Nils Johan Karlsson
(född 1867 'i Noregård, Getinge), vilken inom orten åtnjuter allmänt anseende
som god kännare av gamla seder ock bruk. Samma är förhållandet med
fröken Charlotta Christiansson (född 1860 i Öringe, Getinge), vars meddelanden ligga till grund för smärre partier, exempelvis vad som rör tvätt,
mangling o. d. Uppgifterna hava, i den mån det varit möjligt, kontrollerats vid samtal med andra äldre sockenbor. De återgiva i huvudsak ortens
förhållanden under 1860 —1870-talen.

Ren (4a1n) har i ortens mål endast betydelsen 'ren från
smuts'. Ordet renlig (nknla) är relativt sällsynt; i stället säger
man renfärdig (4,64nfcbo). Det gängse uttrycket för göra ren
är yoka hii/n; rensa (kålnsa) är snarast 'göra ren genom att
avlägsna det, som är oanvändbart', t. ex. 'rensa bär, fisk'
(taAnsa bch,, Psk) o. d. Rensa sig användes blott om bin, som
på våren 'rensa sig' (hknsa-sa) från vinterns smuts under den
första utflykten. Skira (pa) betyder 'rena' (t. ex. om vax,
som genom uppvärmning ock silning befrias från föroreningar).
'Orena' heter skitna ner (xitna-nal), 'smutsig' skiten (dan),
'orenlig' skitfärdig (oidfcbt,), 'smuts' skit (ped). Talle (tåla,
pl. filict) är den skorpa av 'smuts, som bildas på kreaturens
lår ock sidor under vintern i en smutsig ladugård. •En 'smutsig
individ' är en skitengrim (gidanghity), ock ordet användes
både om män ock kvinnor. En 'smutsig kvinna' kallas skitmaja ("ddnu42a).
1

) 1 samtliga med 'skit-' sammansatta ord visar ,9 dragning åt j.
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Med att tvätta sig (kwieta-sa, äldre §0-sa) var man förr ej
noga. En gång i veckan fick vanligtvis vara nog.' I regel
tvättades endast händerna ock ansiktet, möjligen även halsen.
Fötterna rengjordes ytterst sällan ock aldrig vintertid. "Låt
bli att tvätta fötterna, så fastnar inte skiten", sade man. Tvagning av händerna före måltid förekom blott, om man haft
något värkligt °renligt arbete för sig. Kvinnorna voro i detta
hänseende något noggrannare än männen. För barn, som gingo
i skolan eller "läste för prästen", var det mera noga med renligheten, ehuru det även i detta fall slarvades ganska avsevärt. Man "tog litet om näsan", ock så fick barnet många
gånger giva sig i väg. Till högtiderna plägade man göra
tvagningen något mera ingående, än när det gällde en vanlig
söndag. Den utsträcktes då till armar ock hals, vid pingst ock
midsommar även till fötter. Att kvinnorna tvättade männen,
var ytterligt sällsynt.
Kamma sig heter i målet keinta-sa. Av kanimar (Hona) förekommo mässingskam (miengskeim), redkam (yecokeim) 2 ock luskam (1«,Asakeim). Piggarna i en kam kallas tänder (Wenah,).
Borste till håret nyttjades ej. Kammar förvarades i allmänhet
på en hylla ovanför fönstret.
Männens hår klipptes med en ullsax (gidsecks), vanligen
endast nedtill runt nacken. Det bars benat i mitten ock
kammades på sidorna bakåt bakom öronen. Kvinnornas hår
sattes upp med jälp av hårnålar i en knut i nacken. Vid
högtidligare tillfällen användes en stor kam, som fastsattes
relativt högt upp i nacken, ock kring denna lades flätorna,
en från vardera sidan. Äldre kvinnor buro ofta ett smalt
band, som från hårknuten lades tvärs över jässan. Detta
kallades hårband (hetukbein). Gift kvinna bar vid bjudningar
ock dylikt en kalottliknande hätta, prydd med spetsar ock
långa, nedhängande band.
Då man skulle raka sig (hitga-sa), använde man en rakkniv
(ttigalogiv) av ungefär samma utseende som de ännu brukNågot minne av innebörden i ordet lördag kan ej spåras.
5 Kam med grova tänder, med vilken håret 'reddes ut'.
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liga. Rakvattnet (Ibitgavelnat) uppvärmdes alltid. Innan man
började raka sig, skulle kniven brynas (brtfpnas) på en brynsten
(bk,Onastetln), vanligen av skiffer, ock strykas, (st/0*as) på en
träsvamp (theesweimp) eller en läderrem (kbjm). Rakkniv, brynsten, svamp ock läderrem kallades med ett gemensamt namn
raktyget (håg-910A) ock förvarades i en trälåda, som benämndes
rakäska (h4g9ckska).
På en del ställen hade man ett särskilt lerfat (ieckitfid) som
tvättfat, men i allmänhet tvättade man sig i diverse kärl,
grytor, byttor eller vad som fanns till hands.
Ett vanligt jälpmedel vid tvagningen var sand (san). Asklut
(åskal0d), när sådan fanns till hands, begagnades även. Tvål
(kwayl) ock såpa (setyba) voro ytterst sällsynta varor. Tjära
på händerna togs bort med jälp av kall, kokt potatis. Urin
eller piss (pes) begagnades som tvättmedel vid tillfällen, då
händerna blivit frostskadade, ock ansågs utöva en läkande
invärkan. Efter tvagningen torkade man sig på vad som
fanns till hands, skjortan, byxorna eller ett stycke tyg (trase:
thiasa). Ett begränsat antal handdukar fanns nog på de flästa
ställen, men de användes åtminstone ej i vardagslag. I vattendrag, om sådana funnos nära gården, tvättade man sommartid
fötterna, sällan några andra delar av kroppen. Torktrasor
ock handdukar, där sådana komme till användning, hängdes
upp i ugnsvrån.
Stundom — särskilt vintertid — plägade man värma upp
den vattenskvätt, som ansågs behövlig för ansiktstvagning,
i, munnen. Något särskilt namn på denna procedur fanns ej.
Munvård förekom ej. Vid förkylning gurglade man sig med
salt vatten. Kåda tuggades (uteslutande körshiirskåda Osabcen,sketya), men knappast i avsikt att därigenom rengöra munnen. — För att händerna skulle bli oömma, tvättade man dem
i brännvin (brienaviy). Välluktande ämnen, lavendelolja, luktvatten (biktavetn), som ganska allmänt kommo till användning,
köpte man av kringvandrande knallar eller i staden, i detta
fall Halmstad.
I vardagslag begagnades inga näsdukar; man snöt sig i
fingrarna ock torkade svetten ur ansiktet med ärmarna. Näs-
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duk eller lumklä,de (lionakkb) — skämtsamt snorradde (ståtbåda),
som den i regel kallades — användes endast vid högtidligare
tillfällen. Behövde man snyta sig i kyrkan, kom kyrknäsduken (OhkancesclOgan) fram, ock den skulle alltid vara så
grann som möjligt. Öronen rengjordes med en snibb av ett
förkläde eller en duk. Naglarna petades aldrig; vid behov
klipptes de med ullsaxen.
När ett barn kom till värden, tvättades det i varmt vatten,
ock fläckar på huden gnedos in med flott för att lättare kunna
avlägsnas. Renligheten var annars dålig; bad förekommo ej.
Att 'linda ett barn' kallades att Una (telyna) det, ett lindebarn
var en tånglytt (tetanaglåt.). Spädbarnets beklädnad bestod av
följande plagg: 1) lintyg (/qint0), en kort skjorta närmast
kroppen; 2) täntröja (tunia), en kort tröja av något blommigt tyg, fodrad med fint, mjukt linne; 3) blöja (bla?), vanligen av halvlinne; 4) mantel (måntal), av ylle; 5) tånlista
(tecynUsta), själva lindan. Till utrustningen hörde på en del
ställen även rumplappar (hinnpalcipa).
Av dessa plagg byttes samtliga utom lintyg ock täntröja,
som, genom att de ej räckte stort längre än till naveln, undgingo att vätas ned, relativt ofta, d. v. s. nästan alltid, när
barnet vätt, så att det trängt genom plaggen. De hudlösa
partierna plägade man pudra eller, som det. hette på ortens
mål, dusta (clitsta) med potatismjöl (pat.ktanutil) eller niktmjöl
(natmysil). Det förekom även, att man använde maskmjöl
(måskamytil), trämjöl som uppstår i gammalt, maskanlupet trä.
Särskilt uttryck för att 'torka barn i bakdelen' saknas. Om
barn, som läto urin i sängen, sade man, att de pissa i sängen
(da", pesa z sieman).
Med bad förstod man i allmänhet inget annat än ett 'dopp'
i något vattendrag. Bada hade motsvarande betydelse. Karbad
förekommo endast på ordination av läkare eller någon "klok"
gubbe eller gumma, ock då var vattnet i regel tillsatt med
ett eller annat "helbrägdagörande" ämne. Som badkar användes vanligen ett bykkar (bOgahit.). Badet togs i stugan,
ock vattnet koktes på härden i en stor kittel (§c§l). Något
minne av bad i "badstuga" finnes ej; ordet badstuga (båsta)
har i målet endast betydelsen 'torkhus för lin'.
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Som tidigare nämnts, badade man i åar ock vattendrag —
till havet for man aldrig förr i denna avsikt.1 Det var mäst
yngre ock medelålders personer, som badade i det fria; de
äldre voro rädda för vatten, det ansågs medföra värk ock
andra åkommor. Opassande ansågs det emellertid ej för någon
att bada. Några särskilda ceremonier före badet iakttogos ej.
Simning var ett så gott som okänt begrepp. Endast ett fåtal
behärskade denna konst. Benämningar som kattsim (Utsira)
ock hundsim (luinsim) finnas, men inget adj. sam 'simkunnig'.
Den person, som efter ett bad sist fick på sig sin mössa, blev
badfitta (bitclafita). Att "spotta efter badet" förekom ej.
Ordet ohyra (qichqpn,a) betyder i målet de insekter, som hava
sin tillvaro på människor ock i deras bostäder — loppor,
löss, skäktor o. d. — men användes även om insekter, som förstöra
träd ock gröda.a Någon annan benämning på ohyra finnes ej.
Här en ramsa om ohyra från orten:
"Loppor ock lus ha vi i våra hus,
de hoppa ock springa till dagen blir ljus."
Loppor (l&poh,), gnetter (gnaah,) ock löss (les) voro, vad man
i regel menade med ohyra. En loppa, som kommit in i örat,

brukade tagas ut genom att en ulltott stoppades in i örat.
I denna kröp loppan in ock kunde så avlägsnas. Av löss
särskilde man huvudlösa (hqi,hcllhs), flatlöss (flitd/de), vägglöss
(dygalhs) ock skäktor (kto).
Person, som var behäftad med loppor eller löss, kallades
luskung (19.4,sakecie); en dylik individ var lusig (kim). Löss
dödades genom att man klämde dem mellan naglarna på pekfingrarna, eller, om man fått ned dem på något hårt föremål,
mellan detta ock pekfingersnageln. Detta kallas att knäcka
(kneka) löss. För att bliva av med löss brukade man kamma
sig för lus (Idtma-sa fon, kas). Härvid användes en fin kam,
Man hade endast en dryg mil dit.
Ett par gånger har iakttagits, att ohyra avsett råttor, en gång
en för tjuvaktighet känd familj. Huruvida det här föreligger sena
utvidgningar av betydelsen, har ej kunnat avgöras.
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luskam (le'Asakeim), ock 'bytet' kammades ned på en mörk duk,
som breddes ut på bordet. Djuren syntes härigenom lättare.
Ohyra förekom i oerhörda mängder ock var en värklig plåga.
Kvinnorna löskade (låska) aldrig männen. Andra "fångstdon"
än fingrar ock kam förekommo ej, ej häller några redskap att
klå. sig (kleiy-sa), d. v. s. klia sig, med.
Stugan sökte man hålla fri från råttor (ItOtok) genom råttfällor
(køictafeklok). I varje gård fanns dessutom en eller flera katter.
Med diskningen av matskålar ock andra vid måltid använda
kärl var man ej noga. När det förekom, att man diskade
dem, använde man härtill en disktrase (clåskatultsa). Slaskvattnet efter diskningen ock matavfall kallades skulor (shilon,).
Skulorna tömdes i skulbyttan (shilabhtan) ock gåvos åt svinen.
I allmänhet bestod den efter måltiden värkställda rengöringen
av matskålen däruti, att man med fingrar ock naglar skrapade
dess insida. Hade något läckert serverats, togs tungan till
jälp. Att skeden, varmed en tillfällig matgäst skulle äta,
slickades, förekom ej. Med rengöringen av grytorna, sedan de
använts, var det si ock så. Den värkställdes, när man hade
tid till det, ock det blev inte särdeles ofta. Bestämda tider
för sådan rengöring — till sön- ock hälgdagar t. ex. — hade
man ej. Skovor i grytan avlägsnades med tilljälp av ett skovjärn (skqemckh), en med träskaft försedd järnskrapa. Rengöring av grytorna utfördes av kvinnorna i huset. När en
gryta blivit ärgig, skurade man den ock kokte ur den. Så
förfors i allmänhet med kittlar ock större grytor; smärre grytor voro i regel förtennade. Sotet på en gryta fick vanligtvis
sitta kvar, om det ej var alltför besvärande, i vilket senare
fall det skrapades bort med en kniv 1. d. Något medel mot
att grytan svärtade, kände man ej. Knivar ock skedar torkades av på duken eller på kläderna, tallrikar ock dryckeskärl sköljdes oftast av i vatten, varmt eller kallt, ock ställdes
på en karhäok (kithahcbk), en träställning på vilken kärlen kunde
kantställas. Där fingo de stå, tils vattnet runnit av dem.
Torkning förekom ej. Fingrarna torkades efter måltiden av
på kläderna.
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Man sov allmänt på halm. Sänghalmen (see&Igman) byttes,
dock, först sedan den flera gånger påfyllts, när den blivit
söndersmulad. Den halm (halm), som användes, var råghalm.
Ovanpå halmen breddes ett kluttäeke (kkycclatcbka), sammanfogat av olikfärgade tygstycken. Av lakan (lågan) användes
blott ett kort underlakan. Om sängen blott var avsedd för
en person, utgjordes huvudgärden av en långputa (lexygpeåda).
Om den däremot var avsedd för två eller flera, kommo mindre
putor (peicdon) till användning. Som täcke hade man en fäll
(fce/) av fårskinn. I övrigt förekom inga sängkläder av skinn.
Fällarna skakades ock bankades, så ock kluttäeket. Denna
rengöring förekom i allmänhet endast tvänne gånger om året,
vår ock höst. Vädring av sängkläder var ett så gott som
okänt begrepp. Från ohyra befriades de genom att man lade
in dem i bakugnen efter en bakning. Uttrycket "döva kläderna" är okänt.
Skjorta (&lda) ock särk (scen,k) eller vanligen linne (/i)
byttes sommartid i regel varje vecka. På vintern förflöto
ofta två veckor mellan varje byte. För tjänstefolk, som i
allmänhet endast hade ett fåtal plagg av ettdera slaget, voro
mellanrummen mellan ombytena ofta något längre. Söndagsskjorta (slmdasytikta) ock söndagslinne (sbnclaskina) användes
uteslutande till hälgdagskläderna. Att man vrängde en skjorta
eller ett linne för att längre kunna använda plagget i fråga,
förekom ej, ock att en person stundom hade två eller flera
skjortor på sig, skylldes frusenhet eller slöhet.
Skinnkläder (oinklch), som för övrigt voro ganska sällsynta
på orten, blevo i rengöringssyfte ,föremål för samma behandling som övriga vinterplagg. På våren piskades ock vädrades
de noga, befriades i den varma bakugnen från ohyra' ock syddes in i lakan, sedan man för att skydda dem mot mal bestrött
dem med peppar. De förvarades i häbbaret (hieljahat), kammare
innanför "stugan", nedlagda i stora kistor. På hösten togos de
åter fram ock genomgingo då en ny vädring ock piskning.
Hälgdagskläderna borstades alltid före användningen. Vari) Jfr behandlingen av sängkläder.
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dagskläderna åter blevo endast i händelse av att de voro
mycket nedsmorda — av t. ex. gödsel, lera 1. d. — föremål
för rengöring. Strumporna — männens kallades sockar (sbka),
kvinnornas hosor (lamt) — voro i fötterna skodda med grovt
tyg. De tvättades mycket sällan. De torkades gärna varje
kväll framför eldstaden ock gnedos om morgnarna, innan de
togos på, för att de skulle bliva mjukare ock för att lös smuts
skulle falla av.
Skodon, skotyg (skeötqP), som begagnades till vardags, träskostövlar, grova läderstövlar, smordes med tran (Ugn) eller
syrfett (sqpn,afit), en blandning av tran ock dåligt ister, eller
med andra feta ämnen. Blanksmörja lagade man till av körsbärskåda, upplöst i vatten ock blandad med sot. Fötterna
torkades av, åtminstone på bättre ställen, innan man gick in,
på framför dörren utlagt en- eller granris. Voro skodonen
mycket smutsiga, tvättades de av med vatten före behandlingen med smörjämnen. Hade man inga andra skodon än
t räskor, skurades dessa vita till sön- ock hälgdagar.
Att tvätta kläder (kwwta klc'en) eller, som man vanligen sade,
tvätta (kwieta) var en ganska vidlyftig historia. Man tvättade
sällan — vanligen blott fyra gånger om året, omkring den
24 okt., vid jul, omkring den 24 mars ock vid midsommar,
så att det till varje tvätt (kwcet) hann samlas stora mängder
av smutskläder.
Till att jälpa till med tvättningen vidtalade man ofta en
eller flera .tvätterskor (kwietason). Vattnet till tvätten 'bars i
regel i en så (gay, pl. scen). Som en sådan var en tung pjäs,
brukade den bäras 'på en stång mellan två personer. Kläderna lades i blöt (t blid) i kallt vatten, en eller annan dag
innan bykningen vidtog. Strax före lutläggningen gnedos
kanter ock linningar mellan händerna, ock större delen av
vattnet vreds ur kläderna. Några särskilda försiktighetsåtgärder, då yllekläder skulle tvättas, vidtog man ej, undantagandes att vattnet ej fick vara alltför hett. Lut (lqucl) bereddes av aska, hälst sådan av bok (bag). Askan lades i en
gammal duk, som syddes ihop; en dylik säck med aska kallades askpalt (åskapålt). Denna skållades, innan den användes,
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för att inga fläckar skulle uppstå på tyget, som kom att ligga
närmast den. Sedan bykkaret (bOgaketn,at) klätts med sämre
lakan, lades askpalten i bottnen ock ovanpå den alla de kläder,
som skulle bykas. Man bykte endast linne. Stundom lades
ytterligare en askpalt ovanpå kläderna. Så östes hett vatten
i karet, ock det hela fick stä ock dra (st ay o drd) några minuter. Därefter tappades vattnet av genom ett hål i nedre
kanten av bykkaret. Proceduren upprepades ända till 7-8
gånger.
Bykningen försiggick i det till gården hörande brygghuset
(bitpghOsat) eller, om sådant ej fanns, antingen i köket eller
hos någon bättre lottad granne. Någon särskild tillsats, som
skulle giva kläderna en viss doft, omtalas ej. Att man doppade kläderna i lut ock sedan bankade dem, förekom ej.
Luten sköljdos ur kläderna med kallt vatten, allt under det
de kraftigt bankades. Detta skedde i allmänhet vid något
vattendrag, men kunde vid riklig vattentillgång även ske
hemma på gården. Man klappade (klåpa) kläderna med en
böstel (birstal) mot ett underlag av trä, som kallades tvättavla
(kwekatåvla). Den bestod av en relativt grov plankbit (dim.
0,5 x 4 x 14 dm., allt ungefärliga mått) på fyra, 8-10 dm.
långa ben. Kläderna gnoddes (gmödas) med händerna. Torkningen försiggick i regel i det fria, ock tvätten hängdes upp
på streck (studs), d. v. s. smala linor, som spändes ut mellan
träd ock hus vid gården, eller ock breddes den ut på buskar,
gärdesgårdar, staket o. d. På vintern vid frost fingo kläderna
frysa torra, för. att de dymedelst skulle bliva vitare. Vid
otjänlig väderlek hängdes tvätten till torkning på loftet (Mftat).
Det nyspunna garnet (geihat) byktes. Därefter plägade man
hänga ut det på stänger i det fria, bleka garn (blåga ga).
Även linneväven blektes, efter det man bykt den. Blekningen ägde rum i april—maj. Väven lades ut på en åker
eller i en backsluttning. Blekning på snö förekom ej. Väven
hindrades från att blåsa bort genom i dess kant isydda stroppar
(stibbpon,), som träddes över i marken nedslagna pinnar. 1 regel
togs väven in över natten; endast på de största gårdarna, där
man hade många räckor . väv, fick den ligga ute dygnet
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runt. över natten lät man då en äldre man vakta bleket
(blkat), d. v. s. den till blekning utlagda väven. Under blekningen uppkomna svarta fläckar på väven kallades jordslag
(Mkslet). Andra sätt att bleka väv än det ovan nämnda voro
ej kända, ej häller omtalas något ämne i luften, som skadade
väven.
Uttrycket mangla kläder fanns icke förr i ortens mål. Man
sade i stället rulla kläder (mycla kl"). Det var egentligen
endast det finare linnet, som "rullades", ock detta tillgick på
följande sätt. Kring en trärulle, käblet (yeeblat), av ungefär
60-70 cm. längd, rullades det, som skulle slätas till efter
tvättningen. Käblet lades på ett lämpligt underlag, vanligen
ett bord, ock med ett stycke av en relativt grov ock tung
planka, rullfjölen (hqf.tlaNlan), fördes käblet under tryck fram
ock åter över bordet. Handtaget på rullfjölen var ofta utskuret i form av en häst ock kallades rullhäst (Øicialac'est).
Vid rullningen fattade man med högra handen om handtaget,
ock den vänstra lades framtill på rullfjölen. Denna primitiva
mangel kallades rulltyg (h,e'Alatqp). Grövre linne användes utan
vare sig "rullning" eller strykning efter tvättningen.
Vid strykning av tvätt begagnades strykjärn (sthOsayeut).
Strykjärnet bestod av två delar: "järnet", som var ihåligt ock
baktill öppet, ock lodet (köat), en massiv gjutjärnsklump av
passande form. Vid strykning upphettades lodet på spisglöderiaa ock sattes in i strykjärnet. Andra redskap vid glättning av linne omtalas ej, icke häller speciella redskap för
krusning av spetsar o. d. Strykjärnet användes mäst till
strykning av förkläden, dukar, näsdukar ock andra mindre
ock finare plagg. Skjortor ock linnen strökos sällan; det fick
i allmänhet vara nog med att de "rullades".
Att göra rent i stugan kallades att hydda till (hyda-k) eller
hydda av (hyda4,y). Lördagen var den egentliga rengöringsdagen; mitt i veckan förekom sällan någon noggrannare städning av rummen i huset. Karlar deltogo aldrig i sådant arbete.
Stuggolvet sopades i regel varje dag, något som nödvändiggjordes av att sänghalm vid bäddningen gärna följde med
7 Sv. landsmål 1935
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sängkläderna ock hamnade på golvet. Man använde en riskvast (4,0skcp4st) av björkris att sopa (Mba) med. , Sopen
(se. ban) togs upp med en sopekovel (sObashål) av trä, som
tillsamman med riskvasten förvarades i sopvrån (sQöbanGiusn),
vrån vid ugnen. Ofta nog samlades sopor från flera dagar
under dessa redskap i ugnsvrån. Lördagssopningen var betydligt grundligare än den, som dagligen värkställdes. Golvet
bestänktes med vatten, ock efter sopningen avlägsnades alla
sopor. Åtminstone till hälgerna plägade man grundligt skura
golvet. Härvid användes varmt vatten, ock jälpmedel voro
en halmviska (hålmvUka), sand (san), vitmossa (ivOclameis) ock
möjligen såpa (setyba). Skurningen gick vanligen så till, att
man med vatten sköljde över ett så stort stycke av golvet,
som man liggande på knä bekvämt kunde nå över med halmviskan. Sand ströddes över det vattenbegjutna området, ock
detta gneds därefter kraftigt med halmviskan. Hade man
såpa, fick denna helt eller delvis ersätta sanden. Med vitmossan torkades sedan vattnet bort. Stundom förekom det,
att hela golvet på en gång spolades över med vatten. Sedan
det därefter beströtts med sand, band den skurande en viska
under var fot, ock golvet gneds. under det att skurkringen
(skiyekopckhigan) förflyttade sig fram ock åter. Efter skurningen
släpptes vattnet ut genom ett hål i grundmuren, ock golvet
torkades av med vitmossa. Enär skurning var ett smutsigt
arbete, var den skurande klädd därefter. För att man efter
en dylik rengöring ej onödigt skulle smutsa ner golvet, som
åtminstone någon tid framåt fick ligga bart, placerades utanför dörren en matta av halm, på vilken man torkade av skodonen. När golvet så ånyo började bliva smutsigt, beströddes
det med sand, som vid behov fylldes på. Till söndagarna
strödde man hackat enris (etlnas) på sanden. Det låg i allmänhet ej kvar längre än till mitt i veckan. Sanden åter låg
kvar till nästa skurning. I regel spottade man på golvet; i
ett ock annat hus fanns dock spottback (spiztabetk), d. v. s.
spottkopp. Vid julen förekom mångenstädes halm som golvbeläggning (julhalm — yfflalici/m).
Stolar, bord, bänkar ock säten skurades i regel, när golvet
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skurades; sängar ock skåp däremot mycket sällan. Förfaringssättet var detsamma som vid vanlig skurning. Bordet hade
alltid samma sida av skivan upp. Efter måltiden tvättades
den i regel av med en trase (t/s9) doppad i vatten. Någon
skillnad i grundligheten av denna procedur vid olika tillfällen
omtalas ej. ' Duk på bordet var sällsynt; användes sådan, bestod den av grovt linne. Man åt alltid vid samma bord.
Lister ock målade ytor rengjordes försiktigt med halmviska
ock trase. Fönsterposterna skurades, så ock dörrposter ock
dörrar. Fönsterrutorna torkades av med trase, sedan de
tvättats med vatten. Väggar ock tak skurades två gånger
årligen, vanligen till jul ock midsommar. Spindelväv avlägsnades med en vinge (via) eller en kvast (kqetst). Skrapning
av väggstockarna med kniv omtalas ej. Ett par gånger om
året, vanligen vid jul ock midsommar, översågos i stugan befintliga rappade ytor. Lösa stycken av rappningen togos bort,
ock. hålen fylldes i på nytt ock vittades (dta 'vitlimma). Vitlimningen bereddes av kalkmjöl ock vatten. Man var ytterst
noga med att kalken var väl krossad. Vattnet blandades med
kalken till en deg, denna bearbetades med en träklubba
(titeekleiba) så länge, att man kunde vara säker på att inga
klumpar eller grova korn funnos kvar i den. Först då sattes
ytterligare vatten till, så att en lagom tjockflytande smet erhölls. Med en kalkborste (kålkbåsta) "vittade" man därefter
de befintliga murytorna. Så länge eldning i fyren pågick,
ansågs det i allmänhet ej löna mödan att vitlimma de partier,
som voro utsatta för sotbeläggning. Om eldningen fram på
sommaren avbröts, vitlimmades däremot även själva fyrställetl.
I eldstaden placerades då en lövruska, som vid behov byttes
om. Detta kallades att maja (nåja) i stugan.
Vädring, genom att fönstren öppnades, förekom sällan. Den
ventilation, som ägde rum, skedde genom dörren eller skorstensspjället. För att få frisk luft i stugan brände man stundom enris eller socker.
1) Annan färg än vit användes förr ej på muren. Numera förekommer det dock, att man bryter den vita färgen genom att bestänka muren med i handeln förekommande "blåelse".
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Utom hund, katt ock höns var det ej vanligt, att man hyste
in djur i stugan. Endast å smärre gårdar, där man hade få
djur ock följaktligen under stränga vintrar kallt i ladugården,
förekom det, att smådjur som kalvar, lam ock grisar tillfälligtvis togos in. Hönsens plats var under den väggfasta
sängen. öppningen framtill, alltså på den inåt rummet vettande långsidan, tillslöts av en bräda med utsågade hack,
genom vilka djuren utfodrades. Denna bräda kallades skamme! (skanial). Djurens föda placerades i en ho framför skammein. Lam gingo lösa i stugan, grisar ock kalvar höllos
innestängda i en bänk (bcegk), en lådliknande avbalkning i
vrån vid dörren. Den täcktes med ett lock. För att djuren
ej skulle kvävas, placerades mellan detta ock lådans kant ett
vedträ 1. d:
Ingen slakt av mindre djur företogs i stugan. På gårdar,
där särskilt kök fanns, inträffade vid stark köld, att slakten
företogs i detta rum.
För utrotande av flugor (fl,?'?„tor) användes flera medel. Det
vanligaste var, att de slogos ijäl med en flugemäck (flqicasmckb),
en på ett skaft av trä fastspikad läderbit. En flugsvamp
(kicasweimp), överhälld med grädde ock socker, ansågs även
synnerligen värksam mot flugor. Däremot kändes inget särskilt medel mot väggohyra.
På gårdsplanen gjordes, åtminstone på ställen med någon
ordning, rent varje lördag. Hällen framför ingången sopades,
ock gårdsplanen räfsades. Redskap, som under veckans lopp
använts ock på lördagen ännu stodo kvar på gården (gdyhan),
d. v. s. gårdsplanen, ställdes in i husen eller ordnades i
något hörn.
Soporna kastades ofta direkt ut på gården framför stugdörren. Nästan överallt förekom dock en särskild plats, avsedd endast för sopor, belägen vid gaveln på huset, sopdyngan
(sObadMn). Någon gång under året transporterades den bort.
I allmänhet gjorde man ingenting för att hindra, att den
spred dålig lukt.
Kärl för insamling av urin kallades pissbyttor (påsabisiton,).
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De voro tillvärkade av trä ock förvarades under sängen eller
i ugnsvrån. Pissbyttan var egentligen avsedd för barn ock
äldre folk i stugan. Männen brukade, innan de gingo till sängs,
kasta vatten eller pissa (påsa) stående på farstubron eller i
dörren, som ledde ut till gårdsplanen, kvinnorna "gingo ut"
strax vid sidan av ingången till huset. Särskilda anordningar,
exempelvis med torvjord 1. d., funnos ej å denna plats. I
övriga fall pissade man, var det föll sig. Avträde eller, som
det kallas, skithus (xidlup'As) saknades allmänt ända till för
ett 70-tal år sedan. Möjligen fanns i någon krok av gården
en stätta (sta), en stång mellan ett par i jorden nedslagna
stolpar i knähöjd eller något högre, som fick ersätta denna
brist. Fanns icke ens sådan, fick gödselstaden eller dyngan
(c/qpgan) göra tjänst som avträde. Avträdet — när sådant infördes — placerades antingen fristående i närheten av dyngan
eller vid gaveln till något uthus intill denna plats. Latrinen
stjälptes i dyngan. Arbetet härmed ansågs smutsigt ock utfördes vanligen av någon gammal gubbe. För barn ock
åldringar hade man, åtminstone vintertid, en med lock (lag)
försedd bytta (b4ta), som stod i köket eller i förstugan, om
sådan fanns, •ock tjänstgjorde som avträde. Efter avföringen
rengjorde man sig med fingrarna. Var man ute i marken,
tog man härtill gräs, löv, mossa 1. d.

Rsu m
Compte-rendu des recherches du dernier temps sur les dialectes populaires en Finland, par T. E. Karst en, pp.
5-15.
Fait suite au compte-rendu de Lundell dans le »Grundriss» de
Paul (Skand. Mundarten, 1891).
Deux fr&es-pre.dicateurs de Malung, par Emil Her len ju s,
pp. 16-21.
DRails de la vie religieuse du peuple. Le lieu de naissance des
freres Malung est une paroisse de la province de Dalaarlie,
Recherches sur les dialectes et les traditions populaires
de la Sukle, diriOes par les Archives d'Upsala pendant
rann& budOtaire 1934-35, par H. Gei je r, pp. 22-70.
Comme fonctionnaires et employs 'ont servi'les
me'mes personnes qu'auparavant. L'a ccroissement des
collections en notices et matftiaux de diverses sortes est considkable: entre autres 15,000 feuilles de r4onses å des questionnaires, plus de 9,000 feuilles d'annotations de folklore;
36,000 fiches de mots pour le dictionnaire; de plus un grand
nombre de dessins, de photographies, de mModies. V i s it es
3,717. Travaux et voyages des employ6 et d'autres
personnes (province par province). — Pour recueillir des textes
de dialectes on a achete' un grammophone nouvellement construit, lequel d'une manike excellente Mpond aux besoins. La
gravure sur m&al permet des rOetitions infinies sans alikations du son, et le parlant n'est point g&A par l'opftation de
la machine (elle peut opker sans que le parlant en sache den).
Afin de poser des fondements plus amples pour les recherches
historiques et comparatives, les archives se sont mis en rapport
avec des personnes spkialistes et des institutions conOnres
des pays voisins. Surtout s'est aablie uns aroite collaboration
'avec des cercles intkesAs celtiques de l'Irland. — Somme totale
de R ecet tes et dépenses des archives cour. 114,280: 31.
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Recherches sur les dialectes populaires des quatre provinces
mffidionales, diriOes de Lund pendant rann& budOtaire
1934-1935, par N. Lindqvist, pp. 71-81.
on o mi e: allocation du gouverneOrganisation et
ment 19,780 cour., du gain de la loterie de Htat 18,000 cour.
A c cr oissement des collections: entre autres 8,522 feuilles
in 4:o, 26,178 fiches in 16:o. Au questionnaire sur la distribution locale de certains mots on a regn des r44onses de 232
lieux (environ 5,000 feuilles). Compte-rendu des r e che rc h e s et tr av au x, district par district des quatre provinces.
L'institut de recherches sur les noms de lieux et des dialectes
å l'Ecole des hautes andes å Gotembourg pendant les
ann&s 1935-1936, par H j. Lindrot h, pp. 82-87.
Du gain de la loterie de r&at l'institut a pu employer pour
les recherches dialectales cour. 10,433: 83; pour des recherches
sur les noms de lieux 1,500 cour.; de plus on a recu d'autres
sources 4,275 cour. (done, somme totale 16,208 cour.). Vol. IV
de l'ouvrage sur les noms de lieux de la province de Bohuslän
est paru. On s'occupe d'un registre On&al des noms de lieux
de Bohuslän. Compte-rendu des tr av aux et de Va cc r oi ssement des archives.
Propreté personnelle et nettoyage de la maison, annotations
de S. Nilsson, pp. 88-101.
Les renseignements concernent la paroisse de Getinge de la
province de Halland, et se rapportent en On&al aux ans de
1865-1885.

Innehåll.
Nyare svensk folkmålsforskning i Finland. Av T. E. K a rs t e n. S. 5-15.
Fortsätter i fråga om Finland Lundells redogörelse för »Skandinavische Mundarten» i Paul's Grundr. d. germ. Phil. 1891.
Vid sidan av den egentliga folkmålsforskningen har numera
ortnamnsforskning fått en särskild ställning med egna metoder.
Två bröder från Malung som kolportörer. Av Emil He rlenius. S. 16-21.
Malung socken i Västerdalarna. En teckning ur allmogens religiösa liv.
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1934-1935. Av H.
Geijer. S.22-70.
Förvaltning, ekonomi ock personal. Av statsanslaget, 51,100 kr., gingo till löner till Geijer, Götlind ock Levander sammanlagt 28,456 kr., till övriga utgifter 22,000 kr. (till
resor 6,269: 95 kr., expeditionspersonal ock extra arbetsjälp
13,930 kr., materialier ock expenser 1,800: 05 kr.). Av lotterimedel tilldelades arkivet 80,000 kr. Av sådana medel ha för
dialektundersökningar använts kr. 40,234: 80, för folkminnesundersökningar kr. 28,494: 54, för gemensamma kostnader kr.
16,222: 79. Från Kopparbärgs läns landsting mottog arkivet
anslag å 3,000 kr. Ledningen av f olk minn esund er s ö kningen har fortfarande handhafts av fil. dr Ä. Campbell. Av
personalen ha säx avlönats av statsanslaget, sju av lotterimedel
för full tjänstgöring, säxton honorerats av lcitterimedel för delad tjänstgöring. Samlingarnas tillväxt ock anv än dnin g: tillväxt 73 anteckningsböcker från resor; grammatiska uppteckningar ock materialsammanställningar 658 bl.
4:o; lexikaliska ordsamlingar 109 bl. 4:o, 36,732 bl. 16:o, ock 5
band eller häften; oktavkort för ordboksmaterial 22,380; mono-

INNEHÅLL

105

grafiska uppteckningar ock skildringar (till största delen utgörande svar på frågelistor) 24 bl. folio, omkr. 15,000 bl. 4:o, 700
bl. 16:0; fria folkloristiska uppteckningar 291 bl. folio, över 9,000
bl. 4:o, 325 bl. 8:o, 340 bl. 16:o ock 12 häften; 54 svar på frågekort av serien 1-50; melodiuppteckningar 832 bl. 4:o; personock ortnamn 8 bl. 4:o, 119 bl. 16:o; excerpter omkr. 1,750 bl.
16:o; 739 bl. teckningar; 171 fotografier, 191 negativ samt dessutom smalfilmer; 47 fonogram ock grammofonskivor. Antalet
besök 3,717; utlånade nummer 1,689. Arkiv ar beten ock
materialets bearbetning: Omläggning ock utbyggning av realkatalogen har fortsatts; svar på frågekorten av serien 1-50 ha bearbetats i fråga om matlagning ock benämningar på husdjur; språkprov ha upptagits i talapparat. 8 nya
frågelistor i maskinskrift eller stencilering ha tillkommit. I övrigt märkas kartarbeten, föreläsningar ock seminarieövningar i
folkminnesforskning samt en serie radioföredrag över valda
landskaps dialekter med språkprov. Översikt över materialets
bearbetning, ordnad efter landskap; enskilda medarbetares värksamhet inom arkivet. Resor ock uppteckningsarbet e n: Ett flertal personer ha företagit resor i Sverige ock utlandet. Sammanlagd resekostnad kr. 18,242: 35. Slutsumman
av inkomster ock utgifter balanserar för arkivets alla kassor
tillsammans på kr. 114,280: 31. Härtill komma två enskilda styrelser för var sitt landskap, Östergötland ock Västergötland.
Då de apparater för täxtuppteckning, som arkivet förut ägde
(fonograf med vaxrullar) funnits mindre tillfredsställande,
enär dels den talande besväras av de yttre anordningarna (tal
framför lur), dels vaxrullens intryck vid ofta nödiga upprepningar (för transkription med bokstäver) snart förlora sin
skärpa, har under året efter en mängd undersökningar ock experiment, med biträde från Radiotjänst, inköpts en grammofon
med upptagning på metallskivor, förstärkare ock högtalare.
Mikrofonen kan maskeras, så att den talande icke alls störes,
ock täxter kunna upptagas, utan att den talande ens vet om det.
För folkminnesundersökningen har en vidare grund lagts
genom samarbete med andra nordiska länder (Ryssland, Finland, Norge, Danmark, Irland). I större omfattning har samarbete med Irland kommit till stånd genom Campbell och arkivarien 0. Sullivan från Dublin. Svenska metoder ha fått
tillämpning på Irland även i fråga om undersökning av folkmål, kartarbeten ock arkivteknik. I samband med Baltiska
institutets besök i Uppsala den 26/11-2/12 1934 anordnades genom arkivet en serie offentliga föreläsningar rörande ämnen
från arkivets arbetsområde.
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Årsberättelse från Landsmålsundersökningarna i Lund 19341935, av N. L indq vis t. S. 71-81.
Organisation, ekonomi, förvaltning: Statsanslag
19,780 kr. (varav 9,780 kr. utgjort avlöning åt föreståndaren);
lotterimedel 18,000 kr. Personal ock tjänstgöringsf örhållanden. Samlingarnas tillväxt, uppställning ock v å rd: under året ha tillkommit 5 h. 8:o,
77 bl. folio, 8,522 bl. 4:o ock 26,178 bl. 16:o. Katalogisering
ock registrering ha fortgått efter samma grunder som föregående år. Arkivarbeten, materialets bearbetning ock try cknin g: arbetena med den dialektgeografiska undersökningen ock ordboken över Vallda-målet i Halland
ha fortsatts. Insamlingsarbetet: på den ordgeografiska
frågelistan ha svar erhållits från 232 orter; på övriga frågelistor
ha 75 svar inkommit. Redogörelse lemnas härad för härad över
undersökningen i 4 sydsvenska landskap. Inkomster ock
utgifter i detalj.
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola mars 1935—mars 1936, av
H j. Lindroth. S. 82-87.
Organisation, val, antal sammanträden. Ekon o m i: av lotterimedel har Institutet haft att tillgå för dialektundersökningar (anslag för 1934 ock 1935) kr. 10,433: 83, för
ortnamnsforskning kr. 1,500: —. Institutet har dessutom från
andra håll mottagit sammanlagt 4,275 kr. att användas för olika
ändamål. Arkiv. Utförda ock igångsatta arbeten: 4:e bandet av Bohusläns ortnamn är färdigt, 5:e delen
under redigering. Namngranskningsarbetet för Post- ock
Telegrafortförteckningen har avslutats; utarbetande av generalregistret över länets ortnamn har fortsatts; förarbeten för tryckning av den bohuslänska ordboken likaså. Ledarens u nder visning ock resor.
Renlighet ock rengöring. Uppteckningar från Halland av
Sture Nilsson. S. 88-101.
Svar på Uppsala Landsmålsarkivs frågelista nr 9 , för Getinge
socken i Halland, väsentligen byggt på uppgifter av hemmansägaren N. J. Karlsson ock fröken Charlotta Christiansson.
Uppgifterna gälla närmast 1860- ock 1870-talen. Personlig renlighet ock rengöring i bostaden.
Résumé s. 102-103.
Innehåll s. 104-106.

Redaktion:
Professor J. A. Lundell i Uppsala med biträde av
bibliotekarie A. M alm i Lund ock professor T. E. Kar s ten
i Hälsingfors.
Som bidrag till täckande av tryckningskostnaderna för
årg. 1935 har tidskriften av statsmedel uppburit 5,400 kr., som
bidrag till kostnaderna för Swennings avhandling om Listermålet 1,000 kr. av Landsmålsföreningarna i Lund.

sig, att dialektsplittringen börjat redan tidigare ock att den på
halvön befordrats av olika etniska underlag.
Doc. Götlind vill för västgötamålens gruppering gå tillbaka till
stenåldern. Visserligen icke så, att vår tids skiljemärken skulle vara
så gamla, men i den mening att anlaget i karakter ock språk, i levnadsöden skulle gå tillbaka till så gamla olikheter, vilka efter hand
på språklig botten givit resultat, som vi nu observera. De två stora
dialektgrupper inom Västergötland, som Götlind konstaterar, skilja
sig väsentligen genom a-omljud av äldre kort u (i väster) eller frånvaro av denna utveckling, ko • :kvar; kvarstående y i väster, y > u i
öster: by-bu; gamla korta i- ock y-ljud kvar i väster, övergång till
O ock ö i öster: timmer-teminer o. s. v. samt åtskilligt annat. Nu
visa arkeologiska kartor, att Götlinds språkgräns i allt väsentligt
sammanfaller med gränsen mellan en bygd i väster, längs Göta älv
ock Vänern, där förhistorien under äldre stenålder presenterar en
fiskare- ock jägarbefolkning, ock den västgötska åkerbruksbygden i
landskapets mitt (med Falbygdsslätten) med en befolkning som under yngre stenåldern kommit söderifrån med boskap ock åkerbruk,
inom ett område som med sin natur icke lockat fiskare ock jägare.
Den gräns, som är gemensam för olika folkmål ock olika yxformer,
går i riktning norr-söder fr. o. m. Vadsbo t. o. m. Mark; den måste
vara äldre än häradsindelningen, emedan en mängd härader skäras
av gränsen.
.
.
Resultatet av Götlinds undersökning förefaller antagligt. Jag är
så mycket mera benägen att tro på det, som jag i min hembygd,
Södra Kalmar län, mött problem, som visserligen ej sammanfalla
med västgötamålens, men till god del likna dem. En milsbred
remsa på fastlandet längs Kalmar sund skiljer sig språkligt, arkeologiskt ock efter ortnamnen att dömma bebyggelsehistoriskt från
länets (speciellt Mörehäradernas) inre, västra delar. Kustlandet,
åkerbruksbygden, är enligt Åbergs kartor synnerligen rikt på fynd
från äldre stenålder, under det att de inre delarna, »skogsbygden»
eller — med ett nedsättande uttryck — »dasaböjdan», blott ha enstaka fynd att uppvisa. Ortnamnen, längs kusten på -by, ini landet
på bo(da), karakterisera det inre landet som nybygd, som koloniområde. Folkmålen, längs kusten med enkla vokaler: stå, ben
o. s. v., i det inre med genomgående diftongering, atau, bin, bomn
o. s. v., förbinda skogsbygden med Värend på andra sidan om den
nuvarande länsgränsen. Folkmålens frändskaper ta även här ingen
hänsyn till häradsgränser: den djupgående gränsen mellan sydsvenska
ock centralsvenska (götiska) mål skär N. Möre i riktningen österväster; gränsen mellan yttre ock inre Möremål går genom häradet i
riktning norr-söder. Kustbygdens namn på skogsbygdens invånare,
dagar, som äta havrebröd, som leva av kolning, tjärbränning ock
andra skogens näringsfång, innebar åtminstone i min barndom ingen
högre grad av aktning eller välvilja. — Jag har behandlat ämnet i
första årgången av Gustav-Adolfs-akademiens »Saga och sed».

De svenska problemen borde så till vida vara lättare att komma
till rätta med än förhållandena i det övriga Europa, enär vi icke
inom Skandinavien ha att räkna med något äldre främmande folkunderlag eller med någon invandring av icke-germansk-nordiska
stammar.

L11.
Våren 1936 ha två omfattande dialektmonografier publicerats
som akad. avhandlingar i Stockholm ock Lund:
Gert rud Ar esko g, östra Smålands folkm.ål. Inledning,
ljudlära, verbböjningen. Lund 1936.
Gösta Sj ö s ted t, Studier över r-ljuden i sydskandinaviska mål. Lund 1936.
För folklorister kunna prof. K. G. L indb lams uppteckningar i engelska Ostafrika (bantuspråk med engelsk översättning) vara av intresse:
Kamba folklore. I. Tales of animals. II. Kamba tales of
supernatural beings and adventures. III. Kamba riddles, proverbs and songs. Uppsala & Lund 1928-35. (Arch. d'audes
orientales 20). Pris för 3 hh. 12 kr.
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