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Två täxtsa m Ungar.
Bröllopedikter på dialekt och några andra dialektdikter från
1600- och 1700-talen efter förarbeten av J. A. Lundell m. fl.
samlade och utgivna av Bengt Hesselm an. Uppsala 1937.
Hugo Gebers förlag (distribueras i Kobenhavn av Levin &
Munksgaard). 22 + 568 s. 8:o. Pris kr. 9: 50.
Tillfällighetspoesien, speciellt till firande av bröllopp, begravningar
ock i akad. avhandlingar, hade som bekant sin blomstringstid under 1600- ock 1700-talen, ock åt densamma egnade sig även sådana i litteraturhistorien välkända författare som Sam. Columbus,
Runius, Lucidor o. a. Dessa dikter ha för eftervärlden i allmänhet
ett visst intresse genom de kunskaper, de ge om tidens seder, bruk
ock tänkesätt. Det största intresset för eftervärlden, för språkhistorien, äga de talrika dikterna på allmogemål, bredvid dalmålsscenerna i Prytz' "Komedi" om Gustaf Vasa, de enda prov
på sammanhängande täxter som vi ha från så gammal tid, för
det mästa av okända eller föga kända författare. Med kritik använda ge dessa dikter värdefulla upplysningar om äldre språkskick. Några äro tidigare omtryckta av Firmenich (i "Germaniens
Völkerstimmen" 3, 1854-66) ock av M. Weibull (1871, från Skåne
ock Bleking). På 1870-talet började Lundell låta avskriva dikter på
folkmål, som ingå i Uppsala Universitets samling av "personverser", ock det var hans avsikt att komplettera samlingen ock utgiva den i tryck. Annat arbete hindrade honom att utföra denna
avsikt. Sedan hans avskrifter (till antalet 85) överlemnats till
Uppsala landsmålsarkiv, ha de bl. a. tjänstgjort som underlag för
övningar i Nordiska Seminariet. Den ståtliga volym, som Hesselman nu utgivit, omfattar 147 dikter, därav 37 förut inom forskningen alldeles okända. De äro ordnade i tidsföljd, den äldsta
från 1668 (förf. till J. Biärghults ock M. de Valloies' bröllop, dalmål av S. P. Elfving), den yngsta från 1795 (tr. i Gefle, dalmål).
Representerade äro de flästa landskap i Sverige ock Finland, rikligast Dalarne ock Uppland. I Sverige saknas Dalsland, Halland, Medelpad, Ångermanland, Härjedalen ock Västerbotten. Efter täxterna
följa å ss. 533-568 Bibliograf. ock textkrit. anmärkningar, fyra olika
register samt "Preliminär lokalisering av dikternas språk". Utg.
förmodar, att flera dikter kunna finnas i handskrift samt i tidningar ock tidskrifter. Att editionen är gjord med utmärkt noggrannhet ock sakkunskap, behöver icke sägas. Utg. ställer i utsikt att senare i ett andra band ge en språklig ock saklig kommentar jämte översättning av svårare dikter, diskussion av lokaliseringsfrågor, språkliga översikter samt ordbok.
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Mattias Klintberg.
Spridda drag ur hans

liv 940

1847-12 / 7 1931.

Av LAJLA YAPP.
De mäst betydande Gotlandsforskarne äro P. A. Säve ock
Mattias Klintberg. Av den senares
synnerligen omfattande ock värdefulla uppteckningar rörande
alla sidor av öns folkliv har tyvärr ännu blott litet sett dagen i
tryck. Den teckning av hans
märkliga personlighet, som hans
dotter i det följande ger, bör
intressera alla, både lärda ock
olärda, idkare ock vänner av.
s<rensk folklivsforskning. (Utg.)

Mattias Klintberg levde ett långt, men i yttre avseende ej
synnerligen händelserikt liv. Med undantag av studieåren
i Uppsala ock ej fullt sju terminers tjänstgöring som extralärare vid Maria lägre elementarlärovärk i Stockholm, tillbragte han så gott som oavbrutet sin tid på Gotland. Hans
liv blir därför ett stycke Gotlandshistoria, alldeles oavsett
att han under årens lopp alltmer identifierade sig med sin
Gotlandsforskning.
Målet stod tidigt klart för honom, ock segt ock ihärdigt
arbetade han för dess förvärkligande. »Jag önskar all
möjlig framgång ock lycka till dina framtidsplaner för Gotlandsforskningen ock gläder mig mycket att snart få se ditt
ansikte igen, där jag nu vet att den gamla energien strålar»,
skriver professor Gabriel Gustafson i juni 1910 till M. K.»
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Fastän dessa planer närmast avsågo gotländsk forskning på
en »vidsträckt bas», hade hans djärvaste drömmar säkerligen
ett ännu vidsträcktare arbetsfält i sikte. Det skymtar här
ock där i vad han sagt ock skrivit. När professor Gustafsons
aska jordades på Visby gamla kyrkogård år 1919, yttrade
M. K. bl. a.: »Du ville bryta Din egen väg ock gjorde det
oförtrutet ock skickligt; men den tidens svenska s. k. vetenskapsmän, vilka hade att avgöra, om en sådan förmåga som
Din kunde förtjäna att tagas till vara, ställde sig avvisande
den ena gången efter den andra, ock följden blev, att Du i
främmande land [måste] söka Din lycka.» Det var för att
om möjligt förebygga sådan nödtvungen landsflykt ock för
att underlätta de mindre, men ofta trängande, behov av reseunderhåll, tryckningskostnader o. d., som M. K. genom understöd från en under åratal hopsamlad fond ville värka.
Själv hade M. K. i unga år erfarit, hur ekonomien kan lägga
sin förlamande hand på företagsamheten: »Just i dag har
jag återlämnat IV ringens senaste uppsats i tyska. En av
pojkarne hade beskrivit en resa, som han gjort på Rhen.
Han hade varit en månad på tysk botten, alltså nästan lika
länge som jag. Man har fått leva på svältföda i den vägen
all sin tid, ock det är icke roligt, att känna den betänkliga
bristen», skriver han i febr. 1912.2
En av de yngsta i en stor barnskara, föddes M. K. i Närs
prästgård den 9 okt. 1847. I mycket hade han troligen ärvt
laderns läggning, hans sinne för språk ock hans håg för
slöjd ock idrott — fadern vann en pilkrans för simning under
sin Uppsalatid. M. K. blev däremot aldrig jägare som fadern,
farbrodern ock kusinen Oskar. Hans bästa minne av en
jaktfärd till Karlsö, dit han som pojke fick följa med, var —
utom de roliga historierna — de petrifikater, som han hittade
där. Fadern hade varit oförsiktig i affärer, ock fastän det
nog alltid fanns gott om mat i prästgården — När ansågs
på den tiden som det »fetaste» pastoratet på Gotland —
räckte pängarna ibland ej till för kläder ock skolböcker. En
gång bad M. K. sin mor om en latinsk grammatika, ock då
hon, i brist på kontanter, sökte trösta honom med ett äpple,
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kastade han i vredesmod äpplet ifrån sig, så långt vägen
räckte. Det var modern, Antoinetta Agrell, som slutligen
redde upp affärerna ock genom otrolig sparsamhet ock
energi lyckades betala sin mans skulder ock t. o. m. lösa in
syskonens arvedel i Agrellska tomten vid Södra Kyrkogatan
i Visby, där hon dog 1874. Hos M. K. kan man spåra å ena
sidan en naturlig frikostighet utan gräns — »knussel» var
med det värsta han visste, — å den andra en sparsamhet in i
minsta detalj, ock den överkänslighet, som kunde komma
fram, särskilt när det gällde pänningfrågor, hängde nog samman med bittra besvikelser i unga år.
Det skulle dock vara oriktigt att föreställa sig barndomen
annat än som övervägande lycklig, ock trots skuggsidorna var
kärleken till det gamla hemmet stor. I brev till fästmön
skriver han på tal om vigsel i Klinte kyrka: »Jag kan så väl
förstå, hur Du skall sentera både det högtidliga ock vackra,
i allt vad Du skrev om, där uppe i kyrkan. För egen del
skulle jag knappt lita på mig själv under liknande förhållanden; kan Du det, så rättar jag mig så gärna därefter. Vad
Klinte är för Dig, det var När för mig.» 3 Då han år 1927
varit ute för att ordna med föräldrarnas grav på Närs
kyrkogård, skriver han: »Det var roligt att fortfarande höra
bevis på Närboarnas vänlighet mot den gamla prästfamiljen.» Under påsklovet 1904 hade han ock lärovärksadjunkten
Skoglar hållit föredrag på landsbygden. »Mitt för Lillrone
veko vi inåt skogen ner till ån, där vattnet brusade ock
kvarnarne snurrade kring. När jag ser rinnande ock lekfullt vatten, blir jag alltid glad. Det lärde jag mig av
Närsån, som flöt utanför vår grind. S. ock G. hade inte så
litet roligt åt mig, ty jag höll mig så nära strömmen som
möjligt för att riktigt kunna se alla svängar, ringlar ock
skutt», berättar han i brev strax efteråt.»
Familjen Klintberg härstammade från en gotländsk bondesläkt, men hade genom gifte fått ett ock annat icke-gotländskt inslag. M. K:s morfar var komministerson från
Halland. Han bosatte sig i Visby som färgare ock blev ägare
till Agrellska gården. Farmodern åter hette Fåhrus, ock
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hännes stamträd visar på utländska såväl som på fåröiska
rötter. Det är ej otänkbart, att M. K:s ovanliga vitalitet ock
hans spänstighet var ett påbrå från hännes släkt. Hännes
far, prosten Olof Fåhroeus, var enligt Kinbere »en sprittande
glad sällskapsmänniska», i vars hem vid Österport i Visby
fanns ett av de två första »pianoinstrumenten» på Gotland.
Prostinnan Klintberg f. Fåhraeus bodde under sin änketid
i Närs prästgård ock brukade berätta sagor för barnen. Hon
dog under ett besök hos dottern i Valls prästgård 1854. M. K.
fick två dagars lov från skolan i När för att följa med på
begravningen. Där »uppmanades den lille Mattias, som var
mycket kvick i benen, att dansa för de närvarande. Solodans utförde han den tiden ofta vid bjudningar. Han minns
särskilt i den stora salen vid Österlings i Stånga, där då länsman Åkerman bodde.»6 Han brukade också »roa tjänarne
ock andra med att predika, steg upp på en pall, iklädd ett
svart förkläde som prästkappa, ock predikade väldeligen. » 7
Att hans sällskapstalanger även längre fram kommo till användning, kan man förstå av brev från en kamrat, adresserat till Paris 1879: »Jag skulle önska se Dig i sällskap med
gubben de Lisle ock hans familj Du sjunger väl 'Meissnergubben' ock dansar på klackarne för dem emellanåt.»8 Ock
i dagboken för 1876 återfinnes ofta »sjöng jag Meissnergubben» vid besök hos syskon ock vänner på landsbygden. Man
får intrycket, att prästgårdar ock lantgårdar ock köpmanshem vid hamnarna utgjorde en enda stor familj, där gästfriheten satt i högsätet ock dörrarna alltid stodo på vid gavel.
»Meissnergubben» återkommer ännu år 1916, då doktor
N. G. W. Lagerstedt ber M. K. om upplysningar rörande »en
lustig visa», som »du, när du på 70-talet tjänstgjorde i
Stockholm, föredrog i Stockholms läraresällskap. » 9
År 1855 kom M. K. till Visby för att undervisas av sedermera pastor Lange.i° Året därefter intogs han i Visby skola,
»där han trivdes gott. Särskilt minns han, att där slogs
väggpärk.» Kort innan han fyllde åttio år, talar han ofta
i brev om pärkspelet. »På samma sätt som Erik"- intresserar
sig för det engelska bollspelet, svärmade jag för pärkspelet,
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ock hade jag inte ett krokigt finger på var hand, skulle jag
säkerligen ännu deltaga i spelet.»" En av hans skolkamrater
var 0. F. Hedström", en lång ock spenslig pojke, för vars räkning »Masse» allt emellanåt var till hands med sina kraftiga
nävar, i fäjderna på skolgården, ock tog tag å den svagare
kamratens vägnar. Deras vänskap fortsattes livet ut, ock ett
oavslutat brev till M. K. låg på skrivbordet, när doktor Hedström år 1925 avled i Stockholm. M. K. var med ock sjöng
i kören, då det nuvarande lärovärket invigdes år 1859. I juni
1866 tog han där studentexamen, samtidigt 'med sin kusin
Oskar Klintberg', ock tillsammans stego de, med var sin rökta
skinka på ryggen, i land vid Riddarholmen för att fortsätta
till Uppsala.
Vad »Lasse»" ock »Masse» betytt som rolighetsministrar på
Gotlands nation, kan man gissa av det mångfärgade skimmer,
som ännu omstrålar deras namn hos några av barnen till
deras studentkamrater.
Gotlands Nations protokoller bjuda endast på magra uppgifter från studentåren, men de äro dock ganska upplysande.
M. K. tjänstgjorde både som fanbärare ock klubbmästare, ock
då han hösten 1870 avsade sig det senare uppdraget, funno
revisorerna klubbkassan i ett »blomstrande tillstånd». Själv
vitsordar M. K. senare som revisor »den ordning ock överskådlighet, varmed räkenskaperna blivit förda, [liksom] det
goda skick, i vilket kassorna under [dåvarande kurators, doc.
F. Nilsons] förvaltning kommit». I februari motionerade
K. om ändring vid tillsättandet av Gotlands Nations stipendium, så att senior skulle äga tre, junior två ock recentior
en röst. Förslaget, som tydligen gick ut på att öka de äldre
nationsmedlemmarnas inflytande, avslogs efter »en längre diskussion». Däremot vann hans motion att skaffa ett nationsalbum »allmänt bifall», ock förslaget att bereda den gamle
vaktmästaren »någon lämplig belöning för långvarig ock trogen tjänst» antogs »med acklamation». Det var samma vänliga hänsyn, som t. ex. kom honom att gå med en stor vetekrans på en bricka hela vägen ut till fattighuset i Visby, där
vår gamle urmakare hamnat på sin ålderdom.
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Efter avlagd fil. kandidatexamen i januari 1872 blev M. K.
i april samma år anställd som extralärare vid Maria lägre
elementarlärovärk i Stockholm. Där tjänstgjorde han till dec.
1876 med ett kortare avbrott, under vilket han var sin äldste
bror bejälplig med att staka järnväg mellan Dannemora ock
Harg. Friluftslivet ock utsikten att genom ett bättre avlönat
arbete än extralärarens kunna betala sina studieskulder lockade
honom under några månader bort från katedern. Hans tjänstebetyg från Maria, som, att dömma av domkapitlets protokoll,
jämte provet tycks ha förvärvat honom adjunktur vid Visby
lärovärk i okt. 1876, innehåller. bl. a. följande: [att M. K.]
»med ett allvarligt ock värdigt väsende förenar ett hurtigt
ock muntert sinnelag, städse kärleksfullt behandlat ungdomen,
vars stora tillgivenhet han tillvunnit sig, alltid med största
ordentlighet, särdeles villigt ock plikttroget, med det mäst
°sparda nit ock berömvärd skicklighet alla sina åligganden
fullgjort.»" Säkert är, att han under sina Stockholmsår förvärvade vänner för livet, ock bland hans brev finnas flera från
elever ock kamrater vid Maria skola. »Vi ha haft mycket
tråkigt, sedan magistern reste ifrån oss»", skriver en pojke
hösten 1877, ock 1891 kom ett porträtt från en, som »hade
det aldrig förgätna nöjet att vara Eder lärjunge i Maria
skola. »17 Själv skriver M. K. år 1904 till en av döttrarna: »Du
kan inte tro, vad det gläder mig. Det är som att. uppliva min
egen Stockholmstid, som var så glad.»"
. Visby lärovärk tog hans bästa krafter. Där tjänstgjorde han
från jan. 1877 som adjunkt, blev vik. lektor i levande språk
1886 ock ordinarie 1888. Dessutom var han rektors skrivbiträde 1883-1900 ock bibliotekarie 1884-1912." Då han år
1912 blivit pensionerad, skriver han i september: »Underligt
förefaller det att sitta ock höra skolklockan utan att behöva
passa på tiden, men det är skönt att kunna gno efter tycke
ock smak.»" I jan. 1905 skriver M. K. till Hedström: »Under
julferien har jag varit otroligt lat. Detta betyder ej så mycket,
om det bara är lättja; men jag fruktar, att det snarare är
årens tyngd, som gör sig kännbar, ock då är det värre.»'
»Att Du känner de sista åren i skolans tjänst något tunga,
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ehuru Du haft ock väl ännu har ett ungdomligare lynne än de
flästa, kan jag väl förstå», skriver f. rektor G. Jacobson till
M. K. från Kristianstad i juni 1909." Ock han tillägger: »Den
ändrade undervisningsplanen kan icke vara ägnad att förljuva
årens börda.» M. K:s åsikter om de nya förordningarna framgå
av följande utdrag ur hans brev: »Sedan den sista, vedervärdiga skolordningen kom ut med bestämmelser om häjdlöst
grammatikplugg ock skrivning oupphörligt, har mitt kurage
ej räckt till för mer än det nödvändigaste» [i fråga om Laumålet]." »Min tro är, att skolor, som ej stå alltför mycket
under statens tvång, utan kunna röra sig med en viss frihet,
hava många ock stora fördelar framför dem, som måste underkasta sig nådiga reglementen ock dito kontroll t. o. m. i minsta
detalj, om vederbörande så finna för gott. Hittils ha flickskolorna haft jämförelsevis stor frihet att ordna sina förhållanden, ock därför har deras utveckling gått lyckligt ock bra.
Jag tror också, att man i allmänhet är belåten med dem, ock
att ingen förnuftig pedagog skulle vilja lägga på dem några
strama tyglar. I fråga om de blivande samskolorna åter kan
man frukta, att de komma att inrättas efter den gamla modellen, som firat sina triumfer i våra utmärkta h. allm. lärovärk;
så vida man icke kan hoppas, att det kvinnliga elementet skall
lyckas sätta en annan prägel på dem.»" Hans elever, som
kände till hans förmåga att sätta skräck i den, som kastade
sten eller latades, anade nog ej, att han med tanke på sina
egna pojkstreck ock på deras beständiga grammatikplugg,
kunde utbrista: »Stackars sorkar! Jag undrar, om de ha
något roligt nu för tiden.»"
Det förefaller nästan, som om de vikariat, han långt senare
åtog sig, hade lockat fram hela hans spänstighet från tidigare
år, då det byråkratisk-pedagogiska reglementet ännu ej gjort
sig allvarligt kännbart. Doktor C. J. Bokström har meddelat
följande »intryck av morbror Masse som lärare från de dagar,
han vikarierade i tyska, jag tror det var i tredje klassen. Han
skilde sig grundväsentligt från flertalet av mina lärare, som
inte gjorde stort annat hela lektionen än kontrollerade, att vi
lärt oss läxan hemma, vilket ju var föga givande för den, som
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läst på. För M. K. fick vi bara ett par rader i läxa. Sedan
drillades vi under lektionen med högläsning i korus, med
samtal på tyska etc., varvid det var särskilt noga med tonfall
ock uttal. Dessemellan motionerades det då ock då, vilket
brukade inledas av orden: 'Nu sträcker vi på oss, go' härrar.'
Jag minns, att jag tyckte, att det var väl använda ock lärorika
timmar. Hans häftiga humör har jag inte något minne av från
de lektionerna.»" Ett eko från samma lektioner finns i brev
från M. K.: »I går råkade jag tre mammor, ock de hade mycket
att berätta. 'Det var då för väl, att vi inte fick lov den timmen', var pojkarnas omdöme. 'Tänk, mamma, att få skratta
hela tiden, bara skratta.' Vad som mindre tycks ha fäst sig i
deras minne var, att vi värkligen gnodde ordentligt ock redde
ut frågorna.»" År 1920 skriver M. K.: »Du må tro, att jag till
ock med knogat i skolan i st. f. min andre efterträdare. Pojkarne fingo sträcka på sig, ock det tyckte de om. I Ring IV lät
jag dem översätta en mängd små meningar, som jag använde,
medan jag ännu gick där på allvar. Det blev bockar i mängd.
[I går] mötte jag Stig Vejlens, som var borta hela tiden, ock
han bad att få komma ock skriva 'de där punkterna'. Förmodligen ha kamraterna talat om, att det var en nyttig övning, ock
det gläder mig.»" År 1924 var han med om studentexamen.
Under hela hans tjänstetid hade den varit en svår pärs, ock till
frukost brukade han bestå sig en flaska porter, i vardagslag
fanns det ingenting annat än mjölk att dricka. »Såsom ett egendomligt ock säkerligen ganska sällsynt å propos kan jag nämna,
att bland de nyblivna studenterna var H. B. H a n satt på skolbänken ock jag i katedern, varande bror till hans mormors
mor.»" Då han vintern 1926 för sista gången blev anmodad
att vikariera, skriver han: »Åtskilliga roligheter har jag sedan
hört omtalas.» En av småpojkarne hade berättat hemma: »Jo,
så kummar den gamle gubben med sitt långe vite skägg in
[längden på skägget berodde ofta på att M. K. tyckte, att barberaren var oskäligt dyr], ock vi undrade: va skall det här
bli av? Men det fick vi se det. Vi tyckte först, att han såg ut
som en sån där julgubbe.» Det var ganska arbetsamt att sköta
de talrikt besatta avdelningarna, men alla voro så flitiga, upp-
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märksamma ock vänliga, att det var ett sant nöje att göra deras
bekantskap.» » Han var då ej långt ifrån 80 år.

Sommaren 1876 besökte M. K. för första gången Lau i avsikt att studera språket. Han tog in hos Fie-Lars, där sedan
Jakob Karlsson blev måg i huset. Bland några blyertsanteckningar förekomma följande uppgifter: »låg ute på rak" med
gubben Hallbjensen, Rudin & Ahlberg, utm. v [åder], kommo i
land kl. 5, vandrade runt stranden, tog ett bad, gick hem under
Laubackar.» M. K. har berättat, att han fick hålla anteckningsboken gömd under sätet i båten, medan han skrev upp fiskaregubbarnas karakteristiska fraser. Dagboken fortsätter: »på
häusating" hos Masarve. Hedström & jag vid Koparve jälpte
till med majstången. På kransgille" vid Koparve, dansade.
Hos , Gannor ock gick igenom ordboken. — Till Alskog prästgård ss Louises ombud vid av- & tillträdessynen. — På Laubackar & plockade petrifikater, samlade fullt med sorkar,
som jälpte till». Det är tydligen minnet av denna stenplockning, som ligger till grund för V. Mannegards träffande beskrivning på vårs av »Masse Klintbar».» Alltjämt framgår
det av dagboken, hur M. K. sökte upplysningar i första hand
ock själv deltog i både arbete ock lek. Han »fungerade som
bruttbonde", ock [hans syster] Tilda klädde bruden. Spelade
boll. — Hos Gannorgubben & slutade Rietz." — Sletkarlar" vid
Fie. Jälpte jag kärringarna räka." — Hos Bjergesmor & frågade om ord. — Jälpte Fiefolket rymma hö.» — Gick omkring & bjöd Laubogubbarne till kalas. — Bryggde punsch.
Kalas. Åtskilliga Närkar & Laubogubbar. Mycket trevligt.
Spelade boll.» I jan. 1877 var han åter i Lan före vårterminens början ock vandrade »under Laubackar i hiskliga snödrivor». Under det korta besöket »var Oskar Ahlström hos
mig ock språkade, fick reda på många ord.»" Härmed började det långa samarbetet dem emellan, vilket enligt Ahlströms
egen utsago aldrig störts av något missförstånd: »De har aldri
vart någå misshällihaitar uss imillum. Han var kårt, män han
var rättveis.»
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Våren 1879 skriver M. K. ett upplysande brev till sin •systerdotter, fröken H. Arweson. Han berättar först med stor glädje
om det nyss beviljade stipendiet till en utrikes resa ock fortsätter: »Under julferien var jag en vecka i Lau ock gjorde
nya, värdefulla anteckningar. Bland annat började jag tillsammans med Ahlström genomgå svenska akademiens ordlista
för att se efter, vilka ord han kände till. Vi hunno 50 sidor på
3 dagar. Det torde behövas inalles 5 veckor till rästen; men
när det skall hinnas med, är en annan fråga. Gubben Säve
ock jag ha nu blivit goda vänner. Också har han fått svar på
tal så hederligt, att han nästan måste bli hövlig. Jag har åtskilliga gånger varit uppe hos honom på senare tiden ock kitlar
honom ibland med ett pergament, som han ej sett förr. Nu
stå alla hans folianter till förfogande; nu vill han, att vi skola
arbeta tillsammans, nu skäller han över Pariserfärden i sommar, »Du skulle hällre slå Dig ner ute i Näs»" etc. Allt detta
är fullkomligt i enlighet med min egen önskan, men jag får
uppskjuta med glada funderingar, tils jag ej behöver knoga
extra. De extra lektionerna ock temaböckerna pina alldeles
ut en stackare. Emellertid ser man, hur tiderna kunna förändras. Jag trodde aldrig, att Säve ock jag skulle kunna
komma att dra jämnt. Tacksam var han också, för att han
blev tillsagd att vara med på en lärareklubb, där jag är klubbmästare. Gubben Herlitz" var enligt gammal praxis också med
ock var så trevlig ock glad, som jag knappt sett honom förr.
Han sjöng Bellman nära ett par timmar, med ackomp. av
Söhrling (basfiol) ock Söderberg" (violin) — minsann ingen
dålig musik.»" Brevet omtalar också, att M. K. på väg från
Lau i jullovet skulle besöka Florsen" för att få honom in till
Visby på Knutsdagen.
Just vid den här tiden låg nämligen M. K. i underhandlingar
med Julius Bagge" om utgivandet av polskor från Gotland.
Hans egna brev ha ej kunnat uppspåras, men det är lätt att
sluta sig till deras innehåll, tack vare Bagges svar. Som dessa
brev" även ur musikhistorisk synpunkt torde ha sitt intresse,
meddelas följande utdrag. 17 april 1878: »Jag tror mig (av
Edert brev av 11 dennes) finna, att Ni livligt delar mitt in-
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tresse för den i våra bygder ännu levande folkmusiken. Jag
kan ej annat än på det högsta uppmana Er att fullfölja företaget att uppteckna Gotlandspolskorna. De äro, kanske m.
und. av dem från Värmland & Dal, de måst karakteristiska
vi äga. Jag ber särskilt få betona vikten av att de upptecknas,
eller in. a. o. bevaras från glömska. Kunna de publiceras, desto
bättre. Dock fruktar jag, att detta fordrar ett mecenatskap,
som ej vem som hälst kan ikläda sig. Jag tror ej, att för närvarande någon större allmänhet kan vinnas för dessa folkmelodier i deras naturliga skapelse, ock det är ju i denna vi vilja
hava dem för oss, icke populariserade genom något slags
arrangement.» 29 maj 1878: »Vad det första mig tillsända
manuskriptet beträffar, är det ej i skick att utgivas. Där finns
ej en enda beteckning av stråklägen, nyanser, tempi m. m.
Själva spelsättet måste återgivas. Däruti ligger lika mycken
karakteristik som uti själva melodierna. Att återgiva allt är
visserligen icke möjligt, ock man torde liksom i några nya
zigenarvisor av de Sarasate» få säga: 'detta skall spelas på
samma sätt, som zigenare spela.' Fast jag ej helt gillar det nu
sända, vill jag dock ej uppgiva saken, ock vore mycket ledsen,
om jag skulle mista Ert understöd.» 10 april 1879: »Äntligen
har jag fått första häftet av Gotlandspolskor färdigt ock
skickar härmed 30 expl. Jag skulle gärna sänt direkt till befordrare av företaget, sådana som Herlitz, Fredin», Enderberg
m. fl.; men det är ju egentligen Er jag har att tacka, ock
Ni får i tur till dem förklara den skuld, i vilken företaget hos
dem häftar. Jag ville gärna dock, utan att förtörna Er, betaga
Er en liten illusion. Ni får ej hava så höga tankar om dessa
polskors originalitet, som ej är sådan, att de kunna vinna någon
publik i Frankrike eller Tyskland. Utan tvivel kommer här det
folkliga fram, men det är ej av den betydelse,. att det skall
väcka 'fransmäns ock tyskars förvåning'. Förh [hållandet] med
Grieg» ock Svendsen är ett annat. Vissa rytmiska ock melodiska
drag äro där värkligen nya för det musikaliska medvetandet.»
6 aug. 1879: »Sedan jag sist skrev, har jag varit några dagar
i Visby. Tyvärr fick jag ej höra Florsen, ej häller sammanträffa med Enderberg. Av Herlitz ock Söhrling fick jag dock
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ett ock annat uppslag. Jag torde därefter sända andra häftet till tryckning. [Detta] blir mycket intressant. Ett expl. av
första kom av en tillfällighet i händerna på en fransman —
musicien enra0 — som ögonblickligen rekvirerade det andra,
ock han skall där finna mycket mer egendomligt. Allt, vad
som icke är vanlig musik, kitlar f. n. smaken. Ett större intresse kan Ni dock ej. räkna på.» När den första spelmanstävlingen år 1908 gick av stapeln, stodo vi i kretsen av åhörare ute i Skolbetningen. M. K. nämnde då, liksom i förbigående, under en av pauserna: »Sådana här spelmanstävlingar det ville jag få i gång på 70-talet, men då gick det inte.»
Ock han tillade med vemod: »Man har varit före sin tid.»
Hans uppmaning till publiken att understödja Bagges publikationer infördes i Gotlands Allehanda ock beskrives av AnrepNordin såsom en »märklig» recension.'
Ett brev från Bagge till Paris slutar med att vidröra M. K:s
familjeförhållanden: »Jag betygar mitt deltagande i den smärtsamma förlust, som drabbat Er under Er resa. Er bror torde
haft många uppriktiga vänner i Visby. Hans frånvaro beklagades allmänt under min därvaro.»" Brodern Vilhelm, som
lovat ta hand om M. K:s affärer under resan, hade godjärtat
stått honom bi under Stockholmsåren, när »kassan var tom»,
ock även hans svåger Arweson hade mer än en gång underlättat finanserna med ett lån. Nu kom under vistelsen i Paris
det ena sorgebudet efter det andra. Den förre hade efter en
svår sjukdom avlidit, ock den senare hade förlorat sin förmögenhet. »Det är just ingen fröjd att i främmande land, bland
obekant folk ha sådant att gå ock ruva på; likväl tror jag,
att det varit värre att på nära håll se eländet», skriver M. K.
till sin svåger i Ljungby." Mitt i sina ansträngningar att se
ock höra så mycket som möjligt måste M. K. nu finna utvägar
att täcka de utgifter, för vilka stipendiet, såsom han från
början haft klart för sig, ej kunde räcka till, ock samtidigt funderar han, hur han bäst skall kunna jälpa syskonen i Visby.
Ett av hans förslag framgår av brev från hans syster Selma:
»Det var bra snällt utav Dig, kära bror, att Du vill äta hos oss.
A [rweson] går mäst tyst, jämt hemma med sina bekymmer. Det
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har varit ett svårt år, måtte det kommande icke bliva värre.»"
Med ekonomiska bekymmer runt omkring sig syntes honom
vid hemkomsten från den med glada förhoppningar anträdda
resan möjligheterna att utföra en språkvetenskaplig undersökning mer avlägsna än någonsin. Han övertog förvaltningen av
det gemensamma mödernearvet, Agrellska tomten i Visby, ock
gjorde allt för att underlätta sin systers börda. Hon skriver
under sommaren 1880: »Järtligt tack för det livande brevet.
Du är alltid lika snäll, borta eller hemma, mot oss, här är allt
tomt efter morbror Masse.)" Ett av syskonbarnen skriver
många år senare: »Ännu en tjänst vågar jag be om, ty jag
känner sedan gammalt till morbrors stora tjänstvillighet.»"
Den Agrellska egendomen vållade honom stora bekymmer.
Efter fämton års förvaltning föreslog han arvskifte ock erbjöd
sig att lösa ut syskonen, liksom hans mor på sin tid gjort,
för att sedan på eget ansvar kunna företaga nödiga reparationer. Hans äldste bror, Anton, ansåg emellertid, att »så
länge någon närmare anhörig är i behov», egendomen skulle
stå för deras räkning »ock all avkastning tillfalla dem.»" Att
på avstånd bedömma förhållandena hade sig ej så lätt, ock
M. K. hoppades, att de på fastlandet bosatta syskonen skulle
resa över ock se med egna ögon. »Jär de se, att [d]i kummar,
så kan de nuk händ, att vör gläidar' äut pa När, sum de ännu
haitar älta gammält; män de far bero pa daim, förstas, um ä
bläir av, de skudd var rolit ti var i fylgä»', skriver M. K. till
Fie-Jakob i juli 1895. Men Anton kom inte, ock det beramade
syskonmötet blev ej av. I stället blev det ett svårt missförstånd,
ock de två bröderna träffades aldrig mer. »Med ledsnad ser
jag, att Du har haft ock har mycket besvär ock bråk med de
gamla affärerna», skriver M. K:s syster Amanda från
Ljungby i april 1897.' »Att Lovisa [den av systrarna, som
enligt moderns testamente erhållit särskilda fördelar] fortfarande gör det tungt för Dig, beklagar jag. Försök, om möjligt
är, att ej bry Dig om eller tänka på vad hon säger, ty hon är
nog fortfarande sjuk ock lider måhända lika mycket själv,
om ej mer.»" Ock några månader senare: »För Ditt yttrande
om min beredvillighet tackar jag Dig ej mindre. Det gjorde
2 Sv. landsmål 1936
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mitt gamla järta så gott, att jag ej kan finna ord att tolka,
vad jag då kände. Måtte alla de intrasslade bestyren rätt snart
få ett slut 1 Jag önskar det allra mäst för. Din skull. Att Du
ej tröttnat långt före detta, förvånar mig värkligen.»" Tyvärr
kunde varken M. K. eller de lagliga myndigheterna följa det
goda rådet att behandla systern såsom »fortfarande sjuk».
Jag minns ännu, hur M. K. kom hem efter ett av sammanträdena, upprörd ock utpinad. Han kom in i det s. k. mellanrummet i vår våning i Agrellska gården. Just där vid bordet
kom M. K. fram till mig ock sade med stark rörelse: »Lilla
Natte, du får lova mig, att aldrig gräla om pängar, jag ville
få det här klart nu, så att ni skulle slippa en gång i framtiden.»
»Att egendomen äntligen blev såld, ock det på ganska fördelaktiga villkor, var säkerligen det bästa. De romanska valven
måste lämnas åt sitt öde», skrev Anton, när D. B. W:s" sparbank inköpt tomten. »Ingenting hindrar emellertid, att banken
säljer tomtplatsen till Dig, ty den övriga delen blir nog tillräcklig för bankhus.»" Att M. K. ej mindre än brodern önskade
göra det bästa möjliga för de övriga syskonen, framgår av den
myckna korrespondensen. Men han hade samtidigt haft förhoppningar om att kunna bevara de egendomliga gamla byggnaderna ock den vackra trädgården, med rosenkvarteret inom
sin oval av vita liljor ock de ståtliga valnötsträden, där stararna
om våren byggde i starstunkarna. Att nu övertaga halva tomten ock uträtta något med den, medan ett modernt hus med
tinnar ock torn växte upp i det forna jordgubbslandet, det var
mer, än M. K. kunde våga sig på. Efter några år i en rymlig,
men föga bekväm våning återvände dock familjen till den
»gamla gården» ock hyrde den ursprungliga våningen till långt
in på 1920-talet. Trång var den, men »på samma gång så förunderligt rymlig», ock många äro de, som minnas gästfriheten
i de soliga rummen. Där fingo ännu barnbarnen leka bod
med cigarrlådor ock granna papper, ock nere på den stora
öppna gården fingo de, liksom många andra småttingar, segla
med barkbåtar i de stora bläckkaren, som tillvärkats för att
skölja petrifikater i. Material till flädermärgsgubbar ock nötsnurror fanns så gott som alltid på lager, ock andra enkla
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leksaker förfärdigades också efter behov. M. K. var »för oss
båda en värklig ljuspunkt under Visbytiden genom den idealitetens glöd, som strömmade oss till mötes i hans person. Ock
hela Ert hem, där särskilt jag några gånger fick vara med i
riktigt vardagslag, tycktes mig vara en ljuvlig hamn, där man
kände sig vara bland goda, uppriktiga ock glada vänner»,
skriver fröken Kerstin Wall."
I ett redan citerat brev från 1879 omtalar M. K.: »Med nästa
termin väntas Majken Sundahl hit som lärarinna, ock blir hon
säkerligen en utmärkt ackvisition.»' Att hon även skulle bli
den goda genius, som i alla skiften stod honom bi, visste han
ännu ej. Några år senare skickar han hänne följande biljett:
»För nio år sedan överlemnades åt mig dessa handskar i ett
högtidligt ögonblick med följande ord: 'Jag ger Er dessa
handskar för att lemna dem åt ett fruntimmer, för vilket
ni hyser en oinskränkt högaktning.' Jag har gömt dem
tils nu ock bjuder dem härmed åt Majken.»" Att hon efter
någon tvekan — det Klintbergska lynnet både värmde ock förskräckte hänne, ock hon hade betydligt mer sinne för studier
än för hushåll — tog emot handskarna ock handen, som gav
dem, ångrade ingen av dem. Med nytt mod började M. K.
arbeta på Laumålet ock sin doktorsavhandling.
Under höstterminen 1884 låg han i Uppsala, ock i mitten av
dec. disputerade han, med »Laumålets kvantitet ock aksent»
som ämne. »Jag betonar, att Du varit drivfjädern till hela
företaget, ock jag är glad nu efteråt, att det varit så svårt, ock
slutligen däröver, att det lyckades»",, skriver han till sin fästmö.
Breven före disputationen gå ofta i moll, men då ock då träffar man på en tongång i dur: »Nordlander" tror, att den här
skriften kommer att göra epok på -sitt sätt, ock han blev strax
livad att sätta Ångermanländskan på noter. Fyra exemplar
kommo nyss ifrån bokbindaren.. Håll till godo med det första!
Bara ett dygn behöves för att klarera saken. Nog är världen
ett besynnerligt ting, ock människan det konstigaste djuret.
Tycker man sig då själv vara konstigare än andra, så blir det
riktigt klimax i underligheterna. Du skrev om porträtt, men
nu är jag värkligen ett magert nöt.»'
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Sommaren 1885 vistades M. K., liksom året förut, en tid på
Fårö: »Fakta överträffade förväntningarne. Du kan ej tro,
vilka legioner av ord som dansa ned på papperet varje dag.
Ock ibland dem en väldig massa, som åtminstone i mina ögon
ha en mycket åldrig prägel. Därmed menar jag ej uråldriga
namn på byttor ock spann o. d., utan sådana ord, som på grund
av sin form utgöra länkar i en stor kedja av besläktade stammar, ock genom vilka man kan komma en mängd språkliga
gåtor på spåren rörande ords samhörighet, övergångar i betydelsen o. s. v. Jag är för okunnig att dömma därom, ock det
skulle för övrigt vara omöjligt att under den här hastigheten
i arbetet hinna reflektera över slikt. I går arbetade vi som
karlar, 18 sidor genomgingos i st. f. annars 14. Möjligen
kan jag på det viset hinna slut på ordlistan, men därtill fordras
värkligen makalös ihärdighet, ty det tröttar att sitta så många
timmar varendaste dag. Åtminstone skulle jag önska städningen i biblioteket, när jag kommer in, totalt åt fanders. Jag
funderar ibland på att det skulle vara så trevligt att ha [Dig]
här ute, t. ex. nästa sommar; men återigen så tror jag, att Du
skulle få mycket trist. All min strävan går nu ut på att få den
här stommen färdig. Till sist torde det bero kanske bara på
några timmar.»" Ett av breven från Fårö skrevs den 5 juli ock
börjar med att citera de två första raderna av Runebergs dikt
»Den 5 juli»: »Vi ha i dag en ovanligt varm, 'solig ock strålande dag, just sådan jag tänkt mig den 5 jul i. På den här
dagen brukar jag slå mig ner någonstädes i det gröna ock läsa
nämnda stycke.»" År 1927 kom brev från Lau, där inledningen
är en variant av det, som sändes från Fårö fyrtiotvå år tidigare: »Det är den 5te juli nu. Efter gammal vana har jag
redan läst det stycket på morgonkvisten, ock jag kan också
med sanning citera en annan strof: 'Nu lyser julisolen klart.'
Efter en kall ock ruskig vår tyckas vi nu fått vår första, varma
sommardag.»" — »Det gläder mig, att ungdomarne tycka om
poesi», skriver han 1924. »Jag minns, hur glad jag var, när jag
vid 10-11 års ålder lyckades på bokauktion komma över en
samling dikter av Tegnér, Runeberg, Franzén m. fl. Poesien
har förljuvat många stunder, men jag har haft rätt stora ford-
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ringar både på innehåll ock form.»" Då doktor F. A. Bather"
ville ha förslag på en svensk dikt för att översätta den till
engelska, tog M. K. fram Viktor Rydbergs Jubelkantat ur bokskåpet, såsom varande med det vackraste han visste på svenska.
Han citerade även gärna Schiller. Hur ofta han än läste Wilhelm Tell eller Maria Stuart i skolan, var hans beundran
för Schillers diktning lika stor. Det är helt naturligt, att han i
minnesorden över professor Gustafson skulle citera de ord,
Schiller lägger i den skotska drottningens mun, vars sista
önskan stämde så väl med hans. Ock »gamla elever på östra
Gotland» sände på 80-årsdagen ett leve »för gamle Masses
fana. Du darfst sie zeigen, denn Du trugst sie treu.»

Från slutet av 1880-talet fick framför allt Laumålet lämna
material till språkforskningen. Jakob Karlssons vidlyftiga korrespondens började år 1889." I M. K:s brev till honom förekomma ganska ofta förklaringar, varför det går så långsamt
med arbetet: »Fö mi ha de vart mik bråttum hail täidn. De
ha vart så mik skrivning för skolns räkkning, sått de minstä,
sum ha kumm i frågän, de ha vart ti sta jär u gär någ för mi
självar; u de jär änd de, sum ja hälst skudd vill gärä. Män så
jär de, när (r) 'n int ha rad. De rna ik bläi någ bättar ätta(r)
handi.»" — »Um ja skudd liv så läng, att jag far pension u kund
bläi än duktu gubbä, sum ännu årkäd någä, da skudd ja int
var latar. De skudd bläi o läivstäids arbet ihop. U da håppäs
ja, att ingän av uss har någ skuldar älla trässår till betalä.»"
3 juli 1892: »U så tänkt ja, att de någän gang skudd bläi färdut
i fornsal'n, u därför ha ja vart där ner mik mikä.»' Som
intendent vid fornsalen hade M. K. fått ännu ett extra arbete: »Ner äi fornsaln star nå gamm spandlvang'n u säir
kålur äut, u Bjärgäs slidn jär int sämmar me karm u akstol.»'
Det skulle troligen ha varit klokt, om han ej på fornsalen offrat
så mycken tid ock energi. »Det är min privata åsikt», har
apotekare John Hamner meddelat mig, »att M. K. ej var rätte
mannen att vara museiintendent. Han hade sitt temperament
emot sig. Han var ej tillräckligt smidig, ihärdig ock tålig för
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en sådan befattning. En titt in i hans eget lilla museum visade
ock, att han ej alls förstod att ordna gräjor trevligt ock praktiskt. » 82 Utan hans samlarenit skulle dock kanhända mycket
av värde gått förlorat — han lyckades t. ex. hopbringa en
omfattande samling gamla fiskedon, något som kritiken på
sin tid knappast fullt erkände; men det språkliga arbetet skulle
ha vunnit så mycket mer på en bestämd begränsning.
Att ihärdigheten ock entusiasmen i vissa fall räckte till i
häpnadsväckande grad, kan man ej betvivla, då man t. ex.
sett den samling Gotlandica, som i väldiga lådor forslades ner
till arkivet i Visby. Böcker ock tidskrifter, som till synes ej
hade något som hälst samband med Gotland, hade en eller två
papperslappar inlagda som märke, ock mycket riktigt stod där
en uppsats eller kort notis, som rörde förhållanden på ön.
År 1913, för att nämna ett exempel, hade M. K. sett i en tidning, att The Burlington Magazine »innehåller en: vänlig anmälan av Johnny Roosvals »Die Kirchen Gotlands». »Såsom samlare av Gotlandica ock ägare av R:s bok är jag naturligtvis
intresserad att få denna lilla skrift också — kanske bara några
sidor i ett häfte. »83 Genom att gå igenom böcker ock tidningar,
som tillhört gamla Visbybor, lyckades M. K. rädda hela
årgångar av sällsynta tryckalster, ock på antikvarisk väg skaffade han ända från Holland upplagor av Visby sjörätt, för
att få en fullständig serie därav. Man förstår, att hans idé
med att samla böcker var dels att bringa tillsammans Gotlandica, dels att rädda undan förstörelse allt, som kunde ha
något värde, ock låta det efter handen komma på sin rätta
plats. Ett tredje motiv var att skaffa den facklitteratur, som
var nödvändig för det språkliga arbetet, ock han beklagar för
J. K.", att Söderwalls ordbok över svenska medeltidsspråket
kostar mycket, även om den kan fås för halva priset. I brev
från 1912 berättar M. K. med stor belåtenhet om ett besök av
riksbibliotekarien Dahlgren: »Han blev så intresserad ock var
så tacksam [att få se en holländsk pergamentskarta fr. 1690
över Java]. Kartor äro just hans force; det visste jag. Någon
kopia finns inte i Kgl. Bibl., men väl ett liknande kartblad, som
utgör fortsättningen av detta norrut. Jag föreslog, att han
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skulle tala med Steffen' ock bjuda oss något i bytesväg, ock
så kommer det nu att gå.» Själv ägde M. K. en kartbok från
1706. »Den kände han häller inte ock ville naturligtvis förvärva den. Han erbjöd sig att sända hela deras duplettkatalog,
så att jag kan få välja Gotlandica. »86 överbibliotekarien Andersson tackar den 17 april 1916 »för den rara boken, som en Din
unge landsman lämnat mig välbehållen. Jag har mycket att
tacka Dig för: inte bara för gammal god vänskap, utan också
för mycken ock vänskapsfull välvilja mot gamla Carolina under
min tjänstetid. Du har för rästen alltid varit Dig lik: samme
oförbrännelige, osjälviske entusiast för det allmänna bästa.»"
I M. K:s sätt att samla böcker fanns det således metod, men
brist på tid ock utrymme — kanske ännu mer än bristande
förmåga att trevligt ordna dem — hindrade honom att någonsin äga en homogen boksamling, till värklig glädje för honom
själv ock andra. Frågade man däremot om något, kunde han
nästan alltid hitta svar på frågan, även om det tog grundlig tid.
Vad han själv en gång skämtsamt skrev om »den stora värkstaden där nere»", var för besökande endast alltför ofta påtagligt: »Nu får jag snart inte rum själv i detta kaos.»'
Utom böcker ock fornsaker fanns där nämligen uppstoppade
fåglar ock prässade växter samt fotografiska attiraljer av
många slag, de tre sistnämnda led i det alltomfattande ordboksarbetet. Sist, men icke minst stodo där petrifikatskåp i
dubbla rader. »Du känner min talang att samla ock samla,
ock aldrig få nog», skriver han i mars 1904. »Det är snikenhet, men av oskyldigt slag; den skadar ingen. Ock fastän jag
tycker, det är roligt att ha dem ock att beundra naturens konst,
så ha de dock icke förvridit varken huvudet eller järtat. Om
det gällde att sälja eller skänka bort hela kalaset för att skaffa
våra små snälla tösar hyggligt ock trevligt fram i världen, så
skulle jag icke tveka ett ögonblick, ock skilsmässan från mina
förstenade vänner skulle inte kännas synnerligen tung. Men
nog kan det hända, att jag dagen därpå började samla på
nytt.»" Man bör komma ihåg, att tanken på naturskydd i motsats till museiförvaring då ännu knappast trängt sig fram.
M. K. ansåg, att hans petrifikatsamling borde vara ekonomiskt
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värdefull, han hade blivit erbjuden att sälja den i sin helhet
till Tyskland, ock han hoppades, att den till slut skulle bli ett
gott arv för familjen. Han tillvärkade hundratals askar av sinnrikt vikta papper ock berättar 1921 om sitt sätt att ordna petrifikaterna i dessa efter storlek: »Tid kräver det, ock jag har undrat inför den gamle geologen Figge", om det vore en riktig metod. »Absolut», svarade han." Man måste ju tro, att doktor
Fegr2eus ej ville skämta. För M. K., som icke var geolog, ock
vars intresse för petrifikater snarare var estetiskt än vetenskapligt, hade det ända sedan barndomen varit ett nöje att leta fram
vackra Orthis eller Spirifera i lergropen på Laubackar, ock
vart han kom, gjorde han sammaledes. »Hubbasgubbän var
vör u u hälsäd pa», skriver han till J. K. 1894. »Ja har aldri
vart'n så naug förr. Ja matt ret lyft pa myssu för'n, för ti
fa go täur me stainplukkningi.»" Det är ganska märkvärdigt,
att de pojkar, som jälpte honom plocka ute i Lau på sjuttiotalet, skulle upptäcka ock lägga på minnet den beundran ock
undran, som naturens, ej mindre än konstens mästervärk
väckte hos honom: »Um an undarli stam, han iblant kumdä
pa, blai han gladar u kundä ei soljausä sta u funderä, lains
stainen an gang hadd kumm till.»" Ännu ett skäl hade han att
plocka petrifikater. Det var för hans lättrörliga sinne en lisa
att dra sig undan från det levande livets häftiga kamp till
dessa förstenade varelser, vilkas strider för länge sedan voro
överståndna. Ock så låg han där ock plockade i gamla, slitna
kläder ock Lyandersmors" handflätade, spräckliga hatt, medan
lärkorna drillade ock solen sken, så som den kan skina ner
på Laubackar vid högsommartiden.
Det stod klart för M. K., att utgivandet av hans vidlyftigt
planerade ordbok, med alla önskvärda illustrationer, måste bli
ett dyrbart företag. »Vad nu mina luntor angår, så har A. U.
nu satt sig i spetsen för en insamling i England, ock det är
snarare sannolikt, att företaget lyckas än tvärtom», skriver
M. K. till Hedström i mars 1904. »Efter mycken tvekan har
jag beslutat att akceptera deras plan att publicera värket på
engelska, naturligtvis med en engelsk medarbetare.»" Några
månader senare vidrör han samma fråga: »Måtte det bli något
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resultat!» — »När det gällde att få exempel till regeln: 'g är
alltid hårt, även framför len vokal', kom jag att tänka på
gimbar 'young female sheep', samt gimbalamb, vilket senare
ord för en engelsman bör vara särskilt intressant, eftersom
-b ännu uttalas här. [Jag] drog mig till minnes, att jag äger
ett engelskt dialektlexikon, present av Mr. Bather, ock så
började jag bläddra på måfå. Snart nog hittades ordet: Gimmer 'young female sheep', ock glad var jag. Men kan Du
tänka, att när jag bläddrade baklänges, så stod där Gib-a-lamb
med samma betydelse. Då tog jag mig några glada skutt ock
var vild en stund. Är inte det mer än en lyckträff, att slik
överensstämmelse kan råda? Jag föreställer mig nästan, att
några gamla gutar rest över till England för att sälja 'gimbalainb', men fått snuva på Nordsjön ock vid framkomsten endast
kunnat frambringa giba.»" Planen att publicera på engelska
visade sig emellertid outförbar, ock M. K. stod på samma
punkt som förut, medan materialet ock drömmarna växte i
kapp, men nu alltmer ställda på framtiden. Värkligheten ock
missräkningarna tryckte dess mer.
Även i fråga om Gotlandsfonden var han besviken.
Han hade nog hoppats, att efter Laubornas offervillighet deras
exempel skulle följas över hela ön. »Det stora flertalet förstå
ej, vad saken gäller. De samlas på auktioner ock köpa småsaker ock värdelöst kram för ett högt pris; 200-600 kr. i en
socken för missionen ock negerbarnen! Men de ha mycket
ringa uppfattning av mina planer, eller av kulturhistoria eller
vetenskap i allmänhet. För några år sedan föreslog jag en
dam, bördig från Gotland, att hon skulle bli medlem av vår
lilla förening. Det kom inget svar. När hon dog ett år senare,
lämnade hon efter sig 650,000 kr. Vid mina föredrag i våras
kommo dussintals barn försedda med var sin ett-öring. De
förstå inte, att sådant är ett bevis på förakt, fastän de ej
mena det.»" Han fick många olika svar på sina inbjudanden
till »Sällskapet för Gotländsk Forskning»: »Jag finner årsavgiften för hög. Jag håller, som Du möjligen vet, på att sätta
i stånd en förfallen gård ock påträffar dagligen ock stundligen
bevis om att forntidens människor ock alla de företrädare,
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som här trampat marken, gjort ofantligt litet i kulturellt hänseende.»" Från Lars Kinberg kom avgiften ock tack för den
vänliga inbjudan. [Jag] »är i stället glad däråt, ty eljest hade
jag ej fått ditt glada ock friska brev. Det är, som hörde ock
såg jag Dig, när jag läser det ock läser om det.»"' Från konsul
C. J. Björkander kom en väl motiverad kritik av M. K:s
»uttalade klander emot gutarnes passivitet» — »ganska stort
ock oegennyttigt är det arbete ock den tid, Du nedlagt för den
omskrivne idéen. Om Du ock andra lärde karlar ägnat Edra
krafter åt gotländsk forskning ock dithörande syften, så hava
andra fått ägna sitt arbete åt Gotlands framåtskridande ock
materiella utveckling, vilket nog är lika nödvändigt, även om
detta ej beaktas av de s. k. lärde. Det är nog bäst, att envar
följer sin bana, utan att den ene klandrar den andre.»101 •
Att M. K. ej ringaktade andras ärliga yrken, framgår bl. a.
av de värser, han tillägnade silverbrudparet Björkander på
90-talet. Han uttryckte vid ett studentmöte saken så, att »vi
borde lämna något annat minne efter oss, än att vi sammanträffat för att äta ock dricka».' Ingen senterade bättre än han
»den härliga slionsaften»10», som kokades upp till soppa eller
»röd gröt», ock vid ett kalas ute på landet njöt han till den grad
av att gå ock plocka i »stickelbärsbuskarna», att han ock en
frodig gammal Visbydam hoppade i kapp nere i gångarna för
att rå med så mycket som möjligt. Samtidigt trivdes han
bäst hos dem, »för vilka maten inte är huvudsaken». Hur
han innerst kände det, uttryckte han i »det första brev med
något slags innehåll, som jag sänder, nu när Du är borta på
allvar. Har man skaffat sig en bestämd åsikt, så händer det,
att man stöter på motstånd, då det gäller att genomdriva den.
Andra kunna ju framställa goda skäl för en mening, som
står i strid med ens egen. Vidare kan man stöta på dumhet,
envishet, liknöjdhet. Jag kan någorlunda förstå, hur en livskraftig, varm fosterlandsvän skall känna det, när allt pekar
mot upplösning ock undergång. I smått får man efter hand
erfara, hur mycket kan vridas på sned. Det går lätt att vid
en diskussion bli för het, men därmed skadar man snarare
en god sak, ock resultatet blir ofta motsatsen till vad man
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kunnat önska. Det är i detta hänseende, jag skulle vilja tillråda Dig att 'ha akt uppå Dig själv', icke därför att något fel
av Dig är begånget, utan därför att jag för sent fått en vink
därom för egen del. Följden har därför mången gång blivit
ett nederlag. Det beror så ofantligt mycket på sättet här
i världen. »104
År 1909 utgav M. K. »Anteckningar om Gotland» på egen
bekostnad. Ett par år senare erbjöd sig biskop von Schkele
att söka utvärka ett anslag »såsom bidrag till fortsättning av
Ditt mycket förtjänstfulla arbete». — »Nog är det bra vänligt av honom», skrev M. K., »men jag går ock våndas, vad
jag skall svara. Skall något ordentligt uträttas, behövei jag
tjänstledighet ock vikarie ock dessutom medel till jälpare ock
sagesmän, ock det k a n man inte hoppas, då man vet, att
slutsumman blir så stor.»»" Han erhöll ett anslag på 925 kr.,
ock i dec. 1911 utbrister han: »Om jag bara vågade sluta
skolan med nästa vårtermin 1»"' Skulle han offra 2,000 kr.
i inkomst eller »ett arbetsår till det kulturhistoriska arbetet» ?1"
Han valde det förra alternativet, ock därmed blev bygdeforsk ningen för honom huvudsak. 1914 utkom »Spridda drag ur
den gotländska allmogens lif». Statsbidraget räckte ej till
tryckningskostnaden, ock hans egen lätta pung fick släppa till
rästen. Enbart fotografierna hade dessutom »kostat [honom]
många steg ock många kronor».'
Det är ej lätt att förklara, varför han med det rika material,
som han samlat direkt från källorna, icke lyckades i tryck
åstadkomma mer, än han gjorde. Avståndet från fastlandet
bidrog givetvis till att han alltmer kom att gå i sina väl tilltrampade spår. Vad han skrev måste även, för att uppskattas,
läsas med något av den glöd, som värmde hans egen själ ock
oförbehållsamt kom fram vid hans föredrag ute i socknarna.
»Hans strålande humör ock massan av historier, han strödde
omkring sig, gjorde alla glada», berättar fru Susie Fjällbäckl"
om en skioptikonförevisning i magasinet på Ljugarn, ock
skollärare Söderdahl har i Gotlands Allehanda' beskrivit, hur
han vid föredragen i Lau ej alltid kunde bemästra sin rörelse.
Många av hans brev äro skrivna med en fart, som endast då
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ock då lyckas tränga igenom alla de hinder, vilka i form av
bearbetningar, tillägg ock strykningar stängde vägen till den
tryckta sidan.
»För några månader sedan var det ännu en förhoppning, att
jag till den rätta dagen skulle hinna få färdig en bukett under
form av 'Förteckning på gotländska växtnamn': men det var
så mycket, som kom emellan, ock även det hoppet kom på
skam. Likväl tror jag inte, det skall dröja länge, innan listan
föreligger renskriven.»" Under flera år figurera växtnamnen ofta i brev. För att kontrollera dem samlade han ett
herbarium i tre exemplar ock berättar tacksamt, hur en
ung 'man från Norrlanda, som varit med på hembygdskurserna i Hemse, på eget initiativ rest ut till Sudergårda
på Fårö för att skaffa honom ett exemplar av ska" Lolium
temulentum. En annan gång beskriver han följande episod: »Vårt första sammanträffande var ytterst komiskt.
Jag satt ute i Mor Linas' brygghus med mitt herbarium
ock förevisade blommorna för tre pigga ock intresserade
Laubogummor för att få veta bondnamnen. Under tiden sparades det inte på skrattsalvorna.»" Det var just under ett större
glädjeutbrott, som härrarne gjorde sin entré, ock situationen
var i allas ögon pängar värd. Ännu långt in på 1920-talet
håller han emellertid på med växtnamnen: »Sedan lektor Stolt'
sett igenom herbariet, anser jag mig kunna sätta i gång slutrevideringen. Om jag är flitig, bör på 4-5 månader åtskilligt
medhinnas.»" Åldern började dock ta ut sin rätt. »Jag har
länge varit ensam om saken, fastän jag märkt, att en har
varit för litet», skrev han redan 1918 till överbibliotekarien
Andersson.' Under en kort tid fick han sedan en utmärkt
medjälpare i fil. mag. Nils Carlsson', en göteborgare av gotlandssläkt, som utan att förtörna M. K. lugnt ock oförbehållsamt kunde säga sin mening, ehuru M. K. annars var mycket
känslig för kritik. M. K. blev vid ett annat tillfälle så förargad,
när ett misstag påpekades, att han tog hela sitt växtmanuskript
ock utbrast: »Ja, men det duger väl ändå att brännas». Tyvärr
bortrycktes Carlsson helt plötsligt av spanska sjukan, ock det
lovande samarbetet blev avbrutet. M. K. sörjde honom ej blott
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som medjälpare, utan som vän. Flera intresserade vänner i
Uppsala visade M. K. en outtröttlig uppmuntran, men den
kom för sent. Hade prof. Lindströms välvilliga försök att
skaffa honom ett stipendium under hans tidigare språkstudier
lyckats, eller hade något anslag på 90-talet underlättat hans
ekonomi så pass, att han kunnat undvara de 175 kr. om året,
vilka utgjorde hans arvode som rektors skrivbiträde, kunde
sakerna möjligen tagit en annan vändning ock bitterheten att
vilja, men ej kunna känts mindre svår. Han gladde sig som
ett barn över anslag från »Lars Hiertas minne», men t. o. m.
då kände han »skulden» såsom en tyngd. '
Under vintern 1916 tillbragte han flera månader i Lau för
att studera fiske ock andra sysselsättningar. »Livet på landet
om vintern har också sina behag. Spinnrocken, väven, brasan
ock allting annat inomhus, ock så alla 'äutorkar'' av växlande
art, däribland kanske snar-119 ock notdragning. Om kvällarne
kan man läsa högt Fältskärns berättelser m. m., vilket roar
lantborne mycket.»" — »Gotländingarne äro bortskämda,
ock de förstå inte, hur väl situerade de äro med avseende på
mat ock dryck, ock det är skada. Men hur skall man kunna
övertyga dem därom, utan att de få se, hur folk lever i andra
delar av världen? Samtidigt äro de ofantligt snälla ock välvilliga ock tåliga. Så t. ex. köpte min värd för en tid sedan
två små grisar. Han betalade 20 kr. stycket; nu äro de döda
båda två, men man får inte höra ett ord av beklagande över
den stora förlusten. »»» Han lärde sig laga nät ock binda knutar,
fastän svårigheten med greppen till en början gjorde honom
undersam. Men så upptäckte han, att hans ovana grepp
lockade fram hittils okända tärmer ock uttryck: »Jag har
skrattat åt [Bobergs] svar ock var mycket glad över mitt misstag.» En dag stod han med några bönder i fyra timmar på
isen nedanför Nöibro "2 för att fiska. »Tyvärr var det vatten
på isen, ock som mina stövlar inte voro vattentäta, blev jag
genomvåt med detsamma, men jag led intet men av vattuprovet. Jag fotograferade några intressanta situationer, men
har ännu inte haft tid att framkalla plåtarne.»1" Mörkrummet
i Lau bestod under mång/P år av en minimal förstuga Med
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dörrar åt tre håll, vilka, för var gång det användes för fotografiska ändamål, måste täckas av tjocka filtar. Lampan ock
de olika vätskebaden placerades på stolar ock pallar, ock ett
par vattenspann fyllde behovet av tillopps- ock avloppsrör.
»Nu vore det en härlig sak att ha ett litet krypin på Backen;
där man kunde magasinera allt, som hör till ämnet»124, skrev
M. K. under sina strövtåg 1916. År 1921 erbjöds han av kommunen att köpa en liten stuga med tillhörande ladugård för
100 kr. »Skulle man sålunda sent omsider få eget tak över
huvudet? Men det blir därefter.» Marken hade han ägt i
många år, ock skolbarnen hade planterat tallar ock granar
på den av fåren avgnagda betesmarken. M. K. hoppades där
kunna framtrolla en pärkplats i stället för alla ängar, som
lagts under plogen. »Det var gripande att se honom med
ömhet ock kärlek visa, hur mycket det trädet eller den busken
vuxit sedan sist. Ville alla vårda sin mark ock sina minnen
som han, då såg här annorlunda ut.»' Ingen taggtråd eller
andra ogästvänliga stängsel hindrade framfarten över Backen.
Vem som hälst kunde ostörd vandra däröver. Den typiska
Gotlandstunen' avstängde området från grannarnes beteshagar, men mot vägen låg allt öppet, ock kanske var det delvis
därför, som ingen ville störa eller ofreda. Så småningom inreddes den lilla stugan till sommarbostad. Doktor Otto Jansel" har
meddelat följande belysande episod från ett söndagsbesök hos
honom. »Då vi på förmiddagen sutto på en gungbräda vid
stugan, kom, rätt som det var, en i grova, men präktiga kläder
ock putsade stövlar klädd man med utseende av till hälften
bonde, till hälften fiskare ock slog sig ned på brädan. Han
talade en starkt utpräglad gotländska. Något ärende angav
han ej. Var det månne en granne, som endast ville hälsa Guds
fred på söndagsmorgonen? Efter en stund kom ännu en liknande gotländing ock slog sig ned på brädet hos oss, blott,
som det syntes, för en hälsning. Efter ytterligare en stund
sutto ej mindre än tre genuina gotländingar på brädet. Då jag
tänkte, att de sannolikt av min närvaro hindrades från att
framföra något gemensamt ärende till Masse, gjorde jag en
•
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liten tur till trädgården. Vid återkomsten voro såväl Masse
som främlingarne *försvunna. Var är Masse? Jo, på vindsrummet. Där fann jag dem i full värksamhet. På Masses
begäran hade de kommit för att ingående omtala, hur en del
äldre fiskredskap hade använts ock huru deras olika delar
benämndes. »128
Fröken Gudny Boning' ger i brev, skrivet omedelbart efter
besök i Lau i aug. 1925, en annan bild av M. K:s värksamhet.
»Vi fann honom mitt ibland sina luntor. En stor pergamentsbok i urgammalt band var fullskriven med hans prydliga piktur. Det är en förteckning över gotländska växter jämte deras
namn, användning, färg-, läkemedels-, trolldomsörter m. m.
— en hel kulturhistoria alltså. Han talade om, hur han genom
att lägga ett gott ord för en bonde, som ville låna pängar i en
bank, fick bonden meddelsam angående uttrycket »laupe
sal»', som han rakt inte förut kunde få folk att tala om. Han
arbetar jämsides med detta på ett arbete om gamla fiskredskap.
Det är en forskargärning av allra högsta mått, ock de former,
i vilka [den] utföres, är de allra enklaste. Ett litet rum i en
den torftigaste stuga, ett bord täckt av papper, en dålig, öppen
bokhylla, några packar av Fie-Jakobs gamla brev, en rad små
anteckningsböcker — fattigt, torftigt, men upptäckarens ock
vetenskapsmannens eld lyste upp det hela som en sol.»'
Överstelöjtnant E. 0. Bratt har meddelat mig sina intryck
från olika besök i följande hågkomst: »En junidag 1900 mötte
jag, en fjortonårs pojke ock mycket sjösjuk, första gången
farbror Mattias Klintberg på Visby kaj. Han var då en man
i sin krafts bästa dagar, bred ock kraftig, ock ur det skäggiga
ansiktet blixtrade ett par ögon, vittnande om en inre eld, som
jag sedan aldrig glömde. Under några månader hade jag förmånen att få vistas i hans omedelbara närhet. För fjortonåringen var livet ock dess betingelser ett jämförelsevis enkelt
problem. Men jag tror mig kunna säga, att den som i hög
grad lyfte på slöjan för det komplicerade sammanhang, vari vi
framleva vår tillvaro, var farbror Mattias. Intet av naturens
mångskiftande drag var för ringa att fånga hans intresse. Den

32

LAJLA YAPP

opraktiskhet, som man gärna förbinder med forskarnaturer,
var honom främmande. Åtminstone de gamla gotländska värktygen hanterade han med stor färdighet. Temperamentsfull var
han, men temperamentet synes mig hava varit en logiskt nödvändig del av hans personlighet; utan det hade han icke varit
den han var. Ock han var frisinnad i den meningen, att han
ägde ett friboret svenskt sinne. Med sitt exempel visade han
sina medmänniskor pliktuppfyllelsens väg. Efteråt har jag
mången gång tänkt på hur väl man kunde på honom inpassa
de Tegn&ska orden:
Här vandre fri ock stolt bland fjällarna en ätt,
som självmant gör sin plikt ock kräver ut sin rätt
ock i sin enfald vis, uti sitt armod ärad,
omfamnar faran glad ock döden oförfärad.
28 år senare. En het julidag kom jag cyklande till Lau för
att uppsöka min gamle vän. Gammal, grå ock bruten satt han
i den miljö, som var honom kärast, böjd av de förgängelsens
krafter, mot vilka vi kämpa förgäves. Men ur blicken talade
mycket av det förgångna ock mäst kanske hans järtas godhet.
Även om krafterna sveko, fanns dock det gamla intresset för
allt ock alla kvar. Mäst kretsade de dock om Laubygdens företeelser. Åter ock åter kom han tillbaka till dess av honom så
älskade särdrag. Men genom allt kände jag den varma vänskap, han ägnat mig sedan barndomen ock vilken bestod, fast
ett drygt kvartssekel låg bakom sammanträffandena. Jag hade
svårt att slita mig ifrån honom. När avskedsstunden var inne,
visste jag, att nu gällde det ett farväl för alltid. Så blev det
också: nästa gång stod jag vid hans kista.»'
M. K. beklagade mer än en gång, att då man som han hade
så »många intressen för s ak e r, blir det svårt att även räcka
till f ör per sone r, särskilt då i båda fallen ekonomien
kommer med i spelet. Något kan ju emellertid åstadkommas, om viljan är god.»1" I själva värket räckte han till i förvånande grad. »Jag har redan framkastat till Mamma ett förslag, att vi skulle ta emot hänne för intet, till dess [brodern]
har slutat sin dyra kurs», skriver han om en ung släkting, som
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skulle in i flickskolan. Två andra, som en tid voro inackorderade hos oss, minnas ännu med tacksamhet, att de liksom
vi fingo sin lördagstioöring i var vecka.

Av helt annat slag var hans intresse för hemslöjden, särskilt
korgflätningen, som han hoppades skulle bereda ökade tillfällen
till förtjänst. »I slöjdskolan anordnades på min tillskyndelse en
korgflätningskurs med gubben Nyberg som undervisare. Styrelsen fordrade minst fäm elever, ock då endast fyra anmälde
sig, måste jag träda in som den fämte. I fäm veckor höllo vi på,
ock jag ångrar ingalunda den tidsuppoffringen. Inte hann jag
så särdeles mycket, men jag lärde mig dock åtskilligt ock kan nu
yttra mig i frågan med större sakkännedom. Alla deltagare voro
mycket roade av arbetet. Bl. a. gick där en yngling, som suttit
två år i varje klass ock till sist måst sluta. Han var så intresserad ock händig, att han förfärdigade riktiga mästerstycken
från första stund, ock då han nu för första gången i sitt liv
såg, att han dugde till något ock fick välförtjänt beröm, är det
ej underligt, att han var glad. Jag höll målron uppe, ock där
rådde inga ledsamheter. Några gånger lät jag tuppen värpa i
korgarne över lag.»'
I breven till Fie-Jakob märker man, hur M. K. utan förbehåll berättar om sina egna ock familjens angelägenheter,
därför fick han också öppenjärtiga svar. »Bättar u sämmar»,
svarade han en gubbe, som sade sig icke på länge ha talat
med dem, som voro »bättar». »Ja vait int av någ bättar u
sämmar. Sämmar, de jär tövar u skälmar, u me daim vill ja
int ha någ ti gärä.»' Lika färdig, som han var att låta lagen
ha sin gång i fråga om vanliga förbrytare, lika kuslig kände
han sig till mods inför orättfärdiga maktbud. När han under några dagar besökte London, våren 1923, ville han inte
se »the Tower».' Där liksom i Bastiljenl" i Paris hade alltför
många oskyldiga mött sitt öde.
Med sitt besök i England var han för övrigt mycket belåten.
»Det v a r roligt att komma till Er ock vara hos Er en så
rundlig tid, att vi hunno se ock någorlunda sätta oss in i
3 Sv. landsmål 1936
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engelska vanor, ock det b 1 i r ett ljust minne för livet utan
skugga eller fläck. Jag var så inne i situationen, att jag knappast
ännu har kommit in i mina vanliga gängor.»' Till ömsesidig
glädje gjorde han bekantskap med många av våra vänner. En
av dem yttrade häromdagen: »If I remember your father? Of
course I do. I quite lost my heart to him. ile somehow
reminded me of my own father.»' Till en annan dam skickade han efter hemkomsten starkt svenskt omslagspapper,
som betydligt bättre, än det hon förut använt, lämpade sig
att klappa av gravstenar på. I det geologiska muAet vid universitetet i Birmingham kände han sig kanske mer än vanligt hemma. Där njöt han av att gå. ock titta på Dudleyfossilen, vilka äro förvånande lika de gotländska, ock hån
sände en liten, men väl vald samling av sina egna petrifikater, som nu är införlivad med mus&t. »Av alla, som jag såg
i Birmingham, undrar jag likväl, om inte gamlemor Yapp'
tog första priset. Hon var prydlig, ock aldrig glömmer jag
hännes tokroliga försäkran, att 'The Record Office is the last
place I should go to, if I were in London'. Var gång jag tänker på den dommen, får jag en glad stund. »141 I det engelska
riksarkivet tog han avskrifter ur tulljurnaler från 12- ock
1300-talen rörande gotländska köpmän. De två sista breven,
jag fick från honom i okt. 1930, innehålla upplysningar just
om Gotlandshandeln på England, ock han citerar där, utom
jurnalerna, även Alexander Bugge." Men stilen är darrhänt,
inte ens blyertspännan vill längre forma de välkända, tydliga
bokstäverna. Brevet börjar: »Två anledningar har jag att
tacka Dig i dag, först för Ditt långa, trevliga brev ock sedan
för att jag möjligen kan vara Dig till någon nytta», ock slutar
med följande vemodiga ord: »Jag känner på mig, att jag är
oförmögen att skriva ordentligt».'
Under vistelsen i England satte M. K. en länge närd förhoppning i värket: han började göra förfrågningar efter glasmålningar, som möjligen förts över till England, då man i
Gotlandskyrkorna satte in nytt glas i fönstren. Hans brev,
infört i Times, framkallade vänliga ock intresserade svar från
flera personer, ock det gladde honom mycket. »Det vore nu
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bra trevligt att komma tillbaka till England ock resa omkring
till alla möjliga kyrkor. Men först borde väl färglagda kopior
åstadkommas av de målningar, vi ännu ha kvar ock som alla
på mitt förslag ha blivit kopierade»', skrev han efter hemkomsten. Färgerna till dessa kopior hade han skaffat från
Kina genom en missionär'4» för att något så när få de rika ock
djupa blå ock röda tonerna i originalen återgivna. Med glaset i York Minster kände han sig besviken, det var inte tillräckligt färgrikt. Däremot tilltalades han av den engelska
gudstjänsten, åtminstone då som i Yorkshire psalmsången går
med övertygelse, ock vid besök i Bradford var han så nöjd
med predikan, att han följde med min svåger också till aftonsången. »Om de predikade så hemma, då skulle jag också gå
i kyrkan», tyckte han, ock ställde sig tvivlande inför min mors
försäkran, att han hade hört alldeles för litet av vad det svenska prästerskapet hade att säga under senare år. Han hade
dock varit med på kyrkomötet i Visby sommaren förut ock
yttrade därom i brev: »—s avhandling tolkade jag som förbrukade ock avlagda antediluvianska åsikter ock tänkte: Du, din
stackare, kommer att bli så tilltvålad, att ingenting blir igen
av dig. Men till min stora förvåning fann jag snart, att [han]
ingalunda stod ensam, utan tvärtom hade hela kåren bakom
sig. Diskussionen lämnade således allt, som enligt min tanke,
var ohållbart, oantastat, ock i stället resonnerade man om
ganska obetydliga saker.»"' Däremot skrev han från Lau 1912,
att han »varit i kyrkan ock hört —, som predikade innerligt
ock snällt ock hördes mycket bra.»'
Under kriget led han oerhört, ock censuren irriterade honom i hög grad. Min man, som, liksom de flästa idealistiskt
inställda engelsmännen, vid krigsutbrottet ansåg, att Belgiens
försvar fördragsenligt var huvudsaken, skrev därom alldeles
i början av augusti. »Jag tordes inte ge mig in på politiken
med H., utan yttrade mig endast helt kort», skrev M. K. »Hur
det än kommer att gå med kriget, så är väl en sak klar,
nämligen att förhållandet mellan oss som familjer väl icke
kan bli annat än det allra bästa.»" Trogen sin föresats,
diskuterade han aldrig de ömtåliga' frågorna. Endast då
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ock då hittar man några rader: »Allarne' ha kommit till
stranden för länge sedan. De sjunga sina sånger ock fortsätta
sina lekar bland vågorna, i lycklig okunnighet om allt ont,
som så kallade kristna människor tillfoga varandra».'
Den moderna rasbiologien intresserade honom högeligen,
ock han skickade en artikel till Hedström: »Vidare står det mig
klart, att man inte på mycket länge kan vänta sig något resultat. Skall man förbättra mänskligheten, har man bl. a. sådana
makter som lätjan, högfärden, lättsinnet, oförskämdheten etc.
att bekämpa, ock det ser nästan ut, som om själva gudarne
mot allt detta skulle kämpa förgäves. Det onda liksom det
goda i mänskligheten tycks gå i vågor. När jag började mina
strövtåg ute i bygderna, ansågs det som en skam att uppträda
onykter. Icke så nu, ock icke häller längre tillbaka i tiden.
Heder ock redbarhet gå också rätt mycket i sicksack, ock när
det blir fråga om mitt ock ditt, då somnar nog hedern ibland
rätt djupt. Striden för att förbättra mänsklighetens moral synes mig så enorm ock hopplös, att man knappt annat än i
enstaka fall kan uträtta något.»"' Med liknande argument
diskuterade han med mig under en promenad till Galgbärget
några år senare egennyttans ock våldets makt i världsordningen, ock då jag ej ville låta mig helt övertygas, utbrast han
plötsligt, liksom hade han funnit en lösning på gåtan: »Ja, se
på lille-Mor, inte vill hon någon människa något ont». Det
var ej första gången tanken på hänne hade vaggat hans stormiga järta till ro. Med åren smälte bitterheten mer ock mer
bort, ock det intresse, som på olika sätt kom hans arbete till
del, bidrog säkerligen i ej ringa mån därtill.
Ett vänligt öde lät honom tillbringa sina sista dagar i en
gammal Visbygård, ej långt från ett ställe, där han bott som
skolpojke. Inne på gården blommade päronträdet bland kullerstenarna, ock i rabatterna vårdades av kärleksfulla händer
aklejor ock »järtans fröjd».
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NOTER.
Med "Gotl. Arkiv" men as Arkivdepån i Visby.
Brev fr. prof. Gabriel Gustafson 25 Yttrande till L. Y. Sork 'gosse'.
i Gotl. Arkiv (återgivet med 26 Brev till L. Y. från C. J. Bokström.
27-36 Brev till L. Y.
tillstånd av fru G.).
31 Vrak 'drivfiske'.
2 Brev till L. Y. (Laila Yapp, f.
32 'agtaktäckning' med gille
Klintberg), febr. 1912.
33 Gotländsk folklek. Se Sv. Lm.
3 Brev fr. M. K. till Majken SunIII. 2, s. 24.
dahl 1885.
34 Vilh. Mannegard, Silverbäckar,
4 Brev till L. Y., 1904. G. =
1932, s. 155 f.
folkskollärare Gardell.
'hedersmarskalk,
35 Bruttb onde
Kinberg,
Gotländska
Slägter,
5
värd'
(vid
bröllop).
— Mr. de
1889.
Lisle
var
hans
värd
i Paris.
6-7 Efter ant. gjorda av Majken
36 Rietz, Ordbok öfver svenska
Klintberg, f. Sundahl.
allmoge-språket.
8 Brev till M. K., i Gotl. Arkiv.
37 'slåtterkarlar', slåttergille
9 Brev till M. K., i Gotl. Arkiv.
38 'räfsa'
10 Carl Timotheus Lange, gotl.
(1823-1914), kyrkoh. i Alva 39 'lägga in hö på skullen'.
40 Dagboksanteckningar. — Oscar
fr. 1861.
Ahlström, son till klockaren Lars
11 Eric Yapp, M. K:s dotterson.
Ahlström i Lau, tog efter gifBrev
till
L.
Y.,
5
juli
1927.
12
termål med en bonddotter nam13 Oskar Fritiof Hedström, gotl.
net Larsson.
(1846-1925), lärovärksadj.
41 Näs s:n på s. Gotland.
Johan
Oscar
Klintberg,
gotl.
14
(1847-1918), fil. dr, lärovärks- 42 Gabriel Jakob Herlitz, gotl. (1812
—1899), rådman i Visby; muadjunkt i Visby 1883-1912.
siker.
— Lars Kolmodin, gotl. (18431905), fil, dr, lärovärksadjunkt 43 Wilhelm Söhrling (1822-1901),
musikdirektör; sånglärare vid
i Visby 1871-1905.
Visby lärovärk. — Daniel SöderEfter
en
av
M.
K.
tagen
avskrift
15
berg, gotl. (1807-1882), fil. o.
ur Domkapitlets i Visby prototeol. dr; lektor i Visby.
koll, bland hans efterl. papper.
44 Brev fr. M. K. till fr. H. Arweson,
16 Brev till M. K., i Gotl. Arkiv.
1879.
17 Brev till M. K., i Gotl. Arkiv.
45 Nils Mårtensson Fredin (182318 Brev till L. Y.
1907), hemmansägare vid Flors
19 Enl. uppgifter bland M. K:s
i Burs, Gotl.; bondspelman. Se
efterlämnade papper.
Sv. Lm. B. 29, s. xxxiv.
20 Brev till L. Y., sept. 1912.
46 Julius Bagge (1844-1890), muBrev
till
0.
F.
Hedström;
med
21
sikförläggare i Stockholm.
tillst. av Ass. Klas Hedström.
Brev
fr. Julius Bagge till M. K.,
47
22 Brev till M. K., i Gotl. Arkiv.
i
Gotl.
Arkiv; med Mist. av
Brev
till
L.
Y.,
april
1904.
23
dir. E. Rosenborg.
24 Brev till L. Y., maj 1904.
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Pablo de Sarasate (1844-1908),
spansk violinist.
49 August Fredin, gotl., f. 1853,
folkskollärare ock kantor. Se
Sv. Lm. B 29, s. xxxvn. —
L. N. Enderberg (f. 1824), folkskollärare i Endre, Gotl.
50 Edvard Grieg (1843-1907), bekant norsk tonsättare. — Johan
Severin Svendsen (1840-1911),
norsk tonsättare.
51 Anrep-Nordin, Musikaliska Sällskapet i Visby, s. 115.
52 Brev fr. Julius Bagge.
53 Brev från M. K. till Apotekare
Alfred Lundgren, 1879.
54-55 Brev till M. K. från Selma
Arweson, f. Klintberg, 1879-80,
i Gotl. Arkiv.
56 Brev fr. E. Arweson till M. K.,
1892, i Gotl. Arkiv.
57 Brev från Anton Klintberg, mars
1895, i Gotl. Arkiv.
58 'är det så'
59 'att vi fara'
60 Brev fr. M. K. till Jakob Karlsson, Fie. 1895.
61-63 Brev till M. K. fr. Amanda
Lundgren, f. Klintberg, i Gotl.
Arkiv. — Lovisa Moberger f.
Klintberg.
64 De Badande Vännerna, ett år
1814 stiftat sällskap i Visby, som
bl. a. grundat D. B. V:s sparbank.
65 Brev fr. Anton Klintberg, aug.
1897.
66 Brev 1935 till L. Y., fr. fröken
Kerstin Wall, syster till Regeringsrådet W., värdinna i hans
hem, hela tiden han tjänstgjorde
som landshövding på Gotl.
67 Brev fr. M. K. till II. Arweson,
1879.
68-69 Brev fr. M. K. till Majken
Sundahl.
79 Johan Nordlander (1853-1934),
48

lärovärksadjunkt, hembygdsforskare; förf. till Norrländska
samlingar 1—XIV ock Multråmålets ordbok.
71 Brev fr. M. K. till Majken
Sundahl.
72-73 Brev fr. M. K. till Majken
Sundahl, 1885.
74-75 Brev till L. Y.
76
Francis Arthur Bather (18631934), M. A. D. Sc., engelsk
paleontolog.
77
Jakob Karlsson (d. 1933), hemmansägare vid Fie i Lau, Gotl.,
"Fie-Jakob".
78
Brev till Jakob Karlsson, febr.
1895.
79 Brev till Jakob Karlsson, april
1894.
80
Brev till Jakob Karlsson, juli
1892.
81 Brev till Jakob Karlsson, sept.
1902. Slidn 'släden'.
82
J. W. Hamner, f. 1870, apotekare i Stockholm, förut i
Visby.
85 Brev till L. Y., 1913.
84 Jakob Karlsson, Fie.
85 Richard Steffen, f. 1862, fil.
dr, f. d. rektor; förest. för
Arkivdepån i Visby.
86 Brev till L. Y., sept. 1912.
87 Brev till M. K. fr. överbibllotekarien Andersson, april 1918.
88 M. K:s arbetsrum i källarvåningen i f. d. Agrellska huset.
89 Brev till L. Y.
90
Brev till L. Y., mars 1904.
91 Torbern Fegneus, gotl. (1853
—1923), fil, dr., statsgeolog.
92
Brev till L. Y., jan. 1921.
93
"Hobärgsgubben", klippa å
Hoburgen på Gotland. u u
'också ock' Nang 'nära'.
94
Vilh. Mannegard, Silverbäckar,
1932, s. 156.
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95 Laubo-gumma.
96 Brev fr. M. K. till 0. F. Hedström, mars 1904.
97 Brev till L. Y.
98 Brev till L. Y., dec. 1917.
99 Brev till M. K., i GotL Arkiv.
100 Brev till M. K., i Gotl. Arkiv.
101 Brev till M. K., i Gotl. Arkiv.
102 Brev till L. Y.
193 'slånsaften'
1" Brev till L. Y., sept. 1903.
1" Brev till L. Y., jan. 1911.
106-108 Brev till L. Y.
199 Brev till L. Y. fr. fru Susie
Fjällbäck, dotter till medicinalrådet Boning, 1936.
110 31 nov. 1934.
111 Brev från M. K. t. överbibliotekarien Andersson, mars 1918.
112 Fru Lina Jacobsson, Smiss i Lan.
113 Brev fr. M. K. till L. Y.
114 Hugo Stolt, f. 1885, fil. d:r, lektor
i Visby.
115 Brev fr. M. K. till L. Y.
116 Brev fr. M. K. till överbibliotekarien Andersson, april 1918.
117 Nils Carlsson (1891-1918), fil.
mag.
118 'utesysslor'
119 'dragning av fågelsnaror'
120 Brev till L. Y., dec. 1915.
121 Brev till L. Y., mars 1916.
122 Bro över Närsån i När.
123 Brev till L. Y., mars 1916.
124 Brev till L. Y.
125 Brev till L. Y. fr. fru Susie
Fjällbäck.
126 'gärdesgård'
127 Otto Janse, f. 1867, fil, dr;
antikvarie.
128 Meddelande fr. d:r Otto Janse.
129 Gudny Bolling, f. 1876, f. d.
lärarinna i Stockholm.
130 Egtl. laupe sald 'löpa såll',
vidskeplig sed att medelst ett
såll ock en sax upptäcka tjuvar.

181
132

39

Brev fr. fröken Gudny Boning.Meddelande, juli 1935, fr. överstelöjtnant E. 0. Bratt, dotterson till teol. d:r Nordlund, inspektor i Maria skola, när M. K.
var extralärare där. Med hans
familj stod M. K. i vänskaplig
förbindelse under alla år.
133 Brev till L. Y., 1904-5.
134 Brev till L. Y., april 1915.
135 Meddelat L. Y. av Mor Lina
Jakobsson. Tövar 'tjuvar'.
136 Medeltida borg i London, som
använts till fängelse.
137 Borg ock fängelse i Paris; nedrevs 1789.
138 Brev till L. Y., 1923.
139 Meddel. till L. Y. 1936. 'Om jag
minns Er far? Naturligtvis
gör jag det. Han vann hela
mitt järta. Han påminte mig på
något sätt om min egen far.'
140 Mrs. Jane Yapp, mor till svärsonen, prof. R. H. Yapp. Hon
var vid M. K:s besök i England nära 90 år.
141 Brev till L. Y., 1923. 'Riksarkivet, det är då det ställe,
dit jag minst av alla skulle
vilja gå, om jag vore i London'.
142 Prof. A. Bugge från Oslo (18701929), har behandlat vikingarna,
såväl som norsk-gotl. handel.
143 Brev till L. Y., okt. 1930.
144 Brev till L. Y., 1923.
145 Brev till M. K. fr. missionären
L. H. Lindén, I-Shi, jan. 1904,
i Gotl. Arkiv.
146 Brev till L. Y., 1922.
147 Brev till L. Y., 1912.
148 Brev till L. Y., 1914.
149 'alfåglarna'
1" Brev till L. Y., juldagen 1917,
övers, fr. engelska.
151 Brev till 0. F. Hedström, febr.
1921.
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Klintbergs släkt.
Älste kände medlem av släkten är kyrkovärden Claes Persson på
Klinte gård i Follingbo socken, 1678-1752. En av sönerna tog
namn efter gården:
I. Elias Klintberg, 1723-1763, skeppare i Visby. Hans 5:e son var
II. Mattias Klintberg, 1760-1829, konsistorienotarie i Visby, kyrkoherde i Rone 1801, riksdagsman; g. m. Kat. Elisabet Fåhrmus,
1774-1854, dotter till handlanden ock skeppsklareraren 0. Fithrfflus
i Visby. Av deras 10 barn var den älste
III. Mattias Klintberg, 1796-1868, fil. dr 1821, gymnasieadjunkt ock
senare lektor i Visby, fr. o. m. 1831 kyrkoh. i När, riksdagsman;
g. m. Antoinetta Virginia Agrell, 1812-1875, dotter till färgaren
K. K. Agrell i Visby. Deras barn:
Karl Anton, 1833-1909, civilingenjör, lektor vid Tekn. skolan i
Norrköping.
Selma, 1835-1904, g. m. konsul Lars Arweson i Visby.
Johan Vilhelm, 1836-1879, fabrikör.
Charlotta Elisabet Matilda, 1837-1895, g. m. handl. J. M. Munthe, När.
Antoinetta (Mola Amanda, 1840-1904, g. m. apotekare Alfred
Lundgren i Ljungby.
Maria Sofia Lovisa, 1842-1911, g. m. kyrkoh. C. V. Moberger,
Alskog.
10. Mattias Viktor K., 1847-1931, fil. kand. 1872, extralär. vid
Maria lärovärk i Stockholm 1872-1876; adj. vid Visby lärovärk
1876; fil. dr 1886, lektor i levande språk 1888; g. 1885 m.
Dorotea Elisabet Maria (Majken) Katarina Sundahl, f. 1856,
dotter av hand!. J. C. Sundahl i Klinte ock Karolina Emilia,
f. Cramér. Deras barn:
IV. 1. Lajla Karolina, f. 1886, har genomgått Anna Sandströms semin.,
privatlär. i Bleking ock London, har översatt en del arbeten
till eng. ock hållit föredrag om svensk litt. ock hist., g. 1913 in.
R. H. Yapp, 1871-1929, prof. i botanik vid Birminghams univ. Barn:
Erik Kegsall, f. 1914, B. A. Canteb. (stud. biologi).
Margaret Jane, f. 1916 (stud. historia).
2. Maria (Maja), f. 1889, har genomgått Benninge hushållsskola,
tjänstgör i D. B. W:s sparbank, Visby.
Upplysningar om M. K:s kvarlåtenskap.
Ordboksmaterialet — tidigare inventerat av prof. H. Geijer — inköptes jämte petrifikatsamlingen under M. K:s livstid ock äges av
"Sällskapet för Gotländsk Forskning".
Hela samlingen "Gotlandica" ock hans brev införlivades enligt hans
önskan med arkivdepån i Visby, där de katalogiserats. En del böcker
såldes på auktion i Stockholm, en del äges av döttrarna.

Undersökning av svenska
dialekter ock folkminnen.
Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1935-1936.
Av HERMAN GEIJER.

I. Allmän översikt över förvaltning, ekonomi
ock personal.
Det statsanslag, som Landsmålsarkivet under budgetåret
1 juli 1935-30 juni 1936 åtnjutit, har uppgått till ett belopp av 49,850 kr. ur det av 1935 års riksdag anvisade extra
anslaget 69,300 kr. till bestridande av med landsmålsundersökningarna i riket förenade kostnader.
Genom k. proposition till 1935 års riksdag, 8:de huvudtiteln, punkt 100 (s. 326 ff.) äskades inrättandet av en
ny befattning vid Landsmålsarkivet i Uppsala på extra stat
för en arkivarie ock expeditionsföreståndare i lönegrad B 21
samt en extra ordinarie befattning för ett kvinnligt arkivbiträde i lönegrad B 7. Riksdagen biföll detta Kungl. Maj:ts
äskande ock godkände den föreslagna personalförteckningen
ock de förändringar i anslagets storlek, som därav följde
(Riksdagens skrivelse nr 162/1935, punkt 30).
Genom k. brev till länsstyrelsen i Uppsala den 23 maj
1935 fastställdes följande personalförteckning för landsmålsundersökningarna i riket att gälla tils vidare från ock med
budgetåret . 1935-1936:
Tjänstemän å extra stat.
Lönegrad

B 30
1 föreståndare vid landsmålsarkivet i Uppsala
1 föreståndare för landsmålsundersökningarna i Lund B 28
B 26
2 medarbetare vid landsmålsarkivet i Uppsala
1 arkivarie ock expeditionsföreståndare vid landsB 21
målsarkivet i Uppsala
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Genom samma k. brev föreskrevs vidare, att förordnande
å den å personalförteckningen uppförda tjänsten såsom arkivarie ock expeditionsföreståndare vid landsmålsarkivet i
Uppsala skulle meddelas av kanslern för rikets universitet;
skolande i övrigt i avseende å tjänstens tillsättande' gälla
enahanda bestämmelser, som Kungl. Maj:t den 20 juni 1930
meddelat i fråga om tillsättande av vissa befattningar vid
landsmålsundersökningarna i riket. Ytterligare föreskrevs, att
ifrågavarande anslag för Landsmålsarkivets vidkommande
tils vidare från ock med budgetåret 1935-1936 skulle disponeras på följande sätt:
Avlöningar till tjänstemän å extra stat
Expeditionspersonal ock extra arbetsjälp

34,700: —
6,950: —

Anm. Ur förestående anslagspost må bestridas avlöning
till ett extra ordinarie kvinnligt arkivbiträde i lönegraden 8 av den i k. kung. 26/6 1925 (nr 356) med avlöningsbestämmelser för icke-ordinarie befattningshavare
vid statsdepartement ock vissa andra värk, tillhörande
den civila statsförvaltningen, intagna löneplanen (numera gäller k. kung. 397/1935).

Resor
Materialier ock expenser

6,000: —
2,200:—
Summa kronor 49,850: —

Tillika medgavs, att styrelsen för Landsmålsarkivet i Uppsala må, beträffande annan post än avlöningar till tjänstemän å extra stat, å en sådan post göra ökning ock å en
annan sådan post minskning, endast posternas slutsumma
icke överskrides. Anslaget disponeras av länsstyrelsen i
Uppsala för utbetalning till styrelsen för Landsmålsarkivet
i Uppsala. •
I k. brev den 31 maj 1935 förordnades, med stöd av
bestämmelserna i 1 § 3 mom. civila tjänstepensionsreglementet, att sagda reglemente skall fr. o. m. den 1 juli 1935
lända till efterrättelse beträffande följande befattningshavare vid Landsmålsarkivet i Uppsala med avlöning från
riksstatsanslag till landsmålsundersökningarna i riket, nämligen extra ordinarie tjänsteman samt sådan tjänsteman
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å extra stat, som finnes uppförd å av riksdagen godkänd
personalförteckning. Tillika föreskrevs, att för tjänsteman
å extra stat skola tillämpas det pensionsunderlag ock det
pensionsavdrag, som jämlikt 28 § 1 mom. a) reglementet
gälla för ordinarie tjänst inom motsvarande lönegrad.
Liksom föregående år har även under budgetperioden
1935-1936 lotterimedel stått till arkivets förfogande. Av
de genom k. resolution den 7 juni 1934 beviljade lotterimedlen återstodo vid föregående års utgång endast kr. 1: 99.
Genom k. resolution den 7 juni 1935 tilldelades Landsmålsarkivet nya lotterimedel till samma belopp som föregående
år, nämligen 80,009 kr., såsom bidrag till fortsättande under
arbetsåret 1935-1936 av arkivets dialekt- ock folkminnesundersökningar. Då dessa medel utföll° först i april 1936,
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, tils dessa medel utföllo
den 17 april 1936, tillsammans kr. .63,441: 20 (lån 62,760 kr.
jämte ränta därå kr. 681: 20). Av dessa medel ha under
året kr. 34,446: 96 utgivits för dialektundersökningar, kr.
27,734: 82 för folkminnesundersökriingar ock kr. 16,912: 04
till kostnader gemensamma för dialekt- ock folkminnesundersökningarna, tillsammans kr. 79,0b3: 82. Återstoden, kr.
908: 17, som bl. a. avsetts som bidrag till bekostande av en
underlagskarta för undersökningens pågående dialekt- ock
folkminnesgeografiska arbeten, har överförts till nästkom:
mande års lotterimedelskonto.
Endast från Kopparbärgs län har arkivet under detta
år understötts med landstingsmedel. Landstinget har även
för år 1936 beviljat ett anslag på 3,000 kr. Då såväl det för
kalenderåret 1935 som det för kalenderåret 1936 av Kopparbärgs läns landsting beviljade anslaget influtit under detta
budgetår, var sammanlagda beloppet av landstingsmedel, som
under året varit tillgängligt för bekostande av undersökningsarbeten i Dalarne, 6,000 kr. Detta landstingsanslags användning framgår av härefter följande berättelse.
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Gåvomedel ha under året stått till arkivets förfogande i
mycket begränsad omfattning. Till gåvomedel kunna också
i viss mån räknas de understöd för resor i samband med
upptagning av språkprov med grammofon, som bekostats
av enskilde eller hembygdsföreningar. Dessa understöd ha
ej ingått i institutionens räkenskaper. För detaljer rörande
dessa medels användning, liksom rörande andra till institutionens egen förvaltning hörande medel, 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. Lun.dell samt överbibliotekarien Anders Grape.
Till arbetsutskott har styrelsen omvalt Lundell, Geijer
ock Grape. Inom såväl ptyrelse som arbetsutskott har Lundell varit ordförande ock Geijer sekreterare samt Grape
skattmästare med t. f. överbibliotekarien som hans vikarie
vid de tillfällen, då Grape varit bortrest.
Till biträde vid kassaförvaltningen har styrelsen utsett
notarien vid landskontoret Fritz von Schultz, som började
tjänstgöra i sådan egenskap den 1 januari 1936. Hans arvode, som utgår av statsmedel, bestämdes av styrelsen till
100 kr. för kvartalet.
Revisorer över skattmästarens förvaltning ha fortfarande
varit docenten Olof Gjerdm an ock andre bibliotekarien
Jonas L:s on Samzelius samt revisorssuppleanter
landsarkivarien Josef Sandström ock docenten R a g:
nar Ljunggr 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
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år. I detta kapitel redogöres på sedvanligt sätt för dem, som
honorerats av statsanslaget, med uppgift om vars ock ens
tjänstgöringstider, resor ock ledighet för semester ock sjukdom m. m. Därefter skola nämnas de, som honorerats av
andra medel än statsanslaget.
Av statsanslaget ha honorerats föreståndaren professor
H. Geij e r, de vetenskapliga medarbetarna docenten J.
Götlind ock fil. dr L. Levande r, arkivarien fil. lic.
M. Eriksson samt arkivbiträdena fru Dagmar Holmkvist ock fru Rut Granberg.
Geijer har tjänstgjort i Uppsala under omkring 9 månader. I denna tid äro de resor inräknade, som han vid
17 tillfällen företagit till Stockholm i arkivets tjänst. På
andra resor utförda på arkivets uppdrag har han tillbringat
50 dagar, varav 32 dagar på en resa till Tyskland ock
Schweiz mars—maj 1936 i ärenden, som dels sammanhängde
med de arbeten rörande en internationell etnologisk-folkloristisk association, som i det följande skola närmare omtalas,
dels med de planer på språkligt-etnologisk kartläggning av
Norden, som likaledes skola i det följande närmare beröras.
Kostnaderna för denna utländska resa bestredos till större
delen av ett särskilt reseunderstöd för en dylik resa, som
beviljades Geijer av statsmedel genom k. brev den 6 oktober 1933. Till återstående del täcktes kostnaderna av enskilda
medel. Som vikarie för Geijer under hans frånvaro tjänstgjorde som arkivets föreståndare dr Levander tiden 9 juli3 aug. 1935 ock arkivarien Eriksson tiden 5-15 nov. 1935
samt 30 mars-14 maj 1936.
Götlind har under året tjänstgjort i Uppsala under
omkring 9 månader. På resor i arkivets tjänst har han
tillbringat 59 dagar.
Levander har tjänstgjort i Uppsala under omkring 9
månader. Som vikarie för föreståndaren har han tjänstgjort
under dennes semesterledighet 7 juli-3 aug. 1935. På resor i arkivets tjänst har han tillbringat 49 dagar.
Eriksson förordnades preliminärt av arkivets styrelse
ock sedermera genom skrivelse från Kanslern för rikets uni-
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versitet * den 23 juli 1935 att från ock med den 1 juli 1935
tilsvidare, intill dess befattningen bleve i laga ordning besatt, uppehålla den nyinrättade arkivariebefattningen vid
arkivet. Den 8 juli 1935 anslogs befattningen till ansökan
ledig, ock vid ansökningstidens utgång den 10 aug. 1935
hade Eriksson ensam anmält sig som sökande. Vid sammanträde den 17 aug. 1935 avgav arkivets styrelse i yttrande med
anledning av remiss från Filosofiska fakultetens vid Uppsala
universitet Humanistiska sektion sitt förord för Eriksson,
ock genom slirivelse från Kansler den 31 mars 1936 förordnades han att vara arkivarie ock expeditionsföreståndare
vid Landsmålsarkivet i Uppsala enligt de bestämmelser, som
givits i k. brev till Statskontoret den 23 maj 1935, punkten
30. Genom k. brev till Länsstyrelsen i Uppsala den 30 aug.
1935 medgavs, att Eriksson under tiden för ovannämnda
tillfälliga förordnande finge åtnjuta de med befattningen
förenade avlöningsförmånerna, ock vid sammanträde den
18 juni 1936 beslöt arkivets styrelse att bifalla en av Eriksson den 6 juni 1936 gjord framställning om uppflyttning i
löneklass 21 med tillgodoräknande av hans tidigare tjänstgöring vid arkivet, motsvarande jämnt åtta år vid ingången
av juni månad 1936.
Eriksson har under året tjänstgjort vid arkivet omkring
11 månader. I denna tid äro inräknade de resor, som han
vid 5 tillfällen i arkivets tjänst gjort till Stockholm. Som
vikarie för föreståndaren har han tjänstgjort, under det
-denne varit stadd på resor, nämligen tiderna 5-15 nov.
1935 ock 30 mars-14 maj 1936. På resor i undersökningens
tjänst har han tillbringat 15 dagar.
Fru Dagmar H olm k vis t förordnades av arkivets styrelse vid sammanträde den 5 juli 1935 till innehavare av
den befattning som extra ordinarie kvinnligt arkivbiträde
i lönegraden B 8, som inrättats enligt k. brev till Statskontoret den 23 maj 1935, punkten 30. Vid sammanträde
den 17 aug. 1935 beslöt styrelsen vidare att uppflytta hänne
i tionde löneklassen med hänsyn till att hon före denna
anställning tjänstgjort vid arkivet i egenskap av arkivbi-
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trädt med en tjänstgöring, som till art ock omfattning varit
jämförbar med den nuvarande, under en tid av 13 år, 21
dagar före den 1 juli 1935. Fru Holmkvist har tjänstgjort
vid arkivet under omkring 7 månader detta år. Hon åtnjöt
tjänstledighet för sjukdom tiden 1 dec. 1935-29 febr. 1936
(91 dagar) ock tjänstledighet för hälsans vårdande (med
helt avstående av lönen) ytterligare tiden 1-31 mars. Som
hännes vikarie tjänstgjorde under tiden 1 dec. 1935-29 febr.
1936 fru R. Granberg ock tiden 1-31 mars 1936 fröken
C. Kumlin.
Fru Rut Gr anberg har liksom föregående år dels arbetat som biträde vid den västmanländska landskapsundersökningen, dels omhänderhaft delar av expeditionsarbetet
vid arkivet. Som fru Holmkvists vikarie tjänstgjorde hon
tiden" 1 dec. 1935-29 febr. 1936.

Utom ovannämnda säx personer, som åtnjutit lön eller
arvode ur Landsmålsarkivets statsanslag för full tjänstgöring, ha under året även sju andra personer arbetat med
hela eller väsentligen hela sin arbetstid i arkivets tjänst ock
härför åtnjutit arvode ur lotterimedel. Vid redogörelsen för
dem, som honorerats ur lotterimedel, göres början med
dem, som haft full tjänstgöring.
Fil. lic. Erik Holmkvist har tjänstgjort i Uppsala under 10 månader. På resor i undersökningens tjänst har han
— utom resor till Stockholm vid 3 tillfällen — tillbringat
22 dagar.
Fil. dr Åke Campbe 11 har som ledare för Landsmålsarkivets folkminnesundersöknin,gar arbetat under samma förhållanden som tidigare. Han har tjänstgjort vid arkivet
i Uppsala under omkring 10 1/2 månader. Han har på
resor i arkivets tjänst tillbragt 22 dagar, varav 11 dagar
kommo på en resa till Tyskland tiden 30 mars-9 april,
utförd på egen bekostnad. Denna resa ägnades, liksom Geijers ovannämnda resa, åt den internationella associationens
angelägenheter, som i det följan,de skola närmare omtalas.
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resetiden äro ej inräknade de resor, han vid 8 tillfåällen
gjort till Stockholm i arkivets tjänst. Med understöd från
arkivet har han vidare under semester- ock tjänstledighetstid rest på Irland tiden 1 juli-25 juli 1935. Tjänstledighet
med helt avstående av lön har han haft under 6 dagar. Som
Campbells vikarier ha tjänstgjort lektor R. Jirlow tiden
1-13 juli 1935 ock fil. mag. F. Hedblom tiden 14-25 juli
1935.
Docenten D. 0. Z ett er holm har tjänstgjort i Uppsala
under 9 1/2 månader. På resor i arkivets tjänst har han
tillbringat 30 dagar.
Fru Gerda Gr ap e har haft en daglig tjänstgöring av
omkring 5 timmar utom den tid av 49 dagar, då hon varit
bortrest från Uppsala. Hännes arvode har utgått i form
av timersättning.
Fröken Ella 0 dstedt har arbetat vid arkivet i Uppsala
under något mer än 6 månader. På resor i undersökningens
tjänst har hon tillbringat 94 dagar. Tjänstledighet för sjukdom med sedvanligt avdrag hade hon under 53 dagar.
Fröken C arin Kumlin har arbetat vid arkivet under
något mer än 11 månader, därav tiden 1-31 mars som
fru Holmkvists vikarie.
Fröken Helly Lundin har tjänstgjort i Uppsala under 10 1/2 månader. Tjänstledighet för sjukdom har hon haft
under 14 dagar.
I det följande lämnas en redogörelse för övrig under
året med delad arbetstid anställd personal, vars tjänstgöring överstigit 100 timmar.
Fil. mag. Maja Bergstrand har biträtt vid den västgötska landskapsundersökningen under 658 timmar.
Fil. stud. J. E j dest am har arbetat dels vid folkminnesundersökningen, dels vid den språkliga undersökningen
under sammanlagt 1,169 timmar.
Docenten G. Gr anberg har arbetat vid folkminnesundersökningen under 700 timmar.
Fil. lic. H. Gustavson har arbetat vid den språkliga
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undersökningen under 182 timmar (därav 155 som vikarie
för arkivarien Eriksson).
Fil. mag. F. H e dblom har tjänstgjort vid folkminnesundersökningen ock den språkliga undersökningen under
773 timmar (därav 122 timmar som vikarie för dr Campbell).
Stud. Fr. Isberg har under 200 timmar sysslat med utredigering av samlingar rörande Estlands svenska dialekter.
Lektor R. Jirlow har vikarierat för dr Campbell som
föreståndare för folkminnesavdelningen tiden 1-13 juli 1935.
Fröken Anna Johansson har arbetat som skrivbiträde
vid dalmålsundersökningen under 1,909 timmar.
Fil. lic. B. L i n cH n har arbetat 161 timmar vid dalmålsundersökningen.
Fröken Kerstin Lundborg har arbetat 318 timmar
.vid den västmanländska landskapsundersökningen..
Med. stud. B. Lundin har biträtt vid ordningsarbeten
inom expeditionen under 188 timmar.
Fil. stud. Niss H j. M at ss on har arbetat vid dalmålsundersökningen under 374 timmar.
Fil. mag. Aina Meijel har arbetat 730 timmar vid den
västgötska landskapsundersökningen.
Fil. dr Ingeborg Nor di n-G r i p har arbetat vid folkminnesundersökningen under 667 timmar.
Fil. mag. 0. Norman har arbetat 206 timmar vid den
västmanländska landskapsundersökningen.
Fil. kand. E. Sandberg har arbetat 119 timmar vid den
västgötska landskapsundersökningen.
Fil. mag. S. Svensson har arbetat 542 timmar vid den
västmanländska landskapsundersökningen.
Fil. stud. H. Oquist har tjänstgjort som skrivbiträde
vid dalmålsundersökningen under 679 timmar.
I fråga om de vid arkivet anställda personernas arvodesförhållanden gäller fortfarande vad därom sagts i berättelsen för värksamhetsåret 1932-1933.1
Sv. landsm. 1933, s. 105.
4

Sv. landsmän=
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Resekostnaderna för året 1935-1936 ha uppgått till sammanlagt kr. 15,765: 35 — däri ej inräknat de kostnader för
resor i samband med grammofonupptagning, som täckts genom gåvor från enskilda eller hembygdsföreningar. Av detta
belopp kommer på'statsanslaget kr. 6,111: 60, på lotterimedelsanslaget kr. 7,825: 93 (för dialektundersökningar kr.
3,873: 78 ock för folkminnesundersökningar kr. 3,952: 15)
ock på landstingsmeclel (Kopparbärgs läns landstings anslag)
kr. 1,827: 82. Ur dessa medel ha resor bekostats för 37
personer inom 20 svenska landskap samt av 5 personer
bland den svensktalande befolkningen i Estland ock i Finland. Dessutom ha de i början av kap. IV omnämnda
resorna för administrativa ändamål bekostats av dessa
medel.
Kostnaderna för materialier ock expenser ha under året
uppgått till sammanlagt kr. 13,430: 54 (varav ur statsanslaget kr. 2,044: 25 ock ur lotterimedel kr. 11,386: 29). Av
detta belopp. ha kr. 2,647: 93 använts för inköp av papper
ock skrivmaterial m. m.; förvarings- ock andra möbler ha
inköpts för kr. 1,833: 20 (däribland 5 vertikalskåp av stål,
1 skåp för förvaring av grammofonskivor); böcker till referensbiblioteket, kartor m. m. ha inköpts för kr. 758: 86. Under
året har vidare •en första avbetalning av 1,000 kr. gjorts på
den gravrapparat för grammofonskivor, som inköptes förra
året, ock för upptagning av språkprov har material anskaffats för kr. 1,245: 65 (skivor, grav&stift, förstärkarrör
m. m.). Under året ha vidare anskaffats en ny reseskrivmaskin för 300 kr. ock en stämplingsmaskin för 325 kr.
Under detta år har även betalats kostnaden för den vid
slutet av föregående arbetsår tryckta frågelistan nr 37 »Fiske»,
kr. 1,197: 14. Räntekostnader å lån ha uppgått till kr.
681: 20. Av handskrifter ock böcker ha under året 167
volymer bundits för en kostnad av kr. 612: 45 (i denna
summa ingår även kostnad för bindning av förvaltningshandlingar).
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II. Samlingarnas tillväxt ock användning.
Handskriftsamlingarna ha under året tillväxt med nedan-

stående poster:
an t e ck n i ng sböcker från resor, innehållande material av alla slag, 61 häften;
grammatiska uppteckningar ock materialsammanställningar 42 bl. i 4:0 ock 225 bl. i 16:0;
lexikaliska ordsamlingar 9 bl. fol., 106 bl. i
4:0 ock 13,463 bl. i 16:0. Härtill kommer på denna post tillväxten av material, som införts på landskapsundersökningarnas oktavkortsamlingar. Liksom tidigare år har större delen
av tillväxten bestått i införandet av nytt material på tidigare
upplagda kort. Under året 1935-1936 har antalet lexikaliska
kort ökats med 25,000. Härav komma på övre Dalarne omkring 8,950 kort, på Västergötland omkring 12,600 ock på
Västmanland omkring 3,500 kort.
monografiska uppteckningar ock skildringar 345 bl. fol., 15,600 bl. i 4:0 ock 328 bl. i 16:0. Den
största delen därav, nämligen 13,890 bl. 4:o ock 328 bl.
16:0 ha skrivits med ledning av Landsmålsarkivets frågelistor.
fria folkloristiska uppteckningar 196 bl.
fol., 11,087 bl. i 4:o, 3,100 bl. i 16:0 ock 60 bl. i 8:0 eller
andra format samt 4 band;
svar på frågekortserien 1-50 8 exemplar;
melodiuppteckningar omkring 400 blad 4:o;
excerpter 3,345 bl. i 16:0 (gjorda av prof. B. Collinder ur äldre lapska källor);
teckningar 1,321 bl. i 4:0 ock 1 skissblock;
fotografier 490 stycken (samt 77 st. negativ därtill). Här kunna också nämnas några smalfilmer, dels upptagna på L. ock St. Rågö, Estland, av rektor P. Söderbäck,
dels upptagna i Västergötland av doc. J. Götlind ock fil.
mag. F. Hedblom.
Under året ha tillkommit 241 mästadels dubbelsidiga
grammofonskivor (samtliga 30 cm. diam.). Av dessa ha
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14 upptagits genom A.-B. Radiotjänst ock ha som gåva överlämnats till arkivet.
Sammanlagda antalet under året tillkomna blad av de
typer, som uppvisa den största tillväxten, är följande: kvartblad omkring 28,550 bl., oktavkort omkring 25,000 st. ock
sedesblad omkring 20,500 st.
Trycksamlingen har under året tillväxt med 301 volymer,
till ej ringa del gåvor.
Gåvor till handskriftsamlingen eller trycksamlingen ha
under året mottagits från följande föreningar ock institutioner:
Red. av Acta Philologica Scandinavica, Köpenhamn; Akademie
der Wissenschaften, Wien; Föreningen Brage, Hälsingfors; Red. av
Dalarnas hembygdsbok, Hedemora; Dansk Folkemindesamling, Köpenhamn; Ecklesiastikdepartementet, Stockholm; Eesti Keele Archiiv,
Tartu; Eesti Rahva Muuseum, Tartu; Estniska utrikesdepartementet,
Tartu; Hälsinglands fornminnessällskap, Hudiksvall; Institutet för
Nordis.k etnologi vid Åbo akademi, Åbo; Institutet för ortnamns- ock
dialektforskning vid Göteborgs Högskola, Göteborg; Kungliga biblioteket, Stockholm; Kungliga Universitets Biblioteket, Uppsala; Landsmålsarkivet, Lund; Lietuviu Tautosakos Archyvas, Kaunas; Nordiska
Museet, Stockholm; A/B Radiotjänst, Stockholm; Riksdagsbiblioteket, Stockholm; Sanakirjasäätiö, Hälsingfors; Suomalainen Tiedeakatemia, Hälsingfors; Red. av Svenska landsmål, Uppsala; Varbärgs Museum, Varbärg; Västergötlands Fornminnesförening, Skara;
Örebro Läns Museum, Örebro.
Vidare ha till Landsmålsarkivet gåvor lämnats av följande
enskilda personer inom landet:
Fil. dr E. Abrahamson, Göteborg; lektor T. Bucht, Härnösand;
fil. dr Å. Campbell, Uppsala; rektor G. Danell, Uppsala; folkhögskollärare N. Dencker, Sköldinge; fil. lic. Gerd Enequist, Uppsala;
länsantikvarie E. Festin, Östersund; fil. lic. M. Eriksson, Uppsala;
prof. S. Erixon, Stockholm; prof. H. Geijer, Uppsala; fru Gerda
Grape, Uppsala; fil. lic. H. Gustavson, Uppsala; docent J. Götlind,
Uppsala; fil. mag. F. Hedblom, Uppsala; fil. lic. E. Holmkvist, Uppsala; docent A. Janz&I, Göteborg; lektor R. Jirlow, Västerås; folkskollärare Levi Johansson, Fränsta; härr Axel Larsson, Västerås;
fil. dr L. Levander, Uppsala; fil. lic. B. Lindén, Uppsala; docent N.
Lindqvist, Lund; prof. J. A. Lundell, Uppsala; teol. o. fil. kand.
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B. J. Lundman, Uppsala; docent I. Mod&r, Uppsala; fil. dr E. Modin, Multrå; författare A. Palmqvist, Rämmen; prof. G. Petrén, Lund;
intendent A. Sandklef, Varbärg; fil. dr G. Sjöstedt, Lund; fil. kand.
N. Stålberg, Arvika; docent C. W. von Sydow, Lund; lärovärksadjunkt A. Thorfors, Östersund; prof. E. Wellander, Stockholm;
folkskollärare K. Wennberg, Mässbacken; fru Bertha Trahn,
Uppsala.

Slutligen ha från utlandet gåvor lämnats av följande personer:
Fil. mag. 0. Ahlbäck, Hälsingfors; mag. art. P. Andersen, Köpenhamn; arkivarie R. Th. Christiansen, Oslo; docent K. Kaiser, Greifswald; prof. T. E. Karsten, Hälsingfors; fräulein Ilse Kattentidt, Berlin; prof. S. Kolsrud, Oslo; dr phil. Marius Kristensen, Köpenhamn;
fil. mag. E. Lagus, Hälsingfors; docent N. Lid, Oslo; direktor F.
Linnus, Tartu; docent 0. Loorits, Tartu; prof. 'R. Pipping, Åbo; prof.
M. Rapola, Hälsingfors; dr phil. R. Wolfram, Wien.

Antalet antecknade besök i arkivet har under arbetsåret
1935-1936 uppgått till 3,344.
Lån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig
användning har ägt rum i 208 fall, varvid 557 volymer utlånats. Lån utom staden ha förekommit i 124 fall, varvid
879 volymer utlånats. Sammanlagda antalet utlånade volymer utgör 1,436.

Hl. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1. Allmän redogörelse.
Arbetena på realkatalogen ha under fjolåret, såsom i
årsberättelsen' nämndes, återupptagits på grundval av då
värkställd revision av katalogiseringsplanen; men det arbete på denna katalog, som under året 1934-1935 medhanns,
upptogs mäst av nyordning av korten, under det tillväxten av
nya kort var förhållandevis ringa. Under året 1935-1936
fortsattes nyexcerperingen för denna katalog i ökad omfattning (tillväxten utgjorde något över 6,000 nya katalogkort
1 Sv.

lm. 1935, s. 34 f.
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detta år, mot något över 3,600 föregående); men arbetet
härpå har dock bedrivits i ett långsammare tempo, än önskligt varit, beroende på att den personal, som tidigare sysslat
med katalogiseringsarbetet, varit så upptagen av andra göromål, att den tid, som kunnat frigöras för realkatalogen„
blivit starkt kringskuren. Under året har emellertid ledkortssystemet definitivt ordnats, ock korshänvisningar mellan de olika avdelningarna ha färdigställts för omkring halva
katalogen (omkr. 900 ledkort). Hela antalet kort i katalogen var /vid årets slut omkring 62,900. Härmed är detta
stora realregister ånyo satt i gång på ett sätt, som låter
oss hoppas, att det någorlunda snart skall vara bragt å jour,
blott de närmaste årens möjligheter att bedriva arbetet på
dess fullföljande ej bli för knappt tillmätta. Det måste emellertid ihågkommas, att vad som återstår att ur innehållssynpunkt genomgå för införande i detta register, är ej blott de
delar av arkivets handskriftsbestånd, sam hittils ej alls berörts av detta registreringsarbete, utan också åtskilliga redan på tidigare stadier för realregistret excerperade delar,
vilka behöva underkastas förnyad excerpering med hänsyn
till utvidgningen ock preciseringen av planen för realregistret. Slutligen bör också, så vitt det kan finnas möjligt
ock lämpligt, upplysning givas om vad andra handskriftsamlingar samt vad tryckta källor innehålla.
Redan sådant det nu befinnes är emellertid realregistret
ett synnerligen mångsidigt ock flitigt använt jälpmedel till
orientering, ett jälpmedel som naturligtvis tjänar ej blott
de folkloristisk-etnologiska intrpssena, utan även de språkliga. Men om samlingarna skola kunna göras så tillgängliga
ock fruktbärande, som de böra vara även för de rent språkliga intressena, erfordras givetvis ytterligare stora registreringsarbeten. Det arbete på registrering av dialekternas
ordförråd ur betydelsesynpunkter (»begreppsregistret»), som
pågått även 1926-19331, bör fullföljas genom systematisk
excerpering av även andra källor än dem, som hittils legat
1 Sv. lm. 1934, s. 52 f. ock där citerade ställen i tidigare årsberättelser samt dessutom 1926, •s. 58 f.
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till grund för arbetet. Ehuru det endast är Rietz' dialektlexikon, sam på ett uttömmande sätt ingår häri, under det
arkivets egna samlingar endast begynnelsevis utnyttjats för
detta register, ger det dock en för sina närmaste syften tjänlig stomme, när det gäller att söka få en första överblick
över exempelvis frågan: vilka äro de sjukdomar, som de
svenska dialekterna ha någon benämning på, ock vilka benämningar ha de? Någon uttömmande excerpering av alla
källor kan det ej bli tal om, men vid sitt nuvarande stadium bör detta register i alla händelser ej få stanna.
Mer omedelbart kännbart blir det redan långe påtalade
behovet av ett allmänt alfabetiskt register till arkivets
alla samlingar. Ett sådant har ännu ej påbörjats, ehuru
ordboksarbeten, som bedrivas för vissa områden, i sin
mån kunna tjäna samma eller liknande syften. Sålunda
utgör dalmålsordboken en sammanfattning av hela ordförrådet inom sitt område, ock detta ordförråd i sin alfabetiska uppställning tjänstgör på samma gång som en art
realencyklopedi för samma område. Men en sådan specialordbok som denna är ett undantagsfall. För de allra flästa
delar av vårt land saknas motsvarande specialordböcker,
ock det torde knappast vara något hopp om att hela det
svenska dialektområdet någonsin kommer att representeras
av en fullständig serie landskapsordböcker. Det är därför
dess angelägnare att det önskenål snarast göres gällande,
som består i ett sammanfattande ordboksvärk. Hur detta
ordboksvärk skall se ut, blir en senare fråga; men det första
steget i riktning mot detta mål ock på samma gång ett nu
omedelbart förhandenvarande praktiskt behov vid arbetena
inom arkivet är ett alfabetiskt stickordsregister till alla dess
samlingar, ett register som bör fylla både ett ordregisters ock
ett sakregisters uppgifter.
Utan ett sådant registreringsarbete blir det omöjligt att
värkligen ändamålsenligt utnyttja många års arbeten på
att samla materialet, att renskriva ock ordna detsamma
samt att utreda de många särskilda frågor, till vilkas utredande arkivets samlingar innehålla mer eller mindre långt
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hunna bidrag. Detta visar sig ideligen vid det dagliga arbetet
i arkivet, ock svårigheterna ökas, ju mer tiden lider ock samlingarna växa, under det på samma gång minnet av detaljerna oundvikligen förlorar i fasthet ock rikhaltighet hos
dem, som gjort samlingarna eller annars förvärvat den
mäst ingående kännedomen om dem. Så ofta någon nu vill
ta reda på de upplysningar, samlingarna kunna innehålla
rörande en detalj, ock vara viss på att detta blir uttömmande
gjort, måste han söka i hundratals eller tusentals manuskript,
av vilka de allra flästa ej innehålla någon upplysning alls
om ifrågavarande detalj. Dylikt sökande är ju vanligt vid arkivforskningar i allmänhet, men vad som här gör det särskilt betungande för arkivet är, att arkivets personal blir i
förhållandevis stor utsträckning upptagen av att framleta
materialet, ej blott när det gäller arbeten, som ingå i arkivets egna arbetsplaner, utan också när det erfordras för
andras arbeten. Detta sökande upprepas gång på gång utan
stöd av tillräcklig registrering ock utan möjlighet att för
blivande registrering tillvarataga vad som borde komma en
sådan till godo. Samma manuskript, som nyss genomsökts
ur en viss synpunkt, måste ständigt ånyo genomsökas ur
andra synpunkter, då det gäller att finna ett annat ord
eller en annan form eller uttrycket för ett annat begrepp
än det, som nyss eftersöktes. Då en uttömmande efterforskning i regel ej kan medAinnas, blir det nödvändigt att i
stor utsträckning »på känns söka sig fram till vad som
för tillfället synes viktigast. Härunder har hos många utvecklats ett skärpt spårsinne ock en ingående erfarenhet
om samlingarnas innehåll ock beskaffenhet, men resultaten
av efterforskningarna bli oundvikligen i hög grad ojämna,
beroende av tillfälligheter som de äro, ock samlingarna bli
ej så utnyttjade, som de borde bli ock som de kunde bli,
därest möjlighet gåves att genom ett stort engångsarbete
få det saknade stickordsregistret till stånd.
Behovet härav ur såväl institutionsarbetets som det fria
forskningsarbetets synpunkt har framhållits redan i den utredning, som bifogades 1927 års ansökningar om statsan-
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slag ock om lotterimedell, ock har dessutom berörts i flera
årsberättelser, där anledning förelegat att närmare ingå på
frågor rörande sammanfattning av mindre samlingsenheter
till större, så sockensamlingar till landskapssamlingar, eller
att beröra därmed sammanhängande angelägenheter.2 Vid den
registrering, som måste krävas, behövs det,. att registrering
i vanlig mening går hand i hand med bearbetning, liksom
också dialektforskning med folkminnesforskning.
I fjolårets berättelse nämndes, hurusom Landsmålsarkivets språkliga riksundersökning då särskilt koncentrerats
kring två specialundersökningar, nämligen dels en undersökning över husdjursbenämningarna, ordgeografiskt bearbetade, dels en undersökning över måltiderna ock vad
därmed närmast sammanhänger (frågekort nr 22-26). Sistnämnda undersökning visade emellertid, efter den sammanställning av tillgängligt material, som gjordes av fil. dr Ingeborg Nordin-Grip, att synnerligen mycket fattades i att överblick över hela riket ännu skulle kunna vinnas beträffande detta mycket omfattande ock svårbearbetade ämne.
Då arkivets ekonomiska tillgångar ej medgåvo att erforderliga arbetskrafter nu insattes på hithörande uppgifter,
har detta ämne under året 1935-1936 endast utgjort föremål för materialsamlande i orterna, bedrivet främst genom
dr Nordin-Grip under en sommarresa genom södra Norrland
ock av fröken Ella Odstedt på en resa genom mellersta Norrland.
Den andra av de två nämnda undersökningarna, nämligen
den som gäller husdjursbenämningar ock som utföres av
docenten D. 0. Zetterholm, har fortsatts under året ock utvidgats till att omfatta även de med husdjurens benämningar nära sammanhängande lockropen, över vilkas utbredning kartor upprättats, grundade på det begränsade
material, som hittils hopbragts.
2

Tryckt i Sv. lm. B 26 (1928), se särskilt s. 11 f.
Se särskilt Sv. lm. 1925, s. 50; 1926, s. 57; 1927, s. 32 ff.
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Emellertid har den mycket omfattande komplettering av
materialet, som erfordrats, innan vare sig husdjursbenämningarna eller lockropen kunna på avslutande sätt behandlas, bedrivits på olika sätt. Specialfrågor ha i form av nya
särskilda frågekort ock i andra former utsänts till enskilde
ock till hembygdsföreningar, enkla utbredningskartor ha
publicerats i tidningar för vissa landsdelar, ock i sammanhang härmed ha kompletteringsfrågor spritts genom tidningarna ock svar erhållits från områden, varifrån svar
på de första frågekorten ej inkommit. Under upptagningarna
av språkprov på grammofonskivor ha lämpliga tillfällen utnyttjats att få benämningar på husdjuren intalade ock lockrop insjungna. Excerpter avseende hithörande ord, som
det för undersökningens fullföljande över 'hela riket varit
nödvändigt att erhålla från institutionerna i Lund ock i
Göteborg, ha av dessa institutioner välvilligt ställts till förfogande. En resa till Åland, som Zetterholm företog för att,
då professor Sigurd Erixon blivit förhindrad, i hans ställe
hålla populärvetenskapliga föreläsningar, utnyttjades till att
på samma gång utfråga särskilt folkhögskolans elever om
benämningar på husdjuren.
Undersökningen av husdjursnamnen har under året utvidgats på ännu ett sätt, nämligen genom att kombineras med
motsvarande arbeten i de övriga nordiska länderna, en kombination som redan för materialsamlandet inom varje särskilt land är nödvändig. Vid sammanträffande med danska
ock norska forskare vid den åttonde nordiska filologkongressen i Köpenhamn i augusti 1935 träffade Zetterholm överenskommelser med enskilda om erforderlig samvärkan, ock
som resultat härav har till Landsmålsarkivet ock till Zetterholm personligen inkommit ett stort svarsmaterial i form
av lån, som med största tillmötesgående ställts till förfogande
för hans undersökning.
Utom husdjursbenämningarna ock lockropen, vilka i
frågekortserien representeras av frågorna nr 1, 2, 3 ock 4,
har även det svarsmaterial, som inkommit som resultat av de
närstående frågekorten nr 5 (om användningen av bogträn,
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bröstrem etc. för hästen) ock nr 6 (om användningen av
olika slags ok för oxar), börjat preliminärt bearbetas av
Zetterholm.
Ytterligare ha ett par utan sammanhang med husdjursbenämningarna stående frågor varit föremål för bearbetning i
avsikt att få översikter över hela riket. Särskilt är att nämna
båten ock båtbygget, över vilket ämne en frågelista tidigare
utsänts, nämligen M. 93: Båtar ock båtbygge, utarbetad av
Zetterholm. Under året har han avslutat utredigeringen av
hn detalj inom detta ämne, nämligen fästet för åran.
Ovannämnda såsom led i en språklig riksundersökning
räknade arbeten gälla ju närmast blott enskilda, om än viktiga frågor. Dock har denna undersökning genom sammanställningen av material rörande hela landet, delvis kombinerat med material från grannländerna, men främst genom den begynnande bearbetningen av Landsmålsarkivets
eget material värkat som en inventering av vad som finns
samlat ock en prövning av möjligheterna att nå sammanfattande resultat. Det har först genom sammanställningar av
vad som gäller större områden än de mindre landsdelar,
till vilka undersökningarna på tidigare stadier helt naturligt koncentrerats, blivit möjligt att få full belysning över
frågorna ock erhålla ändamålsenliga frågeställningar.
Vid en sådan materialprövning, som nu företages med
utgångspunkt i .språkgeografiska ock i synnerhet ordgeografiska problem, måste också den frågan tränga sig på granskaren: i vilken mån kunna de samlingar, Landsmålsarkivet redan har, supplerade med vad som finns på andra
håll, räcka till som underlag för en svensk dialektordbok?
Ordboken var . från början, när anslag första gången söktes
för Landsmålsarkivet, uppställd som ett slutmål, vartill de
lokala 'områdesundersökningarna skulle tjäna som ett förstadium, ock vid sidan varav den språkgeografiska översikten vore ett nödvändigt komplement.
Utan att vilja föregripa eller sammanblanda lösningen
av de två stora frågorna om en språkgeografisk-kulturgeografisk undersökning av Sverige ock om en sammanfattande
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svensk dialektordbok, frågor vilka var för sig måste kräva
sitt svar, grundat på särskild prövning, begagna vi tillfället att
i detta sammanhang framhålla några erfarenheter ock intryck från materialsammanställningarna. Det har i många
fall, då lexikaliskt inriktade frågor förelegat till besvarande,
sådana som stundom ställts till Landsmålsarkivet från
Svenska Akademiens Ordbok ock från enskilde, visat sig,
att det i Landsmålsarkivet befintliga materialet, använt med
grundligt tillvaratagande av möjligheterna ock med vederbörlig kritik, varit mer givande, än det till en början sett
ut. Även möjligheterna att genom förfrågningar hastigt få
viktiga kompletteringar till föreliggande material ha ofta ställt
sig över förväntan gynnsamma, men äro i regel påtagligen
försämrade, när man återkommer till samma ort med nya
förfrågningar, även om mellantiden varit tämligen kort.
Emellertid kan i en stor del fall en ej alltför ofullständig, om också ej uttömmande genomgång av samlingarna
ur en viss ordfrågas' synpunkt ge en sådan översikt i stora
drag av ifrågavarande ords förekomst i särskilda landsdelar,
dess variation i form ock betydelse ock begreppets uttryck
genom motsvarande andra ord på orter, där det efterfrågade
ordet självt ej förekommer, att det förefaller möjligt att på
grundval härav bedömma ordet ock skriva stommen till
vad en artikel i en dialektordbok i första rummet torde böra
meddela om ordet. Naturligtvis har också mycket ofta den
motsatta erfarenheten gjorts, nämligen att arkivets material
är mycket långt ifrån tillfredsställande, varvid dock en viss
reservation torde böra göras med hänsyn till ovan omtalade
svårigheter att under hittilsvarande omständigheter kunna
uttömmande få fram de upplysningar, arkivets material kan
innefatta.
En intressant iakttagelse, som i dylika fall gjorts, är den,
att arkivets material genomgående synes innehålla mera att
direkt bygga på, när det gäller benämningar på allmänt
kända företeelser med stora utbredningsområden, än när det
gäller den sida av ordf örrådet, som utgöres av »småord»
(konjunktioner, prepositioner, advärb, pronomen, artiklar
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ock dylikt). Till att fylla denna brist liksom för studiet av
dialekternas syntax ock av deras stilistiska uttrycksmedel
i det hela fordras emellertid ej blott sådant material, som
kan erhållas såsom svar på frågor, vare sig frågeställningen
varit lexikalisk eller grammatisk eller språkgeografisk, utan
framför allt täxter, där orden komma i sitt naturliga sammanhang.
Landsmålsarkivets textsamlingar ha ur denna ock andra
synpunkter under de sista åren påkallat ökad uppmärksamhet. Även rörande det material, som ur syntaktiska liksom ur andra synpunkter kan utvinnas härur, år en systematisk bearbetning av nöden, som ej begränsas till smärre
geografiska områden, detta redan för att nå fram till de första
frågeställningarna ock kunna få de största luckorna fyllda.
Luckorna äro ej blott mycket stora ur geografisk synpunkt
sett, större än i fråga om någon annan sida av materialsamlandet; här träffas även i många fall mycket stora svagheter
hos de — ofta torftigt små — täxter, som upptecknats. Att
skriva tillfredsställande täxter på dialekt har ej utan skäl
betraktats som mycket svårare än att göra lexikaliska eller
grammatiska anteckningar. Mången upptecknare, som för att
få en täxt ordagrant återgiven låtit sagesmannen diktera,
har trots ordagramheten ej åstadkommit en uppteckning,
som varit helt äkta — för de flästa är det omöjligt att tala
fullt likadant, om de skola diktera, som om de tala fritt ock
omedvetet. Ock att följa med, när en sagesman talar som
mäst fritt ock sam allra bäst, har erbjudit stora svårigheter
för de flästa upptecknare, svårigheter som ej alltid kunna
helt övervinnas med jälp av stenografi. Många upptecknare
ha ej använt stenografi alls, ock de som använt stenografi
för annan täxt, ha måst avstå därifrån vid upptepknandet
av dialekttäxter med noggrannare beteckning, då någon fonetisk stenografi ej finns. Många sagesmän falla lätt in
i ett dikterande föredrag, när de äro starkt medvetna om
att vad som säges skrives upp, det må skrivas med stenografi
eller på annat sått. Många uppteckningar av täxter ha
gjorts på så sätt, att upptecknaren under åhörandet skrivit
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så mycket han hunnit, därefter gått igenom det skrivna ock
med jälp av minnet sökt komplettera det för att slutligen
medelst nya förfrågningar hos sagesmännen söka få uppteckningen fullständigad ock korrigerad. Men varken alla
sagesmän eller alla upptecknare ha haft de förutsättningar,
som egentligen behövdes, för att resultatet skulle bli det bästa
möjliga, när en täxt genomgås upprepade gånger. Just de
sagesmän, som ha de bästa förutsättningarna i fråga om uttrycksförmåga, minne ock intresse, kunna just härigenom
löpa den faran, att de retuschera för starkt eller att de
komma med något sådant nytt, som ej alltid bör infogas i
det, som förut sagts ock som ej är vad som egentligen söktes ock behövdes som komplement ock korrigering till en
uppteckning.
Såsom i den senaste årsberättelsen nämndes', igångsattes
då ett omfattande arbete för att på grammofonskivor ock
med jälp av andra apparater upptaga språkprov, vilka
ej blott skulle tjäna som sådana, utan också ur innehållets
synpunkt skulle bilda ett betydelsefullt tillskott till Landsmålsarkivets täxtsamlingar, varjämte dess melodiuppteckningar skulle kompletteras genom att med samma apparat
upptaga sång, fiolspel m. m. Den förra året inköpta grav&apparaten för grammofonskivor har också under året 19351936 varit i flitigt bruk, dels under ett flertal resor, som strax
skola nämnas, dels i Uppsala, där arkivet, som i sin lokal
på universitetsbiblioteket omöjligen kunde bereda plats för
denna nya avdelning, för densamma hyrde en dublett i
huset övre Slottsgatan 1 från våren 1935. Personer från olika
orter i Sverige samt från grannländerna ha under besök i
Uppsala där intalat språkprov eller spelat allmogemelodier
på fiol in. in., så ofta tillfälle givits. Från Radiotjänst ha
dessutom till arkivet som gåva överlämnats 14 stycken grammofonskivor, innehållande språkprov på olika dialekter. Till
största delen innehålla dessa grammofonskivor täxt å ömse
sidor. Huvudparten av de inalles 241 nya grammofonskivor
(samtliga med 30 cm. diameter), som tillkommit under året,
i Sv. lm. 1935, s. 38 ff.

ARKIVARBETEN: SPRÅKLIG UNDERSÖKNING

63

ha emellertid erhållits under resor till nedannämnda landskap:
ös ter g öt 1 an d, där ett tiotal språkprov upptogos från
socknarna Västerlösa, Järstad ock Väversunda (jämte ett par
skivor från Kristdala ock Lofta i Smålan d) under en resa
av Geijer, Eriksson ock lektor A. T. Älander; D al arn e,
där likaledes ett tiotal språkprov upptogs i By ock Folkärna
socknar av Eriksson; Uppland, där ett tiotal prov upptagits av Eriksson ock Hedblom i Valö, Hållnäs, Tierp, Östervåla, Skuttunge, Bälinge ock Vårfrukyrka socknar; H ä 1si nglan d, där 27 skivor upptagits från socknarna Järvsö,
Delsbo, Forsa, Harmånger, Gnarp, Bjuråker, Hassela ock Ljusdal under resa av Zetterholm, Hedblom ock folkskolläraren
E. Granberg; Med elp a d, där 5 skivor upptagits i socknarna
Njurunda ock Selånger; H ärj e dale n, där av samma personer 29 skivor upptagits i Älvros, Linsäll, Sveg, Lillhärdal,
Hede, Tännäs ock Vemdalen; J äm tlan d, där samma personer upptagit 13 skivor från socknarna Rätan, Rödön, Sunne,
Hackås ock Bärg; G ä st r i kl an d, där 26 skivor upptogos
av Eriksson ock Hedblom från socknarna Hille, Hamrånge,
Ockelbo, Järbo, Ovansjö, Torsåker, österfärnebo, Hedesunda
ock Valbo; Bo husl ä n, där Zetterholm m. fl. upptagit 39
skivor från socknarna Torsby, Styrsö, Solbärga, Långelanda,
Stala, Forshälla, Orust, Fors, Kville, Krokstad, Tanum, Skee
ock Mo; Dal sl an d, där 19 skivor upptagits av Hedblom i
socknarna Frändefors, Or,.Tydje, Håbol, Steneby, Nössemark
ock Färgelanda; samt Västergötland, där 38 skivor upptogos av Götlind ock Hedblom i socknarna Väne-Ryr, Gärdhem, Väne-Äsaka, Främmestad, St. Lundby, Kilanda, Sätila,
Hajom, Torestorp, Älekulla, Mårdaklev, Säxdrega, Hällestad,
österbitterna, Göteve ock Kållandsö.
Utförandet av dessa grammofonupptagningar möjliggjordes
genom frikostig jälpsamhet, som på många håll kom arkivets
för ändamålet utsända expeditioner till godo. I den redogörelse för resor, som lämnas i kapitel IV av denna beiättelse,
framgår, vilken del häri som olika privatpersoner, hembygdsföreningar m. fl. haft. 1 detta sammanhang skall endast
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nämnas, att grammofonupptagningarna i Bohuslän, som ägde
rum i juni 1936, utfördes under samarbete med Institutet för
Ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola.
Det säger sig självt, att dessa resor för grammofonupptagning icke kunnat framgå över alla de nämnda landskapen
med sådant grundligt fullföljande av undersökningarna, att
ingenting skulle återstå att göra därstädes för denna angelägenhets skull. I själva värket ha resorna skett med en
snabbhet ock en begränsning, som uteslutit alla anspråk på
att nu gå fullständigt till botten med saken. Men hastigheten
i det hela, begränsningen till ett förhållandevis ringa antal
platser ock sagesmän inom varje landskap ha varit en
nödvändig följd av förhållandena: den hastigt tilltagande
svårigheten att finna sådana gamla ock goda sagesmän, som
det gällt att i första rummet uppsöka i denna tid av dialektupplösning. Mångenstädes har. grammofonexpeditionen
förgäves sökt utan att finna en enda god sagesman. I flera
fall har det hänt, att då kompletteringsfrågor några månader efter •en expeditions besök hos en sagesman skolat sändas till denne, han ej längre funnits kvar i livet. Det har
varit nödvändigt att så att säga skynda i kapp med dialektupplösningen i syfte att inom ett fåtal år få en samling grammofonskivor från ålla delar av landet, upptagande så vitt
möjligt prov av den äldsta generationens språk. Givetvis
böra nya expeditioner utsändas till redan besökta landskap
(av vilka flera, såsom Jämtland, endast till vissa delar berörts av de nu utförda resorna) för att upptaga flera språkprov ock göra detta med möjlighet att dröja något längre i
orten. Ett annat önskemål, som erfarenheten ger oss anledning att framhålla, är att vid dessa grammofonupptagningar
ha till de utsända expeditionernas förfogande en egen bil
med en däri placerad, för apparaten avpassad strömkälla.
Härigenom bleve upptagningarna oberoende av de växlande,
ofta för apparaten olämpliga elektriska strömförhållankna
på olika orter, ock möjlighet vunnes att göra grammofonupptagningar på orter, där elektriskt ledningsnät alldeles
saknas. Att föra en sagesman till en främmande ort för en
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upptagnings skull, ja till ock med att hämta honom till en
annan stuga i samma by, där han bor, erbjuder mindre
gynnsamma betingelser, än om upptagningen kan ske på den
plats, där sagesmännen för tillfället träffas, utan särskild förflyttning.
Genom att upptaga vad sagesmännen säga på en grammofonskiva i stället för att endast skriva ned det på gammalt
sätt eliminerar man vissa av de ovan berörda felkällorna
hos täxterna, men ej helt ock hållet. Apparaten uppfångar
ögonblickligen allt, som säges, ock gör detta oberoende av
subjektiva uppfattningar om ljudens ock akcenternas beskaffenhet. Apparaten värkar i regel mindre störande på sagesmannen än en upptecknare, som ständigt frågar om ock om
igen; men situationen, när en intalning skall göras, kan ej
alltid bli lika otvungen, som när sagesmännen i vardagslag
tala med en för dem välbekant person, som begagnar lämpliga tillfällen att uppteckna vad de säga till honom eller till
varandra.
Skall den svåra uppgiften på bästa sätt lösas att få till
stånd en fullgod samling grammofonskivor, så vore det av
synnerlig vikt att redan någorlunda samtidigt med skivornas
upptagande få skivornas innehåll analyserat ock utskrivet.
Genom att analysera sina skivor blir den, som leder intalningarna, insatt i hur skivorna värka vid uppspelning ock
vad de kunna ge, när de ingående studeras. Några experimentvis gjorda analyser, som värkställdes på proseminarieövningar, ledda av docenterna Ljunggren ock Zetterholm, visade sig instruktiva ock omfattades av de studerande med
stort intresse. Men det stora arbete, som egentligen skulle
erfordras, för att jämsides med upptagningarna en genomgående analys skulle kunna åstadkommas, ställer mycket större
krav på den i arkivets tjänst arbetande personalens tid, ån
som är förenligt med den mångfald andra uppgifter, som påvila samma personal.
Det sålunda i ganska snabb tillväxt stadda grammofonarkivet står under förvaltning av arkivarien Eriksson, som
härvid närmast biträdes av docenten Zetterholm.
5 Sv. landsmål 1936
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Samtidigt med arbetet på att utvidga arkivets tillgång på
täxter med grammofonupptagningar har också pågått ett
ganska krävande arbete på utgivning i tryck av äldre täxtuppteckningar, som finnas i arkivet. Sistnämnda arbete
har — vad det språkliga materialet beträffar — främst
bestått i att biträda professor Lundell vid förarbetena för
utgivning av två stora täxtsamlingar, nämligen dels den,
som är avsedd att fylla nästan hela tredje bandet av »Svenska landsmål», där längesedan påbörjats en systematisk publicering av de gamla landsmålsföreningarnas under 1870-talet
ock senare hopbragta dialekttäxter från varje landskap i
riket ock dessutom från bygder med svensk dialekt utanför
rikets gränser, dels också ett samlingsvärk under titeln »Skandinaviska folkmål i språkprov». Sistnämnda värk avser att
bilda en ännu större samling oberoende av landsmålsföreningarna gjorda dialektuppteckningar från ej blott Sverige, utan
även alla de andra skandinaviska länderna, uppteckningar
som i regel härröra från 1890-talet ock senare årtionden ock i
det stora flertalet fall, så vitt Sverige angår, tillhöra Landsmålsarkivet i Uppsala. För att den förstnämnda täxlsamlingen, som skall fylla tredje bandet av Svenska landsmålen,
måtte kunna utgivas, har arkivarien vid Landsmålsarkivet
Manne Eriksson ansökt om tryckningsbidrag ur anslaget för
utgivande av tidskrifter, lärda värk etc. ock fått denna ansökan i så måtto beviljad, att Kungl. Maj:t år 1935 härtill anslagit 2,000 kr. I arbetet på de båda täxtsamlingarnas iordningställande för tryck: sammanställning av styckena, avskrivning ock revision av täxterna, förf attandet av noter
samt korrekturläsning, deltaga alla vid arkivet arbetande filologer; var ock en med den särskilda sakkunskap han har rörande en viss landsdels dialekter ock rörande de uppteckningar, som representera densamma. I den sistnämnda samlingen, som sträcker sig fram till nutiden, medtagas även
transskriptioner från en del edifonrullar ock grammofon-.
skivor.
Alla de ovannämnda arbetena ha räknats till den språkliga riksundersökningen, som emellertid ej genom någon
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•
skarp avgränsning är skild varken från de gamla landskapsundersökningarna eller från folkminnesundersökningarna.
Innan vi nu övergå till de sistnämnda, vilja vi framhålla
otillräckligheten av de resurser, som stå till förfogande för
en riksundersökning, för så vitt denna skall motsvara arbetsuppgifterna. För närvarande är det endast e n person, nämligen docenten Zetterholm, som väsentligen kan ägna hela sin
arbetstid åt den språkliga riksundersökningen. Den jälp, han
härvid har av arkivets personal i övrigt, kan ej räcka till,
ock de frivilliga medjälpare, som under året bidragit till utförande av hithörande arbeten, ha varit tillfälliga ock kunna
ej för framtiden påräknas. En ny anordning i en eller annan
form blir nödvändig.
Landsmålsarkivets folkminnesundersökning är som förut
ej uppdelad på särskilda landskapsundersökningar, utan
ägnas hel ock hållen åt uppgifter, som direkt ingå i en riksundersöknings program, även om undersökningarna i ortema helt naturligt begränsas inom snävare ock ofta mycket
snäva gränser. Arbetet i Uppsala har väsentligen ägnats åt
vad som direkt påkallas för insamlingsarbetets ledande ock
materialets ordnande — den fåtaliga arbetsstyrkans närmaste
uppgift.
Frågelistorna, som jämte personlig handledning ock granskning av inkommande material utgöra det förnämsta medlet
för fyllande av denna uppgift, ha under året visat en proportionellt starkare tillväxt än någonsin tidigare, för vad som
tillhör folkminnesavdelningens arbetsområden. Ej mindre än
16 nya frågelistor över folkloristisk-etnologiska ämnen ha
under året tillkommit. Av förteckningen över dessa frågelistor (s. 71 i det följande) synes, att vi här möta tre stora
ämneskretsar, kring vilka . frågelistarbetet särskilt koncentrerat 'sig. En av frågelistorna, »Byskifte och byalag före lantmäteriet» (M 106), utgör fortsättning av ett under ett par år av
Campbell bedrivet arbete på åstadkommande av handledningar för undersökning av vad till allmogelivets ekonomiska
ock kamerala förhållanden hör (byalag, skifte o. s. v.). De
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två andra av de nu dominerande ämneskretsarna äro nya
för landsmålsarkivets frågelistor, nämligen folkmedicinen
ock det kyrkliga ock religiösa livet. Planen på folkmedicinska frågelistor är dock ej någon nyhet. Redan på omslaget
till år 1929 tryckta frågelistor (nr 25 m. fl.) nämndes såsom
varande under förberedelse frågelistor rörande människokroppen, kroppsliga livsyttringar hos människan, människokroppens sjukdomar ock deras botande samt djurkroppen.
Dessa frågelistämnens mycket krävande beskaffenhet ock arbetskrafternas alltför begränsade möjligheter gjorde, att planen tils vidare ej kunde bringas till fullbordan i avsedd form,
som tryckta frågelistor, trots det åtskilligt arbete nedlades
härpå, särskilt av Levander samt amanuensen vid Nordiska
museet Ola Bannbers, vilken dock endast kunde disponera
fritider för denna uppgift. Tre specialfrågelistor, behandlande människokroppen, djurkroppen samt kroppsliga livsyttringar hos människan ock djuren utarbetades 1930 i maskinskrift (M 31—M 33) av Levander; men för övrigt har utarbetandet av frågelistor rörande denna ämnesgrupp legat
nere. Nu har Campbell uppgjort en plan för utarbetandet av
en grupp follemedicinska frågelistor, som tillsammans kunde
bilda ett helt, ock utarbetandet av nya frågelistor enligt denna
plan har under året påbörjats av Campbell med fil. dr Ingeborg Nordin-Grip ock fröken Ella Odstedt som närmaste medarbetare ock för övrigt med jälp av vid arkivet arbetande
filologer, på vanligt sätt. Under året ha i maskinskrift utarbetats frågelistorna »Husdjurssjukdomar» (M 99), »Om kloka,
trollkunniga ock vismän» (M 100), »Koppning ock åderlåtning» (M 101) samt »Barnsjukdomar» (M 108). Dessa frågelistor ha emellertid en mer eller mindre provisorisk karakter ock torde, om tillfälle gives, senare tillika med andra
folkmedicinska frågelistor böra bearbetas för tryck under
medvärkan av bl. a. amanuensen Bannbers.
De frågelistor, som gälla kyrkliga ock religiösa ämnen ock
som alla utarbetats av fil. mag. Folke Hedblom (M 97, M 103,
M 105, M 107, M 109, M 110, M 111, M 112), avse att utgöra
en åtminstone tils vidare avslutad ämnesgrupp.
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En ny serie frågekort, vilkas innehåll är väsentligen folkloristiskt, har under året utarbetats, men ej fått definitiv
form. De ha i manuskript sänts för granskning till vissa
institutioner ock enskilde inomlands ock utomlands.
Arbetet på fortsatta f ol k minnesk ar tor har under
året till följd av arbetskrafternas otillräcklighet endast kunnat bedrivas i mycket ringa omfattning.
Ovan nämnda arbeten jämte med ledningen förbundna
löpande ärenden ha ej lämnat någon tid övrig för utarbetande av särskilda skrifter, vari undersökningarnas resultat
kunnat i tryck framläggas, ett utarbetande som alltjämt ter
sig som en viktig, men tils vidare på framtiden ställd uppgift. Emellertid ha förarbeten för utgivandet av vissa av 0.
P. Petterssons manuskript fortsatts.1
Under året ha dessa arbeten särskilt gällt det från 1880ock 1890-talen härrörande manuskriptet »Sagor och sägner
från Asele lappmark», nämligen vad den del därav beträffar,
som utgöres av folktrossägner. Västerbottens gille i Stockholm anslog på nyåret 1936 ett. belopp av 1,000 kr. till främjande av detta arbetes utgivning. Tack vare detta understöd möjliggjordes det att som jälp åt Geijer ock Liljeblad,
på vilka dessa arbeten från början vilat, anlita fil. dr Ingeborg Nordin-Grip. Manuskriptet har genomgåtts ur ifrågavarande synpunkt; ett utförligt sakregister över hela dess
innehåll har upprättats; de stycken, som avses skola ingå
i den bok, som får titeln »Sägner och folktro från Mete lappmark», ha avskrivits; på samma gång ha också de stycken ur
ordboken över Vilhelmin,amålet ock tilläggen till ordboken
sammanställts ock avskrivits, vilka avses skola ingå i samma
bok; vartill slutligen kommer, att förklarande noter börjat
utarbetas. Sistnämnda avskrifter värkställdes dels av dr
Nordin-Grip, dels av Västerbottens gilles sekreterare, direktör Jonas Eriksson i Stockholm. Avskrifterna ock de förklarande noterna hunno emellertid ej under året slutföras,
utan kräva ytterligare ett ej ringa arbete, innan boken blir
färdig för tryckning
Jfr Sv. lm. 1935, s. 36, 47.
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Tryckningen av »Gamla byar» har förberetts, därigenom
att manuskriptet börjat genomgås av fil. lic. Arne Lindström
i Stockholm under jämförelse med de av författaren ej använda källor, som finnas i Kammararkivet, i lantmäteristyrelsens arkiv m. m. Det har vid dessa jämförelser visat sig,
att visserligen många enskildheter kunnat kompletteras eller
korrigeras i författarens framställning, men att dessa kompletteringar eller korrigeringar ej äro av ingripande natur.
andra sidan innehåller 0. P. Petterssons framställning av
nybyggenas äldsta historia helt naturligt synnerligen mycket, som alldeles saknas i dessa arkivaliska källor, ehuru anledning kunnat finnas att vid handlingarnas avfattande intaga upplysning därom.
Även det ovan, i sammanhang med redogörelsen för den
språkliga riksundersökningen omtalade arbetet på att förbereda till utgivning en viktig del av Landsmålsarkivets
äldre täxtuppteckningar berör naturligtvis mycket nära folkminnesavdelningens intressen, ehuru de täxter, som nu förestå till utgivning i ovannämnda, av professor Lundell redigerade två täxtsamlingar, uteslutande äro skrivna på dialekt
ock ehuru folkminnesavdelningens insats i det förberedande
arbetet hittils ej i väsentlig mån påkallats. Täxterna äro
dock till stor del källskrifter även för folkminnesundersökningen.
I ej mindre grad torde detta gälla den ojämförligt mycket
större • samling grammofonskivor, vars utveckling under året
likaledes omtalats i sammanhang med redogörelsen för den
språkliga riksundersökningen, ehuru häri ingående folkloristiskt ock etnologiskt material ej ännu hunnit utskrivas
ock införas i den folkloristisk-etnologiska realkatalogen.

Det återstår nu att lämna en sammanfattande redogörelse
för utarbetandet av frågelistor, vari de språkliga medarbetarne ock folkminnesavdelningens medarbetare gemensamt deltaga. Ovan har redan nämnts, att det vida övervägande antal under året utarbetade frågelistor väsentligen
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tillhör den sistnämnda avdelningens värksamhetsområde. I
sin helhet ter sig förteckningen över de under året i maskinskrift eller stencilering framställda frågelistorna - ingen
frågelista har under året utgivits i tryck - på följande sätt:
Tionde ock annan kyrklig beskattning (F. Hedblom) 1935.
Stjärnor ock stjärnbilder (G. Granberg) 1935.
Husdjurssjukdomar (Campbell) 1935.
Om kloka, trollkunniga ock vismän (Campbell) 1935.
Koppning ock åderlåtning (I. Nordin-Grip, Campbell) 1936.
M 103.1 Präst, klockare ock andra kyrkotjänare (F. Hedblom) 1936.
Växtfärgning (H. ()gnist) 1936.2
Kyrkklockor pck ringning (F. Hedblom) 1936.
Byskifte ock byalag före lantmäteriet (Campbell) 1936.
Kyrkobyggnad ock kyrkogård (F. Hedblom) 1936.
Barnsjukdomar (Odstedt) 1936.
Kyrkfärd ock kyrkbåt (F. Hedblom) 1936.
Helgdagsfirande ock kyrkstad (F. Hedblom) 1936.
Gudstjänst ock nattvardsgång (F. Hedblom) 1936.
Sägner, legender ock berättelser om kristendomens införande, katolicismen ock reformationen (F. Hedblom) 1936.
Frågor rörande vissa transportredskap i Dalarne (R. Jirlow)
1936.
Hankkörning (N. Hj. Matsson) 1936.

En instruktionskurs för upptecknare av dialekter ock

folkminnen anordnades av arkivet under tiden 5-15 maj
1936, varvid föreläsningar ock övningar höllos av Erik ss on ock Campbel 1. Kursen omfattade sammanlagt 20 föreläsnings- ock övningstimmar, varav på Erikssons del kommo
11 ock på Campbells del 9 timmar. Dessutom förekom demonstration av arkivets samlingar ock registersystem samt
dels samtidigt med kursen, dels efteråt enskild handledning
åt deltagare i kursen. Föreläsningar ock övningar bevistades av sammanlagt 17 personer. I samband med kursen
gjordes den 13 maj ett besök vid Nordiska Museet ock
1 Nr 102, som utarbetades under året 1934-1935, är nämnd i
föregående årsberättelse, Sv. lm. 1935, s. 41.
2 Delvis översättning från Sanakirjasäätiö's motsvarande frågelista.
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Skansen, vars samlingar demonstrerades i anslutning till
orienterande _föredrag av prof. Sigurd Erixon.
Den i förra årsberättelsen' omnämnda serien av radio=
föredrag över valda landskapsdialekter, har under året
1935-1936 fortsatts ock avslutats i enlighet med den plan,
som angavs i förra årsberättelsen. I samband med dessa
föredrag upptogos genom Radiotjänsts medvärkan ett antal
språkprov på grammofonskivor, varom redan ovan talats.
Emellertid ha försöken att få denna serie publicerad som
ett helt strandat tils vidare, då ingen förläggare velat åtaga
sig risken.
I föregående årsberättelse2 nämndes också den k onf e-

r e n s, som i december 1934 hölls i Uppsala mellan representanter från Sverige ock Norge för åstadkommande av
ett skandinaviskt samarbete för en planerad undersökning
av fäbodväsendet i Norden, närmast ur terminologisk synpunkt. Då en strax därefter gjord framställning till Clara
La chmanns fond om anslag till detta arbetes utförande icke
bifölls, måste planen tils vidare uppskjutas. I december
1935 ingåvo professorerna Evald Li&n, Georg Morgenstierne
ock Hj. Lindroth i Göteborg, John Frödin, 0. von Friesen,
Herman Geijer ock B. Hesselman i Uppsala samt Sigurd
Erixon i Stockholm ock intendenten Gösta Berg i Stockholm
en ansökan till Längmanska kulturfondens nämnd om ett
anslag å 4,200 kr. som bidrag till undersökningar rörande
fäbodväsendet i Sverige. Denna framställning beviljades i
så måtto, att 2,000 kr. genom Nämndens beslut den 20 mars
1936 ställdes till sökandenas förfogande, under villkor att av
de sökande utsåges en person med uppdrag att leda ock fördela arbetet, lyfta anslagna medel, ansvara för deras användning ock arbetets ändamålsenliga utförande samt ingiva redogörelse för medlens användning. Valet av förtroendeman
skulle underställas universitetskanslerns bekräftelse. Vid
2

Sv. landsm. 1935, s. 42 f.
Sv. landsm. 1935, s. 44.
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sammanträde av de sökande den 27 april i Uppsala beslöto de
att utse arkivarien M. Eriksson att leda den planerade undersökningen i samråd med de svenska medlemmarna av Samarbetskommitt63. för »Atlas för nordisk folkkultur» (se nedan),
prof. H. Geijer ock prof. S. Erixon samt fil. dr Å. Campbell.
Valet av Eriksson till kommitténs förtroendeman godkändes
av kansler den 4 juni 1936. Vid det nämnda sammanträdet
i Uppsala den 27 april 1936 beslöts Itt — så långt ske kunde
inom ramen för de anslagna medlen — söka åstadkomma
en inventering qv det hittils av svenska institutioner, i
främsta rummet Nordiska museet ock Landsmålsarkivet, insamlade materialet. Provundersökningar rörande vissa detaljfrågor skulle dessutom göras i samband med upprättande
av provisoriska kartskisser. Även borde valda fäbodställen
göras till föremål för provundersökningar, avsedda att utröna nutida möjligheter för komplettering. Själva undersöknings- ock inventeringsarbetet kunde igångsättas först
omkring 1 juli. Vidare redogörelse för arbetes förlopp skall
lämnas i följande årsberättelse.
Det arbete på undersökning av fäbodväsendet, som sålunda nu bedrives under samvärkan mellan å svensk sida
ovannämnda institutioner ock kommitterade, å norsk sida
Instituttet for sammenlignende kulturforskning, är ett i förhållandevis stor måttstock anlagt försök, åsyftande ej blott
att så vitt möjligt få klarlagd den viktiga sida av allmogelivet ock allmogespråket, som fäbodkulturen med dess tärminologi utgör, utan också att praktiskt pröva möjligheter
ock vägar för samvärkan mellan de nordiska länderna. Tanken på dylik samvärkan är emellertid gammal, ock den
har i mindre måttstock kommit till uttryck i vissa specialundersökningar, som tidigare berörts i denna ock föregående
årsberättelser.

Från dansk sida framställdes under år 1935 förslag till gemensamma överläggningar om kulturgeografiska ock ord
geografiska undersökningar, som skulle parallellt bedrivas
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i Danmark ock Sverige, eventuellt i vidare omkrets.
Med anledning härav infann sig Campbell i Köpenhamn
den 2 september 1935, där en förberedande överläggning då ägde rum, som fortsattes den 9 november samma
år, då på inbjudan från »Udvalget for Folkemaal», »Dansk
Folkemindesamling» ock »Dansk Folkemuseum» ett sammanträde hölls i Köpenhamn under Marius Kristensens ordförandeskap med bl. a, Poul Andersen, Anders Bjerrum,
Hans Ellekilde, Sighis Blöndal samt från Sverige Geijer,
Sigurd Erixon ock Campbell, från Norge Nils Lid som
deltagare. Från dansk sida föreslogs — vad redan tidigare
i brev avhandlats — att i hela Norden skulle bedrivas parallella undersökningar rörande de ämnen, som behandlas i de
stora danska frågelistorna om »Txrskning» ock om »Barsel».
Från svensk sida framhölls önskvärdheten av att så många
specialundersökningar som möjligt, både större ock mindre,
måtte komma till utförande först som förberedande experiment före igångsättandet av ett större atlasföretag, sedermera alltjämt fortlöpande parallellt därmed, utnyttjande
ock fördjupande atlasmaterialet. Det hänvisades till det
svenska förslaget till frågekort 50-100, som sedan ett par
månader förelåg i koncept ock som utgjorde fortsättning
av den äldre serien 1-50.1 Den överenskommelsen träffades
att utom det, såsom redan i annat sammanhang i denna berättelse (s. 57 f.) nämnts, efter svenskt initiativ under utredning varande ämnet »husdjursnamnen» även det från norsk
sida föreslagna ämnet »säterväsendet» ock de från dansk
sida föreslagna ämnena »tröskning» ock »barnsbörd» skulle
göras till föremål för sådana efterforskningar, att det från de
särskilda nordiska länderna samlade materialet måtte kunna
tjäna som underlag för sammanfattande kulturgeografisk ock
språkgeografisk bearbetning. över huvud taget borde i så
många fall som möjligt enskilda forskares bearbetning av ,
specialämnen i omedelbar anslutning till materialsamlandet
uppmuntras med hänsyn till att härigenom vunnes erfaren1 Årsberättelsen för året 1933-1934, Sv. lm. 1934, s. 59 f. samt
i det föregående av denna berättelse s. 69.
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heter före igångsättandet av ett större atlasvärk samt vidare
med hänsyn till att specialundersökningar alltid komme att
erfordras såsom komplement till vad genom atlasarbeten
kan ernås. Det överenskoms slutligen, att en för nepresentanter för alla de nordiska länderna gemensam överläggning i frågan skulle anordnas.
Under de följande månaderna bildades i alla de nordiska
länderna kommitteer med uppgift att på var sitt håll söka
främja intresset för att samvärkande kulturgeografiska ock
språkgeografiska kartläggningar komme till stånd. Konstituerande sammanträde av en dylik svensk kommitté hölls i
Uppsala den 29 mars 1936 under ordförandeskap av professor
K. G. Westman. Kommittén erhöll nedannämnda sammansättning: professorerna Sigurd Erixon, Herman Geijer, Natan
Lindqvist, Hjalmar Lindroth, Jöran Sahlgren ock K. G. Westman, docenten C. W. von Sydow, fil. dr Åke Campbell, intendenten Gösta Berg, arkivarien Manne Eriksson, fil. licentiaterna Albert Nilsson ock C. M. Bergstrand. Kommitténs ordförande blev Geijer, dess sekreterare Manne Eriksson. Omedelbart därefter hölls, fortfarande under ordförandeskap av
K. G. Westman, ett sammanträde av den nybildade svenska
kommittén tillika med några inbjudna, i främsta rummet
representanter, som utsetts av motsvarande atlaskommittéer
i Danmark, Norge ock Finland, nämligen magister artium
Poul Andersen från Köpenhamn, docenten Nils Lid från
Oslo, professor Uno Harva från Åbo. Vid detta tillfälle bildades en nordisk samarbetskommitté, bestående av Geijer
ock Sigurd Erixon från Sverige, Poul Andersen från Danmark, Lid från Norge ock Harva från Finland. På aftonen
samma dag (den 29 mars 1936) höll sistnämnda kommitté under Geijers ordförandeskap sitt första sammanträde, vari
som adjungerade deltogo fil. dr Åke Campbell från Uppsala
ock cand. mag. Anders Bjerrum från Köpenhamn. Campbell
utsågs till samarbetskommittens sekreterare.
I resolutioner, vilka antogos vid ovannämnda sammankomster i Uppsala den 29 mars 1936, uttalades önskvärdheten av samarbete för att få till stånd en »Atlas för nordisk
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folkkultur» — vilket namn preliminärt antogs — innefattande
material till belysning av folkens liv ur etnologiens, folkminnesforskningens, språkets ock namngivningens synpunkter inom, de nordiska länderna Danmark, Island, Norge; Sverige ock Finland. Ävenså framhölls som värt att pröva,
huruvida möjlighet funnes att i andra länder hörande till
den baltiska kulturkretsen: Estland, Lettland ock Ulanen
väcka intresse för anslutning till samma kartläggningsföretag. De ovannämnda vid överläggningarna i Köpenhamn föregående höst preliminärt träffade överenskommelserna om
vissa första undersökningsämnen bekräftades. Medel för arbetenas bedrivande borde sökas från fonder eller myndigheter i de särskilda länderna allt efter omständigheterna.
I samband med en redogörelse för Campbells ock C. W.
von Sydows deltagande i den internationella antropologkongressen i London i juli 1934, som lämnades i föregående årsberättelse', utlovades i nästföljande årsberättelse närmare
upplysningar om då diskuterade planer på att få till stånd
en internationell association mellan representanter för folklivsforskning i norra, västra ock centrala Europa.
Vid den ovannämnda internationella antropologkongressen
i London 1934 fanns ingen sektion, som särskilt ägnade sin
uppmärksamhet åt europeisk folklore ock etnografi; men
några kongressdeltagare, särskilt professorerna H. J. Rose
ock R. Kerr från Edinburgh samt Mr G. R. Gair från Oxford-Edinburgh, diskuterade med bl. a. C. W. von Sydow ock
Ä. Campbell frågan om hur ett samarbete skulle inledas, närmast mellan de institutioner, som de själva representerade, •
ock skandinaviska institutioner. I anslutning härtill beslöt
styrelsen för Seottish Anthropological Society vid sammanträde den 17 juli 1935, till vilket sammanträde Campbell
kallats såsom representant för Landsmålsarkivet i Uppsala,
att söka närmare utröna möjligheterna för grundande av en
internationell sammanslutning av forskare, arkiv ock andra
1 Sv.

lm. 1935, s. 64.
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institutioner, som syssla med europeisk folklivsforskning.
Det ansågs lämpligast att härvid börja med ett försök av
begränsad omfattning, samtidigt som man betonade nödvändigheten av att snarast möjligt utsträcka samarbetet även
till övriga delar av Europa ock låta gemenskapen även gälla
den europeiska kulturen i länder utanför vår världsdel. Styrelsen för Scottish Anthropological Society framlade i en
skrivelse denna plan för Landsmålsarkivets styrelse, vilken
med anledning härav uttalade sitt intresse ock sin sympati
för planen ock uppdrog åt H. Geijer ock S. Erixon att i brev
meddela styrelsen för Scottish Anthropological Society de
synpunkter, som framkommit vid styrelsens diskussion av
den sålunda väckta frågan. För att tillfälle snarast skulle
beredas att få dessa planer diskuterade bland en större krets
intresserade från flera länder föreslogo kort därefter II.
Geijer ock S. Erixon att på programmet för den internationella kongress för folksagoforskning, som skulle hållas i Lund
i november 1935 i anslutning till Gustaf Adolfs Akademiens
högtidssammanträde därstädes, måtte upptagas även frågan
om möjligheterna att utvidga det internationella samarbetet
utanför sagoforskningens ram. Inbjudarna till folksagokongressen i Lund, C. W. von Sydow, S. Liljeblad, K. Liested
ock Hans Ellekilde, vilka som huvudpunkt på kongressens
program upptagit frågan om internationell samvärkan mellan
sagoforskare, tillmötesgingo denna hemställan. Efter ett förberedande möte i Uppsala den 3-4 november 1935 av representanter från Estland, Finland, Skottland, Sverige, Tyskland ock U. S. A., där man enades om en preliminär plan
för organiserandet av en internationell association för etnologi, folklore ock därmed sammanhörande lingvistiska forskningar, framlades planen till diskussion vid kongressen i
Lund 6-8 november.
Folkkongressen i Lund antog detta förslag med vissa ändringar (se Sagoforskarekongressen i Lund 6-8 nov. 1935 i
»Saga och Sed» 1935, s. 73-76). Som resultat av den resolution, som antogs den 7 nov., tillsattes en kommitté för ovannämnda syfte. Kommittén befullmgiktigades att vidtaga de,
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mått ock steg, som kunde komma att visa sig nödvändiga
för planens genomförande, ock ett första sammanträde av
kommittén hölls den 8 nov. Därvid utsågs H. Geijer till ordförande, K. Liestol till vice ordf. ock Å. Campbell, G. R. Gair
ock L. Mackensen som sekreterare. En inbjudan från Edinburgh att hålla en första kongress där sommaren 1937 antogs
av kommittén, som beslöt att under 1936 hålla ett sammanträde i Berlin för bildande av den internationella associationen ock förbereda utgivandet av en planerad internationell
tidskrift.
Sammanträdet i Berlin hölls den 2-4 april 1936 hos
Deutsche Forschungsgemeinschaft, där värkställande utskottet kompletterades genom inval av prof. Adolf Spamer, Berlin,
ock prof. Jan de Vries, Leiden, som vice ordförande. Med utgångspunkt från samtalen om samarbete i fråga om kartografisk framställning av vissa kulturelements spridning beslöts
vidare att utvälja 20 frågor, som skulle utsändas för besvarande i de till associationen anslutna länderna. Dessutom
beslöts, att den planerade tidskriften snarast skulle igångsättas, ock gavs åt sekretariatet uppdraget att vidtaga härför
nödiga åtgärder (se Protokoll der 1. Sitzung des vom
Märchenforscherkongress in Lund •eingesetzten Hauptausschusses, i Folk, vol. I, 1937, s. 15 f.).
2. Översikt över materialets bearbetning ordnad
efter landskap.
Under detta år ha särskilda landskapsundersökningar, bekostade av Landsmålsarkivets egna medel, endast kunnat
bedrivas för Dalarne, Västmanland, Västergötland ock för
Estlands svenskspråkiga delar. Dessa landskapsundersökningar äro som förut i främsta rummet inriktade på dialekternas utforskande, men söka därjämte tillvarataga folkloristiskt ock etnologiskt material, som behandlas i anslutning till
det språkliga materialet.
Utom de nämnda landskapsundersökningarna ha dessutom
fortsatts, ehuru i minskad omfattning, de i föregående års-
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berättelser nämnda, mångåriga arbetena på att för tryck utredigera den Säveska ordboken över dialekterna på Gotland,
vilka arbeten bedrivits av fil. lic. Herbert Gustav son
i förbindelse med Landsmålsarkivet, ehuru utan ekonomiskt
stöd därifrån. När arbetsåret 1935-1936 ingick, fanns ej
längre medel för detta gotländska ordboksarbete att tillgå,
då understöd härtill, enligt planen, sista gången beviljades
ur anslaget för utgivande av tidskrifter, lärda värk etc. för
året 1939-1935 med 3,000 kr., under förutsättning att hela återstoden av manuskriptet skulle med detta understöd kunna
bli bragt i tryckfärdigt skick. Vad som fattades häri, var i
själva värket ganska föga, nämligen en del av bokstaven v
samt bokstäverna y—ö. Detta parti blev av Gustavson under året 1935-1936 utan ekonomiskt vederlag till största delen färdigställt.
Dalarne. I den av Levander ledda dalmålsundersökningen ha under året deltagit Ej desta m, L i n 4:1A n ock
Matsson. Dessutom ha Anna Johansson ock H.
gnist biträtt med renskrivning. Det i Uppsala utförda arbetet har huvudsakligen gällt ordboken över dalmålet ock
främst bestått i att primärmaterial från reseanteckningsböcker införts på oktavkorten. Vidare har omredigeringen
av äldre ordboksartiklar till mera slutgiltig form fortsatt.
Levander har ytterligare fortsatt genomgången av frågelistsvaren från övre Dalarne i ock för utredigering ock för
komplettering av det i svaren ingående materialet. Samtliga
svar å de tryckta listorna 22-28 äro under året genomgångna. Ejdestam har på oktavkorten infört växtnamn, som
av honom själv insamlats i Mora ock Sollerö socknar under
juni—juli 1935. Linda har dels i Mora kyrkoarkiv genomgått ock excerperat handskrifter av intresse ur ordbokens
synpunkt, dels ur samma synpunkt excerperat egna ortnamnsanteckningar från socknar i Ovan-Siljan ock NedanSiljan samt från Järna socken i Västerdalarne.
Granskning av från ortsmeddelare inkommet material samt
härtill hörande korrespondens har handhafts av Linda. för
Venjan, Sollerön ock Järna, av Levander för övriga bygder.
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Oktavkortsamlingen har under året tillväxt med över 8,950
kort. Hela antalet oktavkort i dalasamlingen uppgick vid
arbetsårets utgång till omkring 82,900.
Västergötland. G ötlin d har även detta år lett undersökningarna rörande detta landskap, ock arbetet har bedrivits efter samma linjer som föregående år. Den språkgeografiska undersökningen har fullföljts, ock ljudmotsvarigheterna i västgötadialekterna till ljuden n ock p ha därvid
varit föremål för behandling. Dessutom ha delar av kapitlen
om ä, ä, I ock 6 omredigerats. Excerperingarna för ordbildning m. m. ha likaså fortsatts. För ordsamlingen på 8:okort har utredigerats större delen av de orduppteckningar
ock kompletteringar, som gjorts vid Götlinds, Bergstrands,
Lönngrens ock Meijels resor under året. Vidare ha äldre
samlingar i 16:o utredigerats från häraderna Laske ock
Barne (kort III) ock ett större parti av Vartofta härad (kort
IV), samt som komplettering införts en del samlingar från
Åse härad (kort II). Vid utredigeringsarbetet har Götlind
biträtts av fil. mag. Maja B er gstr and ock fil. mag.
Aina Meij e 1. Därjämte har fil. kand. E. Sandberg utredigerat växtnamn från olika orter i landskapet, särskilt
från Vartofta härad. Fil. dr E. Abrahamson har på grund
av arbete med sin doktorsavhandling »Västsvenska ordstudier», som utkommit våren 1936, varit förhindrad att deltaga
i utredigeringsarbetet.
Under tiden 1 juli 1935-30 juni 1936 har den västgötska
ordsamlingen tillväxt med omkring 12,600 ordbokskort i oktav. Sammanlagda antalet ordbokskort utgjorde den 30 juni
1936 omkring 75,950 st., representerande ett mångdubbelt
större antal belägg.
Västmanland. Undersökningen av detta landskaps dialekter har även detta år letts av Holmkvist med biträde
av fru Rut Granberg; fil. mag. S. Svensson, fil. stud.
Kerstin Lundborg ock fil. mag. 0. Norman. Under
året har ett stort antal svar på frågelistor genomgåtts ock
excerperats. Då det under bearbetning ofta visat sig nödvändigt att gå utöver landskapets gränser för att kunna klargöra vissa frågor ock detta ibland stött på svårigheter, på
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grund av att dialektmaterialet från vissa omgivande landskap ännu blott delvis är utredigerat ock ordnat, har under
året för att råda bot på detta förhållande en genomgång av
dessa samlingar påbörjats. Början har gjorts med samlingar
från Södermanland. Den i föregående årsberättelser omnämnda omredigeringen ock förenklingen av det tidigare upplagda ordbokskortsystemet har också under detta år fortgått.
Genom den därmed följande utsorteringen av obehövliga
kort har ökningen av kortbeståndet mot föregående år endast uppgått till 3,488 kort, ock totala antalet kort i Västmanlandssamlingen utgjorde den 30 juni 1936 53,236.
Estland. Arbeten vid denna specialundersökning ha under
året inskränkt sig till utredigering av vissa delar av de samlingar, som sammanbragts av stud. Fr. Isberg på kvartoblad ock seUslappar, det senare i samråd med rektor G:
Danell.
3. Enskilde medarbetares värksamhet inom arkivet.
Geijer har vid sidan av de uppgifter, vilka ålegat honom i hans egenskap av Landsmålsarkivets föreståndare
ock styrelsens sekreterare, även, såsom förut, i mån av tillfälle, ägnat sig åt specialarbeten, som sammanhänga med
arkivets värksamhet. Särskilt har han deltagit i granskning
av norrländskt material ock instruerandet av norrländska
upptecknare samt i specialutredningar, som påkallats av olika
anledningar, såsom förfrågningarna från Svenska Akademiens Ordbok.
Ett omfattande specialarbete, varåt Geijer under året ägnat
ganska mycken tid, har varit den. i det föregående (s. 69 f.)
berörda uppgiften att till tryckning förbereda vissa av 0.
P. Petterssons manuskript, något som måste påkalla mycket
arbete även i fortsättningen. En annan materialpublicering,
i vars förberedande det nu ålegat Geijer att ta aktiv del i
hans egenskap av medlem av en inom Gustaf Adolfs Akademien för ändamålet tillsatt kommitté, är den av akademien
planerade utgivningen av Sveriges folksagor, ett värk vari
6 Sv. landsmål 1986
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även Landsmålsarkivets hittils föga kända sagouppteckningar
äro avsedda att ingå.
I det föregående har berörts Geijers deltagande ock slutligen hans ordförandeskap i kommittéer för kulturhistorisk
ock språklig kartläggning ock för internationellt samarbete
mellan institutioner ock enskilde, som arbeta på etnologiska,
folkloristiska ock därmed sammanhängande lingvistiska
forskningsområden.
Av trycket har Geijer under året — utöver den i Svenska
landsmål 1935 tryckta berättelsen över Landsmålsarkivets
värksamhet under årbetsåret 1934-1935, i vars utarbetande
M. Eriksson som förut deltagit — utgivit ett i Västerbottens
Gille i Stockholm i september 1935 hållet föredrag med titel
»Det forna nybyggarelivet i Västerbotten» (i »Västerbotten»,
Västerbottens hembygdsförenings årsbok 1935; även utgiven
som serieskrift nr 1 av Västerbottens Gille i Stockholm) samt
en artikel i Svenska Dagbladet den 6 mars 1936 om »G. 0.
Hyltön-Cavallius ock den svenska folksagan».
Götlind har fortfarande haft den västgötska landskapsundersökningen som sin huvudsakliga arbetsuppgift. Så gott
som allt material, som under året inkommit från detta landskap, har han granskat. Även sådana samlingar, som inkommit från Värmland, Dalsland ock Småland, har han delvis granskat., varjämte han deltagit i granskning av vissa
frågelistsvar från andra landskap. För SAOBs räkning har
han granskat vissa ordboksartiklar rörande lekar. Han har
vidare meddelat enskild handledning åt upptecknare, särskilt från Västergötland, Värmland ock Småland.
Under året har Götlind offentliggjort följande skrifter:
»Westgötlands Mundarten und Besiedlung. Ein Beitag zur
Frage des Alters schwedischer Mundarten» (i Zeitschrift för
Mundartforschung [Teuthonista], XI, 1935), »Odens jakt» (i
FoF 1935, s. 142-146), »Ljure, ord ock sak» (i Västerg. Fornm.
tidskr. IV, h. 9, 1935), »Assimilationen nd : fln i Västergötland. (i Nomina germanica, hyllningsskrift till Bengt Hesselman 1935, s. 314-321, även i NoB 1935, s. 84-91), »Gotländska vågbrev» (i FoF 1936, s. 32-37), »Sveriges folksagor ut-
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givas?» (ibid. s. 38-43), »Några ordf örklaringar» (i Festskr.
t. E. Olson 1936, s. 178-180), »Språk- och folkminnesforskare
på Falbygden» (i Falbygden 3, s. 49-60), »Årebågar vid bröllop» (ibid. s. 5-10), »Jag tror, du sitter och soven jullek
från Falbygden, text och melodi» (ibid. s. 47-48). Götlind
har under året redigerat »Falbygden» h. 3 samt varit medredaktör i »Folkminnen och Folktankar». Vidare har han
publicerat recensioner i FoF samt artiklar i dagsprässen.
Slutligen har Götlind bidragit till den ovannämnda serien
radioföreläsningar om svenska dialekter med två föreläsningar om, Västergötlands dialekter.
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 utarbetandet av några av de under året färdigställda
frågelistorna.
Levander har under året publicerat »Dalmålsordboken
1935» (i Dalarnas hembygdsbok 1936, s. 153-155) ock »Ord
och sak» (Studentfören. Verdandis småskr. nr 383, Sthm
1936).
•
Er i ks s on har liksom tidigare år huvudsakligen varit
sysselsatt vid den dagliga expeditionen samt det därmed
sammanhängande arbetet med arkivets ekonomi. Från ock
med nyåret 1936 har han vid sistnämnda arbete biträtts
av notarien Fritz von Schultz, som från denna tidpunkt
fört kassaböckerna ock värkställt de nästa utbetalningarna,
varjämte han biträtt vid uppgörandet av redovisningarna
för medlens användning. Vid sidan av det arbete, som expeditionen ock ekonomien krävt, har Eriksson som vanligt
i stor utsträckning tagits i anspråk för granskning av inkommande material, särskilt när det erfordrats speciell sakkunskap rörande många sidor av materiell kultur med dithörande terminologi, samt för specialutredningar. Som vanligt har Eriksson medvärkat vid utarbetandet av arkivets
årsberättelse.
Om hans sekreterarskap i kommittén för kartläggning har
ovan (s. 75) talats. Likaså har i det föregående av denna
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berättelse omtalats den befattning, han tar med fäbodundersökningarna ock som redaktionens närmaste medjälpare vid
utgivandet av den samling dialekttäxter, som skall fylla
tredje bandet av Svenska landsmålen.
Under året har Eriksson publicerat följande skrifter: »Ortnamnet Al» (i Nomina germanica, hyllningsskrift till Bengt
Hesselman 1935, s. 139-150, även i NoB 1936), »Våla under
medeltiden» (i Hembygden, östervåla hembygdsförenings minnesskrift 1926-1936, Sala 1936, s. 18-27) samt artiklarna
»Svenska dialekter» ock »Uppland, dialekter» i Svensk Uppslagsbok, bd 26, 28, m. fl. smärre artiklar i samma värk.
I den ovan omtalade serien radioföreläsningar har Eriksson
deltagit med två föreläsningar, handlande om Upplands ock
Gästriklands dialekter.
Campbe 11 har tjänstgjort spm föreståndare för Landsmålsarkivets folkminnesavdelning. Han har under året utarbetat frågelistorna M 99 »Husdjurssjukdomar», M 100 »Om
kloka, trollkunniga ock vismän», M 106 »Byskifte ock byalag
före lantmäteriet» ock tillsamman med fil. dr Ingeborg Nordin-Grip M 101 »Koppning ock åderlåtning». En ny serie
frågekort (frågorna nr 51-100) har han utredigerat i manuskript ock därvid i sådan utsträckning, som förhållandena
synts påkalla, upptagit ock modifierat vissa serier av frågor, som utarbetats inom »Atlas der deutschen Volkskunde»
i Berlin ock som ingått i dess Fragebogen. Rörande denna
fortsättning av de svenska frågekorten hänvisas till s. 74
i det föregående.
Förutom instruktion åt arkivets egna, direkt i dess tjänst
arbetande folkminnesupptecknare har Campbell även meddelat anvisningar ock råd till flera hembygdsföreningar rörande deras uppteckningsvärksamhet samt inrättandet av
hembygdsarkiv. Vid Hälsinglands hembygdsstämma den 2122 juni 1936 i Söderhamn höll han fyra föreläsningar om
hembygdsstudiet ock insamlingsarbetet.
Det efterhand betydligt utökade arbetet med instruktion
av tecknare, i främsta rummet för dalmålsordbokens räkning, har väsentligen omhänderhafts av Campbell, som dels

ARKIVARBETEN: ENSKILDA MEDARBETARE

85

genom korrespondens meddelat anvisningar ock kritik, dels
instruerat tecknare, när de haft tillfälle att infinna sig i
Landsmålsarkivet.
Campbells deltagande i det svenska ock nordiska samarbetet för en blivande etnologisk ock språklig kartläggning
samt hans sekreterareskap i den för detta ändamål bildade
nordiska samarbeteskommiWn har omtalats i det föregående
(s. 75). Hans deltagande i arbetena för bildande av en internationell association ock hans sekreterareskap i den för sistnämnda ändamål bildade kommittén har omtalats s. 76 f.
Under året har Campbell publicerat följande skrifter:
»Kulturlandskapet. En etnologisk beskrivning med särskild
hänsyn till äldre svenska landskapstyper» (Verdandis småskrifter nr 387, Stockholm 1936) ock »Skogsrået i yngre nordisk folktradition» (recension av Gunnar Granbergs .avhandling med samma titel, tryckt i Rig 1936, s. 37-43). Vidare
har Campbell under året publicerat ett flertal tidningsartiklar över etnologiska ock folkloristiska ämnen samt hållit
radioföreläsningar om vissa folkminnesgrupper.
Ej de stam har under året biträtt vid utarbetandet av
språkliga ock folkloristiska kartor samt gjort omfattande
excerperingar för de folkloristiska undersökningarnas räkning. Han har vidare på ordbokskort utredigerat sina primäruppteckningar från sin resa i Dalarne. Han har dessutom korrekturgranskat vissa delar av tidskriften Svenska
landsmål, å'rg. 1935, ock likaledes vissa partier av »Skandinaviska folkmål i språkprov».
G r anb er g har också under detta år, fastän i mindre
omfattning, tjänstgjort vid folkminnesundersökningen ock
därvid ordnat ock granskat inkommande samlingar. Han
har vidare utredigerat material från egna resor i Småland.
Under året har han utarbetat frågelistan M 98 »Stjärnor ock
•
stjärnbilder » .
H ed blom har biträtt vid folkminnesundersökningen,
bl. a. som Campbells vikarie 14-25 juli 1935. Han har gran-.
skat inkommande samlingar ock handhaft delar av korrespondens med meddelare. Han har vidare arbetat vid den
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språkliga avdelningen av arkivet, ' där han deltagit i katalogisering ock ordnande av grammofonskivor, som tillkommit
under de resor för upptagning av språkprov, vari han deltagit. Han har under året utarbetat frågelistorna M 97 »Tionde ock annan kyrklig beskattning», M 103 »Präst., klockare
ock andra kyrkotjänare», M 105 »Kyrkklockor ock ringning»,
M 107 »Kyrkobyggnad ock kyrkogård», M 109 »Kyrkfärd ock
kyrkbåt», M 110 »Helgdagsfirande ock kyrkstad», M 111
»Gudstjänst ock nattvardsgång» samt M 112 »Sägner, legender ock berättelser om kristendomens införande, katolicism
ock reformation».
Holmkvist har fortsatt sitt arbete som ledare för den
västmanländska landskapsundersökningen ock därvid fullföljt utarbetandet ock omredigeringen av ordbokskorten.
Nytt språkmaterial har också under året tillkommit genom
nyuppteckningar ock kompletteringar av det åtminstone delvis ganska fylliga, men för en uttömmande dialektbeskrivning ännu otillräckliga materialet. Under arbetets gång har
det visat sig alltmera nödvändigt att gå utanför landskapets
gränser för att klargöra vissa språkfrågor, ock en genomgång av samlingar från vissa grannlandskap har därför
måst påbörjas.
Under året har Holmkvist utgivit från trycket »Om namnet Uppsala och övriga namn av typen Sala» (i Nomina gerinanica, hyllningsskrift till Hesselman, 1935, s: 104-113). I
serien radioföreläsningar över svenska dialekter har Holmkvist bidragit med två föreläsningar om Västmanlands dialekter.
Lektor Ragnar Jirlow har under året utarbetat ock
till arkivet inlämnat sina i orterna gjorda samlingar rörande
arbetsliv i Transtrand i Dalarne samt en del av sina motsvarande samlingar från Västerbotten (säljakt ock fiske).
Fröken Ella 0 dstedt har under året ägnat huvuddelen
av sitt arbete åt realkatalogen ock därvid ordnat katalogens
ledkort efter det. nya systemet samt påbörjat införandet av
korshänvisningar mellan olika avdelningar. Hon har dessutom fortsatt katalogiseringen av folkminnessamlingarna.
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Hon har vidare deltagit i granskning av inkommande frågelistsvar ock andra folkminnessamlingar, korresponderat med
upptecknare ock forskare, utredigerat egna uppteckningar
fråh Ångermanland samt utarbetat frågelistan M 108 »Barnsjukdomar» ock utfört förarbeten till kartor över varulvstraditioner. Slutligen har hon gjort de excerpter, som föranletts av professor Stith Thompsons vid hans besök här i
november 1935 framställda anhållan om sådant material ur
Landsmålsarkivets samlingar, som kunde vara lämpat för
komplettering av hans sagoregistrering.
Z etter holm har fortsatt sitt arbete med riksundersökningen, som varit hans huvudsakliga vårksamhet (se s. 57 f.).
Han har dessutom handhaft granskning av inkommande
språkliga samlingar från olika orter inom Norrland samt
korresponderat med ortsmeddelare.
Med avsikt att härmed bidraga till utbildandet av upptecknare på samma gång som till analyserandet ock bearbetandet av språkmaterialet på Landsmålsarkivets grammofonskivor, en analys vars nödvändighet ovan (s. 65) i annat
sammanhang framhållits, har Zetterholm hållit seminarieövningar över analyser av språkprov, varvid fonetiska problem, beteckningssätt ock beteckningsmöjligheter diskuterats.
Under vårterminen 1936 fick denna analys av språkprov en
ökad omfattning, då Nordiska proseminariet upptog sådan
behandling ock diskussion av språkprov på sitt program.
De språkprov, som under året i dylikt sammanhang utskrivits från grammofonskivor ock kommenterats, äro från landskapen Hälsingland, Jämtland, Värmland ock Östergötland.
Över ämnet »Språklig kartläggning» har Zetterholm höstterminen 1935 hållit offentliga föreläsningar, varunder redogjorts för hithörande utländska ock svenska arbeten, ock i
anslutning härtill har Zetterholm på föreläsningar vårterminen 1936 framlagt resultaten av de språkgeografiska undersökningar över husdjursnamnen, som han, enligt vad i det
föregående (s. 57) närmare omtalats, sedan någon tid bedrivit
på grundval av Landsmålsarkivets material, sammanställt
med material från andra håll. Slutligen må i detta samman-
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hang nämnas, att Zetterholm varit biträdande lärare vid Nordiska seminariets övningar över »Ordgeografi och språkhistoria».
Zetterholms deltagande i arbetena på utgivande av dialekttäxter ur Landsmålsarkivets samlingar har närmare omtalats i det föregående av denna berättelse (s. 66).
Under året 1935-1936 har Zetterholm publicerat »Om fjäll
i Ångermanland och i 'Malens poesi'» (Nomina germanica,
hyllningsskrift till Bengt Hesselman 1935, s. 225-230), »Dun
'skara, flock, stim'» (Bidrag till nordisk filologi tillägnade Emil
Olson 1936, s. 204-212), »Några uppteckningar från Nordingrå
av Emil Nordenmark» (i Västernorrlands läns hembygdsförbunds årsbok 1935).

IV. Resor ock uppteckningsarbeten i bygderna.
I institutionsärenden, som icke direkt förbundits med undersökningsarbeten ute i bygderna, ha under året förekommit resor inom landet i följande fall.

Resor till Stockholm ha gjorts av Geijer vid 17 tillfällen,
av Eriksson vid 5, av Campbe 11 vid 10 tillfällen samt
av Götlind, Holmkvist, fil. lic. H. Gustavson ock
Z et terholm vid vardera ett tillfälle. Resor till Lund ha
gjorts av Geijer 2 gånger (därav den ena även utsträckt
till Göteborg), av Campbell 3 gånger ock av doc. G. Gr a nber g 1 gång. Vidare har Götlind gjort en tjänsteresa till
Skara samt doc. S. Liljeblad en resa från Lund till Uppsala ock åter för deltagande i Landsmålsarkivets arbeten.
I det följande ges en landskapsvis uppställd översikt över
resor för materialinsamling ock i sammanhang därmed över
sådana insamlingsarbeten i bygderna, som utan särskilda
resor utförts av i bygderna bosatta upptecknare. I denna
översikt nämnas dock blott några av de viktigaste ortsmeddelarna, som lämnat mera omfattande bidrag. I regel ha
ortsmeddelarna fått honorar.
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Bohuslän. Docenten D. 0. Z e tter holm gjorde under
tiden 4-13 juni en resa i Bohuslän för upptagning av språkprov på grammofonskivor med Landsmålsarkivets graverapparat, under sådan samvärkan mellan Landsmålsarkivet i
Uppsala ock Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid
Göteborgs högskola, att sistnämnda institut medsände på resan under en del av densamma docenten Assar J an z e n,
under en annan del av resan härr Erik L ar s so n, varvid
institutet bestred resekostnaderna även för Zetterholm.
Språkprov upptogos i 13 socknar.
Dalarne. Fil. stud. J. E j de stam fortsatte under en tid av
två veckor i juli 1935 sin under juni samma år påbörjade
resa i Mora ock på Sollerön för uppteckning av växtnamn.
Arkivarien M. Erik sson gjorde tiden 17-28 juli 1935
upptagning av, språkprov med grammofon i Folkärna ock
By, i den 'senare socknen i samarbete med författaren Carl
Larsson i By.
Fil. dr L. L ev ander företog under tiden 7-19 okt. 1935
en resa i Övre Dalarne, som berörde Mora, Våmhus, Orsa,
Ore, Boda, Rättviks ock Als socknar, ock under tiden 2-25
april 1936 en resa, som berörde Älvdalens, Mora, Våmhus,.
Orsa, Ore, Boda ock Als socknar. Båda dessa resor avsågo
dels instruktion av ortsmeddelarne, dels uppteckningsarbete
utfört i anslutning till instruerandet ock till de kompletteringslistor, vartill arbetet på dalmålsordboken givit anledning. Under tiden 15-22 juni 1936 företog Levander ytterligare en resa, som berörde Malungs, Lima, Leksands, Djura
ock Gagnefs socknar ock som i främsta rummet avsåg utväljande av i bygdemuseerna ock annorstädes befintliga föremål, lämpliga att avteckna för ordbokens räkning.
Fil. stud. Ni ss H j. M at s so n har under tiderna 24 febr.
—4 mars ock 26 mars-4 april samt 14 april-30 juni 1936 rest
i Malungs, Lima, Äppelbo ock Venjans socknar ock därunder
dels genomgått kompletteringslistor, dels vissa av arkivets
frågelistor samt vidare dels ensam (i Äppelbo, Venjan ock
delar av Lima), dels i samråd med Levander (i återstoden
av Lima) utvalt gamla redskap ock föremål till avbildning
genom tecknaren Nisslass A. Persson.
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Fröken Ella 0 dst edt företog i juni 1936 en kortare resa
i Gagnefs socken i ock för upptecknande av textilterminologi.
Under året ha dessutom smärre resor gjorts av två i
bygderna bosatta upptecknare, nämligen av härr Filip
Rom bo i Mora ock hemmansägaren Håll Nils Matt ss o n på Sollerön. Av övriga meddelare förtjäna särskilt
nämnas hemmansägaren J. Fr o s t, Älvdalen, trädgårdsmästaren Ernst Gr an del 1, Orsa, ock folkskolläraren A. S eg er $tr öm, Al. Teckningar för ordbokens räkning ha under
året utförts i Älvdalens, Mora, Venjans, Orsa, Ore, Boda,
Rättviks, Leksands, Als, Malungs ock Lima socknar.
Dalsland. Fil. mag. F. H edbl o m gjorde tiden 14-16
juni 1936 en resa för upptagning av dialektprov ock folkmusik på grammofonskivor. Resekostnaderna täcktes till
större delen av intresserade privatpersoner inom landskapet. Resan hade förberetts av doc. Götlind ock lektor G.
Bergman samt av intendenten i Dalslands hembygdsförbund
Nils I. Svensson. Språkprov upptogos i sju socknar.
Gästrikland. Arkivarien M. Eriksson ock fil. mag. F.
Hedblom gjorde under tiden 22-26 sept. 1935 en resa för
upptagning av dialektprov ock folkmusik, som berörde 8
socknar i landskapet. Sammanlagt 25 dubbelsidiga skivor
upptogos. Större delen av resekostnaderna bestredos av enskilda eller av hembygdsföreningar i landskapet på grund
av initiativ, som togs av landshövding S. Lfibeck. Hedblom
har vidare gjort en grammofonupptagning i Valbo socken.
Fil. dr Ingeborg Nordi n-G r i p gjorde under tiden 18
—29 juli ock 25 sept.-2 okt. 1935 en resa huvudsakligen för
undersökningar rörande äldre matlagning, mathållning ock
bordsseder i socknarna Ovansjö, Järbo, Ockelbo, Österfärnebo, Hedesunda ock Arsunda.
Halland. Fil. kand. N. Stålberg gjorde tiden 9-13
sept. 1935 en resa till Stenungsund ock Fyårås för uppteckning av folkmusik m. m.
Hälsingland. Fil. dr P. B ogr en har under en månad
sommaren 1935 fortsatt sina undersökningar rörande folkmålen i norra Hälsingland, främst Järvsö socken, över vars
dialekt han sedan ett par år har under utarbetande en
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utförlig monografi, upptagande jämförelser med grannsocknarnas dialekter.
Folkskolläraren E. Gr an berg har utsträckt sina undersökningar rörande allmogens äktenskapsförhållanden ock
därmed sammanhängande omständigheter till socknarna
Färila, Forsa, Järvsö, Delsbo, Harmånger, Gnarp, Hassela,
Bjuråker, Ljusdal ock Ytterhogdal.
I samband med den grammofonupptagningsexpedition, som
under hösten 1935 gjordes till flera landskap i mellersta Norrland, upptagas språk- ock musikprov inom 9 socknar i Hälsingland av doc. D. 0. Z e tt er hol m, fil. mag. F. H e dblo m ock folkskolläraren E. Gr an b er g (21-28 aug. ock
7 sept.).
Fil. dr Ingeborg N ordi n-G r i p gjorde under tiden 6
aug.-15 aug. ock 29 aug.-18 sept. en resa i landskapet, varvid uppteckningar, huvudsakligen om matlagning ock mattider, gjordes i socknarna Skog, Söderala, Arbrå, Färila, Los
(häri inbegripet även Fågelsjö), Bollnäs ock Rengsjö.
Härjedalen. Under den redan nämnda expeditionen för
upptagning av språk- ock folkmusikprov på grammofonskivor hösten 1935 gjorde doc. D. 0. Z ett erhol m, fil. mag.
F. H edblom ock folkskoll. E. Gran ber g tiden 29 aug.2 sept. upptagningar i Älvros, Linsäll, Sveg, Lillhärdal, Hede
ock Tännäs samt Vemdalen. Hedblom ensam gjorde tiden
11-14 sept. motsvarande upptagningar i Linsäll (Glöte, Lofsdalen) ock i Älvros (Kolsätt).
Folkskolläraren E. Granberg har sommaren 1935 gjort
undersökningar rörande allmogens äktenskapsförhållanden
inom Svegs ock Älvros socknar.
Jämtland. Fil. mag. F. H e dblom ock folkskolläraren E.
Gr an berg fortsatte under tiden 3-7 sept. grammofonexpeditionen i Jämtland, varvid språkprov upptogos i socknarna Rätan (Böle), Rödön, Sunne, Hackås ock Bärg. Folkskolläraren . Granberg fortsatte vidare inom Rödöns ock
Häggenås socknar sina undersökningar om allmogens äktenskapsförhållanden ur etnografiska ock folkloristiska syn.punkter.
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Fil. stud. B. Blo mstr and har under sommaren 1935
fortsatt sina tidigare påbörjade folkmålsu.ppteckningar i
Kalls socken.
Lappland. Fil. lic. W. Palmblad har under året fortsatt tidigare påbörjade folkminnesuppteckningar i örträsk,
Arvidsjaur ock Lycksele socknar.
F. folkskolläraren 0. P. Pettersson har under året
gjort en resa till Fredrika på omkring en månad samt dessutom (i anslutning till Landsmålsarkivets frågelistor) utarbetat en omkring 1,100 kvartblad omfattande skildring av
byn Lögda före skiftet samt ytterligare en inemot 200 kvartblad omfattande redogörelse för folkliga föreställningar om
djuren i örträsk.
Fil. stud. S. W all str öm har under en månad sommaren
1935 gjort dialektuppteckningar i Arjeplogs ock Arvidsjaurs
socknar.
Medelpad. Fil. stud. C.-H. Andersson har under sommaren 1935 gjort folkminnesuppteckningar i Indals-Liden under sammanlagt tre månader.
Fil. dr P. Bo gr en har i samband med sina arbeten i Hälsingland gjort uppteckningar i Torps socken tiden 7-8 aug.
Fröken Ella Odstedt gjorde tiden 12 juli-7 aug. 1935
uppteckningar i Indals-Liden ock Tynderö socknar om äldre
hushållning, måltider ock matlagning.
Docenten D. 0. Z et ter hol m, fil. mag. F. Hedblom
ock folkskolläraren E. Gr anb er g gjorde tiden 26-27 aug.
1935 grammofonupptagning av dialektprov i Njurunda ock
Selånger.
Norrbotten. Fil. stud. K. Brännm an har under året i
mindre omfattning fortsatt sina dialektuppteckningar i överkalix.
Fil. stud. A. Isberg har gjort uppteckningar om jakt ock
djurfångst samt om vissa grupper av folkminnen i Korpilombolo socken (på finska) under tre veckor sommaren 1935.
Folkskolläraren A. Lundberg har fortsatt sina dialektuppteckningar i Nederluleå under sommaren 1935, varvid ett
flertal frågelistor genomgåtts ock besvarats.
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Fil. stud. S. Torn é tis har gjort folkminnesuppteckningar
i Övertorneå under 10 dagar sommaren 1935.
Närke. Arkivarien M. Eriksson gjorde vid återresa
från Östergötland den 12 juli en grammofonupptagning i St.
Mellösa.
Småland. Docenten G. Granberg reste tiden 17 aug.6 sept. 1935 för folkminnesuppteckning i Virserum, Stenbärga,
Näshult, Fagerhult, Kråksmåla, Fågelfors, Mörlunda, Högsby,
Järeda, Ingatorp, Höreda, Eksjö ock Värnamo.
Södermanland. Docenten G. Gr an berg gjorde den 8-9
juli 1935 en resa till Strängnäs m. fl. orter för efterforskningar
om metallarbetaren Gustaf Ericssons uppteckningsarbete.1
Fil. stud. L. Kjellberg har gjort uppteckningar rörande
härrgårdstraditioner i Bälinge, Tystbärga, Botkyrka ock
Sorunda socknar under sammanlagt 10 dagar under året.
Uppland. Arkivarien M. Eriksson har, delvis i samarbete med fil. mag. F. H edblo 1, upptagit språkprov i Valö,
Hållnäs, Östervåla, Tierp, Skuttunge, Bälinge ock Vårfrukyrka socknar.
Värmland. Fil. stud. Astrid Gustafson har gjort dialektupptagningar i Långserud.
Fil. lic. M. M ör t b er g har med tilljälp av arkivets edifonapparat upptagit språkprov ock gjort folkminnesuppteckningar bland finsktalande befolkning i Östmarks socken tiden 18-25 aug. 1935 ock dessutom besvarat frågekort från
Lekvattnets socken.
Västergötland. Fil. mag. Maja Bergstrand gjorde i
juli ock aug. 1935 dialektuppteckningar i Långared, Örstad,
Erska, Vartofta-Asaka ock Hagelbärgs socknar under sammanlagt en månad.
Fil. mag. I. D ahlb er g fortsatte sin i förra årsberättelsen
nämnda resa för uppteckning av folkmål (fiske m. m.) i
Seglora ock Hyssna socknar tiden 1-6 juli 1935.
Docenten J oh. G ötlin d fortsatte tiden 1-13 juli 1935
sin i förra årsberättelsen omnämnda undersökningsresa i
landskapet, vilken resa berörde socknarna Göteve, Kölinga1 Jfr Sv. Im. 1917, s. 70.
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red, Tranemo, Älvsered, Mårdaklev, Kalv, Älekulla, Torestorp, Kinna, Fristad ock österbitterna samt städerna Falköping, Borås ock Alingsås. Med de vanliga syftena för Götlinds resor kombinerades nu ett nytt, nämligen att förbereda
upptagandet av vissa dialektprov på grammofonskivor, avsedda att illustrera dialektföredrag i radio. Själva upptagningen gjordes sedermera med Radiotjänsts jälp i Göteborg
den 12 juli. Tiden 10-23 aug. 1935 gjorde han en ny resa i
samma syften, varunder socknarna Karlsborg, Göteve, Bjärka,
Leksbärg, Ullervad, Torsö, Mjöbäck ock Fristad besöktes.
Under sistnämnda resa gjordes också med jälp av Radio- .
tjänst ytterligare grammofonintalningar den 21 aug. i Göteborg ock den 23 aug. i Borås. Götlind gjorde vidare en undersökningsresa i landskapet tiden 2-8 jan. 1936, varunder
samlingar av språkligt ock kulturhistoriskt innehåll i Skara
stiftsbibliotek genomgingos ock förtecknades. Under resan
besöktes även socknarna öSterbitterna ock Gärdhem. Före
återresan till Uppsala besökte Götlind Göteborg ock genomgick därvid vissa samlingar i Västsvenska folkminnesarkivet.
Under tiden 14-30 juni 1936 gjorde Götlind i sällskap med
fil. mag. F. Hed bl o m en resa för upptagning av språkprov
ock folkmusik med arkivets grav&apparat för grammofonskivor. Kostnaderna för resorna mellan olika socknar bekostades av hembygdsföreningar ock enskilda personer i
de trakter, som berördes av resan. En upptagning på smalfilm av gammaldags ängsslåtter i Göteve gjordes även imder resan. Dialektprov upptogos i sammanlagt 16 socknar.
Fil. mag. Aina L önn gr en gjorde folkminnesuppteckningar i Ryda socken under tio dagar julen 1935-36.
Fil. mag. Aina M ej jel reste för besvarande av frågelistor (bl, a. fiske) ock kompletteringslistor i Torsö, lova,
Medelplana ock Källby samt i Björsäter ock Hassle under
mer än tre veckor sommaren 1935.
Fil. kand. E. San db erg har under omkring tre månader gjort uppteckningar om växt- ock djurnamn i ett flertal
socknar i landskapet, samt dessutom gjort folkminnesuppteckningar i Äsle socken.
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Av inom landskapet värksamma ortsmeddelare må nämnas redaktör A. Blomberg i Ugglum, hemmansägaren J ohan M öller i Korsbärga ock notarien T h. I, ars so n i
Tidaholm.
Västmanland. Fil. lic. E. Holmkvist reste under tiden
23 aug.-2 sept. till Västerås ock Kumla för nyuppteckning
ock kontroll av ortsmeddelares tidigare gjorda uppteckningar.
En ny resa i samma syfte gjordes till samma orter tiden
3-10 jan. 1936.
Teol. ock fil. kand. M. Lindblad har under året gjort
dialektuppteckningar i Järnboås under omkring 2 månader.
Fil. mag. S. Svensson har gjort dialektuppteckningar
Ljusnarsbärgs socken under en månad sommaren 1935.
Av ortsmeddelare må här blott nämnas härr Axel L ar ss o n, Kumla.
Västerbotten. Fil. lic. W. Palm blad har under året
gjort folkminnesuppteckningar i Burträsk, Byske, Degerfors,
Jörn, Norsjö, Nysätra, Skellefteå socknar samt i Umeå landsförsamling.
Ångermanland. Fil. mag. Asta Hammarberg har gjort
dialektuppteckningar för besvarande av vissa arkivets frågelistor från Anundsjö socken.
Fröken Ella Odstedt gjorde under sommaren' ock hösten 1935 (tiden 8 aug.-5 okt.) uppteckningar på Ulvön ock
i socknarna Ullånger, Vibyggerå, Själevad ock Arnäs, huvudsakligen rörande hushållning, måltider ock matlagning i
äldre tid, men Kven berörande andra ämnen, t. ex. fäbodväsen ock textilslöjd.
Östergötland. Under tiden 9-11 juli gjorde professor G e ij er, arkivarien Eriksson ock lektor A. T. Åland er
en resa för upptagning av språkprov med grammofon. På
Lunnevads folkhögskola gjordes upptagningar för Lofta ock
Kristdala i Småland samt från Västerlösa socken i Östergötland m. m. Under fortsättningen av resan ställde landshövding K. Tiselius en dag sin bil till förfogande för resa till
Vallerstad, Järstad, Väversunda, ödeshög ock St. May, varvid
dialektupptagningar dock endast kunde göras i Järstad ock
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Väversunda, enär svårigheter mötte att på övriga orter finna
lämpliga sagesmän.
Fil. mag. P. Andersson har under 20 dagar sommaren
1935 gjort dialektuppteckningar i Tjärstads socken.
Utrikes orter.
Estland. Studeranden vid Ultuna lantbrukshögskola F r.
I s b er g gjorde under sommaren 1935 ock under julferien
1935-1936 uppteckningar rörande dialektens ordförråd, närmast i anslutning till monografiska skildringar rörande allmogekulturen, samt folkminnesuppteckningar i sin hembygd,
Nuckö socken, till vilket arbete han använde sammanlagt
omkring två månader. •
Folkskolläraren To m as Gä r d str öm på Ormsö har
fortsatt att insända till arkivet uppteckningar från sin hemö.
Rektor Per 5 öder bä ck har fortsatt sina samlingar på
Lilla ock Stora Rågöarna, i vilket arbete han nu liksom
föregående år biträtts dels av fil. mag. Thor d Linde 11,
nämligen i vad till undersökningarna rörande den materiella kulturen hörde, ock dels av fil. lic. Nils Ti b er g,
nämligen i vad till det språkliga studiet av dialektterminologien hörde. Utom det arbete, Tiberg under sin vistelse på
Lilla Rågö sommaren 1935 nedlade på att kontrollera ock
komplettera den dialektala tärminologien i Söderbäcks samlingar samt över huvud revidera det sätt, varpå dialekten
betecknats, har Tiberg samma sommar också fortsatt sina
mångåriga dialektundersökningar på Dagö.
Finland. Fil. lic. Erik H olm k vist har under tiden
24 juni-3 juli 1935 gjort en resa i södra Finland för undersökningar rörande smidets tärminologi samt för att i övrigt
skaffa jämförelsematerial till de stora undersökningar, han
sedan många år utfört rörande yrkesspråket vid hyttor m. m.
i Sverige. Holmkvist besökte under sin finländska resa särskilt en del bruk i Nyland, med längta uppehållet i Strömfors.
Docenten D. 0. Z etter ho lm gjorde under tiden 14-18
mars 1936 ett besök på Åland med anledning av ett uppdrag
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att i stället för professor Sigurd Erixon, som blivit förhindrad, hålla populärvetenskapliga föreläsningar ock utnyttjade,
som ovan (s. 58) nämnts, detta tillfälle till att komplettera
materialsamlingarna rörande husdjursbenämningarna.
Danmark. Ovan (s. 58 ock 74 f.) ha omtgats de besök, som
Geijer, Campbell ock Zetterholm under senare delen av året 1935 gjorde i Danmark för inledande av samarbete i fråga om kartläggningar ock det materialsamlande,
varpå kartläggningarna avses skola uppbyggas.
Norge. I anslutning till de föregående besöken i Danmark
har Zetterholm, då han i juni 1936, efter sin ovannämnda
grammofonupptagningsresa i Bohuslän, under semestertid besökte Oslo, med norska forskare dryftat frågor rörande parallellinsamlingen av material för undersökningen av husdjursnamnen ock rörande ömsesidigt utbyte av material för undersökning av andra företeelser, som böra undersökas i ett sammanhang på vardera sidan av riksgränsen.
Irland. Om Campbells forskningsresa ock instruktionsarbete på Irland 6 juni-25 juli 1935 har i föregående årsredogörelse lämnats utförlig berättelse. Efter återkomsten till
Sverige har Campbell utredigerat sina samlingar samt genom
korrespondens med sina irländska medarbetare gjort en del
kompletteringar. Den tidigare omtalade utställningen av det
samlade materialet på Nationalmuseet i Dublin har på
grund av museichefens, dr Mahrs iråkade sjukdom måst
uppskjutas.
Tyskland. Ovan (s. 78) har omtalats Geijer s ock C am pbell s deltagande i förhandlingarna i Berlin 1-8 april 1936.
I anslutning därtill studerade Geijer under fortsatt vistelse i.
Tyskland vid »Atlas der deutschen Volkskunde» i Berlin ock
vid »Deutschar Sprachatlas» i Marburg samt därefter i
Schweiz vid besök hos professorerna Jud i Zärich, Jaberg
ock Scheuermeier i Bern samt Hoffmann-Krayer i Basel metodiska frågor av intresse för planerade arbeten i Sverige.
7 Sv. landsmål 1986
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Översikt av inkomster ock utgifter
för under budgetåret 1 juli 1935-30 juni 1936 från Landsmålsarkivet i Uppsala ledda undersökningar av
svenska folkmål ock folkminnen.

A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet
i Uppsala.
1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomster:
Från Länsstyrelsen i Uppsala rekvirerad del av statsanslaget för tiden 1 juli 1935-30 juni 1936:
från anslaget VIII: E 36
kr. 49,623: —
från anslaget VIII: N 12
»
3,756: — kr. 53,379: —
Tillfälligt förskott från arkivets övriga kassor, rekvirerat 'från länsstyrelsen först
efter d. 30 juni 1936
6: —
Summa kr. 53,385: —
Utgifter:
Avlöningar till 4 tjänstemän å extra stat (inklusive
dyrtidstillägg)
kr. 37,947: —
Expeditionspersonal ock extra arbetsjälp (inklusive
dyrtidstillägg för 1 extra ordinarie kvinnligt arkivbiträde i lönegrad 8)
»
7,282: 15
Resor
6,111: 60
»
Materialier ock expenser
2,044: 25
Summa kr. 53,385: —
2. Sammandrag av räkenskaperna för lotterianslaget.
Inkomster:
Behållning av lotterimedel från föregående år . . . . kr.
1: 99
Anslag beviljat genom k. resol. 7 juni 1935
» 80,000: —
Summa kr. 80,001: 99
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Utgifter:
A. Folkmålsundersökningar.
1. Riksundersökningen:
kr. 8,632: 75
Arkivarbeten
» 3,873: 78
Resebidrag
Uppteckningshonorar ock inlösen » 6,407: 93 kr. 18,914: 46
2. Särskilda landskapsundersökningar:
kr. 3,500: —
Dalarne
» 8,170: —
Västmanland
» 2,955: 50
Västergötland
907: — kr. 15,532: 50
Estland
»
(1 ock 2 tillsammans kr. 34,446: 46)
B. Folkminnesundersökningar.
Arvode åt ledare
Arvode åt biträde
Extra arbetsjälp
Resebidrag
Uppteckningshonorar ock inlösen

kr. 8,850: —
» 3,141: 23
» 6,034: 25
» 3,952: 15
» 5,757: 19 kr. 27,734: 82

C. Gemensamma•kostnader.
kr. 10,705: 09
Materialier m. m.
681: 20
Räntekostnader
5,525: 75 kr. 16,912: 04
Extra arbetsjälp för arkivarbeten »
Tillsammans kr. 79,093: 82
Behållning av lotterimedel den 30 juni 1936

»

908: 17

Summa kr. 80,001: 99
3. Redogörelse för landstingsmedel, som stått till Landsmålsarkivets förfogande 1 juli 1935-30 juni 1936.
Inkomster:

•
Behållning av Kopparbärgs läns landstings anslag 1
,
0: 15
kr.
juli 1935
» 3,000: —
Kopparbärgs läns landstings anslag 1935
» 3,000: —
Kopparbärgs läns landstings anslag 1936
1
läns
landstings
anslag
Kronobärgs
Behållning av
250: —
»
juli 1935
Summa kr. 6,250: 15
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Utgifter:
Kopparbärgs läns landstings anslag, utbetalningar 1
juli 1935-30 juni 1936
kr. 4,447: 32
Behållning av Kopparbärgs läns landstings anslag 30
juni 1936
» 1,552: 83
Behållning av Kronobärgs läns landstings anslag 30
juni 1935
250: —
Summa kr. 6,250: 15

4. Redovisning för gåvomedel, som stått till Landsmålsarkivets
förfogande 1 juli 1935-30 juni 1936.
Inkomster:
Behållning 1 juli 1935
Under året influtna medel

kr. 1,458: 65
» 1,200: —
Summa kr. 2,658: 65

Utgifter:
Utbetalningar under tiden 1 juli 1935-30 juni 1936 kr. 1,291: 75
Behållning 30 juni 1936
» 1,366: 90
Summa kr. 2,658: 65

5. Redovisning för användningen av Landsmålsarkivets
reservkassa.1
Inkomster:
Behållning den 1 juli 1935
Under året influtna medel

kr. 1,885: 34
»
77: 45
Summa kr. 1,962: 79
Utgifter:

Utbetalningar under tiden 1 juli 1935-30 juni 1936 kr, 100: —
Behållning den 30 juni 1936
» 1,862: 79
Summa kr. 1,962: 79
1 Under denna kontorubrik ha sammanförts dels tidigare s. k. »räntemedel», dels inkomster genom försäljningar m. m.
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B. Medel förvaltade av särskilda föreningar ock
styrelser.
Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens undersökning i
Uppsala räkenskaper för budgetåret 1935-1936.
Ink oms ter:
kr. 1,697: 13
Behållning 1 juli 1935
42: 42
»
Under året upplupna räntor
Summa kr. 1,739: 55
Utgifter:
kr. 1,739: 55
Behållning den 30 juni 1936
Summa kr. 1,739: 55
Sammandrag av Västgöta folkmålskommitths i Uppsala räkenskaper under budgetåret 1935-1936.
Inkomster:
kr. 2,030: 37
Behållning den 1 juli 1935
40: 72
»
Under året upplupna räntor
Summa kr. 2,071: 09
. Utgifter:
kr. 2,071: 09
Behållning den 30 juni 1936
Summa kr. 2,071: 09

Sammanfattning.
Inkomster:
A. Medel förvaltade av Landsmålsarkivet
i Uppsala.
Statsanslag för tiden 1 juli 1935-30
kr. 53,385: —
juni 1936
Lotterianslag 1 juli 1935-30 juni 1936 » 80,001: 99
Landstingsmedel 1 juli 1935--30 juni
6,250: 15
1936
»
2,658: 65
Gåvomedel 1 juli 1935-30 juni 1936 »
1,962: 79 kr. 144,258: 58
»
Övriga medel (reservkassan)
B. Medel förvaltade av särskilda styrelser
i Uppsala.
Styrelsen för östgötamålens undersökkr. 1,739: 55
ning
Västgöta folkmålskommitW i Uppsala » 2,071: 09 kr. 3,810: 64
Summa kr. 148,069: 22
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Utgifter:
A.

Medel förvaltade av Landsmålsarkivet
i Uppsala.

Utbetalningar av statsanslaget
kr. 53,385: —
Utbetalningar av lotterianslag
» 79,093: 82
Behållning av lotterianslag 30 juni
1936
»
908: 17
Utbetalningar av landstingsmedel .
4,447: 32
Behållning av landstingsmedel 30 juni
1936
1,802: 83
Utbetalningar av gåvomedel
»
1,291: 75
Behållning av gåvomedel 30 juni 1936 »
1,366: 90
Utbetalningar ur reservkassan
»
100: —
Behållning i reservkassan 30 juni 1936 »
1,862:79 kr. 144,258: 58
B. Medel förvaltade av särskilda styrelser
i Uppsala.
Styrelsen för östgötamålens undersökning, behållning 30 juni 1936
kr. 1,739: 55
Västgöta folkmålskommiW i Uppsala,
behållning 30 juni 1936
» 2,071: 09 kr.

3,810: 64

Summa kr. 148,069: 22

Årsberättelse från Landsmålsundersök=
ningarna i Lund 1935-1936.
1. Organisation, ekonomi, förvaltning.
Institutet för landsmålsundersökningarna i Lund, vanligen
benämnt Landsmålsarkivet i Lund (LAL), har under ovannämnda arbetsår haft samma ledning ock organisation som
under arbetsåret 1934-1935. Som styrelse har Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund fungerat. Denna har
bestått av professor Emil Olso n, ordförande, docenten
Na ta n Lindqvis t, sekreterare, förste bibliotekarien Bert
M öll er, docenten C. W. von Sydow ock docenten G unnar H edstr ö m. 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 statsanslag
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 beviljat Centralstyrelsen ett anslag ur lotterimedel på 15,000 kr.
Då anslaget först den 18 april 1936 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.

104

LINDQVIST, LANDSMÅLSUNDERSÖKNINGARNA I LUND

1935-1986

2. Personal ock tjänstgöringsförhållanden.
Institutionens personal har under året utgjorts av — utom
föreståndaren, docenten Lindqvist — fil. lic. Ingemar
Inger s, amanuens, ock • fröken Dagmar Wahlgren,
skriv- ock expeditionsbiträde.
Lindqvist har tjänstgjort under hela budgetåret med
undantag av följande 77 dagar, då han åtnjöt semester: 8 aug.,
6 sept.-3 okt., 30 nov., 6-19 dec. 1935; 7-27 febr., 9 mars,
13-19 mars, 24-28 mars 1936. Av dessa komma således 42
dagar på kalenderåret 1935 ock 35 dagar på kalenderåret 1936.
Lindqvists arbete har bestått i ledning av institutionen ock
övervakning av arbetet inom densamma. Han har med biträde av amanuensen uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar ock ansökningar av skilda slag samt utarbetat årsberättelsen. Han har granskat ock värderat inkomna samlingar ock instruerat upptecknare. Beträffande Lindqvists
arbete för materialets bearbetning ock publicering se mom.
4, s. 107 ff. nedan.
En offentlig instruktionskurs för landsmålsupp tecknare
har givits av Lindqvist under tiden 18 maj-2 juni 1936. Kursen, som omfattade 12 timmar, bevistades av 7 personer.
Dessutom har Lindqvist meddelat enskild undervisning ock
instruktion.
Följande tjänsteresor hava av Lindqvist företagits:
till Uppsala 1-4 juli 1935 ock 20-25 jan. 1936 för genomgång 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 gemensam rna arkivspörsmål;
till Blädinge i Småland 5-7 juli 1935 för kontrollering ock
komplettering av svar å den ordgeografiska frågelistan.
Ing er s har tjänstgjort å arkivet under sammanlagt 7
månader. Under den övriga delen av året har han varit
tjänstledig för vetenskapligt arbete. Hans arbete har omfattat ordnande ock katalogisering av till Landsmålsarkivet
inkommande samlingar, utredigering av i koncept förelig-

ORGANISATION, EKONOMI, FÖRVALTNING

105

gande samlingar, excerperingsarbete, ordgeografiskt kartarbete samt (jämte föreståndaren) granskning av inkomna samlingar ock instruering av upptecknare, utarbetande av delar
av årsberättelsen samt expeditionsarbete. Rörande undersökningsresor se nedan under mom. 5, s. 110 ff.
Under tiden 25-30 juni 1936 företog Ingers en tjänsteresa
till Uppsala Landsmålsarkiv för att taga kännedom om de
arbeten, som därifrån bedrivits i Småland.
Dagmar Wahlgren har tjänstgjort som skriv- ock expeditionsbiträde under hela året med undantag av dden 114 juli 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 ordgeografiskt excerperings- ock kartläggningsarbete.
Extra ar bet själ p. Fil. kand. Lennart Larsson har
tidvis biträtt vid ordgeografiskt excerperings- ock kartläggningsarbete samt vid ordnande av samlingar.
Angående övrig extra arbetsjälp se nedan under mom. 4.
3. Samlingarnas tillväxt, uppställning ock vård.
Vid arbetsårets ingång utgjorde manuskriptbeståndet 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.' 16:0 ock 52 bl.
i växlande format.
Arbetsårets a k cessi o n . Landsmålsarkivets manuskriptbestånd har under året ökats med 5 h. 8:0, 97 bl. fol., 3,493
bl. 4:o, 217 bl. 8:o, 59,285 bl. 16:0. Det utgör således nu 16 h.
fol., 84 h. 4:o, 228 h. 8:o ock 10 h. 16:o samt 2,371 bl.
fol., 40,944 bl. 4:o, 1,426 bl. 8:o, omkr. 880,000 bl. 16:o
ock 52 bl. i växlande format.
Under arbetsåret har Landsmålsarkivet påbörjat intalning
av dialektprov på grammofonskivor. Därvid hava 19 —
merendels dubbelsidiga — skivor upptagits (se , vidare puder
mom. 4 nedan).
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Uppställning, katalogisering m. m. Katalogisering ock registrering av samlingar ha fortgått efter samma grunder som
föregående år, varför hänvisas till årsberättelserna för 1930
—31 ock 1931-32.
Gåvor. Enligt förordnande av framlidne förste bibliotekarie Anders Malm skulle hans efterlämnade uppteckningar
över folkmål ock folkdiktning tillfalla Landsmålsarkivet. Efter hans den 27 februari 1936 timade frånfälle har fru Helfrid Malm till Landsmålsarkivet överlämnat dessa samlingar.
Huvudphrten därav utgör en ordsamling från 0. Vemmenhög,
som bibliotekarie Malm i senare år utarbetat (se närmare
under mom. 5, s. 110 nedan).
I övrigt ha gåvor till Landsmålsarkivet (i form av tryck
eller manuskript) lämnats av följande personer ock institutioner:
Fröken Blenda Andersson, Vislanda; Mag. art. Poul Andersen,
Köpenhamn; Fru Jenny Danielsson, Jät; Härr S. Gunnarsson, Lund;
Harplinge Hembygds- ock fornminnesförening; Fil. lic. I. Ingers,
Lund; Professor Axel Kocks sterbhus, Lund; Professor Sigurd
Kolsrud, Oslo; Kulturhistoriska muset, Lund; Härr Aug. B. Lantz,
Hälsingborg; Fil. mag. E. Leskinen, Hälsingfors; Docent N. Lindqvist, Lund; Lunds universitets folkminnesarkiv; Förste bibliotekarie
Anders Malm, Lund; Härr Gunnar Nilsson, St. Möllebärga; Härr
Herman Nilsson, Hässleholm; Professor Emil Olson, Lund; Riksdagsbiblioteket, Stockholm; Fröken Annette Sonesson, Äspinge;
Stranda härads hembygdsförening; Härr Carl Svensson, Göteryd;
Härr Ernfrid Tangell, örkelljunga; Udvalg for Folkemaal, Köpen'
hamn.

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har
under året uppgått till 1,725.

4. Arkivarbeten, materialets bearbetning ock tryckning.
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 upptagning av dialektprov å grammofonskivor har
Landsmålsarkivet satt sig i förbindelse dels med en specialfirma i Malmö, dels med en privatperson i Lund, vilka för
en jämförelsevis ringa kostnad ställt apparater till förfogande. Då apparaterna icke varit transportabla, ha försökspersonerna måst infinna sig i Lund ock Malmö för intalningarna. Detta har medfört vissa svårigheter för ett rationellt genomförande av dialektupptagningarna. Det har
befunnits lämpligast att anordna dessa periodvis med flera
deltagare' åt gången. Den första intalningen skedde i november 1935, då 7 skivor upptogos, ock den andra i maj 1936
med ett resultat av 12 skivor. En stor del av skivorna innehåller två eller flera språkprov.
För den dialektgeografiska undersökningen (se mom. 5)
ha följande arkivarbeten utförts:
Excerperingar för besvarande av den ordgeografiska frågelistan ha gjorts av fil. kand. Lennart Larsson i Landsmålsarkivet i Lund ock av docent Lindqvist i Uppsala Landsmålsarkiv.
Utarbetandet av dialektkartor har fortsatt efter i huvudsak samma system som föregående år. En mängd gamla kartor ha kompletterats med nyinkommet material, ock 10 nya
kartor ha färdigställts.
Vid kartornas utarbetande har biträtt — utom arkivets
personal — fil. kand. Lennart Larsson.
Bearbetningen av materialet har fortsatt. Särskilt intresse har ägnats frågan om geografiskt betingade betydelseskridningar ('betydelsegeografi'). Arbetets publicering har
uppskjutits på grunder, som tidigare anförts: nödvändigheten att inarbeta nytt inkommande material. Lindqvist
har av trycket utgivit en mindre skrift •»Kirtel-körtel-krittel;
En ordgeografisk studie» i Bidrag till nordisk filologi tillägnade Emil Olson den 9 juni 1936, s. 368-377 med 1 karta.
Därjämte har han publicerat tre kartor, belysande växlingen
i—e i biten, -et ock y—ö i mycket samt växlingen tappa—tapa i
södra ock mellersta Sveriges dialekter (i Översättaren av Nya
Testamentet 1526, ytterligare inlägg ANF 52, s. 122, 123 ock 129).
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Tryckningen av P. N. Petersons ordbok över Valldamålet har fortsatt under arbetsåret. Första häftet, omfattande artiklarna a—den (spalterna 1-160), utkom i juli 1935
ock andra häftet, artiklarna dena—fårpanting (spalterna
161-320), i juni 1936. Utredigeringen av ordboken har liksom föregående år handhafts av fil. d:r Erik Bruhn.
Fil. dr Gösta Sj östedts gradualavhandling »Studier
över r-ljuden i sydskandinaviska mål» utkom i maj 1936
ock ingår som del 4 i »Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund».
Docenten Gunnar Hedström ock fil. lic. Sture Nilsson ha fortsatt sina undersökningar över respektive »sydsmåländska folkmål» ock »mellersta ock norra Hallands
folkmål». Lic. Nilsson har i Svenska Landsmål 1935, s. 88
ff. (1936) publicerat en artikel »Renlighet ock rengöring.
Uppteckningar från Halland 1931, meddelade av Lunds
Landsmålsarkiv».
5. Insamlingsarbetet 1935-1936.
Den ordgeografiska undersökningen har fortsatt efter
samma riktlinjer som förut. Insamlingsarbetet har dock huvudsakligen utförts av arkivets utsända medarbetare.
Undersökningsresor för besvarande av den ordgeografiska
frågelistan ha företagits av fil. mag. Bennie Bengtsson, fil.
kand. Barbro Göthberg ock fil. stud. Einar Pravitz i Blekinge; teol. kand. Nils Gustafsson i Västergötland; friherre
Erik Kruuse •i Södermanland; fil. mag. Ove Segerbäck ock
fil. mag. Erik Artur Johansson i Småland; fil. kand. Gustaf
E. Olsson i Närke ock fil. kand. Maja Ericsson i Värmland
ock sydvästra Dalarna.
Professor Sigurd Kolsrud, Oslo, har välvilligt ombesörjt
frågelistans besvarande i några fall från sydöstra Norge.
Närmare uppgifter angående undersökningsområden ni. m.
lämnas i Natan Lindqvists under tryckning varande arbete
»Ordgeografiska centra ock spridningsvägar» (Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund, del 2).
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Direkta svar på den ordgeografiska frågelistan ha inkommit från 41 orter, landskapsvis fördelade på följande sätt:
Blekinge 8, Dalarna 4, Gästrikland 1, Närke 3, Skåne 2, Småland 4, Södermanland 4, Värmland 5, Västergötland 5, Östergötland 2, varjämte från Norge inkommit 3 svar.
Hela det under året inkomna dialektgeografiska materialet
utgör 52 bl. fol., 646 bl. 4:9, 5 h. 8:0 ock 32 bl. 16:0.
Fil. dr Gösta S j ö st ed t har sommaren 1935 för komplettering av materialet till sin avhandling »Studier över rljuden i sydskandinaviska mål» företagit uppteckningsresor
i Halland, södra ock mellersta Värmland samt delar av Närke
ock Västergötland.
Beträffande de mera lokala undersökningarna meddelas
här en landskapsvis och häradsvis uppställd översikt över
det material, som under arbetsåret inkommit.
Skåne.*

Bar a h d. Fil. lic. I. Ingers har utredigerat tidigare uppteckningar från Bara, Brågarp, Burlöv, Lomma ock Tottarp.
Lantbrukaren Per Andersson har fortfarande varit ortsmeddelare för Lyngby sn.
Fros ta h d. Som ortsmeddelare ha tjänstgjort härr Aug.
B. Lantz för trakten av Löberöd, fröken Helga Persson för
N. Munkarp ock fröken Annette Sonesson för Ö. Äspinge.
Färs hd. Fil. kand. Nils Bengtsson har gjort undersökningar i Björka, Ilstorp ock Öved, varvid sammanlagt 1,950
ord insamlats.
Lj units h d. Bland de samlingar, som framlidne förste
bibliötekarie A. Malm donerat till Landsmålsarkivet (se mom.
3, s. 106 ovan ock mom. 5, s. 110 nedan), befann sig även en
ordsamling från Villie, omfattande omkr. 200 bl. 16:0 jämte
en del visuppteckningar från samma ort.
N. Å s bo h d. Målaremästaren Ernfrid Tangell har varit
ortsmeddelare för Oderljunga ock kringliggande socknar.
Ons j ö hd. Lärovärksadjunkten Viktor Welander har inlämnat ytterligare 1,000 bl. 16:0 med uppteckningar från
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Konga ock Röstånga. Fröken Helga Persson har i Hallaröd
besvarat frågelistor.
Oxie h d. Fil. lic. I. Ingers har gjort uppteckningar i
Hyllie, Lockarp ock V. Skrävlinge.
S. Asbo h d. F. d. lantbrukaren W. E. Wilhelmsson har
fortfarande varit ortsmeddelare för Kvidinge.
V emm enhögs h d. Den ovan omnämnda donationen
av bibliotekarie A. Malm består av omkr. 12,500 bl. 16:0, försedd med rikliga uppgifter om realia jämte bidrag till fraseologi. Dessutom finnas i olika format uppteckningar av
folkdiktning ock folktro från 0. Vemmenhög ock örsjö, till
större delen avfattade å dialekt. I västra delen av häradet
har fil. lic. I. Ingers gjort undersökningar ock därvid insamlat omkr. 800 ord i L. Isie ock 0. Torp, senare omkr. 1,900
ord i Hemmesdynge, Simlinge, S. Aby, ikspö ock 0. Klagstorp.
V. G öing e hd. Stationskarlen Herman Nilsson har fortfarande varit ortsmeddelare för Stoby.
ö. G öing e h d. Godsägaren N. J. Hagander har varit ortsmeddelare för 0. Broby ock har under året bl. a. insänt orduppteckningar å sammanlagt 5,700 bl. 16:0.
Blekinge.

Bräkne h d. Fil. mag. Bennie Bengtsson har i Ringamåla
insamlat omkr. 250 ord ock i öljehult omkr. 1,000.
Listers h d. Förste bibliotekarie A. Malm har såsom gåva
överlämnat en mindre ordsamling från Jämshög, utförd 1889.
östra h d. Fil. kand. Einar Pravitz har som resultat av
undersökning i Jämjö inlämnat 2,121 bl. 16:o, därav ett flertal nomina propria.
Halland.

Faur ås h d. Fil. lic. Sture Nilsson har i Svartrå åstadkommit en ordsamling på omkr. 1,400 ord.
Halmstads h d. Målaremästaren K. A. Karlsson har
fortfarande varit ortsmeddelare för Harplinge.
Himle h d. Fil. lic. Sture Nilsson har undersökt målet i
Tvååker, varvid insamlats omkr. 1,400 ord.
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År stads hd. Fil. lic. Sture Nilsson har gjort undersökningar i Asige, Slöinge, Vessige ock Årstad. Uppteckningarna
uppgå till sammanlagt 2,066 bl. 16:o.
Småland.
Allbo h d. Som ortsmeddelare ha tjänstgjort fröken
Blenda Andersson för Vislanda, hemmansägaren Johan Nilsson för V. Torsås ock hemmansägaren Olof Pettersson för
Aringsås.
A s p'e lands hd. Frihärre Erik Kruuse har gjort undersökningar i Lönnebärga med ett resultat av 1,153 bl. 16:o.
Kinnevalds hd. Fru Jenny Danielsson har fortfarande
varit ortsmeddelare för Jät.
K onga h d. Härr Gunnar Carlsson har varit ortsmeddelare för Långasjö.
N. Mör e h d. Frihärre Erik Kruuse har gjort undersökningar i Åby under aktgivande på dialektgränsen mellan
sydsvenska mål ock götamål. Omkr. 1,200 ord ha insamlats.
Sunn er bo h d. Ortsmeddelare ha här varit fru Maria
Hall för Ryssby, hemmansägaren K. A. Larsson för Bärga,
fröken Nina Sjulin för Hallaryd ock hemmansägaren Carl
Svensson för Pjätteryd.
S. Mör e h d. Folkskollärare B. 0. Bondesson har i Torsås
ock Gullabo insamlat omkr. 2,500 ord. Frihärre Erik Kruuse
har gjort uppteckningar i S:t Sigfrid (1,331 ord) ock senare
i Hagby (1,186 ord). Murare Per Carlsson har varit ortsmeddelare för Torsås ock fru Lilly Olsson-Zacke för Söderåkra.
S. Vedbo hd. Frihärre Erik Kruuse har gjort uppteckningar i Bellö (1,387 bl. 16:0) ock i Hässleby (1,219 bl. 16:0).
Docent Natan Lindqvist har inlämnat tidigare företagna uppteckningar från Eksjö landsförsamling.
Tv eta hd. Frihärre Erik• Kruuse har i Oggestorp gjort
undersökningar med ett resultat av 1,262 bl. 16:o. Å samma
ort har inspektör F. Neij insamlat omkr. 1,000 ord.
Uppviding e h d. Härr Arvid Holmström har varit ortsmeddelare för Algutsboda.
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Västbo h d. Fil. mag. Ove Segerbäck har i Dannäs upptecknat omkr. 600 ord.
Ö stbo h d. Fil. mag. Erik Artur Johansson har gjort uppteckningar i Kävsjö, varvid insamlats 1,164 ord.
Följande svar på frågelistor ha under år 1935-1936 inkommit:
N:r

9.
10.
11.
13.
14.
16.
18.

25.
27.
29.
30.
31.

Antal
Mjölkhushållning
3
Tröskning
2
Personerna i gården ock
byn
1
Tid ock tidsindelning . 1
Brännvinsbränning . . . 2
Löv- ock mosstäkt
. 1
Renlighet
2
Tilltal ock hälsningar
1
Handel ock livet på
färdevägar
1
Eld ock eldgörning . . . 1
Bin ock biskötsel . . . . . 1
Brödet ock dess tillredning
Tjärbränning
Strumpor, vantar etc. ..
Träslöjd
Bysmide ock hovslageri
Slåtter
3
Åkerns beredning
2
Rörelse
2
Vatten ock vattendrag . . 4
Uppfostran
3

N:r

Antal
Gåtor
1
Bygder ock orter . . 2
35, Tala ock tiga 5
36. Dop ock kyrktagning . 2
Arbete, trötthet etc. . . 2
Brott ock straff 1
Djurkroppen
1
Garnet och dess behandling
4
Glädje ock sorg
2
Husdjursskötsel
3
Jord ock jordmån .. . . 2
Kroppsliga livsyttringar 2
Kvarnar ock malning . . 1
Linberedning ock spinning
1
Liv ock död
1
Matlagning
1
Matordning ock bordsseder
4
Människans utseende . . 1
Människans ålder
3
Vävstol ock vävning . . 4
Summa 78

Översikt av inkomster ock utgifter för budgetåret
1 juli 1935-30 juni 1936.
1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.

Inkomster:
Behållning 30 juni 1935
Statsanslag
Försålda inventarier

221: 92
10,000: —
12: 55
Summa kronor 10,234: 47
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Utgifter:
Arvoden till I. Ingers
2,718: —
»
» D. Wahlgren
2,520: —
Extra arbetsjälp
552: —
Reseersättningar
400: 35
Materialier ock diverse expenser
2,193: 99
Arvode åt kassaförvaltaren
300: —
Lån till Landsmålsarkivet för undersökningar
1,166: 43
Innestående å postgirokonto
383: 70
Summa kronor 10,234: 47
2. Redovisning för 1935 års lotterimedel ock anslag ur fonder.
Inkomster:
Behållning 30 juni 1935
18: 40
Anslag ur Längmanska Kulturfonden
1,000: --»
» Humanistiska fonden
3,000: —
Lotterimedel .
15,000: —
Försålda exemplar av Valldaordboken
50: 40
Återbetalda förskott (till upptecknare)
250: —
Ränta
—: 66
Skuld å kreditiv i Skand. Kred.-Ab., Lund
2,247: 86
Summa kronor 21,567: 32
Utgifter:
Landskapsundersökningar:
a) arvoden till stipendiater:
för undersökningar rörande Skåne
2,275: —
»
»
»
Halland
1,350: —
»
Blekinge
»»
1,500: —
»
»
»
Småland
3,470: —
Ib) arvoden till bygdemeddelare
2,950: 60
Dialektgeografiska undersökningen
1,107: 50
Dialektupptagning å grammofon
264: 70
Utredigering ock tryckning av Valldaordboken
4,834: 25
Bearbetning av dialektmaterial (gm Gösta Sjöstedt)
1,000: —
Återbetalt föregående års skuld å kreditiv i Skand.
Kred.-Ab.
2,388: 85
Räntor ock folioavgifter
377: 82
Lån till statsanslaget
30: 20
Kontant i kassan
18: 40
Summa kronor 21,567: 32

Nat. Lindqvist.
8 Sv. landsmål 1936

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs Högskola
april 1936—febr. 1937.
I. Organisation, val, antal sammanträden o. d.
Institutetets styrelse har under arbetsåret haft samma
sammansättning som vid slutet av föregående arbetsår, utom
så till vida som prof. Weibull i egenskap av Högskolans rektor fr. o. m. 1 sept. 1936 inträtt däri såsom självskriven
ledamot. I övrigt har styrelsen sålunda bestått av prof.
Karlgren, ordf., prof. Lida, vice ordf., major H. Jacobsson,
skattm., prof. Lindroth, sekr. ock undersökningsledare, samt
prof. Vising ock doc. Armini. Prof. Lidén avsade sig sitt
medlemskap i Arbetsutskottet fr. o. m. 15 sept. 1936. Till hans
efterträdare har valts prof. Axel Lindqvist. Arbetsutskottet
består sålunda nu av denne, prof. Lindroth samt doc. Armini.
Till revisorer för kalenderåret 1936 ha från Institutets
sida valts ingenjör II. Leffler med kommendörkapten E.
Wetter som suppleant, från Lärarerådets prof. Hans Pettersson med prof. Åkerman som suppleant. Under arbetsåret ha hållits ett styrelsesammanträde ock säx sammanträden inom Arbetsutskottet.
Såsom assistent inom arkivet har för både ortnamnen
ock dialekterna doc. Assar Janza tjänstgjort.
II. Ekonomi.
Av de genom Kungl. resolution av 7 juni 1935 till dialektock ortnamnsforskning ytterligare beviljade lotterimedlen
har Institutet under. 1936 uppburit dels de tillförsäkrade
6,000 kr. för dialektforskningen, dels 1,500 kr. för uppteckningen av ortnamnsformer i bygden (jfr föregående årsbe-
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rättelser), bådadera avsedda för ett år. Dessutom har Institutet genom kungl. resolution av den 26 maj 1936 fått sig
av en dragning under 1937 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.
Under arbetsåret har Institutet av disponent Anders Hellström mottagit en gåva för sina ortnamnsarbeten på 500 kr.
Ur Lotterimedel ha under kalenderåret 1936 följande utgifter skett:
1. Utgifter ur ortnamnsmedlen.
Till assistenten, doc. Janzen, för registrering ock viss
bearbetning av materialet
kr. 1,000: --Generalregistret i övrigt
»
200: —
Avbetalning på i förskott förbrukade kr. 225: 10 (se
föreg. årsberättelse)
200: —
Summa kr. 1,400: —
2.

Utgifter ur dialektmedlen.

Komplettering med den särskilda s. k. kompletteringsstommen
kr. 117: 70
Andra poster:
Till sekreteraren-undersökningsledarens arvode
» 1,175: —
Till assistenten Janz&-is arvode
» 2,600: —
Till Hr Erik Larsson för ordboksarbetet (jämte
omkostnader)
» 1,792: 55
Expenser
350: —
Litteratur ock bindning
»
178: 75
Resor
>
66: 85
Lösen av kungl. resolution
»
42: 15
Summa kr. 6,323: —
Översikt av lotterimedelskassornas ställning
den 31 dec. 1936.
1. Dialektmedlen.
Behållning från 1935
Uppburna under 1936
-Räntor

kr. 4,985: -» • 6,000: —
112:: 42
Summa kr. 11,097:42
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Utgifter
Saldo: behållning till 1937

kr. 6,323: —
» 4,774: 42
Summa kr. 11,097: 42

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kr. 6,000: —.
2.

Ortnamnsmedlen.

Uppburna under 1936
Brist att betäcka 1937

kr. 1,500: —
»
25: 10
Summa kr. 1,525: 10

Brist från 1935
Utgifter under 1936
Saldo: behållning till 1937

kr. 225: 10
» 1,200: —
»
100: —
Summa kr. 1,525: 10

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

Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under
kalenderåret 1936, samt med avseende på Institutets ekonomiska ställning i det hela vid slutet av nämnda år, hänvisas till den i Högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen.
III. Institutets arkiv.
Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv har, vad handskrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen genom sukcessiv införlivning av resultaten av de genom Institutet igångsatta arbetena (varom se IV, 2), dels genom gåva av följande
handskrifter:
Ii ans P et ter sso n, Ortnamn på ock kring St. Bornö i
Gullm arsfj orden.
K. H. Lindber g, Soldatkoppningen i Tanum.
K. H. Lindber g, Uppteckningar om språket i Naverstads
socken.
C. A. R eis d ah 1, Dialektuppteckningar från Spekeröds
socken.
C. M. B er gstr an d, Person- ock ortnamn ur sockenstämmoprotokoll från Svarteborgs sn 1736.
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IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.
1. Undersökningsledarens egna arbeten.
Undersökningsledaren har under arbetsåret huvudsakligen varit sysselsatt med fullföljandet av arbetet på OGB.
Bd IV, V. Hisings hd, utsändes i juni; det utgör X +178 s.
Arbetet med Inlands Södre hd, för vilket manuskriptet genomgås ock överarbetas av undersökningsledaren (jfr under
2 nedan), har fortskridit så långt, att ett parti avlämnats
till uppsättning.
Namngranskningen för Ekonomiska kartvärkets räkning
har fortsatts uppåt länet.
2. Av Institutet igångsatta arbeten.
Utarbetandet av det i tidigare årsberättelser omnämnda
generalregistret över länets ortnamn har i huvudsak avslutats, i den mån det omfattar redan i arkivet befintligt
material.
Assistenten A. Janzén har framför allt sysslat med avslutningen av OGB IV (se under 1) ock med utarbetandet av
manuskriptet till bandet över Inlands Södre hd. Dessutom
har han meddelat enskild handledning i dialektuppteckning.
Han har tillsammans med doc. D. 0. Zetterholm från Uppsala under älva dagar i juni tagit upp täxter på länets
folkmål på grammofon. Antalet skivor uppgår till omkr.
fämtio; av dessa — i den mån de blivit vällyckade — kan
Institutet påräkna kopior kostnadsfritt. I maj disputerade
JanzU på sin avhandling »Studier över substantivet i bohuslänskan», som intagits i Kungl. Vetenskaps- ock Vitterhets-Samhällets handlingar. De i föregående årsberättelser
nämnda, inom Institutets värksamhetsområde helt eller delvis fallande licentiat- ock doktorsavhandlingarna av A.
Lund, R. Wadström, T. Långström, G. Drougge (som behandlar Bullarens ortnamn, väsentligen efter planen för OGB),
A. Mut6i ock B. Björseth ha fullföljts.
Kompletteringsstommen har under arbetsåret skjutits åt
sidan för arbetet med den bohuslänska ordboken. Åt denna
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har hr Erik Larsson ägnat sig även under det gångna arbetsåret. Uppställningen av de på tryckeriet uppsatta provartiklarna har varit föremål för fortsatt diskussion inom
Arbetsutskottet ock förts nära fram till slutgiltighet.
Under arbetsåret ha ytterligare namnformerna ur jordeböckerna för Svarteborgs, Askums, Tossene, Lur ock Sanne
socknar inlämnats.
Fil. kand. Gustaf Andersson har med anslag ur Hvitfeldtska stipendiemedel kompletterat ortnamnsmaterialet i Tossene sn.
Undervisning vid Högskolan.
Assistenten JanzU., som 3 nov. 1936 förordnades till docent i nordiska språk vid Högskolan, har under ht. 1936
ock förra delen av v.t. 1937 där föreläst 2 t. i veckan över
Svenska dialekter.
Undersökningsledarens resor.
Undersökningsledaren bevistade 29 mars sammanträdet i
Uppsala för diskussion av möjligheten att åstadkomma en
nordisk kulturatlas, varvid han insattes som medlem i den
svenska kommittén ock i dennas arbetsutskott. Han framförde d 23 maj i Uppsala en extraopposition på E. Abrahamsons avhandling »Västsvenska ordstudier»; han deltog
i egenskap av styrelseledamot i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens högtidssammanträde därsammanstädes •den 6 november.
Göteborg den 25 febr. 1937.
B. Karlgren.
Evald Lidt5n.
Curt Weibull.
Johan Vising.
Herbert Jacobsson.
Harry Armini.
Hjalmar Lindroth.

Fördelningen av . de temporala konjunktionerna då ock när i svenskt talspråk.
AV SVEN VALLMARK.

Följande lilla undersökning över förekomsten av de temp. konj.

samband med en
då ock när i svenskt talspråk har tillkommit i

uppgift på docent R. Ljunggrens proseminarieövningar i Uppsala
.1936 över svenska dialekter. Jag åtog mig uppdraget att på grundval av från proseminariets medlemmar insamlade meddelanden i ett
kort föredrag söka skissera den geografiska fördelni-ngen av nämnda
konjunktioner i talspråket, varvid om möjligt även hänsyn borde
tagas till materialet i Landsmålsarkivets samlingar. Uppgiften gavs
i anslutning till docenten D. 0. Zetterholms förslag om undersökning av "småorden", konj., adv. ock prep. i våra dialekter ock i
rikstalspråket. Detta föredrag har jag på uppmaning av honom
utvidgat till följande uppsats, som dock inte gör anspråk på fullständighet, utan endast avser att ge en schematisk bild.
Vid undersökningen ha i huvudsak använts täxter ur samlingarna i landsmålsarkiven i Uppsala, Lund ock Göteborg, täxter
tryckta i "Svenska landsmål" ock i "Skandinaviska folkmål i språkprov" av J. A. Lundell, Täxter I (cit.: Täxter I). Dessutom har
jag erhållit muntliga ock skriftliga uppgifter av ett stort antal
personer från skilda delar av landet, mäst studenter vid Uppsala
universitet ock personal vid ULMA. Jag har även varit i tillfälle
att ta del av ett mindre antal grammofonskivor i ULMA (i samband med katalogisering). Tyvärr är detta material mycket svårtillgängligt, då innehållet ej finnes upptecknat ock ett avlyssnande
är synnerligen tidsödande. Då skivorna dessutom blott finnas i
original ock sålunda ej få utsättas för större slitning, har jag ej
kunnat göra uppteckningar av konjunktionerna med landsmålsalfabetet. Ordböcker ock liknande arbeten ha citerats under resp.
landskap. De uppgifter, de meddela, äro i allmänhet mycket knapphändiga ock ge ofta en annan bild än täxterna. Ur sistnämnda
'synpunkt äro de likvisst ofta av intresse. Se t. ex. ordböckerna över
, östsvenska dialekter, till största delen citerade under Finland. De
meddelade, exemplen ha översatts. Endast konjunktionen har läm-
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nats i samma skick som i uppteckningen eller uppgiften. Detta
tillvägagångssätt kan naturligtvis diskuteras. Vad slutligen beläggsorterna beträffar, ha dessa ej ordnats i någon särskild följd eller
ordning inom landskapen, utom där detta varit av intresse för
bilden av konjunktionernas fördelning. Jag hänvisar f. ö. till
kartan. Där så har ansetts lämpligt, har en del av diskussionen
förts in under de skilda landskapen. Beläggen på kartan gälla
dialekternas talspråk. Undantag utgöra dock en del norrländska
städer ock större samhällen, då dessa i viss mån ge en bild av
den pågående förskjutningen i konjunktionsbeståndet.

Materialsamling.
Skåne: Som dialektprov ha använts täxterna i Leck-Ingers
"Skånskt bygdemål". Enbart når-former ha antecknats. Beläggs ges från: S. Åsum, Ö. Nöbbelöv, Ö. Tomarp, Munkarp,
N. Asbo h:d, Oxie h:d, Vemmenhögs h:d. Inga temporala då ha
antecknats.
Skånskt dialektlexikon av K[linghamma]r, Helsingborg 1840,
upptager: når, konj. ock adv. (dan. naar, isl. mer) 'när, vid
vilken tid'. "Når ska du ria" 'när skall du rida'?
"Teckningar och Toner ur skånska allmogens liv" (utg. av
Skånska landsmålsfören., Lund 1889) upptaga blott former som
når ock naur. Und.: "Ja hade väl spaserad en fillefäm tima,
då ja komm ti liasom en å" (s. 85). Hågens karrikerade tal i
enaktaren (s. 107 ff.) uppvisar även två temp. då (s. 117 o. 126).
Blekinge: Några goda täxter från Blekinge har jag ej haft
tillgängliga, men uppgifter av studerande från Blekinge ock
en genomläsning av en del av K. Nilssons skrifter på folkmål från östra ock mellersta Blekinge (Gamla Abeteket, Ny
samling muntra folklifsbilder, Pingelsleken) synas ge vid
handen, att temp. då knappast förekommer i blekingskt talspråk, under det att nor är mycket vanligt.
Småland: Endast temp. nor har påträffats: Kläckebärga ner
(Sv. lm. IX. 1); Sevedes h:d, Tuna s:n, ner (Sv. lm. I, s.
633 ff.); Aspelands h:d (Mörlunda, Tveta, Målilla, Järeda)
ner (Sv. lm. I, s. 637 ff.); Älmeboda s:n na, Urshults s:n na,
Femsjö s:n nor, Nässjö nor,• Öggestorps s:n nor, Solbärga
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s:n nor, no, Bälaryd s:n nor, Åby s:n nor (för beläggen
från .Ä.lmeboda—Åby ha täxter ur Sv. lm. II. 9 använts); Emådalen nor (Sv. lm. II. 7).
Öland: Lövs s:n (n:a Öland) när, mellersta Öland no (Sv.
lm. II. 9).
Gotland: Former som när (nar, neg, neg, ner) finnas antecknade från Norrlanda (Sv. lm. 1929, h. 1: Pollak, Grammof.), Vall ock Hogrän (Sv. lm. III. 2, s. 24 ff.), Ronetrakten.
(Sv. lm. III. 2, s. 19 ff.), sö. Gotl., Lan s:n (Wessi5n, Våra
folkmål s. 92 ff.), Fårön (Sv. lm. I, s. 571 ff.). Dialektproven
i Täxter I från Fårö, Gothem, Ron.e ock Lau uppta endast
när-former. Däremot förekomma i Sv. lm. III. 2 ett stort
antal ex. från Fårö med når.
Följande exempel med temporalt då ha antecknats: "Är
det väl klokskap denna läsningen, da flickorna stundom halvnakna sitta uppflugna i äppelträden" (Sv. lm. III. 2, Fårön);
"når långstänger ock bottenbräda togo till peka härs ock
tvärs, måste jag släppa hela skjutsen, da i samma ögonblick
bakvagnen med tjärbyttan slog runt" (se föreg.); "lärda män
säga, att da mössen löpa ock skita mellan raderna i bibeln, då
blir det . . ." (se föreg.); "fast ni grinade åt mig ..., da jag kom
med mitt gamla rör . . ." (Täxter I, s. 8, Fårön).

Ytterligare några exempel på temp. då kunna anföras
från Gotlands fastland (SO. om Visby) efter Sv. lm. I, s. 573 ff.
Men täxtens art, en översättning från Asbjörnsen, gör det
naturligtvis sannolikt, att dessa da äro skriftspråksprodukter.
Exemplen äro: "Men da han fick se, att hon allt hade gjort
det ock stod ock slukade i sig grädden, blev han så himlande arg";

"da han hade kärnat en stund, fick han höra hemkon dröna";
"Men da han böjde sig för att hämta vatten med spannet, rann
grädden över nacken på honom"; "Hon blev helt gapsen i förstningen, da hon fick se, huruledes kon hängde".

Dessa ovan antecknade temp. då kunna ej vara dialektala,
utan måste vara påvärkade av skriftspråk, om Gotl. Ordboken (1 h., Upps. 1936) har rätt i sin uppgift: 'då' adv. o.
konj. da; 2) kon. [såsom sådan användes i talspråket aldrig da,
utan när H. G.]
Halland: Ett antal täxter från landsmålsarkivet i Lund ha
genomgåtts. Endast når-former ha antecknats (med und. av ett
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när i en dikt från Varö, Viske h:d, upptecknad av N. P. Peter-

son (LLMA 1093: 2). Belägg finnas från Frillesås (nar, LLMA,
Hallands hembygdsförb. 992: 1), Harplinge. (not, nårr LLMA
,1457:, 1-2), Tönnersjö, Enslöv (non, LLMA 1031: 10-11),
Skällingoe, Himle h:d (nar LLMA 1698: 1-3), Vessige o. Eftra
s:nar, Arstads h:d (naon o. likn. LLMA 1093: 1-2), Vallda,
Fjäre h:d (nar LLMA 1093: 2). — Ett temporalt då har antecknats från Tönnersjö h:d: "det, var en karl, som hade haft
ärende förbi körrgårn, ock do han kom, så hörde han därifrån". Sannolikt är det felskrivning. Täxterna från Tönnersjö innehålla f. ö. endast nor (17 ex. antecknade). Bondesons Halländska sagor (Lund 1880) ha som temp. konj. naur.
Intet temp. då finns på de första 60 ss. Kal6n, Ordbok över
Fageredsmålet, upptager: det, adv. o. konj.; samt ncer adv.:
koma fonchr; ner konj. o. adv.
Bohuslän: Från detta landskap har endast ett mindre antal
täxter genomgåtts. Krokstads s:n har nce (Sv. lm. I, s. 641 ff.),
Resteröd ncer (Sv. lm. 1929, h. 1: Pollak, Gramm.); Valla,
Tjörn da, nor (SV. lm. 1929, h. 1: Pollak, G-ramm.). Från
Skee s:n har ,ett enstaka när, men intet då antecknats (ULMA,
Gramm. 213 a). Ur täxter från GLMA har från Inlands-Fräkne
h:d, Torshälla (30 s. uppteckningar) antecknats ett stort antal
ex. med nar samt ett enstaka temporalt da (G-LMA, Gramm. nr.
19: 3); dessutom ett par fall med ställningen da nar. Från
Bullaren har slutligen ett stort antal nce (nor) antecknats
jämte ett enstaka da (GLMA, Gramm. nr. 34: 4).
' Ex.: "Ock ncer jag var tre år" (Tjörn); "Ock sen, da jag hade
gått ock firat i några år" (Tjörn); "Ock da han var sjuttiotvå år"
(Tjörn); "da jag hade varit bonde i några år" (Tjörn); "nar di
då kom dit, så sa hon, att han skulle gå in" (Inlands-Fräkne);
"nar d
• e då blev tyst ock stilla inne da, nar di kom in, så låg
där en kärring" (Inlands-Fräkne); "nar nyårsaftonen kom" (Inlands-Fräkne); "ock da, nar kungen hade slagit fast-en i väggen,
på sa han" '(Inlands-Fräkne); "nar jag var liten" (Inlands-Fräkne);
"da di andra pojkarna hade rest (Inlands-Fräkne); "alltid no di
'ringer" (Bullaren); "i kvällningen, nce det skymmer på" (Bullaren).;
"nce digerglöden gick för längesedan" (Bullaren); "no hån ml var
död" (Bullaren); "nu har jag tagit lakanen, da di låg måst ock
sov" (Bullaren).
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Jfr Ni145n; Ordbok öfver Allmogemålet i Sörbygden 1897
(socknarna Krokstad, Hede oåk Sanna): då adv. = då; når konj.
(vanl. betonat) när. — När upptages ej.
Västergötland har endast när- eller når-former: från Barne
h:d nor (Sv. lm. II, s. Lxv -ff.), Levene nor (Sv. lm. II, s. Lxxv
ff.), Otteistad när (Sagor ULMA), Långared när (Sagor ULMA),
Sandhem när (enligt meddelande från deltagare i Ljunggrens
prosem. ht. 1936), Mjöbäck nar, nar (LLMA 1093:2),- Kungsäter nr (ULMA. 111: 246), Torestorp ock kekulla ncer (ULMA
111: 248). I Halvås, Ryda s:n i västra Västergötland, skulle
däremot både temp. då (da) ock när (nek, no) förekomma enligt
uppteckningar efter gramm. (Sv. lm. 1929, h. 1, Pollak).
Ex. från Ryda: "ock den ena var i gärde, da den andra låg i
träda"; "Jag kommer ihåg, hur roligt vi hade . . . da de ville,
att hon skulle . . ."; "Om vintern, no det var snö"; "Hon mente,
nen, hon blev död"; "På kvällen, da man skulle tända".
En likartad växling mellan då ock när synes kunna förekomma i Bollebygds h:d, Björketorps s:n, enligt uppteckningar
i ULMA 111: 27. Följande exempel kunna anföras:
"da jag var hemma i Bärg, så sköt jag en skata"; "ock nor
hon då kom till att ligga där"; "om morgnarna, da det var dag, så
var han god till att rinna opp" (ålen); "ock så da ålen korn till
sanden, då var han inte karl till att komma längre"; "jag sköt
en skata en gång, da det var en som stod ock höll hänne i näven"; "ock nor hon (åskan) då hade gått några gånger, så sa
han"; "ock nor han kom ut på sjön, så stannade båten"; "ock da
han inte kunde se sig någon utväg, utan var tvungen att ge sig i
sjön, då sa han"; "no,da han kom tillbaka till samma ställe";
"nor han då kom dit ner, så var det en så vacker egendom";
,"men da han gjorde sina bravader, så var han ung".

Dialektordböcker: Hof, Dial. Vestrog. "Når, Sv. när, cum,
quando, sed Svecorum pleriqve, ni fallor, vulgari sermone
hodie når pro när dicunt" (då eller när upptages ej). Jfr .härmed Sam. Columbus, Ordeskötsel (utg. af Hesselman 1909),
•
s. 17 f.: "Når säger man wäl så mycki som när, hwarföre icke
ok skrifwat? i synnerhet om ing så wille rijma en Vers:
Nok weet iag, at mitt qwaal skal ända få, men når,
Ok hur den ändan blijr, hoos ,Gud allena står.
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Hwem wil rata ett sådant rijm af orsak, at når inte är brukligit i skrifwande: Skal icke heller täcke meer tjäna tul en lust
at rickta wårt språk ok görat wigt, ok behändigt"? — Leander,
Holsljungamålet (Kinds h:d) 1910, har då, (da) utan kommentar;
när, frågeadv. ncor; när, konj. nor.
Arbetsmaterialet till Västgötaordboken i ULMA innehåller
uppgifter om när konj. ock när konj. från ett stort antal
platser. Sålunda under någon eller några av formerna nar,
nar, nor, ner, nar, nar, nar från Ottravad, Dimbo, Utvängstorp,
Velinge, Korsbärga, Nykyrka, Suntak, 0-öteve, Ale-Skövde,
Hålanda, Tunge, Skepplanda, Östad, Kilanda, Starrkärr, Gudhem, Älekulla, Seglora, Hyssna, Holsljunga, Laske-Vedum,
Längjum, Södra Kedum, Ryda (Barne), Norra Kedum, Sunnersbärg, Håle, Bredsäter, Långred, Lena, Frösve, Lyrestad,
lova, Bärga, Södra Fågelås, N. Fågelås, Hjo landskommun,
Sventorp, Hällstad, Bredared, Björkäng, Vassända-Naglum,
Västra Tunhem; men ner, nar från Säter, S. Fågelås, Norra
Kedum, Ryda (Barne).
Temp. då har ordboken upptagit blott från en enda ort,
nämligen Habo (Vartofta da). Det enda exempel som finnes
lyder: "ho va Utan, da hu do, i venstra sug. Ordboken översätter 'hon var lam (eg. borttagen) i vänstra sidan, när(!) hon
dog'. Man vill snarast betvivla, att temporalt då värkligen
förekommer i dialekten, eller i Västergötland över huvud i
talspråket. Sannolikt bero de meddelade exemplen med temp.
dä, på skriftspråksinflytande.
Östergötland har när-former från: Västerlösa (när G. Danell
Sv. lm. 1911, ner ULMA 175: 22 a), Vreta kloster (när ULMA
4780), Malexander (när ULMA 4773), Ö. Tollstad s:n (när
ULMA 4777), Tidersrums s:n (när ULMA 6956), Trehörna
s:n (när ULMA 3577: 1), Häradshammars s:n (ner ULMA
175: 129), Östra Ryd (när ULMA 4782), Reda (nar Sv. lm.
1929, h. 1: Pollak, Gramm.), Väversunda (ner ULMA 175439),
Väderstad (ner ULMA 175: 74 a), ock Ask (ner, nar ULMA
175: 4).
når-former ha: V. Harg (nar jämte ner ULMA 433: 1), Hägerstad (nar ULMA 175: 95).
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Södermanland har när-former från: St. Malms s:n (nar
ULMA 41: 31), Svärta sm (när ULMA 76161), Mörkö (när
ULMA 4636), Bettna s:n (när ULMA 4863), Råby-Könö (när
ULMA 4881), V. Vingåker (nar ULMA 41: 35), Österrekarne,
Barva s:n (nar ULMA 41: 97). Täxterna äro dock mindre
tillfredsställande.
när-former ha: V. Vingåker (når jämte när ULMA 7159,
5813), Sorunda s:n (når G. Upmark, Folkspråket i Södertörn,
1869, språkprovet).
Om förhållandet mellan formerna när ock når säger Torsten
Ericsson i Grundlinjer till undersökningen av Södermanlands
folkmål (Sv. lm. B. 8, s. 179) i fråga om partiklar: når 1. ner,
då).
biform till när, som är regelbundet
Ur
Celanders
närkingska
folkminnen,
Sv. lm. XVI. 3,
Närke:
ock från Vinön
ner,
nor,
nar,
har jag från Lillkyrka antecknat
ncer, nor, nar (med något enda undantag finnas inga temp.
då i uppteckningarna). Från Ö. Närke finnas når hos Djurklou, Sagor och äfventyr, 1883.
Jfr Hofbergs Allmoge-ord i vestra Nerikes bygdemål, 1861:
Nå,r adv. när, sedan (då, ock när upptagas ej).
Värmland: Når-former äro antecknade för Ö. Ämtervik
<nar Sv. lm. 1929), Gust. Ad:s s:n (nar ULMA 517: 357),
S. Näset (når ULMA 517: 279), Karlstads h:d, Grava s:n (nar
ULMA 517: 206), Lid, Sunnemo s:n (nar ULMA 517: 357),
Åleby, N:a Råda (nar ULMA 517: 359), Dalby s:n (nar, ner,
nar ULMA 517: 339), N:a Ny s:n, Ljusnästorp (nar, ner
ULMA 517: 339), Gåsborns s:n, Färnebo h:d (nor, ner ULMA
517: 76), Brunnskogs s:n (nar, na, ett ner finnes antecknat
ULMA 517: 154).
när-former finnas från: Färnebo s:n (ner ULMA 517: 69),
Köla s:n (ner ULMA 517: 171), Eda s:n (ncer ULMA 517: 160),
Boda s:n (nce, na ULMA 517: 142), Rämmens s:n (ner ULMA
517: 101), Brattfors s:n (ncer ULMA 517: 61), Vitsands s:n
(ner ULMA 517: 43), Lekvattnets s:n (ncer ULMA 517: 25),
1 Beteckningen är av sådan art, att förekomsten av når antagligen
skulle ha angivits.
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Ny s:n (ncer ULMA 517: 183), Kroppa s:n (ncer ULMA 517: 83),
S:a Finnskoga (ner ULMA 517: 334), Karlskoga s:n (ner
ULMA 517: 199), Bjurtjärns s:n (ner ULMA 517: 191), Karlstads h:d, Karlstads landsförsamling (ner ULMA 517: 229),
Stora Kils s:n (ner ULMA 517: 249), Nysunds s:n (ncer ULMA
517: 285), Visnums s:n (ner ULMA 517: 305), Väse s:n (ner
ULMA. 517: 324), Alsters s:n (ncer ULMA 517: 319). — Kallstenius' "Historier på folkmål från Värmlands Bärgslag" (Sv.
lm. XXI. 3, 1935) innehålla nästan enbart ner med ett eller
annat ner el. ner (se t. ex. s. 33 o. 53).
Temporalt då har antecknats från ett fåtal täxter. Ex.:
"på den tiden, da det fanns fogdar (Lid, Sunnemo s:n; i övrigt
nar: ULMA. 517: 357). Förekomsten av då i denna ställning
är intressant. — Från Östmarks s:n finnas följande ex.: "ock
da mjölken blir het, gär osten opp" (ULMA 511: 50), "da
vasslan har runnit av osten" (se föreg.).
Ur en uppsats, "Syntakt. iakttagelser i Östmarksmålet"
(ULMA. 9856) av R. Broberg har jag hämtat följ. ex.: "De
skola visst äta middag på gästgivargården, da de ha varit i
kyrkan"; "011e ock jag voro alltid tillsammans, da vi foro
uppöver Norge på dikesgrävning". Om når ock när skriver
Broberg s. 198: "nar är frågeadv.”. Av uppsatsen framgår,
att ne däremot är konj. Om tidskonjunktionerna lämnar förf.
f. ö. å s. 196 den intressanta upplysningen: "Dialektens vanligaste temp. konj. äro da, nce, sia". Huruvida fördelningen
av då ock när rönt påvärkan från norskan — vilket ju ligger
nära till hands, då det rör sig om en gränsdialekt — framgår ej av den citerade uppsatsen. Att förekomsten av då.
såsom en av dialektens vanligaste temp. konj. är något för
Östmarksmålet utmärkande i förhållande till övriga värmländska dialekter, synes framgå dels av ovan citerade täxtsamlingar, dels av uppgifter. av A. Engström om ett annat gränsmål,
Eda-målet, vilka jag hämtat ur en uppsats över en grammofoninspelning på Edamål (ULMA nr. 177). På s. 34 f. heter
det: "me är den allenarådande tidskonjunktionen för rspr.
då, när. Dock har jag belägg för - då ,i ett enda fall, där
konjunktionen emellertid står på gränsen till rel. adv., närlåt-
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ligen 'på den tiden då', som heter po rcen ha ra". Ex. (i övers.):
"på den tiden, då gamle klockarn levde". I övrigt anser Engström, att dialekten använder omväxlande nce ock nor som temp.
konj., utan att någon regel för bruket av resp. former kan fastställas. Jfr ovan Östmarksmålet ock Engströms uppsats s. 51 o. f.
Sammanställningen då när är rätt vanlig. Ex. "da nr hon
kom hem" (Jösse h:d, Ny s:n, ULMA 517: 183); "da ncer kungen
råkte-n, frågade han" (Jösse h:d, Eda s:n, ULMA 517: 160);
"ock da ner hon vaknade" (Färnebo s:n, ULMA 517: 69). Kallstenius' ovan anförda Historier uppta många exempel på förbindelsen då när (se t. ex. s. 41, 49, 59).
Dalsland: Valbo h:d, Järbo har ner (30 s. uppteckningar i
GLMA, Gramm. nr. 38: 3), Nordals h:d, Örs s:n ncer (GLMA,
Gramm. nr. 39: 3), Sundals h:d, Grinstads s:n nar ock mer
(GLMA, Gramm. nr. 40:3). Grammofonskivor (ULMA nr. 220 a,
222, 233) från Frändefors ock Nössemark ha temporala när
(når?), men inga då.
I uppteckningarna från Järbo ock Ör förekomma följande
två ex. på temp. då: "ock da hon lättade på dörren, fick hon
sig en örfil" (Järbo); "men da han hörde, det var någon i
kyrkan, vågade han inte gå in" (Ör). I det sista fallet är
betydelsen dock närmast kausal. Dessa två exempel på temp.
då bland ett mycket stort antal temp. när (från Ör 40 s., från
Järbo 30 s. uppteckningar) kunna ju bero på insamlaren.
Västmanland har når-former från bl. a.: Norbärg (nar), Linde
(nar), Ljusnarsbärg (nar), Västanfors (nar), Fläckebo (nar),
Munktorp (nar), Fellingsbro (nar), Ramsbärg (nar), Möklinta
(nar), Kumla (nar), Nora (nar) — beläggen hämtade från arbetsmaterialet till Västmannaordboken ULMA.
när-former finnas från Irsta (nar), Nora (ner), Ramsbärg
(ncer), Kumla (ner), Grythyttan (ner), Hällefors (ner) — beläggen från arbetsmaterialet till Västmannaordboken.
En av E. Holmkvist särskilt företagen undersökning av
samlingarna till Västmannaordboken gav till resultat, ,att temp.
då ej förekommer i Västmanland.
Uppland har när-former från Norrby (SO om Sala) nar, nar
(Isaacsson, Sv. lm. 1918, Wessen, Våra folkmål, täxtprov),
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Knutby s:n nor, Faringe s:n när, Bladåkers s:n ner (ULMA
303: 494 x), Rasbo s:n ner (ULMA 303: 656-659), Edebo s:n
nar (ULMA 303: 146), Vätö s:n, Roslagsmål när (särtryck av
Sägner på Roslagsmål af A. Vibärg i Sv. Fm.-för. tidskr. 1889).
når-former (jämte när) ha vi från Torstuna, Härnevi, Frösthult,
Simtuna (samtliga når ock när), Vittinge når (i en dikt, beläggen från ULMA 303: 814(1) x), Ostervåla s:n nån (ULMA
Sagor), Vendel s:n nar (Sv. lm. I, s. 599 ff.).
Gästrikland: når tyckes vara den ursprungliga dialektala
formen för temp. konj. 'när' i Gästrikland, ehuru när har träffats
i en del, sannolikt av riksspråk påvärkade uppteckningar. Se
dock Lundells uppteckning från Torsåker i Täxter I, s. 93 f.,
vilken innehåller dels ett mer, dels ett do. Ex. "men ner
jag ville gå ifrån han, då tog vi tag då"; "men det var fäll
en tid, do han har kunnat varit bra".
når-former ha antecknats från Ockelbo (nar Täxter I, s. 92
f.), Hedesunda s:n (når, när ULMA 9325), Hamrånge (når
ULMA Gramm. n:r 143), Ovansjö (når enligt uppgift av dr
I. Nordin-Grip), Valbo (når enligt uppgift av mag. Hedblom i
ULMA) ock Järbo-trakten (når Gästrike finnmål, Täxter I,
s. 94 ff.).
Hälsingland: når-former ha vi från Järvsö når (ULMA
Gramm. nr. 59), Rengsjö nar (uppteckningar efter edifonupptagn., Täxter I, s. 89), Arbrå nar, nor (Täxter I, s. 87 f.),
Delsbo nar (Täxter I, s. 86 f.).
när-former ha ej träffats i Hälsingland i uppteckningar med
landsmålsalfabet; men däremot i uppteckningar med mer eller
mindre "grov" beteckning från t. ex. Delsbo, som synes vara
en gränsort mellan de sydliga när-målen ock de nordliga dåmålen. Se t. ex. uppteckningen av samtalet mellan Engelbrekt Mårtensson ock Bryngel Göransson i Landgrens Grammatik för Delsbomålet (utdrag i Täxter I, s. 85). Jfr härmed
edifonupptagningarna i Täxter I. Att Landgrens uppgift i
Gram. s. 47 under Konjunktionerna: "I ingen del av språket
erbjuder Delsbomålet så få egendomligheter som i avseende
på konjunktionerna, vilka den hämtar ur Svenskan", icke kan
gälla om uttalet när, är tydligt. Delsbomålets karakter av
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gränsmål i fråga om då ock när framgår av en granskning
av olika uppteckningar.
Ur Landgrens Gram. kunna anföras: "Men det lät just, som
när grodungarna härmade lärkan"; "Lägg av sockenkläderna, när du
far bort"; "när vi var barn"; "När jag gick hem på morgonsidan";
"Men då bröderna växte till"; "Ock då inte annat jälpte"; "vet
du, hur stortjuven sade åt mig, då jag som pojke"; "för då, det
gäller, står ni".

Ur Täxter I kan anföras:
"Ja jag kommer just ihåg, do vi skulle gå ock läsa"; "på den
ti'n, no han var präst"; "Ock så, do han gick hem"; "Ock så talade
hon om det där för karin, jorr,fiet hon kom hem"; "Ock så da hon
har gjort från sig, så säger gubben"; "Ock så; da hon skulle stad
ock gå"; "Ock da hon gick förbi spisen, så fick hon , se".
Uppteckningar från Delsbo i Sv. lm. XI. 4, s. 46 ff. ock
VI, s. cxxx-rx visa en liknande växling, ehuru här när starkt
överväger. Uppteckningarna äro gjorda av Anna Hjelmström.
Ex. "når hon tittade ut genom glaset, såg hon"; "men når dom
kom närmare, såg Ingrid"; "når jag var på fjortonde året"; "når
jag var där, satt vi lamä kräken"; "Ock när det kom pojkar från
socknen ibland"; "vara når det ville, sommar eller vinter"; "vareviga lördagskväll, når vi hade stökat efter"; "En gång då, hon
korn hem från skogen"; "Så kom det en dag, då trollbarnen var
olämpligt modstulna ock sorgsna"; "Då jag var till Stockholm";
"Då jag var barn" (jfr Landgrens Gramm.); "Ock då dan kom,
då, dom skulle buföra"; "Men då han kom dit ock läste Fader Vår".
På dialektskiva från Delsbo (ULMA) finnas följande exempel på då:
"ja, do vi korn till vallen"; "men det var roligast, da hemfolket kom"; "det vart besvärligt, da dom for". Inga när (når)
förekomma på skivan.
Till då-dialekternas område i Hälsingland skulle, av influtna uppgifter, uppteckningar ock grammofonupptagningar att
dömma, kunna räknas: Forsa (meddelare: C. B. Ellström ock
B. Dahlhielm, vilka känna dialekten ock upptecknat efter
grammofonupptagningar), Ljusdal (Gramm. ULMA nr. 84-86
samt meddelande av E. Dahlen, Ljusdal), Tallåsen (uppteckn. i
ULMA), Färila (uppteckn. i ULMA), Hassela (Gramm. ULMA
82 a, 83).
9 Sv. landsmål 1936
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Exempel: "Jag var uppe ett slag, då klockan var 5" (Forsa);
"ock ändå mer musik blev det, då vi började komma närmare
vallen" (Forsa); "ock då. det blir kallt, häver vi i jäst ock jäser
det" (Forsa); "Då pojken kommer hem, får han säkert stryk"
(Forsa); "Då du har varit ock handlat, skall du få kaffe" (Forsa);
"Ock då dom vart gamlare, då . . ." (Ljusdal); "så var det då,
då jag tjänte" (Ljusdal); "gatt (måste) gå ut ock slå, då dom höll
på slå här" (Ljusdal); "hälsade så stort, då han fick se stapeln"
(Tallåsen); "talade om, att då, han gick ock läste" (Tallåsen); "dom
hade nog bra, då dom hade sjöarna att hålla efter" (Tallåsen);
"Det var en höst, då jag var opp" (Tallåsen); "Då jag tog på
nådde inåt vallen" (Tallåsen); "Då vi hade suttit en stund" (Färila);
"Ock då vi kom dit, så satte han på sig" (Färila"); "ock då han
kom dit på myren, så fick han höra ett konstigt läte" (Hassela);
"om morgon, då väckaruret ringde" (Hassela); "en kväll - - -, då
hon gick efter stigen" (Hassela).
Men även i dessa dialekter, som av proven att dömma se

ut att sakna när, finnes dock antagligen detta i enstaka ställning. Dels användes det som interrogativt advärb, dels förekommer det troligen även som temporal konjunktion i de allra
flästa av då-dialekterna i särskild ställning med allmänt medgivande betydelse 'närhelst'. Sålunda har jag från Forsa genom
fil. kand. Ellström fått uppgiften, att når finnes i dialekten dels
som interrogativt adv., dels som konj. i meningar som: "Kom,
når du vill!"; "Komma, når jag vill, nog" etc. övriga meddelare från Hälsingland ha ej ansett sig kunna lämna uppgift
på denna punkt. Då det är ytterst sällan, man i dialektuppteckningar eller i grammofonupptagningar träffar liknande
exempel 1 ock då dialektordböckerna dels äro fåtaliga, dels ock
framför allt i sådana fall alltför knapphändiga för att kunna
ge upplysningar, blir en dylik förekomst av när (når) mycket
svår, ja nästan omöjlig att konstatera i täxtmaterial o. d. Man
måste här gå fram på den direkta utfrågningens vanskliga
väg. På så sätt har likväl förekomsten av när (når) i sådan
allmänt medgivande ställning kunnat med en viss sannolikhet
fastställas för en del dialekter i Dalarna, Hälsingland, Ångermanland ock Lappland, där när f. ö. blott förekommer som
interrogativt adv. Det hade naturligtvis varit önskvärt, att
i Jfr Anna Hjelmström från Delsbo: "vara, når det ville".
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undersökningen på denna punkt varit utförligare, men det.
har ej varit lätt att få tag på säkra meddelare. Möjligt är
ju, att temp. konjunktionen när brukas även i annan ställning
inom då-dialekterna (se t. ex. Ångermanland, Stigsjö). Men
en uttömmande undersökning skulle kräva mycket ock noggrant arbete, ock denna uppsats avser blott en schematisk
framställning.
Dalarna: Fördelningen av de temporala konjunktionerna
inom Dalarnas dialekter är ett synnerligen invecklat kapitel,
ock den skall här endast i grova drag skisseras. Södra Dalarna synes använda när (når), men ej då som temp. konj.
Sålunda har By na, nar, Bärgslagen når (se t. ex. Täxter I),
Leksand no, nar (uppgift av A. Nygård), Rättvik ner konj.
'när' (når adv. Levander, Dalmålet I, s. 113). I Svärdsjö i
Ö. Dalarna synas både då ock når förekomma som temp.
konj., dock övervägande når. Följande ex. från Svärdsjö äro
hämtade ur Täxter I, s. 101 ff.: "ock vad tror du karlarna
hittade på för slag, da dom måkade ut dynga?"; "jag vart visst
osams med det där aset, na hon var här senast"; "na jag var en
liten piga"; "ock du behöver visst inte köpa biljett, som da du
åker på ångvagnen"; "det började, na hon satt i bänken"; "han
lär ha ynkat sig bra, na det bar av ändå"; "ja, si det är alltid
så, att na rötmånan går torr in . . ."
I Boda, i rspr. ock troligen också i dialekten, är när (når)
den av de två ifrågavarande temp. konj., som mäst användes,
ehuru även då sparsamt lär kunna förekomma (enligt uppgift
av G. Hansson, Boda) — till vilken utsträckning ock i vilka
ställningar, är mig dock obekant.
Då-dialekter upptaga västra Dalarna med Transtrand, Lima>
Malung ock Mora; även Sollerön. ock Orsa ha då (enligt uppteckningar i ULMA, arbetsmaterialet till Dalaordboken, Täxter
I ock uppgifter av medarbetaren i Dalaor;lboken N. Hj. Mattson). I Orsa heter konj. do, do, advärbet däremot do. (Jfr
Levander, Dalm. I, s. 113 ock vidare uppgifterna ovan från
Rättvik ock från Värmland, Östmarksmålet). Formen d8s,
som förekommer i Orsa, är en svagtonsutveckling av då es.
Liknande utvecklingar av medan os, som es m. fl. äro vanliga
i en del daldialekter (se t. ex. Levander ..Dalm.).
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Älvdalen intar, liksom så ofta i andra fall, även när det
gäller de temporala konjunktionerna, en särställning, i det
att här varken när eller då användes som temp. konj., enligt
vad Levander meddelat mig. I stället användes, när det
gäller framtid, där (der, da, dar); när det gäller förfluten tid,
medan i olika former. Några exempel på användningen av
där, vilket på grund av formernas likhet lätt kan förväxlas
med då, kunna anföras ur Dalaordboken:
"dcer ännu en vecka har förgått" (Våmhus); "du skall väcka
mig, da klockan är säx" (Älvdalen); "dar det har varit i morgon"
(= i övermorgon, Älvdalen); "de du far, så —" (Våmhus); "du
får väl se, dcer jag kommer" (Våmhus); "der det är kallt" (Våmhus); "myrarna kunna bli nyttiga, der bärgen ha mistat sin skog"
(Mora).
Bruket av medan som temp. konj. är ju vanligt även i
många dialekter utom Dalarna. Dess betydelse skiftar inom
olika dialekter i Dalarna. Jfr upplysningar nedan om temp.
konj. då i SAOB.
Huru det Une i partiet på älvdalsmål, som förekommer på
ett par ställen i Prytz, Comedia om kon. Gustaf, Uppsala 1622
(utdrag i Täxter I, s. 113), skall förklaras, är ovisst. Ha vi
här att göra med ett gammalt temp. då i Älvdalen, eller beror
konjunktionen på sammanblandning med kringliggande dialekters temp. då, exempelvis Orsas d8s? På en liknande sammanblandning med kringliggande dialekter eller riksspråk
tyder kanske också meningen: "wihr härom och, huru Christiern peiner foket, dahr ahn heller, dhå, ahn tage brott bådhe
klak och kloof fyr diöm ahn heller". Prytz' älvdalsmål, vilket
i många avseenden är förträffligt, lider dock, som dr Levander för mig påpekat, av en del smärre brister 1. Att en
så pass ömtålig ordgrupp som de temp. konj. kommit att bli
utsatt för sammanbjan.dning med kringliggande dialekters eller
riksspråkets uttryck, ligger ju också nära till hands. Den form
da, som i Täxter I, s. 119, förekommer i provet på älvsdalsmål
1 Se f. ö. Sv. lm. Bih. I, s. 75, där Ad. Noreen talar om "hos
Prytz möjligen befintlig blandning av olika daldialekter" ock uppvisar, att Prytz "inblandat en mängd uttryck ur riksspråket".
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st. 97, är däremot = temp. där (dar, da), ej att förväxla med
rspr. då. Jfr till sist följande exempel ur en bröllopsdikt från
1600-talet på älvdalsmål (senast tryckt som nr. 1 i N. T. U.
10): "Eäld' um staad min ie keälling, doås dier sitt soå tånger"
— efter översättning i Dalarnas Hembygdsbok 1935, s. 12 (av
Levander): "eller i väg med en käring, då de sitta så blyga."
Då har väl här snarast kausal betydelse.
Att förhållandena inom Dalarnas dialekter beträffande det
temporala konjunktionsbeståndet kunna vara ytterst invecklade, ock att stora skiftningar förekomma mellan nära varandra liggande socknar, visar en liten jämförelse mellan de
konjunktioner, som i Älvdalen ock Malung användas i de
olika fallen av då som temp. konj. i SAOB under Då II
1) (spalt D 2476-2478). Uppgifterna, som äro meddelade
av dr Levander ock N. Hj. Mattsson, äro av schematisk art:
SAOB Då II 1): a) Då jag dör — Älvdalen där, Malung
då. "Dagen hade redan börjat bräcka, då han återkom" — Älvdalen medan, Malung då. "Just då pojken var som mäst nedslagen" — Älvdalen medan, Malung medan. a) i fråga om
en upprepad handling o. d. 1. ett allmängiltigt förhållande:
Älvdalen där, Malung medan. p) efter huvudsats, vars värb
bestämmes av adv. knappt, 'förrän'. Konstruktionen skulle
både i Älvdalen ock Malung heta: 'mäst inte, förrän'. ö) för
att beteckna identitet mellan tvänne handlingar osv, snarare
än eg. samtidighet; ofta liktydigt med 'att' 1. 'i det att' —
Älvdalen medan, Malung medan. e) (i sht i vitter stil) med
försvagad temporal betydelse, inledande en objektssats, som
stundom närmar sig till en indirekt frågesats: 'när, huru (en
gång); "Jag mins — 1 då, dina sånger först förtjuste mig" —
Älvdalen medan, Malung medan (ock då, mindre vanl.). b) i
relativ anv., anslutande sig till ett föreg. uttryck (1. .sats) ss.
korrelat. a) Ex. "En dag, då jag blir ledig från skolan" —
Älvdalen där, Malung medan ock då. p) Ex. "Nu då det var
ljust — Älvdalen medan, Malung medan. Jfr ett ex. som
"nu för tiden, då alla är missnöjda" — Älvdalen där, Malung
medan ock då.
På liknande sätt skiftar det temporala konjunktionsbestån.det
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mellan Malung, Lima ock Transtrand i västra Dalarna. Under
sådana förhållanden inses lätt, att varje generalisering blir
mer eller mindre missvisande. När dessa dialekter kallas för
"då-dialekter", förstås alltså därmed endast, att väl då, men
när' förekommer som temporal konjunktion, medan frågan
om frekvensen av då eller de eventuellt olika ställningar, i
vilka det förekommer, lämnas obesvarad.
Från Dalarnas nordvästliga spets, som skjuter in mellan
Härjedalen. ock Norge, ha blott uppteckningar från Idre undersökts (ULMA 3677). När (ner) synes vara den nästan ensamt
förekommande av de två ifrågavarande konjunktionerna; men
då förekommer, av uppteckningarna att dömma, i viss ställning,
nämligen med relativ betydelse ock utsatt eller underförstått
korrelat (se f. ö. under Jämtland). Följande exempel ha antecknats från Idre:
"Jag minns så väl ännu, då jag ock en Pär bror ock en Bätjö
Pär var stad ock jaga efter älg" (väl 'jag minns den gången då?);
"En gång, då hon ock två andra gick därmed bäcken"; "En
annan gång, då a Petternilla ock a Beret, syster min, följdes åt";
"Ner vi hade gått i fyra dagar"; "ock ner vi kom ditåt"; "ock
ner vi kom mitt utpå, så satte vi oss där"; "ock ner han
kom på lagomt bösshåll"; "Ner vi kom ditåt Linnbäcken åt, så
skulle vi vila"; "Men ner vi kom ditåt mosstuvan"; "ock ner hon
satt oppi gran, så fick hon se"; "ock ner dom kom bortåt en
gran, så försvann allihop"; "ock ner a Beret gick över bäcken,
så gick skon av"; "ock ner det led på natten, så fick han höra";
"men ner dom hade legat en stund"; "Ner hästen pissar, så rinner
det på bordet vårt"; "Men ner det led på natten"; "om morgon,
ner han for tillbaka".
F. ö. förekommer det i Idremålet, liksom naturligtvis även

i andra dialekter, att konjunktionen ofta utelämnas i uttryck
sådana som "en dag", "en gång, då el. när" etc. Så ha från
Idre antecknats: "En far min talade om, en gång han reste till
Röros", "Det var en gång, doktor Karlberg i Särna var
västgenom".
Som interrogativt adv. förekommer när (når) över hela
Dalarna. Men enligt vad dr Levander meddelat mig, torde
1 Jfr likväl s. 135 om när med allmänt medgivande betydelse.
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det i Älvdalsmålet vara ganska ungt, ock förr har man sannolikt rett sig med omskrivningar (jfr bl. a. Västerbotten).
Som temp. konj. förekommer när (når) i Malung (sannolikt
också i Lima ock Transtrand), enligt vad N. Hj. Mattsson
meddelat mig, endast med betydelsen 'närhälst'. Alltså i uttryck sådana som: "komma, när jag vill"; "vara, när det vill".
Likartat är förhållandet på Sollerön, där endast i sådana uttryck när användes, medan i övrigt då förekommer som temp.
konj. om både förfluten, närvarande ock tillkommande tid,
ock om såväl enstaka som upprepad handling (enligt uppgifter från Håll Nils Mattsson, Sollerön),I I Älvdalen däremot
förekommer när som temp. konj. ej ens med den allmänt
medgivande betydelsen.2
Härjedalen: når-former ha antecknats från Linsäll (nar ner
Sv. lm. III. 2, Täxter I, s. 124 f.), Lillhärdal (nor Täxter
I, s. 123 f.), Storsjö (nar Täxter I, s. 127), Vemdalen (ner
Täxter I, s. 126); dessutom når-former (när?) från grammofonskivor upptagna i Hede s:n, Sveg (byn. Överbärg) ock Funäsdalen (ULMA nr 99, 107, 108, 110 b, 113).
Temporala då finnas antecknade från Linsäll (da, se föreg.),
Älvros, byn Kolsätt (då jämte ett når (när?) ULMA Gramm.
nr, 88 o. 89) ock Lillhärdal (do Täxter I, s. 123 f.).
Redan av dessa fåtaliga beläggsorter synes framgå, att i
Härjedalen då ock när i många dialekter förekomma omväxlande. De undersökta täxterna ha varit för korta ock få för
att tillåta något säkrare bedömmande av fördelningen av då
ock när inom landskapet. Men det vill synas, som om i de
södra ock östra delarna då skulle vara rätt allmänt, under det
att i norr ock väster når dominerar mer eller mindre fullständigt. Landskapets läge mellan Norge, Jämtland, Dalarna
ock Hälsingland har naturligtvis sin betydelse.' Att fastslå
någon regel för fördelningen av då ock när, t. ex, i likhet
med vad förhållandet är i Norge, torde vara svårt. I varje
fall har det varit mig omöjligt att ur mitt tyvärr mycket beSe även uppteckningar från Sellerön av Bror Linden i ULMA.
Jfr f. ö. upplysningarna under Hälsingland, Jämtland, Ångermanland, Västerbotten ock Lappland.
1

2
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gränsade material finna ut någon sådan regel. Några exempel hämtade ur Täxter I, uppteckningar i ULMA ock från
grammofonskivor i ULMA skola belysa detta: "Det var mycket
göra, då dom kom dit" (Kolsätt, ULMA, Gramm. nr 88);
"satt ock värmde fötterna, då a Sme-Karin kom dit" (se föreg.);
"Om våren, da snön har gått" (Linsäll, Sv. lm. III. 2); "da
det tar på bli bra nog ett bete" (Linsäll, Sv. lm. III. 2);
"da dom låter ut om morgonen" (se föreg.); da dom har varit
där, så brukar dom fara" (se föreg.).
Ytterligare exempel med temp. då:
"Det var en gång en karl, som aldrig tyckte, att käringen hans uträttade nog mycke, do hon var hemma ock han var ute ock arbetade"
(Lillhärdal, Täxter I); "Men do han hade kärnat en stund, så vart
han törstig ock gick ner i källarn" (Lillhärdal, Täxter I); "Men
do han fick se, att grisen hade hunnit vicka ner den" (Lilihärdal, Täxter I); "Men do han kom ner i källarn, så fanns det
inte en skvätt kvar" (Lillhärdal, Täxter I); "Do han nu hade
kärnat en stund, så kom han ihåg" (Lillhärdal, Täxter I); "Men
do hon tog på kom .ditåt stugan, så fick kon se hänne" (Lillhärdal,
Täxter I); "det vållar aldrig en, da två träta" (Linsäll, Täxter I);
"da dom satt ock åt middag, frågade kungen" (Yemdalen, Täxter I).
Exempel med när:
"Ock nor han nådde honom däri logdörrn, så gav han till honom
en spark" (Lillhärdal, Täxter I); "Nor käringen vart svulten ock
det inte kom något matbud, så gick hon hemåt" (Lillhärdal, Täxter
I); "Nor käringen kom in, så gick hon ock skulle sätta sig" (Lillhärdal, Täxter I); "nar maten är äten, så är vänskapen sliten"
(Linsäll, Täxter I); "Hurledes är dom god till komma dit med
kräken, nor dom buföra?" (Linsäll, Sv. lm. III. 2); "nor dom löste
om morgonen" (se föreg.).

Jämtland:

när-former ha antecknats från Ragunda (når),

Offerdal (nor), Rödön (når, nor), Frösön (når), Lit (når) (för

Ragunda till Lit se Sv. lm. III. 2 o. Täxter I, s. 128 ff.),
Häggenås (Lit) (når ULMA 221 folio), Hackås (nor), Hallen
(nor), Ås (nor), Mörsil (nor), Åre (nor), Frostviken (nor, om
Hackås—Frostviken se Täxter I, s. 129). Från Offerdal finnas
,Sy. lm. I, s. 585 ff. både nor ock da antecknade, till synes
använda om varandra utan regel (jfr nedan). Ett mycket stort
antal uppteckningar på Lidmål (Frostviken) i Sv. lm. XIII. 1
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ge enbart prov på temporala nor. Jag har endast funnit ett
temp. då (da) s. 83: "ock så slog jag nu brännvin uti ett
kaffefat ock satte diti åkern, „fia vi höll på skar slut". Antalet temp. när är däremot mycket stort. Konjunktionen utelämnas i regel i exempel av följande utseende:
"Det var en gång, jag höll på plöjde"; "Det var på den tiden
Snåsenkyrkan vart byggd"; "Det hände mig en gång, jag körde
till foderskogs"; "Det hände ett stort spektakel däri en bondgård,
en gång det var ett bröllop däri granngården".
Sagan om gubben ock gumman som gjorde arbetsbyte, innehåller i en variant på Lidmål 11 temp. nor, inga då; en uppteckning från Offerdal (Sv. lm. I, s. 585 ff.) däremot 5 temp.
da ock 6 temp. nor. Samma saga upptecknad i Lillhärdal
(Härjedalen) innehåller 8 temp. do ock 3 temp. nor.
Temp. då finnes i Jämtland särskilt i de östra ock södra
gränsområdena, men synes förekomma sparsamt även i mer
centrala dialekter. Så har enbart då antecknats från Alanäs
(inga när el. når på över 40 s. sagor i ULMA). Vidare finnes
då från Fors (do Täxter I), Hackås (do Täxter I), Rödön (do
Täxter I), Offerdal (då., da Sv. lm, III. 2, Sv. lm. I, s. 585
ff.), Lit (då Sv. lm. III. 2), Ragunda (även i Ragunda skall
då do vara rätt vanligt jämte ner, enligt vad B. Flemstyöm, Ragunda, meddelat mig). I trakterna kring Storsjön ock norr ock
väster om denna synes när (når) vara den helt förhärskande
eller ensamt förekommande konjunktionen. Följande exempel
må anföras från jämtländska dialekter med temp. då ock när:
"[Han var nog litet lynnig] till humöret, allra hälst do han var
på turen" (Hackås, Täxter I); "så var det då en gång, do han hade
Hurtig till lärpojke" (se föreg.); "ock do han slutade, slog han
alltid näven i bordet" (se föreg.); "det var om en vår, do sjön var
så ovanligt flo" (Rödön, Täxter I); "Hade han upplevat den dag,
då det hade vordit (blivit) järnvägen till Norge" (Lit, Sv. lm.
III. 2); "Ock då käringen talade om, hur det stod till" (Offerdal, Sv. lm. III. 2); "Då, det bar i väg, sa pojken" (se föreg.);
"Ock då han •kom in i fjöset" (se föreg.); "Då jag kom oppåt
tjärn" (Ragunda, Flemström); "Då jag kommer hem, ska jag"
(se föreg.); "da hon var hemma ock han var ute ock arbetade
(Offerdal, Sv. lm. I, s. 585 ff.); "Men da han hade kärnat en stund,
så vart han törstig" (se föreg.); da käringen fick höra ock se,
huru det stod till med karlen hännes" (se föreg.).
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Med nor ha vi åter:
"Ock så brukte alltid en Jans äta fort, nor de andra åto"
(Hackås, Täxter I); "Nor dom skulle in ock äta undan, sa han"
(se föreg.); "det var det året, nor en 011e var på lasarettet"
(Rödön); "Ock då var det en gång, nor han skulle fara till"
(Rödön, Sv. lm. III. 2); "Men nor han kom in" (se föreg.); "En
gång, nor han var på väg till" (se föreg.); "Når de två andra
hade gått" (se föreg.): "Ock når han kom västerut med lasset"
(Lit, Sv. lm. III. 2); "det är inte långt mellan varven här, sa
käringen, når hon satt på kvarn" (Lit, se föreg.); Når han tog
på nådde tullen" (se föreg.); "Men når dom' just höll på fick opp
det" (se föreg.); "Nor nu gårdsfolket hade givit sig dit i fjöset"
(Offerdal, Sv. lm. III. 2); "Nor han hade suttit så ock väntat" (se föreg.); "ock att, nor hon går, så lyser det över hela
världen" (se föreg.); "Nor en far far till stads, då går det då"
(se föreg.); "nor han gick därifrån, så var han" (se föreg,); "Men
nor han hade kommit ett stycke" (se föreg.); "nä det var ljust"
— "nå det var mörkt" (Ragunda, Sv. lm. III. 2); "nå han for uti
däri Raskmobäcken" (se föreg.); "sa'n, nå dom frågde'n" (se
föreg.); "men nå jag lova'n en duktig en tobaksbuss, så" (se föreg.);
"Ock nå barna tala om, huru det" (se föreg.).

Att uppställa någon regel för användningen av då ock när
torde, som av exemplen framgår, vara omöjligt. Det kan dock
vara av intresse att observera, att i de centrala dialekterna
från Rödön ock Lit, bland vilka ett då antecknats från vardera dialekten mot ett ganska stort antal belägg för när (når,
nor) -- från Rödön 16, från Lit över 50 — dessa då förekomma i en speciell ställning, nämligen med relativ betydelse
ock utsatt korrelat. Jfr beläggen för temporalt då i Värmland, Gästrikland (Torsåker) ock Dalarna (Idre). Det ser ut,
som om då med denna relativa betydelse skulle ha lättast att
göra sig gällande mot när, som antagligen är den yngre av
konjunktionerna ock den som av skilda orsaker i Norrland är
på väg att tränga ut då.
Men att även i denna ställning temp. når förekommer
omväxlande med då, framgår av anförda exempel från Hälsingland ock Jämtland. Se t. ex. Täxter I, s. 86 (Delsbe):
"på den tiden, no han var präst", ock de ovan anförda
exemplen med nor från Rödön.
Medelpad: Endast få täxter ha genomgåtts från detta landskap.
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De innehålla endast temporala då., inga när (se dock nedan).
En täxt från Indals s:n (do, da), en annan från Selånger (det), äro
tryckta i Täxter I, s. 81-84. Dessutom har jag från Lidens
s:n det (ULMA 1631). Ex.: "gammalt tillbaka, do inte den här
järnvägen fanns" (Indal); "do det kom tockna där radband" (med
foror, Indal); "nu var det en gång på vårn, do isen nyås hade
gått" (Indal); "en schal, som hon brukte dra över havet, det hon
satte sig i båten" (Indal); det det blir frågan om att en storlekstuga skall hållas" (Selånger); "da dom kommer, som är bjudna"
(Selånger); "på bondlekstugorna står dom inte ock bokserar ock
figuranterar, som härrskapet gör, det dom har nån dans" (Selånger).
Märk dessutom från Indal: "ock tockna enar ville nog över
nar S8111 hcelst dom."
Ångermanland: då (da, do) är antecknat från Säbrå, Stigsjö, Graninge, Boteå, Nordingrå, Arnäs, Trehörningssjö, Resele, Ådalsliden, Junsele, Tåsjö: Täxter I, s. 73-79, Sagor
o. a. uppteckningar i ULMA från Säbrå, Stigsjö, Arnäs, Boteå,
Trehörningssjö; dessutom personliga meddelanden från S.
Hiller, Boteå, S. Sjölund, Junsele, ock arkivbiträdet vid landsmålsarkivet i Uppsala, fröken E. Odstedt, Arnäs. En stor
samling sagor från Tåsjö, Junsele, Ramsele, Fjällsjö, Gideå
ock Anundsjö finnes intagen i Sv. lm. 1931 (Ella Ohlson).
De innehålla ett stort antal temp. då. Några temp. när har
jag däremot ej antecknat.
I Ångermanland torde, vad då ock när beträffar, samma
förhållande gälla som i norra Hälsingland. Sålunda förekommer
när temporalt endast i betydelsen 'närhälst', alltså i uttryck
sådana som "komma nar jag vill, så nog sitter en dän där"
(Boteå). Uppgifter om dylik användning av temp. när ha
lämnats från B oteå, Junsele ock Arnäs. I Arnäs är nar betonat hälst svar på direkt fråga: "nar kan jag komma? —
Du får komma, nar du vill". Kan även heta "komma, då
jag vill" etc., eller "komma, rakt då jag vill" etc.
I uppteckningarna förekommer ett temp. när från Trehörningssjö (ULMA 3375: 2) bland ett mycket stort antal då,.
Meningen, som är stympad, lyder: "När vi komme roen hem;
de va 'n halvkorsbönning, som va vänt mot sjön." Att ett
när (eller: når) i denna ställning skulle kunna förekomma i
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dialekten, är ytterst osannolikt. Det beror väl snarast på ett
misstag av upptecknaren. Från Stigsjö finnas även två när antecknade (ULMA, Sagor, Stigsjö) ur en saga med då i övrigt
(12 st.). Exemplen lyda: "när jag är ute, har jag sola ti
sållen, men då (!) jag kommer in, har jag tappat den"; "Om kalven
slickar mig ock hunden inte skäller på mig, når jag kommer
hem, så är det jag".'
Huru dessa når från Stigsjö skola förklaras, är svårt att
säga. Man kunde ju gissa på inflytande från Jämtland av
ett eller annat slag, t. ex. genom inflyttningar. Dock ha för
bruksmålet i G raninge (Sv. lm. III. 2, av A. 0. Flemström
1876) nära jämtlandsgränsen ock Stigsjös grannsocken i öster,
Säbrå, endast temporala då antecknats, från Gran.inge 6, från
Säbrå 25, men inga när (når). I övrigt finnas från Ångermanland endast temporala då antecknade i genomgångna täxter.
Se t. ex. Täxter I, s. 73-79.
Nordlanders Ordbok över Multråmålet upptar under då adv.
o. konj.; som ex. på konj.: "vi få nog tro både det ena ock det
andra, då vi inte få något brev ifrån honom"; "då jag kom, höll
björn på äta". Under när upptar ordboken: 1) när konj. når
[men inga exempel]; 2) när adv. när; nasänär; sä när som på; 3)
när prep. nä, hos; 'därnär'; 'här när' med ex. Trots att denna
ordbok saknar exempel på konj. när — vilka säkert inte varit
så lätta att finna — utgör den snarast ett undantag bland
ordböckerna just genom att den äger exempel.
Att Ångermanlands dialekter ha når som interrogativt advärb, bör kanske framhållas, fastän det kan värka. självklart.
Så heter det t. ex. i Boteå: "Jag vet int, nar han tänk vaka
färdi". Liknande exempel har jag erhållit från Hälsinglands
(Forsa), Jämtlands ock Lapplands då-dialekter.
Västerbottens då-dialekter: då (då, da, do) är antecknat
från Degerfors (Granön), Sävar, Lövånger, Skråmträsk, Burträsk ock Norsjö, se Täxter I, s. 66 fl. (Burträsk, Norsjö),
ULMA 3245: 1 (Sävar), ULMA 4299 (Norsjö); vidare från
1 Jfr samma saga från Östergötland, G. Danell, Sv. lm. 1911,
s. 250 f., där 14 temp. när, men inga då finnas.
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Bureå (da ULMA. 7933), Bygdeå (då ULMA 7732), Byske
(do ULMA 1734), Holmöns kap.-förs. (då ULMA 3104: 3),
Umeå lfs. (do ULMA 3560: 1). Jag har meddelanden ock upp-.
teckningar av G. Holm (Lövånger); dessutom ett antal grammofonskivor i ULMA från Degerfors (G-ranön), Lövånger (Nysätra), Sävar ock Skråmträsk.
Förekomsten av när (når) har varit omöjlig att fastställa,
då närmare uppgifter därom ha saknats utom från Lövånger,
varifrån G. Holm meddelat ett stort antal egna uppteckningar
ock från grammofoninspelningar hämtade exempel på temporalt då ock medan. Han har dessutom lämnat den synnerligen intressanta uppgiften, att när sannolikt ej alls förekommer ens som interrogativt advärb i Lövånger. Däremot
användes då om både framtid ock förfluten tid, om enstaka ock
upprepad handling. Om förfluten tid användes dessutom ofta
medan. I den närliggande Burträskdialekten förekommer dock
når som interrogativt adv. enligt de samlingar till en ordbok
över Burträskmålet av J. V. Lindgren, som finnas i ULMA.
Däremot upptages når ej som konj. Förhållandet skulle alltså
kunna tänkas vara detsamma som i Älvdalen, åtminstone vad
äldre Burträskmål beträffar.
Ex. från Lövånger: "Då de släppte ut korna första gången"
(Grammof.); "Då de började slå" (Grammof.); "Då vi tycka, att
vi får dåligt malet" (Grammof.); "Då det där var gjort" (Grammof.); "Då vi voro där, min bror ock jag" (Grammof.); "En annan
gång, då han var dit" (Grammof.); "Vad har ni haft för redskap,
att. ni har kört jord." (Grammof.); "Då det hade väntats för länge
med sådden" (Grammof.); "Då svinen få blött i kätten"; "Då
man har bil, går det så fort"; "Då du blir gammal ock frusen";
"Då man skall börja slå"; "De här skall jag ha, då jag går"; —
Då har i Lövånger formen da, i Burträsk da, da, i Norsjö da.
Exempel från Lövånger med medan:
"man jag var barn"; "man jag var en liten pojke"; "Hon var
en stolla, man hon var ogift"; "Det här var nog bra att köra
med, man det var ungt."
I stället för interrogativt när använder man i Lövånger omskrivningar: vo dag? vo ti? ock liknande med betydelsen
'när?' Ex.: "vo dag skall du hem?" 'när skall du hem?'
På liknande sätt lär ofta interrogativt 'när' omskrivas i Junsele

1:42

VALLMARK, KONJ.

då

OCK Ylär

(Ångermanland enl. meddelande av S. Sjölund) med ho tf?
Askan tf? där riksspråket i allmänhet har när. Jfr f. ö. estlandssvenskan, där när saknas som interrogativt adv. (se Estland).
Enligt Levanders uppgift skulle ju också i Älvdalen interrogativt när sannolikt vara ett yngre inskott i dialekten, under
det att man i äldre tid rett sig med omskrivningar, alltså
som i Västerbottens Lövånger ock i de estlandssvenska dialekterna.
Norrbotten: I avseende på temp. då ock när synas dialektema i Norrbotten böra uppdelas i två grupper, en sydligare
med övervägande när (nar, ner, nar) ock en nordligare med
då. Enbart när har antecknats från Råneå (uppteckningar, i
ULMA 8322, 8323, när, neä). Neder-Kalix har nar ock då (Sv.
lm. III. 2, s. 36 ff.). Det korta provet i Täxter I, s. 64 med
ordspråk från Edefors visar ner. Smedsbyn, Neder-Luleå,
visar både da ock nä omväxlande (Sv. lm. II, s. Lxxxi). ÖverKalix slutligen synes tillhöra då-dialekterna (Täxter I, s. 61 f.,
Sv. lm. III. 2, s. 32 ff.). Jag har dock haft alltför liten tid
att ägna åt undersökningen av förhållandena i detta landskap
för att kunna få närmare klarhet om fördelningen av konjunktionerna. Förekomsten av temp. när tyder snarast på
gammalt samband med mellan-Sverige.
Lappland: Från Lappland äro få täxter genomgångna, från
Vilhelmina (Sv. lm. VI, s. xxxrv o. Täxter I, s. 70 ff.),
Stensele (ULMA 2475: 2 x) ock Arjeplog (Täxter I, s. 65).
Dessutom ha uppgifter erhållits från Vilhelmina (T. Eliasson,
Vilhelmina), Sorsele (K. II. Gradin, Sorsele) ock Örträsk (L.
Lidberg, f. i Örträsk). Samtliga täxter ock uppgifter visa, att
då är vanligt som temp. konj., medan• når förekommer endast
med sådan betydelse som i Hälsinglands, Ångermanlands ock
Jämtlands då-dialekter (uppgifter från Vilhelmina, Örträsk ock
Sorsele). Dessutom förekommer inom området när som interrogativt advärb.
Norrländska stadsmål: Att de norrländska stads- ock industrisamhällenas mål uppvisa både då ock när (troligen med
övervikt för när), är helt naturligt med tanke på det inflytande
från riksspråket, SOM genom inflyttningar, genom skolor ock
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numer genom radio ock film alltmer gör sig gällande. På,
denna väg har när trängt in i Norrlands kustland, ock över
städerna ock industrisamhällena kommer det sannolikt att få,
allt starkare fotfäbte i dialekter, som tidigare i ringa eller
måhända ingen utsträckning använt när som temporal konjunktion. Även gamla uppteckningar av Skelleftemål (Sv. lm.
III. 2. s. 47 ff., ULMA acc. 88: 58 (1-5)) ock Pitemål (Sv. lm.
III. 2, s. 45 ff., ULMA acc. 88: 58 (1-5)) visa växling mellan
då ock när. Anmärkningsvärt är, att liknande uppteckningar
från Luleå (Sv. lin. III. 2, s. 41 ff.) ge enbart ner. För de
norrländska kuststäderna ha utom dessa uppgifter även använts uppgifter av studenter tillhörande Norrlands nation ht.
1936. Från Örnsköldsvik ock Haparanda saknas dock säkrare
meddelanden, ehuru även i dessa städer både då ock när sannolikt förekomma omväxlande. Självfallet är användningen av
ifrågavarande temp. konjunktioner i mycket en individuell
sak i dessa övergångsområden. Den ene använder övervägande då, den andre när, beroende på olika umgänge, släktförhållande, mottaglighet för påvärkan, t. ex. från lärare ock
liknande. Men att när alltmer tränger ut då. som temporal konj.
även i de rena dialekterna, tyckes av många samstämmiga
uppgifter vara tydligt.
FINLAND.
Nyland: när-former, när ock nar, ha vi från Hälsinge s:n,

Esbo, Sjundeå, Pärnå, Pyttis, Lappträsk, Liljendal, Borgå,
Tenala (se Sv. lm. III. 2, s. 28 ff., Täxter I, s. 26 ff.). Inga
temp. då eller når uppträda i Täxter I. Den stora samling
Nyländska folksagor ock -sägner, som ingår i publikationen
Nyland (II, VI, Hfors 1887, 1896), visar däremot en annan
bild än det knapphändiga materialet i Täxter I. De nyländska
sagotäxterna äro visserligen rent stilistiskt mindre pålitliga,
men de torde dock lämna en i grova drag riktig uppfattning
om fördelningen av de båda temp. konjunktionerna inom
landskapet. De synas ge vid handen, att när (når) är inom
större delen av landskapet dominerande, medan då är förhärskande endast inom landskapets sydvästra del. Når-former
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förekomma på ett begränsat område kring ock väster om
Borgå. Stark övervikt för när (når) råder inom Pyttis (nr,
når, även enstaka to), Lappträsk (når, när), Liljendal (mer, når),
Strömfors (når, när; enstaka to), Borgå (lim, når), Pärnå (nr),
Mörskom (nä; enstaka to), Sibbo (neer), Hausjärvi (nr), Tusby
(naer), Hälsinge (liter; do, på, den tiden do), Esbo (naar; to
ganska vanligt), Sjundeå (nr med enstaka to; to dock mycket
vanligt i Böle, Sjundeå). Stark växling råder inom Kyrkslätt
(nr, to), Ingå (to, mer), Tenala (nr, to). Då överväger inom
Snappertuna (to), Karis (to; neer ej sällsynt), Degerby (to;
enstaka nr), Bromarv (to; lir mindre vanligt), Pojo (to; enstaka mer), Lojo (to; enstaka nr). Att då dominerar i landskapets västligaste del, synes sålunda tydligt.
Åland: Från Jomala, "fasta Åland", finnes i Täxter I, s.
33 f. endast när. Däremot finnes från Brändö i östra delen
av Ålands övärld enbart då (to, Täxter I, s. 35, 37).
Ex.: "Ock vet du, när läsförhöret skulle börja, så ..." (Jomala);
"Ock när Torpar-Tilda skulle fram ock läsa, så . . ." (Jomala);
"Men när han kom till hänne, så sa han" (Jomala); "När läsningen var slut, så skulle vi ha middag" (Jomala); "Men när dom
drack kaffe, nog tog dom utav alla sorter då alltid, må du tro"
(Jomala); "Jag tycker, dom skulle skämmas till komma jag, när
dom inte har haft något skrifthåll själva" (Jomala); "dom var inte
med dom, när skammen byttes" (Jomala); "ock kvinnfolket har
börjat sätta hatt på huvet, to dom far till kyrkan" (Brändö);
"ock bryr sig inte så mycket om att ta efter fisk, to en kan klara
sig utan" (Brändö); "precis som förr i tiden, to dom, forsla gäddor
med livet till Stockholm" (Brändö); "to bottenkarlen (österbottningen)
far till Amerika ock lämnar gården åt käringarna att sköta" (Brändö);
"särskilt sommartid, to korna går ute" (Brändö); "brådaste tiden
är på sommaren, to man skall andgöra" (under slåttern, Brändö);
"to man har vallarna därhemma från sig, far man till skärgården"
(Brändö); "har man bara enbuskar att ta till, to man eldar ugnen
ock badstun" (Brändö); "på den tiden, to det inte fanns några
skolor" (Brändö).

Egentliga Finland (Åboland): Inom Åbolands övärld växlar
bruket av då ock när rätt avsevärt (se Täxter I). På den
västliga ön Houtskär synes nor vara den förhärskande temporala konjunktionen, medan inga temp. då finnas antecknade
från det visserligen rätt korta provet. På den öster om
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liggande ön Korpo växla to ock nor. Däremot förekomma i
Uppteckningarna från • Nagu, Pargas, Kimito ock Iniö, vilka
ligga öster eller norr om Houtskär ock Korpo, endast temporala to, inga när eller nor. Det är klart, , att proven äro
alltför korta för att ge säkert besked, men i en viss riktning
synas de dock peka. En uppdelning av Åbolands övärld i
då- ock när-dialekter är inte orimlig. En noggrannare undersökning av ett större antal täxter borde kunna ge bättre
besked.
Exempel ur Täxter 1, s. 38 ff.: "Men nor trollgubben, som
bodde i den skogen, hörde . . ." (Houtskär); "När det blev kväll
ock han kom hem med fåren" (Houtskär); "Nästa morgon, nor
pojken åter gick till skogs med fåren" (Houtskär); "ock nor han
kom till skogen, så bara sjöng han ock spelade" (Houtskär); "Men
när dom kom dit, som trollgubbens hem var" (Houtskär); "det
vill vara en väldigt stark bunke, om han skall hålla, la& jag tar
i han" (Houtskär); "Nu visste dom inte mer någon levandes råd,
nor inte vattnet häller bet på honom" (Houtskär); "När dom sen
gick ock gick ock var mitt inni skogen" (Houtskär); ."En dag,
nor gubben kom hem från arbetet sitt" (Korpo); "Här sitter du,
med händerna i kors, när som jag är ute på arbete" (Korpo);
"ock sen, to man kommer hem" (Korpo); "nog måtte du ha, det
du står i må tro, när det är så knappt, att du inte 'hinner se
efter" (Korpo); "[men det bär sig inte att köpa varenda smula,]
nr du mycket bra också kunde göra någonting" (Korpo); "hur
skall jag kunna väva en tråd häller, nör jag inte har vävstol"
,(Korpo); "Ock to morgondagen kommer, tar gubben 'yxan" (Korpo);
"När hon hann upp honom, klev hon opp i ett högt träd" (Korpo);
"To han hade huggit ett par kanor, ropade käringen" (Korpo);
"men när han såg bara fjädrarna av käringens kjol, trodde han"
,(Korpo); "To han åter skulle börja hugga, ropade käringen" (Korpo);
"Men när han skulle till hugga kull det" (Korpo); "ock när han
kom hem, ock käringen med, sa han åt hänne" (Korpo); "det bara
'bullrade ock brakade i skogen, när han gol" .(ropade, Korpo);
"to han nu sen hade allt slipat, som skulle slipas" (Nagu); "men
.to bonden inte behövde ock inte lät narra sig" (Nagu); "to dom
for tillbaka, tog dom i land i —" (Pargas); "to brodern gav åt
honom, så var han arg" (Pargas); "sedan, to han kom ut med den,
så" (Pargas); "to han kom hem, så hade han den till att göra ett
slott" (Pargas); "ock visade honom, hur han skulle göra, to han
skulle sätta den till gå; men inte, hur han skulle göra, to han
.skulle sätta den till stå" (Pargas); "men det blev så nog, to han
.10 Sv. landsmål 1936
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inte kunde sätta den till stanna" (Pargas); "to tiggarn får ost,
so vill han ha den stekt, ock to han får..." (Kimito); "to man blir
tallot, blir man i huvudet först" (Kimito); "det, är bra att ha, sa
Nordman, to han var utan päron" (Kimito); "ena ögat grät, ock andra
log, sa käringen, to hon stod vid gubbens grav" (Kimito); "ackord
skall stä, sa käringen, to hon —" (Kimito, ytterligare tre ex. av
samma art som föreg. från Kimito); "det var en julafton, to han
kom från bastun" (Iniö); "ock to han kom till Sverige då, så
skulle han ha velat se" (Iniö); "han skall ha sett en korp sitta
på axeln på honom, to han tittade" (Iniö); "ock to dom kom till
stranden då, så sparkade Aminoff ut båten då, to han kom i land"
(Iniö); "ock to dom fäktade, kastade Aminoff värjan över till
vänstra" (Iniö).
Österbotten: Från Österbotten ha endast temporala då (to,
ta) antecknats, inga när eller når; se Täxter I, s. 48-57, där

från Närpes, Pörtora, Kvevlaks, Vörå ock Gamlakarleby omkring 45 temp. då förekomma.
Att inom de finlandssvenska dialekterna en uppdelning
liknande den i Sverige kan göras mellan sydligare när- (når-)
dialekter ock nordligare då-dialekter, synes tydligt. Att även
inom Österbotten när (når), ehuru sparsamt, torde förekomma
som temp. konj., framgår av ordböckerna (se nedan). Måhända är förhållandet detsamma som i Norrlands då-dialekter.
Det synes också troligt, att liksom i Norrland, övergångsområden finnas, t. ex. i västra Nyland, där då ock när växla
tämligen fritt.
Ordböcker för östsvenska mål:
Vendell, "Ordbok över de östsvenska dialekterna", tar upp
når I konj. när, från ö. Nyl.; dessutom från Nagu s:n', Korpo
ock Houtskär i EF, Kumlinge s:n på Åland, Vittisbofjärd K:11
i Satakunda (n. om Kumoälvs mynning) ock Österbotten, nuar
Kimito s:n i EF, nuår i Hitis s:n EF. Ordboken upptar ej
när konj., däremot prep. när från många platser.
Om då säger Vendell: 'då' heter to eller (sällan) tå allm.
(nästan ur bruk på "fasta Åland" ock i Föglö s:n i Ålands
h:d); tåg Malax s:n i Vasa; tua Runö adv. ock konj.; vidare
1 Namngivningen å de olika orterna följer ordboken. Jfr här
förut Åboland.
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*då-då todo Nagu, toto Nuckö, Wichterpal, Kimito (EF) adv.
o. konj. 'då'. Jfr härmed Vendell "Ord ur Nyländska allmogemålet" (Hfors 1884): när konj. 'när' ÖN; to adv. ock
konj. 'då'.
Vendell, "Ordbok öfver Pedersöre-Purmo-målet i Österbotten":
då to adv. & konj. — syn. *dä; når (jfr not med hänvisningar
till andra orter i Finl.); nar konj. när: "nar ja kom
so
va a.21 jcer 19ycl"; "nar a m kornands?"
Vendell, "Ordlista öfver det svenska allmogemålet i Finnby
kap. av Bjärnå s:n i Åbo län" (Hfors 1890): 'då' prep. ock adv.
to (skall vara part. o. adv.?); 'när' part. o. adv. nor; *när
prep.: ner prep. 'hos; vid'.
Freudenthal, "Ordbok öfver Närpesmålet" (Hors 1878): to
adv. ock konj. 'då'; når konj. 'när'; nor prep. 'hos'.
Av dessa ordböcker får man, som synes, ingen klar upplysning om fördelningen av då ock när i Finland. Vad då
beträffar, sammanföras adv. ock konjunktionen, ock det är
sålunda omöjligt att avgöra, i vad mån då som temp. konj.
värkligen förekommer t. ex. i Nylands dialekter. Bristen på
exempel är kännbar. I Täxter I, som för denna uppsats
genomgåtts, finnas visserligen varken då eller när, men dessa
täxter äro ju varken långa eller många, ock att förhållandena
kunna gestalta sig annorlunda, än de korta proven i Täxter
antyda, synas de ovan anförda nyländska folksagorna ge vid
handen.
ESTLAND.

Exempel från Nuckö: "då (to) några flickor med är" (Sv. lm.
1929, h. 1: Pollak, grammof.); "Först voro pojkarna nog bra rädda,
då (to) de skulle stiga opp ock språka" (se föreg.); "Då (to) det
allvarliga är slut, så bruka vi" (se föreg.); "Då (to) allt är gårlet,
sjunga vi" (se föreg.).
Danell har i Nuckö-målet en rad exempel på då som temp.
konj. (Sv. lm. B. 33). Under konjunktioner upptar han bl. a.
(s. 272): b) Underordnande: tot(o), to 'då'.
Ex.: "to jag kommer, skall du nog få"; "tot de (bröllopsfolket)
komma till prästgården". Från Danell kunna vidare anföras: "to
grodan kommer på tuvan, så skriker hon"; "to jag knådar brödet,
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så, 'blir väl händerna rena"; "toto han hade smakat mjölken"; "to
drängen såg, att allt annat brann"; "toto han hade smakat gröten."
— Ur Täxter I kunna likaledes en del temporala då anföras från
Runö, Dagö, Nuckö ock Gammalsvenskby.
När eller när el. likn.. förekommer ej som temp. konj. i de
estlandssvenska dialekterna. Danell upptar det ej under konjunktioner (Nuckö-målet s. 272). Freudenthal & Venclells "Ordbok öfver de estländsk-svenska dialekterna (Hors 1886) upptar som adv. to ock söm konj. bot, toto, tote, tä; däremot finnas
varken när el. når som konj. eller adv. upptagna. Som interrogativt adv. upptager Danell från Nuckö hote 'vad tid, när'.
Freudenthal-Vendell uppta: hotd, hoti SQ179. adv. 'när' (Nuckö,
Ormsö); koli ock kotictar el. kotiar 'når' (Dagö, Gfammalsvenskby,
Rågö, Wichterpal). Härmed böra sammanställas följande rader
ur "Sven i Rödblomsgård", G-ammalsvenskbp (Täxter I, s.
"koctes koance,cle debäks? — to okmta svavlar".
"hoctes svahar ohnta? — lo korpa kvgctnar".
"koctes kvgctnar korpa? — tceckgrostceg„n fhactcer".
'koctes Raactcer grostcegn? — sten fktactwr aldcegles cent."
kocks skulle `alltså vara motsvarigheten till vårt interrogativa
.när. Jag har dock ej funnit denna form i någon ordbok.
Vendells Ordbok över de östsvenska dialekterna upptar under
flivadltid(er) *hä(d) 1. *kä(d): Mig (Nuckö), hoti (Nuckö, Ormsö),
huati (Runö), Mil (Dagö); ko-tid'är (Rågö, Wichterpal), ko-tär.
Jfr f. ö. Västerbotten.

Sammanfattande diskussion.
Bruket av då ock när som temporala konjunktioner i svenskan är gammalt. Då kan beläggas redan i runsvenskan ock
har under äldre fsv. tid varit vår ojämförligt vanligaste temp.
konj.2 När, är däremot i fsv. rätt sällsynt. Det saknas i en
del skrifter helt, t. ex. Erikskrön., Pent ock Bu 3. Det upp1 Visan lär vara en 'ö verSättni n g till Gammalsvenskbymål (enligt
uppgift av prof. Lundell).
' 2 Se Larsson-Högsby, Temporal satsfogning, Lund 1913, s. 13.
3 Larsson-Högsby a. å. s. 23.
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träder dock enligt Birger Bjerre under formen når som interrogativt tidsadvärb ock som konj. redan i de äldsta öst-,
nordiska litterära källorna, i vissa av dem parallellt med sidoformen nr. Att förekomsten dock, åtminstone vad når beträffar, måste ha varit mycket sparsam under äldre fsv. tid,
framgår av Bjerres avhandling 2, där det på s. 255 säges, att
"konj. nar överhuvud knappast förekommer i nämnvärd utsträckning före 1400".
Beträffande etymologien av då får jag hänvisa till Hellgnist (Sv. etym. ordbok under då). Etymologien av när är
omstridd. Vare sig man ansluter sig till den Falk-Torpska
åsikten, att när skulle komma av ett gammalt hvi mer 'huru
nära', eller till den av Ivar Lindqvist (urspr. Ihre) framförda,
av Birger Bjerre granskade åsikten, att det i sina olika former,
nr och - når, skulle komma av ett felaktigt uppdelande av
urnordiskt *hwenair (hur tidigt), varav når uppstått, ock samnordiskt *hwenierr (hur mycket tidigare), varav nr uppstått,
så är likväl den ursprungliga interrogativa funktionen klar
(se Studia Germanica s. 28 ff.). Från. denna interrogativa
funktion har sedan enligt Bjerre en utveckling av enkelt nar
(mer) i fsv. skett över en betydelse 'närhälst', "vare sig konjunktionen betecknade upprepad handling eller enstaka händelse i tillkommande tid, likgiltigt vid vilken tidpunkt".3 Ock
Bjerre fortsätter (a. a. s. 254): "Samtliga former av denna
konjunktion (nar, nar sum, mer, mer sum) karakteriseras sålunda i stort sett av den utvecklingen i sin användning,
att de i början helt sällan brukas om enstaka handling i förfluten tid ock först emot slutet av den fornsvenska tiden
uppträda i större utsträckning med denna funktion".4
Nu finnas dels dialekter, där när (når) saknas som interrogativt adv., ock där man icke häller finner det som kon1 Studia

Germanica, tillägnade E. A. Kock, Lund 1934, s. 37.
Nordiska konjunktionsbildningar med temporal innebörd, Lund
1935.
2

B. Bjerre, Nordiska konjunktionsbildningar etc. s. ,253.
Om utvecklingen av fvnord. nr till konjunktion se Bjerre
a. a. s. 168 ff.
3

4
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junktion. Detta gäller de östsvenska dialekterna i Estland
(även Gammalsvenskby), möjligen Lövångersmålet i Västerbotten, ock har sannolikt gällt även om äldre Älvdalsmål
(se materialsamlingen under Estland, Västerbotten, Dalarna).
Man har i stället rett sig med frågeord av annat slag. Huruvida dialekter finnas, i vilka när (når) förekommer som interrogativt advärb, men ej som konj. i någon form, är svårt att
med säkerhet avgöra. Det ser dock ut, som om Älvdalsmålet
numera ock Burträskmålet (Västerbotten) skulle intaga en sådan
mellanställning med avseende på konjunktionens ock advärbets
användning. I de norrländska då-dialekterna slutligen skulle
man kunna finna ytterligare ett övergångsskede på Vägen mot
användningen av när (når) som temp. konjunktion, då när i
dem förekommer i en alldeles speciell betydelse 'närhälst' i
uttryck som: "komma, når jag vill; vara, når det vill" ock
likn. Kanske kan man häri se ett av Bjerres utvecklingsskeden i fsv. tid.
Allteftersom när tränger fram, skjutes då undan. Ock från
att under äldre fsv. tid ha varit vår ojämförligt vanligaste
temp. konj., tillhör då nu för bortåt nio tiondelar av vårt lands
befolkning nästan uteslutande skriftspråket. Längst tyckes det
hålla sig kvar med relativ betydelse ock utsatt korrelat i uttryck som 'på den tiden, då', 'den dag, då' (se härom under
Dalarna med vidare hänvisningar). Danskan ock norskan ha
också i sådan ställning da, ej naar.' Att då i denna ställning är vanligt i skriftspråket hos personer, som eljest i skrift
så gott som uteslutande använda när, bör därför ej förvåna.
I norska talspråket fördela sig som bekant da ock naar
på ett helt annat sätt än i svenskan. I Norge användes
nämligen da regelrätt blott om enstaka handling i förfluten tid,
i förbindelse med pres. hist. samt i uttryck som nu da, dengang da, en tid da o. likn., under det att naar brukas om
upprepad handling i förfluten, närvarande ock tillkommande
tid samt om enstaka handling i framtiden.2 I danskan är
Se Kr. Mikkelsen, Dansk Ordföjningsla3re, Kbh. 1911, s. 519 f.,
ock Western, Norsk Riksmålsgrammatik, Kristiania 1921, s. 270.
2 Se Western a. a. s. 278 f.
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förhållandet likartat.1 Men att åtminstone i norskan en förskjutning i konjunktionsbeståndet börjat äga rum, i så måtto
att naar alltmer börjar tränga in på det område, där da borde
användas i talspråket, synes framgå av de avhandlingar, som
utkommit över stadsmålen i Bergen, Tromsö ock Stavanger.
Så säger t. ex. Larsen-Stoltz (Bergens Bymål, Krist. 1912,
s. 168): "när og då (da) brukes temmelig meget om hinanden,
isEer når, hvor då hadde vret på sin plats (om et tidspunkt
i fortiden)." Hos Iversen (Syntaksen i Tromso Bymaal, Krist.
1918, s. 76) heter det: "Med hensyn til forholdet mellem da
og naar er det at merke, at naar har utvidet sit omraade
saaledes, at det ofte brukes om den enkelte handling i fortiden. Ex. (med not 1): "I folge F. & T. s. 256 horer denne
eiendommelighet hjemme 'i det vesten- og.nordenfjeldske Norge';
der kunde imidlertid ha vret tilfoiet: 'tildels ogsaa paa
Sorlandet' (i ethvert fald i bymaalene og kystmaalene)" .2 I
Stavanger Bymåls finner man uppgiften: "nar brukes om gjentagen handling og om fremtiden, då om en enkelt handling
i fortiden; når brukes dog ikke sjelden, hvor vi skulde ha
ventet da." Att naar i Norge tränger in på gamla området
för da, synes sålunda vara tydligt. Huru förhållandena gestalta sig i Danmark, vet jag tyvärr ej.
Att fördelningen av de temp. konjunktionerna då ock när
i svenskt talspråk icke följer grammatiska linjer på samma
sätt som t. ex. i Norge, framgår med tydlighet av kartan
ock materialsamlingen i denna undersökning. Förhållandena
visa sig vara mycket olika i olika delar av vårt land. B.
Bjerre har i sin avhandling "Nordiska konjunktionsbildningar"
varit inne på problemet om en dialektgeografisk fördelning
i bruket av partikelförsedda konjunktioner i fsv. (a. a. s.
256 f.). Han framhåller svårigheterna att bedömma påvärkan
från dialekterna, dels på grund av de fåtaliga beläggen ock
arbetenas karakter av översättningslitteratur, dels också på
1 Se Mikkelsen a. a. s. 519 f.
2 Falk og Torp, Dansk-Norskens

Syntax, Krist. 1900.
M. Berntzen og A. B. Larsen, Stavanger Bymål, Oslo 1925,
s. 332 f.
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grund av att skrivarnas individuella språkvanor spelat in.
Men när Bjerre (a. a., not s. 257) i växlingen av tha, [som]
ock nar [som] i handskrifterna av den Hel. Mechtilds uppenbarelser vill se ett inflytande av individuella språkvanor, kan
man fråga sig, om inte just i den skiftande användningen av
konjunktionerna möter ett dialektalt drag. Då Bjerre talar
om när som "vår vanligaste tidskonjunktion" (Studia Gorm.
s. 28) ock om "det genomgående mera skriftspråksmässiga
bruket av då i motsats till när, t. ex. såsom relativkonjunktion"1;
då vidare SAOB om då II. konj. säger: "(i sht i skriftspr.)";
ock då t. ex. Gideon Danell i Svensk språklära (Lund 1932)
s. 101 skriver: "Då hör mera hemma i skriftspråket, när i
talspråket", är detta sanningar med begränsad räckvidd. I
hela Götaland, nästan hela Svealand samt delar av Norrland
förekommer nämligen då, praktiskt taget icke alls som temp.
konj. i talspråket, under det att å andra sidan i större delen
av Norrland samt i Västerdalarna väl då, men däremot knappast
alls när förekommer som temp. konj.3 Att gränsen mellan
de olika områdena „stundom kan dragas ganska skarp, framgår
av det faktum, att i Leksand vid södra Siljan när, men ej
då användes som temp. konj., under det att på Sollerön ock
i Mora i ock vid norra Siljan då är en vanlig temp. konj.,
temp. när däremot har en ytterst begränsad användning.3
Att temp. när över de norrländska städerna ock industrisamhällena tränger in i de norrländska dialekterna, bör ej
vara ägnat att förvåna. En förändring av det temp. konjunktionsbestå'ndet till förmån för ett inträngande temp. när
i norrländska dialekter påskyndas också av många andra faktorer, som radio, film, tidningar ock tidskrifter ock skolundervisning.
Beträffande de tvänne huvudformerna av när (nar, ncer,
nar ru. fl. -- nar, nor, n8r, .nar m. fl.), vilka enligt en redan
refererad teori, skulle vara av olika ursprung, är det snarast
i Nord. konjunktionsbildningar s. 33 f.
Om ev. undantag ock den närmare fördelningen se materialsamlingen ock kartan. Jfr f. ö. även Finlands sv, dialekter.
3 Se f. ö. här förut under Dalarna.
2
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ägnat att förvåna, att när i sv: i motsats till da. ock no'.
blivit den i skriftspråket segrande formen. Bjerre har i Studia
Germ. givit en schematisk framställning över når : närformernas fördelning (s. 38 ff.). Han kommer till det resultatet, att når-formerna i Sverige varit de övervägande ock
tillhört ett syd- ock östskandinaviskt språkområde, omfattande'
utom större delen av Sverige även de danska öarna ock sydöstra Norge, när-formerna tillhört västliga språkområden, Jylland, västliga Norge samt Island. "Härtill komma i Sverige
väl huvudsakligen de för riksspråket i detta avseende normgivande dialekterna, nämligen östgötskan ock Mälardialekterna."
Denna fördelning anser Bjerre vara "av allt att dömma ursprunglig", ehuru sedan vissa förskjutningar inträtt. Att når
ock nr samtidigt använts inom samma område, finner Bjerre
möjligt, men framhåller, att den medeltida litteraturen likväl
uppvisar "en i flera avseenden snarlik fördelning av när:
Mäst, frappant är den dominerande ställning, som i fornsvensk
tid intages av når, framför allt i Vadstenalitteraturen, ehuru
riksspråket i nysvensk tid genomfört när." Fördelningen av
formerna i fornsvensk tid har Bjerre på grund av utrymmesskäl ej gått närmare in på.
Det är onekligen ägnat att förvåna; att skriftspråket genomför när, som dock av allt att dömma brukats som övervägande
form endast inom ett mycket begränsat område, vars storlek
visserligen torde vara mycket svår att närmare fastställa.
Att åtminstone i moderna dialekter når-former förekomma
mycket talrikt inom de för nysv. betydelsefulla landskapen
Närke ock Västmanland, är. det lätt att övertyga sig om (se
materialsamlingen). Beträffande Södermanland säger Torsten
Ericsson i "G-rundlinjer till undersökningen av Södermanlands
s. 179): "når 1. ner, biform
folkmål" (Sv. lm. B. 8, Sthm 1914,
.
till när, som är regelbundet (— då)"." Även i Uppland träffas
sparsamt når-former.2 I centrala östgötadialekter träffas numer
endast när-former, men i mer perifera delar av Östergötland
även når. Huruvida når-former funnits över större delar av
landskapet i äldre tid, är väl svårt att avgöra. Men då det
Se även materialsaml. ovan.
2 Se materialsaml.
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i Vadstenalitteraturen dominerande när bör ha motsvarat ett
senare uttal når, måste man väl förutsätta, att åtminstone i
västra Östergötland dylika former varit vanliga. I södra
Dalarna ock i Gästrikland dominera når-formerna helt. I
Värmland omväxla när ock når med fullständig övervikt för
'når i vissa dialekter, för när åter i andra. Där när i Norrland förekommer, är det under formen når (undantag utgör
södra Norrbotten med när-former). I sydsvenska ock götiska
dialektområden dominerar når (se f. ö. Bjerre i Stud. Germ.
s. 38).
Att i Nya testamentet av 1526 när genomförts, är ej lätt
att förklara. Närmast till hands ligger naturligtvis den tanken,
att när i de för utformningen av den äldre nysvenskan mäst
betydelsefulla dialekterna i Östergötland ock kring Mälaren
varit den dominerande formen ock att den därför kommit att
segra i bibeltrycket ock därigenom i nysvenskan överhuvud
taget. Men frågan är, om resonnemanget håller streck. De
faktorer, som utom Vadstenalitteraturen böra ha haft största
inflytandet på formen, böra ha varit reformatorernas språk,
alltså en västmanländsk eller närkingsk dialekt'. Men Vadstenalitteraturen har alldeles övervägande når, ock både i Närke
ock Västmanland äro når-former i de moderna dialekterna
mycket vanliga. Huruvida de dominerat i reformatorernas
egna dialekter, är naturligtvis svårt att avgöra. I de av L.
Andrea3's egenhändiga manuskript, vilka som bilagor fogats
till Lindqvists avh. "Reformationstidens bibelsvenska" förekommer blott när (ner). Men att skriftformen icke behöver
bevisa något, framgår av Sam. Columbus' ock Sven Hofs i
annat sammanhang citerade uppgifter i denna fråga.! Nu står
värkligen på fyra ställen i 1526 års tryck når i stället för
när (se Lindqvist a. a. s. 36):
Mt. 13: 56 "och hans systrar äro the icke alla når oss?"
i N. Lindqvist framhåller i sina "Studier i 'reformationstidens
bibelsvenska" starkt det västmanländska inflytandet; genom Adells
nyutkomna arbete "Nya Testamentet på svenska 1526" synes frågan
om bibelspråket ock dialekterna ha kommit i ett i viss mån nytt läge.
2 Se under Västergötland. .
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Mc. 9: 10 Och the behöldo thet ordith når sigh och befrågadhe
emellan sigh, huad thet skulle wara.
Apg. 1: 9 Och når han thetta sagt hadhe, wort han j theres
åsyn vptaghen j höghd-C..
Apg. 24: 25 Gak thina ferdhe j thenna resona, och når iach
får beläghligh tijdh ther till, will iach lata kalla tigh.
Dessa belägg kommenterar Lindqvist (a. a. s. 199): "Bland
mera sporadiska företeelser märkas klår ock lekoma (s. 36),
vilka peka åt Västmanland. Samma är förhållandet med når
och vthåff (s. 36) vilka äro mycket vanliga i västml. dial." Ock
not I : "når Rf. Gu. utåff Kungsör m. fl. enl. Lic. Ericsson.
Dessa kunna ju dock höra hemma även i andra dialekter."
Men frågan är, om man häri äger rätt att se annat än ett
tryckfel. Två av beläggen röra ju prep., två konj. Att prep.
ej kunnat heta når, är tydligt; ock vi måste för dess vidkommande ha att göra med ett tryckfel. Med största sannolikhet torde väl också de båda beläggen med konj. när böra
förklaras på samma sätt.'
Kanske skulle man kunna förklara genomförandet av formen
när i Nya testamentet på så sätt, att reformatorerna visserligen både från sina dialekter ock från den fornsvenska litteraturen känt båda formerna, men att når dock kommit att få
en mer dialektal prägel, medan när lätt kunnat förbindas med
lokaladv. ock prep., fått en skriftspråklig färg ock kommit
att utöva ett starkt normaliserande inflytande.
Att naar segrat i danskt skriftspråk, beror på att denna
form varit den på öarna härskande (se Bjerre, Stud. Germ.
s. 38 med not ock litt.-hänv.), lim åter tillhört fastlandet.
-Öarnas språk har bestämt skriftspråket.
Den stilistiska sidan av fördelningen då: när i talspråket
skall här endast antydningsvis vidröras. En grundlig undersökning skulle kräva mycken tid. Att en rätt utpräglad skillnad i uppfattningen kan föreligga mellan de olika områdena,
visa några citat ur de uppgifter, som lämnades av deltagarna
Palmer framkastar i AnFil. 42, s. 179, tanken, att når kan ha
danskt ursprung, men detta försök till förklaring är onekligen
långsökt.
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i doc. Ljunggrens prosem. i Uppsala 1936: "Då. är endast
skriftspråk" (Sköldinge, Södermanl.). "Konj. då är för mig ett
stelt Skriftspråksord, som jag aldrig skulle kunna använda i
tal. Då skulle där göra ett mycket främmande intryck på mig,
värka skriftspråk, eller mycket konstlat talspråk" (Örebro).
"Då anser jag som ett skriftspråksord" (Romfartuna, Västmanland). Hos . de riksspråkstalande norrländingar inom dåområdet, som• lämnat in uppgifter, föreligger däremot ej direkt
en sådan utpräglad känsla för konjunktionernas art av skriftspråks- eller talspråksord; helt naturligt, då meddelarna från
sitt (get eller sina bekantas tal känna båda formerna. Men
så snart sambandet med dialekten ock det genuina talspråket
i städerna är starkare, föreligger ofta även här en utpräglad
,skillnad i uppfattningen av konjunktionerna: när hänföres mer
eller mindre klart ock medvetet till skriftspråket, då till talet.
"I mitt talspråk använder jag mäst då, men jag tycker, att
när liksom flyter lättare i skrift" (Boteå, Ångermani.; likn.
uppgift från Vilhelmina, Lappland). Att känslan för tal- eller
skriftspråklighet hos den ena eller den andra av konjunktionerna helt avtrubbats även hos riksspråkstalande syd- eller
mellansvenskar, är icke så ovanligt. Bristande uppfattning
av skillnaden mellan ledigt talspråk ock skriftspråk är väl
huvudorsaken till detta förhållande. När sålunda en student
från Vetlanda uppger sig tämligen omväxlande använda temp.
då ock när i sitt talspråk, eller en annan från Vingåker säger
sig kunna använda då om förfluten tid, är det frågan, om
icke dessa uppgifter helt bero på bristande kännedom om det
egna talet. Det är likväl troligt, att personer, som för övrigt
i sitt tal använda när, dock kunna använda då i uttryck som:
på den tiden då, den dag då, en gång då. Från mer eller
mindre gränsbetonade dialekter (d. v. s. när frågan gäller områdena för då : när) i Värmland, Gästrikland, Dalarna ock
Jämtland ha vi påträffat dylika exempel. De kunde sannolikt kompletteras med uppgifter även från andra dialekter.
Att riksspråkstalande personer, som f. ö. i sitt tal använda
enbart när, likväl ibland kunna använda då i sådana fall,
har jag tyckt mig kunna konstatera.
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Vad "översättningen" av konjunktionerna beträffar, kunde
man kanske tycka, att det vore• en självklar sak, att när eller
Mr å ena sidan borde motsvaras av när; då,, to eller da å
andra sidan av då,. Men så är ingalunda alltid fallet: Ock
det är endast i god överensstämmelse med den ovan citerade
uppgiften i sin språklära, som Danell översätter Nuckö-målets
to o. likn. med när (Sv. Im. B. 33). En liknande uppfattning
torde ligga bakom följande exempel, hämtat ur arbetsmaterialet
till Västgöta-ordboken (Habo): ho va båtan, da hu do, i veenstra
sta, översatt: "hon var lam i vänstra sidan, när hon dog".
Däremot bör kanske en omvänd översättning när till då, från
Halland (Fjäre h:d, Vallda,. LLMA 1093: 2) ses i belysning
av vad som ovan sagts om uttryck av typen 'på den tiden då'.
Exemplet lyder: man en då, nar håns a hema, översatt: "Men
en dag, då Hans är hemma".
Det är tydligt, att dylika iakttagelser ha sitt intresse ur
rent stilistisk synpunkt. Det som för den ene är konstlat
ock skriftspråksmässigt, är för den .andre naturligt tal. När
t. ex. Pelle Molin, Olof Högberg eller Lubbe Nordström - låta
sina personer använda då som temp. konj. i talspråket (de
båda senare även ofta när), är det sannolikt, att detta är ett
uttryck för deras eget talspråk eller i varje fall för det norrländska talspråk, som de ofta kommit i beröring med. Men
när däremot Selma Lagerlöf i Gösta Berlings saga låter sina
värmländingar använda temp. då i sitt tal, är detta med största
sannolikhet en ren skriftspråksprodukt. Vi kunna välja ett
exempel från "talspråk" hos var ock en av de nämnda författarna:
"Giss på, då, gubben kommer hem, hava mig att inte ralla Jonas"
(Molin, Adalens poesi). "Du kommer ner till dagsvärket, då jag
skickar efter dig" (Högberg, Den stora vreden). "Du får tacka
Pappa, då han kommer hem", svarade fru Lack (Nordström, Tomas
Lack). "Men då, jorden störtar samman under dem ock svavelrägnet smattrar ned ur skyn, då skall jag fröjdas över Guds rättvisa dommar" (Selma Lagerlöf, Gösta Berlings saga).
Att dessa temp. då. på många läsare kunna göra ett "mycket
främmande intryck, värka skriftspråk eller mycket konstlat
talspråk," är möjligt. Men att de måste bedömmas olika, är,
också klart. Nu är det väl knappast rimligt, att enbart en
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sådan detalj som användningen av den ena eller den andra av
ett par konj. kan spela någon större roll för intrycket av en
stil, men när det gäller känslan för en dialogs ledighet, får
man ej lämna dem å sido.
Det kan slutligen vara av intresse att på ytterligare en
punkt taga förhållandet mellan de båda konj. i betraktande,
nämligen när det gäller skriftspråk överhuvud taget. Att för
när-områdena då kännes som ett skriftspråksord, har ovan
framhållits. I vilken utsträckning då användes i skrift, kan
jag dock ej yttra mig om, enär denna användning synes
variera rätt avsevärt ock en någorlunda noggrann undersökning skulle kräva mycket arbete. Att i bibelstilen när intar
ett dominerande rum, framgår av en liten undersökning, som
jag gjort av Matteus' ev. i Gustav Vasas bibel ock i 1917
års översättning. Förhållandet mellan då ock när var 1: 10
ock 1: 7 å 8. Men denna stil intar ju en särställning.
Se vi på norrländska förhållanden, gestalta sig dessa på
ett alldeles särskilt sätt. Pelle Molin använder i "Ådalens
poesi" så gott som uteslutande temp. då (se t. ex. Kärnfolk,
Historien om Gunnel, En ringdans medan mor väntar). Han
följer här i sitt sätt att berätta dialekten, något som kanske
för sörländingen kommer stilen att värka stelare än för norrländingen i stycken, där dialogen dominerar. Men han utgör
snarast ett undantag. I allmänhet synes för den norrländske
(naturligtvis i inskränkt bemärkelse) folklivsskildraren ock
bygdemålsförfattaren då vara den enkla talspråkskonjunktionen, när det vårdade skriftspråkets konjunktion. Så använder en ångermanländsk folklivsskildrare, L. A. Ledin, i
en av sina böcker, "Jon Grels pojken" (Härnösand 1924) enbart temp. då, så snart han rör sig på dialektens område,
men eljest endast när, inga temp. då. Likartat är förhållandet hos en förf. på Färilamål (Hälsingland), Movitz'
"Rockstuguprat" (Västervik 1933). Hur pass skarpt man
håller konjunktionerna i sär, visar också J. R. Sundströms
ångermanländska berättelsesamling: "Ljuger gör jag inte, sa'
Janne Vängman" (Sthm 1935). På de första 150 sidorna stå
omkr. 120 temp. när, 45 temp. då (i dialogerna) ock endast 11
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då ock när
Sv. lm. 1936

e då jämte enstaka när
O då; när ifall som 'komma när
jag vill' (vanl. betonat)
då' , 'nu då', 'på den tiden då' fl Älvdalsmälet (se Dalarna)
när överväg.; då sparsamt
0 då (sannolikt i de allra flästa t-+ städer ock stadsliknande bebyggelse (Norrland)
fall = öppen ring med tvär2 ;tvivelaktigt
bjälke)
då ock når
! när ej ene som interrog. adv.
när

Q när ock då
C> när; då i fall som: 'en dag
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temp. då därutöver (av dessa äro 5 av typen 'på den tiden då').
Intet temp. när förekommer i talspråkspartierna. Ludvig
Nordströms debutbok, "Kains land", har 52 temp. när ock
6 temp. då (därav 4 av typen 'på den tiden då'). Jag har
till sist haft tillfälle att gå igenom en del brev skrivna av
infödda Härnösandsbor. Hos den yngre 'lärovärksbildade' generationen synes när dominera helt, ock frågan är, om det
inte gör det även i talet. Hos en äldre generation utan
undervisning i lärovärk dominerar då i brevstilen liksom i
talet. De individuella variationerna äro dock stora.
Dessa spridda uppgifter kunna kanske framträda klarare
mot ett par liknande från när-området. Fröding använder i
"Räggler och paschaser" endast temp. når (något enda när),
i sin prosa i övrigt dock även då. I K. Nilssons bygdemålshistorier från Blekinge träffar man nästan enbart temp. när
(nor). Förhållandet är alltså här i viss mån det motsatta,
ehuru då på intet sätt tillvunnit sig den ställning som skriftspråksord i motsats till talets när, som när i motsats till talets
då har hos ett par av de ovan nämnda norrländska författarna.
Orsaken ligger väl nära till hands. Det är det sydliga när,
som över huvud kommit att dominera, söderut både i tal ock
skrift, norrut i skriften om också inte i talet. En skåning
som Fredrik Böök använder i sin kåserande prosa i "Det rika
och fattiga Sverige" (Sthm 1936) omkr. 200 temp. när, 47 temp.
då (varav 22 med relativ betydelse). 4 temp. när kunna sägas
ha relativ betydelse (nu när', 'just när' o. likn.).
Huruvida slutligen temp. då i uttryck som 'på den tiden
då', 'en gång då', 'den gången då' på nytt genom skriftspråket arbetat sig in i talspråket, är ej lätt att säkert avgöra.
Det vill emellertid synas, som om dialekterna ofta i sådana
fall utelämnade konjunktionen. Men att i denna ställning temp.
både då ock när kunna förekomma, visar materialsamlingen
(se Jämtland).

Nomina actionis
i östsvenska dialekter,
tre principer för bildande av sådana.
Av, ESKTT. HUMMELSTEDT.

Det svenska riksspråket har, som bekant, långt ifrån alltid
tryggat sig till egna resurser, då det gällt att skapa nya ord
.ock därmed nya uttrycksmöjligheter, utan i stor, alltför. stor
utsträckning tillgripit lån av främmande mönster. Men folkspråket har även på detta område vanligen gått sina egna,
rent nationella vägar. Uppdagandet av de dialektala ordbildningsprinciperna kan därför sägas äga ett betydande intresse, ett intresse som i alla händelser vida överstiger kuriositetens. I det följande skola tre östsvenska bildningstyper
behandlas, av vilka en på det närmaste motsvarar det, enligt
-vad man allmänt anser, till sitt ursprung främmande värbalabstraktet på -ande, -ende, i skriftsvenskan.

I. Värbalabstrakter på -as, -ase.
. 1. Den kännedom, vi tils vidare äga om ifrågavarande
bildning, inskränker sig till några knapphändiga omnämnanden
i den vetenskapliga litteraturen. I den inledande översikten i
sin östsvenska ordbok säger Herman Vendell § 77 bl. a.: "Det
är vidare inom samma landskap [Österbotten], som den substantiverade infinitiven -as, ofta försedd med neutral slutartikel,
närmast hör hemma. Endast i indefinit form uppträder samma
bildning dessutom här ock var inom Nyl ock EFld". Härtill
iogar han i slutet av ordboken s. 1206 följande anmärkning:
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"Substantiverade inf. pass. -as råkas äv‘en i estländska mål."
Om Vendells uppgifter, till den del de röra sydfinländska ock
estländska mål, grunda sig på notiser i tidigare tryckt dialektlitteratur eller möjligen direkte på gjorda iakttagelser, är mig
inte bekant. För Österbottens vidkommande kan han stöda
sig på Freudenthals monografier över Närpes- ock Vöråmålen
samt Hagfors' avhandling om Gamlakarlebymålet, där några
exempel på ifrågavarande bildning meddelas.
Av Hultman, Finländska bidrag § 11 slutet, ägnas saken
följande meddelande: "I detta sammanhang må slutligen omnämnas uppkomsten av en ny typ värbalabstrakter genom
substantivering av den passiva infinitiven — t. ex. läsas,
räsase 'läsande, -andet' — en novation, till vilken också
vissa sydligare finl. mål röja ansatser". I en not säger han
vidare: "Med slutartikel kunna dylika bildningar uppträda blott
inom de ifrv. målen."
Efterföljande framställning bygger på förhållandena inom
Närpesmålet, vilket i fråga om bildningarna på -as, -ase torde
få anses vara tillräckligt representativt.
I Närpesmålet bildas den passiva infinitiven genom att till
presensstammen fogas ändelsen -as. Svaga värb på -ja behålla
sitt j, medan starka förlora detsamma: fjpubl 'skölja' : fjpaNas,
gram 'gräva' : gramas, men bych 'bedja' : Mas, e%h 'sitta':
stas. Värb med kort rotvokal, vilka i akt. inf. förlänga
denna framför kort konsonant ock i likhet med övriga värb
apokopera infinitivändelsen, bevara i passiv den korta vokalen, ex. skak 'skaka': skakas'. Genom att substantivera denna
infinitiv har dialekten erhållit en mycket användbar typ av
värbalabstrakter, vilken i hsv. närmast motsvaras av formerna
på ,ande, -ende. Bildningen saknar pluralis, men uppträder
i singularis i både obestämd ock bestämd form. I jämförelse
med värbets s. k. n.ominalformer uppvisa orden på -as, -ase
i långt högre grad substantivets egenskaper. Detta skall
nedan närmare belysas.
i Ang. pass. i andra mål se Vendell, översikt till ordboken § 77,
Hultman §§ 1, 67; 7, 6; 10,
.
11 Sv. landsmål 1936
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2. Värbalsubstantivet på -as, -ase äger följande funktionella
egenskaper:
Till sin betydelse är det rent aktion.ellt, d. v. s. det betecknar städse den handling eller det skeende, som det motsvarande värbet uttrycker. Så t. ex. anger fj‘ ,9ras, -asa (lipar
'skära') endast 'det att man skär', 'skärande, -andet', men i
intet fall 'tiden då det skäres' ock kan således inte ersätta
Asu,28k, -an f. 'skörd(etid)' i denna betydelse: 2, fjosio,gkan 'i
skördetiden'; gits(a) (: ga, i °beton. ställning ga 'gå') betyder
na oeiv rna gsa-dat 'det
'gående(t)', ex. ha wot (1. wat)
vart inte något av med gåendet ditt' (det blev inte av att
gå för dig), men kan inte beteckna 'sättet att gå' i ett sådant
fall som: han a so brayl gaytm 'han är så bred i gången'
(= han går med utspärrade ben). Relationen mellan värbet
ock det därtill hörande substantivet är så intim, att detta
utan svårigheter ansluter sig till olika betydelseväxlingar ock
-nyanser hos det förra, ex.: 2„a shaka ok61 o stot hokon mot
tn stan. — Q'-atja na holastl 2.1? — no, andas kona-la now,
man var va-a rna gapasa 'jag snavade omkull ock stötte hakan
mot en sten. — Gjorde du dig något mycket illa? — Nå, andas
kunde jag nog, men värre var det med gapandet (att gapa)';
att jämföra med följ.: tan Pe,at fe gapasa dat 'där fick du för
ditt skrikande 1. gloende' (: gap, pres. gapar 'gapa', även
'skrika, titta, glo). Det sagda gäller även för det fall, att
betydelseskiftningen är förknippad med ett tillsammans med
värbet stående annat ord, t. ex. en preposition, för så vitt
nämligen as-bildningen kan ingå förening med ifrågavarande
ord. Se exempel härpå längre fram.
Betydelsen hos as-abstraktet uppvisar ofta även ett durativt eller iterativt drag; ex. han v nit (1. kt) ma na-ana
an hada, Aputtasa 'han vill inte med något annat än det • där
(ständiga) skjutandet'; ha ska va JAM ma hovasa fan-ntu 'det
skall vara slut med hoppandet här nu'; a vet ralebt opgofon
9av h4,9a, trodasa 'jag blir riktigt uppgiven av det här (eviga)
trådandet (= trampandet)'; haldar-an 9,4p ma sproggasa an?
1 Mast < *hovlöst; jfr now gotar-an hav naon how [f.] ma-sa
'nog måste man ha någon måtta med sig'; jfr rolas 'rådlös'.
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'håller han på med sprängningsarbetet än'? — Jfr delvis liknande förhållanden hos ande-bildningarna i vissa västsvenska
dialekter.' Egenskapen är också utmärkande för ande-abstrakterna i riksspråket. Dessa beteckna, framhåller Noreen, Vårt
språk V, s. 449, förloppet, skeendet, medan värbalsubstantiven.
på -(n)ing ha en mera momentan betydelse.
Som Cederschiöld, Verbalabstrakterna s. 12, visat, kunna
formerna på -ande, -ende till transitiva värb i hsv. antaga
passiv betydelse, då de bestämmas av ett genitivuttryck. I
ett exempel som 'gästernas mottagagde' är meningen närmast
den, att gästerna mottagits.2 Också i dylika fall har as-bildningen aktiv betydelse, d. ä. handlingen utgår alltid från den
person, bestämningsordet representerar. Genitivattributet intager sålunda i en motsvarande aktiv sats subjektets ställning
(inte objektets som i fråga om ande-, ende-formerna). Ex.:
mt vak-a h-ni me, kranas kokas 'inte varder det till något
med karlarnas kokande' (to karan kokar — 'då karlarna koka',
en motsatt mening vore ju i detta fall orimlig); drkeytinas
uttlyrrus, -asa, 'det att drängen kör 1. körde ut' (inte köres 1.
kördes). Omskrivning med prepositionsuttryck — vilka även
i övrigt äro rätt främmande för dialekten — är av nämnda
betydelsehänsyn omöjlig; jfr i hsv. ' gästernas mottagande
mottagandet av gästerna. Då det främst är ett personbetecknande ord eller ett pronomen, som kan komma i fråga som
genitivbestämning, för att en naturlig mening skall erhållas, är
konstruktionens användning därigenom i viss mån begränsad.
En inom ordbildningen mycket vanlig företeelse är, som
bekant, att substantiv med abstrakt betydelse genom olika
slag av utveckling antaga konkret betydelse.3 Även hos den
nybildning, vi här syssla med, förmärkes en tendens i denna
riktning. Den är dock föga utpräglad. Ex.: a bara skoda,
om masa skut va bra 'jag bara skådade, om färgen ("det
som är påmålat") skulle vara bra' (: mojt, -ar 'måla'); 12:å
Götlind, Västsvensk ordbildning s. 44.
Jfr härtill Noreen, Vårt språk V: 450 ff.
3 Se Olson, Appellativa s. xxvil.
2
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?draga ma rapasa dar 'det är klent med rappningen där'
(:rap, -ar 'rappa); batsasa, a notast bot 'betsningen har nötts
bort' (bats, -ar 'bestryka med bets'); takdan nut}bajpnas boanan .2,agcar,smyelasa oav,bagarbryo, man oh saby,,ar-a 'de där
Mitti-backens (= "dens som bor mitti backen", binamn)
barnen slicka det som är påsmort av bagarbrödet vetebrödet), innan de sälja det' (: smyn, pres. smyrlar, pret. o.
sup. smyna eller smo?r,
I de nu anförda fallen äro as-substantiven mer eller mindre
tydliga konkreter med x•esultativ betydelse. Exemplen visa,
att de ifrågavarande substantiven höra till värb med grundbetydelsen 'förse med något', 'stryka på något'. Detta är ju
också ganska naturligt. Vi ha således hos as-formen att göra
med en betydelseförskjutning av "det att förse med något">
"det varmed något försetts" (vars art närmare anges av resp.
ords stam).
Det finnes också en annan grupp as-abstrakter, där konkretiseringstendensen är påfallande. Ex.: N • v4,,snat tutan
volkas ma 'jag blir snart utan att röka, utan rökvärk nu'
(: rink, -ar 'röka'); lag ondan snakasa dat, ha ta fum-ma 'laga
undan slöjdarbetet ditt [närmast: 'det som du håller på att
snickral, det är före mig' (= i vägen för mig: snafs, -ar 'snickra
<*sni8ka, till snida); fan hgar tu mrkasa dat h fotroad 'här
ligger ju virkningsarbetet ditt till fottråd', d. v. s. för fötterna
(: mrk, -ar 'virka'); kwan hajo oavbdasa 'var har ni vägkosten'
(: bt oav 'bita av', även 'äta litet). Här har substantivet
en betydelsefunktion av ungefär 'det varmed man sysslar,
det man förfärdigar', det betecknar alltså föremålet för en
värksamhet, medan det motsvarande värbet uttrycker syssla
med något, uträtta något.
Då det har ett icke ringa intresse att se, huru skridningen från
abstraktum till konkretum är beroende av substantivets förhållande till hela satsens betydelseinnehåll, må saken ytterligare
belysas med några exempel:
a) hada, My» rnkasa kombar,b »er ndan op-da, z. .2,/at
'det där myckna rökandet kommer att göra änden på dig
till slut'.
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ftns-a na rolka-far? 'finns det något att röka här?' (närmare: något som kan rökas, duger att röka); jfr vidare: haiit
na dtkas ot-ma? 'har ni något som skall eller behöver dikas
åt mig?' Moop haånt na roåkas 'köp hem något att röka, något
rökvärk'.
roåkasa wot lutt fe-ma 'tobaken [väl egentl. 'det som skall
rökas'} tog slut för mig; /,a esmd roåkasa ttda var ladon 'jag
glömde rökvärket därborta vid ladan'.
I fallet a) är värbalsubstantivet ännu rent aktionellt; i b)
har det en gerundivisk betydelsenyans, som ligger i gränstrakterna av det abstrakta ock konkreta; i fallet c) har det
klart konkret funktion. Utom as-formens ställning i satsen spelar naturligtvis det dominerande elementet, predikatsdelen, den
viktigaste rollen för denna utveckling.
Den nu påvisade betydelseskridningen, som alltså
innebär en övergång från aktionellt abstra,ktum till
nomen acti, visar sig sålunda väsentligen bero på en
samvärkan mellan syntaktiska förhållanden ock betydelsen hos det värb, vartill substantivet hör.
Emellertid bör det framhållas, att den konkreta betydelsen
är mer eller mindre tillfällig, i det att as-formerna ovan vanligen ha aktionell funktion. Utanför det syntaktiska sammanhanget fattas de i första hand som varande enbart nomina
actionis. Men man ser, hur förloppet av en sådan betydelseövergång kan vara tillgängligt för direkt iakttagelse, då det
är fråga om en föga stadgad nybildning.
3. Värbalsubstantivet på -as, -ase kan mottaga bestämningar
som ett annat substantiv, ehuru kanske inte så ofta som ett
sådant. Adjektivattribut förekommer tämligen ofta: ha wat
lagkt bådas h/a 'det blev ett långt bidande det här'; ha
stodtt rapas dan far 'det är ett ständigt flängande i dörrarna
här'; a lavla sprtegas 'ett djävla springande'; t tokt Mooras
,oav o an 'ett sådant körande av ock an'. Ehuru bestämt
species eljes är det vanligaste hos bildningen på -as, -ase i
Närpes liksom i allmänhet i det övriga Österbotten, uppträder
den i denna form mera sällan med ett föregående adjektiv-
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attribut: h,ada, logkt staintyyora,sa josandannow a mittrantahm
'det där tunga stenkörandet känner nog efter njurtalgen';
tut ska Ilat hada mylsi sv,kerasa 'du skall sluta det där myckna
svärandet'. Ett possessivpronomen som bestämning står före
eller efter huvudordet, beroende på om det är betonat eller
icke. I förra fallet uppträder huvudordet i obestämt species,
i senare fallet i bestämt — en regel som iakttagas även i
fråga om övriga substantiv. Ex.: a,dat raknas a int ~pi
vak 'edert räknande är inte mycket värt' (: rakan, pres. raknar
'räkna); ha wot ast 9,etv ma lat faras' 'det blev inte alls av
med ditt farande'; kiva wota hl ma p?eogasa dat? 'vad blev
det till med plogandet ditt?' (: pkog, -ar 'plöja); hag- an (1.
hav-an) naon lok ma fisjotsa (även fifjpasa) sal? 'hade han
någon lycka med fiskandet sitt?' -- Angående en genitiv
som bestämning ges exempel i det föregående.
Av sammansatta värb ock värb med prefix, vilka äro fåtaliga i dialekten, bildas formerna på -as, -ase alldeles som
vanligt: utwitaks, -asa 'övertalning, -ningen': uttyda., -takr
'övertala'; bagripas, -asa : bagrip, -ar 'begripa'.
Värb + preposition i lös förbindelse — denna är regel i
dialekten — ingå vid bildandet av nomina actionis på -as, -ase
fast förbindelse med prepositionen: opl5perasa rakar l),egg 'uppbärandet räcker länge' (: bper op 'bära upp', 'insamla'); uttspreitas, -asa 'utspridande, -andet': sprnt ud 'sprida ut', 'strö
ut'; vi ska byn ma, iyintorasa nia 'vi ska börja med inkörandet
nu [av säd till rien]': Myr in 'köra in'; nisetagas, -asa 'nertagande, -andet': ta(g) mer 'taga ner'.
Också advärb kunna bilda förled i sammansättningar med
as-substantiv: har peg-a rna tanfarasa? 'hur gick det med
farandet (avfärden) därifrån?' (: fatan 'fara därifrån'); tia skut
1 ast, asit, asint är en sammandragning av als int. Märk, att
pronominalformer med uddljudande t användas före, med uddljudande d efter huvudordet, alltså i betonad, resp, obetonad ställning:
ha, lan kniv 'det är din kniv', men knivin-dan a fall 'kniven
clin har fallit'; tin mar 'din märr', men maran-din 'märren din';
tut fritsk 'ditt föl', men fak-dat 'fölet ditt': jfr dock vokativt:
din-gkittr, dat-svin 'din djävul', 'ditt svin'.
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hav oknyg-yifron fe sondargargasa-dat 'du skulle ha kring
öronen [= smörj] för sönderskärandet ditt' (narg, -ar sondar
'skrapa sönder', 'skära sönder').
I enstaka fall utgöres förleden av ett adjektiv, stundom
endast av en ordstam: ha wota laggbulasl htya 'det blev ett
långt bidande det här'; 2,arvstas, -asa 'slarvigt ätande', larvdlkas, -asa 'slarvigt dikande' (jfr st 16irvot 'äta slarvigt',
chk l4rvot 'dika slarvigt'; i beton. ställning heter äta pet, med
lång vokal).
I de behandlade fallen står förleden i advärbial- eller attributförhållande till efterleden. Mycket vanligt är, att ett substantiv uppträder som förled, varvid det oftast är objektsbestämning till efterleden: roeigfperas, -asa 'skärande, -andet
av råg': fjper rocipn 'skära råg(en)'; psronoptagas, -asa 'potatisupptagande, -andet': ta(g) op psronan 'taga upp potatis(arna)'; lyovtagas, -asa 'lövtagande, -andet': ta(g) lydva 'taga
löv(et)'; forkkas, -asa 'klippande(t) av får': kbp fodran 'klippa
får(en)'; houtfforas, -asa 'hökörande, -andet': Moor ha 'köra
hö(et)'; sandlapas, -asa 'sandsläpande, -andet': .2,p, 1,apar.
sf.indm 'släpa sand(en)'. — Substantivförleden kan också ha
advärbialfunktion: vo_arp?rogas, -asa 'vårplöjning, -ningen';
hy mdxkas, -asa 'grävande, -andet av diken om hösten'; kwslcfmoNcas, -asa 'kvällsmjölkning, -ningen' (moirk, -ar 'mjölka);
my,gnmokkas, -asa 'morgonmjölkning, -ningen' (myon,
-an m. 'morgon'); natsonyras, -asa 'nattsölande, -andet'; 3,tagtrollyas, -asa (även -troskas, -asa) 'tröskande, -andet med slaga'
liugon, -or, -or
(jfr trosk ma liagon 'tröska med slaga';
f. 'slaga).
Förled i sammansättning kan formen på -as inte bilda i
Närpesmålet, men väl — enligt uppgift av fil. mag. A. Andersson — i Essemålet.2
a lagkt Mas.
I Närpes uppträder en form på -ar, ex.: hiagartaks f. 'yxa
som hugger väl'; Ntarknw m. 'kniv som biter bra'; fjperarvadar
n. 'väder då det är gynnsamt att skära (säd)'. I Vasatrakten
(Korsholm), ävensom i vissa andra delar av det ösv. språkområdet
förekommer en gerundivisk participform på -an(d): smakagkar rn.
1 Jfr
2
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4, Prof. Cedersehiöld har• flerstädes framhållit, att de hsv.
neutrala bildningarna på -ande, -ende framför allt tillhöra normalskriftspråket, som i fråga om värbalabstrakter rönt ett starkt
utländskt inflytande. De höra till de faktorer, som i främsta
rummet konstituera skillnaden mellan talspråk ock skriftspråk.
Det bildade umgängegtalet använder formerna på -ande, -ende
i mycket ringa utsträckning, det folkliga nästan inte alls,
Talet rör sig mera med kortare Värbalabstrakter, men föredrager ofta en utförd sats med värbet i finit form, där den
opersonliga normalprosan kräver ett värbalsubstantiv eller
något slag av satsförkortning.'
Förhållandena inom riksspråket ha refererats, emedan de
erbjuda, ett visst intresse för beclömmandet av as-typen. Av
det föregående har framgått, att ag-formernas syntaktiska
brukbarhet —jämförd med ande-, ende-abstrakternas i hsv. —
i en del punkter :är begränsad. På grund av bildningarnas
aktiva betydelse kunna uttryck motsvarande den hsv. typen
'arbetets utförande' inte förekomma, alltså i fall det transitiva
värbet i en utvecklad (passiv) sats står med saksubjekt (ex.
har arbata 'kuras 'hur, arbetet göres'; jfr däremot i ssgar:
cldcsra,nsgs, 'rensandet av diken', se vidare ovan). Användningen inskränkes ytterligare därigenom, att inte häller intransitiva värb mod saksubjekt gärna bilda dylika konstruktioner (jfr i hsv "kulornas vinande").
Icke desto mindre har, som ovan visats, det neutrala väx.:
balsubstantivet på -as, -an en avsevärd användbarhet. Det
bär visserligen ofta en prägel av tillfällighetsbildning, ja
stundom fattas det av språkkänslan, särskilt i fråga om
Ovanliga värb, som ren nödfallsutväg. Detta kan annorlunda uttryckas så, att abstraktet på -as har karakteren
av en icke fullt stabiliserad nybildning. Men därtill

'karl som är benägen att, smaka' (= supa); etantgl m. 'tid då det
skall ätas'. Sporadiskt finns den även i Närpes; 19,etnanvgr f.
vara som lånas'.
1 Verbalabstrakterna s. I if., s. 129 if.; Svenskan som skriftspråk ss. 248, 284. _
ea
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bidrager helt säkert också den omständigheten, att suffixet
-as inte är betydelsebärande i egentlig mening, utan
endast är ett:formelemen.t, vars huvudsakliga uppgift
är att möjliggöra värbets inträde i en annan ordklass'
funktioner. Därmed ha vi. också _berört åtminstone den
viktigaste formella förutsättningen för, att substantivet på -att
uppträder hos de allra flästa värb ock representerar en ordbildningstyp, som .framgångsrikt förmår konkurrera med andra
aktionella abstrakter, där betydelsen det tillåter. Ty dess
lättillgänglighet beror helt visst därpå, att det utgår
från en av värbets nominalformer ock, frånsett slutartikeln, adekvat liknar densamma. Huruvida den rikliga förekomsten av nomina actionis på -ande, -ende i skriftspråket — genom att låta behovet av en funktionellt likvärdig
typ i dialekten kännas starkare — kunde tänkas ha gynnat
utvecklingen av as-bildningarna, är en sak, som det är högst
vanskligt att uttala sig om. En sådan förmodan, vilken väl
även i övrigt vore särdeles långsökt, motsäges likväl därav,
att det bildade svenska umgängestalet (enligt Cederschiöld)1
tyckes hysa motvilja mot värbalsubstantiven på -ande, -ende.2
Cederschiölds uttalande, att det folkliga (riks-)talspråket
vore rätt obenäget att använda värbalabstrakter, i synnerhet
sådana som ha särskild avledningsändelse, synes sålunda inte
riktigt väl harmoniera med utvecklingstendenserna i det österbottniska folkspråket, vilket ju praktiskt taget är ett enbart talat språk.3 Vad speciellt ande-formerna angår, så
har man i likhet med Cederschiöld 4 allmänt ansett, att de
i mycket rings utsträckning förekomma. i bygdemålen. J.
Götlinds har' beträffande en del västsvenska dialekter påvisat ett rakt motsatt förhållande.: Med stöd av ett rikt nia-

Verbalabstrakterna s. 129.
Noreen, Vårt Språk V: 447 f. anser, att ande-formerna tvärtom
äro vanliga i svenskt vardagstal.
3 Jfr även de bildningar, som behandlas i följände kapitel.
4 Verbalabstrakterna s. 8.
5 .VäStSV. *ordbildning s. 43 if.: .
1
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terial drar han t. o. m. ande-abstraktets utländska härkomst
beträffande nämnda dialekter i tvivelsmål.'
Slutligen bör det likväl framhållas, att det ser ut, som om
vissa andra slag av värbalabstrakter vore i ringa grad företrädda i Närpesmålet. Andra fall, där dialekten fordrar värbet
i finit form, men den svenska normalstilen reder sig med
kortare uttryckssätt, t. ex. med satsförkortningar, kunde också
framdragas. Något generellt omdömme med anspråk på giltighet kan självfallet inte uttalas, med mindre än att väsentliga partier av dialektens syntax ock ordbildning upprullas.
En så vidlyftig undersökning skulle emellertid föra för långt
utom syftemålet med denna uppsats.
5. I samband med frågan om uppkomstbetingelserna för
ordtypen på -as, -ase förtjänar det omnämnas, att inte häller
riksspråket är helt främmande för en tendens till utvidgning
av infinitivernas substantiviska användning. Som belägg härpå
anför Cederschiöld, Verbalabstrakterna s. 5 f., giftas i betydelsen 'giftermål' (i ssgrna 'giftas-sjuk, -tankar' m. fl.), väl
använt i-samma bemärkelse av Strindberg som titel på hans
bekanta bok. Beträffande den aktiva infinitiven erinrar samme
författare om de filosofiska tärmerna vara-t ock bliva-t, vidare
om göra-t i talspråket. Härtill kunde läggas dricka-t ock
sannolikt — om man sökte efter sådana — ytterligare enstaka nybildningar .ur den mera talspråksfärgade litteraturen.2
Närpesmålet känner också fall av substantiverad aktiv inf. Jag
har antecknat följande exempel:
drals n.: drak 'dricka'; /tam na drak my? 'har ni något dricka
med'? Även i ssngen tapadrak n. 'svagdricka'; förra leden
är pf. pc. till taP 'tappa', således egentl. 'tappat-dricka'.
per n. '(hand-)arbete', 'göromål': per 'göra'; hon ),a, h bys rna
per 'hon är till byss med handarbete (med sig)'; tom hav y,nt
na per ot-an dar 'de hade inte något arbete åt honom där'.
'pet n. 'mat': pet 'äta'; han toyy pet ma-sa (1. masa) 'han tog
mat med sig'.
2

Anf. arb. s. 55.
Jfr den substantiverade inf. med neutralt genus i tyskan.

VARBALABSTRAKTER PÅ

-as, -ase

171

1),es n. 'läsförmåga': ks 'läsa': pans kan-4 taga bonoggan,
man kan-ch na hes? 'bråka kan de, de här barnungarna,
men kan de läsa något?'
Dessa infinitivsubstantiv äro dels konkreter, dels abstrakter
med neutralt genus. Pluralis saknas, likaså best. species —
trots målets förkärlek för best. form i övrigt. Där denna
eljes förutsättes, måste man reda sig med den obest. formen:
hada pet 'den där maten', h4pa, drak 'det här drickat'.
Dylika substantiveringar ha tydligen uppkommit i
det syntaktiska sammanhanget. Då infinitivmärket
'till' (även o, vilket mera understryker avsikten) utelämnas,
vilket ofta sker i Närpesdialekten, har infinitiven lätt fattats
som substantiv i sådana fall som: haio na h per ot-ma far?
hgj na per ot-ma far? 'har ni något att göra åt mig
här?'
På liknande sätt ha nog formerna på -as, ase ursprungligen uppstått. Jfr: har-at na t moaks? har-at
na medtas? 'har du något att måla?'
Fallen av substantiverad aktiv infinitiv äro dock för sporadiska, till betydelse ock form för oenhetliga ock ofullständiga, för att man med stöd av dem skulle kunna draga några
principiella slutsatser. Annorlunda förhåller det sig med
bildningarna på -as, -ase. Ur funktionell synpunkt
böra dessa, i alla fall vad beträffar de österbottniska
dialekterna, noga skiljas från värbets n.ominalformer.
Därtill berättigar ock tvingar det faktum, att de, som
ovan visats, förmå uppbära substantivets alla väsentliga funktioner. Vi ha med andra ord att göra med
en ny princip för bildande av nomina actionis av värb.1
1 Noreen, Vårt Språk V: 447 ock 449 betraktar ande-abstraktet som
en värbal böjningsform, främst på grund av att det representerar
en mycket allmän ock regelbunden bildningsprincip samt har en
med inf. semologiskt likvärdig innebörd. Samma ståndpunkt intager Tamm, Avledningsändelser s. 31 ock, som det synes, även
Götlind, Västsv. ordbildning s. 44 (jfr däremot Cederschiöld, Verbalabstrakterna s. 5 ock s. 16 not 1). Ur dessa synpunkter — ock de
innefatta väl det väsentligaste —är.åsikten till fullo grundad.
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6. Bildningarna på -as kunna, som redan påpekats, uppträda hos de allra flästa värb. Med hänsyn till mängden av
dem tjänar det därför till intet att helt ock hållet avtrycka
den exempelsamling, varpå uppsatsen grundar sig, hälst som
bildningssättet alltigenom är detsamma ock förteckningen i
alla fall inte kunde göra anspråk på fullständighet. Ett ändamålsenligare tillvägagångssätt är det då att försöka fastställa,
hos vilka vårb typen på -a inte förekommer. Så vitt förf,
kunnat finna, är det blott en del deponentier, som med säkerhet inte, bilda de ifrågavarande substantiven.
I Närpes utgå verba deponentia av st. ock II sv. konjug. i
inf. på -as (pret. o. sup. -ast, i andra mål på -is, -ist) 1, ex.
bde„s, pres. ballast, sup. bdast. Till sådana kunna substantiv
på -as inte bildas, men väl till deg motsvarande aktiva formen,
om sådan finnes: 9avbdas, -asa 'ätande, -andet', även 'mindre
måltid': bd 9av 'bita av', 'äta litet', Då deponens i allmänhet
har reciprok eller reflexiv betydelse, särskilt i fråga om transitiva värb, är det ganska klart, att as-bildningen på grund
av dess allmänna egenskaper skall associera sig med den aktiva
värbformen. Finnes- en sådan inte vid sidan, i vilket fall
betydelsen är intransitiv ock aktiv, så äro åtminstone deponentia med saksubjekt eller med det opersonliga ha, a 'det'
förhindrade att bilda as-former, ex. m9s adas bot 'försvinna
Med lika stort, om inte större skäl kan bildningen på -as, -ase anses
som en värbal böjningsform, i det den har just liknande egenskaper
som de ifrågavarande ock dessutom ju bokstavligen är en "böjlig infinitiv". Noreens tärm "gerundium" passar förträffligt även här. Men
ur strängt formell ock funktionell synpunkt kan as-abstraktet
inte frånkännas. sin utpräglat nominala karaliter. Med en sådan
utgångspunkt torde ingenting hindra, att elementet -as kallas suffix.
— Till Noreens påpekande (anf. arb. s. 447 not 7), att ingen tvekat
att uppföra komparativen som en beståndsdel av det normala adjektivparadigmet, ehuru många adjektiv sakna komparativ, kan anmärkas, att adjektivet inte, liksom värbet i förhållande till dess
ande-form, övergått till en annan ordklass ock dess funktioner
genom "böjningen", d. ä. komparationen.— På snarlika grunder som
de ovan anförda kunde de aktionella abstrakterna på ,on i ösv.
(se följ. kap.) anses vara värbformer.
.
Se för övrigt Hultman § 7.
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småningom', om lyte 1. sjukdom. Då icke häller inkoativa
värb på -na synas uppvisa as-abstrakter i någon större skala,
så har även det sin naturliga förklaring. I riksspr. kan väl
en bisats som att hon insjuknade i vissa fall utbytas mot uttrycket Minnes insjuknande. En motsvarande omskrivning i
Närpesmålet är omöjlig. Detta har sin grund däri, att betydelsen hos ett supponerat as-abstrakt i detta fall inte medgåve den genom bestämningen företrädda subjektspersonen
någon aktiv delaktighet i det skeende, abstraktet skulle uttrycka. Inkoativet jämte dess ande-form betecknar ju ett
händelseförlopp, som utspelar sig utan någon aktiv medvärkan
från subjektets sida, medan handlingen hos as-formen direkt
utgår från eller utföres av den person, som bestämningen
representerar (d. v. s. subjektet i en utvecklad sats), ex.: kasa
hanacs 'det att hon ligger', Asyrasa hans 'det att han skär'.
I andra syntaktiska sammanhang torde något enstaka inkoativvärb dock vara kapabelt att bilda as-substantiv, ex.: ha va
onyodd (även onodd), a-v brad utt hova da, to a wot soda
&avd; ha vs4,,so kart rna Urasnasa 'det var onödigt, det (= att)
vi bredde ut höet i dag, då det vart så där duvet; det blir
så klent med torkandet' (egentl. 'det torkar ock ljusnar dåligt':
basan, pres. bkasnar 'torka ock ljusna på grund av solens ock
blåstens invärkan', om hö ock säd).
•
I övrigt har jag inte kunnat finna några absoluta inskränkningar av bildbarheten. De deponentia, som synkoperat mellanvokalen 1, ha åtminstone i Närpes fattats, som om -s tillhörde
stammen, ock kunna följaktligen bilda former på -as: blusas,
-asa 'tiggande, -andet': bag' (pres. bals 1. basar, pret. o. sup.
bast) 'tigga', jfr fsv. betas; sasas, -asa 'det att man sätter
sig' : sas (pres. sas 1. sasar, pres. o. sup. gast) 'sätta sig', jfr
fsv. stetias. Värbet syns (pret. soggst, sup. soggstk, väl med
analogiskt infört o, sålunda sannolikt av *sonst med n>
gg på grund av övergångsartikulation) har, beroende på den
passiva betydelsen, dock inte någon form på .-as. Men betecknande är, att t. o. m. värb med så förtunnad betydelse
som jälpvärb, ska 'skola', vedi• 'varda' o. s. v., åtminstone till1 Hultman

§ 67.
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fälligtvis kunna bilda värbalsubstantiv på -as, -ase : a-at mun
at vadm an? — nå, man ta-ska ga nu. — tåt skits bar
gir fiul ftikv 'har du varit efter ved(en) än?
ladon °av,
— Nej, men jag skall gå nu. — Ditt "skolande" får jag leda
till (får jag nog av), jag går väl själv'; h&n staagon facb
an? — nå,, man hon vO,rioip, kwa a hdar. — adel vakas, ha la
paegar vak°, ha. 'har ni stugan färdig än? — Nej, men hon
blir nog, vad det lider (= småningom). — Edert "blivande",
det är pängar värt, det'.
7. Vad vidkommer as-substantivens geografiska utbredning,
så äro förhållandena — med reservation för nyanser i betydelse ock funktion — likartade över hela Österbotten. Förf.
har själv konstaterat detta för följande områden: Lappfjärd i
söder—Malax i norr; Korsholm, Höstves; Maxmo, Österö.
För Kvevlaxmålet har jag (ur en ." byralla", ingående i tidningen Samarbete n:o 4 1937 ock signerad Bråor) antecknat
följande exempel: "tå di ska ha stjilda skåovar fö springase
å na aar fö stjiidase" 'då de skola ha skilda skor för att
springa ock andra för att gå på skidor'; "int kann an sej, he
iidråttase ji ti na skada" 'inte kan man säga, att idrottandet
är till någon skada'; "tykkä du, e je jyklase, di haa se föri nu
ji ti na nytta?" 'tycker du, det där gycklan.det, de ha sig före,
nu är till någon nytta?' "tå di mjuukar åpp se me spårttase"
'då de mjukar upp sig med sport' m. fl.
Folkskolläraren Uno Högnäs skriver på förfrågan följande
om målet i Nedervetil, Norrby: "Ord sådana som båånuppfödasä ("barnuppfödning"), soopasä (sopandet) uppträda endast
i best. form, men kunna väl mottaga attribut ock ingå i
sammansättningar. För att bevisa, att dylika sammansättningar äro ytterst vanliga ock förekomma hos de flästa värb",
meddelar han följande exempel: "Hit ä råssk mytji broåkasä
mä herrskapsbåånatå oppfödesä o oppfostrasä. 0 daan i ända
är ä äinan havergröitkookasä, springas, trappasä o hyssyttasäl,
juså ä sku vara frågan om äin prins" 'det är särdeles mycket
bråk med härrskapsbarnens uppfödning ock uppfostran. Ock
1 Finsk avledningsändelse.
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dagen i ända är det ett enda havregrötkokande, springande,
trappande ock hyssjande, som om det vore fråga om en prins'.
Vidare: karas gröitkookasä, 'karlarnas grötkokande', lang väntasä, 'långt väntande', timn farasä 'ditt farande', sånderstjärasä,
'sönderskärandet'. Ur Högnäs' "byrallor" (Gamlakarleby 1936)
äro följande exempel hämtade: "Jussi ha rekord bå i gräftasä
å itasä" (s. 20) 'Jussi hade rekord både i gräftande ock ätande';
"men för lysskasti fick an kaptens rang" (s. 32) 'mon för
löskandet fick han kaptens rang'; magårksröikasä (s. 35) 'niahorka-rökandet'1; "så hörst ä äin langan suck å morrasä" (s. 62)
'så hördes det en lång suck ock morrande'; soppkookasä s. 72;
"mä minder hoppasä å knällasä, vaal an ju hungrå" (s. 76) 'med
mindre hoppande ock gnällande blir man ju hungrig'; "ätt ä
vaal dyyr skådasä" (s. 97) 'att det blir dyrt skådande', o. s. v.
Av exemplen ser man, att Nedervetil-bon inte häller i fråga
om dessa bildningar kan hålla sig till genus. Angående avsaknaden av obest. form se förf. Folkmålsstudier II, s. 135.
Med avseende på de sydfinl. målen måste jag nöja mig
med de knapphändiga uppgifter av Vendell ock Hultman,
som citerats i början av uppsatsen. Endast det kan tilläggas,
att, enligt vänligt meddelande av fil. dr. V. Solstrand, assubstantiveringar i best. form förekomma i åländska skärgården, ex. fiskase : fiska. Synbarligen är substantiveringen,
där den förekommer, ännu inte fullbordad. Det vore i alla
fall intressant att se, om förhållandena inom den korta tidrymden av några decennier utvecklats.
Slutligen bör framhållas, att det abstraktbildande ande-suffixet inte förekommer i Närpesmålet 2, knappast häller, åtminstone inte i någon större utsträckning, i övriga österbottniska
folkmål, men väl — enligt uppgift av Solstrand — i nyländska
dialekter. Fil. kand. B. Mårtensson bekräftar detta för biljendalmålets vidkommande (ö. Nyl.) ock meddelar följande
exempel: tar blal akt Ma sprtyand 'där blev ett sådant (fas1 Mahorka, ryskt ord, bet. en dålig tobakssort. Sak ock ord
ha väl kommit från Ryssland.
Men väl användes pres. part. substantiviskt i vissa uttryck i
målet, en sak som det nu inte är tillfälle att närmare gå in på.
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ligt) springande'. ha va ag gromt figtand 'det var ett grymt
skjutande'.
Ett annat märkligt förhållande är, att de sydösterbottniska,
målen äro synnerligen fattiga på sådana, i nusvenskan rikligt
förekommande "korta" abstrakter med neutralt genus som
t. ex. gnabb, jänk, klink, slams o. s. y.' Bildningarna på -as,
-ase härska här tämligen enväldigt.
,
Sin omedelbaraste förklaring synes as-typens starka frekvens
i österbottniskt folkspråk sålunda hava i lättillgängligheten
ock behovet.

II. Värbalabstrakter på -on.

1 sin avhandling pro gradu, "Verbet och dess böjning i
Närpesmålet" (1932, ej publicerad) redogjorde förf. i all korthet för en nominal bildningstyp inom nämnda dialekt, som i
Mer än ett avseende är anmärkningsvärd. Bland de få exempel, som anfördes, voro:
byg014 'under reparation': stovkor la bygon 'stövlarna äro
under reparation": byg sv. 2 l'bygga', 2'nparera'.
lagon = föreg.: lag, pres. lagar 'laga', 'göra'.
4 kwason: kn4v4n a kwason 'man håller på att vässa kniven':
kwe,s sv. 2 'vässa'.
4 varmon 'under Uppvärmning': a sat mme,san varmon 'jag
satte mjölken att värmas' — noggrannare: så att eller där
den värmes.
Bildningarna, som fördes till klassen värbalabstrakter, karakteriserades i avhandlingen på följande sätt:
"Den [bildningen] består av den aktiva infinitivstammen
ock ändelsen -on, varav n egentligen är bestämd slutartikel,
samt föregås av prepositionen
Är stamvokalen Ursprungligen kort, förblir den kort, ex. } lagon : lag, pres. lagar 'laga'.
Den obestämda formen saknas, ock betydelsen är vanligen
passivisk. Bildningen finnes veterligen inte omnämnd någönstädes i vår vetenskapliga _folkmålslittertitur."
i Cederschiöld, Verbalabstrakterna s. 101 ff.
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Ifrågavarande värbalabstrakter, som nu tagas till förnyad
granskning, äro sålunda enligt förf:s mening att betrakta som
inte fullt utbildade svaga feminin.er.1 Det är de svenska
värbalabstrakterna (nomina actionis) på -a (av eller motsvarande urgerm. -ön), som här närmast stått som mönster. Denna
bildningstyp, vars rötter sträcka sig ända till gemensamt germansk tid, fick sin rikaste utveckling på nordisk botten. I
fsv. är typen rikligt företrädd hos både starka ock svaga
värb2, ock senare har den erhållit tillskott dels 'genom nybildning, dels genom lån. Dylika abstrakter kunde även
sedan germ. tid bildas till adjektiv ("adjektivabstrakter"). Enligt Cederschiöld, Verbalabstr. s. 85, är det abstraktbildande
a-suffixet inte längre produktivt i det nusvenska riksspråket.
Att inom berörda substantivklass utpeka någon ordgrupp,
som påvisbart givit det direkta upphovet till de abstraktbildningar i Närpesmålet, vilka äro föremål för vår uppmärksamhet, är ett vanskligt, om inte omöjligt företag. Vill man
— med all reservation — våga ett förslag, kunde man kanske
tänka på sådana substantiv, som till följd av betydelse eller
användning relativt ofta kommo att stå tillsammans med preposition, ex. fsv. goma 'uppmärksamhet', 'vaksamhet', 'tillsyn',
'vård' m. m., för vilket Söderwalls ordb. upptager ett flertal
belägg innehållande uttryck med prepositionerna af, i, owir,
wm, wndir, äptir; nsv. i knipa, i klämma o. dyl. Motsvarande
uttryck i Närpesdialekten, som självfallet närmast komma i
fråga, saknas ingalunda: lyomon, kmpon, kNemon (med
förallmänligad oblik form, i obest. form med apokoperad slutvokal: y)09,i, kmp, khem). Men vad som skiljer bildningarna
1 Denna uppsats insändes, huvudsakligen i det skick, vari den nu
föreligger, den 15 jan. d. å. till Sv. litt.-sällsk. i Finl. Vid ungefär samma tidpunkt utkom sista numret för 1936 av tidskr. "Budkavlen" (Åbo), där 0. Ahlbäck i samband med vissa participformer i korthet berör typen på -on. Detta har föranlett mig till en
mindre uteslutning. Jag vill endast tillägga, att uttalandet ang.
avsaknaden av assimilation eller bortfall av d i förbind. nd i ösv.
particip t. v. torde få formuleras mindre kategoriskt. Saken har
numera även berörts av V. Jansson i AnFil. 1937, s. 87 f.
2 Olson, Appellativa § 67.
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på -onl från de "egentliga" värbalabstrakterna av liknande
slag, så att de bilda en tydligt avgränsad grupp för sig, är
dels deras ofullständiga formbildning ock deras inskränkta syntaktiska användning, dels även en skiljaktighet i betydelse.
Som redan nämnts, uppträda de ifrågavarande värbalsubstantiven alltid i best. form. Till belysning härav må erinras
om, att det österbottniska folkspråket i allmänhet visar en
stark tendens att, avvikande från riksspråket, favorisera den
best. formen; jfr härom en uppsats i Folkmålsstudier II, s.
134 ff., där förf. söker — dock beträffande de abstrakta substantiven ofullständigt — påvisa principerna för denna användning; jfr även, att (det lägre) riksspråket i en del liknande
uttryck föredrager best. form, ex.: "i fyllan ock villan" (adjektivabstrakter). Slutligen hänvisas till de bildningar, som behandlas i nästa kapitel.
Bildningarna på -on förekomma endast i förbindelse med
preposition, vanligen i, mera sällan ur. I det förra fallet står
som predikatsvärb ett värb, som betecknar ett placerande,
läggande (avsikt, riktning) eller ett befinnande, ex.: lag
kona
ma.2,ton 'laga (föra) korn för att mältas'; ro,apn la x
mg/ton 'rågen håller på att malas'. I det senare fallet anger
värbet ett avlägsnande: ,,Gt tow me/tan tur varmon 'jag
tog mjölken ur uppvärmningen' (oöversättbart, egentl.: ur tillståndet att vara stadd i uppvärmning; se för övrigt förteckningen nedan). Utom dylika advärbiella uttryck kan on-substantivet inte användas. Det har, annorlunda sagt, inte
förmått helt lösrycka sig från värbet till ett självständigt appellativum.
I vida högre grad än det motsvarande fullt utbildade abstraktet har formen på -on bevarat värbets aktionalitet. Associationen mellan värbet ock substantivet är så stark, att det
senare, om inte formellt så dock innehållsligt ock funktionellt,
1 De kallas så för korthetens skull, ehuru också övriga svaga
femininer i best. form sluta på samma -on.
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närmast gör intryck av att vara endast en böjningsform till
det förra. Vad som avses härmed, kan måhända bäst klar
göras med ett exempel. Översätter man /a se t vatna z. varman (sv. m. = riksspr. värme)' med 'jag satte vattnet, där det
är varmt (i värmen)', så återges /a sat vana varmon lämpligast med 'jag satte vattnet, där (så att) det värmes', alltså
med en finit form. Även i det fall, att det "egentliga" (äldre)
substantivet tillhör samma bildningstyp som det på -on, existerar betydelseskillnaden i följande exempel: tork, -on svf.
'torka, torrhet' (i riksspr. av vb. torka 1. adj. torr), men: solsan
torkon 'sockorna (strumporna) hålla på att torka(s)' eller
noggrannare: 'strumporna äro lagda så, att de torka(s) som
bäst'; stobs2n a tamt rotan är ungefär detsamma som stot,s2n
tam2 rogon 'stocken har tagit röta' (rot, rotan svm.; roll, -on
svf. 'ruttenhet, förruttnelse', gamla bildningar), att jämföra
med lina a rolton 'linet rötes som bäst' (: rolt sv. 2 'bringa
till förruttnelse'). Om abstraktet i dessa fall skall anses som
nybildning i prepositionsuttrycket eller om det har sin betydelse genom analogisk påvärkan, kan jag inte avgöra. Möjligen är det just prepositionen, d. v. s. värbalsubstantivets
advärbiella användning, som medvärkar till upprätthållande
av den intima betydelsekontakten mellan on-bildningen ock
det Motsvarande värbet.
Utmärkande för betydelsen hos formerna på -on är vidare,
att den vanligen är passiv, det vill säga de motsvaras av
en passiv värbform i en utvecklad sats. Detta gäller främst
bildningar hörande till transitiva värb, ock av sådana bildas
de allra flästa av dem, ex.: a na bravo vanton? 'väntas något
brev' eller 'är något brev att vänta'? /a-a man ma o„edan
mcdron 'jag har varit med (fört) säd att malas'. Jfr vidare
exempelsamlingen nedan, ock vidare det liknande förhållandet
hos (n)ing-formerna i riksspr., delvis även hos dem på -ande,
-ende. Är det till grund liggande värbet både transitivt ock
intransitivt, synes passiv ock aktiv betydelse kunna växla
Exemplet är så till vida haltande, att värme är avlett av adj.
varm. Från nusvensk synpunkt associerar det sig dock i första hand
med vb. värma.
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allt efter sammanhanget, om en åtskillnad i dylika fall överhuvud taget kan göras (jfr dowdon nedan).
I några fall är den aktionella betydelsen inte så utpräglad.
I uttryck av typen ga skrylon, ~lon, brakon m. fl.,
ävensom z• knuoon, ock k5:emon (det sista dock ofta i sinnlig bemärk.) användes ordet på -on företrädesvis i överförd
betydelse. Uttrycken
knokon,
smaken (lindrigt berusad)
m. fl. beteckna närmast ett sinnestillstånd.
Själva fördelningen av de olika betydelsenyanserna (aktiv,
passiv osv.) bland abstrakterna på -on sammanhänger sålunda
huvudsakligen med de motsvarande värbens betydelse ock
aktionsart i varje särskilt fall. Men den intima betydelseberöringen med värbet, ävensom ofullständigheten i formbildning ock funktion bero naturligtvis ytterst på on-formernas
egenskap av att vara nybildningar.
Hos några av de i förteckningen nedan upptagna bildningarna uppträda konkret ock abstrakt betydelse vid sidan
av varandra, i vilket fall även obest. form förekommer (ex.
blrog, -on, bog, -on). Det kan vara svårt att säga, vilkendera
som är den primära. Möjligheten av parallellism är inte häller
utesluten. Är den konkreta användningen av gammalt datum,
är det ju inte osannolikt, att denna är primär: lag bkok,ton
'lägga i blöt', men ha kom bkokton 'det kom räge jfr isl.
bleyta svf. 'noget blodt' m. ra, (Fritzner). Å andra sidan
ligger en utveckling från abstraktum till konkretum, som ju
är den vanligaste, här mycket nära till hands. I ett exempel
som t,a har lolpm byogon 'jag har lokan, så att 1. där den
böjes' fattas betydelsen lätt, som om den vore: 'i det (den
inrättning) som böjer'. De ifrågavarande abstraktbildningarnas
säregna användning i satsen är ägnad att underlätta en sådan
utveckling.
Med avseende på grundordet äro bildningarna på -on, som
av redogörelsen framgått, d ev ärb ativa. Några enstaka av
dem kunde visserligen formellt tänkas vara av denominativt
ursprung, men i betraktande av betydelse ock funktion är
detta dock högst osannolikt.1 En övergång från svagt maskui Jfr dock torlson s. 179.
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linum till svagt femininum, en i fin1.-svenskan välbekant
företeelse (ex. kälke > Ulka% kan inte gärna ha förekommit
i Närpesmålet, då ord av det förra slaget i best. form utgå på
-an, ord av det senare på -on, ex.: varman svm., i varmon
svf. Endast ett undantag har jag påträffat: vakn : adv.
vak 'väl'; ha got t vakon 'det blev drygt, litet för mycket';
ham,mat v. 'han mätte med råge'. Endast i fråga om form,
men inte i fråga om betydelse hör det till on-typen.
Att formulera någon regel för vilka värb som i fråga om
typen på -on lämpa sig som grundord, låter sig inte göra.
Men kasta vi en blick på exempelsamlingen, som beträffande
de fullt stabiliserade fallen i Närpesmålet torde vara närapå
uttömmande, se vi, att de flästa värben ha kausativtdurativ betydelse. Vi urskilja vidare, att flertalet av
dem hänför sig till de vardagliga sysslornas krets.
Av sammansatta varb upptager förteckningen blott: ramz,,teron 'under rengörning' : ramper 'rengöra'. De intransitiva
värben tyckas, som nämnts, vara mera obenägna att bilda
substantiv på -on. Därmed stämmer också väl överens, att
inkoativern.a på -na inte uppvisa ett enda säkert exempel.
Jag övergår nu till att meddela exempelsamlingen från
A. Närpes:
t biton 'i blöt', även med prep.
har brr bodon
ot-da 'jag har bröd i blöt åt dig'; la atedan tar bbnton
'ta kläderna "ur blöt" :
sv. 2 'blöta' — även konkret.
bra/con, endast i uttr. ga bra/con 'få stryk, bli övermannad',
'gå sönder', 'gå på tok', 'gå om intet'. ko)rb 9,(3v dom pe(g)
2' bra/con? 'vem av dem förlorade?' skrtndan lte(g) bra/con
'skrindan gick sönder', no, halmanshan41m-dan pe(g) t brakon 'nå, hemmanshandeln (köpet 1. försäljningen) din gick
om intet' : brak, pres. brakar sv. 1 'braka', 'gå sönder',
'brista', även 'pedere'.
brygon 'under bryggning': hur na dra,k? vt har t bryegon
som bast 'har ni något dricka? Vi hålla på ock brygga som
bäst' : brseg sv. 2 'brygga'.
Genom generalisering av fsv. ackus.
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bygon 'under reparation': stovkor a bygon 'stövlarna äro
under reparation': byg 'lappa, reparera', även = hsv. sv. 2.
byogon 'för att böjas', ex. om lokträ, skida, med o. dyl.:
ska Mag na rolynspryilor o set brgon t na lokar 'vi ska'
hugga några unga rönnar och sätta (dem) att böjas till några
lokor': byog sv. 2 'böja'; även konkret: ställning för böjande
av nämnda redskap. Den bestod Vanligen av i en stockvägg bågformigt inborrade träpluggar; enl. belägg hos Vendell ock Wessman ganska allmän i Finl. Orden borde i
Närpes ha bevarad diftong By.
dotydon, ex. hav sutrkakor dowdon 'hava surkakorna (limpor)
för att ångas (d. v. s. så fort de tagits ur ugnen, bestryka
dem med vatten ock lägga dem i ett övertäckt tråg); även
ta tar d. I överförd bemärk.: han a d. 'han är ovärksam,
avsigkommen': dowd sv. 1 'koka, sjuda, ånga långsamt',
'lukta illa', 'pedere', i överförd betyd. 'vara ovärksam'.
Post htadan garvon 'jag har fört huden att gargarvon:
vas': garv sv. 1 'garva'.
gradon 'brödet gräddas som bäst' : grad
gradon: brr
sv. 1 'grädda'.
havlon: v gotar lag brodan havlon 'vi måste föra bräden
att hyvlas' : haval, pres. havlar 'hyvla' — tillfällig bildning.
hotaton 'jag värmer (baddar) be2 hokaton: a har hma
n(et)': knot sv. 1 'värma, badda' (flere betyd. hos Wessman).
kkomon 'i klämma', även mr k.; med alla former: kkom, -on,
-or, -or sv. f.: N•om sv. 2 'klämma, krama'.
kkamaton, med samma betyd. ock funktion som föreg. Utvidgad form, möjl. i anslutning till khon at 'klämma efter'
(ngn).
kbpon 'under tillklippning': khe sv. 2 'klippa' — tillfällig
bildning.
kmpon 'i knipa', 'där det kniper': knly st. vb. 'knipa' —
även i obest. form.
k. : kn9ak, knokar 'knoga,
3 knokon 'lindrigt berusad': va
streta'; kno,ak o siap 'supa smått'; jfr Wessman s. 381 Nyl.
2222t knokan svm. 'mitt i fyllan'.
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knapon 'skidorna hålla på att böjas'
x knapon: fisxdan a
(mellan klotsar), ta mr k. : knap sv. 2 tr. o. intr. — knap op
hava! 'sträck upp huvudet!' ~lan knapar fa lita 'medarna
äro för litet uppåtböjda'.
kokon 'under kokning': kok sv. 1 'koka' — tillfällig bildning.
kwason: poetkan la x kwason 'pålarna vässas som bäst': kwas
sv. 2 'vässa'.
lagon 'under utförande': zi,a har an bsarfutkar lagon nr-an
'jag har ett par kärrjul att göras när (hos) honom' (= han
gör åt mig) : lag, lagar 'göra'.
sat ly,uon 'vattnet är satt så, att det svagt
vana
värmer' : lyky sv. 1 'svagt uppvärma'.
vx gotar lag x makon 'mjölet är slut,
mon: nwo8ka
vi måste laga (= föra) att malas'; nedan a mon 'säden
males som bäst' : ms& sv. 1.
mylon, i uttr. ga mylon 'förlora i handgemäng, besegras':
myl sv. 1 'krossa', 'trubba till'; snamylas 'kasta snöbollar
på varandra'; även 'ge ngn stryk': kom htt, ska-at vak myla
*korn hit, ska du få dig'. Jfr nzybn i nästa kap.
markon 'under måttagning', om kläder: mark sv. 2 — tillfällig bildning.
maiton 'för att mältas 1. gro': kona la ma2,ton 'kornet är
lagt att mältas; lag x ma.2,ton 'lägga att gro' (för att pröva
sädens grobarhet) : malt sv. 1 'mälta', 'gro'.
pkxgon: skowan a pkxgon 'skorna pliggas som bäst : phg
sv. 1 'pligga'.
x prason 'under prässning', om kläder: pras sv. 1 'prässa'.
ramron 'under rengörning': ram_xer (lok, iot) 'rengöra'.
skrylon, i uttr. ga skrylon 'få stryk, bli övermannad': so
Una-an starkas ma-an, ma,g,gostu valt, so pe(g)-an skrylon
'så började han styrkas (slåss) med honom, men gosse du
vet, så tappade han' : skryl sv. 1 'skrynkla, tufsa till',
i överförd bem. 'besegra' : la-ska skryl-da a 'jag skall ge
dig jag'. — Jfr skrylxn.
skrrdon 'för att skrädas': vx-a laga na kon x skrodon 'vi ha
lagat (fört) något korn att skrädas' : skned (skred) 'skräda'
— tillfällig bildning.
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t skradon: trotjon
skradon som bast 'tröjan sys som bäst':
skred sv. 1 'sy grovt' — tillfällig bildning.
spaton 'i klämma', 'i trångmål': kom t spaton, även ukr s.:
sptet, s_patar tr. o. intr. sv. 1 'tränga' m. m. Obestämd form
förekommer också stundom.
t sttkon 'under stickning': sokan at sttkon 'strumporna stickas:
sttk st. vb. — tillfällig bildning.
t stalkon: puta ta, t stalkon nut 'köttet stekes nu' : stagg sv. 2.
svalton ock svakon 'under avkylning': a-et sat mtaknan
svakon an? 'har du satt mjölken att svalna ännu?' : svart,
svarar tr. o. intr. 'avkyla(s), även dep. svaks 'svalna'. Formen med långt a är väl påvärkad av inf. eller av det till
grund liggande adj. svak 'sval'.
somon: har-at naon kkantgg dar t syamon 'har du någon
klänning där att sys' : syin sv. 1 'sy'.
sva3,ton: han har lustan rakttl svallon t handa skalot hagansan 'han har hästarna riktigt att svälta i den där skalliga
hagen sin' : sva.2,t sv. 2 'svälta'.
torkon 'under torkning': boksor hteggar torkon 'byxorna
hänga så- att de torka'. Troligen samma ord som tork, -on
f. = hsv. med intimare anslutning till värbet tork sv. 1.
t tymon 'under renovering': htåsa pteda v44som nya an, bara
vt-a hatt-a t tymon na-lata 'den här velocipeden blir som ny
än, bara vi ha (låtit reparera) reparerat den något litet' :
Nu, vanl. med prep. op sv. 1 'snygga upp, reparera'.
tteton 'under tätning': ttnon at tteton 'tinan tätas' (fylles med
vatten, så att den sväller ut) : tt sv. 1 'täta'.
vakon 'i drygare mån': adv. vak 'väl'.
t vanton: a-al f9ei na amirtkabratv nta? na, a fte(g) t for
megnan, so la har tnt na vanton nuc 'har du fått något
Amerika-brev nu? Nej, jag fick i förra månaden, så jag
väntar inte något nu' : vant sv. 1 1. 2.
varmon: la har t varmon ot-kakvan 'jag håller på att värma
[dricka] åt kalvarna', även ta tar v. : varm sv. 2 'värma'.

Från övriga ösv. dialekter kunna endast ett fåtal exempel
meddelas. De äro:
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Nordfinl. dial.
bkokoton 'i blöt', Korsholm (egen uppt.); ;20.,a kom t biroyton
'jag hamnade i det våta' Wessman s. 61 Munsala, här liksom
ofta annanstädes konkret.
brakun: ga z brakun 'lida förlust, tappa' Petalax, Vörå, med
apokoperad artikel i Malax ock Maxmo : ga z braku 'gå
sönder' Vendell.
t Mufflon, se s. 182, Korsholm (egen uppt.).
smakon 'berusad', Korsholm (egen uppt.).
speton 'i trångmål' Wessman s. 295 b Petalax. Vendell s.
913 a anger spel svf. utan pl. 'trångmål' för Petalax ock
Malax.
tralon 'berusad' Korsholm (egen uppt.); jfr tran s. 188.
vigton 'berusad' Korsholm (egen uppt.); Petalax ds. enl.
Wessman s. 537 b.
varmon 'under värmning' Korsholm (egen uppt.), se s. 184.
Sydfinl. dial.
bloyton: sat linat bloyton 'sätta linet i blöt' Sibbo Wessman
s. -61 a; sät i bloton Nagu Vendell.
malto svf. ut. pl.: lag t malto 'lägga att mältas' Ny]. Wessman.

III. Värbalabstrakter på -in.
Exempel på de bildningar, som här skola granskas, äro:
t charm 'lindrigt berusad': &ur sv. 1 'susa dovt, bullra'.
t daltn ds: da/ sv. 1 'gå hållningslöst'.
De i dessa uttryck ingående substantiven bestå av värbets
presensstam ock bestämda slutartikeln -in. Könet är maskulint.
Ehuru de äro nybildningar, representera de lika litet som
formerna på -on någon ny princip. Till sin art äro substantiven på -in, som de här kanske något oegentligt kallas, att
jämställa med t. ex. nsv. glimt, duns, smäll osv., om vilka
Hellquist säger, att de uppkommit genom stympning av grundordet, d. ä. genom avlägsnande av infinitivmärket -a.1 Ur
Ordb., Ordbildning, s. Luv.
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det nutida språkets synpunkt är detta riktigt. Historiskt sett
äro substantiven på -in (liksom glimt osv.) att betrakta som
unga avläggare till den urgamla ordbildningsprincip,
som gett upphovet åt de germ. maskulina abstrakterna på -a (ieur. -o), vilka redan ur fornsvensk synpunkt
äro suffixlösa ock sedermera i mån av nybildning analogiskt
uppkomma; ex. germ. '3anga- m. 'gång' : *Bangan 'gå'; fsv.
dus i uttrycket "i fullan dus" 'med larm ock stoj': *dusa i
da. duse 'surra' m. m. (jfr nsv. "i sus ock dus", sv. dial.
dus 'dån, susning). Angående typens vidare öden se Olson,
anf. arb. § 65.
Till sin betydelsefunktion äro bildningarna på -in nomina
actionis. Syntaktiskt fungera de precis på samma sätt som
de i kap. II behandlade orden på -on. De stå tillsammans
med en preposition, vanligen i, ibland ur, ock beteckna en
belägenhet eller ett sinnestillstånd. Någon annan användning
ha de inte.
Med avseende därpå, att värbalsubstantiven på -in (ock -on)
uppvisa endast best. form, kunna de jämföras med en grupp
ord med liknande egenskaper i riksspråket, ex.: ta till schappen,
vara på luffen m. fl. Se vidare förteckningen hos Cederschiöld, Verbalabstrakterna s. 100. Möjligen härröra dessa
från dialekterna. Deras låga stilvärde tyder därpå. Jfr även
vad som i denna punkt ovan sagts om bildningstypen
på -on.
Alla fall, som finnas i den visserligen inte tillfyllestgörande
-exempelsamlingen nedan, äro devärbativer. Grundvärbet,
oftast intransitivt, har durativ betydelse, ibland med en
iterativ-intensiv nyans. Det hör vidare i de flästa fall
till den onomatopoetiska sfären, ock grundbetydelsen uttrycker något karakteristiskt i rörelsesätt eller beteende. Härmed står i samband, att abstraktet till dessa
värb utgör en humoristisk-eufemistisk beteckning för
berusat tillstånd. Ex: knyoltn, snztttn, t svann, t snutnn, kwartn, traltn, vtgOtn, alla med betydelsen 'lindrigt
berusad' (se vidare nedan). Vid daltn ock nulstn häftar
-en nedsättande biton, vilken finnes redan hos värbet. Ur
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betydelsesynpunkt fullt jämförbara med de nu nämnda äro
några av abstrakterna på -on: tralon, megkon, ävensom
smakon ock knokon. I de två senare fallen kan värbet
dock redan hava betydelsen 'supa smått' (se ovan). Semologiskt ock funktionellt hör hit också t do,itn, ex. ltg dtst.im
'vara nära döden', även 'vara ovärksam, avsigkommen', ehuru
bildningen är denominativ ock väl av äldre datum (: fsv.
dopar m., jfr fsv. dozlor f. pl. 'dödskamp', vida spritt i ösv.
.dial. i liknande betydelser, Vendell).
A. Närpes.

.t dalat 'lindrigt berusad': han per tnt net ana ag,gar &dm
fo dagan, hand anar 'han gör inte något annat än stryker
omkring berusad för (hela) dagarna, den där' : dal sv. 1
'gå hållningslöst, vanka'.
dutrtn 'berusad': tut valt, 96192 halmkoka val•-an i dutrtn, o ha
rakttt 'du vet, av hemkokt blir man illa berusad, ock det
riktigt' :• dutr sv. 1 'ljuda dovt', 'susa i öronen'. Enligt
Vendell ock Wessman har vb i Nyl. även bet. 'svira'.
k kolonn 'i halvvaket 1. oredigt tillstånd': la-at t horin, ab?
'är du oredig, yrar du, eller'? Även i sms : somnhoyytn
'i yrvaket tillstånd' : hoyy sv. 1 'yra, tala osammanhängande':
enl. Saxån av fi. hourata ds.
2- my/2.n: ga i myltn 'förlora, bli övervunnen' = mbelon kap. II.
knkooltn 'lindrigt berusad': knyol sa sv. 1 'kura, krypa ihop',
'vrida sig', även dep. knboolas; enligt Vendell bl. a. även
'supa' Nyl.
kwartn 'lindrigt berusad': kwar sv. 1 'vackla, vingla, vrida'
o. dyl. Jfr Vendell virru svf. 'rus'.
k ofstn 'i nödställd belägenhet', 'i trångmål': ha-a now gg bra,
bara a ina 1§,2g8t ok61; man, tut valt, to kom-a i ofstn, fo
cl}Ase va so pyft 'det hade nog gått bra, bara jag inte hade
kört omkull; men, du vet, då kom jag i knipa, för diket
var så djupt'; kombarly klema mr ofsm htson gaegon, so
ler-la tnt om-a 'kommer jag helskinnad ur klämman (svårigheterna) den här gången, så gör jag inte om det'. Även
obest. form ofs förekommer. Ordet hör helt visst till ösv. dial.:
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Vendell, Wessman ofsa 'svalla, slå tillbaka, om böljor'; i
Maxmo skärgård om svåra bränningar i närheten av klippor;
jfr hos Vendell det konkreta ofs stm. 'strömdrag i havet'.
I uttrycket ovan användes ordet sålunda i överförd bemärkelse, men i Maxmo ock kanske även i andra kustbygder
torde det ha den egentliga bet. 'svår belägenhet på havet'.
Jfr vidare ösv. dial. hos Wessman ofsa i betyd. 'överdriva',
ist. ofsa ds samt isl. ofsa 'lyfta uppåt'; ang. bildningssättet
se Hellquist Ark. 14, s. 142.
prasan: btstksor la i prasan 'byxorna prässas', med aktionell
betyd. liksom orden på -on; jfr prason s. 183. : pras sv. 1
'prässa'.
rtulsan 'berusad': va a rtalsan, va' a. 'vara berusad', 'varda
(bliva) berusad' : ratas sv. 1 'rulta', 'bära sig otympligt 1.
fånigt åt'.
smatan 'berusad', torde vara ganska allmänt, jfr Vendell
smitfull m. fl.; hör väl till vb. smita, varom se Hellquist, Ordb.
snakstan 'i avsaknad 1. behov av': v-al snakstan ma paggan,
so sak, tal bara 'varder (blir) du i behov av pängar, så säg
till bara' : snakst sv. 1 'spara på', även 'fika efter'; enl.
Wessman snixta. Hör synbarligen till äsv. snika, varom
se vidare hos Hellquist Ordb. (animirlunda hos Vendell
s. 901 a).
snturan 'berusad' : snutt. sv. 1 'snurra' m.
svaran 'berusad' : svar sv. 1 'flyga upp med sus', om större
fåglar; även 'bära sig vimmelkantigt åt'.
svaran 'berusad' : svar sv. 1 'svira'.
apan, i uttr. ga tapan 'förlora', 'bli besegrad' : tap sv. 1
'mista', 'lida förlust', 'bli övervunnen'.
tran 'i fyllan': tia mo-nia va a tralan, kar 'du ser ut att vara
(egentl. må nu vara) berusad, •karl' : tral sv. 1 'trilla, snurra
runt'; jfr i tralon s. 185. Jfr också ha tralar f6& ~on "det
svindlar för ögonen'.
troblan: han vantravda4ftar, turfa va-an i troblan so begg
'han vantrivdes där, därför befann han sig i nödvuxet tillstånd så länge'; även om andlig nöd : trutbak, pres. trtul_g•ar
sv. 1 'streta ihärdigt, men med klent resultat', även 'grubbla'.
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2negirm 'berusad': 2.e.,92kan, now ve?-an Inegirm 9av h2h9a
iyaka 'jäsiken (lindrig svordom), nog blir man ankommen
av det här ölet' : v2egar, pres. megkar sv. 1 'vingla', 'gå
runt', även tr., stundom 'svindla': ha byn vwak knopm
fa-an 'det börjar svindla (gå runt) i knoppen för honom;
jfr megkon s. 185.
Rörande 'in-typens spridning kan •jag lämna endast ofullständiga upplysningar. Den torde dock, åtminstone i någon
mån, vara representerad inom större delen av det östsvenska
dialektområdet.' Därpå tyda följande exempel, som jag råkat
observera i ordböckerna:
k

Nordfinl. dial.
2-beihn, förek. blott i tales. spIng beihn 'vara brunstig, om
svin' (jfr Vendell nålas 'para sig', Rietz s. 70 a bål 'brunstig', Freud. Vörå-m. s. 83.
2-dreib212n, förek. blott i tales. ha gir drei12212n 'det går på tok',
Freud. anf. st.
dutrbn : not d. 'full' st. m. utan pl. Petalax, Wessman s. 137 b
(jfr samma ord nedan).
-kneir2n, förek. blott i tales. stan kneirm 'växa trögt', Freud.
anf. st. (jfr Vendell knorra sig 'slå sig i bukt 1. fnurr').
i-1cvå42n, förek. blott i tales. stan kvåtm 'växa trögt', Freud.
anf. st.
trobaltn: han stanar trobalm 'han stannar i växten' Petalax,
Wessman s. 452 b (jfr troblm s. 188).
Sydfinl. dial.

durl, 'drucken': m. o. v. Nyl. Vendell s. 154 a.
6N 'till spillo', uttr. från Kimito, Vendell s. 668 b.
po taply get po tapt2 'gå i förlust', st. In. utan pl. vNyl.
Wessman s. 4136.

Slutligen gäller beträffande orden på -on ock -in anmärkningen, att de komma i fullständig belysning först i en undersökning, som omfattar också de till form ock funktion fullt
utbildade, äldre eller yngre appellativerna av samma slag i
dialekten — alltså hela beståndet av ön- ock a-stammar ock

190

HUMMELSTEDT, NOMINA ACTIONIS I ÖSTSV. DIALEKTER

efter dem bildade ord. Det är främst för att klargöra inock on-bildningarnas särart, ävensom för att visa, huru två
uråldriga ordbildningstyper nyskapa inför våra egna ögon
den dag som i dag är, som de här tagits till granskning.
Beträffande de ifrågavarande typernas livskraft utanför Närpesmålet ha inga Säkra slutsatser kunnat dragas, emedan ordmaterialet är tämligen svåråtkomligt ock det, jag här för de
övriga ösv. målen kunnat framlägga, är ofullständigt. Allt
tyder emellertid på att deras produktivitetscentrum står att
söka inom det sydösterbottniska dialektområdet.

Rsums,
Biographie de Mattias Klintberg. Par Lnjla Yapp. P. 5-40.
Professeur de lyååe å Visby, mort en 1931, M. K. a fait de
grandes collections de mots, de noms de plantes (avec tout ce
qui s'y rapporte d'emploi pratique et de croyances populaires),
de descriptions d'usages et de travaux de tous les jours des paysans de l'ile de Gotland — le tout, de valeur scientifique remarquable, conservå dans les archives de Visby.
Recherches sur les dialectes et les traditions populaires de la.
Suåde, diriOes par les Archives d'Upsala, pendant l'ane
budOtaire 1935-1936. Compte-rendu par Il. Geijer.
P. 41-102.
Administration, åconomie, employås: Allocations de la part
de rast en tout 133,35 cour.; recettes d'autres cötås 14,682: 23.
Accroissement des collections et leur utilisation: reQus
env. 25,000 fiches de mots, plus de 30,000 feuilles de monographies, 400 målodies, 490 photographies, 241 plaques de grammophone
(la plupart doubles). Empruntås aux archives 1436 volumes ou
cahiers. Travaux exåcutås et mise en oeuvre des collections: catalogues de mots et de choses; recherches se rapportant it toute la Suåde: terminologie relative å l'anatomie des animaux domestiques; textes reproduits å l'aide du grammophone
excellent des archives; åditions de textes en patois; råponses aux
questionnaires et leur exploitation; vie de l'ancien village (avant
le nouvean cadastre); mådicine populaire; vie religieuse; chalets
et påturages d'åtå (recherches åtendues sur toute la Scandinavie);
gåographie de mots et geographie de divers cötås de la culture
du peuple (en collaboration avec des institutions correspondantes
des autres pays Scandinaves, des Iles Britanniques et de l'Allemagne). Recherches et travaux concentrås sur les dialectes
de la Dalåkarlie (Levander), de la Vestrogotie (Götlind) et du Vestmanland (Holmkvist); sporadiques sur ceux d'autres provinces. Employås des archives et collaborateurs dans les provinces. Co mp terendu de recettes et dåpenses.
Recherches sur les dialectes populaires, diriOes par les Archives
de Lund, pendant l'annU budOtaire 1935-1936. Compterendu par N. Lindqvist. P. 103-113.
Organisation, åconomie, administration: Allocations de la
part de l'åtat en tout 37,780 cour. Employås et ocupations.

192

RtsumAs
Accroissements: reQus 3807 feuilles de grands formats, 59,285
fiehes in 8:o; textes reproduits å l'aide de grammophone 19 plaques (la plupart doubles). Travaux dans les archives, utilisation des materiaux. Geographie des dialectes, avec des
cartes (Lindqvist): mots et leur significations. Quätes dans les
provinces meridionales de la Suåde (Scanie, Bekinge, Halland,
Småland). Reponses aux questionnaires 78. Edition du dictionnaire
de Peterson. Tableau de recettes et depenses.

L'Institut de recherches sur les noms de lieux et les dialectes
populaires å rEcole de hautes etudes å Gotembourg. Compterendu par Hj. Lindroth. P. 114-118.
Organisation, employes, sessions du comite. Aconomie:
Allocations de Petat 7500 cour., d'autre eöte 500 cour. Accro issement des ar chives: traites sur des dialectes et des noms de
lieux. Travaux, voyages et ceuvre du directeur (Lindroth) et des
employes. Registre des noms de lieux de la province de Bohuslän. Suite du grand ouvrage traitant les noms de lieux de Bohuslän, et le dictionnaire des patois de Bohuslän en preparation. Textes de patois reproduits å l'aide de grammophone env.50.
Les conjonctions temporales då et när dans les patois et la
langue de tous les jours des gens cultives. Par S. Vallmark. P. 119-159.
Riche collection d'exemples de toutes les provinces de la Suåde,
du Finland et de l'Estland, tires de textes et de dictionnaires, p.
119-148. Discussion p. 148-159. Une carte jointe au traite fait
voir la distribution locale des deux conjonctions. L'auteur s'occupe
aussi de Porigine des deux conjonctions et de leur developement.
Trois principes de formation de nomina actionis dans les dialectes suedois orientaux. Par E. Humm elste dt. P. 160
—190.
Il s'agit de trois formations nouvelles, ailleurs inconnues, de nomina actionis: 1) en -as, -ase, par leur signification correspondantes aux subst. abstraits en -ande, -ende de la langue littéraires, p. ex. målas, -ase 'I'action de peindre'; assez souvent
signifiantes aussi le resultat de l'action, done målase aussi 'cc qui
est peint', 'la peinture, la couleur'. La formation semble issue
de l'infinitif passif. 2) en -on, f. def. avec prepos. i ou ur,
p. ex. i varmon 'en train d'ätre chauffe'; 3) en -in, å la rågle
aprås prep. i ou ur, p. ex. i tappin 'en train d'ätre vaincu'.

Innehållsförteckning.
Mattias Klintberg, spridda drag ur hans liv. Av Lajla Yapp s. 5
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1935-1936, av II
41
Geijer
Allmän översikt över förvaltning, ekonomi ock
41
personal
Tjänsteman å extra stat s. 41.

50
52

Samlingarnas tillväxt ock användning
Arkivarbeten ock materialets bearbetning
Allmän redogörelse s. 52, Språklig undersökning s. 56, Folkminnesundersökning s. 66, Internationell association s. 75.

Översikt av materialets bearbetning ordnad efter land77
skap
80
Enskilda medarbetares värksamhet inom arkivet
87
Resor ock uppteckningsarbeten i bygderna
Utrikes orter s. 95.

98

Översikt av inkomster ock utgifter

Årsberättelse från landsmålsundersökningarna i Lund 1935
103
—1936, av N. Lindqvist
103
Organisation, ekonomi, förvaltning
104
Personal ock tjänstgöringsförhållanden
105
Samlingarnas tillväxt, uppställning ock vård
Arkivarbeten, materialets bearbetning ock tryckning 106
108
Insamlingsarbetet
112
Översikt av inkomster ock utgifter
Årsberättelse frå,n Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs högskola april 1936—febr. 1937 (av
114
Hj. Lindroth)
114
Organisation, val, antal sammanträden o. dyl.
114
Ekonomi
116
Institutets arkiv
117
Arbeten utförda av eller genom Institutet
Undersökningsledarens egna arbeten s. 117, av Institutet igångsatta
arbeten s. 117.

Undervisning vid Högskolan
Undersökningsledarens resor
13 Sv. landsmål 1936

s. 118
118
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Fördelningen av de temporala konjunktionerna då ock när
i svenskt talspråk. Av Sven Vallmark
Materialsamling
Sammanfattande diskussion
Karta
Nomina actionis i östsvenska dialekter. Tre principer för
bildande av sådana. Av Eskil Hummelstedt
Värbalabstrakter på -as, -ase
Värbalabstrakter på -on
Värbalabstrakter på -in
Résumés
Innehållsförteckning

119
120
148

160
160
176
185
191
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Till årg. 1936 höra som bilagor:
Folkmålet i Listers härad, av J. Swenning t, s. 1-4, 549
—562 ock 3 kartor. (B. 36, n:r 217) samt löst register 1878
—1935.
Gammal kort 'stavelse i Västerdalmålen, av N. Sjödahl, s.
t—xrv ock 1-96. (B. 34, n:r 218.)

För årg. 1936 har tidskriften av allmänna medel uppburit
ett understöd å 5,400 kr.

Skandinaviska folkmål i språkprov samlade, ordnade ock utgivna
av J. A. Lundell. Täxter I. Gotländska, östsvenska ock norrländska. Stockholm 1936. P. A. Norstedt & Söner (distribueras i Finland av Akademiska bokhandeln, i Norge av Olaf
Norli, i Danmark av Levin & Munksgaard). vi + 136 S. 8:0.
Pris kr. 3: 50.
Samlingen skall, som titeln anger, 'sträcka sig över hela det
skandinaviska språkområdet, fr. o. m. Estland t. o. m. Färöarna. I
Täxter II skola ingå Norges, Islands ock Färöarnas språk. Nu
föreliggande del går i Sverge ner t. o. m. Gästrikland ock Dalarne.
Till "Täxter I" kommer senare ett häfte "Förklaringar". I det
nu föreliggande häftet lemnas prov från 73 socknar; från somliga
socknar, t. ex. i Estland ock Dalarne, lemnas flere prov. Av de
nu publicerade språkproven äro något mer än hälften nya, d. v. s.
förut ej i tryck tillgängliga, många av dem för denna samling
särskilt anskaffade. Av de övriga äro ganska många hämtade ur
svårtillgängliga källor. Ungefär två tredjedelar av styckena återgivas med landsmålsalfabetet. Av de övriga äro somliga skrivna
med landsmålstidskriftens "grova" beteckning; andra äro i någon
mån hyfsade, så att t. ex. Freudenthals beteckning av lång vokal
med akcent (efter isländskt föredöme) utbytts mot längdstreck, ock
en äldre riksspråksstavnings c, q, x, f ock fy utbytts mot k, ks, v.
Några äro återgivna med diplomatisk noggrannhet efter äldre tryck,
så naturligtvis de äldsta styckena, dalkarlarnas tal i Prytz' "Komedi"
Gustaf Vasa från 1622 ock den gotländska bröllopsdikten från 1727.
Styckena äro i övrigt så valda, att de även ge en tämligen allsidig
föreställning om allmogens arbetsliv, om jordbruk, fäbodliv, lövtäkt, kolning, linberedning, jakt på björn ock säl, fiske; seder ock
bruk, t. ex. läsmöteskalas på Åland ock i överkalix, en storlekstuga i Medelpad; sägner ock folktro, t. ex. om vittror, som spela
en stor roll i Norrland, troll ock spöken, affärer med hin onde,
"vismän" o. s. v. i historiska sägner om Storkyroslaget 1714, om
ryssarna i Lappvattnet; vandringssagor av olika slag, dråpliga historier i Mtinchhausenstil, t. ex. om Karl XII:s ock Sinclairs visit
hos påven, när Karl Johan tog in Fredrikshall o. s. v.; slutligen även
gåtor, ordspråk ock ordstäv. Styckenas omfång växlar mellan ett
par sidor ock 3-4 centimeter.

Två ordböcker.
Gotländsk ordbok på grundval av C. och P. A. Säves samlingar,
1:a häftet. Uppsala 1936. 240 s. 8:o. Lundequistska bokhandeln. Pris 6 kr.

Med hänsyn till gutamålens särställning inom skandinaviskt språkområde har det bland fackmännen varit ett starkt betonat önskemål
att få dem registrerade i en ordbok. I någon tidning lästes i fjol
en förmodan — förmodligen menad som elakhet — att den gotländska ordboken aldrig skulle bli färdig. Nu föreligger emellertid ett häfte, som räcker fr. o. m. abborre t. o. re. först. Visserligen har det gått långsamt. Bröderna Säve började sina anteckningar på 1830-talet, således för hundra år sedan. Deras
lexikaliska uppteckningar, det musta av lärovärksadjunkten ock
antikvitetsintendenten P. A. Säve (f. 1811, d. 1887), inrymmas i ett
tjugotal små oktavvolymer; men för ordboken har man måst excerpera även P. A. Säves säx tjocka foliovolymer, innehållande
skildringar av folkets levnadssätt, sagor, visor, ordspråk m. m.
Excerperingen av dessa källor upptog fem år, 1900-1904, ock
utfördes av dåvar. fil. kand. 0. W. Wennersten med ett resultat
av omkr. 135,000 ordlappar i 16:0 (ett ord på varje lapp). Den
nu föreliggande ordboken innehåller, utom det Säveska materialet,
även mindre betydande tillskott ur ett 40-tal andra källor. När
det sedan gällde att finna en redaktör med nödig vetenskaplig
underbyggnad för utredigering av det hela, blev det först en föga
givande promenad från den ene fackmannen till den andre. År
1921 voro, under red. av nuv. rektor G. Danell ock lektor emer.
A. Schagerström, tre ark tryckta omfattande orden abborre—ben.
Först efter den tiden har arbetet gått mera regelbundet framåt under
red. av numera fil. lic. Herbert Gust avs on, som jämte prof. J. A.
Lundell undertecknat det provisoriska förordet. Det var en lycklig
tillfällighet, att en infödd gotländing med grundliga språkkunskaper
åtog sig uppdraget, som han utför med utmärkt skicklighet, ej
utan personlig uppoffring. Lundell har av regeringen i uppdrag
att leda arbetet ock läser ett korrektur. Till lättare förstående av
vissa tekniska uttryck har ordboken bilder, kopierade efter teckningar av P. A. Säve. Ordboken beräknas skola fylla 75 tryckark,
d. v. s. 1,200 dubbelspaltiga sidor i stor oktav, ock bör — under
förutsättning av fortsatt understöd med samma årsbelopp som
f. ii. — vara färdig i 5 häften 1942. Utom ett mindre bidrag vid
arbetets början från Gotlands läns landsting bestridas kostnaderna
av statsmedel.
Ordbok över Valldamalet, av P. N. Peterson. 1-3 h. Lund
1935-37. Gleerups förlag. Sp. 1-480 jämte provis. förord. Stor 8:o. Pris tills. 10 kr.
Ett livsvärk av en Hallandsbonde, 1932 lönat med doktorsvärdighet av Fil. fakulteteten i Uppsala. Mera om denna ordbok senare.
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