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Anmälan. 

Efter professor J. A. Lundells död fortsättes utgivandet av Svenska 
landsmål och svenskt folkliv genom Landsmålsarkivet i Uppsala under 
redaktion för närvarande av professor Herman Geijer med firman 
P. A. Norstedt & Söner i Stockholm som distributör. Prenumeration 
kan göras antingen i bokhandel eller hos Landsmålsarkivet i Uppsala 
(adress: Uppsala). Prenumerationspriset blir i båda fallen 7 kronor. 

Äldre årgångar och i äldre årgångar ingående särskilda arbeten 
kunna i mån av tillgång köpas. Landsmålsarkivet i Uppsala meddelar 
upplysningar om huruvida och till vilket pris önskade årgångar, sviter 
av årgångar eller särskilda arbeten kunna tillhandahållas. En full-
ständig översikt över allt, som publicerats i tidskriften från dess 
början till och med den sista årgång, som utgavs av professor Lun-
dell ensam, jämte redogörelse för tidskriftens indelning i serier och 
band finns i "Register till tidskriften Svenska landsmål 1878-1938", 
utarbetat av Roland Liljefors (se annons på omslagets fjärde sida). 

Ett av målen för det nu pågående och närmast förestående arbetet 
är att snarast bringa till avslutning sådana bidrag i tidskriften, som 
hittills endast i oavslutat skick publicerats i dess bifagor. En allmän 
plan härför har framställts i den i föreliggande häfte ingående "Efter-
skrift till hittills utgivna delar av Svenska landsmål och svenskt 
folkliv". I enlighet med denna plan ha nu två av de gamla oav-
slutade delarna av B-serien (B. 27 och B. 41) avslutats i bilagor till 
årgången 1939. Samma årgång medför titelblad för bindning av B-
numren 26-40 i grupper utan luckor, en inbindning som hittills låtit 
sig göra endast beträffande B-numren 1-25. (Se omslagets tredje 
sida!) Årgången för 1940, som nu är till allra största delen ren-
tryckt och som beräknas skola distribueras i oktober 1941, skall i 
en bilaga bringa avslutning av bandet III i den gamla serien (A-serien) 
samt i en annan bilaga avslutning av ett hittills endast delvis i B-
serien utkommet och därför onumrerat arbete (Ärtemarksmålets ljud-
lära av E. Noreen), vartill kommer ytterligare en bilaga, innehållande 
ett nyare arbete i sin helhet (Gutamålet I av Herbert Gustavson). 
Årgången för 1941, som beräknas skola utkomma i början av kalen-
deråret 1942, kommer att i en bilaga bringa avslutning av bandet IX 
av A-serien, vilken serie härmed blir komplett, samt i en ytterligare 
bilaga avslutning av ett till B-serien hörande arbete (Personnamn i 
vardagslag). Från och med årgången för 1942, som beräknas skola 
utkomma i slutet av kalenderåret 1942, avses överensstämmelse skola 
upprätthållas mellan prenumerationsår och slutligt tryckår. Det är 
redaktionens förhoppning att senast år 1945 alla de arbeten skola 
vara bragta till avslutning, vilka nu föreligga som avbrutna bidrag i 
tidskriften. Tillika skola, så långt tillfälle kan givas, i tidskriften in-
flyta några av de till redaktionen vid tidigare tillfällen insända ar-
beten, av vilka ej ens en början utkommit, ehuru de i vissa fall 
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Polo D. Nyblin, Helsingfors 1882. 

Född i Hårstorp den 25 juli 1851. Död i Uppsala den 28 januari 1940. 



FÖRORD. 

När tidskriftens grundläggare och redaktör bortgått innan 
arbetet på utgivandet av 1939 års årgång hunnit avslutas och 
undertecknad skulle i hans ställe söka fullfölja arbetet, krävde 
situationen en mer omfattande redogörelse än som kunde läm-
nas i ett förord. En av de första uppgifterna blev då att ut-
arbeta den framställning, som under titeln »Efterskrift till 
hittills utgivna delar av Svenska landsmål och svenskt folkliv» 
inleder detta å'rgångshäfte efter att ha i början av maj 1940 
utsänts i en separatupplaga. 

Den årgång, som på titelbladet har årtalet 1939, utkommer 
ännu mera försenad än någon föregående årgång varit, trots 
föresatsen att söka begränsa förseningen. Men flera och större 
svårigheter ha mött än som förutsetts, och följden därav har 
blivit att vi nu äro inne på kalenderåret 1941, då 1939 års år-
gång avslutas. Samtidigt föreligger rentryckt det allra mesta 
av den årgång, som på titelbladet skall bära årtalet 1940 och i 
rentryck eller korrektur en ej ringa del av vad som beräknats 
skola ingå i årgången för 1941. Fastän utgivningen av de två 
sistnämnda årgångarna måste anstå tills de äro i sin helhet 
färdiga, så torde dock denna gång en bättre grundad förhopp-
ning om snar utgivning kunna hysas. Önskemålet att få ut-
givningsår och årgångsbeteckningar bragta till inbördes över-
ensstämmelse torde kunna bli förverkligat tidigare än den sista 
tidens väntan givit anledning att tro. Även det större proble-
met: hur tidskriftens många längesedan påbörjade, men oav-
slutade bidrag skola kunna bringas till avslutning med lämp-
liga begränsningar, men utan alltför abrupta avbrott, även 
detta problem låter sig lösa, förutsatt att tidskriften ej kommer 
att sakna erforderligt ekonomiskt understöd. För utgivnings-
planerna liksom för förhållandet mellan årgången för. året 1939 
och professor Lundells föranstaltningar för densamma har 
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redogjorts i Efterskrift, där särskilt s. 40 ff. ägnats åt sist-
nämnda frågor. 

Efter den tidpunkt då Efterskrift utarbetades och utsändes i 
separatupplaga har situationen beträffande flera däri berörda 
enskildheter klarnat och vissa smärre omarbetningar till följd 
därav företagits (så s. 16 och 40 ff., tidskriftens paginering). 
För övrigt består skillnaden i att pagineringen ändrats, så att 
tidskriftsupplagans s; 7, där Efterskrift börjar, motsvarar sepa-
ratupplagans s. 3 o. s. v., samt i några tryckfelsrättelser. 

I denna årgång liksom i andra ingå beståndsdelar, som för-
fattats, satts och korrekturlästs vid mycket skilda tider, med 
tillämpande av olika författares och korrekturläsares stundom 
växlande förfaringssätt. Till följd härav ha såväl i årgångs-
häftet som i bilagorna uppkommit vissa större och smärre in-
konsekvenser. Att genomföra en strängare konsekvens skulle 
ha föranlett massor av korrekturändringar, som det var för 
sent och för dyrt att nu vidtaga. Ej heller har det låtit sig 
göra att avlägsna vissa andra ofullkomligheter, som• finnas 
bl. a. vid bilderna. 

Vid färdigställandet av 1939 års årgång har arkivarien 
Manne Eriksson biträtt, vid korrekturläsningen å A. Malms 
Ordspråk och talesätt därjämte arkivarien I. Ingers, å G. Bla-
dinis melodiuppteckningar docenten C.-A. Moberg, vilkas 
hjälp tacksamt erkännes. 

Slutligen får jag till professor Lundens son, kapten T. V. 
Lundell och till hans dotter, skolföreståndarinnan fröken Elsa 
Lundell framföra tidskriftens tack för det verksamma intresse 
och den storsinthet, varmed de under denna kritiska tid bistått 
den nya redaktionen. Särskilt bör härvid nämnas att till 
Landsmålsarkivets och redaktionens förfogande ställts alla till 
tidskriften hörande materialsamlingar och hela det tryckta 
lagret, fastän intet ekonomiskt vederlag för närvarande kunnat 
åstadkommas och framtidens utsikter i detta och andra av-
seenden äro ovissa 

Uppsala den 12 februari 1941. 
Herman Geijer. 



Efterskrift 
till hittills utgivna delar av 

Svenska landsmål och Svenskt folkliv. 
Med aniedning av professor J. A. Lundells död. 

Av HERMAN GEIJER. 

Årgången för 1939 förelåg till största delen i korrektur, då 
tidskriftens redaktör, professor J. A. Lundell, efter en kort tids 
sjukdom bortgick genom döden den 28 januari 1940. Några 
skriftliga förordnanden rörande tidskriften efterlämnade han 
icke. Ej heller hade han muntligen till någon sagt hur han 
tänkt sig att det borde förfaras med tidskriften efter hans 
bodgång. Hans efterlevande vände sig till mig för att råd-
göra härom och uttryckte härvid sitt livliga intre_sse för att 
denna tidskrift, som deras fader grundlagt och ägt och åt 
vilken han ägnat så mycket arbete, ej måtte nedläggas utan 
kunna fullföljas i sådan form, som befunnes lämplig och 
genomförbar. Tillika uttryckte de den önskan att jag nu måtte 
träda till som redaktör för den närmaste tiden. 

Sedan tidskriftens förhållanden hunnit något närmare ut-
redas genom Manne Eriksson i samverkan med mig, fram-
ställde jag först inför sterbhusdelägarna, därefter inför styrel-
sen för Landsmålsarkivet i Uppsala det förslaget att tidskriften 
måtte, så vitt sig göra läte, fortsättas såsom ett till Landsmåls-
arkivet anknutet företag, och att styrelsen för den skull måtte 
ingå till K. Maj:t med underdånig framställning om erforder-
ligt belopp ur statsanslaget till understöd för utgivande av 
tidskrifter, lärda verk och läroböcker, på det den årgång, som 
motsvarar prenumerationsåret 1940, måtte kunna utgivas, var-
vid förutsattes att den nu tillträdande fortsatta utgivningen 
finge betraktas som ekonomiskt fristående i förhållande till 
den föregående utgivningen. Tillika förutsattes erforderliga 
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överenskommelser med sterbhuset rörande villkoren för dispo-
nerandet av vad som tillhör tidskriften och nu genom arv 
tillfallit sterbhusdelägarne. Styrelsen beslöt i enlighet med 
detta förslag och uppmanade mig även för sin del att nu 
inträda i redaktörens ställe. 

Det säger sig självt att mitt åtagande härutinnan måste kom-
ma att gälla blott en kort tid, och att resultatet av denna tid 
är beroende ej blott av vad jag själv kan förmå, utan också av 
samverkan med andra. Landsmålsarkivet i Uppsala har redan 
vid många tillfällen trätt i nära förbindelse med redaktionen 
såväl då bidrag, som tryckts i tidskriften, varit författade av 
institutionens fasta eller tillfälliga medarbetare som då dessa. 
medarbetare biträtt redaktören vid sökandet efter annat ma-
terial, som han reflekterat på att trycka, vid korrekturläsning, 
vid upprättandet av register m. m. Hädanefter avses förbin. 
delsen skola bli än närmare, ej blott därigenom att tidskriftens 
expedition och ekonomi komma att förvaltas genom institu-
tionen, utan även därigenom att frågan om ett eget publi-
ceringsorgan för Landsmålsarkivet, en fråga som länge varit 
svävande, på den inslagna vägen bör bringas ett betydelsefullt 
steg närmare sin lösning. Härvid må erinras om tidskriftens 
traditioner från dess äldsta tid, då den utgavs på landsmåls-
föreningarnas uppdrag och då nära och livliga förbindelser 
upprätthöllos ej blott med dessa föreningar i Uppsala, utan 
också med motsvarande föreningar i Lund och Helsingfors. 
Syftemålet får emellertid ej begränsas inom institutionsintres-
sens synvinkel. Innerst har tidskriften alltid åsyftat att även 
oberoende härav tjäna vetenskapen och på samma gång också 
vårt land och folk. 

.Sin tyngdpunkt förlade »Lundell.s tidskrift» eller »lands-
målstidskriften», som han själv ofta kallade den, från början 
till de större bidragen. Såväl i fråga om innehållet som i fråga 
om sättet, varpå innehållet ordnades, tog tidskriften sikte på 
framtiden mer än på aktualiteten för dagen. »När tidskriften 
grundades, var det meningen att så ordna dess innehåll, att 
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framtida läsare skulle finna samlat vad som hörde tillsam-
mans» — med dessa ord karakteriserade redaktören tidskrif-
tens ursprungliga huvudprincip i fråga om innehållets upp-
ställning, när tidskriftens 25-årsjubileum, som firades på 
hösten 1904, gav anledning till ett uttalande härom.' 

De nyss anförda orden äro hämtade ur en uppsats med titel 
»25 år. En återblick ock en blick framåt», varmed redaktören 
inledde »årgångshäftet» för 1904. I samma uppsats framställde 
han en ny plan för anordningen av tidskriftens innehåll, en 
plan som sedan dess alltjämt tillämpats. Samtidigt ändrades 
titeln från den ursprungliga lydelsen »Nyare bidrag till känne-
dom om de svenska landsmålen och svenskt folkliv» genom 
förkortning till »Svenska landsmål ock svenskt folkliv». 

Den nya planen för anordningen av innehållet innebar att 
häftena från och med år 1904 uppdelades på följande sätt. 
Bidrag, som ej överstego tre tryckark, förenades i häften, som 
bildade en följd av mera vanlig tidskriftstyp.»  Nya bidrag 
överstigande tre tryckark bildade en ny serie, kallad B-serien 
och signerad B. 1, B. 2 o. s. v.»  varvid varje nummer inom 

1  Tidskriftens första årgång, betecknad med årtalet 1878, utkom på 
senhösten 1879. Tidskriftens program är daterat i september sistnämnda 
år. Den första planen härtill hade börjat diskuteras inom landsmåls-
föreningarna redan 1873, men dessa diskussioner ledde ej till något re-
sultat förrän Lundell återupptog tanken i ny form och, oberoende av 
kommittéer, förverkligade den på sitt sätt. 

2  Ordet årgång kan i detta sammanhang ej användas utan reserva-
tion. Detta ord kan nämligen här få två betydelser, dels såsom åsyf-
tande de häften av mera vanlig tidskriftstyp, vilka redaktören stundom 
omtalat som »den egentliga tidskriften» i motsats mot bilagorna, dels 
såsom åsyftande allt, som utgivits under ett och samma år, således en 
sammanfattning av vad vi kalla år gå n g shä f tet och under samma 
år utgivna bilagor. Vad redaktören kallade »den egentliga tidskriften» 
har under senare år alltid sammanhållits i ett häfte för varje år, men 
har stundom tidigare (så år 1904) fördelats på mer än ett häfte. 

3  Bokstaven B i signeringarna B. 1, B. 2 etc, har stundom uppfattats 
som förkortning av ordet bihan g, en uppfattning för vilken man velat 
finna ett stöd, som dock är mera skenbart än verkligt, i vissa inkonse-
kvenser hos redaktören själv. B-serien bör emellertid strängt skiljas från 
vad som från början kallats bihangsserien (Bih. 1 etc.), varom se nedan. 
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B-serien utgjorde ett självständigt helt, i regel ett arbete av 
e n författare, men en och annan gång ett kollektivt arbete, då 
flera författare gemensamt skrivit en bok. Slutligen ha ut-
givits särskilda häften, som ägnats åt fortsättandet och avslu-
tandet av sådana oavslutade arbeten, större och smärre, vilkas 
publicering påbörjats före 1904. Båda slagen »bilagor» ut-
kommo parallellt, ofta styckade, med långvariga uppehåll 
innan avslutningen av ett arbete i A-serien eller av ett arbete 
i B-serien korn. 

Den ovannämnda grundsatsen att vad som hörde tillsam-
mans skulle vid tidskriftens utgivning hållas samlat, tilläm-
pades från början med en sträng konsekvens, som dock ej 
alltid kunde fullt genomföras, ehuru redaktören i det längsta 
vägrade att rygga tillbaka för några svårigheter. När, som 
ofta hände, större bidrag började publiceras utan att publi-
ceringen kunde avslutas i ett och samma häfte, beroende på 
att manuskripten ej förelågo avslutade eller ej i sin helhet 
kunde inrymmas inom det för året disponibla utrymmet, hölls 
alltid plats öppen för den väntade fortsättningen i oavbrutet 
pagineringssammanhang med början, utan begränsning av 
väntetiden eller med mycket frikostig begränsning. Följden 
blev att påbörjade band fingo långa tider förbli oavslutade och 
att nya band eller subnummer inom band (med självständig 
paginering av 'subnumren) ideligen påbörjades, när nytill-
komna bidrag skulle börja tryckas under sådan väntetid. An-
talet band, som påbegynts under de första 25 åren av tidskrif-
tens verksamhet var 21. Dessa 21 band, som vid citering bruka 
betecknas med romerska siffror, stundom beledsagade av 
ordet band (Band I—XXI), ha av utgivaren brukat kallas 
tidskriftens gamla huvudserie. I det följande användes stun-
dom för större korthets skull den hittills ej förekommande 
beteckningen A-serien i motsats mot den 1904 började B-
serien och i motsats därjämte mot en år 1883 påbörjad bi-
hangsserie, betecknad Bih. I etc., som huvudsakligen ägnades 
åt publiceringen av vissa äldre källskrifter. 

Det blev snart en ofta överklagad svårighet att hålla reda på 
tidskriftshäftena med de många oavslutade bidragen och de 
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flerfaldiga nummerbeteckningarna, som grundade sig dels på 
årgångar (ordet här taget i betydelsen allt, som utkom under 
ett visst prenumerationsår, i regel splittrat på ett flertal band), 
dels på indelningen i band med subnummer inom banden, 
dels på den kronologiska ordningen från början, med alla 
häften räknade i en enda följd. Svårigheten blev dess större 
till följd därav att flertalet påbörjade band ej kunde bindas 
förrän efter mångårig väntan på avslutandet av alla i handen 
ingående bidrag. För att så vitt möjligt underlätta såväl över-
sikten över det hela som le Landet efter enskildheter har ett 
register till tidskriften, omfattande åren 1878-1938, utarbe-
tats av Roland Liljefors, vilket utkommer samtidigt med år-
gången för år 1939. Uppränningen till detta register, som till 
större delen utarbetats medan Liljefors var extra medarbetare 
vid Landsmålsarkivet i Uppsala, ligger i begynnelser från in-
stitutionens första tid, då behovet av ett dylikt hjälpmedel 
vid det dagliga arbetet snart gjorde sig kännbart. Färdigstäl-
landet för publicering uppsköts länge i förhoppning att så 
många oavslutade band som möjligt måtte kunna före re-
gistrets publicering avslutas, en förhoppning som nu i ganska 
stor utsträckning infriats. Tyvärr har publiceringen ej hunnit 
ske tids nog för att J. A. Lundell själv skulle ha fått i tryck 
se detta registerarbete, vars tillblivelse han följde med stort 
intresse ända fram till korrektur, som tillställdes honom i bör-
jan av januari 1940, ett par veckor före hans död. 

Av den gamla huvudseriens 21 band voro år 1904 endast 8 
avslutade, nämligen I, II, V, VI, VII, XI, XIII, XV. I flera 
fall hade det uppstått mycket långvariga avbrott. Längst hlevo 
väntetiderna i fråga om band III. Det år 1881 utgivna första 
häftet av subnummer 2 inom detta band, som slutade mitt i en 
mening, fick ingen fortsättning förrän 1923. Av band IV, som 
enligt redaktörens sedermera förverkligade plan skulle bli ett 
samlingsband inrymmande ett [flertal skrifter om [ dalmålen, 
hade efter 1882, då Adolf Noreens Ordlista över dalmålen ut-
kom, ännu 1904 icke något nytt häfte kommit. 

Meningen hade varit att på titelbladet till varje band, skulle, 
när bandet var avslutat, kunna utsättas en sammanfattande 
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beteckning för hela bandets innehåll såsom exempelvis beteck-
ningen »Dalmål» på det 1926 avslutade band IV. När ban-
den avslutades, kunde emellertid gång på gång titelbladet 
sammanfattande beteckning ej bli någon annan än ordet 
»Blandat». Av de 8 ovannämnda band, som förelågo avslutade 
år 1904, var det endast 3, vilkas titelblad visade något annat 
beteckningsord, och det sammanfattande ordet hade i dessa 
tre fall blivit mycket svävande, nämligen »Täxt» på banden V 
och VII och »Gramm.» på band VI. Ordet »täxt» på de två 
förstnämnda bandens titelblad har tagits i så vid betydelse, att 
därunder innefattades sådana skrifter som Johan Nordlanders 
och Sven ()bergs skildringar av fäbodväsendet, Richard Berg-
ströms och Lundens egna levnadsteckningar över bortgångna 
folklorister m. m., som ej består av texter i vanlig mening. 

Omläggningen av tidskriftens utgivningssätt år 1904 inne-
bar att uppläggandet av nya band i den äldsta serien (A-
serien) då upphörde. Efter denna tidpunkt placerades nya 
bidrag i regel antingen i den nya serien årgångshäften eller i 
den nya B-serien, beroende på om omfånget understeg eller 
översteg tre tryckark. Det jämsides med arbetet på årgångs-
häftena och på B-serien fortgående arbetet på att avsluta de 
ofullbordade banden i A-serien har under åren 1904-1939 
hunnit därhän att av de år 1904 oavslutade 13 banden följande 
11 blivit färdiga att bindas: IV (1881-1925), VIII (1887-
1914), X (1889-1933), XII (1890-1919), XIV (1895-1916), 
XVI (1898-1925), XVII (1897-1933), XVIII (1897-1912). 
XIX (1901-1933), XX (1903-1906), XXI (1902-1935). Av 
den gamla bihangsserien ha under åren 1904-1939 fullbor-
dats två band: Bih. III (1900-1916) och Bih. IV (1916-1934). 
Härmed är denna bihangsserie avslutad. 

Vad som nu (våren 1940) återstår oavslutat av A-serien ät 
två band: III och IX. Intetdera av dessa båda band står emel-
lertid nu så hopplöst långt ifrån sin fullbordan som det länge 
sett ut. Huvudparten av III: 2 är avsedd att i ett rikhaltigt ur-
val publicera de gamla landsmålsföreningarnas från 1870-
talet och närmast följande årtionden härrörande uppteck-
ningar på dialekt från alla delar av det svenska språkområdet. 
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så vitt de kunna hänföras till de i rubriken nämnda ämnes-
grupperna »Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar 
av folkets levnadssätt på landsmål». Av III: 2 hade år 1904 
endast utgivits s. 1-48 (häftet 1881 E). S. 49-112 kom i 
häftet 1923: 2. Efter ett nytt långt uppehåll kom i häftet 
1937: 2 s. 113-224. Sistnämnda häfte utgavs med stöd av ett 
särskilt bidrag ur lärda verksanslaget, som beviljats Manne 
Eriksson för fullföljande av denna textedition. Ytterligare be-
viljat anslag räcker till ett fjärde häfte, som ursprungligen 
beräknats skola fyllas av valda dialekttexter från södra Svea-
land och norra Götaland -- föregående häften ha bragt mot-
svarande urval för Gotland, Finland, Estland, Norrland och 
norra Svealand. Ett femte häfte har ytterligare ingått i pla-
nen, avsett att som avslutning representera södra Götaland. 
Band IX är helt ägnat åt »Folkminnen» från Kläcke-
berga och Därby socknar i Kalmar län av signaturerna H. och 
E. (professor Lundens systrar Hilda Lundell och Elise Zetter-
qvist, född Lundell). Av denna samling, i sitt slag en av de 
största som blivit gjorda i Sverige, hade år 1904 endast 368 
sidor hunnit utgivas. Nu har sidsiffran stigit till 729, och där-
med har subnummer 1 inom band IX avslutats, omfattande 
den ursprungliga huvudsamlingen. Subnummer. 2 skall inne-
hålla bl. a. en mycket betydande efterskörd till samma sam-
ling. Av IX: 2 förelåg vid J. A. Lundells död en ej ringa del 
dels i rentryck, dels i korrektur. Ytterligare återstod emeller-
tid både text och ett stort sakregister, det sistnämnda i oavslu-
tat konceptskick. 

Av B-serien ha under åren 1904-1938 utgivits 38 avslutade 
nummer, signerade B. 1-26 samt 28-39, varje nummer en 
fristående avhandling eller materialsamling. Emellertid bör-
jade det så småningom även i B-serien förekomma mer eller 
mindre långvariga avbrott i utgivningen av större arbeten. 
Då som regel gällde att intet nummer åsattes ett för B-serien 
avsett arbete förrän det i sin helhet utgivits i tidskriften, ha 
oavshitade skrifter kommit att utgöra en grupp häften utan 
signeringsnummer inom B-serien. Antalet av de till B-serien 
hörande häften, som ej i och för sig utgjort ett avslutat 
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helt, har under åren 1904-1939 uppgått till 40, förde-
lade på 19 olika arbeten, under det 28 till B-serien hörandes  
arbeten under åren 1904-1939 utgivits utan att fördelas på. 
olika år och således utan att titelblad och nummer låtit vänta' 
på sig. Av de 19 ovannämnda, oavslutade arbetena inom B-
serien ha till år 1939 avslutats 10, vadan 9 återstod° i oav-
slutat skick, när årgången för 1938 utkommit. Bland dessa 
nio förekommer emellertid ett undantagsfall, där ett signe-
ringsnummer, nämligen B. 27, åsatts ett arbete utan att det-
samma i avslutat skick ingått i tidskriften. 

Detta undantagsfall utgöres av Anton Karlgrens arbete om 
Gammalsvenskby. Härav utgavs början, s. 1-64, utan titel-
blad eller B-nummer, i häftet 162 (= 1924: 1). Det sålunda 
utgivna partiet av Karlgrens arbete innehåller i det närmaste 
hela den skildring av »land och folk», varmed författaren av-
sett att inleda ett större arbete, vari skulle ingå, närmast efter 
denna inledning, en kortfattad grammatisk översikt över by-
bornas svenska dialekt och slutligen en ordbok över samma 
dialekt, alltsammans utarbetat på grundval av de studier för-
fattaren gjort under vistelse i Gammalsvenskby i Ryssland 
1905-4906. Bybornas invandring till Sverige 1929 gav an-
ledning till att Karlgrens inledning till den tilltänkta större 
boken då utgavs i en helt liten separatupplaga, med en efter-
skrift av Nils Tiberg, som vid denna tid, enligt överenskom-
melse med å ena sidan Karlgren, å andra sidan Landsmåls-
arkivets ledning, börjat arbeta på att föra det avbrutna verket 
vidare. Han anknöt därvid, utom till Karlgrens ovannämnda 
arbete, även till egna samlingar från Gammalsvenskbykolo-
niens stamort på Dagön i Estland. Den år 1929 utgivna sepa 
ratupplagan innehöll utöver de 64 sidor, vilka ingått i tidskrif-
ten 1924, även s. 65 och därmed slutet av Karlgrens ursprung-
liga inledning. På titelbladet till denna separatupplaga hade 
redaktören satt beteckningen B. 27. Separatupplagan betrak-
tades emellertid som ett provisorium, och arbetet har fram-
gent förblivit oavslutat i tidskriften, så länge Lundell redigerat 
densamma. Bland hans papper fanns emellertid allt som hade 
samband med Karlgrens arbete om Gammalsvenskby, där- 
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ibland gamla korrektur till s. 66-94 (grammatiken), samman-
ställt på ett sätt, som tyder på att han avsett att söka få ar-
betet avslutat i tidskriften med uteslutande av den avbrutna 
ordboken. Möjligen har begränsningen tänkts kunna gå 
längre, så att grammatiken tills vidare lämnats därhän. 

Avsaknaden av definitiv avslutning till B. 27 har gjort att 
inbindningen av B-serien ej kunnat fortsätta efter den grupp, 
som bildades av numren B. 21-25. Det har nämligen ingått 
i redaktionens plan för tidskriftens bindning att B-seriens 
nummer skulle sammanhållas i grupper, varje grupp omfat-
tande 5 nummer, och i enlighet med denna plan ha gemen-
samma titelblad, avsedda att användas vid dylik inbindning 
i grupper, medföljt häftena 110 (för gruppen B. 1-5), 124 
(för gruppen B. 6-10), 172 (för gruppen B. 11-15), 189 
(för gruppen B. 16-20) och 187 (för gruppen B. 21-25). För 
de senare B-numren ha däremot inga motsvarande titelblad, 
avseende grupperna B. 26-30 och B. 31-35, medföljt hittills 
distribuerade häften. De planerade grupperna B. 26-30 etc. 
skulle vid inbindning i ett band vardera få en ohanterlig 
tjocklek, och det synes därför häst att för framtiden uppge 
tanken på en undantagslös indelning av B-serien i dylika in-
bindningsenheter om fem nummer vardera. Indelningen måste 
göras friare. Så har redan skett vid tidskriftens bindning i 
flera bibliotek. 

Vi återvända nu till att redogöra för de till B-serien hörande 
arbetena ur den synpunkten huruvida de äro avslutade eller 
ej. Av de 19 arbeten, som, enligt vad ovan nämndes, under 
åren 1904-1938 börjat utgivas inom denna serie utan att 
avslutas i samma häfte som innehöll början, ha följande 10. 
under samma period bragts till avslutning och fått sig num-
mer åsatta: B. 8 (Torsten Ericsson, Grundlinjer till under-
sökningen av Södermanlands folkmål, vars utgivning började 
1913 och avslutades 1914); B. 13 (E. Wigforss, Södra Hallands 
folkmål 1913-1918); B. 25 (Landsmålsarkivets tjugu första 
frågelistor 1927-1929); B. 28 (II. Rutberg, Folkmålet i Neder-
kalix och Töre socknar 1924-1931); B. 29 (A. Fredin, Got-
landstoner 1909-1932) ; B. 32 (J. Sahlgren, Skagershults soc- 
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kens naturnamn. Vatten ock vattendrag. 1912—.1935); B. 33 
(G. Danell, Nuckömålet 1905-1934); B. 34 (N. Sjödahl, Gam-
mal kort stavelse i västerdalmålen 1922-1937); B. 36 (J. 
Swenning, Folkmålet i Listers härad i Blekinge. Ljudlära ock 
formlära 1917-1937); B. 38 (Gudrun Lundström, Studier i 
Nyländsk syntax 1937-1938). Av dessa tio arbeten ha sex 
(B. 13, 28, 32, 33, 34, 38) helt eller delvis använts som aka-
demiska disputationsavhandlingar för doktorsgrad. I ett par 
fall (B. 13 och 3.3) ha de högst väsentligt utvidgats med till.. 
lagda delar. Oftast är skillnaden mellan disputationsupplagan 
och tidskriftsupplagan mindre betydande och består huvud-
sakligen däri att i tidskriftsupplagan tillkommit smärre till-
lägg och rättelser samt alfabetiska register. Av de nio arbeten 
inom B-serien, som ej voro avslutade när årgången för år 1938 
utgavs, uppräknas i Liljefors register s. 25 f. de åtta, som 
hittills saknat signeringsnummer. S. 24 i samma register redo-
göres för det ovannämnda undantagsfallet B. 27 (Karlgrens 
arbete om Gammalsvenskby). 

Tre av de oavslutade bilagorna i B-serien ha tillika utgivits 
som disputationsavhandlingar i form av var sin första del av-
ett planerat större verk. 

Äldst bland dem är Erik Noreen, Ärtemarksmålets ljudlära 
I, varav s. 1-114 ingått i tidskriftshäftet 139 (1917: 3), under 
det s. 115-162 hittills endast föreligga i disputationsupplagan. 
Det åttonde arket (s. 115— 130) ligger rentryckt i planark hos 
tryckeriet, och återstoden (s. 131-162) står ännu uppsatt och 
väntar på att utgivas i tidskriften. Ytterligare ett parti, be-
handlande vokalerna i svagtonig ställning och därmed förande 
arbetets huvuddel till en naturlig slutpunkt, inlämnades år 
1916 till redaktören, men har hittills blivit otryckt. Denna 
återstående del av det 1916 föreliggande arbetet avses nu skola 
som bilaga åtfölja årgången för 1940 och bilda avslutning av 
avhandlingen om Ärtemarksmålet blom B-serien. Det kom-
mer i flera fall att visa sig hurusom dylik begränsning blir 
nödvändig för att oavslutade arbeten inom serien må kunna 
avslutas. Härvid står den möjligheten öppen att om ett sådant 
arbete senare återupptages, fortsättningen kan ingå i B-serien 
under eget nummer. 
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Näst äldst bland de tre oavslutade disputationsavhand-
lingarna i B-serien är A. Vestlund, Medelpads folkmål I, varav 
s. 1-130 ingingo i h. 160 (1923: 4), under det s. 131-138 
hittills endast föreligga i disputationsupplagan. Disputations-
upplagans innehåll utgöres av en synnerligen utförlig och 
grundlig utredning om medelpadsmålens förhållande till om-
givande landskaps dialekter, upptagande hälften av bokens 
utrymme, men stannar vid första avsnittet av kapitlet »vo-
kaler i tryckstark ställning». Ur ljudhistorisk synpunkt be-
handlas utvecklingen av fornspråkets a-vokal, när denna 
vokal var kort, men ingenting mer. I manuskript har för-
fattaren utarbetat en ej ringa del av fortsättningen. 

Likartat är förhållandet med den tredje av de ifrågavarande 
oavslutade akademiska avhandlingarna: P. Envalls Dala-
bergslagsmålet, varav s. 1-160 ingingo i tidskriftshäftet 192 
(1930: 4), under det s. I—xn och 161-282 hittills blott före-
ligga i disputationsupplagan. Ehuru Envalls avhandling var-
ken såsom Noreens och Vestlunds genom siffran I på titel-
bladet eller genom några uttalanden i förordet ställt någon 
fortsättning 1 utsikt, är dock avhandlingen själv så uppbyggd, 
att den kräver åtminstone någon fortsättning för att motsvara 
sin egen titel och läsarens naturliga förväntan. Efter ett helt 
kort inledningskapitel av historiskt innehåll (kap. I) följer ett 
större kapitel, där författaren går in på frågan om dala-bergs-
lagsmålets uppkomst (kap. II). Härpå följer ett mycket ut-
förligt kapitel om accent och kvantitet (kap. III) och sedan ett 
ävenledes mycket brett upplagt kapitel om vokalerna i nu-
varande dala-bergslagsmål (kap. IV), men av sistnämnda ka-
pitel finns i avhandlingen endast avdelning A »vokalerna i 
stamstavelser». Återstoden av detta kapitel liksom alla övriga 
kapitel, som borde väntas för att avhandlingen skulle fullt 
motsvara sin titel och sin uppläggning, saknas ännu. Detta 
gäller disputationsupplagan. I tidskriftsupplagan ter sig situa- 
tionen ännu ogynnsammare. I denna upplaga avbrytes fram-
ställningen nämligen mitt i det parti, som handlar om den 
första vokalen: a. Författaren har emellertid, därtill gång 
efter annan uppmanad och uppmuntrad av professor Lundell, 
2 Sv. landsmål 
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nedlagt ett stort arbete på fortsättningen och hoppas inom ett 
fåtal år ha bragt det därhän att detta led inom B-serien må 
kunna avslutas och signeras, om än med uppoffrande av något 
av den mångsidighet och utförlighet, som professor Lundell 
helst velat räkna med. 

Inom nära räckvidd ha vi ansett oss kunna räkna med av-
slutning utan beskärning av författarens grundläggande plan 
i fråga om en annan i det följande närmare omtalad bok, 
nämligen E. Linderholms Signelser och besvärjelser i medeltid 
och nytid, varav s. 1-96 utgavs i h. 176 (1927: 2), s. 97-
256 i h. 185 (1929: 2). I bilaga till årgången 1939 följer nu 
hela återstoden av detta arbete, som förelåg dels i korrektur, 
dels i rentryck vid professor Lundens frånfälle. 

En obeskuren avslutning borde också stå inom någorlunda 
nära räckhåll när det gäller H. W. Pollaks Svenska språkprov, 
varav s. 5  84 publicerades som ett oavslutat och onumrerat 
led av B-serien i h. 184 (1929: 1). Återstoden, som helt och 
hållet är ägnad åt Skåne, har beräknats till omkring tre tryck-
ark. I detta fall har emellertid en del för färdigställandet 
behövligt material ej hittills anträffats. Arbetets grundläg-
gande del består av transskriptioner av fonogram, som Pollak 
upptagit på skilda håll i Sverige år 1910 med hjälp av svenska 
språkmän. Upptagningarna gjordes med en apparat, som 
tillhörde Phonogramm-Archivs-Kommission der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften i Wien. De av Pollaks svenska 
medhjälpare gjorda transskriptionerna från fonogramplattorna 
till landsmålsalfabetet, vilka transskriptioner, även som läs-
texter betraktade, ha ett bestående intresse, skulle enligt över-
enskommelse mellan den svenska landsmålstidskriftens re-
daktion och vetenskapsakademien i Wien tryckas genom tid-
skriftens försorg för att utgivas både i akademiens handlingar 
och i landsmålstidskriften, en plan som dock först sent och 
ännu ej i sin helhet förverkligats, trots det en lucka stått öppen 
i akademiens handlingar för sluthäftet av Pollaks arbete (i 
band 181; första häftet ingick i hand 170 av Sitzungsberichte, 
Philosophisch-Historische Klasse, 1913). 

Det återstår tre i det föregående ej nämnda oavslutade och 
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onumrerade led i B-serien, alla tre förhållandevis mycket brett 
upplagda. Äldst bland dem är Olof Hermelins Sägner och 
folktro, seder och sagor, varav s. 1-96 publicerades i h. 106 
(1909: 3). Av fortsättningen ha s. 97-113 satts och äro ännu 
överstående, men detta är endast en liten del av hela det stora 
material, som författaren, den kände landskapsmålaren och 
antikvariske forskaren Olof Hermelin, efter det underhand-
lingar med flera förläggare strandat, överlämnat till redaktio-
nen för att det skulle utgivas i landsmålstidskriften. Manu-
skriptet föreligger emellertid ej i sådant skick, att det kunde 
omedelbart lämnas i sättarens händer. Arbetet är av helt 
annan typ än andra i tidskriften ingående uppteckningssam-
lingar. Här utgöres grundvalen ej genomgående av uppteck-
ningar i vanlig mening, utan också av författarens person-
liga minnen och reflexioner, det hela sammanställt på ett 
sätt, vari även redaktören ingripit. Närmare undersökningar 
häröver borde göras, innan utgivningen återupptages, varvid 
över huvud taget förhållandet till källorna borde beaktas. 
Här ha nämligen använts även andra samlares anteckningar 
och dessutom tidningar och tryckta skrifter. Dessa förhållan-
den, ej minst arbetets stora krav på utrymme, göra att dess 
fullständiga avslutning enligt författarens ursprungliga plan 
ej torde kunna åstadkommas under något av de närmaste 
åren. Det blir kanske bäst att därför begränsa planen för 
ögonblicket så att ett avslutningshäfte snarast utgives, som 
söker vinna åtminstone så mycket som att avslutningen ej blir 
alltför abrupt. För övrigt torde utgivaren höra genom en inled- 
ning eller en efterskrift söka något närmare belysa Herme- 
lhis verksamhet som folkloristisk skildrare och samlare. 
Det vore naturligtvis skada att stanna härvid och låta hans 
samlingar ligga för all framtid till alltför stor del otryckta, 
men fortsättningen måste tills vidare få anstå, och när den 
kommer, måste den komma som ett särskilt band i B-serien. 

Mycket mindre krävande i fråga om det arbete utgivandet 
innebär, men mer krävande i fråga om utrymme är det oav- 
slutade kollektivarbete, som under titeln »Hushållning och 
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levnadssätt i skilda landskap» började publiceras i h. 151 
(1921: 3), men sedan dess ej fortsatts. Avsikten var att sam-
manställa ett mycket rikhaltigt urval små skildringar, redo-
görelser för »dagordningar», för matens tillredning m. m., som 
gjorts av elever vid Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala 
under sommarvistelser i olika landsorter eller vid andra till-
fällen. I det band av B-serien, som sålunda planlagts, skulle 
alla delar av landet bli rikhaltigt företrädda. De stycken, som 
publicerats i det ovannämnda häftet 1921: 3, är början av 
vad som gäller Skåne. I korrektur föreligger fortsättning av 
skildringarna från samma landskap, men ingenting från andra 
håll. •Vad som nu är att göra synes ej kunna bli annat än att 
utgiva vad som återstår rörande Skåne och därmed avsluta 
det påbörjade numret i B-serien, på vars titelblad begräns-
ningen i ämnets omfattning angives. 

Det återstår nu att omtala det sista oavslutade arbetet i B-
serien: »Personnamn i vardagslag», varav s. 1-128 publicerats 
i h. 194 (1931: 2). Det är uttalet av namnen ej blott i dialek-
terna, utan också i riksspråk, men på samma gång också alla 
slags sätt varpå namnen bildas, som utgör föremålet för detta 
arbete: Ljungströms Britt-Kajsas-Äämm eller Rugghönan, 
Målers på bon (en familj, där mannen var målare och hustrun 
hade en lanthandel), Svart-Iii (en kvinna vid namn Elin, som 
ansågs vara lortaktig), Tutten (en man som var misstänkt för 
att ha »tuttat på» i ett hus, som brann opp), Blåen i Amerika 
(Blå var ett båtsmansnamn och namnet Amerika användes om 
en mager ljunghed, där Blåen bodde) — för att ta några exem- 
pel ur den uppsats »öländska personnamn», som inleder häf- 
tet. Även detta arbete är planlagt som en sammanställning av 
smärre uppsatser och uppteckningar, representerande alla delar 
av Sverige. Grundläggande ha i en stor del fall de uppteck- 
ningar varit, som på 1870-talet påbörjades inom landsmålsför-
eningarna. Det sista stycket i h. 1931: 2 är början till en av 
J. A. Lundell själv »anordnad» sammanställning av person-
namn i Möre-häradena, hans hembygd. Material till fortsätt-
ningen av Mörehäradenas personnamn har han efterlämnat i 
ett skick, som sannolikt förhållandevis nära motsvarar, åt- 
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minstone i grunddragen, vad han avsett att i detta samman-
hang publicera. På en höft kan Ifrågavarande Möre-samling 
antas komma att kräva ett par tryckark. För återstoden av 
personnamnsverket finns ingenting annat gjort än helt preli-
minära, sporadiska anteckningar. Att fullfölja den ursprung-
liga planen, innan detta oavslutade led i B-serien får titelblad 
och nummer, är otänkbart. Men vad vi anse nu bör göras 
och våga hoppas få gjort är att fullborda Lundens framställ-
ning rörande hans hembygds personnamn och därmed avsluta 
detta led i B-serien. 

För att få någon möjlighet till avslutning inom överskåd-
lig tid av oavslutade delar av tidskriften blir det oundvikligt 
ej blott att beskära flera stora publiceringsplaner, utan också 
att i en rad fall uppgiva den ursprungliga principen, enligt vil-
ken fortsättningsarbeten alltid skulle publiceras på sådant sätt, 
att de särskilda delarna därav kunde bindas tillsammans med 
fortlöpande paginering. Även under äldre tider har det emel-
lertid förekommit att denna princip åsidosatts. Som ett så-
dant fall torde det få räknas då A. Schagerströms Ordlista över 
Vätömålet i Roslagen år 1889 publicerades i band X, ehuru 
denna ordlista utgjorde avslutningen av samme författares 
1882-1884 i band II publicerade grammatik över samma mål, 
och från senare tid kan bl. a. anföras det exemplet att E. Lin-
derholms arbete Nordisk magi I, som trycktes i landsmålstid-
skriften år 1918 såsom B. 20, ej avvaktade sin fortsättning, 
innan den fick titelblad och nummer. Det sålunda avbrutna 
arbetet, som utgjorde en första del, ägnad åt »Urnordisk magi», 
fick i viss mån en fortsättning, ehuru med annan planläggning, 
då den ovan (s. 18) omtalade samlingen Signelser och besvär-
jelser från medeltid och nytid år 1927 började utgivas. 

Att upphöra med det alltför långt drivna tillämpandet av 
principen om samhöriga arbetens placering i omedelbar följd 
behöver dock ej och bör ej innebära att denna princip alldeles 
kastas över bord. Naturligtvis har det• varit förenat med stora 
fördelar att i band XX ha hela E. Hellquists stora arbete om 
svenska sjönamn och ingenting annat eller i B. 13 hela E. Wig-
forss stora arbete om Södra Hallands folkmål för att nu nämna 
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endast ett par exempel. Det gäller endast att i varje fall finna 
den lämpliga gränsen för principens tillämpning. 

Efter den översikt, som ovan lämnats av i tidskriften påbör-
jade publiceringar, vilka vid avslutandet av årgången för år 
1938 ännu voro oavslutade, återstår att med några ord beröra 
de till redaktionen insända manuskript, varav vid samma tid-
punkt ännu icke ens en början publicerats i tidskriften. 

Genomögnar man de på tidskriftens häftesomslag från tiden 
omkring 1880 införda tillkännagivandena om bidrag, som av-
setts skola inflyta i senare häften, kan man räkna dem till 
inemot ett 50-tal. På häftesomslag från förra delen av 1890-
talet har motsvarande siffra stigit till omkring ett 100-tal. 
Föga mer än en tredjedel härav har publicerats i tidskriften. 
Av dem, som icke inflöto i Svenska landsmål, ha flera publi-
cerats på annat sätt såsom August Bondesons Halländska sagor, 
som 1880 utkommo i Boksamling utgifven af de skånska land-
skapens historiska och arkeologiska förening eller samma för-
fattares Svenska folksagor från skilda landskap, som 1882 ut-
gavs på Fr. Skoglunds förlag, eller A. 0. Freudenthals Vörå-
målet, som 1889 utkom i Skrifter utgivna av Svenska littera-
tursällskapet i Finland., eller J. Thurmans Nagumålet, som 
1929 utkom i samma sällskaps skriftserie, eller Patrik Peter-
sons Ordbok över Valldamålet, som 1935 började utgivas ge-
nom Landsmålsarkivet i Lund, eller G. 0. Hyltai-Cavallius 
Svenska Sagor och sägner från andra landskap än Småland, 
som nu äro under utgivning i Gustav Adolfs Akademiens skrif-
ter, och dessutom åtskilliga större och mindre arbeten. 

Andra genom tillkännagivanden på landsmålstidskriftens 
häftesomslag från 1880- och 1890-talen i utsikt ställda skrifter 
äro fortfarande outgivna. Manuskripten till flera sådana skrif-
ter ha från författarne eller deras anförvanter eller olika för-
eningar överlämnats till Landsmålsarkivet, såsom 0. E. Noréns 
samlingar till en ordbok över målet i Kållands härad i Väster-
götland, K. A. Hagsons samlingar rörande e-målen i Öster-
götland, N. L. Hallenders samlingar till en ordbok över Barna-
målet i Västergötland, Johan Nordlanders manuskript till en 
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ordbok över vissa härjedalska mål m. m., Evald Lid6ns sam-
lingar rörande Bollehygdsmålet i Västergötland, Johan Carls-
sons ordbok över Husbymålet i Dalarne. När sistnämnda 
arbete överlämnades, visade det sig att detsamma, då omfat-
tande omkring 15,000 ordlappar, hade varit under utarbetning 
långt in på 1910-talet, och vad Noréns, Hagsons, Nordlanders 
och LisMns ovannämnda arbeten beträffar, är det tydligt att de 
icke befunnit sig i på långt när tryckfärdigt skick, när deras 
utgivande i tidskriften tillkännagavs såsom påtänkt. Liknande 
har förhållandet troligen varit med en mycket stor del av de 
på häftesomslagen i utsikt ställda bidragen till kommande häf-
ten. Tydligt är också att många utlovade bidrag aldrig in-
lämnats till redaktionen samt att många av de till redaktionen 
inlämnade bidragen på anfordran återlämnats till författare, 
som förgäves väntat på tryckning. 

När redaktören småningom definitivt avstod från tanken att 
i tidskriften publicera eller ens börja publicera större eller 
smärre bidrag från avlidna författare, överlämnade han 
deras manuskript till Landsmålsarkivet i Uppsala. Dock 
skedde detta icke efter någon genomgående revision av hela 
det hos redaktionen liggande manuskriptbeståndet. Att verk-
ställa en sådan måste ha ställt sig mycket svårt redan på 
grund av en yttre anledning: bristen på utrymme, vartill vi 
i det följande återkomma. 

Bland de många manuskript, som Lundell ännu vid sin död 
förvarade i sin bostad, skola här nämnas endast ett par exem-
pel: ett mycket stort manuskript av P. A. Säve om allmogens 
arbeten och levnadsförhållanden på Gotland, som Lundell långt 
fram i tiden hoppats kunna publicera i tidskriften, även sedan 
han uppgivit tanken på att där intaga andra delar av de stora 
säveska manuskriptsamlingarna, vilkas överlämnande som 
donation till Uppsala universitetsbibliotek genom P. A. Säves 
testamente hade skett på grund av Lundens förmedling; vidare 
ett för den svenska språkforskningens historia intresserikt 
manuskript av C. J. Blomberg, kallat Fonetiska studier, som 
länge varit förgäves efterletat och nu anträffats bland tidskrif-
tens manuskriptsamlingar, där det legat bortglömt — redak- 
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tören har vid upprepade förfrågningar förklarat att han ej 
visste var manuskriptet kunde finnas; samt slutligen J. A. 
Lundens ofullbordade bibliografi över skrifter rörande svenska 
dialekter, folktraditioner och folkliv, en bibliografi som en 
gång avsetts skola såsom subnummer 2 ingå i band XXI och 
fylla hela det utrymme, som utöver XXI: 1 kunde disponeras i 
samma band. Ehuru ingen del av denna bibliografi någonsin 
utkommit, ha flera ark satts och de fyra första arken till och 
med rentryckts. När arbetet avbröts, skedde detta ej blott på 
grund av utrymmesbristen i tidskriften. Redaktören hade ej 
heller kunnat disponera tillräcklig tid för att genomföra ar-
betet i någorlunda sammanhängande följd. De första partierna 
kunde ej undgå att bli föråldrade, innan fortsättningen hunne 
utkomma. Därför tillspillogavs bibliografien och andra ar-
beten inrymdes i återstoden av XXI. 

Detta är långt ifrån det enda fall, då ett bidrag börjat sättas 
och t. o. m. delvis rentryckts utan att det börjat utkomma i 
tidskriften. Ett annat sådan fall är 0. P. Petterssons Sagor 
och sägner från Äsele lappmark, som torde ha börjat sättas 
omkring år 1900 efter att ha inemot 20 år legat och väntat i 
manuskript. Ytterligare exempel, som ännu för några år sedan 
kunnat i större antal än nu uppräknas, ha undan för undan 
decimerats därigenom att i årgångshäftena mycket ofta in-
tagits smärre bidrag, som i lång tid stått uppsatta. Ett par 
sådana fåll förekomma även i årgångshäftet för 1939, däri A. 
Malms småtexter från Vemmenhög och K. G. Lindbloms gram-
matiska skiss över Kristvallamålet ha intagits. Vad som nu 
återstår av dylika fall är mycket litet. 

Det bör i detta sammanhang också framhållas att Lundell 
i flera fall, då han avstod från sin en gång hysta plan på 
publicering av ett arbete i tidskriften, själv medverkade till 
att samma eller motsvarande arbete utfördes genom någon 
annan och att för dess tryckning utverkades särskilt understöd. 
Ett sådant fall är den ovan omtalade bibliografi, som nu ut-
arbetats av Roland Liljefors och som motsvarar ett parti i 
Lundells ovan omtalade begynnelser till en mer omfattande 
bibliografi. 
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Sista gången ett fortsättningsarbete, beräknat för längre tid 
än ett par år började publiceras i landsmålsskriften, var 1931, 
då han redan var 80 år gammal. Planen till det ifrågavarande 
arbetet (Personnamn i vardagslag) var emellertid ingen nyhet 
då, utan hade, på ett för honom karakteristiskt sätt, legat och 
grott i flera årtionden. När annat kom emellan, som fram-
trädde med anspråk på att behandlas som mer brådskande 
publiceringsangelägenheter, t. ex. en disputations- eller speci-
mineringsavhandling, fick planen på personnamnen stå till-
baka. Men han släppte ej gärna en plan, utan bidade ett nytt 
tillfälle, samtidigt hållande fast vid en mängd olika uppslag 
och tanketrådar. Han levde som om han hade haft en oöver-
skådligt lång framtid framför sig, fastän han naturligtvis in-
såg att han ej kunde hinna allt. I den i början av denna efter-
skrift citerade uppsats, varmed Lundell inledde landsmålstid-
skriftens tjugusjätte årgång, finnas några ord som här må an-
föras: »Huru lång den nya serien blir, det beror på tid och 
hälsa», varpå följer denna rad: »Vite summa brevis spem 
vetat inchoare longam». Det är betecknande för honom att 
detta tycks vara citerat ur minnet, utan att han ansett sig 
behöva slå upp stället. Vore citatet ej gjort ur minnet, skulle 
säkerligen ej ett ord ha borttappats, som i originalet (Horatius, 
Carminunri liber I, 4: 15) fyller ut den fjärde versfoten och 
uppbär en stark tonvikt inom densamma: »Vitae summa brevis 
spem nos vetat inchoare longam». Rytmen faller sönder i och 
med borttappandet av detta ord, men meningen står kvar. 
Meningen var starkare rotfäst i hans minne än rytmen. 

Tanken på arbetsdagens begränsning utmynnade dock ej 
i någon passiv resignation. Lundell avslutade sin jubileums-
uppsats med orden »Det blir alltid någon råd». Och han fort-
satte sitt arbete i den anda, som i dessa sista ord fått ett ofta 
citerat utryck. 

Under den tid, som gått sedan Lundell år 1904 skrev denna 
uppsats, har han utgivit 36 nya årgångar av denna sin tidskrift. 
Dessa 36 årgångars sammanlagda sidtal har stigit till omkring 
17,650 (tabeller, planscher och kartor oräknade). De före- 
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gående 25 årgångarnas sammanlagda sidtal uppgår till om-
kring 11,070, vilket tillsammans med nyssnämnda sidtal ger en 
summa av över 28,700 sidor för hela tiden från 1878 till och 
med 1938. Om därtill lägges årgången för 1939, stiger det to-
tala sidantalet för vad han hunnit redigera till omkring 29,000. 
Dessa nakna siffror vittna på sitt lättfattliga sätt därom 
att det varit ett företag av osedvanliga mått, som Lundell 
grundat och dirigerat. Ett närmare inträngande i tidskriftens 
helt eller delvis förverkligade planer, dess skaplynne och dess 
betydelse för samtiden och framtiden ger en fördjupning av 
bilden, som rättvisan kräver. 

Det har visserligen i sättet, varpå tidskriften redigerats, före-
kommit mycket, som framkallat gensagor och kritik, detta ej 
minst bland dem, som stått arbetet närmast, men dylikt har 
icke kunnat och skall icke kunna bortskymma huvudsaken. 
Medredaktörerna L. Fr. Läffler, Adolf Noreen, A. 0. Freuden-
thal, Herman Vendell, Axel Kock och Anders Malm, bland vilka 
en så stark opposition förefarms, att huvudredaktörens avgång 
varit allvarligt ifrågasatt, yttrade i sin hyllningsadress till ho-
nom i september 1904, med hänsyftning på tidskriftens grund-
läggning 1878: »Det var en storslagen, djärv ock framtidsdiger 
tanke av Eder, som då förverkligades»; och på samma gång ut-
talade de sitt tack i följande högtidligt uttryckta, men uppen-
barligen ärligt menade ord: »Vi tacka Eder, vi våga säga det, 
i fäderneslandets ock den fosterlänska språk- ock folklivs-
forskningens namn för allt som Ni som tidskriftens redaktör 
gjort — — — för det levande intresse ock den vakna med-
värkan, som Ni städse låtit komma de särskilda medarbetarnas 
bidrag till del, för all den kärlek, all den kraft — Eder bästa 
mannaålders — som Ni ägnat åt tidskriften». 

Namnteckningarna under adressen ha beledsagats •av föl-
jande, inom parentes tillagda ord »medredaktörer till namnet». 
Bakom de sista orden och ej blott bakom dem skönje,s känslan 
av att tidskriften var ett personligt verk av en huvudredaktör, 
som tagit arbetsbördan och avgörandet på sig ensam eller 
nästan ensam, i alla händelser mer än väntat varit. Att söka 
göra egna uppfattningssätt i frågor rörande redigerandet gäl- 



HUVUDREDAKTÖRENS VERK 27 

lande gent emot huvudredaktören har tydligen den ena gången 
'efter den andra visat sig lönlöst, men det hade också visat 
sig att just denna personliga insats, buren av hans vittfam-
nande ideal, hans oräddhet och oberoende, varit en oumbärlig 
förutsättning för den enastående resning, som tidskriften från 
början fått och i stort sett bevarat, trots allt. Hade redaktören 
varit någon annan, som velat hålla sig närmare till äldre, 
stillfärdigare intentioner inom föreningarna, när det gällde att 
grundlägga företaget, så hade vårt land sannolikt fått en lands-
målstidskrift av dvärgartad natur, jämförd med den för sin 
tid överraskande tidskrift som Lundell hade djärvheten fram-
träda med. Och hade, när det gällde fullföljandet av verket, 
redaktören varit en man, som noga aktat sig för att taga några 
risker, en man som ej kunnat eller velat gå emot strömmen 
eller varit rädd för att sträcka ut fötterna längre än skinn-
fällen räckte, då hade tidskriften kunnat bli mer regelbunden 
och mer lik folk mest, men på samma gång hade den också 
blivit mera efemär, mindre innehållsrik och mångsidig och 
säkerligen också mindre använd än den varit och är. Som den 
nu blivit, är den, även vad de äldsta delarna beträffar, en stän-
digt anlitad källa. Den torde också vara Sveriges största tid-
skrift vad hela det humanistiska vetenskapsområdet beträffar 
och vad dess särskilda ämnesområden beträffar är det svårt att 
någonstädes finna ett motstycke. Ej heller torde det någonsin 
ha funnits en redaktör för en vetenskaplig tidskrift i Sverige, 
som i samma mån som Lundell offrat arbete och pengar på 
sin tidskrift. 

I tidskriftens avsikter ingick från början att giva läsekretsen 
recensioner och översikter över den aktuella situationen inom 
verksamhetsområden, som lågo tidskriftens intressen nära. 
Det sätt, varpå de första årgångarna började förverkliga pla-
nerna härutinnan, torde ha vida överträffat vad som kunnat 
väntas, detta bland annat genom vissa av redaktören själv 
skrivna översikter, som genom sin innehållsrikedom och klar-
het visat sig .ägnade att göra tjänst långt fram genom tiderna. 
Men snart minskade tidskriftens recensionsavdelning och för-
svann slutligen alldeles för att under de senaste åren återupp- 
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stå och då i helt annan form: redaktörens på omslagen till 
vissa häften tryckta, stundom rätt obetydliga omnämnanden 
av en del böcker, däribland även sådana, som lätt förbises i 
mängden av »hembygdslitteratur». Men att tidskriften skulle 
bli ett forum för allehanda dagsdiskussioner torde knappast 
ha ingått bland redaktörens främsta syften och intressen. Av 
polemik har tidskriften innehållit synnerligen litet. Större 
och mindre avhandlingar och uppsatser, i regel skrivna på 
längre sikt, jämte större och smärre materialsamlingar var hu-
vudinnehållet. För sakens och framtidens skull var Lundell all-
tid beredvilligt tillmötesgående, när nya bidrag kommo och det 
gällde att bereda dem plats i hans tidskrift. En annan redaktör 
skulle ha kunnat svara att tidskriftens hela utrymme redan 
var taget i anspråk för så eller så lång tid framåt och att hans 
egen arbetstid var så upptagen, att han inte förr än då eller 
då kunde läsa manuskriptet och taga på sig övriga arbeten, 
som bleve förbundna med utgivningen. Men tidskriftens ut-
rymme och sin egen arbetstid betraktade han alltid som myc-
ket tänjbara, och han hoppades i det längsta på att finna ut-
vägar, då pengar behövdes. Han fann också sådana mer än 
de flesta skulle ha kunnat, men han kunde ej alltid så mycket 
som han skulle ha velat kunna. 

Det är mot bakgrunden av allt detta som det ovan berörda 
förhållandet bör betraktas att såväl författare som läsare så 
ofta fått vänta länge på införandet av många bidrag och på 
avslutandet av sådana, som börjat införas. Tidskriften redi-
gerades sub specie xternitatis mera än ur ögonblickets syn-
punkter. Redaktören synes ha haft en viss obenägenhet att 
sätta sig in i att medarbetare, som blevo otåliga under långa 
väntetider, sågo på förhållandet ur mer personliga och tids- 
betonade synpunkter. Han å sin sida hade många medarbetare 
och många uppgifter att tänka på och drevs in på den vägen 
att söka tillfredsställa dem åtminstone för ögonblicket genom 
att släppa fram deras arbeten i smärre portioner i sänder, med 
upprepade avbrott, ehuru denna väg var långt ifrån tillfreds- 
ställande. Han tänkte vidare därpå att vad som låg och vän-
tade, Åtminstone i en stor del fall, knappast förlorade sitt in- 
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tresse under väntetiden, även om denna bleve lång. Han såg 
ju frågan ur framtidssynpunkt, och han var ofta sannspådd. 
Och vad beträffar mycket, som han planlagt, men ej hunnit 
eller förmått fullborda inom ramen av till buds stående möjlig-
heter, bör tanken på publicering ej för alltid skrinläggas. 

För övrigt bör i detta sammanhang ihågkommas hur redak-
tören hjälpt så många av de författare, som skrivit i tidskrif-
ten att hastigt få ut av trycket sina bidrag, när det brådskat. 
Många disputationsavhandlingar ha bakom sig ett forcerat ar-
bete natt och dag, däri redaktören deltagit med outtröttligt 
intresse. Disputationsavhandlingarna — deras antal hade 1938 
stigit till 30 — voro i många fall det svåraste av de hinder, som 
vållade dröjsmålen för andra författare. Tidsordningen mellan 
dem, som väntade, blev emellertid ej i denna tidskrift avgö-
rande. Särskilt märkes hur redaktören, brytande turordningen, 
principiellt bemödat sig att låta unga eller okända författare 
slippa fram. 

Svårigheten att utgiva tidskriften i sådan omfattning och 
med sådan takt, som skulle ha motsvarat behovet, har natur-
ligtvis till högst väsentlig del bestått i tillgängliga penningme-
dels otillräcklighet. Till denna allmänna synpunkt, som sam-
manhänger med det gamla begreppet om »den svenska fattig-
domens betydelse», böra komma några mera konkreta syn-
punkter på de förhållanden, varunder redaktören skötte tid-
skriften. Först bristen på arbetshjälp och bristen på utrymme. 
Arbetsplatsen, där redaktören — i stort sett ensam — utförde 
detta sitt arbete vid sidan av annat arbete, var orimligt trång. 
Att överblicka manuskripten, korrekturen, de färdigtryckta 
häftena, korrespondensen var verkligen ingen lätt sak. Alla 
nya och gamla manuskript, liksom det tryckta lagret, hystes i 
hans bostad intill dess han under senare år började överflytta 
delar av de äldre manuskripten och korrekturen till Lands-
målsarkivet. Många manuskript ha förvarats i skåp och på 
hyllor, som sedan lång tid tillbaka varit otillgängliga för re-
daktören själv, eller blott med mycket stor svårighet tillgäng-
liga, då skåpens dörrar ej kunnat öppnas eller hyllornas inne- 
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håll genomses utan att de framför liggande travarna först 
undanflyttats till någon annan plats i de överfyllda rummen. 
Det tryckta lagret har till vissa valda delar förvarats i travar 
på hyllor och på golven i de rum han använde som biblioteks-
rum, men huvudsakligen på en vind, där 92 stora lårar, 
ställda i rader ovanpå varandra, lämnat en mycken trång pas-
sage mellan sig och en längs hela den enda användbara lång-
väggen ställd hylla, fylld av ytterligare travar av tidskriftshäf-
ten. Hur stora de svårigheter varit som ofta stått hindrande i 
vägen har det först efter redaktörens död blivit möjligt att få en 
närmare inblick 1. På samma gång har det visat sig att det fun-
nits ett system i detta skenbara kaos och att systemet, trots att 
det brustit på många punkter, varit mer genomfört än det sett 
ut att vara. Det har ju under hans livstid mycket ofta hänt 
att redaktören överraskade en besökande genom den säker-
het, varmed han gick direkt till ett efterfrågat papper, som 
kanske ej varit aktuellt sedan flera tiotal år tillbaka. 

Lundell hade en sällspord arbetsförmåga, och han sparade 
sig inte. Han ansåg att man inte borde dra sig för besvär och 
obehag, vare sig i stort eller i smått. Ett iögonenfallande vitt-
nesbörd härom var den utomordentliga omsorg, som han 
ägnade åt korrekturläsningen. Han såg däri ett betydelse-
fullt medel att hålla tidskriften uppe på en hög nivå. Han 
hade också en sällsynt tålmodig vaksamhet, som lät honom 
se mycket, som de flesta författare vid sin korrekturläsning gå 
förbi, men som de skulle ha rättat själva, om de hade sett upp. 
Han hade tillika mycket större insikter i typografiens teknik 
än som är vanligt bland icke yrkesmän. Då han vid tidskrif-
tens start fann vilken betydelse praktiska typografiska insikter 
och erfarenheter hade för honom, så drog han sig ej för att 
arbeta som lärling hos Norstedts tryckeri i Stockholm under så 
lång tid som befanns erforderlig bl. a. ur den synpunkten att 
han ville ha en inblick i hur korrigeringsarbetet ter sig, sett 
ur 'sättarens synpunkt. Vad han i ungdomen lärde sig bru-
kade sitta fast som berg. Det satt nästan för fast ibland. Han 
var ju ständigt intresserad av allt vad utveckling hette, och 
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maskinsättningen blev, när denna arbetsmetod infördes, även 
den ett föremål för hans intresse, men han hade svårt att 
helt frigöra sig från de vanor han blivit införlivad med under 
handsättningens tid. 

I tidskriften finns icke en enda sida, på vilken han ej läst 
korrektur mer än en gång, och hans korrekturläsning var 
mycket arbetskrävande. Oftast lästes korrektur rätt många 
gånger, och korrekturen voro ofta överfyllda av rättelser eller 
ändringar. Det har förekommit att korrektur lästs mer än 
tio gånger, innan redaktören gav tryckningstillstånd. De 
många korrekturen kunde till en del förklaras ur en vana från 
den tid, då redaktionerna brukade mottaga manuskript i ett 
skick, som var långt ifrån att kunna kallas renskrift. Första 
korrekturet blev då en motsvarighet till renskrift. I korrek-
turen kunde redaktören och författaren göra så mycket änd-
ringar, att det närmade sig till omarbetning, och vad som 
ändrats på ett sätt av den ene, kunde ändras på annat sätt 
av den andre. Korrekturen kunde utvecklas till en art kor-
respondens mellan författare och redaktör, med ändringar fram 
och tillbaka. 

En av de saker vari redaktören brukade ingripa och detta 
ej blott när det gällde nybörjare bland författarne, var ut-
tryckssättet. Han ville gärna tillämpa sina egna stilideal även 
i vad medarbetarne skrivit. Förvånande liten hänsyn togs 
härvid både till korrekturkostnaderna och till författarnes per-
sonliga tycke och smak. Många torde de författare vara, vilka, 
liksom jag till en början gjorde, känt sig illa berörda av redak-
törens ideliga korrekturändringar, men i detta sammanhang 
torde det ej vara ur vägen om jag återgiver ett yttrande av 
Lundell, sådant jag minns det, från ett tillfälle, då jag oppo-
nerat mig mot hans korrekturändringar i en av de första upp-
satser jag tryckte i hans tidskrift. »Licentiaten ska inte upp-
fatta mina ändringar som bestämda yrkanden på att just så, 
som jag skrivit, så ska det vara. Ändringarna är bara förslag 
(där det inte är rena tryckfelsrättelser förstås) och förslagen 
beror ofta på att jag har hakat upp mig på någonting, som 
inte förefallit mig lättläst. Licentiaten skriver mer invecklade 
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meningar än Ni kanske själv vet. Jag har ibland fått läsa om 
två eller tre eller flera gånger. Betrakta nu inte var ändring 
som nånting mer än ett Obs! eller ett frågetecken! Hur det 
ska ändras eller om det ska ändras alls, det blir i såna fall 
som nu författarens sak att avgöra». 

När jag sedan såg på hans korrekturändringar, lärde jag 
mig att bättre förstå och uppskatta dem. De ha i många fall 
framtvingat eller framlockat ej blott en behövlig korrigering 
eller precisering eller förkortning av de ställen i ett under 
tryckning varande arbete som närmast åsyftats. Räckvidden 
har blivit större därigenom att olika författares uppmärksam-
het skärptes i fråga om framställningssättet i det hela. Den 
uppfordran härutinnan, som låg i redaktörens korrekturläs-
ning, den nitälskan om det svenska språkets ans och om tid-
skriftens korrekthet in i minsta detalj, som låg såsom en stän-
digt verkande drivfjäder bakom redaktörens hela arbete, har 
betytt mer än alla enskildheter och all den förargelse som 
korrigeringens självrådighet och pedanteri kunde åstadkomma. 

Redaktörens ingripanden begränsades ej till sådan eftersyn 
av enskildheter och av bidragens formella ans, som han fann 
påkallad; det kunde förekomma djupt ingripande omredi-
geringar, berörande innehållet och dispositionen. Så t. ex. har 
det visat sig att manuskript till åttonde bandet, innehållande 
Eva Wigströms uppteckningar från södra Sverige, blivit sön-
derklippta och omordnade enligt ett indelningssätt, som helt 
och hållet är redaktörens, ej författarens. På liknande sätt ha 
andra materialsamlingar ofta behandlats. Endast till en del 
ha dylika omgrupperingar skett i samråd med författarne eller 
ens med deras vetskap. Ett vackert exempel på samförstånd 
mellan redaktören och författaren i en dylik situation är ut-
givningen av K. H. Waltmans i trettonde bandet tryckta sam-
ling av texter, upptecknade i Frostviken i Jämtland. I förordet 
har författaren uttryckt sin oförbehållsamma erkänsla för den 
hjälp redaktören givit honom vid ordnandet av stoffet. Den 
åtgärd redaktören här vidtog var enligt författarens uppfatt-
ning behövlig för stoffets egen skull. I det ovannämnda fallet, 
då Eva Wigströms samlingar styckades för att inordnas i nya 
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grupper, förekom, så vitt nu är känt, ingen opposition från 
hennes sida. Men däremot har det förekommit att forskare, 
som använt denna stora och viktiga källpublikation, beklagat 
söndersprängningen av manuskripten och den därav följande 
omöjligheten att se det sammanhang, vari uppteckningarna 
gjorts eller ordnats av författarinnan själv. Detta sammanhang 
är nu oåtkomligt annat än i den mån det låter sig rekonstruera, 
och rekonstruktionerna måste ställa sig så mödosamma och 
vanskliga att knappast någon utsikt finns till mer än några 
fragmentariska resultat. 

Det kanske ömtåligaste området i fråga om redaktörens kor-
rekturändringar var dock ett annat än de ovannämnda, näm-
ligen frågan om sättet, varpå de dialektala ljuden skulle åter-
givas, vare sig återgivandet skedde med landsmålsalfabetet, 
med »grov beteckning» eller med den vanliga skriftens bok-
stäver utan inblandning av hjälpbokstäver. Redaktören ansåg 
sig bäst kunna bedöma denna fråga. Han byggde emellertid 
ofta på abstaktioner och generalisationer och kunde härvid 
komma i motsättning mot ej blott författarne, utan också verk-
ligheten. Det låg något av tragik däri att hans bekanta prin-
cip »att skriva precis som det låter, ingenting annat» skulle 
stundom befinnas förvandlad, utan att han själv märkte det, 
till motsatsen av vad den ursprungligen hade varit. Jag 
skall nämna följande exempel. En student hade tagit sig 
namnet Bannbers efter en ort i sin hembygd, där nam-
net uttalades med rent n, ej med m, såsom fallet ofta blev i 
Uppsala och som även Lundell, enligt vad som föll sig naturligt 
för honom, uttalade namnet. Men när namnet en gång skulle 
skrivas med grov beteckning enligt studentens eget uttal, hörde 
Lundell m, trots det ett tydligt n uttalades, och det visade sig 
när Lundell vid upprepning äntligen började höra n, att han 
först ej ville tro sina egna öron. Motsvarande exempel och myc-
ket mer besvärliga exempel än detta förekommo ideligen vid 
korrekturen, där Lundell, på grund av invanda föreställningar 
om vad som var »det enda naturliga», ingrep med ändringar. 
Särskilt svårt eller omöjligt kunde det bli att enas med honom, 
när det gällde grov beteckning. För beteckningar gjorda med 
3 Sv. landsmål 
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i detalj genomfört landsmålsalfabet hyste han mera respekt. 
Det har ofta förekommit att det grova beteckningssättet i texter, 
tryckta i tidskriften, blivit på sådant sätt förändrat av redaktö-
ren, att läsaren måste gå till originalmanuskripten för att få en 
någorlunda klar uppfattning av vad författaren avsett, trots 
det tidskriftens transskriptioner i regel beledsagats av en in-
ledande förklaring. Det torde också flera gånger ha före-
kommit motsvarigheter till vad som hände mig själv, när jag 
första gången sökte få en text med grov beteckning tryckt i 
landsmålstidskriften: jag återtog mitt manuskript hellre än att 
se det förändras på sätt redaktören ville. 

Till att försvåra och fördyra korrekturläsningen bidrog gi-
vetvis i -hög grad landsmålsalfabetet, som ju är ett av de 
nyansrikaste och mångsidigast användbara på samma gång 
som vackraste bland alla fonetiska teckensystem, men som 
med dessa dygder ej kunnat förena också den att vara ett av 
de lätthanterligaste. Svårigheterna ha emellertid ofta upp-
fattats med förstorande överdrift och utan tillbörligt erkän-
nande och utnyttjande av en av dess största förtjänster, dess 
elastisticet. Jag avser den frihet detta alfabet innebär till olika 
grader av detaljprecision, en frihet som alfabetets skapare 
stundom för litet begagnade sig av för egen del. 

En annan sak som innebar anledningar till ideliga ändringar 
var rättstavningen, som under många år i tidskriften tillämpats 
i en form, varom dess redaktör med tiden blev så gott som en-
sam. Denna stavning var i huvudsak oförändrat densamma 
som under namn av »reformstavning» proklamerats av Lun-
dell för omkring 50 år sedan och av honom fått sitt rättesnöre 
i hans Svensk Ordlista 1893. Vid den tiden förenade sig flera 
vetenskapliga författare om en överenskommelse att i sina 
publikationer, så vitt tillfälle gåves, tillämpa detta stavsätt, 
som avsåg att vara ett steg på vägen mot den radikalt »ljud-
enliga» stavning, som var rörelsens principiella mål. Den ena 
efter den andre övergav så småningom Lundells reformstav-
Fång, men själv framhärdade han även efter det de viktigaste 
av hans reformkrav hade förverkligats genom 1906 års offi-
ciellt påbjudna stavning. Mången uppfattade det sorb. blott 
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ett abstrakt principrytteri när han alltjämt fortfor att tvinga 
varje medarbetare i tidskriften att tillämpa eller låta redak-
tören tillämpa den gamla reformstavningen. Man tvingades att 
använda sådana stavningar som jälp, fäm, säx, täxt, hittils, 
ock m. m. Själv ansåg han sig härmed tjäna ett praktiskt 
ändamål, sett på lång sikt: nästa stavningsreform. Besväret 
och kostnaden, som för den sakens skull ålades tidskriften, 
var något som han ej tog hänsyn till. Sannolikt skulle det för 
honom ha tett sig som en ovälkommen framtidsutsikt, om 
han tänkt på den nu förhandenvarande situationen, då en 
uppsats i hans tidskrift framträder med annan stavning än 
den han så länge fasthållit vid. Men han torde knappast ha 
kunnat annat än förutse att bland andra förenklingar måste 
även, denna införas. 

En princip, som ända från början konsekvent fasthållits, 
har varit den att aldrig använda kursiv stilsort annat än i 
landsmålsalfabetet. Anledningen härtill har uppenbarligen 
varit den, att härigenom skulle förebyggas varje möjlighet till 
tvekan om en bokstav vore att uppfatta i den preciserade be-
tydelse, som landsmålsalfabetets bokstäver ha, eller i den jäm-
förelsevis vaga och växlande betydelse, vari den allmänna 
skriftens bokstäver kunna användas, t. ex. om  e vore att upp-
fatta i landsmålsalfabetets preciserade betydelse av »spetsig» 
e-vokal eller på sådant friare sätt, som kan förekomma i fråga 
om motsvarande bokstav i allmän skrift. Konsekvensen av 
denna stränga begränsning av kursivstilens användning blev 
givetvis ökad stilblandning. S. k. 4yptienne blev redan i Lun-
dells grundläggande avhandling om landsmålsalfabetet i tid-
skriftens första band principiellt använd för sådana ord eller 
bokstäver, som skulle genom särskild stilsort särhållas från 
.brödstilen», men icke finge tryckas med kursiv. Den äldre 
tidens 4ryptienne, sedd mot bakgrund av den art antikvasnitt, 
som då var tidskriftens normala brödstil, gjorde ett vackrare 
och diskretare intryck än det slags halvfeta typer (joniskal, 
som till följd av modets växlingar nu blivit vanliga som er-
sättare för den första tidens 4yptienne. I den tid, som kom-
mer, kan det bli 'vansklig't att i allo upprätthålla den stånd- 
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punkt i fråga om valet av stilsorter liksom i andra frågor rö- 
rande yttre skick som varit Lundells. Detta gäller bl. a. för- 
kortningssystemet, som han ensam torde ha fullt behärskat 
och som han i det längsta sökte konsekvent genomföra överallt. 

Tidskriftens omfång har växlat ganska mycket. Det lägsta 
sidantal någon årgång visat var 126, som förekom 1880. 
Det högsta sidtalet nåddes i 1911 års årgång (festskriften till 
H. F. Feilberg), som innehöll 819 sidor + 1 plansch + 1 karta. 
Medeltalet för år har varit 464 sidor, d. v. s. 29 16-sidiga 
tryckark. Redan från och med årgången 1884 hade redaktio-
nen på tidskriftshäftenas omslag tillkännagivit sin avsikt att 
låta ett ännu något större omfång, nämligen 30 tryckark (480 
sidor) gälla som norm. Den ökning av omfånget, som detta 
innebar, hade föregåtts av en vid 1883 års riksdag vidtagen 
höjning av det till tidskriften beviljade anslaget från 700 kr., 
med vilket belopp anslag utgått åren 1879-1883, till 3,150 kr. 
Vid början av 1890-talet måste årgångarnas normala omsfång 
minskas till 25 tryckark, men år 1904 ökades det till i det 
närmaste samma storlek som gällt under större delen av 1880-
talet. Häftesomslagen fr. o. m. 1904 angåvo 29 tryckark som 
det normala omfånget. Samtidigt höjdes prenumerationsav-
giften, som ända tills dess varit 3 kr. vid subskription hos ut-
givaren, till 4 kr. (med tillägg av ersättning för distributions-
kostnader). Sedan statsanslaget år 1910 höjts till 5,000 kr., 
ökades omfånget till 38 tryckark (608 sidor). .Dyrtiden, som 
blev en följd av det förra världskriget, pressade under några 
år ned tidskriftens omfång, så att det föga översteg 15 till 17 
ark, när det under dessa år var som lägst. Under samma 
period översteg det aldrig — mer än obetydligt — 22 ark. 
Anslaget förblev emellertid detsamma: 5,000 kr. intill dess 
1921 års riksdag beviljade ett till 7,500 kr. höjt anslag. Efter 
denna anslagshöjning ansåg sig redaktionen kunna på häftes-
omslagen utlova att 26 ark skulle bli minimum. Den år 1921 
vidtagna anslagshöjningen blev emellertid av kort varaktighet. 
Redan 1923 års riksdag, där »Geddesyxan» beskar många an-
slag, nedsatte beloppet till 6,000 kr., och följande års riksdag 
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fortsatte nedskärningen ned till 5,000 kr., som är det lägsta 
belopp, vartill anslaget uppgått sedan år 1910. Redaktörens 
upprepade försök att ånyo få anslaget höjt hade så till vida 
framgång som det under år 1925-1931 steg till 6,350 kr. År 
1932 sänktes anslaget emellertid ånyo, denna gång till 5,400 kr., 
vid vilket belopp det förblivit t. o. m. 1939. 

När det beräknade normalomfånget mången gång & betydlig 
mån överskridits, såsom senast i årgången för 1938, där sid-
antalet utgjorde 580, vartill kom två kartor och en plansch, så 
har detta till en del sin förklaring däri att i årgången ingått 
arbeten, vilkas utgivande understötts av andra medel än stats-
anslaget, nämligen B. 38 (Gudrun Lundströms disputationsav-
handling Studier i nyländsk syntax), till vars tryckkostnader 
författarinnan bidragit, samt B. 39 (K. H. Waltmans Lidmål. 
Andra samlingen), vilket sistnämnda arbete utgivits genom 
D. 0. Zetterholm med stöd av ett anslag å 2,000 kr., som 
Norrlands nation i Uppsala anslagit ur sin jubileumsfond. 

De fall, där tidskriften såsom i fråga om B. 38 och B. 39 
fått tillfälliga bidrag till täckandet av tryckningskostnaderna, 
synas emellertid ha varit förhållandevis tunnsådda. På det 
hela taget ha dylika bidrag ej kunnat utfylla de underskott i 
tidskriftens budget, som uppkommo då tryckkostnaderna av 
olika anledningar blevo långt större än statsanslag och intäkter 
av försäljning tillsammantagna kunde täcka. Att täcka den 
mycket stora skillnaden var en sak, som utgivaren i tysthet tog 
på sig personligen och detta utan att äga en sådan ekonomisk 
ställning, som skulle kunnat i någon högre grad mildra känn-
barheten härav. 

I början synes försäljningen ha inbragt mycket mer än 
sedermera. På de subskriptionslistor som utsändes i mars 
1878 tyckes programmet, prydligt skrivet i flera exemplar med 
redaktörens egen hand, ha väckt allmän genklang, och priset, 
som då var satt till kr. 2: 50 för årgång, avskräckte ej de 
många fattiga studenter, som skyndade sig att subskribera. 
De tre första årgångarna, som tillsammans bildade band I, 
blevo hastigt slutsålda och betingade redan tidigt på 1880-talet 
ganska höga pris i antikvariaten och på bokauktioner. 
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Vad som sedermera särskilt bidrog till att tillströmningen av 
nya prenumeranter förminskades och att många förutvarande 
så småningom drogo sig tillbaka torde ha varit den i det före-
gående närmare omtalade utgivningsprincipen, till följd varav 
tidskriften tedde sig oöverskådlig och ohanterlig med de många 
häftena, som ej kunde bindas i väntan på avslutandet av oav-
slutade bidrag. Nytillträdande prenumeranter funno det be-
svärligt, stundom omöjligt att skaffa sig ej blott hela tidskriften 
i komplett skick, utan också början av särskilda fortsättnings-
arbeten, som kunde vara av intresse för dem. 

Vad som i det föregående framställts har kanske i något 
större utsträckning än som kunnat väntas närmat sig till att 
bli en framställning rörande ej blott tidskriftens, utan på 
samma gång också dess grundläggares personliga historia. Prin-
cipfrågor och specialfrågor, ej minst sådana som gälla det nu 
aktuella problemet om tidskriftens fortsättning, hänga emel-
lertid så nära tillsammans med vad som ligger mer eller mindre 
långt tillbaka i tiden, att man nolens volens kommer över 
gränsen för historieskrivningens uppgift. I detta samman-
hang kan dock ej lämnas ett sådant bidrag till lösningen av 
sistnämnda uppgift, som det annars kunde vara frestande att 
försöka. Både historiskt och personligt sett har J. A. Lundell 
varit en så betydande man, att en teckning av honom ur flera 
synpunk;.er borde finnas i denna tidskrift. Kanske kan en så-
dan teckning komma vid ett senare tillfälle. 

Men vad denna efterskrift till tidskriftens av J. A. Lundell 
utgivna årgångar måste utmynna i är några sammanfattande 
ord till svar på frågan: vad är att göra för kommande tider? 

Det är nödvändigt att denna tidskrift tryggas mot det ödet, 
att dess livstråd skulle tvärt avklippas, så snart dess grundare 
och hittills ende styresman är borta. Om man söker sätta 
sig in i vad ett tvärt avbrott just nu skulle betyda, så fram-
träder för ögat något, som ej kan förliknas vid avklippandet av 
en tråd, utsinandet av en ström eller upphörandet av en tid- 
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skrift i vanlig mening. Det vore i detta fall ett invecklat systern 
av fortlöpande verk som skulle avbrytas — ofta mitt i en 
mening eller mitt i ett kapitel. Åtskilliga av dessa fortsättnings-
arbeten måste nog avbrytas, stundom till och med mitt i ett 
kapitel, om detta kapitel är för brett anlagt för att nu kunna 
föras fram till den slutpunkt, som en gång varit avsedd. 
Men om också ett avbrytande i vissa fall kan vara nödvändigt 
eller lämpligt, så är ej vilket abrupt avbrott som helst nöd-
vändigt eller lämpligt eller berättigat. Redan den omstän-
digheten att det är ej mindre än elva oavslutade arbeten 
som härigenom skulle tvärt avklippas och att det bland dessa 
finns flera, som skola tjäna som mycket viktiga forsknings-
källor och mycket använda uppslagsböcker, redan detta vitt-
nar i sin mån om situationens krav. Härtill kommer att så 
många arbeten, däribland sådana som ha stort både framtids-
värde som källskrifter och aktuell betydelse för närvarande, 
vänta på att bli utgivna samt att över huvud taget, en levande 
tidskrift av detta slag är ett livsintresse. Dess betydelse är ej 
begränsad till Sverige. Avbräcket skulle drabba ej blott de 
enskilda läsarne. Det skulle bli än kännbarare för biblioteken. 
Det skulle vidare drabba författarne, bland vilka finnas de, 
som äro mycket ålderstigna. Att tänka på ett avbrott under 
den allra närmaste kritiska tiden och ett återupptagande vid 
en senare tidpunkt är detsamma som att riskera att författarne 
— och detta gäller ej blott de ålderstigne — ej kunna med-
verka när deras arbeten avslutas. Avbrottet skulle ytterst 
drabba -- detta torde kunna och böra sägas — den svenska 
kulturen. 

Att nu fylla luckorna får ej uppfattas som tidskriftens allt 
dominerande mål för de närmaste åren, då det vore detsamma 
som att blockera tidskriftens utrymme, så att ingenting nytt 
kunde slippa fram, undantagandes i form av små uppsatser i 
årgå'ngshäftena. Och att fylla luckorna enligt de planer, som 
författare och redaktör för länge sedan ha tänkt sig — det 
är en omöjlighet. Lika tydligt som angelägenheten av tidskrif-
tens fortsättning gör sig kännbar, lika tydligt är det att tid-
skriftens program för den närmaste fortsättningen måste inne- 
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bära en förändring och att denna förändring måste bli ganska 
djupt ingripande. 

Den in i det sista verksamme redaktörens vilja och verk 
bör tillbörligen respekteras även under den situation, som nu 
är inne, då mycket måste bli annorlunda än han i livstiden 
planerat och annorlunda än han brukade vilja ha det. Hans 
syften och tankar måste frångås i många stycken. Men där 
det är möjligt och för saken tjänligt, där bör hans personliga 
arbete fullföljas, låt vara att det ej kan bli en fullständig mot-
svarighet till hans planer. Hans plats kan inte fyllas. Ingen 
nu levande torde så lätt gripa sig an med stort anlagda verk 
som han gjorde. Ingen känner till tidskriftens omfattande nät 
av arbeten så som dess första ledare. Upplysningar, som han 
kunde ha givit och som han säkert skulle ha givit, om det 
ej blivit för sent, stå nu ej att få. Ingen torde heller hädan-
efter komma att finnas som kan göra vad han i förvånansvärd 
utsträckning gjorde: av egna medel täcka tidskriftens utgifts-
behov, när dess inkomster,  av anslag, av tillfälliga understöd 
och av försäljning ej räckte till. Tidskriften måste inskränka 
sig. Och dock vore det just nu, vid övergången till en ny 
period, av synnerlig vikt att genom påskyndad och utvidgad 
utgivning av tidskriftens häften så snart som möjligt avverka 
de stora utgivningsrestantier, som påvila densamma från tidi-
gare perioder. Hur stora besparingar än må kunna göras ge-
nom minskning av korrekturkostnaderna och genom beskär-
ning av planerna, så kan dock ej ensamt på dylik väg upp-
nås ett resultat, som motsvarade detta behov. Utgivningsrestan-
tierna å ena sidan, nya publiceringskrav å andra sidan göra den 
närmaste framtiden till ett problem, för vars fullt tillfreds-
ställande lösning en väsentlig ökning av disponibla medel vore 
nödvändig. Utsikterna till dylik ökning äro för närvarande ej 
ljusa. Vad som kan göras måste emellertid göras även nu, 
och hoppet måste bevaras i det längsta. 

Närmast återstå nu, efter det denna översikt över tidskrif-
tens utveckling avslutats och ovanstående reflexioner över det 
nuvarande läget framställts, att redogöra för hur årgången 
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för året 1939, sådan den efter professor Lundells död utgives, 
förhåller sig till hans egna åtgöranden och planläggningar för 
densamma. 

Av de bidrag, som ingå i denna årgång, voro de flesta satta 
före professor Lundells bortgång, till stor del redan långt dess-
förinnan, och han hade läst ett eller flera korrektur av vart 
och ett av dem. Såsom i det föregående närmare omtalats, 
har han alltid brukat ha under tryckning en mångfald sär-
skilda bidrag, som sammanlagt varit av • mycket större omfång 
än som motsvarat e n årgångs utrymme. Ur detta förråd 
fylldes årgångarna var efter annan, och därvid har under de 
senaste åren varje särskild årgångs innehåll brukat till största 
delen bestå av ganska gamla bidrag, under det nytillkomna 
bidrag inskränkts inom en förhållandevis liten del av det för 
året disponibla utrymmet. Den utgivningsplan, som Lundell, 
i anslutning härtill, avsett att tillämpa även på årgången 1939, 
har i stort sett följts vid utgivningen, dock med följande ej 
oväsentliga modifikationer. Två av bilagorna, nämligen 
1939: 3, som redan av Lundell bestämts skola innehålla fort-
sättning av E. Linderholms ovan (s. 18 och 21) närmare om-
talade arbete Signelser och besvärjelser från medeltid och ny-
tid, samt 1939: 4, som ägnats åt B. Karlgrens ovan (s. 14 f.) 
närmare omtalade arbete .Gammalsvenskby, ha nu, med av-
vikelse från Lundells plan, bragts till avslutning. Av Linder-
holms arbete hade han tänkt medtaga inom denna årgång 
endast en del av återstoden, ehuru hela återstoden var upp-
satt. För fortsättning eller avslutning av Karlgrens arbete 
synes ingenting ha varit planerat inom ramen av 1939 års år-
gång. I anslutning till äldre tankegångar torde Lundell ej ha 
velat uppgiva hoppet om att detta B-nummer någon gång 
längre fram skulle kunna utgivas utan att begränsas så radi-
kalt som nu skett. 

Bland årgångens innehåll i övrigt märkas särskilt två i år-
gångshäftet (1939: 1) ingående bidrag, som även de höra till 
vad som sedan många år stått i korrektur och väntat, men av 
Lundell bestämts skola ingå i detta häfte, nämligen A. Malms 
Ordspråk och talesätt från Vemmenhög och K. G. Lindbloms 
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Utkast till ljudlära för kristvallamålet. Två nytillkomna bi-
drag, som Lundell bestämt skola ingå i årgången för 1939, 
äro J. Ejdestams Svenska vårseder (1939: 2), som ingår i B-
serien under signeringen B. 40, och Thorvald Jonssons skildring 
av Vänerfisket vid Kållandsö, som ingår i årgångshäftet. Att 
sistnämnda arbete placerats i årgångshäftet innebär så till 
vida en modifikation av Lundells plan som det av honom 
beräknats skola bilda ett eget nummer i B-serien. överflytt-
ningen från B-serien till årgångshäftet samt det i samman-
hang därmed företagna uteslutandet av Jonssons alfabetiska 
ordregister, vartill koncept förelåg i manuskript, dikterades 
av avsikten att på detta sätt kunna göra någon besparing. 
Samma avsikt har också legat bakom uteslutandet ur årgångs-
häftet av landsmålsarkivens årsberättelser, som av Lundell av-
setts skola intagas i häftet, men vid hans död ännu ej voro 
utarbetade. 

I samtliga ovannämnda fall, där korrekturläsningen påbör-
jats av Lundell, har den efter hans död fullföljts, vilket delvis 
varit förbundet med någon vansklighet. Vidare ha resuméer, 
innehållsförteckningar och titelblad tillagts. I ett fall, näm-
ligen vid Linderholms arbete, har också tillagts ett utförligt 
alfabetiskt register. Beträffande de bidrag i 1939 års årgång, 
som icke särskilt nämnts i det föregående, har redaktionsarbe-
tet så gott som helt och hållet gjorts efter professor Lundells 
bortgång. 

Tidskriftens hittillsvarande, säregna ortografi, som närmare 
omtalats s. 34 f. i det föregående, har fortfarande tillämpats i 
de bidrag, som börjat korrekturläsas av Lundell själv, liksom 
även hans interpunktion, som innebar en till sin yttersta kon-
sekvens driven satskommatering. I andra bidrag har nu gängse 
ortografi tillämpats och interpunktionen gjorts något friare. 
Det franska språket, varpå Lundell sedan år 1904 låtit avfatta 
resuméer samt vissa titelblad, har tills vidare bibehållits i 
motsvarande användning. 

Utanför B-serien och dess numrering kommer en ny bilaga, 
nämligen R. Liljefors ovan (s. 11) omtalade register till år-
gångarna 1878-1938, för vilket sistnämnda arbete dock en 
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särskild avgift av 3 kr. måste upptagas. Hans arbete är ut-
givet med särskilt understöd ur lärda verksanslaget, men här-
med har ej hela behovet kunnat fullt täckas. Detta statsunder-
stöd har givits i två omgångar, första gången 1933, då 1,0(X) kr. 
beviljades till på'börjandet av tryckningen, sista gången 1940, 
då 700 kr. beviljades till dess avslutande. Med anledning av 
att hela det begärda tryckningsbidraget ej på en gång erhölls, 
var det till en tid författarens avsikt, då tryckningen år 1939 
sattes i gång, att uppdela registret på två häften. I början av 
februari 1940 förelåg också ett första häfte, innehållande 
sidorna 1-130, men tidsomständigheternas maning till största 
skyndsamhet föranledde författaren att, trots risken, omedel-
bart avsluta och utgiva sitt register som ett helt. Sedan åter-
stoden (s. 131-173 och 1—xi) i juni 1940 färdigtryckts, häf-
tades endast ett fåtal exemplar därav såsom ett särskilt häfte, 
med beteckningen H. 2, för att komplettera motsvarande antal 
exemplar av H 1, som i februari 1940 utdelades till vissa 
offentliga verk och vissa enskilda. Huvudparten av upplagan 
är däremot häftad i ett gemensamt häfte. Den anordning, 
enligt vilken Liljefors register skulle följa 1939 års årgång 
utan att inräknas i B-serien, var redan längesedan planerad 
av professor Lundell. 

Det synes ha varit Lundells avsikt att i 1940 års årgång 
utgiva ett fortsättningshäfte till vartdera av banden III och 
IX i A-serien samt därjämte ett begynnelsehäfte till en ny 
del av B-serien: Herbert Gustavsons i anslutning till flera före-
gångare stort anlagda bok Gutamålet, varav en med I beteck-
nad del (inledning och kap. I, behandlande »vokaler och dif-
tonger i stamstavelser») utkommit som disputationsavhand-
ling i maj 1940. Vad beträffar ett av ifrågavarande tre arbeten, 
nämligen bandet IX av A-serien, synes professor Lundell ha 
alternativt räknat med vissa uteslutningar för att under-
lätta en peremptorisk avslutning av detta band, varav första 
häftet utkom 1889. Såsom i det föregående (s. 13) närmare 
omtalats, har nionde bandet ägnats åt Kläckeberga och Dörby 
socknar, J. A. Lundells egen hemort, och det är hans systrar 
som under samarbete med honom utarbetat denna stora sam- 
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ung. Härav återstår nu °uppsatt endast e tt stycke av mera 
avsevärd omfattning, nämligen en av fröken Hilda Lundell 
författad större person- och folklivsskildring med titel 
»Moster». Hennes skildring är genom hela sin art ägnad 
att bilda en höjdpunkt i denna märkliga samling av folk 
livsbilder och karaktärsteckningar. Dock blir det kanske nöd-
vändigt att snarast bringa det nionde bandet till sådan avslut-
ning att det kan bindas, även om den nyssnämnda skildringen 
ej kan inrymmas däri. Men i så fall bör särskild publicering 
härav anordnas, vare sig som ett fristående band i B-serien 
eller på annat sätt. Det vill också synas som om Lundell själv 
haft någon sådan plan i tankarna. Att utan vidare låta planen 
på publicering förfalla vore en nödfallsutväg, som ej borde 
behöva ifrågakomma beträffande just ett arbete, som legat 
tidskriftens gamle ledare, som på samma gång var dess störste 
mecenat, så nära om hjärtat. 

En annan beskärning av planen för nionde bandet blir för 
övrigt nödvändig, ehuru Lundell, så vitt känt är, ej tänkt 
därpå. Han hade nämligen låtit utarbeta ett alfabetiskt sak-
register till detta band, och därvid avsett att få till stånd en 
motsvarighet i lika stor eller större skala till det 108 trycksidor 
omfattande sakregister, som på sin tid utarbetats av honom 
själv till åttonde bandet (Eva Wigströms sydsvenska sam-
lingar). Redan utan register kommer det nionde bandet att 
uppgå till omkring 1,000 sidor, när till det hittills utgivna par-
tiet (IX: 1) lägges det ännu outgivna men färdigtryckta partiet 
(IX: 2). De krav på utrymme, arbete och kostnad, som här-
igenom uppstå, överskrida vad som nu kan presteras, helst 
registret ej är genomfört för hela bandet och det parti, som 
föreligger, ej är bragt till ett på långt när definitivt skick. Ett 
genomfört sakregister måste ställas på framtiden, då det må-
hända kan åstadkommas för en större krets arbeten på en 
gång. 

Någon förbindelse kan ej nu givas härutinnan, men som 
ett mål bör uppställas och eftersträvas att år 1945 alla nu 
oavslutade delar måtte vara utgivna och att utgivningen sedan 
måtte fortgå med endast kortvariga mellanrum mellan olika 
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delar av sådana arbeten, som ej kunna utgivas som ett helt på 
en gång. Indelningen i en serie årgångshäften, upptagande 
smärre bidrag, och en serie bilagor, upptagande större bidrag 
och utgörande fortsättning av B-serien, torde bära bibehållas. 
Dock torde den gamla indelningen av B-serien i grupper om 
vardera fem nummer, avsedda att tillsammans bilda ett band, 
nu böra uppgivas. Indelningen för bindning bör bli friare och 
göras med hänsyn till att banden ej bli för tjocka. Såsom i det 
föregående (s. 15) berörts ha också längesedan förekommit 
särskilda fall, då man vid inbindning av tidskriften inom 
offentliga och enskilda bibliotek frångått den av redaktionen 
för B-serien uppställda indelningsprincipen. Enskilda nummer 
inom B-serien eller grupper av nummer ha sålunda inbundits 
allt efter som omständigheterna tett sig, ehuru sammanfattande 
titelblad saknats för de band, vari ingått sådana delar av B-
serien, vilkas nummer är högre än 25. Sammanfattande titel-
blad äro emellertid ej på längden lika lätt =härliga när det 
gäller B-serien som när det gäller årgångshäften. Titelblad 
för senare grupper skola bifogas häftet 1939: 4, som innehåller 
avslutning av B. 27. Gruppindelningen blir följande: B. 26-
28; B. 29; B. 30-33; B. 34-36; B. 37-40. De 15 B-numren 
26-40, som avses skola bindas i dessa 5 band, omfatta tillsam-
mans 32 häften, d. v. s. omkring tre fjärdedelar av de till B-
serien hörande häften, som hittills ej kunnat bindas i enlighet 
med tidskriftens program. Som bilaga till årgången för året 
1940 kommer att följa avslutning till åtminstone ett av de två 
oavslutade banden av A-serien och till åtminstone ett av de 
oavslutade B-numren. Bilagor till årgången för 1941 och till 
närmast följande årgångar komma likaledes att till stor;, 
stundom största delen ägnas åt avslutandet av i det före-
gående närmare angivna arbeten. 

Emellertid stå nya publiceringskrav för dörren. Det vore 
skada, både för författarnes skull och för tidskriftens, om de 
skulle behöva stå för länge och vänta. 



Foto Finn, Uppsala, 1926. 

JOHAN GÖTLIND. 
Ett minnesord av 

Manne Eriksson. 

Högst oväntat och mitt i arbetet kom docenten Johan Göt-
linds död den 11 april 1940. Han fullgjorde sin vanliga tjänst-
göring på Landsmålsarkivet dagen förut, och när •  vi följdes åt 
hem från arbetet den dagen, var det ingen som kunde tro 
att det var sista gången. Visserligen hade han under den 
gångna våren sett sprödare ut än vanligt, men veckorna när-
mast före hans bortgång föreföllo ändå på visst sätt ha med-
fört en förbättring i hans arbetsförmåga och han verkade också 
gladare än förut på länge. Varken han själv eller någon annan 
anade hur nära överhängande döden var. Men känslan av 
dödens närhet var honom själv inte främmande. Sedan några 
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år tillbaka, då han genomgick sin svåra hjärnoperation, var 
han beredd på det stora uppbrottet. Den dagliga tanken på 
döden innebar dock inte för honom en avkoppling från livet 
i trött resignation. Under den sjukdom, som sedan länge 
hindrat och plågat honom och givit honom riklig anledning 
att tänka på livets korthet, sökte han alltid tillvarataga alla 
arbetsmöjligheter som unnades honom, och han strävade alltid 
framåt för att hinna fullborda så mycket han förmådde av de 
stora arbeten han företagit sig. Att glömma sig själv för ver-
kets skull var hans bästa rustning mot ett oblitt ödes slag, och 
detta blev en av orsakerna till att han lyckades hinna med en 
långt större del av sina planerade arbeten än mången väntat, 
innan han stupade på sin post. 

Johan Alfred Götlind föddes den 29 september 1887 i ett 
bondehem i Göteve socken i Skaraborgs län, och från barn-
domen blev han förtrogen Med hembygdens allmogeliv och 
språk. Här fann han också utgångspunkten för sin verksam-
het som forskare och vetenskapsman. Hembygden förblev 
alltid det viktigaste studieföremålet för honom. Förbindelsen 
med dess liv och verksamhet släppte han aldrig, och han för-
blev intill sin död även i ordets bokstavliga mening hemmans-
ägare i sin hemby. 

Han började sina studier rätt sent och var nära. 22 år gam-
mal, då han år 1909 tog sin mogenhetsexamen vid Fjellstedt-
ska skolan i Uppsala. Emellertid kom han inte att ägna sig åt 
teologiska studier, smil han från början hade tänkt. I stället 
började han rätt snart sysselsätta sig med litteraturhistoria 
och språkvetenskap. Impulser härtill gåvas både genom kam-
raters och egna intressen. När han så kom under Adolf No-
reens inflytande, blev detta för honom som för många andra 
avgörande vid inriktningen av hans studier. 

Sina tidigaste arbeten ägnade han åt folkdiktningen, särskilt 
dess metriska uttrycksformer. Är 1912 trycktes (i UUÄ) en• 
seminarieuppsats »Nutida folkdiktning i metrisk belysning», 
och denna följdes under de närmaste åren av en rad andra 
uppsatser från samma intressekrets, bland vilka de viktigaste 
voro: »Något om den nutida folkvisans melodier (i 0oB 1913). 
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»Är den fria versen poesi eller prosa?» (i SoS 1914), »Nutida 
folkviseepik» (i Bonniers Månadsh. 1915), samlingen »Visor 
tryckta i år» (med melodier, 1917), »Fallande och stigande 
rytm» (i SoS 1917), samt »Versen i Urban Hjärnes Rosimunda» 
(i ANF 33, 1917). Även senare har han återvänt till denna 
ämneskrets, t. ex. i »En gatreta från norra Västergötland» 
(i VFT 1930) och »Folkvisan och gåtan» (i Festskr. t. S. Ek 
1937). 

Emellertid valde han ej, när den tiden kom, något ämne 
från detta fält för sin doktorsavhandling, utan i stället ett 
ämne, som rörde hans alltid med pietet och kärlek fasthållna 
modersmål, västgötadialekten. Han hade redan år 1911 gjort 
sin första resa som dialektupptecknare, då utsänd till Väster-
götland av den siste sekreteraren i Undersökningen av Väster-
götlands folkmål, docenten Sven Lampa. Han kom därmed 
redan från början av sitt arbete i förbindelse med det organ, 
som påbörjat det systematiska utforskandet av västgötamålen, 
och han kunde på visst sätt vid fullföljandet av sina egna ar-
beten känna sig som arvtagare till de strävanden, som före-
trätts av denna organisation och dess år 1901 upplösta före-
gångare, Västgöta landsmålsförening. När Undersökningen av 
svenska folkmål någon tid därefter tillkom, och därmed Lands-
målsarkivet i Uppsala, sändes han av denna nya institution 
både till Västergötland och Östergötland, men han övergick 
snart till att helt ägna sig åt Västergötland, i vilket landskap 
han sedan varje år intill sin död gjorde resor och bedrev 
forskningar. När han under en senare tid på nytt började 
företaga undersökningsresor utanför detta centrum för hans 
intressen, gällde resorna särskilt Västergötlands grannland-
skap på alla sidor, och de avsågo att fullfölja uppslag från 
Västergötland eller att vinna en bredare basis för huvudstudiet. 

Är 1917 deltog Götlind i bildandet av en ny specialorganisa-
tion, Västgöta folkmålskommiW, vars sekreterare han från 
början blev. Samtidigt uppgjorde han en plan att för det stora 
samlingsverket »Beskrivning över Västergötland» utarbeta en 
sammanfattande översikt över landskapets dialekter med sär-
skild hänsyn till förhållandet mellan västgötamål och om-
givande landskapsmål. Är 1918 disputerade han på en avhand- 
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ung »Studier i västsvensk ordbildning. De produktiva avled-
ningssuffixen och deras funktioner hos substantiven i Göteve-
målet» (Sv. landsm. B 19). I motsättning till de under de 
närmast föregående årtiondena vanliga ljudhistoriska dialekt-
monografierna tog han till uppgift att göra en detaljbeskriv-
ning av ett begränsat dialektområde ur en annan synpunkt, 
nämligen dialektens ordbildningsmöjligheter, och han genom-
förde denna undersökning med utblickar på förhållandena 
också i andra trakter i Västergötland och annorstädes i vårt 
land. Ämnet visade sig dock mindre tacksamt än han själv 
hoppats. 

Då han hösten 1918 anställdes som avlönad medarbetare vid 
den med Landsmålsarkivet nära förbundna Västgöta folkmåls-
kommitté, erhöll han i uppgift att utföra den planerade över-
sikten över västgötamålen och för detta ändamål bearbeta 
och komplettera de äldre samlingarna från landskapet. Detta 
blev en uppgift som sedan — med vissa smärre avbrott — 
kom att taga större delen av hans tid i anspråk. Efter Torsten 
Ericssons död blev han sommaren 1923 dennes efterträdare 
som vetenskaplig medarbetare vid Landsmålsarkivet, och i 
denna egenskap fick han även ägna sig åt arkivarbeten av 
skilda slag, vilka blevo alltmera tidskrävande i samma mån 
som institutionen och dess samlingar tillväxte. 

Under åren närmast efter 1918 utgav han, utom ett par 
smärre uppsatser i Svenska landsmål', en viktig uppsats i 
Språkvetenskapliga Sällskapets förhandlingar (i UUÄ 1921): 
»Var är Äldre Västgötalagen skriven?», i vilken han på dia-
lektgeografiska grunder sökte bestämma hemorten för lagtex-
tens nedskrivare. Den slutsats han kom till i denna undersök-
ning var, att man torde böra söka denna hemort någonstans 
i Vara-trakten (i Viste eller Barne härad). Detta resultat 
torde kunna sägas ha i stort sett stått sig.' Under de följande 

i  En västgötsk landsmålsskald ock en bröllopsdikt från 1700-talets 
förra hälft, Sv. lm. 1919; Uppteckningar från Otterstad i Kållands härad, 
utg., Sv. lm. 1923. Nämnas kan ytterligare: Folkmålsdiktaren N. L. 
Hallender, i En västgötabok, 1919. 

2  Jfr Götlind, Dialekten i Ä. Västgötalagen ännu en gång, i ANF 44, 
1928 och där anförda arbeten av J. Palm& och T. Wennström. 
4 Sv. landsmål 
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åren har han, vid sidan av arbeten av folkloristisk art, utgivit 
ett tiotal smärre skrifter rörande västgötadialekten.3  

Under åren 1928-1930 måste dock sysslandet med dialekt-
frågor stå tillbaka för andra uppgifter. Han förestod nämligen 
under tiden i/6  1928-2% 1930, enligt uppdrag av Landsmåls-
arkivets styrelse, arkivets folkminnesavdelning. Då han från 
den 1 juli 1930 av Kungl. Maj:t förordnades till innehavare av 
en då nyinrättad befattning som vetenskaplig medarbetare vid 
arkivet, kunde han emellertid på nytt mera ostört ägna sig åt 
Västergötland. I första rummet gick hans arbete ut på att full-
borda den sedan länge under arbete varande översikten över 
Västergötlands dialekter. Denna översikt tänktes nu ej längre 
skola bli endast ett led i Beskrivningen över Västergötland. 
Vid sidan av arbetet härpå växte en brett anlagd dialektmono-
grafi fram, den största som planlagts i vårt land. Denna ut-
arbetades och omarbetades i olika former. Arbetet i sin de-
finitiva form tänkte han sig nu skola bli ett stort antal språk-
kartor med sammanfattande kommentar. I början av 1930-
talet påbörjades utarbetandet av de definitiva kartorna över 
enskilda ord med tecken utsatta för varje individuellt belägg, 
och dessa kartors antal (i koncept eller färdig form) uppgick 
vid hans död till 108 stycken. I form av utkast föreligga dess-
utom ytterligare omkring 200 kartor. Ehuru hans arbetsför-
måga småningom började hämmas av en alltmer förvärrad 
ohälsa, fullföljde han sitt arbete med seg energi. Ett förhål-
lande, som mycket snart slog honom under dessa detaljkart-
läggningar, var, att gränserna mellan olika dialektdrag täm-
ligen genomgående följde sockenindelningen, men i många 
fall inte alls syntes gå samman med den äldre historiska ad-
ministrativa indelningen av landskapet i härad eller »bon». 
Särskilt egendomligt fann han det vara, att ett viktigt knippe 
dialektgränser går just genom eller i närheten av Skara, den 
ort där ända sedan den historiska tidens början landskapets 

3  Av dessa böra ett par särskilt nämnas i detta sammanhang: Ett 
modernt omljud av a till ä, i ANF 43, 1927, och Västergötlands folkmål 
och Falbygden, i Falbygden 1, 1927 samt artiklar om Västergötlands 
folkmål i Nord. familjebok, 2. uppl. 1921 och Svensk uppslagsbok 1937. 
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vägnät och därmed dess politik och köpenskap haft sin. Inötes-
punkt. Man kan då rimligen antaga, att den åsyftade dialekt-
gränsen borde ha uppkommit, innan Skara. fick denna bety-
delse. Några verkliga paralleller till denna dialektgräns fann 
Götlind först när han gjorde en jämförelse mellan gränserna 
på sina språkkartor och vissa gränser på K. E. Sahlströrns 
kartor över utbredningen av stenåldersfynden i landskapet. 
I en uppsats »Västergötlands dialekter och landskapets bebyg-
gelse. Ett bidrag till frågan om de svenska dialekternas ålder»1, 
drog han härav den djärva slutsatsen, att dialektgränserna i 
Västergötland måste anses härstamma från den avlägsna tid, 
då detta landskap fick sin första bosättning i förhistorisk tid. 
Att en parallellitet mellan ifrågavarande gränser finnes, torde 
verkligen vara ställt utom tvivel. Liknande iakttagelser ha 
också gjorts på andra håll, så av G. Danell i Östergötland och 
av Robert Holsten i Pommern (i sistnämnda fall med kultur-
historiskt material från även ~are epoker som ett av järn-
förelseleden).2  Förklaringen sökes emellertid i regel och säker-
ligen med rätta i geografiska förhållanden och särskilt i för-
bindelseledernas riktning, som återverkat genom tiderna på 
enahanda sätt både vid förhistorisk bosättning, vid utveck-
lingen av byggnadstyper m. m. under senare perioder och vid 
dialektgränsers utbildning. En hållbar tolkning torde således 
knappast Götlind ha gett av detta egendomliga förhållande. 
Uppkomsttiden för den nutida dialektgrupperingen i Väster-
götland går säkert ej .tillbaka till en så avlägsen tid som sten-
åldern. Grunden är knappast att på sätt han gjorde söka i 
urgamla stamskillnader. En ny framställning om detta för-
hållande, så väl som om andra sidor av dialektforskningens 
möjligheter att belysa kultur- och bebyggelsehistoriska frågor; 
har Götlind inarbetat i sitt ofullbordade huvudverk», översik- 

» I APhS 9, 1934, i sammandrag och med tit. »Westergötlands 
Mundarten und Besiedlung» även i Zeitschrift f. Mundartforschung XI, 
1935. 

2  Jfr R. Holsten, Sprachgrenzen im Pommerschen Plattdeutsch, Leip-
zig 1928, s. 62 f. och G. Danell i Xenia Lideniana, 1912, s. 55 f. 

3  Västergätlands folkmål, del 1, Uppsala—Sthlm 1940-41. 
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ten över Västergötlands dialekter, varav vid hans död ett par 
hundra sidor förelågo i rentryck och återstoden till den första 
delen av arbetet i korrektur eller nästan tryckfärdigt manu-
skript. Därtill förelåg° ett 80-tal kartor till denna första del 
nästan tryckfärdiga och, som redan nämnts, ytterligare ett 30-
tal, avsedda att ingå i en följande del, vars text han dock inte 
hunnit utarbeta i slutgiltigt skick. Det synes emellertid vara 
möjligt att snart nog på grundvalen av Götlinds fylliga förarbe-
ten kunna fullborda den för utredandet av vårt lands dialekt-
utveckling i det hela nödvändiga översikten av Götalands vik-
tigaste dialektgrupp. Parallellt med dialektbeskrivningen gick 
Götlinds arbete ut på redigerandet och kompletterandet av en 
ordbok över västgötamålen, som på samma gång den tjänade 
det syftet att göra hela det samlade materialet tillgängligt för 
hans egna undersökningar, också tjänat Landsmålsarkivets 
arbeten i dess helhet. Ordboken, som vid Götlinds bortgång 
omfattade omkring 105,000 oktavkort, varje kort avsett att 
upptaga alla förefintliga belägg av uppslagsordet från sin sär-
skilda grupp av härader, har en så pass avslutad form, att den 
gott kan brukas för att vinna en översikt över Västgötamålens 
ordförråd, då i huvudsak allt äldre material (utom typord-
listorna, som i stor utsträckning bilda grundvalen för kartorna) 
hunnit genomgås. Detta arbete borde snart kunna fullföljas 
därhän, att vad som återstår av nyare samlingar inarbetas däri. 
Även om åtskilliga nödvändiga efterarbeten och mycken kon- 
troll återstår, har dock en blivande svensk dialektordbok redan 
för Västergötlands del här fått en god stomme. 

Som redan nämnts var han också åren 1928-1930 ledare 
för de folkininnesundersökningar, som från denna tid fingo 
en mera självständig ställning på Landsmålsarkivets program 
i och med det att särskilda anslag av lotterimedel beviljades 
till detta ändamål. Som förste föreståndare för denna nya 
avdelning nedlade Götlind ett mycket betydelsefullt arbete 
genom att anskaffa en stor stab av ortsmeddelare i landska-
pen och genom planläggning av mera systematiska undersök- 
ningar. Även i övrigt lade han en solid grund för denna av-
delnings fortsatta verksamhet, bland annat genom uppläggan- 
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det av det realregister över samlingarna, som visat sig vara av 
största betydelse även för andra delar av arkivets verksamhet. 

Långt innan Götlind tillträdde denna ledarebefattning hade 
han emellertid arbetat med den kulturhistoriska och folkloris-
fiska sidan av sitt forskningsämne. Som ovan i början av 
denna uppsats har nämnts, började han redan som ung stu-
dent undersökningar rörande folkdiktningen och samtidigt 
kom han även som medlem av studentföreningen Philochoros 
att aktivt syssla med folkdanser och folklekar. Båda dessa 
intressen fortsatte han att odla så länge hans krafter det till-
läto. 

Ovan har redan hans undersökningar av folkdiktningens 
rytmik omnämnts. Även en annan sida av folkdiktningen syss-
lade han ingående med, nämligen folksägnerna. Dels publi-
cerade han några sägensamlingar, de viktigaste »Folksägner 
från Västergötland» (i Skr. utg. t. Göteborgs stads trehundra-
årsjubil. 1923) och »Saga, sägen och folkliv i Västergötland» 
(1926). Bland undersökningar över hithörande ämne må sär-
skilt nämnas »Valhall och ättestupa» (i Festskr. t. H. Celander 
1926) samt den mycket brett lagda, men tyvärr aldrig full-
bordade undersökningen om »Odens jakt». Det förtjänar också 
nämnas, att Götlind var en av initiativtagarna till den utgåva 
av Sveriges folksagor, som sedan några år utges genom Gustav 
Adolfs Akademien. Även inom området för sed och tro har 
han skrivit ett par mindre uppsatser.»  

För studiet av de svenska folklekarna har han gjort en ban-
brytande insats både som insamlare av tradition och som 
bearbetare av föreliggande material. Inalles har han publi-
cerat nära ett tjugutal större och smärre arbeten om folk-
lekar och folkdanser. Redan 1919 kom »Gamla västgötska 
idrottslekar» (i En Västgötabok). Om denna speciella grupp 
av lekar har han vidare skrivit ett par frågelistor (ULMA:s 
frågelista 28 Idrottslekar I och M 77 Idrottslekar II), och i 
samlingsverket Nordisk Kultur, Bd 24 A »Idrott och lek», 
som han redigerat, har han dels skrivit en inledning och ut- 

Skördegröt och stälakanna, 1917 och Ärebågar vid bröllop, 1936. 
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arbetat bibliografi över ämnet, dels författat kapitlen om 
»Idrotter och -  friluftslekar» och »Sällskapslekar utan sång», 
som äro de första översiktliga framställningarna av detta 
ämne i vår litteratur. Ytterligare kan förtjäna nämnas att han 
slutfört S. Lampas »Folklekar från Västergötland» (Sv. lm. 
XIX: 1). 

Den ovan nämnda publikationen »En Västgötabok» (1919) 
var en på Götlinds initiativ tillkommen och av honom redigerad 
liten samling bidrag av flera författare till kännedom om 
hans hembygd ur de synpunkter, som låg° honom närmast. 
Planen på fortsättning uppgavs av ekonomiska skäl. Senare 
återupptogs tanken i annan form, då »Falbygden I» utgavs 
1927. Ett andra häfte följde 1933, ett tredje 1935 och ett 
fjärde 1939. Sedan år 1931 var Götlind dessutom medredak-tör 
för »Folkminnen och folktankar». 

Inom den institution, där han fick göra sin mannaålders 
insats, har han satt djupa märken. Bland kamrater och med-
arbetare lämnade han ett stort tomrum efter sig. Trots allt 
höll han humöret uppe ända in i det sista under det han, fullt 
medveten om den knappa tid han hade till sitt förfogande, 
arbetade på att söka fullborda det viktigaste av vad han haft 
omhänder. Hans från början ljusa och glada lynne hjälpte 
honom också under de svåra åren, och även då lidandet pres-
sade honom värst, kunde det hända att en glimt av hans 
forna glada sinne kunde ge lättnad både för honom själv och 
omgivningen. Han levde och dog som en tapper stridsman, 
som sökt bragdens ära i forskningens stillsamma värld, där 
hans gärning och hans försynta personlighet böra säkra ho-
nom ett gott eftermäle. 



Vänerfisket vid Kållandsö. 
AV THORVALD JONSSON. 

Förord. 

Denna uppsats skrevs 1935 för proseminariet i nordiska språk i 
Uppsala. 

Redan då hade jag såväl vid upptecknandet av dialekten som 
vid ordnandet av materialet en jälp av docenten Johan Götlind, 
som icke kan överskattas. Jag har hela tiden arbetat med stöd 
av Landsmålsarkivets frågelista n:r 37, Fiske, vartill han någon tid 
förut tagit initiativet. Han har sedermera visat ett stort intresse 
för att denna uppsats skulle befordras till trycket. För de föränd-
ringar och förbättringar, som därvid visat sig erforderliga, har han 
välvilligt ställt sitt eminenta kunnande ock sin knappt utmätta tid 
till förfogande. Generöst har han tillåtit mig att i hela den ut-
sträckning, som behövdes, utnyttja den av honom redigerade, ännu 
otryckta Västgötaordboken. Det är mig kärt att få betyga min 
stora tacksamhet härför. 

Professor J. A. Lundell tackar jag för att han berett min upp-
sats rum i 'Svenska Landsmål" samt för många goda råd ock 
anvisningar. 

Sist men inte minst vill jag framföra mitt järtliga tack till mina 
välvilliga ock tålmodiga meddelare, främst bland dem fiskaren C. 
J. Larsson i Ullerängen, vidare fiskarna Axel Johansson i Björk-
hem ock Lage Lustig i Granvik för att nämna dem jag mäst an-
litat. 

I föreliggande uppsats har jag avsett såväl att ljudenligt återge 
ord ock uttryck för kållandsöbornas fiske, som att beskriva de red-
skap ock metoder, vilka därvid komma till användning. 1 vissa 
fall är det svårt att bestämma gränserna för vad som hör med ock 
vad som inte hör med till mitt ämne. Jag har därvid inte dra-
git några Snäva gränser, utan hällre eftersträvat att ge en något 
fullständigare bild av' kållandsöfiskarnas tal ock arbetsförhållanden. 
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Alla ord, som det varit mig möjligt att översätta, har jag för-
sett med en översättning inom parentes. De övrigas innebörd har 
jag på annat sätt sökt återge. 

Mina meddelare ha alltid varit äldre personer, vilket nog inte 
hindrat, att jag kommit att ta med en del av riksspråket påvär-
kade ord. Ehuru jag har någon känsla av vilka dessa äro, har 
jag dock inte ansett mig böra helt utesluta dem. I vissa fall har 
jag med y. betecknat en yngre form. 

Det förefaller, som man lättare skulle kunna finna äldre ord for-
mer bland den jordbrukande befolkningen på det inre av Kållandsö. 
Det språk, som fiskarna tala, har nämligen rönt ganska stor på-
verkan från olika håll, då flera av dem i sin ungdom varit sjömän 
ock de i övrigt äro ganska rörliga. Detta samt en relativt bekväm 
landsvägsförbindelse söderut har förhindrat, att ön blivit en språkö 
— vilket ifrågasatts. Den tillhör sålunda en dialektgren, som 
sträcker sig utefter vänerstranden ock vars särdrag, som Johan 
Götlind påpekat, bl. a. bestå i att centralvästgötskans vt ersättes 
av (st i exempelvis sådana fall som de på sina ställen i denna upp-
sats mötande orden kk&ba (klubba) ock spant (spunnet). 

Inledning. 

Kållandsö ligger i Vänern utanför halvön Kålland, tillsam-
mans med vilken det i väster begränsar den omkring två mil 
länga Kinneviken. Väster om ön utbreder sig Dalbosjön. 
Från fastlandet skiljes Kållandsö av ett sund, Ullersund, som 
är omkring åtta km. långt ock på sina ställen ända till fäm 
km. brett, men en ock annan gång bara ett par meter mellan 
stränderna. Det är bredast vid några insjöliknande utvidg-
ningar, som också kallas inka (insjöarna). 

I väster ock norr omges Kållandsö av skärgård. I norr är 
den mäst utbildad ock kallas där "Ekens skärgård". På den 
östra sidan utmed Kinneviken finns däremot ingen skär-
gård alls. 
- På själva Kållandsö finnas några små riktiga insjöar, Bysjö, 
Lillesjö ock Tjärsjön. 

Kållandsöboruas fas/ya (fiske) kan efter fiskevattnen indelas 
i fäm olika slag: 1) störfofisAat (storsjöfisket), som bedrives 
ute i Vänern utanför Kållandsö skärgård: störfin (storsjön); 
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2) inpfisAat (insjöfisket) eller sårfofis1jat 1  (södersjöfisket), som 
bedrives i sundet mellan Kållandsö ock fastlandet, där de ovan 
nämnda insjöliknande utvidgningarna förekomma. Tämligen 
likt detta fiske är 3) yerga,sfisb.at (skärgårdsfisket), som bedri-
ves på väst- ock nordkusten. Skillnaden mellan skärgårds- ock 
"insjöfisket" är bl. a. den, att i "insjöarna" går en del fes!" 
in på hösten ock stannar till fram på våren, då den leker. 
Den är under denna tid fet. Den ittUbla fisken (den fisk 
som lekt) går därefter ut i öppna sjön och kan sedan komma 
indrivande i skärgården, men är då i regel mager. 4) Som 
ett slags fiske för sig kan man räkna sikfispt (fångst av 
siklöja, jfr s. 58, 88 ock 93), som vissa tider bedrives utanför 
ostkusten. 5) Slutligen kan nämnas det fiske, som stundom 
ännu förekommer i de riktiga insjöarna. 

Fisket utomskärs bedrives mästadels med nät, långrev ock 
drag. Stundom händer det också, att fiskarna ge sig ut ock 
mdar (meta) uta pa gråna (ute på grunden). Inomskärs an-
vändas förutom ovannämnda redskap också krokar (olika dem, 
som förekomma vid de just omtalade krokfiskena), mjärdar, 
notar ock ryssjor av skilda slag. 

De vanligaste fisksorterna i Kållandsövattnen äro bra (även 
åbån,a abborre; åbsrastå,g, kollektiv för småabborre), bråksan 
(braxen, även brasm eller bråsam, pågka eller på yngre sta-
dier 1eata144a), ychla (gädda), jos (gös), lå,ka (lake), lats (lax) 
ock sg. (sik). Vidare förekomma ld (id, skämtsamt även böna-
lålss bondlax), mat (mört), iis,s (nors, b7tii9ukk på yngre, aam 
på äldre stadier), hitcla (ruda), sårva (sarv), sar siklöja (på yngre. 
stadier kallad pipa eller sikpipa), Mara (sutare, skämtsamt 
även skomåkara skomakare), stbyabåsa (gers) ock edr (ål): Andra 
fisksorter, på vilka jag endast känner kållandsöfiskarnas namn, 
äro: ?para, bgerb-a, laghåla, stam ock vbma (lik sik). 

Särskilt glupsk fisk, som gädda och lake, kallas ibland 
tslikAafisb• (slukfisk). Hivar (pl.) är namn på småfisk ock större 
yngel, 940., tal, ågak, <Sval, ,12a?r, ggpl. 

1) siirfha är en benämning, som användes av fiskare, bosatta på 
öns norra del. 
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1: regel är varje fisksort lättast ock lämpligast att fånga 
under en viss tid på året, vilken oftast sammanfaller med 
fiskens l.yat '(lektid). Därvid använder man vanligen flera 
slag av fångstredskap samtidigt. Sålunda långas abborre så 
gott som Uteslutande under sommaren ock då med nät, not, 
ryssja, metspö ock långrev. Braxenfisket ger mäst vid braxens 
lektid från pingst till midsommar, varunder denna flak fångas 
med ryssjor ock nät. Hela året kan man få den i not: Gädda 
fångas måst på våren, när den leker i 39ieKnya (tjällossningen), 
vanligen med ryssjor och,  sedan hela året ona: (t. ex. isjcbda, 
isgädda, fångas vintertid) med allehanda redskap. Gösfisket 
lönar sig bäst vid midsommartiden, då gösen lear (leker), ock 
utföres med såväl not ock nät som ryssja. I synnerhet i "-in-
sjöarna" är detta fiske givande. Lake fångas mäst vid jul-
tiden. Vid einda,smds (andersmässan, den 30 november) kom-
mer den första lq.an (leken, stimmet av lekande fisk), Sedan 
kan det komma tre till fyra lekar, beroende på -att olika slags 
lake leker vid olika tider. Fisken tas under denna tid med 
nät eller ryssjor. Hela året fiskar man lake på långrev. Lax-
fiske är förbjudet från den 1 augusti till den 15 oktober, men 
pågår under-  den övriga delen av året omväxlande med nät, 
långrev ock drag. Den ljusaste årstiden påstås laxen kunna 
se näten, :varför dessa då ej äro användbara. Sik tas om som-
maren ock under sin lektid i oktober ock november med nät, 
not ock långrev. sikfisAat (se s. 57) är livligast under sen-
sommaren ock förhösten. Det bedrives med not ock nät. Al 
fångas från pingsttiden till fram i oktober, .så gott som ute-
slutande 'på långrev. Någon enstaka gång kan man få en Al 
i en ryssja. 

Om ett vatten, som är tjänligt för fiske, säger man, att det 
är jceft (givande). Även om redskap användes detta ord, 
öyckft är dess motsats. 

Tvingas man återvända från en fisketur utan att ha fått 
någon fisk, säger man kanske: de va hat eller dce har gat 
hat (det var öde eller det har gått öde). 
, Endast .vid storsjöfisket användes särskilda, blott för fiske 
avsedda kläder: ediagykr (oljekläder, av vattentätt tyg). Ett 
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ofta förekommande plagg är hio.vånta (hårvantar), i vilka gar-
net är spiant (spunnet) av lika delar u/ (ull) ock hivaheir (hu-
vudhår), vanligen friAntemsheir (fruntimmershår). I svinalss-
vanta (svinhårsvantar), som på sina ställen användas vid not-
dräkt ock därför även kallas nötavanta (notvantar), har man 
i stället lika delar ull ock svbialir (svinhår). Dessa vantar äro 
varmast, när de äro våta. 

När en kållandsöfiskare.  talar om fiskredskap i allmänhet, 
benämner han dem ofta med ett ord: fbstabrirta (fiskebråte). 

Kap. 1. Några direkta angreppsmetoder. 

;Vid, enstaka tillfällen kan fisk fångas med blotta händerna. 
Om vattnet, på våren går över t. ex. en fördämning i en smal 
ränna, kan man på , detta sätt där fånga gäddor, som på så-
dana ställen bruka söka sig upp mot grundare platser för 
att leka. 

Ett fiskesätt, som synes vara rätt ovanligt nu för tiden, är 
det att dova ieeciar (döva gäddor), d. v.. s. att genom ett slag 
med en leMba (klubba) eller st4ka (även f8rb• stake) på inte 
alltför tjock is bedöva en gädda, som står omedelbart där-
under, ock sedan med det redskap Man har 918 hg. (även 
pOta hirk göra hål) i isen ock ta -upp gäddan, innan ho Aveliar 
(den kvicknar vid): Detta fiske försiggår oftast på [Ha (pl. 
av fka grund, jämn, oftast gräsbevuxen sjöbotten eller sank 
gräsvall ovanför stranden), när isen är klar ock inte tjockare 
än den nätt och jämt bär: tål 

När fisken, särskilt gäddan; gick upp på Na (pl.) ock 
lekte om vårarna, förekom det förr, ått man slog ijäl den med 
en stake, en håra (harka) eller dylikt. Detta ,fiske kunde ge 
im'a resultat, men är numera förbjudet. 

Ett annat fiskesätt, Som numera också är förbjudet, är ljtisL 
terfisket. Kvällar med vackert väder' gav man sig ut i ett 
flråtanaAcila (egentligen kärl att flyta i, båt eller eka) försett 
Med ett bkeingitn (brandjärn, fig. 2), Vari Man hade brinnande 
tkra (töre). -Då kom fisken bök fectia - (stod still ock 'stirrade) 
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Fig. 1. Ljuster. a) /tve Fig. 2. Brandjärn (ritat efter be- 
(holk för skaftet), b) tåga (tag-

gar), c) hiltya (hullingar). 

på j4san (ljuset) ock var lätt att spetsa på en långskaftad 
pktra (ljuster), fig. 1. 

Det var mästadels gädda, som fångades på detta sätt. 
På vintern borrar sig ålen ner i sjöbottnen ett stycke, efter-

lämnande ett hål däri. Om man då stöter med ett ljuster 
några gånger kring detta, träffar man i regel på fisken. Ej 
häller detta tillvägagångssätt är numera tillåtet. 

Kap. 2. Krokfisken. 

De byölca (krokar), som användes vid fiske, gjordes förr 
av ståtreia (ståltråds- eller metalltrådsbitar), som fingo sin 

lämpliga böjning över en (3767ca9b02 av 
trä, försedd med en järnskodd skåra att 
fästa hullingen i när man böjde till );<gka 
(öglan) för tåfsan (tafsen)1, gjordes med en 
särskild tång med runda nikpar (käftar). Allt 
detta på kroken gjordes hemma. Dessför- 
innan hade en hiltysfcbrara (hullingskärare) 

Fig. 3. Metkrok. skurit till hullingarna. Detta gjordes med 
igka (öglan), 
lie' gan (läggen), en apparat av järn, försedd med en någon 
Njan millimeter djup ränna, vari endast den ena 
Alan (udden), halvan av trådbiten kunde sänkas ned. 
hizan (hul- Med en kniv, som var fästad vid järnet så, 

lingen). att den var rörlig blott i en viss vinkel 

1) Den yttersta, vanligen förstärkta delen av en rev. 

skrivning). 
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Fig. 4. Detalj av en apparat för utskärande av 
hullingar. a) järn, b) metalltråd, c) hulling. Teck-

ningen gjord efter beskrivning. 

snett mot rännan (se fig. 4) skar man ut hul-
lingar ur den trådhalva, som låg utanför jär-
net.' Numera köpes emellertid all krok. 

fb9taspå (flötspö), d. v. s. ett spg (spö), vars 
rev är försedd med ett fkåta, som visar, när 
fisken nappar, användes sällan av yrkesfis-
kare. Ett mera vanligt spö bland dessa är det 
s. k. siteaspåt (eller sboAasp4 sänkspö), på vars 
rev endast en krok ock ett sitea (ska eller y. 
seedg sänke) finnas. Reven löper genom ett hål 
i yttre ändan på det tämligen korta spöt till en 
fastgöringsanordning vid handtaget. På detta 
redskap märks det endast av fiskens ryck i 
kroken, att man har napp. Som ap  (agn) 
användes vanligen mUamet,s4 (metmask, dagg-
mask) liksom vid de andra spöfiskena. 

tslitntafes4a (slantfiske) är ett slags spöfiske, 
vid vilket man använder ett svirvelliknande 
agn: en pbitta 'platta' av tunn metall, som &d-
rar (vickar) eller snurrar, när man drar kro-
ken till sig efter att ha kastat ut den långt 
från båten. Det bedrives utefter vasskanter 
ock avser fångst av gädda ock stundom abborre. 
Det är ock var mindre vanligt — flera fiskare 
känna ej till det — ock kanske måst ett nöjes-
fiske, liksom 

pim_palfisbvt (pimpelfisket) är nu. Detta be- 

1) Stundom förtennades krokarna till skydd mot 
rost. 
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drevs dock förr yrkesmässigt ock mästadels om vintern. När 
man metar med pimpal (pimpel, ett slags agn), ryckes denna 
ständigt upp ock ned. Äldre fiskare ha berättat, att de bru-
kade göra sin pimpel själva. Denna var av tenn ock hade 
formen av en liten fisk. Den göts i en form av bark, där 
krokens ögla förut ha,de lagts in, så att själva kroken s' edan 
blev sittande bakom fiskstjärten. Tennet skrapades blankt, 
ock några röda tofsar sattes kanske på för att göra betet än 
mer lockande. 

9 

Fig. 6. Pimpelspö. Fig. 7. sdttaAråk. 

seltgrök är ett numera förbjudet redskap, som förr begagna-
des vid vinterfiske. Vid läggen sutto fästade ej blott en krok, 
utan flera, vanligen åtta. Alla tillsammans kallades Aröya 
(kronan). Smederna tillvärkade detta redskap. Med det fis-
kade man mäst på Mar (grundare ställen, där man brukade 
meta med sidaÄråk). Reven hetykas (hankades upp) på åma 
(armarna) eller lades på isen. Läggen c'evdas (försågs med agn) 
med lickamiina (lakmjölke), ett stycke vitt gummi eller rent 
av en vit skjortkrage, som blienta (blänkte), då kroken stän-
digt vippades upp ock ned. När man kände, att någon fisk 
slet i agnet, ryckte man kroken uppåt för att få fast fisken 
på hullingarna. Lyckades detta, återstod ännu en svårighet: 
att få fisken genom vaken utan ish6g (hugg i iskanten), ty 
annars kunde man lätt tappa den. I regel nappade det bäst 
nattetid. Bäst lämpade sig detta redskap för lakfiske, därav 

Fiske med dra, (drag) synes ha varit i bruk rätt länge hps 
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kållandsöborna. Däremot är bruket av 'åtar (utter, se fig. 11) 
endast tre till fyra år gammalt. 

Man kan få höra skillnad göras mellan ji?drety (skeddrag), 
där agnet, en miesinsSiva (mässingsskiva) eller en ppanyiva, 
på grund av sin form svänger runt tafsen strax ovanför kro-
ken (eller krokarna), ock svbrval (svirvel), där ett liknande agn 
sätter kroken (eller krokarna) i rotation, samtidigt som det 
självt svänger runt. Reven flätades förr av Ustårdk (häst-
tagel), som ej ruttnade, och tafsen utgjordes av ett stycke 
fiolsträng. Ibland kan man ha bara en rad krokar efter 
varandra längs tafsen, på vilka man sätter en löja eller någon 
annan liten fisk som agn. Reven lindas vanligen upp på en 
vm (eller vina, båda = vinda). 

Utter, åtar är en anordning, tack vare vilken man kan be-
gagna flera drag på en gång, utan att dessa trassla ihop sig. 

Fig. 11. Utter. a utter, b) bräde, c) spö, d) båt, e) rev, f) draglina. 



Fig. 13. Håvar. 

VÄNERFISKET VID KÅLLANDSC) 65 

g oirkfni'fy 
C se 

Fig. 12. Utterfiske. a) båt, b) utter, b-a-b lina, c) etc. revar till drag. 

Den vanligaste typen är nog den, där två ungefär meterlånga, 
i ändarna spetsade stockbitar sitta fästade parallellt vid var-
andra, på ungefär en halv meters avstånd. Vid endera är 
fästat ett bräde, som sitter vertikalt ock tjänstgör som ett 
slags roder, vilket styr uttern ut åt sidan från båten tack vare 
det sätt, på vilket redskapet dras (se fig. 11). 

Vanligen har man en utter på var sida om båten, förenade 
med en lång lina, som är hakad på en krok i aktern. Utefter 
denna lina sitta dragens revar fästade. Är det t. ex. napp 
på draget c på fig. 12, hakas linan b-a-b fast i båten vid c 
i stället för vid e, under det c vittjas ock båten går vidare 
med oförminskad fart. Stundom har man fästat ett drag på 
själva uttern, i allmänhet vid ett spö, på vars böjning napp 
ger sig tillkänna. 

Om en stor fisk har nappat på ett drag, är det inte alltid 
säkert, att den relativt tunna reven håller att ta fisken om-
bord. För säkerhets skull brukar man då jälpa till med en 
hav (håv) eller ett slags krok, varmed man hugger fisken under- 

Fig. 14. §eepa. 
5 Sv. landsmål 
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ifrån: 0b•sa. Även vid fiske med långrev ock nät måste man 
stundom vara försedd med ettdera av dessa redskap. 

Fiske med drag är ett sommarfiske, som mäst ger abborre, 
gädda, gös ock lax. 

Vid fiske med långrev använder man ett tämligen stort an-
tal krokar, försedda med tafsar (i detta fall ungefär halvme-
terlånga garnstumpar). De ha i sin tur knutits fast vid en 
synnerligen lång rev, som sedan lagts ut på sjöbottnen. En 
kållan.dsöfiskare, som mycket haft förbindelser med Dalsland, 
kallade långreven. för &huks». Själv uppgav han, att han fått 
uttrycket därifrån. Hos någon annan fiskare har det ej på-
träffats. jva eller /giejva är annars den gängse benämningen. 
Till denna användes samma garn som till ryssjor, nämligen 
ifilatreizt nama,Vilv (niotrådigt nummer tolv). 

När man ceynar hka (lägger ut reven, eg. förser den med 
agn), binder man ett stycke in på den en vickasan (även 
stifpasan, sten som håller fast va; se nedan; jämför stopa 

Fig. 15. a) veare, b) bacittsv(i.ka, c) vattenytan, d) sjöbottnen, 
e) tyngd, f) flöten, g) rev, h) viikast6n. 
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vilka% som man låter gå till botten, under det man håller 
kvar ändan av reven. Man lyfter sedan upp stenen ungefär 
en halv meter ock binder i vattenbrynet fast reven vid den 
ända av ett omkring två m. långt spö: vicka, som ett stycke 
in (se fig. 15) är försedd med några starka Ryer (flöten). 
Stenen får åter sjunka ock drar då med sig nian (best form 
av va), som tack vare flötena kommer att stå upprätt. Att 
stopa vicka, som det heter, på detta sätt tar tid ock är svårt, 
om sjön är grov. balcinsvein (best. form, se fig. 15 b) — en 
senare uppfinning — som är försedd med en tyngd i nedre 
ändan ock därför står upprätt av sig själv, är då behändigare. 

När va n är "stöpt", börjar man knyta på tafsarna, under 
det båten sakta föres framåt. Reven 
ligger upplindad på en Aida (rulle) 
eller kanske oftare i slingor på bott-
nen av en 4irria (korg), flätad av klu-
ven hhtcy (rotting). Förr flätades kor-
garna av gricnjtar (granrötter), som 
dock hade det felet, att de fHsa scbA Fig. 16. Hankhorn. a) trä-
(flisade sig). Krokarna bruka för- bit, b) reling, d) rev(teck- 

nad förhållandesvis varas i knippen, ArökaAnepar (krok- för tjock). knippen) på omkring 100 stycken, i 
regel invirade i papper, för att tafsarna, vilka äro av /inget)/ 
(lingarn), ej skola trassla sig. Samtidigt som man knyter på 
tafsarna — avståndet mellan dessa blir ungefär 15 m. — för-
ser man reven med agn. För att den inte skall slitas mot 
båtkanten, låter man den löpa i ett hetykahån (hankhorn, se 
fig. 16), som sättes fast i jliyan (relingen). Reven lägges 
stundom ända till fyra mil lång, t. ex. rätt över cliakbån (Dalbo-
sjön), ock en vicka "stöpes", där den är slut. 1 regel hakas 
reven eip (tas upp) dagen efter det den lagts ut. Då basar man 
också d (tar loss) tafsarna, som tills vidare läggas över re-
lingen. Om man vittjar utan att flytta reven till något annat 
ställe, säger man sig stricAa (eller strea stryka) den. Går 
reven av, när man hanterar den ute i sjön, är det naturligtvis 
svårt att få tag i den igen. Man måste stopa vdka, där 
olyckan inträffat ock ro fram på (ro fram ett stycke över) 
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reven ock sakna &tar (se s. 69) den. Hittar man den ej på 
så sätt, måste man fara hem ock börja i den andra ändan. 
Det berättas om en fiskare, som sökna (sökte) efter sin rev 
ock fick upp sju andras men ej sin egen.' 

Det kan ibland hända, att fisk, som nappat på reven, blir 
vckspreigan (luftfylld). Särskilt ofta händer det med siken, 
som då rent av kan spricka. Laken kan också råka ut för 
dylikt. Då flyter den upp ock tar reven med sig ock blir 
ett lätt byte för makara (måsarna), som ofta inte lämna mer 
än håvat (huvudet) kvar av fisken. När reven ligger så nära 
vattenytan, kan det också lätt hända, att fartygen ta den med 
sig. När man vittjar dylik luftfylld fisk, sticker man in nå-
got vasst från sidan eller genom sembhra (fiskens anus) i vier-
bbisa (luftblåsan) — det är nämligen den, som tar ve& (tar in 
luft). Luften pcesar t'At (kommer ut med ett väsande), ock 
därigenom förhindras, att fisken spricker. 

Har man groft (grovt, tämligen storvuxet) agn, omkr. 15 cm. 
lång siklöja, lägger man reven på djupare ställen ock brukar 
då få lake på den; även gädda kan nappa på någon becka (upp-
höjning på sjöbottnen). Till agn på grundare ställen använ-
der man siklöja på ett yngre stadium, kallad pipa eller sik-
pipa, 7-8 cm. lång, på vilken måst abborre, gädda ock ål 
nappa, ock då ock då en sik eller en gös. 

Att syssla med revfiske kallas på en del håll att 4cena va 
(ränna reven). En It'va hAna betyder där utläggande ock där-
till hörande upptagande av reven ävensom den fisk, som här-
vid fångats. En fiskare har jag hört använda ordet dedssubna 
för det förhållandet, att reven fått ligga ute ett dygn. 

7-8 år omkring 1880 nappade fetsiågn (fetsiken) synner-
ligen bra på rev. Fiskare, som då voro gamla, kände ej till, 
att så tidigare varit förhållandet. Man får numera sällan en 
fetsik på detta redskap. 

sökan kallas ett redskap, som användes till att söka upp rev 
eller nät med, när de på något sätt blivit kvar på sjöbottnen. 
Det finns två olika sölsnar: en för rev ock en för nät. Som- 

1) Varje fiskare känner igen sin rev på tafsarna ock krokarna. 
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liga fiskare använda benämningarna hkasökan ock nietasökan 
för att skilja dem åt. Det senare slaget kallas ofta på nord-
västra Kållandsö för Areebn eller sökna1jrck4a (se s. 84) ock det 
förra bara sökan. Den mera elastiska h,U2a-  sökna är avsedd att 
gå bottnen utefter, den klumpigare neetasåkna får däremot 
aldrig nå bottnen, då den lätt kan fastna. jvasana är gjord 
av en gråntirp (grantopp), 10 tam • (tum) till en håketn, (halvaln) 
lång, kvistarna ha skurits av omkr. 5 cm. från stammen ock 
äro bara några millimeter tjocka. sökna består av två Arånsa 
(kransar). Den är påbunden med järnskrot för att tyngas ner, 
ock ett sänke har också fästs på sölsnalina (linan, som sökna 
dras i), ungefär en aln framför redskapet. Att i sjön leta 
efter ett redskap med en sökan kallas att sökna. 

Fig. 17. i5,vasölsan, a) Söknalina, b) skrot. 

Kap. 3. Katsgårdar. 

Några fasta fiskebyggnader begagnar man numera ej i fiske-
vattnen kring Kållandsö, ehuru man tidigare gjort det i ganska 
stor utsträckning. De torde nära en mansålder ha varit ur 
bruk, ock de äro få, som minnas något om dem. Vid lågt 
vattenstånd kan man ännu på sina ställen i sundet mellan 
Kållandsö ock fastlandet få se den ena pålraden efter den 
andra löpa ut från land. Dessa äro kanske räster av risvasar 
(se s. 97); men lika ofta äro de återstoden av Acigera (även 
Acisagaika eller byitsar katsgårdar). 

Katsgårdarna gjordes av Avecta,syåka (1 aln tjocka) ptfika (på-
lar, även kallade stefikpa stolpar), ock synar (spjälor) eller brr 
(bräder), som stuckos ned i sjöbottnen mellan pålarna ock upptill 
sammanflätades med rötter; eller ock spikades på en längsgå-
ende Jlitna (slana). Katsgården bestod dels av en higetrm. 
(långarm, y. Uecirm), dels av en siimpaged,  (sumpgård), vilka 
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1  Det har anmärkts mot denna figur att slingorna på b) äro av 
finländsk typ. Huruvida just sådana funnits på Kållandsö skulle 
vara osäkert. Härvid vill jag påpeka, att finsk invandring till 
Kållandsö ägt rum i samband med överlämnandet av Läckö kungs-
gård till general Adlercreutz, hjälten i finska kriget 1808-09, var-
vid det således är tänkbart att denna typ flyttats över hit. 
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ovanifrån förmodligen oftast haft det utseende, fig. 18 visar. 
Långarmen tjänstgjorde som ett slags ledarm ock sträckte sid 
från land till sumpgården, där fisken blev instängd. Sump: 
gården var så hög, att den räckte en man till bröstet, om han 
stod i en eka bredvid den. Enligt en av mina sagesmän var 
den utrustad med en htipstrla (ryssjestrut, fig. 18). I denna 
vittjade man. Andra kände ej till bruket av ryssjestrut utan 
påstodo, att man håvade upp fisken ur sumpgården. Kats-
gårdar förekommo mästadels i sund ock smala vikar, som de 
nästan helt stängde av. över allt måste dock en smal ränna: 
&ra lämnas för fiskats ock båttrafikens skull. 

En annan person, ehuru ej fiskare, har givit mig den skiss 
fig. 19 visar över en, som han sade, kkgeik. 

Dessa katsgårdar krävde mycket virke till underhåll. När 
virket steg i pris ock garnet blev billigare, kommo de ur 
bruk. 

Kap. 4. Mjärdar ock ryssjor. 
För 30-40 år sedan fiskades det rätt allmänt med tr&inetka 

(trämjärdar) invid Kållan.dsö. Till formen liknade dessa trä-
mjärdar något en stympad kon. De bestodo av ett meter-
långt, av rötter flätat rör, vars diameter i ena ändan var omkr. 
50 cm. ock i den andra, däråt mjärden snipa d (blev smalare), 
ungefär 25 cm. De voro byggda kring tre .9ökar (gjordar) av 
trint vbrAa (trint virke), en i vardera ändan ock en i mitten; 
på dem hade fästs några längsgående spilar (spjälar); vinkel-
rätt mot dem hade sedan spetnar (spånor) av rötter inflätats, 
tills mjärdarna blivit täta. Mjärden vittjades genom ett /8A 
(lock), vanligen en brädbit, som satt fästad direkt på gjorden 
i den smala ändan. I den vida ändan satt ett insky (se s. 72) 
av .samma sort, som användas på ryssjor. triestömant (trä-
stommen) stod sig kanske länge, men inskra (insågen) kunde 
man ofta behöva byta, ty de ruttnade. Mjärden sietglas (sänk-
tes) med en seevAasUn (sänksten), som var fastbunden mitt på 
redskapet; för att kunna hitta detta hade man bundit fast ett 
snöre med ett flöte i detsamma. Man fäste stundom flera 
mjärdar utefter en lina. Då behövdes bara ett flöte för alle- 



Fig. 21. Ryssjepar, utsträckt a-b), hop- 
lagt c). Vid d) en person. 
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Fig. 20. Trämjärde, tecknad efter beskrivning. Sedd från sidan. 
Spånorna ha endast delvis utritats. a) gjordar, b) spjälar, 

c) spånor, d) ittfigiy. 

samman. Med mjärden fångades måtfåsb• (matfisk, fisk, som 
ej var avsedd att säljas), såsom abborre, mört ock sarv ock 
dessutom båta (bete, agn). 

Numera användes ett slags mjärde, som kallas nuitastkva 
(eller mittasttiya, mörtstuga). Detta redskap köpes i allmänhet 
ock har endast varit i bruk omkring 10 år. Det användes 
till agnfiske. 

En hiksa (ryssja) består av en nätstrut, sbl:dan eller ha-
striktan. Den hålles ut-
spänd av 6-7 jakar 
(gjordar) ock är inuti 
försedd med två mindre 
strutar: isdy, genom 
vilka fisken kan komma 
in men endast med svå-
righet hitta ut. 

Materialet i ryssjestru-
ten kallas ktitsvgåyt (ryss-
jegarn). När man binar 
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Fig. 23. Bindnål. Naturlig storlek. a) ryssjegarn. Med en nål 
av detta slag föres tråden vid nätbindningen. 

Fig. 24. Bindkavel. Halv storlek. Genom att knyta 
alla maskor kring (i dialekten kar över), samma kavel 

får man dem lika stora. 

Fig. 25. Bindtjuga. a) grgp (klyka). Under bindningen 
brukar man ha nätet hängande på en bindtjuga. 

(binder) detta, använder man en bitpaska (bindtjuga, se fig. 25), 
en binandar (bindnål, se fig. 23) ock en bin,aketvak (bindkavel, 
se fig. 24). 

Då bindaren börjar, gör han först ett apketst (uppkast) till 
nätet. Han slår tråden, som han har upplindad på en bind-
nål, två gånger om en bindkavel, knyter sedan till ock får 
en m0 (maska) av samma storlek, som de övriga komma 
att få, om han hela tiden använder en lika stor kavel. Denna 
maska sätter han därefter i Era:Apa (klykan) på bindtjugan. 
Sedan sträcker han med vänstra handens pekfinger maskan 
åt sig, ock ser därvid till att han får knuten (fig. 26 a 1) mitt 
emellan handen ock klykan. Därefter lägger han tråden, 
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Fig. 26. a) andra maskan knytes, b) knutar. 

medan han knyter fast den i maskan (vid 2 på fig. 26 a), 
hårt sträckt runt kaveln, som han håller mellan vänstra han-
dens tumme ock pekfinger. Så har han fått ännu en maska 
av den föregåendes storlek. På samma sätt knyter han vi-
dare, tils han fått så många maskor, han vill ha. Sedan stic-
ker han en tråd, ripmaskatrei (uppmaskningstråd), genom den 
ena c'eg a (äggen, maskraden — det blir nämligen två sådana 
i uppkastet), knyter tråden till en ögla ock hänger den i 
klykan på bindtjugan. I den andra äggen börjar han sedan 
binda vidare vinkelrätt mot den riktning, i vilken han band 
uppkastat. Härvid håller han kaveln som förut, lägger trå-
den runt om den, träder tråden genom närmaste maska till 
höger ock drar åt, så att t. ex. i fallet på fig. 28 punkten a) 
på maskan kommer intill kavelns kant. I detta läge knyter 
han fast tråden i maskan vid a). Så binder han vidare maska 
efter maska, så långt uppkastat är. Då har han fått ännu ett 
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41~ ourrik 
flå  'fruch" Atem 

Fig. 27. Uppkast. a) upp- 
maskningstråd, b) varven när- 

mast uppkastet. 

Fig. 28. Bindning. b) kavel, 
c) nål. 

varv (varv) eller ännu en itnigdie (omgång). Sedan vänder han 
upp andra sidan av garnet ock kan så binda även nästa varv 
åt höger. Denna bindning försiggår nämligen alltid från vän-
ster till höger. Misslyckas en knut, så att tråden kan löpa 
i den, uppstår en heenamåska (rännmaska). 

Uppkastet kommer, när ryssjan försetts med gjordar, att 
sitta vid den gjord, som är närmast lökan (den största gjor-
den på ryssjan, se fig. 22 b). Det nät, som sträcker sig mel-
lan dessa gjordar ock bindes från uppkastet åt motsatt håll 
mot den övriga struten, måste vidga sig mot den åtskilligt 
större Nkan. Denna utvidgning åstadkommes genom virbly 
(virkning, fig. 29): man knyter två nya maskor i en ock 
samma maska på förra omgången. När struten skall göras 
smalare framåt (framåt räknas från lökan mot inseiya, best. 
form pl.), sker det genom höptetyty (hoptagning, fig. 30). När 
man knyter en ny maska, träder man tråden igenom två av 
den förra omgångens maskor i stället för en. 

Det bakre inseiyat tas dip (börjar bindas) vid uppkastets 
främre ägg, ock det främre ett visst antal maskor därifrån. 
När ryssjestruten — nätet kallas så redan innan det givits 
strutform — är färdigbunden, liknar den en långsträckt fyr- 



Fig. 31. Stycke av ryssje- 
strut • (ritad svagare), 
isy (ritad kraftigare). 
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Fig. 29. Virkning. a) kavel. Fig. 30. Hoptagning. a) kavel. 

kantig våd, som smalnar av mot den ena ändan, med isa 
mindre till omfånget men snarlika till formen, hängande som 
stycken av volanger. När sedan de längsgående kanterna på 
själva ryssjestruten bindas ihop liksom även på inseiya, får 
nätet formen av tre strutar. 

Så gott som alltid är ett nät, av vad slag det vara må, i 
kanterna förstärkt med en särskild tråd eller lina, vars styrka 
varierar med nätets storlek. Det finns olika sätt att fästa 
denna tck (teln). En del fiskare skilja på att flita på (skjuta 
på, även juva pei) en teln ock att fria inte (fälla intill) den. 
Här nedan har jag gjort denna skillnad på skjutning ock fäll-
ning. 

När man "skjuter på" teln på t. ex. en ryssja, lindar man 
upp den på en bindnål ock binder "över", som kållandsöfis-
karna säga, en kanske bara en halv centimeter tjock kavel 
med samma slags knutar som i det övriga nätet. På grund 
av telnens tjocklek glida dessa knutar, ock när man sträcker 
den, får nätkanten det utseende, som 
fig. 32, 1 visar. 

I äggen på ryssjearmen (se s. 79) 
använder man en skjutning av an- 
nat slag. Den utföres med samma 
garn som i det övriga nätet kring 
en kavel, som ofta är ungefär hälf-
ten så stor som den vilken använts 
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1 

2 
Fig. 32. Olika slag av skjutning. a) teln, b) skjutomgång, 

c) pdisutrd. 

till de andra maskorna ; därigenom bli de nya stolparna' också 
bara hälften så långa som de föregående, d. v. s. stadmas-
korna bli praktiskt taget tresidiga (se fig. 82, 2). Bli dessa 
maskor i det närmaste liksidiga, har man stomi (spvat eller 
fovat) in (skjutit in) eller, som det också sägs, .940at t'At (skju-
tit ut) &bita (hälften). Om man i stället 5utar in (eller åt) 
trbiadd (skjuter in (ut) tredjedelen; även en trådiv, en tredje-
del), vilket tillämpas vid en del telnar, bli telnsidorna i stad-
maskorna en ock en halv gång så långa som de andra si-
dorna. Dessa telnsidor tillsamman kallas också fikletmgdie 
(skjutomgång). Längs dem sus (sys) telnen på med en tråd: 
_pecsutrei (se fig. 32). 

fielty (fällning) tillgår så att man medelst en omgång mask-
stolpar, en fielamgeie (fällomgång) knyter fast telnen med 
samma tråd, som man använt till det övriga nätet, varvid 
fingrarna få tjänstgöra som kavel. 

i Med steckpa (stolpe) menas i regel tråden mellan två knutar i 
en maska. 
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Fig. 33. Fällning. a) fällomgång, b) teln. 

Skjuter man på telnen, kallas den trekantiga maskan när-
mast densamma ,fict9mets4a (skjutmaska); ock om man fäller på 
den, fcklametsbyt (fällmaska). Skjutningen är vanlig på notar, 
fällningen på nät. 

I regel har man 6-7 gjordar i var ryssja. Att sätta dit 
dem kallas att jöht (även yeka eip) ryssjan. lökat&n, kallas en 
snodd, som nedtill håller ihop ändarna på lökan (se fig. 22). 
G-arnet mellan lökan ock närmaste gjord kallas lökagånt, till-
sammans med det bakre inseiyat stundom även infararaseiyat. 
inseiya hållas utspända av yilajn6ar (även ydranår gillrings-
snoddar). Längst fram, där ryssjestruten slutar, hålles den 
ihop av strittasnåna (strutsnodden), som samtidigt användes 
till att binda fast ryssjan i en hti,saståka (ryssjestake) med. 
En sådan finns i var ända på ett ryssjepar (se nedan) ock har 
till uppgift att hålla det utsträckt i vattnet. 

I regel har man ryssjorna i par: wii,s9p4r. Då har man ett 
långt nät emellan dem: mksärman (eller mksetrman ryssjearmen). 
Denna kastas 23 ana leie (uppkastet göres 23 alnar långt, mätt 
när man sträcker det) ock bindes sedan 3 alnar yu_p (djup, 
bred, mätt när nätet sträckes på tvären). 1 överkanten på 
armen kallas telnen hatc'en, (överteln) ock i underkanten itnateen, 
(underteln). Telnen i ändan på armen har jag hört kallas 
steintckn (ståndteln), detta dock endast av en fiskare. Ibland 

1) Skjuter man sedan in hälften, vilket är vanligt på ryssje-
armen, blir dennas längd bara hälften av uppkastets, när detta 
är sträckt. 
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användes till armen bara en ryssja, som då kallas en bårmatar 
(eller ktrmatar 'enarmad') ryssja eller bara en ei,rma (eller 
arma). 

Numera äro ryssjorna ett par meter, lökatåla (best. pl.) 
ungefär en meter långa, ock redskapen ställas mäst i öppet 
vatten. Förr hade man mindre ryssjor, som vanligen ställdes 
apa i grc'esa (inne i vassarna). Här kunde det hända, att man 
fick meja undan gräs ock vass: jb ut ininar (områden, där 
vassen röjts bort). Därtill användes en lie: iiiinakia (eller 
nånak2a), ofta bestående av ett brutet lieblad, som satt på ett 
så långt skaft, att det även på tämligen djupt vatten räckte 
till bottnen. 

Ryssjor användas nästan hela året om ock fånga så gott 
som all slags fisk. 

Kap. 5. Nät. 

Under det fisken i de nätredskap, som förut omtalats, fångas 
i en bur, ryssjestruten, blir den på ett ncet (nät) sittande i 
en eller flera maskor, när den försöker tränga igenom den 
vägg, som detta redskap bildar i vattnet. 

Ett nät bindes på ungefär samma sätt som ryssjearmen, Men 
med bl, a. det undantaget, att starkare knutar gärna användas. 

Själva nätduken kallas skalc eller neetaskals ock dess under-
kant anatskeik. Ett nyare ord, som motsvarar skak är liva 
(slinga). 

Att tima, fhifta ock sckea 
(förse med telnar, flöten ock 
sänken) näten kallas att bc3na 
dem. På näten liksom på 
ryssjearmarna har man åva-
bål, ock anatcbyt. b.atckii eller 
ienatckg (sidteln eller ändteln) 
kallas den teln, som i nätets 
ändar förenar över- ock un-
derteln. Benämningen yötien Fig. 34. Nätknutar. 
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Fig. 35. Nätsticka. a) hål för m6sa (best. sing.). Rullarna, som 
synas på fotografiet, äro neevatålar, 

har jag hört en enda fiskare använda. I varje ända på över-
telnen finnes en ögla, som kallas mes (även lAb-a lycka, dock 
mycket sällan. Påstås förekomma i Värmland). I den ena 
mUa (best. sing.), sitter på en del nätsorter en 9Wetasp«ct 
(nätsticka), på vilken näten hakas eip (hankas upp). 

Näten bruka indränkas i yeera (tjära) till skydd mot röta, 
vilket ofta också sker med ryssjorna. 

Att ta sönder gamla nät kallas att tslalsta (slakta) dem. 
För att näten skola hållas utspända i vattnet, äro de 

på övertelnen försedda med Ryer (flöten) ock på undertelnen 
med seeea (sänken). Flötena kunna vara såväl av furubark: 

Fig. 36. Flöten. a) trindflöte, b) korkflöte, c) ?Vevat:41er, 
6 Sv. landsmål 
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trinfkdr (trindflöten), som av näver: neevatålar (obest. form 
pl.), eller kork. 

Till sänke användes ofta nchatåskar (nävertaskor) med sten 
i men även påsar av tjärpapp med samma fyllning. tree z Inka 
(träda i trådar) i flöten eller sänken att fästa dessa vid sina 
respektiva telnar med, var förr en kvällssyssla. Järnringar 
äro emellertid de modernaste sänkena, särskilt fördelaktiga, då 
de ej så lätt trassla in sig. 

Fig. 37. Olika sätt att placera nät. a) vattenytan, b) sjöbottnen, 
c) nät, d) boj, e) bojlina, f) velika, g) stödtåg, b) stödsten. 

För att näten skola hållas kvar på den plats ute i sjön, där 
man lagt dem, fäster man dem vid stora stenar: siktena 
(stödstenar) eller etyka,sefia (ankarstenar). Dessa äro ofta så 
tunga, att en man har svårt att ensam hantera dem. De yt-
tersta i en länk (se s. 83) kallas iktaggna (ytterstenarna). I 
stället för stenar användas numera ofta små etekara (ankaren). 
Tåg, st41dy (stödtåg) förbinda stenarna eller ankarna med 
näten. 

Antingen idgar (lägger) eller, som det också heter, star (stö-
der, jfr stifskn) man näten direkt på sjöbottnen, eller också 
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totar (eller firåtar) man dip dem (förser dem med så starka 
flöten, att de hänga ovanför bottnen), vanligen med biiya (bojar). 
Dessa äro av trä, ofta gran, ungefär mete/gånga ock 15-20 
cm. tjocka. De bära stundom ägarens bc3metrAa (bomärke) eller 
initialer. 

För att hitta sina nät fäster man vid dem, när man lägger 
ut dem, en vid.a av samma typ, som omtalas i samband med 
långreven. Ett tåg, ved'atdyat eller mikalina, även Ntlina 
(flötlinan) håller vdtam fast vid nätet. 

Vill man ha flera nät i rad, vilket är det vanliga, fotar en 
ihöp (fogar man ihop) dem till en s. k. lcetifr (länk) genom att 
föra nät stickan på det ena nätet genom mr5.sa  (best. sing.) på 
det andra. En sådan fog 
kallas §ot. Vid varannan 
fot behöver man då ha en 
stödsten fästad. Vid den 
sista stödstenen är det van- 
ligt, att man tor (ror) eller 
pr (kör, om man har motor-
båt) en bit för att sträcka 
på länken. Den brukar el- Fig. 38. Pi. a) mes, b) nätsticka. 
jest bölsta (bukta) för ström- 
ningar, i vilka vattnet nästan alltid befinner sig. För att få 
länken rak, måste man vidare sörja för att man hela tiden, 
då man lägger ut den, kan se via n mitt för ett bestämt märke 
på land: ett me. 

Första stödstenen lägges (även sto stöds) ej så gärna på 
'dm båt (jämn botten). En fiskare har jag hört använda orden 
jåmj14tan ock yåmclai så, vitt jag förstått för "jämn" i detta 
fall. Hellre lägger man första stödstenen på, en bak (bank), 
som ha/a,//gy (sluttar) åt något håll, vare sig det sen blir på, 
pe.clegabdwkan (den sida av banken, där strömmen ligger på) eller 
på lekbetekan (den sida av banken, som ligger i lä för strömmen). 
Det anses jcseva,st (mäst givande) att lägga näten på en sådan 
hielabdka eller hal i (sluttning, lid), som det också heter. 

En del nät läggas kanske miltals från land, niäst i då1,b69,1 
(Dalbosjön), men också i klarfin (Östersjön, kållandsöfiskar- 



39. Ärna. a) t rita- 
lina, b) sänke. - 
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nas namn på vattnet mellan Kållandsö, Lurö ock Torsö) ock 
i vita (eller yinavita Kinneviken). För att då veta, var näten 
ligga, måste man ta märken på land, inf, både bakifrån, 
bezkm6 ock från sidan, siain eller sim.  Ett Mycket vanligt 
me är Kinnekulle, som ofta kallas kan (bonden), likaså Läckö 
slott ock Navens fyr. 

Det är givetvis ganska riskabelt att ha nät ute i "storsjön". 
Det kan hända, att strömdrag trots stödstenarna eller ankarna 
ta dem ock driva bort med dem. Farligast för näten är det 
dock, när sjön börjar frysa. I de undre vattenskikten bildas 
då isklimpar, ofta kring föremål (stenar o. dyl.), som sedan 
lyftas med upp: grhisved (grundsvall), han (5on, de) kritvar, 

han (On, da) silar, humoristiskt 
han såmnar (han somnar). På 
näten fryser därvid en isbit i 
var maska ock metertjocka isla-
ger på tågen, varefter näten flyta 
upp ock driva bort. Så har ett 
fesAalcity (fiskelag) på tre man, 
där en av mina meddelare var 
med, en gång förlorat 112 nät, 
värda 18 kr. stycket.' 5 gånger 

har samme man förlorat nästan alla sina nät. 
När det gäller att leta upp garn, som på något sätt kom-

mit bort i sjön, använder man, som förut nämnts (s. 68), en 
ncbtasålcan, även kallad lirna eller sålsnaArcebyt. De två senare 
orden påstås härstamma från hammaröborna (se s. 85). b•rna 
(best. sing.) består av en furu- eller grantopp med endast en 
krans av kvistar, grova som ett finger ock omkr. 10 cm. långa. 
Arcebur (letar med kracka) man på djupt vatten, måste man 
binda sänken på Arietalina (den lina, som trieta dras i), ty 
annars fcer ho inta vcitan (skär hon inte vatten, sjunker inte) 
fort nog. På ArieAct bindas dock sänkena bakom själva kransen 
för att hindra denna att hugga i bottnen ock sätta sig fast. 

Att leta meta (eg. leta näten) betyder att vittja dem. En 
1) Det bör observeras att penningvärdet då var betydligt högre 

än nu. 
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lita är resultatet av en vittjning ock en ståbta ett synnerligen 
gott resultat. Man börjar att leta en nätlänk vid veiag ock 
drar sedan båten i övertelnarna längs näten, under det man 
lagar d (tar loss) den fisk, som pi pdA (kört på, fastnat på nä-
ten). Alltefter som man "letar" näten, få de sjunka igän. 
Man tar således i regel ej upp dem på land för varje vittj-
ning. Efter någon tid behöver man dock «Rika (byta ut) dem, 
för att de inte skola fara illa. De bli eljest bl. a. så små-
ningom fulla av at (slem). Avser man att sälja fisken, letas 
näten i regel varje tisdag och fredag, emedan onsdagar ock 
lördagar äro torgdagar i Lidköping, den närmaste staden. 
Kan man, exempelvis på grund av storm, inte komma ut så 
ofta, kan det hända, att en stor del av fisken dör på näten 
ock därför ej är säljbar. 

Egentligen finns det blott fyra slag av nät att räkna med 
— vilka, torde framgå av det nedanstående — men dessa få 
allt efter användningen följande olika namn: 

tålssanekt (laxnät) ha endast sedan 1800-talet varit i bruk 
bland kållandsöfiskarna. Dessa skola ha lärt det av fiskare 
från Hammarö i Värmland, som förlagt sitt fiske till Kållandsö 
omgivningar. Deras rika fångster lockade kållandsöborna att 
ta efter.' 

Laxfisket har emellertid undergått förändringar, sedan kål-
landsöborna började med det. Hammaröborna lade sina nät 
på sjöbottnen, men från tiden omkring 1910 brukar man ha 

1) De tider av året då laxfisket ej pågick, förvarade dessa barn-
maröbor sina nät på Kållandsö. När sedan kållandsöborna ville 
ha sina fiskevatten för sig själva, lära de ha hällt någon frätande 
syra på de så småningom ovälkomna gästernas redskap ock så bli-
vit medtävlarna kvitt. En kållandsöfiskare, som också har fiskat i 
varmlansfin (Värmlandssjön, kållandsöfiskarnas namn på norra Vä-
nern), har hört berättas, att hammaröborna eller deras grannar uppe 
i Värmland i sin tur ursprungligen lärt sig laxnätfiske i Vänern 
på följande sätt. Man fiskade först med laxnät endast i de värm-
ländska vattendragen, när laxen lekte där. Så var det någon gång 
på 1800-talet en fiskare, som även under andra tider sålde lax. Då 
tog man sig för att utspionera honom ock fann, att han hade lagt 
ut sina nät i Sjön. Man följde hans exempel, ock så uppstod lax-
fisket i i"storsjön". 
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dem 12--14 m. under vattenytan, i stort sett oberoende av 
hur djup sjön är. Hammaröbornas nät ock de, som gjordes 
efter mönster av dem, hade 3 "stolpar", 120 alnars uppkast, 
17-18 fots pipan (fots djup, bredd), ock voro 20 fauna sPitna 
(20 famnar långa, sedan telneri skjutits på). Den första stöd-
stenen lades på 6-7 famnars djup ock den sista på ända till 
12 famnars djup. Man hade 4-6 ock även 8 nät i varje 
länk, men inte gärna mer, ty då tel dce pei (frestade det på) 
telnarna för mycket. De flytande näten äro ett par fot dju-
pare än de, som voro avsedda att läggas på bottnen. De 
förra hällas, som förut omtalas (s. 83), flytande av bojar, en 
för varje nät, i en 5-6 famnar lång bkialina (bojlina). 

Förr i tiden lågo en del kållandsöbor långa tider pet deck 
(i Dalsland) ock fiskade lax, stundom tre månader i sträck, 
från mitten av oktober till mitten av januari. Under denna 
tid gav fiske med laxnät ock ger ännu bäst resultat. Anled-
ningen härtill var, att det från kedanshldna ("kållandsölanden") 
är nära en mil ut till de lämpliga djupen för laxfiske, under 
det att dessa vid Dalsland ligga strax utanför stranden. De 
två eller tre männen i fiskelaget hyrde sig ett rum, som ofta 
nog bara kostade 5 kr. i månaden för vardera. Fisken fors-
lades till järnväg i Mellerud eller Köpmannebro. Stundom 
kunde affärerna förhållandesvis gå mycket bra. Ett fiskelag, 
vilket en av mina meddelare tillhörde, sålde en gång 900 
kilogram lax, ett par veckors fångst, för 2 kr. per kilogram. 
Numera är det ej vanligt, att kållandsöfiskare ligga någon 
längre tid i Dalsland, ty motorbåtarna ha gjort dem mera 

' oberoende av avstånden, ock dessutom saknas goda hamnar 
där. 

Laxfiske med nät är förbjudet i Vänern från den 1 augusti 
till den 15 oktober. Denna fHhetsnuina (frihetsmånad) inför-
des på 1880-talet av den anledningen, att detta fiske gripit 
omkring sig i en för laxbeståndet oroväckande grad. 

lkdcanckt (laknät) göras av lingarn liksom laxnäten. De äro 
20 famnar långa, när telnarna satts på, och 3 alnar djupa. 
Maskstolparna ha en längd av 2 i". Dessa nät läggas på 
grunden ute i storsjön ock även inomskärs direkt på bottnen, 
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3-4 alnar djupt vid land ock 4-6 famnar i öppen sjö, där 
sjögången förstör dem, om de ligga grundare. Det är vid 
jultiden, när laken leker, de komma till användning. 

iien&t (gösnät) få laknäten heta, då de en tid på våren ock 
sommaren användas vid gösfångst på dakbogreina (grunden i 
Dalbosjön) ock i "insjöarna". Den gös, som fångas tidigast, 
kallas '?s,Ps (isgös). Senare kommer siimarjåsan (sommargösen)- 

bråksanc'et, bralssnanckt eller bråsmanckt (braxnät) är ytterligare 
ett namn för laknäten, använt, när de begagnas till att fånga 
braxen med, på Rita (se s. 59) ock inve grcksa (invid gräsen 
eller vassarna) på en halv till två alnar djupt vatten. När 
man får se en braksnale (stim lekande braxen), gäller det att 
snabbt ro nätet omkring den. Man hinner oftast ej göra fast 
det, utan hakar (hankar av det, nämligen av nätstickan) 
så fort, att garnet ej dras med. På ticlara (nckvatiklara) ser 
man sedan, var dce iy,k4ar (det rycker) ock ho sprinar på (hon, 
braxen, "springer" på -nätet). Då ror man dit ock vittjar. Ett 
par timmar kan man få hålla på med att ro utefter nätet ock 
plocka. Ibland kan nätet få ligga ute ett helt dygn. Kom-
mer då en lek utifrån, "springer" den också på. Sedan 
hagkar en (ftv (hankar man upp) nätet ock rensar det, ty det 
blir alltid en hel del vass ock gräs på det. Därefter hänger 
man det i tork. Detta sätt att fiska är ganska ovanligt. 

signet (siknät) göras mästadels av bamalsgan (bomullsgarn). 
Av en fiskare karaktäriseras det som fint ock tsblizt (mjukt) i 
förhållande till lingarn. De äro 15-20 famnar långa sedan 
telnarna skjutits på ock av 2 4-4 alnars tivan (djup). De ha 
1 i" eller 1 1" maskstolpar. Om sommaren, när siken gr åt i 
(går ut i) hittyara (hålorna i sjöbottnen) ock rara (rännorna i 
sjöbottnen), läggas näten på 15 famnars djup eller mer i "stor-
sjön". De läggas på bottnen i länkar på 3-10 nät. Om 
höstarna, när siken leker på grunden (oktober—december), 
läggas näten där på 3-4 famnars djup. gkeiman eller dian-
siAan (gråsiken) fångas denna tid uteslutande på nät, emedan 
den då inte tar egna (nappar på krok med agn, eg. tar agn). 

åbsranc'et eller åbegebt (abborrnät), få siknäten heta, om de 
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, vilket är vanligt, när abborren leker' —'läggas ut till 
»hon-fångst på grunda ställen nära land. 

Pbukt (flötnät) kallas ett slags nät av bomullsgarn, som 
äro försedda med så starka flöten, att de hållas kvar i vatten- 
ytan (se fig. 37: 3). De äro avsedda för fångst av mört ock 
löja. Maskstolparna äro därför endast 1" långa ock garnet 
fint som sytråd. Näten äro 20 famnar långa, sedan telnarna 
skjutits på, ock 3 alnar djupa. De läggas på leAasfijka (lek-
stolar), som bl. a. mörtens ock löjans lekplatser kallas, där de 
få lega a vilka (ligga ock vaka, flyta) över en natt, varefter de 
tagas upp ur vattnet ock vittjas. 

åranckt (agnnät) få dessa nät heta, när man, som stundom 
sker, med dem fångar fisk, som skall användas till agn. 

s/hickt är ett namn, som flötnäten. fått, då man så små-
ningom kommit att begagna dem till fångst av slk (se s, 57). 
Man har därvid använt färre flöten till dem ock i stället hängt 
dem i bojar på 3-7 famnars djup. I augusti ock oktober 
går sy/ (best. sing.) nämligen djupare än annars, då den ofta 
också fångas med flötnot, (se s. 93). Denna not är dock svår-
hanterligare än näten. sik fiskas, som förut nämnts, så gott 
som enbart vid östra stranden av Kållandsö. 

Även när sjön är isbelagd lägger man stundom ut nät. Då 
vnar man, d. v. s. gör en rad vickar (vakar) på 14-15 fam-
nars avstånd från varandra, vilket motsvarar två nätlängder. 
Är isen tjock ock sm&kab• (smular sig), när man hugger 
upp vakarna, måste man ha en liten isheiv (ishåv), vanligen 
av samma modell som de å fig. 13 avbildade håvarna, till att 
ösa dem rena med. Man fåva,n& (skjuter ned) eller, söm det 
också heter, 'våta,- åt en lina: drcilina (draglina) under isen 
mellan ett par vakar på samma sätt som man förflyttar ett 
nottåg med en notstång (s. 94 f.). Sedan dras två hopfogade nät, 
fastknutna vid linan, ned under isen. Denna nätlänk hänges 
vid varje ända upp i två trådar av samma sorts garn, som 
användes till ryssjan. De knytas i sin tur fast vid fal pinne, 
nedstucken i isen bredvid vaken. För varje nätpar tarvas en 

i Från början av maj till fram mot midsommar. 



VÄNDRFISKDT VID KILLANDSC) 89 

stödsten eller ett ankare med så starkt fäste, att det är star-
kare än nätens upphängning i isen ock kan hålla dem kvar, 
om denna driver bort. Själva nätet får därför aldrig frysa 
fast. Man lägger oftast flera par nät i rad. När ett nätpar 
skall vittjas, fäster man i den ena ändan av det en draglina 
ock drar i den andra upp det på isen. Draglinan intar då 
nätens föregående plats, medan man "letar" dem. Sedan har 
man bara att med. draglinan, som ligger redo, dra ned dem i 
vattnet igän. Så läggas vanligen endast lax-, lak- ock siknät. 

Fig. 40. Nät, lagda under is. a) vak i is, b) sjöbotten, 
c) nät, d) stödstenar. 

Kap. 6. Notar. 

En not (not) är en särskilt lång ock bred, mot ändarna av-
smalnande nätslinga med en strutliknande utbuktning på 
mitten: b.ciNan (kalven). Noten lägges ut: jcets ir.,.ct (görs ut) på 
en rak linje, dras sedan framåt i vattnet vid ändarna, detta 
för att omsluta ock föra med sig den fisk, som är i dess väg. 
Redskapet har därvid formen av ett U, vars staplar allt Mer 
närma sig varandra under notdräktens gång. 

Skillnaden mellan nät ock not är således bl a. den, att nä-
tet ligger still ock "vakar" 1  ock fisken själv får snärja in 
sig i maskorna, under det att noten drages omkring den ock 
fångar den på så sätt. Jämför de olika fraserna för fiske 
med de båda redskapen: lega ut nckt (lägga ut nät) ock dra ncjt 
eller lika ofta dra nOta (dra not eller dra noten). 

Nätet i noten bindes i stort sett på samma sått soin i 'de 

1  Jfr s. 88, 
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förut nämnda redskapen. Innan det är bönat (försett med 
telnar, flöten ock sänken), kallas det bgtea eller nötebena. 
Det är olika gröft bein (groft band, ban = maskstorlek) på olika 
delar av noten. Eftersom varje stycke med samma ban måste 
bindas för sig, är noten sammansatt av ett flertal bina (nät-
stycken). 

Tre av notens beståndsdelar kunna kallas dess huvuddelar, 
nämligen den förut omtalade "kalven" ock de två nätsling-
orna på var sida om denna: etrma (y. eirma armarna) eller 
nötaetryna (y. nötaarma notarmarna). 

Fig. 41. Konturerna av en not. a) arm, b) kalv, c) snatra, 
d) mellankalv, e) överkalv, f) kil, g) kråka, h) pulshorn, i) överteln, 
j) flöten, k) underteln, 1) sänken, m) båghals, n) båge, o) bågsträng. 

Längst ut på armarna finns det gröva,sta (eller griffsta 
grövsta) kint (de största maskorna) på hela noten, varför gar-
net där stundom kallas grö_vgdatt (grovgarnet). Vanligt är, 
att man vid Oviga (best. sing. av som dels liksom här 
betyder uppdragandet av en not ur sjön vid notdräkt, dels 
är en benämning på ett ställe, där hin försiggår) jcb,92,80 
kirstana (gör några skakningar) med detta garn för att skrämma 
fisken mot kalven, varför det också får heta skriemagetrit 
(skrämgarnet). Emedan bågen (se s. 91) är fästad i dess när-
het, går det emellanåt under benämningen bayagetrit (båg-
garnet). Det kan hända, att större fisk fastnar i dess mas-
kor, om han por pr i (han kör på) dem. 

De delar av armarna, som äro närmast kalven, kallas brost 
(bröst). 
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4var4åkvan (överkalven) är den del av kalven, som är när-
mast brösten. Sedan följer meelamytkvan (mellankalven) ock 
längst ut snåtra, som har det finajta beint (de minsta mas-
korna) på hela noten. Mitt på kalven på både över- och un-
dersidan sitter ett kilformigt nätstycke: ;lan (kilen). 

På noten liksom på nät ock ryssjearmar finns det överteln 
ock underteln. Vid ytterändan av varje arm gå telnarna ett 
stycke utanför nätet ock kallas där hålsa (halsar), blicrahecgsa 
(båghalsar) eller hålstcka (halstelnar). I nätets stad vid hal-
sarna sitter en teln mellan dessa, kallad bdyastrc'ey (bågsträng). 

Fig. 42. Båge. a) båghals, b) nottåg. 

En fiskare har jag hört kalla den hålstrch, (halssträng) eller 
s tem ct4a. 

I ytterändarna på båghalsarna sitter på varje arm en ring 
av trä, Kran, gjord av g.atchiva eller grånte§wya (grenar av 
ek eller gran). Den är omkr. 1 m. i diameter ock överbun-
den med ett stormaskigt nät av snöar (snören). 

Vid bågen sitter ett rep fästat, vari noten dras: nötatdyat 
(nottåget). Det /c).s (slogs, gjordes) förr ofta av granrötter, vil-
ket medförde, att det flöt ock därigenom blev lättare att hand-
skas med. Tillvärkningen av granrotståg tillgick på följande 
sätt. Av skalade granrötter täljdes långa strimlor: ttar, höta-
ttar eller speinar (spånor), som lades i vatten för att mjukna. 
Därefter snoddes de i olika antal till ett slags smala tåg: 
nita (tottar). Sedan snoddes två tottar ihop, ock man fick ett 
infitsidat (tvåslaget) tåg. Ville man ha tåget tjockare — vil- 
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ket väl var det vanliga — lade man ännu en tott till det 
tvetadna (tvåslagna). 

Det var emellertid svårt att knyta det stela granrotsrepet 
i bågen, ock därför knöts ofta först en repstump av mjukare 
material, en .stråtal, vid denna, ock i strital (best. sing.) bands 
sedan nottåget. 

På vart nottåg har man i regel tre måra (märken) på visst 
avstånd från noten ock från varandra — nattetid ris eller vita 
band — för att under notdräkt lättare kunna avgöra, var no= 
ten är: 

På noten liksom på näten sitta fker (flöten) av olika slag 
på övertelnen ock sievAa (sänken) på undertelnen. Även på 

kalven sitta flöten: 4å1tvfkekr (kalvflö-
ten), varav ett särskilt stort: bTetka 
(kråkan) eller bitkv§iva (kalv skivan). 
Som sänken använder man vanligen 
köhört (kohorn) kallade nötahån, (not-
horn). Man har tagit bort aug (kvic- 

Fig. 43. Nothorn. ket) ur dem, så att man genom att 
a) teln. Pilen visar, i fylla dem med exempelvis småstenar 
vilken riktning noten 

dras. kan få dem tyngre, om så behövs, 
eller, om noten är för tung, genom att 

sticka en kast (kvast, risknippa) i vart ock ett av dem hindra 
dem att ta d94, ja, gira, 5it (ta, borra sig ned i dy, gyttja). 
Det horn, som sitter mitt under kråkan, kallas pilshånt (puls-
hornet). På en del notar har man i stället för detta en liten 
sten, vid vilken undertelnen då får heta stipalsan. 

Man kan räkna med, att det finns tre slag av notar. Det 
vanligaste är stått« (stornot). Denna användes också på vin-
tern ock kallas därför även isnöt (isnot). peasn61 (pulsnot) är 
ett tredje namn på den. Varje arm är 35 till 40 famnar lång 
ock 20 alnar djup vid kalven. Den har 4 olika ban från bå-
gen till snettra, där maskstolparna äro 1" långa. Brösten, som 
äro omkr.. 20 famnar långa, ock kalven, som är 11 alnar lång, 
ha lika bati. 

f1in6t kallas ett slags not, som är gretnara (grundare, sma-
lare) än stornoten, ock som också användes på grundare stäl- 



f4i 
i e 

VÄNERFISBET VID KÅLLANDSÖ 93 

len. Den är endast omkr. 6 alnar djup. Även i övrigt är 
den något mindre än stornoten, exempelvis 5 till 10 famnar 
kortare på var arm. 

Det tredje slaget av notar, bknöt (silnot) Ox olikt de förra 
däri, att det är avsett för fångst av en speciell fisksort, näm-
ligen Mir. Den fångas med detta redskap mästadels under 
sommaren.1  Maskstolparna på siNzöta (sing. best.) äro kor-
tare än en halv tum i kalven ock 1" långa i skrämgarnet. 
Därför lämpar sig denna not även för fångst av annan små-
fisk, som sedan användes till agn: etenanöt (agnnot). Den 
är försedd med så mycket 
flöten, att övertelnen hål-
les kvar i vattenytan, ock 
får av den anledningen 
också heta fritnöt (flötnot). 
Dess armar äro 25-30 fam-
nar långa ock 20 alnar breda 
vid kalven. 

Vid notdräkt om somma- I 
ren fästes ytterändan av det — ____ 4 
ena nottåget vid stranden 
på en plats, som då för till- Fig. 44. Varp vid sömmarnotdräkt. 
fället får heta apkcist (upp- a) land, b) sjö, c) uppkast, d) ut-

rodd, e) landrodd, f) øjjiy. Omedel-kast). Sedan ror man rätt bart efter det noten lagts ut, befin-
ut i sjön med noten, så ner sig den ena bågen vid g), den 
långt nottåget räcker: ictitön andra vid i) ock kalven vid 10. 
(utrodden). 2  Därefter ror 
man parallellt med stranden ock icer t (lägger ut) själva no-
ten. Sedan ror man i land med det andra tågets ända: kin-
hån (landrodden). Därefter dras noten mot stranden, under 
det de, som dra den, allt mer närma sig varandra för att slut-
ligen mötas ock åra (dra upp noten). 

En person, som jälper till med att lyfta noten över feestar .  
(se s. 96), mer eller mindre ombedd att göra detta, ock sedan som 
belöning får en del av fångsten, kallas sikhein (han = hund). 

En fiskare har jag hört använda detta ord för den ena bågen 
ock lånitön för den andra. 
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Fig. 45. Notbock. Fig. 46. 4rak. a) nottåg. 

För att underlätta notdräkten använder man ofta till varje 
nottåg ett slags vindspel: nötab6i (notbock). Det består av 
ett trästativ med en rulle, avsedd att linda upp tåget på, den 
vridas med ett par rakt igenom den stuckna slåar. 

Använder man ej en notbock, har man ofta en grenklyka: Arals, 
nöta4råk att hanka nottåget på, för att det inte skall trassla sig. 

För notdräkt om sommaren erfordras endast två man. Vid 
notdräkt om vintern hugger man upp en rad vakar runt vår-
pat (det fyrkantiga område, där man skall dra noten) med 
ungefär 20 stegs mellanrum. Vakarna i hörnen på varpet 
kallas v&navåkar (vändvakar). Två vakar äro särskilt stora: 
den, där man jcer åt (lägger ned) noten: nqckta, ock den, 
där man or (drar upp) noten: kuva. Vakarna huggas upp 
med isbit (isbill). 

Under notdräktens gång arbeta två man vid varje arm. En 
går före ock för från vak till vak fram en stång, något 
längre än avståndet mellan vakarna: nötasteig (notstång), vid 

e  
4 

 

   

   

Fig. 47. Isbill. a) järn, b) trä. 
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vilkens ända nottåget är fästat. Denna 
stång skjutes fram med en s. k. spb.-
§ckp (spikkäpp, se fig. 48). Den be-
står av en ptb. (pik) ock en håka (hake), 
utformade ur ett järn, som med spi-
kar ock ett ban (järnband) hållas fast 
vid ett omkr. 1,5 m. långt träskaft. 
Om notstången råkar komma på sidan 
av en vak, använder man en omkr. två 
m. lång träkrok: nötab•råk, för att dra 
den till sig. Den andra av de två Fig. 48. Detalj av spik-
förut nämnda männen kommer efter käpp. a) skaft, b) pik, 
ock drar fram själva noten. Därvid c) hake, d) järnband. 
drar han upp nottåget på isen till 
åndrat (det mellersta av de s. 92 nämnda märkena på nottå-
get, 10 famnar från bågen) vid varannan vak. 

Fig. 49. Notkrok. a) från sidan, b) ovanifrån, c) handtag, 
d) is, e) vak. 
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Fig. 50. Varp vid vinternotdräkt. a) ngcbga, kty, c) vändvak. 
Pilen visar, i vilken riktning noten dras. 

a 



Fig. 52. Not på stegelgård (se s. 105). 
Framför mannen i mitten på.bildexi syns 

en notbår ock notenå ena båge. 
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kriga (best. sing.) 
kanske blir på ett ställe, 
där .det är ganska djupt. 

. • För att fiskarna då ej 
skola fortsätta förbi den 
ock gå' ur noten, brukar 
man skrämma dem tillba-
ka genom•attpeilsa (pulsa) 
i eller vid kriga. Stun- 

Fig. 51. Not, som tillfälligt delvis dom har man därtill en 
hängts isär. Till vänster synes ena särskild pas (puls), men 
bågen. ()vanför Ock till höger ena den det kan också hända, att 
en notbår. Vid högra dörrposten sy- man använder t. ek. en 
nes några korkflöten, på andra ställen 

trindflöten ock nothorn. spikkäpp. 
Om vintern transpor- 

teras noten vanligen på en peekbg (kälke) eller tsla (släde), 
om sommaren till ock från stranden på en bår: nötabeir (not-
bår), som liknar en stege ock är ett par meter lång. 

Ett varp (varp) är dels en plats, där noten dras, dels ett ut-
kastande av densamma. Det senare kallas även ett kast (kast) 
eller nötakcist (notkast). Ett litet varp, som inte är större, än att 
bågarna aldrig behöva kastas i sjön, kallas en st4a. Ofta har 
man rensat bottnen på ett varp ren från föremål, som noten kun-
nat fästa sig i: Pastan I regel har varje varp ett namn, exempel-
vis gciltan (galten), sc5na (suggan), bikrAa (björken), &ila (hallen). 

Vid särskilt tursam-
ma tillfällen kan det 
bli stora mängder med 
fisk i:noten. I Järna, 
en ort på Kållands 
västkust, alltså ej på 
själva Kållandsö, lär 
man för ett tiotal år se-
dan ha fått nära 5 
ton så gott som enbart 
braxen, i ,ett varp.: Det 
kan också hända, att 
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man inte får något i noten: drar ffs. Ett sådant varp kallas 
0:vårp (ödevarp). 

I regel är det två ägare till en not. Den kostar närmare 
500 kr. 

Kap. 7. Risvasar. 

Risanhåpningar, kallade dstetsa (risvasar), Idsgedra (risgårdar) 
eller makaggika (mjärdgårdar), voro förr vanliga som lockme-
del vid fiske på tämligen grunt vatten, ofta utanför vasskan-
ter. Stundom slog nian ned två långa pålrader nära varandra 
ock fyllde med ris mellan dem. Enklare risvasar åstadkoni 
man genom att köra ut ris ock lägga det i långa rader på 
isen. När denna sedan smalt, sjönk riset ned till sjöbottnen. 

Till dessa •  vasar kommo, en del fiskar för att lägga ItN»1 
(iOM): 'tama ei ,n, ock my ina (mjölke) ock andra för att äta 
dylikt ock det 66sal (yngel), som så småningom bildades där. 
De gingo då i ganska stora mängder i de fångstredskap, van-
ligen mjärdar ock ryssjor, som placerats i närheten. 

Om någon dylik risvase numera förekommer, är det vanligen 
för att underlätta fiskens fortplantning. 

Kap. 8. Fisket i Bysjö ock Lillesjö. 
Bysjö ock Lillesjö 1  nivå låg förr i allmänhet en meter över 

Vänerns, men numera äro de båda sjöarna utdikade, ock en-
dast några dammliknande bildningar återstå av dem. Genom 
två omkr. 4 km. långa kanaler stå de i förbindelse med Vä-
nern. I dessa fångades förr gäddor, som voro på väg upp 
till de små sjöarna för att leka. 

Då Bysjö ännu ej var utdikad, växte där närmast AMavdtant 
(renvattnet, den del av sjön, som ej var gräs- eller vassbe-
vuxen) sv (säv) i stora lisa (förkortning av göysathsa, gungflyn), 
mellan vilka partier av bkdoxis (bladvass) funnos insprängda. 

1) Se sid. 56. 
7 Sv. landsmål 
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Därinnanför växte feeftagrcks (ett slags vass), vars växtplats 
kallades Reftabåt(an). Sedan vidtogo gräsvallar. Utanför blad-
vassen ställde man ryssjor för fångst av abborre, som brukade 
gå längs vasskanten på vårarna, då den lekte. Efter abborren 
kom mörten, som lekte vid månadsskiftet mellan maj ock juni. 
Denna fisk fångades även i vid risvasar utlagda mjärdar. I 
deras närhet lades även en särskild sorts nät, s. k. mkancbt 
(mörtnät), med 1" maskstolpar. Vid säven fanns endast su-
tare. Den fångades strax före midsommar, när den lekte på 
Yeitabhtan. Med en lie, minaMla (se s. 80), gjordes plats för 
ryssjorna. Sarv fångades inne vid gräsvallarna. Där togs 
också gädda heta dagar i juni. 

Rudor äro numera nästan de enda fiskar, som leva i Bysjö. 
De bli dock ganska stora — kunna väga ända till ett halvt 
kilogram — ock ätas. 

Fisket i Lillesjö liknade ock liknar det i Bysjö. I Tjärsjön 
kan man knappast tala om något fiske. 

Kap. 9. Båtar. 
Vid fisket inomskärs kan man reda 

sig med en fra (eka), men så snart 
det gäller fiske ute i "storsjön", är det 
nödvändigt att ha båt. Förr använde 
man en ganska liten båt, ett slags 
snipa, kallad jvablit (revbåt) eller låksa-
bed (1a,xbåt), som roddes eller seglades. 
Sedan början av 1900-talet användas 
vanligen matörbeita eller, som en äldre 
fiskare sade, mantörbdita. 

Båtar av laxbåtens typ byggas ännu 
i stor utsträckning, men användas säl-
lan utomskärs. Ofta kallas de höbåta 
(roddbåtar). Till yab• (köl) på dem an-
vändes en något i båge vuxen stock, 
som på undersidan huggits spetsig, så 

Fig. 53. Laxbåt. 
1 fören synes en håv. 
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att det lämpar sig att spika första bOgeiyan (bordgången) på 
den; bok (bord) är en längsgående bräda i båten; bordgång: 
två bord, ett från var sida av båten, vilka motsvara varandra. 
Första bordgångens bord kallas birtanb.64 (bottenbord). I fören 
fortsättes kölen av fråntsktman (framstammen), i aktern av båk-
stågAan (bakstammen). I stället för stam säges även skev (stäv). 
Längs kölen ock upp utefter stävarna går en järnskena: Ok-
ikna (kölskenan). På kölen äro också de 6 till 8 vriepara (span-
ten) fästadel, på vilka borden spikas. Spantet i båtens vi-
daste del kallas bitAavreie. Båtar av denna typ äro byggda 
pa kkie (på klink), d. v. s. borden ligga om lott — det övre 
ytterst — vid varje som (hopfogning av två bord). I söm-
marna är det undre bordet strbAat (avfasat) på utsidan av över- 

Fig. 54. Bottenbordens (b) ock kölens (a) Fig. 55. Tvärsnitt av 
inbördes läge. söm. 

kanten för att sluta bättre till. Ju färre bord, ock i följd 
därav ju färre sömmar, båten har, ju lättare går den, ty söm-
marna dra till sig såra (fukt) ock göra därigenom båten tyngre. 
Efter bordens antal kallas båten tre-, fir- eller feembcYnya. När 
laxbåten användes ute i "storsjön", fäste man stundom, för 
att göra båten säkrare i hög sjö, en bordgång, vars bord kal-
lades sbvietab6f (skvättbord), ovanpå kanon (relingen), natur-
ligtvis försedd med öppningar för årorna vid årtullarna. 

Laxbåten hade i regel ett främre ock ett bakre par itratzga 
(årtullar). Nu för tiden har man i regel bara ett par, mot-
svarande laxbåtens främre. Det sitter fästat något framom 
mitten på båten i de s. k. divlabkeika (årtullsblöcken) eller 
tilakkcinapa (tullklampama), ett par omkr. 2 dm. långa trästyc-
ken. Från framstammen mot årtullarna sträcker sig ett slags 

1) Även på framstammen sitter ett spant, kallat 9e19 (se fig. 56). 
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0 

i< 
Fig. 56. Laxbåt. a) köl, b) stam, c) spant, d) pep, e) bord, f) flake, 

g) bukflake, Åstaicke, i) segelbjälke, j) årtull, k) kidca. 

säte eller däck fierfkaan (förflaken). En liknande flicka finns 
i aktern, beckfirdkan (bakflaken). Under var ock en av dessa 
flakar bildas ett rum, som mot båtens mitt begränsas av en 
brädläm, kallad keda. I dessa rum brukar fisken förvaras, när 
man ror hem efter en vittjning. Omedelbart bakom främre 
kaka ligger en liten lätt löstagbar brädlapp, som går under 
namnet ktatep. Den del av båten, där Makan (best. sing.) 
ligger, kallas 4stan, förmodligen av den anledningen att man 
isar (öser) båten där, varvid kgtalepan tas bort. En dylik 
ktaleT finns det också vid bakre tatka. Mellan ktalci_pa 
(best. pl.) ock något högre än de ligger ett golv, skulle man 
kunna säga: bitykdkan (bukflaken). 

I allmänhet begagnar man <firar (åror) när man förflyttar 
sig med båten. En åras delar äro: bka eller (4rebhi, (årblad, 
fig. 58: 1), stee eller dirasUe (årstjälk, fig. 58: 2), lam eller 
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Fig. 57. Eka. a) bottenbord, b) (,)ka, c) knä, d) sidbord, e) gavel, 
f) sittbräde, g) årtull. 

årjleint. (årlom, fig. 58: 3), likitcjiy (handtag, fig. 58: 4), siea 
(sinka) eller h•ritritpa (krampa, fig. 58: 5) för årtullen, ock slut-
ligen abWri (slitjärn, fig. 58: 6), en förstärkning på under-
sidan vid sinkan. Ett par åror, som höra ihop, kallas en eir-
grig (årgång). 

När fiskarna med laxbåten skulle miltals ut till sjöss, var 
det för dem till synnerlig jälp, om väderleken tillät att an-
vända segel. Numera skilar (seglar) man sällan, men gör man 
det, har man ett sOal (även s.121 segel) av samma typ som 
laxbåtens. Det är av domestik, 4-5 alnar i fyrkant. I kan-
ten är det försett med en teln, kallad sbIlatch (segelteln) eller 
/13- (lik). Innanför denna utefter masten sitter en rad hål, 
fållade i kanten eller försedda med mgjar (maljor). Genom 
dessa löpa sb2laheigka (segelhankar) eller lickear (hankar), som 
hålla seglet fast vid masten. 151  
Till att spänna ut, sprita i 
sr, seglet, användes en spri- t 
ståka (spristake), som går från Fig. 58. Åra. 
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masten diagonalt över seglet till 
dess övre bakre hörn. I dess 
nedre bakre hörn sitter ett skot: 
skot eller sb,2latkm (segeltöm). 

måsta (masten) fästes i en här-
till avsedd slå: slabic'ebtan (se-
gelbjälken), som är anbragt tvärs 
över båten ett stycke ovan för-
flaken. 

Sällan vågar man belc'ega (fästa) 
skotet. Har man gjort det ock 
en viny,cira (vindstöt) kommer, 
kan det hända, att båten inte 
sta,9é2al (håller sig på rätt köl). 
I stället bör man hala in (hala in) 
eller je åt (ge ut) skotet för att 

faga vt& (fånga vind) eller släppa vinden ur seglet, allt efter 
omständigheterna. I motvind !yrar  (kryssar) man eller, som 
det också heter, legal- pa 3.n:em (ligger på kryssen). Under 
seglingen styr man med en åra eller med rodret, om man har 
ett sådant på båten. 

De olika delarna på An (rodret) sammanhållas av en slå: 
it,6(r)visan eller köjldvan (roderstäven, fig. 60: 1); den har 
samma böjning som bakstammen, men är något längre än 

.t 

Fig. 60. Roder. 

Fig. 59. Segel. a) 
b) maljor, c) skot, 

spristake, 
d) mast. 



Fig. 62. Motorbåtar vid båtstad. 
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denna. Genom dess övre 
ända är ett hål borrat för 
4,00)keiltan (roderkulten, 
fig. 60: 2). På dess fram-
sida äro gångjärn: ti,d(r)- 
mc'eljar (rodermaljor, fig. 
60: 3) anbragta, som hålla 
fast rodret vid båten, i 
det de gripa om ett på 
akterstäven fästat järn: Fig. 61. Motorbåt. a) yecla. 
40(r)icknt (roderjärnet, fig. 
60: 4). Gångjärnen fortsätta över på roderstävens baksida 
ock ge stöd åt några bräder, stundom kallade ,ickrvar eller 
5brvar (skärvor? Fig. 60: 5), som sitta fastspikade där. Under-
kanten av dessa liksom ytterkanten av den bakre av dem är 
försedd med ett Jeen,ba jlåy (järnbeslag, fig. 60: 6). Båten är 
vanligen tjärad. 

När båten inte användes, dras den ofta nog upp på land 
för att torka. I bottnen på den har man ett hål, varigenom 
vattnet tömmes: dOvaAahht. Detta täppes till med en tapp, som 
kallas clka4an. 

matörbeita-  n (motorbåten) är större än roddbåten, omkr. 8 m. 
lång ock något mer än 2 m. bred; men dess stomme är i öv-
rigt nästan likadan, ock dennas olika delar få samma benäm-
ningar som delarna på den mindre båten. Själva inredet blir 
på grund av möt (eller mot«, även mantåg, motorn) givet-

vis i en del hänseenden 
olikt roddbåtens. Så 
finns det t. ex. inga 
motsvarigheter till för-
ock bakflakarna. Tack 
vare den tillkommer en 
del saker även utom-
bords, bl. a. hårval eller 
propd1 (propeller) ock 
5cseda (skädda, fig; 61: a), 
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ett järn som fortsätter utanför kölen under propellern till 
46(r)visan. 

bt a (eka) kalla kållandsöborna en farkost, som kan liknas 
vid en åtminstone mot den ena ändan, d. v. s. fon  (fören), 
avsmalnande låda. Den är 3-4 m. lång, ungefär 1 m. bred 
ock 30 cm. hög. Den är byggd av bräder. Bräderna i bott-
nen, birtanbara (bottenborden) hållas i hop av tvärslåar: öka, 
vid vilkas ändar små krokiga trästycken: An& (knän) sitta; de 
ge stöd åt brädorna på ekans sida: siaböka (sidoborden). Unge- 

4  

Fig. 63. Ankare. 1 lceg (lägg), Fig. 64. drceg. 1) träkors, 
2 /eko (klo), 3 bko (blad), 4 år 2) drieggskn, 3) dr&gapina, 

kaneils (ankarstock), 5 3-nap - 4) repsnara. - 
(knapp). 

fär mitt på ekan sitter ett par årtullar ock vid dem ett sa-
bra (sittbräde). Ett sådant finns också vid vardera gåralf 
(gaveln). 

Numera användas vanligen etekara (ankaren) av järn, vilkas 
utseende framgår av fig. 63. En äldre ankartyp är den s. k. 
drckgan, dreegan eller mdadrcbgan (dragg? metdragg? fig. 64). 
På den är det ett träkors (fig. 64: 1), vars spetsiga ändar haka 
fast i sjöbottnen. För att göra den tyngre har man anbragt 
en sten: dreegastM (fig. 64: 2), fasthållen av pinnar dreegapina 
(fig. 64: 3), som fig. 64 visar. 
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När man hsar (öser) en båt, använder man vanligen en 
skopa av trä, som kallas ikakår (öskar). 

En plats, där man brukar ha båtar, kallas emellanåt b4ta-
stel (båtstad). 

Kap. 10. Redskapsbodar ock torkställningar. 

Förr var det åtminstone på en del håll vanligt, att fiskarna 
förvarade sina redskap i skjul, täckta med halm eller vass: 
4råka. En ock annan 
Aritka finns ännu kvar. 
Dess stomme består av 
3 eller flera Icsj (kors, 
fig. 66: 1), liknande tak- 
stolar, s ammanhåll n a 
vid varandra av strä-
vor: vinji (Fig. 66: 2), 
ock lOar (läkter, fig. 
66: 3), var för sig stad-
gade av hbbar (ribbor, Fig. 65. 
fig. 66: 4). 

Arilka (best. pl.) ha 
nu i regel ersatts av brädskjul, som dock ej äro av enhetlig 
typ. Förvarar man notar i dem, kunna de kallas nötabc.i.ar  
(notbodar). 

En fiskare hade ännu för några år sedan ett förvaringsrum 
för sina redskap, som han kallade Sa. Detta bestod av en 
på tvären avsågad båt, vars hälfter rests mot varandra, så att 
kölstyckena kommo utåt ock stävarna uppåt. 

I närheten av båtstaden har man i regel särskilda torkställ-
ningar för nätredskapen, nietahckya (näthängen) för näten ock 
stkrkagelika (y. stieyNgqiira, • stegelgårdar) för notarna. Nät-
hängena bestå av ,s-lånar (slanor) eller metalltrådar, upphängda 
på träställningar, som stundom kallas gåk9a (galgar). • Stegel-
gårdarna utgöras av i övre ändan med en klyka försedda stö- 

.7.(å,ka (till -  vänster) ock nät-
ilängen (därbakom). 
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Fig, 66. b.riakans stomme. 

rar, stundom även de kallade geaga, vilka satts i två nästan 
parallella rader. 

Kap. 11. Fångstens delning, förvaring ock 
avsättning. 

f43-al4yat (fiskelaget) består i regel av två man. Ofta äga 
dessa lika stor del av redskapen, som de fiska med, ock bidar 
(byta, dela) då fångsten lika. Stundom är bara den ene ägare 
till redskapen, hans kamrat kallas då litafisbura (lottfiskare) 
ock säges bedriva listafishg (lottfiske) eller pettfis4a (partfiske) 
eller fes/ja ta påt (fiska till part). Lottfiskarens andel av fång-
sten är olika för olika redskap. Vid not- ock långrevsfiske 
går en tredjedel te håsytpan (till redskapen, d. v. s. dess ägare), 
ock av rästen får lottfiskaren hälften. Vid nätfiske går halva 
fångsten till redskapen, då denna är dyrare, ock lottfiskaren 
får hälften av rästen. Vattenägarna, som till på senare tid i 
regel ej själva deltagit i fisket, ha mästadels fått sin ersätt-
ning i reda pängar. 

Förut har omtalats, hur man förvarar fångsten i roddbåten. 
I motorbåten har man lösa trälådor till förvaringsplatser. 

Hemma vid stranden• har man vanligen en större trälåda 
nedsänkt i vattnet: samp (sump) till förvaringsrum. Sumpen 
har i det närmaste formen av en kub, vars sida är omkr. 1,5 
m. lång. Den är i regel gjord av bräder, försedda med små 
hål, som tillåta vattnet att strömma ut ock in. Bräderna spi-
kas ibland på pålar, som nedtill räcka utanför sumpen ock 



Fig. 67. Fiskkorg. 
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där äro spetsiga. Man kan sålunda förankra den genom att 
stöta ned dessa i sjöbottnen. I andra fall hålles lådan kvar 
med stenar eller stöttor. Upptill är den försedd med ett lg 
(lock). 

Numera sitm_par (förvarar i sump) man inte gärna den fisk, 
som 'man avser att sälja, enär den anses bli sämre härav, utan 
den transporteras till iskällare eller avsättes omedelbart. För-
bättrade kommunikationer ha möjliggjort ock ökade krav på 
fiskens kvalitet ha nästan nödvändiggjort detta. 

Om det gäller att transportera en mindre fångst, kan det 
hända, att man bara träder en vL, a (vidja, grenklyka av vide 
eller liknande trädslag) 
genom gånara (gälarna) 
innanför den ena
fkeiga (gällocket) på fis-
karna ock bär dem så. 

Förr hade man sär-
skilda fbgayerja (fiske- 
korgar), som buros på 
ryggen, att ha en större 
mängd fisk i, om man 
skulle gå en bit med den. 
Dessa korgar voro ungefär 40 cm. breda ock lika höga. 
den sida, som var avsedd att ligga mot ryggen, voro de täm-
ligen platta, för att bekvämt kunna bäras, och upptill smal-
nade de av, för att fisken ej så lätt skulle kunna hoppa ur 
dem, om den var levande. 

Den fisk, som fiskarna i största utsträckning behålla för 
eget bruk, är braxen. Det beror väl huvudsakligen på att 
den är svårsåld, då den är ytterst benig (Unfig, benfisk) ock 
ytterst kort tid står sig. Riktigt färsk braxen är emellertid 
den bästa matfisk, mången fiskare vet. 

En del braxen konserveras för vinterbruk. Den &das (fjäl-
las) då först med kniv, sprättas sedan upp i ryggen ock hien-
sås (rensas), d. v. s. inAreimat eller fbsbgAreimat (innanmätet) 
tas ut, ock fkns (fläkes) isär. Därav uttrycket firce4a bråksan 
(fläka braxen för denna konserveringsmetod). Sedan saltas 

På 
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fisken, bkösetas (blodsaltas), hänges sedan upp på stänger ock 
torkas utomhus, tils den tas in i något förvaringsrum ock sal-
tas om. 

Skinnet av de ålar, man behållit för eget behov, användes 
förr till tröskslagor, prieja, varav de fingo namnet pr&Ilafin. 

En fiskare har berättat mig, att hans fader brukade kon-
servera lakar, som dött på långreven, genom att sprätta upp 
dem i ryggen som braxen ock torka dem i aska, varav de 
blevo som lutfisk. 

Större delen av kållandsöbornas fångster såldes förr på tor-
get i Lidköping, ditforslade den 2 mil långa vägen på båt av 
fiskarna själva eller på vagn av fiskhandlare eller bönder. Att 
man först på 1890-talet började bevara fisken med is, säger 
en hel del om den kvalitet, den kunde ha dessförinnan, sedan 
den kanske legat ett par dagar hos fiskaren ock lika länge 
hos fiskhandlaren, vilket lär ha hänt. 

Sedan Lidköping på 1860-talet fått järnvägsförbindelser, slogo 
sig fiskhandlare ned där. Till dem levererades fisken där-
efter delvis, samtidigt som torghandeln fortsattes. 

Då Kållandsö mellan 1910 ock 1920 hade regelbunden ång-
båtstrafik på Lidköping, övertog denna fisktransporterna. Nu-
mera utföras dessa till större delen på bilar. 
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Ordspråk ock talesätt 
från Vemmenhögs hd i Skåne. 

Upptecknade av A. MALM. 

Språkformen gäller, där icke annorlunda angives, Ö. Vemmenhög 
ock kringliggande söcknar. 

Ordspråk. 
a: hatt en sel' a, so fah, en so be må. sagt. 
annan: en an go v de e en 5a1m. 
arbete: di som tilta han anbO, di fah, tet-si. Yttras t. ex. om  en, 

som tar sig för ett arbete, Som ser ut som tidsfördriv. 
mua now& jon, nztiad ghant ahbds. 1  nävar. 

asa: dan asana, ktimoh lisa vet fham som dan hasana. 
baka: da e pt o baga me. sceh', udan en cloh,-ad sthes. jaet. 
barn: sma bahn o sma SOhOlt, stoha bahn o stoha sohoh. 

jgeeht bahn hah mua namn. 
satans 'Oh vakha bah,n. järtats ögon. 
ala e bahn sthesi. Var. i bohsan. 1  strax. 
noh, en Ryas bahn i byan, so fah, en sal ga-e,toh,. 
da e hdad som hoan, et bahn (man da e titivoh, som hoa& 

en tosiv). 
nor båhnad falt, sin vik2a fham, so gh&loh da inte.. 
ow bahn o galad folk fat en saniyan o vida. 
ow bahn o tosiya ska en ha saniyan o vida. 

barnmagar: bahnamava o stowlakhava, gah-dat-i va som hast. 
besvär: inantiy fas udan basveh, fohudom lus o lova nrelou.' 

'naglar. 
björn: dah bsifhnan e Luvan, cleh bidoh han. 
blank: udan' blavk o gan kik. utantill. 
blind: da fsta en bleh-  bliv pu, so e da pu ?vanan. 
borgen: dan som galt i böns«, oh i söhja,n. 
bot: dat e ngn bod fot helsöd (sjukdom till döds). 
bra: iyantty udan da e bita fot itad. 
brand:-  bihan hYsoh inta, udan dat', e il i-han. 
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broder: ens Mita ska ens kal sta.' supa, äta. 
iyan bhooi 1 spilad. 

bruk: stod bhu o stoht slu 1,  t. ex. en stor gård. 1  slak. 
bränna: dan som hah mua icehn i ilan, bhinoh jcehna nad. 
brännvin: bh,a,navin o salt de ialpoh, fon, alt. 
bröd: sma smulon, e ösa kg. 

en fah, falan bo, fon, an en inta kan eda bho. 
bast o ha hent boi pusan. 

bäck: muta bahsa sma jolt en stoh 
bädda: som en-  badah, so li4ph en. 
börda: Man boh,da e log vaj Ng (delvis rspr.). 
dag: naiv da kgmoh, kiin_204 ha. 

kgmoh -  da, Ictimoh h,a. 
da e so cices1  o pisa ti kval, noh ndtan e halgein, d. v. s. 

nu är det för sent. 1  dags. 
djävul: naiv di talah, om ~lan, so han, di han va göwlan. 

ow dowls a bleh cltsiwls uga. 
dräng: skomdigah.a o divy, tilta' op o sent i sc_ey. 1  tidigt. 
dum: da e inta vght o vaka dum i tuman. 

da e inta vceht o vaka dum i vansthan, noh höwan kleh." 
i kliar. 

duvunge: ow oh,naat bleh, falan duauga. Var, ofta hörd: bu, 
anaat bliv j'alan dana, missförstånd. 
da bteh inta, duauga ow ulaa0.1 1uggleägg. 

dygd: de e dtdan pu khtad, 7101r. da litoh o doh. 
död: dan enas do e dan andhas bho. - 

da e sen do o la' ,as the-se i,$l. att låta. 2  trampa sig. 
muea huga e hahans dod. 

dörr: noh, hin tdpoh en dah, so lgkoh valv haha ta qndha op. 
sades, när ngn stängde en utsikt till bärgning för en 
annan. 

en: en pin kan inta bana, o en jpcihiy kan inte, hata. 
en goe e iyan go, tva goga e en vana. 

evighet: evihedi ahlt yoh avta stahala, säges om "alt som inta 
union, Si". 

farväg: dah, vilsoh' inta gives pu al fahvd,y (allmän farväg). 'ä 
Var. gh6oh. 

fastande: 529 inta fastanas, foh do kiimoh, du i hibahowani 
iyan kval. 111ökröv. Ljunits. 

fattig: di fatta fah ja,kin bhiyastitasa, udan da e suht ala saldiet. 
da e inta, mera o vara fatt o hoyfcbhi. 

fela: da e foht o fela, man clåfoh inta fela'. 1  stjäla. 
fet: alhi 80 fit et stilsa, so e dah, nein jpåtal va-d. 



ORDSPRÅK OCK TALESÄTT 111 

lis: fisans fah, bleh fyst fisan vah. 
*flas (slusk): ala flasa panoh, andan. Skytts. 
fluga: dah e val t9ct steita fluoh o floi a hcilsan pu nqty. 
fläsk: e da khistalat o ji tydphe fia5, not hah, fiys Med o fa? 

stia flaf o koga melgh4d, de kan en ble 1:tdfati pu. 
stoha oh o fil flef fastnah, inta i hdlsan. 

fogel: not vah, haha flif§ah, sina fula, so jitpah han ven, tt-dom, 
om någon råkar ut fik svårt väder. 

vceit, ful kvidhah, ow sil nab, so ioh du ow dn fla,b. Var. 
Pr& rna stt nab. 

atoh, som fulana e tt, so ly9as" dt. 'flockas. 
da e som dt ston,: fulana figh,. flya, atoh som di e tima tz-d. 
not andh,a fula hakan, so ska kvddhow" alok. 1  tjock pojke. 
noh sma fula vd ioh,a sta aft, so sphibsoh håven pu-dom. 
en bh, fuga ma dt fulana, en e glan. 

folk: folk fyst o stan dt som båtoh, e (skämts.). 
fredag: fh,Man kgmoh cilttd rna sit et' vceh. 1  eget. 

Mclasvckh, e sffinda,svckh. 
fråga: dan dat fhogah" atoh sa et vid, han bleh aji klogahe, an 

han e. Var. 1  speh,. 
fhogan e fm, not dan e with. 

fyle (fjäderfä): dah, blad da fah nad, dceh, tgoh da si Ii. 
få: lat fibs o lat it0. Lätt fick och lätt gick. 

en kan fa de fon go snak, som en inta kan fet foh ta 
pckya. Var. goa Q. 

dt kan fa de foto gQ,a oh,, som di inte, kan fet fots staha 
pta. 

får: da e et dolat fat, som inta kan bceha lyckan.' 1  fällen. 
förskjuta: da ena goa fohjittoh, inta da andh,a. 
förspörja sig: en kan inta, foh,spöha-st, man en kan fohyöha-s. 
först: dan dat hitmoh fgest s puta, ska sIst ow. 

dan som kgmoh fyst Ii kvcih,nan, fah fgest ~lad. Var. mylan. 
förstånd: dan, ska fohstdn, tt jo ta-si galan. 
förveten: fohvidan bleh ht bayidan. Ljunits. 
försvuren: foh,s6han tij gah snahast fot-si. 
galen: dat va gan o viste, ad pannan va gglan, fot an hun 

Sog o ad. , 
mcine,n han vista inta, ad Lsdh,iyan va gglan, Ap, an hun 

Joy o ezd. 
not galna kala  fah hawad 59, so gah, dt him. 
om da e alla so galad, so e-da got fot nad. 

gammal: da e som di svoh, ad di gamle, studana hgh, di ha 
höhnan. 

ala gamla kkan st udom gamla ftybifisoh. 
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gapa: en ska inta gava owok, nzek, an en kan svala. 
ge sig: da pk-si i lydan. 
gille: fila o slefoka ska en paa-p4. 

pla o slckfok,a fak, en inta foksöina. 
da e et dolat pta, dok inte, ?tad kaki geik-it. 'kärl. 
hak en gan mad, ska en yoka pla, o hak en tya peva, ska. 

en kova inmana. 
god: la got e alki .got. 

da ena goa fok,fiztok inta da andka. 
grann: dan som gak vcekda gan, fak ga om 4ndan hok han kan. 
grop: du gkavak gkoiv" i andka, o sal falok-i han. Var. igkav. 
gryta: nov di kumok,-ud, so sek, di mak an en gk,y' da koga. 
guld: da e inte, gul, alt som glinzak. 
gås: nok, en gas dkiyok, 30 clkiyok di ale,. 

da e inta got o kova havke,n ow geisan. 
gömma: dan dat,, jimok ti nata, han )1.71204 kata, 
ha: da en hak, de hak-en. 
hake: haga Sojok maga. Ljunits. 

huga fiyok fok maga. Ljunits. 
halt: e hun-  halt ala lam, hak hun pchya getklmin fkam, dvs, har 

flickan pängar. blir hon gift. 
halv: da e batok, o ta haltE • an mista alt. 'halvt: 
hatt: en balitiwok inta lyte pu hdtan, fok an en sek !teman. 

"lyfta. 
hemma: bortta 'e bka, man Mina e ando bag 

dan dat hak alt hima, hak inta nad boyta. 
hoppas: en 'ska hopas da Msta o tko da vciksta, so blek en alki 

lukad.i.  Var. ibadkån. 
humör: vcek tosiyi ltsimok e,tok sit hutiz6k 2. Var. 'tosa 2stna• humOk. 
hund: dan litigan en ska no ad skjivan, han bidok inta. mua 

lom. 
en ska inta se hitgan pu heikan. 
en kan alibi skada htigan pu heik,an. 
en kan inta ',ana htigan pu heikan. 
muga huga e hakans dod. 
da e svakt o leka gamla huga o sida. 
day Ng flek bkogada huga an pkgstans, fots klokakan hak en. 

hus: gamla hus di fcilok i lynt" vek. 'lugnt. 
*husa: da du inta husak, de feik,-du sala  i stak. 
hut: en hast o en hug o en kak di kan en leka o vida hut, 

man, en .9(2 o en ko o en gamal kdkiy di kan en inta 
lceka O vida hut. 

huvud: stokt hoed o ltdad vid. 
de en inta hak i hoadad, de [av en h u Unan. 
so maga hoad, 80 maga sup. Ljunits. 
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hålla: da e inta got o hala pu de en inta han i nowana. Yttras 
stundom av den som råkat släppa en fjärt. 

häradsrätt: da e inta so lat o lapa besoh tt hahashatan (muda 
so en fan hat). 

härre : Mton, haha en da an stabil i al sin tid. 1 stackare. 
v" o en e haha, OW0h san stakal. 
hoja hata o huga taponi inta dethan aton-si. stänger. 
hane, _pit hane, o hug pu hug. 

hävd: howd yon hast. 
hög: hoja tnce bkson snant onzkitl. 
höna: en bliy kona kan ösa Mia et ko/n. 

nor hyonan han sph,at, so sen hun don köhnad. 
höns: kloge„ hyns jon ösa i nek/ma.' nässlorna. Klagstorp, 

Oxie hd. 
ilingarägn: diva/Kan o jriniyadetns de vanan so leva vcinclan SUlt. 
illa: dan ila yori,, han ila fan. 
jorden: da e bast o bl e va yön,a,n. 
jul: da e inta iyowl man an fin gog om anad. 
järn: dan som han, muga )cenn, z gan, han bmInok ycenna nad. 
järterum: eken, dan, e yantahunt, e sceyanum. 
kaka: kaga kgmon, den kviya vd, o kiimon hun inta, vahm, so 

Ictimon hun kal. 
kalas: dolat kalds, dan, inta nad kan gan, i knas. Jfr gille. 
karl: en kan stan, va sil o en tbotana, va sina pusa. Var. 

ti sina Ok, o en tgo4gana ti sina pusa. 
en bha kan yålpoh-si så. 

katt: gamla kala kan ösa lava mil _fp.1 ' lapa mjölk. 
jo inch en stnton en kat pu nunipan, yo men saton, han-na 

i vckhad. 
yo men en stn,ton Utan pu skciftad, jo men knoyon, han-ad. 
non kdtan e bohta, so dansan nytonnal pu bad. Var. 1msan 

kattskit: da e inta, kcit§zt, va hitgan Joh. 
klok: en e alhi klog fon an higaton.' efteråt. 
kläda: en ska inta klce-öw-si, fon an en la45on-si. 
kläder: klcenna pasah, dltid dan nyina.1  Inakne. 
knaka: so lceya da knagah, so heilon da. 
Knut: knud jon ygowlan ud. 
ko: va yon da köan mulkan, non hun slan-ad ud ma Unan 

(d. v. s. nor en manip fonjSnon, mad man 4la91pon-ad 
aton,). 

dan e iya,n ko pu isan, so lceya humpan e pu lan. 
da e en -doli ko, som inta bian' ma dan fkta kilan. springer 
dan Ugn, som Man, hun fan, man dan som tion, fe. inta. 

8 Sv. landsmål 
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konst: konstohna e mina, bota di bleh, hat dh,oivna.1  1  drivna, 
anbragta. Var. bota en fohstah, o tel bhua dom. 

da e iyan konst o fceha bhea ItintOlt oiv anrikas lceh. 
krig: so gan, da tt i kh,i, soma bleh skadna o sorna gah, fht. 
krok: gan, bog foh en pog i et cehtalat. 
krubba: noh, khuban e tum, so bis hastana. 
krus: khåsad gahti »lan, tt da mistoh, "ad. 
krut: ont kid fohgeis inta so lat (Jfr ty. unkraut). 
krypa: da e bast o khiva, tt en kan ga. 

ert fah, leka o hiva hest, iyan en kan ga. 
kråka: ich o gan tomt' si gra vid. 1  tvättar. 

khogan vid val, vi/san so hun slah-not pu. 
dah, kan lva so vcel khogoh ha-d som hawnai, da e hahans 

fula ala. • 'korpar. 
kh,agan hun havahl ciltid szt et namn. 'ropar. Ljunits. 

krångel: lchbelahalcij vahah, alhi lceya. Ljunits. 
kungsord: da e inta kögsoh„ va dh,otrityan SV0h. 
kunna: en kan inta, meh, an en kan. 

en kan va en ml — boka en inta ml meh, an en kan. 
kvarn: dan som flest kgmoh, tt kvcihnan, fah, fyst matad. Var. 

~lan. 
kviga: en kvva o en puct gah la key& (dräktiga).  
kyrkobrud: dan som vii ga vckhda »ahlgabhud, hun fem, ga om 

sondan askaskhud. 
kål: da e tt di spytah, i dan bilan, di sal fah, sa.' 1  supa, 

intaga med sked. 
ens bhiha ska ens kal sia. 

känna: pu si sal »anon, en andha. 
kärnmjölk: dah e falsIched i al tly meh, an i formarna j§: de e 

héJtan van.' vatten. 
köpa: en ska inta Mya gh,fsan 2 syan. 

en kan Jpeva-si alt tt so nceh som himalhvad. 
lagom: lagom e bast. 

lagom pysa e bast. 
lappa: da e inta so lat o lapa bejsoh tt hbashcitan, (d. v. s. 

muda so en fait hat). 
lat: dan lada fohbckh-si, fon, an han gah, tv& goea. 

not ga i vd,stoh, so e di lada, di båta. 
*lida malma o lada kvala, do e ala di lada sneda. 

.di lada o di feda ds ddioh ou; hada (lida av hetta). 
dan lada ~van o dan vahma sdva,n, di e inta goa o 

Var. jas inta icehna ad. 
lada skhadaha tah lova neilsthaa. Var. taft, lova stiy. 

ledsen: pt o vana lisan foh kcitan e incigoh, so lceya, unipan 

våjoh, tol pu. 
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lek: dan som pit, si i laj, fah hala sthaj. 
leva: ven, o en löwoh atoh, szt goa luna. 

ven, o en ltiwoh, atoh, sin timpahamatehia. 
lida: dan som e ila banas, han fah vana ncehtganas. 
ligga: en kan lijasovcel lz4p foh inta som ga foh inte,. 
lika: lya bann lå.joh" bast: "leker. 

lya nojd e alhi noid. 
lya got e alhi got. 

liten: lidan kan val ble ston,. 
da lidad e ska hot salas. 
Man o ms, kan han inta, slas, so kan han bis. 

ljuga: dan som lifrvah, han stjel, de slak, alhi fel. Skytts hd. 
locka: dan e lat o loka, som jcehna vii hopa. 

dan som lah si loka ti fela, han fatt la s,i noja rna o hceya. 
lort: noh, lott krnoi1, ti vala', so 5icloh2  da owoh buda kah, o skhalas. 

1  välde. 2  Var. vå/oit. 3  porslin, servis. 
lit loh,t iblan mad smogah alhi ila. 

lova: lözve,n,' e bha, man bilan e batoh (d. v. s. 1  lovandet). 
löwan e cehli, man heilan e basvc'ehli. 

(stå på) lur: dan som stan, pu luh,, han halt' sin en natåh. 
Var. 1høt1. 

lus: da hohs so yyjpe,lat, noh, lus hostah, foh di han, so dolat 
bhyst. 

da e hetat non, lus fan hosta. 
da e yypalat o hoha lus hosta, foh di e so thogbhfflatada. 
noll, en hitoh the lus z huanl, so e da mida. 1  mössan. 
va ml du fa ow lzsan meh, an Ulan' o smålan. 1  magen 

(om stor skuld och inga tillgångar). 
iyanliy fas udan basychh fohudom lus o loga neloh.1  1  naglar.. 

lust: da e lbystan dah, dhivoh, våhjyad. 
lycka: lyt,san bceh åltid tosiva. 
lyda: dan som inta vit ly fall. o MO0h, han fan, ly thumoh o 

lyte: da, e inta nad lyda o ha 'et bit snyda. 
stoh,t snyda e anta ont lyda. Ljunits. 

längre: jo leyoh, jo båtoh, jo -lckyoh jo våha. 
längst: da blek lceyst tis vciha. 
lära: en ska lceha, so lceva en löwoh, o ha sthy, so leva en lehoh. 
marknad: da e bast o inta hosa mahkadan, fot, an dan e halan. 
mat: mad i pogana, so travs di, fan, di inta mad, so k2VS di. 

noh mådan e edan, so e maltidan halan. 
dan som inta pasah-pii, noh, mad vagkah, han fah slipa" dalt, 

fcidad hall. stad. 'Var. luta 'lukta'. 
mer: men, vii meh ha. 
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middag: da e mida, noh, MOOk ml, kval stioh si sal tt. 
morgon: da e bgtoh o ta in<thanan om nesan an kvålan om 

iyhtvan (bättre att stiga tidigt upp än gå sent i säng). 
i måttan fah, du ta dan om nesan, om du ska kuma i tia. 

mun: hah folk fad inue, so hah dt val low o bhua han. 
mua muga yoh, muga fad tutta. 
mua mua Joh tuma fad. Smyge. 

muta: SM0h vögnan so gah han lat; 
nzuda domahe,n, so fah ciu hat. 

mycket: foh mOad o foh lidad 0,moh alt. 
måne: mcinan z manan han hah en kalstök i Malan. 
mästare: dat e gan mastaha &d. 
mätt: noh måsan e mat, so e mdadl best'. mjölet. 2  beskt. 
mö: di blagkasta p20h, bleh di Mule soh.1  'suggor. 
möda: ma »want feth en foan. Var. 'fon, moan. 
mök (smuts): moy ph, 

o meh, en hOlti M01, jo men, lutahl da. 'luktar. 
nabo: de e Utah o ha en bita nab6 an en bhooh, i en an by. 
naken: klckhna pasah cilti dan nona,. 

al tty pasah, dan nypta. 
niding: hah e inta väha, nicliy tt, an dan som inta hg, flad. 

nicliyakaga ska edas, om ösa huga ska eda-na. 
nog: dah, ska mmad tt no k o meh tt foh mfoad. 
något: de e antan nad ala inta. 

be,toh ma nad an inta. 
nad foh, nad o inta foh inta. 

nämdeman: da e batckylpalat fot en neindaman o hta pu f§ap. 
da e be„svdhlat o vaha nomdaman o hta pu jpap. 

nätt: ta so ne,t, so fan, du ta en go g tf. Var. so fah, du ta tva 
goga. 

näve: halt nowan ow fcidad, non, du han, fe o ta ma. 
nöd: n4an hah gan lag. 

dah, e gan no pu fjcehiyan, so lceya, haltkyan e ful (dvs. 
pu fceha, = på färde). 

nödga: en ska inta no got i ont. 
da e inta vceht o no got i ont. 

om: om inta om hada vad, so hada »innan stogad 191,24,an. 
om sig: dan som e om-st, hak netd. 

dan som e om-st, han foh-st.1 föder sig. 
ond: abti so ont, so e da got fon, ned. 
ord: stolta oh, 5loh, inte, z tuma pusa. 

stoh,a oh, o fil flaf fastnah inta i hcilsa,n. 
otid: thol dansah, ållt i ou. 
(till) pass: da e inta got o ala tt pas. Var. ' vaka. 
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-pugga (groda): da, e ilat, noh _pugoh fah sh5wla pu, foh di thceh, 
so muad ghes no. 

påse: dan som sist 1cmot s _pusa, ska fyst ow. 
'ramm (korp): dan ena, kciwnan hakan, inta ud vanan pu dan 

andh,a. Var. Anan 1. köhpan hugoh. 
reda: h,en heda joh lyst vanoh. 
rida: di vd jo eiltid aza, Uh, jcehad e lozvast. Var. di thiO4 jo ciltid 

(den ringare får alltid sitta emellan). 
rik: di h,ue, hat. al  1g, ds hah his må, man ds fatia fett [ii-dom. 

va han, %sa di hua, o va kan We, di fatta fa? 
om inta dan hVe, va galen, so Ny dan fatta sve,lta själ. 

rolig: en hat, inte. holiaha, an en sal jo-ss. 
räkna: the — de kan en hyna kekna tt. 
rätt: håtan ska ha sin god. 
räv: miwan Mon, inta ncek-ss. 

vil ch. ploja ma howa, so fat di la jas ga fo s vå.yan. 
röv: huntt en vånoh ss, so ht en hhwan2  bag. Var. ilitidan. 

ihumpan. 
vi &lon, sal vakt bho o lah vaha h&tva j@.1,  1  skälla, ljuda. 
noh, m4wan slutat,,, tak humpan va,. 

samka av: da e båtok, o saka-ow an fohtdt-ss. 
samman: da, lukyoh inta sciman udan ow shiclon, o lojn. 
sanning: sanivan e &tid 2 la hohd. 
se upp: dan som inta se.h-op ma vanan, han fan, se-op ma Man. 
(för) sent: dan kum inta foh sent, som hceyda-si va lyws (yngre 

nows). 
båtok sent an cdu. 
da e sen do o la jas thce-ss vål. Jfr död. 

sjuka: en dok, inta ow dan ffyivan, en e vandoh va. 
sjunga: dan dat vii juga, fah ciltid visa. 
själv: sal jolt e vcel joht — (stundom tillägges: om da e alhi so 

ila el. galad). 
skallot: en kan inta bajcbha hat,, ow dan skalada. 
skit: not,, 5t kiimah ta (eka, cM e togt h bwha. Skytts. 
skita: da e en skahnsl ful, som ffdoh i sin en h,ida. 1  usel. 

non, du fah 5st o skonad' kal, so e pakbafolkad hima (om 
en senfärdig person). 1  skurit. 

skitt (adj.): da e bå,toh, o ta et j'it oh en fohligsta-si. 
sko: dat e svan  o vid, han, sk6e,n klåmoh, udan dan som hah 

han pg. 
skomakare: skometgan,ans kvga o smens men fai dtsd ga bahMa. 
skrå: om da e aihi so dolat -et skha, so vd da lijaval da anda 

fohsma. 
skrämsel: dan dan, div h ow skhåmsal, han ska be,gmivas s hynsa- 

husad. Ljunits. 
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skräppa: du kan lija so vcel skka,pa som klyrjyal, fok du fak 
la mad. 'jämra dig. 

skämma: en ska inta farna en hel skaw fots en ålapuka. Ljunits. 
da va ,lat', om en skula farna en hel skow fot en aln- 

skkyntas fyl. 1  styggt. 2  förkrympt al. 
en hel skow bahtiwok val inta vaka t'Adjamd fots en ala- 

skkyntas jyt. 
slarv: dan ene sldkvan sla, ii ,dan andka. 
slev: hak, skula slikvan vaka udan i gkydan? 
smula: smet smulok e ösa bo. 
smör: dan date hak got om smolt, han l64pk, lit i klan. 

di som ht nok ow sm4kad, fak, la0a somt i klan. 
smörja: smoka jdlpok, boka dan kumok -i tida. 
sned: pu snid da e nad pu glid, man pu tvcekt da e als inte, 

vent. 
snus: da e dukti snus, not en ngsok ow han scima da. 
*snuten: dan som e snutan', han tak-si om nesan. 1  snorig. Del- 

vis rspr. 
*snuvai: htindka dalok, o en snua' de kan ösa dua (man-  noh di 

håndka dalohna e gana, so hak di snuan våm). 1  dåligt 
fruntimmer. 

snålhet: snedhedan badketk vishedan. Ljunits. 
so: en so i Man' dhak muea ma-si. 1  smutsen. 

va so bhgclok, fak gkis batella. 
som s6an kek, so li4ok hun. 

spara: den som spak, han hak. 
dan dan inte sp4kak,1  pu bkådan, han fy sinka pu bönan. 

Var. fspart, el. vil spaka. 
sparv: då dt7tok inta fok en spok, o kunza z tkanadans. 
spilla: dan dah hak ned, han spilok ned. 

da bo-kana banad spilok pu-si, da fula toto, ow-si. 
spinna: dan som inta vd spira, hat bleihna i bahed. 
spinnrock: dcek gkook anta gul ugok spunakokan. Ljunits. 
spotta: en kan spya pu en sten, ti han blek vad. 

spyta i dan ena, nowån o ynfa i dan andka, so fah du sg, 
vi/san du fem mast i. 

*späntai: en fak spanta o spaka, so de. lcera, kan 'v4,a.  1  vara 
sparsam. 

spörja: da spoks, va i by jons. 
*spörjemat: spokamad e abbi go. 
*spörjveten: spokvidan blek ht baficlan. Ljunits. — Jfr förveten. 
stackot: stakad da e snak,t spkuee,n. 
sticka: so e da, o so blek, da, fyst so stiyok-da, o so klek1-da. 

'klia. 
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stilla: da stila 'oanad bcen, dan jtval ghiietin. djupa. 
stor: tva stoha kan inta f& play i sama puså. 
storhet: sonan cldha ståhhed fat en fidan ana. 
stryk: sthy e baheilad gus. 
stäcka: vah haha ståpon, tid, fon, an då natt fan. 
sulten: en kan ga syltan vånom en by, man en kan inta, gg 

nyy an . 
sunnanväder: syyanvcen, o hceyn de batyoh to (skämts.). 
sus: sus o dus i ata da o hot o svalt i fjohtan. 

sus o dus i fjohtan da, o hgeoh o svalt i åohtan, so gah 
manadan. 

svart: da svahta svioh, inta. Uttalet svetht o. svoht omväxla, det 
förra mera i öster, det senare mera i väster. 

svin: et svin de kan vaka buda fil o vit o svoht o fil. 
svin di snusat inta tiaha an di feih hahpåfnogl (skämt med 

yngre personer). 1  avfall vid sädesharpning. 
ala svin e svahta z monlya_ 
non, fait gatt sal ma svinan, so e datt inta mua hinta. 
svin de e svin, han, di kgmon,. 

syn: e då gan syn vt, so e da iya pckya vt. 
noh stan slah fel, so e inta jpanslan fohbOn. 
nu filp en syn fot saga. 

sörja: da e inta vwht o sota buda i fot- o atohticlan. 
taga efter: en ska inta ta-atoh alt va di Stph. 
tand: ha tan fot tuea, de pasah, buda gamla o ilea, de e et 

ohtiy di ha. 
ta-rätt: tethatan e fohbin. 
tecken: ala gamla Mkan stah udoml gamla flybksoh. Var. 180  

we som. 
tiggare: dan ena tygkahan fohthYdoh, ad dan andn,a stah iyanom 

deutan. 
tiggegräbba: da clfion, inta fon tkOagn,åboh o tceyfpci pu foh- _ 

bohånspågal. 1  bondsöner, som sitta vid bordänden. 
tjuv: not <Anmana slosi, fan, bonan sin ko våm. Var. 1  ktimoh 

thata). 
tjäna: de e kalt o »ena o inta ha meh an en vanta (o hul pu 

dan, tillägges stundom). 
du f asMon, din haha o tho, ti du halt antan husor,' ala sko. 

'strumpor. (Hört i den formen mångfaldiga ggr.) 
tjänst: non, en gahi fonst om tistan, ktimoh en tis nok. 
to (ull): to kan en jima, ts da bleh smyl,fal, o hoh,2  tt da blek 

salsa. 1  något söndersmulat 2  lin 
*torrbaggaböner (onda önskningar): VIN haha hOhoh 'tya tohbciga-

bymoh. 
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van, haha hoh inta tohbcigabynoh1, udan tohbcigan e sal nzg 
(sade de gamle, när någon önskade ont över en med- 
människa). Var. fyloh. 

tom: tuma kah, skh,iylahl mast. 1  bullrar. 
tosing: noh tostyal kiimoh ti tohsa, so fy kha9nahan3  pceya. Var. 

' fe, 2  mahkas, 3  hanlahan, 
vcch tosty1  lwöi,. e.toh, sit humitt,. Var. 1 vceh, tosa. 
en ska alhi visa tosiya håljoht ahbdo (säges om person, som 

inte förmår göra sig en föreställning om, hur ett arbete 
kommer att ta sig ut, när det blir färdigt). 

tosiya hat vi no k ow, di balgtwoh, en inte. sa. Var. tillägg: 
di VåSO4 ow si sal. 

en ska j,sana to.szna pu nad. 
ow tosiya o snia glytal fah, en ciltid saniyan o vida. 'barn. 

*toskel: tofali o tvat ska yoil,a gåhnad stat. Var. 1  toskal (klappträ). 
tre: the tiy e goa, o da ficeha gan, foh-si. 

ala goa tiy e the. 
en kan inta fa meh an the mahk tal' ow en thcebok. 'talg. 

Var. thcebök. 
tro: en go tho o et pah flada sko, di gah-fham. 

ma en go th,o o flada sko kan en ga pu vcinad. 
troll: thol dansar ciltid i oti. 

non, en snakah om thölad, so e da i fostuan. Var. bag 
dåhan. 

träd: hop thce bUsoh snaht omkia. 
tycke: tyjyad kan lvaso snaht fala pu en köblada1  som pu et 

abla. 1  komocka. 
tänka: en kan tceybsa lchyoh, i en sten an en kan se, udantans 

han e sphukan. 
uggla: ?lan tgbsoh, hirs uga e ghanast. 
ulv: de som e kumad i ils mug, e da inta got o• fa 

ow uls a bleh uls uga. 
ung: en ug kan snakt dg, o en gamal kan inta la lowa. 
(ta) vare (på): dan som inta tah dua pu et ohal, fah alhi tva 

(o tant miyoh the). Var. 1  stwohan, 
dan som inta tah, vaha pui dalohan, fah, alhi kikstalokan. 

Var. 1  spah pu. 
(har) varit: da som hak vad, de ml inta huga insa pu. 
vatten: dhils van, so fah du fohstcin. 

da stiga våne.cl bceh dan yiva,' gm:gan. ' 'djupa'. 
alt van skoh, hcivad. 

villighet: dan ena vilihedan yoh1  dan andha fal. Var. b". 
vire (vidja): boy mhan, man han e gkon, so blek han buda fcigok 

0 jon. 
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våga: dan dar ganhy vowak, han iyantiy virk. 
vowa viva — tava kan en nok. 

väg: da e som di sot: om vdjan e alki so hak, so e da Utok 
o aga an ga. 

välling: non di Ittia, 86,t0h, OW04 it vall, so blek da gkod. noll 
di fatta Mon, 01470h it gkod, so blek, da mast inta anad 
an valiy. 

välja: dan som vglon, iblan ala, han f/l 'den sämsta). 
vänta: da e biton o ha nad o vanta an alt 6pedad (många säga: 

an alt opatad). 
non da hCeinct4 valt, so han dan fatta, gan fe. 

vänta: dan vantan inta fon la, som vantan pu nad got. 
da e got o hi nad o vanta. 

vätska: dan scime, hakan, som vaskan, han tokkan, ijås (stundom 
tillägges: sa hiyi Mani, non dan inda iiichAan pisa pu-n). 
lgöingen. 

ä: sin vi e kumna owon an, so Union vi nolo OWOh båyan. 
halt, vi hugad OW04 Pin, so hiyon vi OW04 bdyan. 

ände: da e som di sijon,: Mg han en ana udom pylsan, hun 
han tya. 

ära: fatt cena e go o bcena. 
de e font o sin (ena fonspila, man en firn na inta ijån 

maga jila. 
ärlighet: cenlihed vahout, levs& 
äta: ga inta cdanas, fon do kitmon du van gnedanas. 

vi &lon da vi han, o peon da vi kan. 
dan dan inta Mon-st mat, han sliyan,-si inta mat (i överförd 

användning, t. ex. om  snål vikt). 
dc en c'.don i skosUne,n, de clon, en inta i stuan. 
en ska eda font o lceya,, so blen, en inta Inanzåt. 
de di &104 i fostuan, de kntsiwon di inta i stuan. 
de en 6dot1 ow gn,Pdan, don, en inte. ow fådad. 

Ordstäv. 

ack: alg, sa smenfan, non hun sad i vanpdlan. 
ackurat: de va akencit, sa knogan, jed pu dnAyans midåftan. 
begripa: ja bagnfpon inta dan febisan, sa fan, non han akta pu 

tnuntlan (välten). 
besynnerligt: de va basnonlat, sa halta-laws, non han tafte, 

vantan. Var. sa han som talka vantan i sPltamilbs-
kåpan (kopp för kokt ock tjocknad färmjölk). 

bruka: men blitah pu sin le, odti gan-an, sa hin kvirtn. 
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böla: 'bola inta, ko, has e da bseasta tibeiga, sa »duvan, nos 
hun skula ha skowlablad i anan pu-na. 

bös: da ses-ud ti ble.  en bos nat, sa mcinan, 920a Ocisiyan hada 
spsceyd-si (förätit sig). 

dansa: da fas ga, sa hin pkan, nos han dansa o gsed. 
densamme: danscima gas, sa laws yon, kum rna sil tse da i 4(.2.. 
djärv: jasva tag, sa hin mcinan, sk Utan i byfan. 
drag: vaks,a ds,ag, sa malasan, stsag-si om man rna pansalan. 
en samma): ala nvo,y, sa lscistyan o yina aliyana ud >nom 

sanastenshulad (dces sto en so udanfös o ,log-dom. 
fläsk: tvi 'lask, sa bonan, nos han bed i såfitan. 

tvi "y, sa hin mcinan, nos han bed z masafitan. 
fresta: ya fas sat fscesta-mi, sa (lista psast. (Förmodligen har 

prästen haft uttalet fscesta, fsdestalsa, som stundom före-
kommer. Det genuina uttalet är fhista). Bedinge. 

frisk: da e fusk luft i svOdan, sa tyskan, nos han fsos nesan 
ow-si (var. nos nesan blesta ow-han). 

frysa: hi sa sksadasan, o so fsos han (var, tillägg: o so to-han-si 
en psis snus o so nos-han). 

färg: !kiven e go, sa malasan, jed opad våkan (yttras, då man 
spelar kort). 

försvärja sig: hasöin min jel, ja fos,s0s-mi, sa bladjan, nos hun 
fossös-si. Ljunits. 

glad: ya e gla, sa pigan, nos han yi jp o gsed. 
gröda: da gas val an, nos dan ena• gsoan nas dan andsa, sa 

Iscittiyan, nos hun ad da sista gasajyyda,d o sa dan 
fysta jalian. 

gröt: gsidan e • go, sa dilwa-pes. L. Isie. 
gå: la gdi, sa stenfisjpasan. Skytts. 

la da ga, sa kastamanani, sedda tya fot stivosan. 'kvast-
mannen. 

gång: da va dan Orm min mos do, da ska inta handa hasa, 
sa pögan. 

gås: hörna, sa pes tt jåsan. 
göra: da jos, va da kan, sa ~din, nos hun _paa i &kvad. 

nu, e da jolt, sa jyja, nos hun jed z bilan o bg da sya. 
halleluja: ya.  mån ja", sa hin jpdhiya,n, jag haUliva. Var. lya 

gyie; j. 
hast: da jålos val iyan hast, sa skomögasan, valzy ma sfylan. 

1  söp (var, ad estos). 
här: hes, e 3a, sa pas-anas pog, nos han sa d mask4vad.1  

matskåpet. 
*hör (lin): hos, sa jhbayan, nos han sada cestos. Ljunits. 
järta: lues ska du fiya yasta pu kas, sa falkanbes, nos han 

slös ma geisan. 
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kaka: da kgmos vin z kagan, sa my/a4an o 5ed i biyan. 
kalla: en kan kalad, va en ml, sa hin minan, nos han spudal 

pu bös,ad. 1  spydde. 
komma igän: da ktimos vdn, sa ',duvan, ga sin so Ask. 

da kgmos våm, z kagan, sa mylasan, nos han 54 i bivax. 
konst: konstos,na e mua, sa hin ?minan, nos han ksow o 
kråka: ya sa di-ad, sa ksogan. 

da va en go e et e, som yibs i et Oteh o vada. so  sto das 
en ksoga ein1  fot o gol: va ud bces2, va, ud bces,; o de 
yosa 47ad. man so sata-da-si ij dascima. ya sa di-ad, 
ya sa di-ad, sa lcsogan. lovan. 2  bättre. 

kärnmjölk: ho ho, sa 1,Rls hur, nos han fity jpesnemills ti dcivse,. 
köra: nu lsos vi, sa vållos, nos han Atp. 

nu ses vi, sa valtos. I Slimminge bodde fordom en handlare 
som hette vd/tok. 

kött: Med, sa Meliyan o haka sin 11200h jivan. 
lat: da va got ya la, sa dan lada, sad i syan. Var. sad 

syan o IbtaW-51. 
lika: de va lua, sa ksogan, jed minan pu nesan. 
liten: a/u so lidad so y4,lpos, da, sa mysan o visa i hcive,d. Var. 

,ion. 
ljuga: tsos du de? sa mas, nos han loy. 
lort: 5zt i en lost, sa pas mcisex, nos han hada i-an. 
lus: söna e di, sa IMasan om låsan. 
mat: tvan mad o spik sa kviyan, o skya mtlsan, som va falan 

nos i gsadaksukan. Var. sa Man o sli/pa måsan som 
va fale,n nos z sisopstyvan. 

matskåp: hces, e ya, sa pces-anas pog, sadi ma(cf)sketvad. Var. 
mahåsad. Skytts. 

(vara) med: ya va mg, sa fan, nos han le. Skytts. 
min, mitt: alt dzta e mit, sa hin minan, nos han to-si om 

fåt.ad. 
mod: mod -ps mcal, sa »duvan, nos hun stogas rna jps,an. 

makt. 
munter: mainte,st liv, sa tyyase,n, nos di valta han ow 4,y/abmi,an.1  

1  skottkärran. Klagstorp, Oxie hd. 
(i) morgon: i »visan lika, sa yipa hosa. Skytts. 

metti,an hosa, sa yipa tilia. 
opp: op sa smen, falt i an. 
ordning: dolt etsniv, sa kcitan, ble Udigoscl ywkaftan. 
polska: si so, nu e dan polskan spsuean, sa ola-fan, nos han 

hade, fetd fösti pas. Ljunits. 
ruter: si4dos ud, sa glasinå.stasan (vits vid kortspel). 
ruttna: da e val inta hws, vi ska sodnal, sa hin Ocisiyan, 920a 

hun sa d pu jposageisan. 1  ruttna. 
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rädd: gan nadon h", sa bonan, spsant fos hasan. 
rä,gna: - da 'jnat i stot, sa hin Minnen, lita i ve:Btos. Var. 

klanas. 
da nevitan i vistos, sa hm lscisiyan, tita i ostos. 
hi, va da nceinan o hi, va da bles, sa hm Minivan, pLya 

o fes. 
samma: dan scime, gas, sa laws-yon, kum ma sil tse da i na. 
se: ya tk,sos, ya ses min hustsu, sa bliva-Mos. 

en kan inta se manan, sa hin mcinan, nos han tita i malm- 
ksukan. 

la mi se! sa dan bliya. 
sitta: sidos ya i ve:ye,n? sa htn fpcisiyan, sa d i an. 
*skröla (skrymma): han e anta so S104, som han sksolas, sa vzsa- 

yohcin om fite,madan. . Ljunits. 
skäl: skal! sa pces-hose, nos han snusa. 
sköta: jyt du dit, ya ,gotos mit, sa hastaplasan. 
slut: nu e da slut ma vzslanad, sa hin mcinan, nos han skas 

"'Man ow st. 
nu e da slut, sa stolts, nos han sptyda pu bösad. Ljunits. 

sparka: spaskas du? sa sksadasan tt låsan. Ljunits. 
spilla: (hes di ht nad, des spzlas nad, sa hm mcinan, som 

spada so muad han hada. 
spöke: nu e da has vått, sa sksadasan om spoyad.1  i spöket. 
stor: stosa o, o fjcesa, sa nhwan, fil fat i c'eyasndspan. 
stund: yi stugos, sa lila-hans, nos han skula tjis tag. Var. ,s/o. 
(det) sista: nu gas da sista, sa bonan, nos .fidaht'Asad banda. 
sur: di e susa, sa ntsiwan om ihnabchan. 
söt: sodast e syt nok, sa pkan, stsgeda siasos pu haniyan. 

ya va inta ha-d, sa shwan om synahcesan,. 
taga: dces e inta meh, o ta, sa fyfflwan, to chisan. 

da tas-si, sa hin pigan om skstyanad. 
tid: ft tid! ta halle:laws, skula slos. Jfr stund. 

nits tid gas val, sa hin pögan, nos han hada vad 1 1§.6nstan 
tva da. 

tjäna: ya ska pena, so lava jo löwos; sn ska jo ga o tya, 
sa pkan. 

tåla: kan byamånana tota-si ma-d, so kan stas ya, sa bys hosa, 
nos, han fly psyl. 

ull: da va lzdan ut, sa kviyan, nos hun klipta gsfsan. 
da va mvad sksv fos so lide,n ul, sa kviyan, nos hun 

klipta gsisan. 
ungdom: ugdöme,n nasan, $a pciniyan, hopa OW0h busstad. Var. 

se pu kastaskaftad. 
upp: op vått, sa smen, falt z em. 
veta: de vid 1  hatan, sa dave,d. Var. ipgnon. 
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väder: da va got, ikkkad vila vhia-st, Ii vi ska him i,ygn, sa hin 
joikivan, hada modviy tt stan. 

da va got, vi muta fa lit -lymt 'pynt vcek, &ta lila hak e Ii 
jywl, sa mylake,kvivan (de tytas jo inte, ~lakan om). 

da e -da vcbstai vcek, som fis, sa hin mcinan nok han 
blesta ow teigad (el. 1  vciksta). 

älfte: "himla gud", sa svdbans mala, not hun to dan alafta 
skpan. Ljunits. • 

öster: dat e tant z Aston, sa hin pågen, tita i våtok. 
da hceynah i våstok, sa hin yultyan, tita i Mot.. 
da klaknak i ifstok, sa hin bsdkiyan, tita i våstok. 

Talesätt. 
altare: han hade, ncek slad-nok buda altaka o 

du valtall-n6 k buda altaka o bilad. Skytts. 
ande: sid lit, man anan gak-ow-dz. 
antingen — eller: han vid antan hifgok ala vgnstok. 

da e antan nad ala inta. 
han kan «ten da ala dita. 
han kan antan sv bu, ala bce. 
dan lampan hun antan glbok ala gavak. 
da fan, antan stcekt ala ana (varken stjärt eller ända). 
da e inta nad antani o ha ala huta2. 1  varken 2  kasta 

arshäl: da e inta astilad ow de ya hada fok (går ej upp emot. ..). 
art: dat e atan i vadlian. 

(utan lidpk i vilgiyan. 
axel: han bcek, kapan pu bet'a ceslokna (stundom tillägges: /va). 
begripa: de bagkips ma nesän. 
betalt: fa batålt 'fon, gamal ost. 
betjänt: du kuna layt di en bef§gnt i fjok, so hada du hat han 

ah. 
bita: date, e vist iyan o bfdot  i jygpan fots han, uclan han bidok 

i dan jita anan. 
ya lall tye,n bida i min pep, udan han ml bida i dan feta 

anan. Skytts hd. 
de bidok inta hul pu tokmana. 
da e got o ha lit o bida o lit o bke,na o inta fok lant o 

kana. 
blad: ta blad fka nizigan. 
bli: bl e lit, da e so kolat, noll du gak (skämts.). 
blind: de kan en bliv fola ma sin j'ap (det kan vem som helst 

förstå). 
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blånor: tsos, du, du ska sla Idas i yjanan pu incej (föra bakom 
ljuset). 

botten: ta tt bons, so fas, du klosos (klimpar). 
brand: en kan ha so vcel by na en bsein i nesan. 
bred: vas so bse, sindlos (skämts.). 
bry sig om: ja bs,Yos ini inta-öm-ad, nwy, inta so mvad som da 

svalda ow min ncel. 
broder: da gas h bsifsas belsta. 
brått: da e inta so bsat i da, vi has hd o blesa pu-d. 
bröd: dan das, has bsg, han bys bsg. 

dosas bsg e smut .skosad. Skytts. 
des, bles m so lya, vi kan eda hg (stan kögos dt gsgd 

ti-vos). 
byta: hoj mana', ska vi byta gostyyos? (var. 1  hcej). 
buk: ha bian tt sin gud o s6wan tt sin spilaman. 
bytteslickare: sid mans o 5es, nesan ow-di, so chos du tt byta- 

slibsasa (skämts.). Ljunits. 
byxor: da bl e iya bosos ou,  dan tsgyan (om misslyckat försök). 
byxbrett: da va inta mes an besabsit (d. v. s. nätt och jämnt). 
bära: antan da bas ala bsistos. 

da fas Nesa ala basta. 
bära av: ja e ha ngid, has, da bces, ow, boka da tita bces-imod 

hime,d (skämts.). 
böla: e du inta nå,mosi Ii kos, an du botas ma shwan? Var. 

1  los (har du inte hunnit längre i arbetet?). 
vi e inta kleyos h kos, an vt Mas, ma st5wan (vi ha nyss 

börjat). 
böld: han fos,nimos, not, has bPlan sidos. 
bös: ta htm, da Nes, bgst (talesätt vid kortspel). 
dag: da e inta Meh an dan o Kyan fot dom (de ha bry för att 

,dra sig fram). 
dygd: de has han inta fad fon, «glan 5yl. 
en: en svos et, en an et anad. 
falla: so falt da val inta i Ion. 
fattig: dan fatta, &los al hy, man da e got, mes an (5stan, dan, 

dos han man dan e gsgn. 
di e so fatta, so di has inta husan h sk6a,n. 

fett: de e fit, de lickyos, va s,Mbbiad. 
dos, has du' de fitad, du sg ow d dad. Var. 1  de. va. 
»eva fit o dipa tal i (yngre »ya). 

fibb: vusa fibt i fasamanad. 'svans. 
du gas has o o våsos, fil? i fasamanad. 'fjantar. 

fin: fint ska da vasa, kosta va da ml (var, tillägg: bota da inta. 
gas-owos ata stivos,). 

da e so fint, so fas kan inta fgla-cl. fl 
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fluga: sla tya fluos i en smal. 
flå: han flah, iyan hug foh saks mask (han vd ha _plditan). 

han flah inta en hug fot tsel mask, han ml ha dalohan ful. 
Var. i tu. Han är högfärdig. 

foglasäng: lowa pu fulasog o stosa smosmdtda. 
folklig: de e buda folkalat o bhualat. 
frysa: da fsgsos: kal t ko, ghts i so, man pu lo rna stosa bal- 

vänta pu. 
full: han e so ful ow konsloh,, so en ko e inta so ful ow ftda. 

han e so fulfit ow histöstoh,, so en ko etc. 
få: nu ska du fa, so du ska fisa va feidad. (Om stryk.) 

has du nu feid-ad i dan vastan? 
das fil; han, fos han spaskeda ghisan. L. Isie. 
Ja fif, inta so mvad, som en kan knyda 1 en vasMnsana 

(d. v. s. ingenting). 
födsel: de e i fiesale,n bohad o inta i klckhna skohad. 
förstå: du fohstris inta meh an va en lan, pu en pi y o p, di ty. 
försyn: da gets pu Gus fossgn. • 
förtjäna: inta foslybia tosa blod. Var. i knalt. 

inta fohts4na salt ti gh4dan. 
gammal: ja e val so gamal hug, so ya »anon, lus fha lopos. 

de e en gamal-has vad. 
gata: dwh, sto hela gadan i et van (om oordning). 

, gavel: dan han e tan tya ifhei hin ~lan. Var. ifh,ei gowls ana. 
ge bort: han jih ztabott glad, fosani han fas pahan van. 

Var. 1  udan. 
god: got kuma kan. 
grina: han ghinah ad nesan, fot han inta kan na o bida i-na.- 

de e iye,n gs9d o gina ad. 
gris: da psyidoh, an ghis rna /hoa husoh o humpalav. 
griskött: da va dan pusan, som ghtsajoodad va i (om en åter- 

funnen sak). 
gruva: du has inta vad lceyos an ow gh,ual o i sta. 1  spiseln. 

has hat  du vad? ow stuan o i gsuan. 
gryn: ja kan inte, mes an ynja dom gsyn, so bl es dah val 

jpyyliya. (Om ett nygift par). 
lgolsa tt g9n — so bl es das val fooliya. (Lyckönskan till 

nygifta). 
gryta: du has inta sil mas an en gsyda o et as ia (du har inte 

sett eller erfarit mycket ännu). 
du has inta sit Mah an en so o et asicl. 

gråta: gh,ed batos, tis miyoh, _pisas du. 
gå: da ytts ma j'ynv sohoon, o etta badjwalsoh. (Rspr.) 

da gas pu ly/a o fh,ume,. 
da gan, ma en tha 444,ad. 
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da gan, ma en hayi o en fyel 2  (d. v. s. vårdslöst). 1  vagns-
häck 2  bräde 

da e buda gad o fahad. 
da gas, so 1411ton, kan gso va-d (går som en dans). 
ga-ow o-t-nein rna stos,a thesko pu (ljuga mycket). 
das jo styte, ini i fjoh, des, kan jo ga hag i ah. 
lad get i halyabusacl (halmen mellan vagnshäckarna). 

jils i hapabusad. 
gå-på: get pu ma buda knce o 
gås: da e inta som en gets hopa ow man. 

da e inta nolo rna das e en gas o hopas ow 
gälla: dt nyas so intiad, man da yå,los" so ltdad. 'Var. 1  batfjoh. 
göra: de ps jo buda folk, gud o vandan. 

en jo s so got en kan. 
göras (jäsa): nu e da kumad i de kåsad, des da ska yohs. 
ha: de e inta nad antan o ha ala huta'. Var. 1  mista. 
hallo: i /tidos södant a16, so en kan inta hosa "mc ly. 
halvhängd: da ses, so' halhcbyt Ud. Var. 1  lita. 
handla: hanla o vanla o vana •Ival stivoh i en. Var. 1 fYw• 
hane: hada inta veih hana galad, so hada ya vist fad tse-  salssos 

(skämt vid kortspel). 
hast: vas haha skapta iyan hast. 
het: vasa hd pu gsidan. 
hetta: ya hedoh rna shwan, fos, jo has iyan an, bagahon, 
himmelshög: han e inta hintalshoy, man humpadn) (säges om 

kortväxta och undersätsiga personer). 
e han inta himalshoy, so e han sumpadse. 

hin pron.: da va i hint eihadl, not blesta ou) tytamanan. 
Var. 1  i litn 56han. (Skämts.) 

hin m.: hin gistnas ciltid, nos da gas ila ti. 
de e en som hin" has yul tt pu loghcilman. Var. Van. 

hoppa: hopa, jr,scisty, das e bay (skämts.). 
hors: Avgas kos so lant et hos! (om bäckahästen). 
hund: en kan leha en hug tt eda skowsksdbos (vildäpplen). 

de e inta nad o sla tt hugana Ma. 
di has nok inta nad o sla tt hugana rna. 
yoha st ti hug fon, et ben j'yl. 

hut: du ska vida hut pu silad, nos du fas got sa. 
huva: sata huan pu the has (vara 'kaxig). 
huvud: gu valsina di an om hoadad o ncen om Unan. 
*hynting: de va en bh,a hynttyl foh tv a stivos. 1  pojke. 
häj: a hej, hyna, hugs We,/ 

a hej! jos inta i hemvan, has e ho', sad. 
hälft: håltan kuna vad nok. 
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härom: hakörn, min fel, ya fons64-mi. 
hane: hata OW0h haka, tt da nak Uris. 
höns: dek e han da stösta hnsad i kökan. 

ja vid inta, om han plotak hyns ala 'as (ofta vin ta). 
höra: han ml inta /loka pu de okad. 

ja hon, val, hak han han va. 
jälpa: jalpa ow dynan o z bitsad (stjälpa). 
kakelugn: valta kåkalonan (få tillökning i familjen). 
kakstaden: da ktaa, i kagastan (magen). 
*kalkoniska: du talan, kalköniska, fon, inta hPnsan ska fokst&-d. 
kam: han ha fetd kom tt heikad (om ondsint hustru). 
kappa: han bcen, kapan pu ba9ka ceslokna (var, tillägg: igict). 
katt: du, du ska ha da kcitan-  la i matad julaåtan. Ljunits. 

di tkoda val, kcitan hada ag', man ds hada glimd o fold han. 
kum o gak sy! hcen, e en hat, som ska kagas (säges då det 

bjudes på eftermiddagskaffe). 
klocka: dan klo7san e fot skkac_laka o skometgana o inta fon, ceilat 

folk. 
dan klolian gak fon, skkadaka o skom(tgaka (d. y. s. går 

galet). 
klå: kla nowa, i kW. han gak boka o klak nowa i hOW (d. v. s. 

sköter ingenting). 
klöver: huta klthvok o spak (spela krona och klave). 
kniv: ja ska kana knivan fokbi-di, so b16ad ska ble s. di (skämts.). 
knuta: fa knudon tt baglcis (röna obehagliga påföljder av ett 

företag). 
knäppa: knapa ts en syp (knäppa västen så, att en knapp åter- 

står nederst utan motsvarande knapphål). 
ko: non, hjalt kum, so bak skkadakan (missägning). 
kors: de fan, ja mansån slckiva et kos fot. 

en ska ciltid spila ma kos fota, non, en spilak ma spoja, 
(yttrande vid kortspel betr. klöver ess). 

kostföraktare: han e iyan, köstfokåktaka. 
kruka: tya tuma kkulion, o dan bida e dan, inta i. 
kråka: kimma di inta, knoga, fon, du e inta vakok! 

bunta di inta, knoga, fon, do kcejnak da i nåbad. 
da va val inta ow jaktad kkogan hilpa (d. v. s. inte allvar- 

ligt menat). 
kvarn: nu fty du van pu din kvakn. 
kyckling: &en, e fygollya tz gkYnan (där är tillräckligt många barn 

att ärva det föräldrarna lämnat). 
kyrkfolk: nok du fan, fit o skonad kal, so e jpakipafolkad hma 

(till en senfärdig person). 
9 Sv. landsmål 
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kyssa: yys du 'mei pu nzeinda — fot pu tf sta e jo inta hima. 
Var. fok, pu tf sta hak jo lowad int bot. 

di bystas, so thsan blyda. 
Mosas, so tårtan bloak. 

kål: di kan inta sua nan hel kal sciman (rättare vore väl hed). 
g, i fak svala dan klan i hak suad fyst (om en som har 

stor skuld). 
käring: Odittyasladot, o manfölkatadok. 
kött: dcek, e yyd fok pctyana. (Där är vara som motsvarar 

pängarna fullt upp). Var. *hOWO. 

ml du ha Mod, so dip i fitakopan, dip i fitakopan! 
lat: lådok ba ktdok, ga, låclok ba sin clkcey ga, man lådok muta 

sal ga. 
leka: lya spkit o get «ek ti sa. 
leva: lowa ow han o i mus. 

da e inta 'nek an ow han o i mus (om ngt odrygt). 
du lowanas kuni kkivanas! (skämts. interj.). 
da va got en kuna f& lowa, dan tf dan en ska get hak o the. 
l6wok jo inta, so kktiwok jo inta,. 

ljud: do fiy pivan et anad ly. 
ljuga: de va go n en bka yywa (osanning). 
ljus: ten yves, pkasa! (talgdank). 

sta inta i ygwsad fot di sal! 
du kumok, val inta, våm, man dita yyzesad bkånok, (d. v. s. 

i dag). 
lort: du ska fa en lok,t i en ask o ga o skkamla ma. 

vil du ha en lott i en skal o ga imöd vckkad ma? (till barn). 
lusig: han e inta so lusad, nok han boka blek owokyamd nuna 

gosa. 
lycka: de va lyyan mekan köstan. 
lägga sig: ga i lan o o ta lkytan o yi husan.,  

nu e da bast o gg o laka-si, om en ska op i måk,an tam, 
gan fula ficlok, pu yökan. 

ladp-si ma dan kköan en hak (ej äta särskilt till kväll). 
han lådok,-st ma hynan o sidok-op ma Man. 
nu e da bast o gg o laka-si, om en ska op i makan tilta, 

gan fula fidok pu yökan. 
lära: di hick lcekt sin konst i hcimbok. Ljunits. 

di lwk i dan skolan di gak i. 
ya ska la di, hetk davad Mcfla 1dad. Var. Olad. 

*lätthammaren: get o sla rna latlicimakan (vara lat, inte ha lust för 
arbete som varar någon tid). 

makt: hade du hat mwt, som du hak mod, so . . . 
ya ko ettan  mwt a,la men 9224 men, (men = isl. rnegin 'makt'). 



ORDSPRÅK OCK TALESÄTT 131 

mat: go mad, majan mad, madaho o mad i hatan tt. 
la medan lapa tnågan! 
da e mast dpedan mad i Jolta po de visad. 

matpåse: han e tydrna madpåsan om hdlsan. 
sorna e, som di svoh, fyda ma madpåsan om hdls&n. 

matsäck: hata mtigan atoh ma(4)sal§an. 
med: ml du ma, so hcey va! 
*medliden: da e en ma/jan man: noh, han kdgoh, at, so yth han 

di fatta sopan. 
*mjövla: han kan vwhi,an myowla ala tala. 
människa: ya, du e et manaje som e Ii taka gud foh. Var. 

manaska. 
mätt: noh, ya e mat, so e jo th,at, o not ya e syltan, so medan, 

jo inta. 
*mök: dan k/gon, mgbad i (om en som visar tillgjordhet el. högfärd). 
möta: han e inta go o moda pu en smal vy. 
nog: han fah inta nok, f  an di klapah pu han ma skdwlen 

(förr än han är död). 
nysa: de e sant, foh ya nos pu-d (säges om man nyser samtidigt). 
näsa: du kan ta di om nesan o los du Isehnah (avsnäsande ut- 

tryck). 
du kan ta di sal om nesan (gå till dig själv). 
han gah, dos nepn (var, tillägg: o dan atoi an lo.ht). 
sata nesan i vdhe,d. 

nätt: ga so nat o ta th,e detloh om dan. 
näve: kngda nowan o stopa-n i luman. 
ovanfrån: dan han kum owanifha, dai di sah gan havha. 
peppar: pivot fon, en stfvoh, o anis fon, tv. 

pivoh, foh en stivoh o kanaabethk fot tva. 
påse: dan han hah fad puse,n om dan hata yoh,nanl (har fått 

det bra). 1  hörnet. 
en siapusa o en h,y4gptise, o en anan pusa tt o ha sil, fit 

o flad§ Smyge. 
pölsa: goa ha ma dan pylsan, som e fot log. 
raljeri: nad talyat4 o nad alvetta. 
*ramma: de va lya hamad (rätt gissat). 
resa: ya ItUOlt, inta ii amaika, udan ja vid, buda hah ya ska 

lana o sthana. 
rik: h,v pu lus o loga tutloh. 

Km gan, inta so hua kvijok i johjya, so di ofhah, j§oh. Var. 
so di ofhoh, phåstan en hel ko. Smyge. 

rätta: hata pu di, pastandka! 
räv: nu khivoh htkven (gan buskan. Var. dcpb how (där upp- 

täcktes listen). 
din h071) ska inta bida min gas. 
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röv: da ska fa en anan hOW o tuda i. 
de kunt val ow miwan o inta ow yahtad (det menade du 

nog inte). 
dceh 'oka du htS tt din en hOW. 
ja hedoh ma h6wan, foh jo hak, gan an hagahon. 
du gak bota o kli mua i itow-(d. v. s. sköter ingenting). 
di ska tuga la pu min hOW, Ivan di nah mat 9ah,ta (man 

skall baktala mig länge, innan jag får någon skada därav). 
sadla: sala tilta o hta sent. 
sak: da va en sag, de (ja, naturligtvis). 
si ock så: da kan vaha buda si o so. 
sidoben: de e nad som heyoh,-vd svabenan". 1  revbenen. 

de e lett, de hwyoh,-vå, stoabenan. 
da ska ud, om 6sa da ska ud yanom sayabenan. 

sill: ya fit§ si1 o mula buda tt &atp o davhe. 
*sillmiddagsafton: da va inta meh an ifh,ei silamtdaaftani o tt 

hffinsan flgoh-oio. 1 sen midafton. 
de va inta meh an ifh,ei klokan fika o tt midaciftan (en kort 

stund). 
sitta: sid lit o ta tt ana. 

sid ht, man anan gah-ow-di. 
sid ht, da e so kolat noh du gah. 
sid lit, man ya stgooh et at, Joh ad snaht (jfr Jolta 'värpa). 
di ska vålsoht fa sida not so lya, gan dt fah, nad ow mcey 

(de skola aldrig få ngt av mig mer). 
sitta upp: sida-6p', not saan stah-629, antan da e d .c.th, alah v 

"stiga upp. 
skam: nu gah skåman pu tolta lånad. 
skarn: en kan Wort,' tua et skahn ow an thata-d. Var. 1  fon.. 
sked: ta j'en i dan ghana heinan. 
skit: da va fan tt 5d atoi lja fmhkhdby. 
skitt adj.: da e nols so malm da fita o da hena. 

da vaha ht, sin ble da Iva fat, som da va hit. 
skiten: dan dat e ftdan, han tah, st tt h6wan. 
skitkarl: bl6,149ad-e blåkad o pånan, e ståkad o sichivahan e en 

jaka. 
skrämskott: ya don, inta ow skhamaskud. 
sköta. de skula pdas, ad en ty0apog skula tagas? 
slå.: slet som du hgrcloh, 'pysz h6—wan so musa du ~oh! (skämt- 

samt barnrim). 
smal: da e inta got o moda dan pu en smal va°. Var. a en 

hulstghta. 
midoh, ja dc_ey pu en smal vaj, so ska ya vana dt tt hoy 

nollan". 1  kraftig nordanvind. 



ORDSPRÅK OCK TALESÄTT 133 

smör: dek st-da, om ösa da va sm0h, (yttrande vid vägning). 
snö: en ska inta tala om dan snian som falt i DOlt. 
'snöre: snyt di, snkal, i methe,n blek da slcbfka! 1  snorig person. 

I.,junits. 
snyt di, snoka, i makan ska du budan Pita. 

sova: han sbwok _pu sit porla ka. 
vi hak inta sbwad dlt da vi han, snuad. 
sow syt o li blyt o la' kowan i en jasohnabu,ska. Var. Isat. 

spotta: spyta i nowana o ta bd,ton, fat. 
stackot: dan, e de ståkada owtad. 
stava: han kan buda stava o le,ta-sdman. 
sticka: de e inta tt slipa ugok stol ma (d. v. s. dölja). 

han stipok inta ugok stol ma-nad (d. v. s. han är plump). 
stjärt: de fak ingkijsan1  stekt ala ana. Var. 1  a,ntan. 
stumpe: en stumpa fon, no 5yl. 
stut: studa men, man folk tc-byjok. 
stympare: tv a stimpka om en stakal. 
styver: ga tt stivoks atok al hy. 
stå: da fan, sta sat kast. 
stå sig: da sta-si, h da N ana. 

dan stak-st i ale vek man, an i hcejn, do blek han vad. 
suck: en ska inta ko ad hans suk stamok i tagla tad' (som so 

mua svok). 1  att hästarnas suck stannar i takskägget. 
suga: da e en hakti dkibadcikius, han vid antan o sua ala se,ta. 
suga f.: hak blek val sajo 1 Osadt in t'A en god. 1  blomhuvud 

av klöver etc. (Det blir väl tillfälle etc.) 
sur: da e samt, so da pgtok. 
svinotta: kuma-op 1 svinaotan (d. v. s. mycket tidigt). 
syl: han fils inta en syl i vdked. 
syn: de bcen, syn fok, saga,. Var. sn. Skytts. 
så: sa fspa o fa  j'apa (inte få mer än man sått; i överförd anv. 

sälja till samma pris som man själv betalt). 
säck: da hak val vad i sa/9, iyan da kuni 1 pusa.' 
säga: en sijok, atok sago o »Joon, atok 

di sijon, so mad, man da jeokl so hde,d. Var. 1 batifrok. 
en sijon, et o en an et anad. 

söcken: ha fyw syna da i uan. 
ja hak hat saks syna da i uan o dan fywana va syndan. 

söndag: da va antan sida ala sowada. 
tack: tak ska du ha, got ska du fa, ont ska du alibi tnyda. 

(Skämtsamt talesätt). 
tak kan en fa fok so intjad en djok o hak. 
tals kan en svalfa kata ijl pu. 
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taga: di tak han inta, dcek di sUpok-han. 
de e en, som di inta tak, våm, dci di slå,pok-han. 

tala: tala ow 5404 (tala rent). 
tid: tian e lija -log, man han e inta la  nytt. 
(på den) tiden: de va pu dan tiden, do dat bagav si (delvis rspr.) 
tiga: han sto lceye, o tceda, sin sa han inta nezd. 
tro: tko de o la baj pu, so dkak da. 

de tkok smen, ad klokakan hak kul o sala. 
du hak en go tko o en stok kkoL. 'kräva. Ljunits. 

trolla: tkola smokad ou; bkod. 
trollkona: hada inta en tkolköna fad mad, sin vi hade kalövs 

\ sist, so hada hun vad do. 
träda: ja hak jo inta tkad tckkna ow-di. 
tåla: tola di, du hak sal pont malt pu löwtad (du har själv 

små barn). 
tänka: en tchjpok inta, fok an da e bågatoll. 
täppa: tap chikan', vi »kok, tökan (hör trol. urspr. hemma i en 

trakt där man uttalar dökan). 1  dörren. 2  köper torven. 
töva: du fan, tolva tian o piska humOkan. Var. pga. 
uggla: fin u/on, (slumra, ta en lur). 
ugglemök: hak du kumad OW0h ulame i da, man du e so viv? 
uppäten: da e mast öpedan mad o jota po de visad. 
utsålt: nu hak han dsalt o fil i kkåmböan. 
vagga: vaga rna vanta pu. (Om person, som får barn att passa 

på gamla dagar). 
vatten: ga owoh, an atoll vånad. 

dek sto hela gadan z l van (där var inte "övittmt", ingen- 
ting i ordning). 

veta: de vid ya pu mina fm findka. 

Jämförelser ock så —  att. 
*albustöt: allnktodi o ceutgamanasok e lv enåndka: da yon fallet 

ont stkces, man sin gak da kent bott. armbågsstöt. 
aln : da e pkasis, som da va tva alna ow et stil jsa (så lika vdra). 
annan: en an kan våka so go som en an. 
arg: åkt som et bi. 

åkt som pest. 
bak efter: bag-6,tok en-gan lvasom jåsan. Skytts. 
barn: da e båtok, o vaka ena bakn an ena 0j. 
barnmage: baknamavan e lv stöwlakkavan: han blek alki ful. 
besk: best som villavan (vidjevatten). 

best som gala. 
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bli till: de, fah, bl e tt va da kan, liasom ola dams advikaga. 
blind: da gak som di bliva di slog. 
blod: om blad e alhi so toyt, so e da ando jyukah,a an van. 
blåsa: da e bgtoh, o blesa pu gh4dan an bh,ana-si. 
blåsvart: blasv6h,t som en jpasbon. 
blänka: da blckyjyoh, som glimta gada (ofta tillägges: no k hun 

e nyskStiolad). 
da blcbubsoh som et sniisohaasfil. 

brokig: dah e flen, bhogada huga an phgstans, foh, klokahan ha, en. 
bränd: de e kul o jcehn, di e bianda ma et ycehn. (Om två 

som äro mycket lika varandra i något avs.). 
bottenlös: bonalos luasom phastasaisan. 
brått: du hatt so bit som en mus i luisalscey. 
bränna: baveih,s val, da e som en skula bhana oj. (Om ngt som 

skall ske hastigt). 
brödlös: bgtok bh4los an haiku. Ljunits. 
bugna: dan ghgnan e bgtoh, som bunah, an dan, som bhistok. 
buk: bi:can' blek fon, mat an vad. Var. 1  mavan. 
bäck: da e bgtoh, o slanta i balyan an, i an. 
bättre: dan ena e inta bgtoh, an dan andka. 
dag: en hak so got som dan e log. 
darra: daha som et aspalow. 
don: don som paksön. 
dröm: drama di gah som stulna. 
efter: da e lya bha o vah,a atoh, som bag. 
*eftertänkt: atohtwyt lvasom klokahans ko: hun p km the da, 

fon, an da hcejna. 
eld: de. e som o tana il i en tötot. 

da e som o tana il i blah. 
etter: da e skahpl, som da va (5doh o bigat (kalops). 
falla: de fciloh ow si-sal 4jasom gamla hus. 
fattig: fatz som en lsaktsa,h,bota. 
fett: de g(24 som fit o bho i skh,adahe.. 
fin: da e so fint som fas dan fina »Stan'. fars fina rock. 
flyga: han flyoh, o fah som hin i et flyndh,e.fiy. 
fort: de yok ya fohtaha, an en hug .fidoh et las. Var. sluah en 

Meha,kåna. 
frysa: fhYsoh, du, so e du ly en loht, foh lohla fh,ys, man folk 

-dkyoh, boka ow 
fhysa som en gakvaha. 

få,: ya Ng inta so mvad som van pu en syl (man bjöd mig). 
förlora: -da e bitok o fohlöha da flesta spilad an hdh,a dalok. 
gala: du gc_iloh, som en puga i et gadalsah,. Ljunits. 

hun gal som en ula i et alaytk. 
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galen: han e inta so galan, som han li„tos avad om h (som han 
löper avigt om till, som han bär sig avigt åt). 

gammal: di gamla ksivos, nösfosal hjasom kösumpan. kryper 
nedför. Var. vi2sok, (växer). 

garpa: gaspa som en ksoga 2 et Mes. 
gille: da py yownt-ud hasom götans pla (d. v. s. so di sista 

fly inta nad — so das lowntas inta o fatas inta — 
so das ble iyan syltan o tyan mat). 

glad: gla som en spi -laman. 
glo: han gloos som da va en adiyabsytasa, (d. v. s. han glor surt). 

glo som en slcayasytal. 'instängd råtta. 
han gloos, som katan, nos yaliyana tsila ow yalan. (skullen). 

glömsk: du e glinifja luasom Mans mes; hun kum inta 
ad hun skula get, fos an hun hada fad et sup, o sn- 
Ian va hot i vad. 

grina: gsina, som huga pinas ad svin. 
gå: da gas (ha lat) som fod i husa. 

han gets som han hada 5i i bososna. Var, som i et hosn. 
da gas pu måfa hasom fos fina nasa, nos hun hasa (hyn 

vanda anan i vad). 
get fot si sal_ loasom di stolta )asliyana. 
dal gas som en lus pu en yeesad span2. Var. 'du 2stiya. 
get-tkci o-n) liasom en studasow i hade,. 

gas: de e dasama som o sia van pu geisan. 
göra: de e latasa, scet an pst. 
hand: båtos ma en ful i hånan an Ii i sköwan. 

da e saksasa ma dan ft:dan di has, i hånan an dan di has 
sköwe,n. 

hav: de e dasåma som o dsiya håvad tonit (d. v. s. omöjligt). 
het: da e so hit' so sciwnana gavas Var. 1  va/tmt, 2  sdninan. 
hitte: hita-liasom en hitos byalos pu kala (d. v. s. snatta). 
hoppa: du hopas som dan skadan di kalas, fot köan Nos du 

. kitmos jo inta Pta jösan"). 
du hopas ha lat som dan ffilan, di kalas fos köan. 

horn: so loga hosn has min fas shtda. 
*hugsa: du husas inta le.yos, an nesan e log tt. Var. i ses. 
hund: da e som da va hug o kat. 
hålla: han e so go, dan das hålos, som dan das tias. 
hår: sona stala som et hets, sona stela som et las (om ojämt 

spunnet garn). 
hänga vid: hun heyos-vå, som snos va stiya (en bles als% fm 

fos-na). 
högfärdig: han e so hofest, so han lutas (luktar). 

han e 50 ho fest, so han vid inta viyad ben han ska sta pu. 
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höns: ga omkhiy, lvasom 4nsan, noll, di vii ty. 
inmarig: iymciu som en vaftalus. 1  illmarig. 

iymcihi som en gast. 
*innärd: iynckhdl som en vatalus. 1  envis. 
jälpa: veh, yå,lpoh, scey liyasom yi.vayyzolan. 
klockarekall: solbibba klokahakal o sneista hohalyensti e ha stoha. 

(De voro små bägge. Solberga en by i Vemmenhögs 
härad, Snårestad en by i Ljunits). 1  herdesyssla. 

klok: klog som en gamal skowmcbh. 
klä: de kan du ha lat som o kla di sal i anan. Var. i asglad. 
koka: dan han kogah, som han hada skow o sala. 
komma: du ktimoh liasom sina bumpakodal ma pcehakanan malom 

Unan. Ljunits. -1  Signe bumpekodda. 
konst: han e so ful ow konstoh,, so en ko e inta so ful ow 5ida. 
kraft: da e owoh sin khaft hasom nohanskowans piyalhua. 
krokig: hogad som et vcehaliohn (d. v. s. vresig el. envis). 
kråma sig: khuma-si som en pasta,ncika. 
kräk: khwy som Ichcei. 

Ichcey e boy, hat di kgmoh. 
kräsen: khesan lvasom Tchista,ns kat noh han inta vila eda 

stiyalbceh. Ljunits. 
khesan hasom kh,istans kat not han ad koh,akludan (disk- 

trasan). 
kvick: kmy som en yywna (ljungeld). 
lappa: de, gan, som o lapa i vanta i manayin. Var. fwha el. 

stopa (d. v. s. lätt ock hastigt; andra mena: dåligt). 
ljuga: du yiwoh, som lådan han titava4 1. Var. i kwh, i th,av. 
lort: de va -loht, om ya smokta hat. 
lugn: lugn som en hoså,p. 
läsa: lesa o inta, fohsta, de e da sama som o sa o inta fa. 

lesa o inta fohstei de e ploya o inta sa. 
löpa: hceh, likoh, du o hånah, som du 17,ada bisalcehi sköna. 
lätt: de gah so lat' som fod i husa. Var. 1  lya lat. 
mista: dan som mistoh-ad, han scenah-ad', som di siyoh (1  sak- 

nar det). 
mun: mggan gah pu-na som jyap i nowl. 

_mit: ma som en puns i en gasah,yda,. Ljunits. 
ma som en hug (d. v. s. illa). 
ma som en hug i et gamalt 0y. 
ja mah, som Agn, fast jo inta kan gala. 
ja mah, batoh an yvan, fot jo slzpoi o gala. 

måfå.: da gah pu ~ifk liyasom fots elna-nasa, noh hun haha 
(hon vände harven upp och ned). 



138 A. MALM 

mätt: ja e so mat som en jbewlaty45aha, som hak gad vånom 
atan bok o alki fad en Mil. 

omöjligt: da e so omOjalat som o dhiya hed ghoel ow en flaska. 
passa: da påsak som fod i kåsa. 
pocker: han e vaa an pökok. 
påse: han ku9n, som han va steft ow en pusa. 
pölsa: da ble ti 5t lijasom skhadahans pylsa. 
pölsände: be,våhs, da e, som hela vadan skula i n pklsaane, 

(yttras, då stor brådska och i följd därav villervalla är 
rådande). 

(på) rad: ale, pu hå, lijasom jasie, poge,. Skytts. 
*rant: tant ihio43.an  som en aby (d. v. s. skulthP0ad). 
ren: bu!~ e so ken, som paas hade, sli»ad-na alldeles tom). 

han e so hen, som påhas hada sliya-d-an (alldeles utfattig, 
renrakad). 

ristas: ja hystas som • en bagahon. 
rädd: had som en haha. Var. balsahah,a. 

hun va so mul, so hun Nytta. 
rätta: hata, som »ciuyan hata bahnafodan (hon bröt av den). 
rödögd: han e kokad som en gasa. 
sams: di e so sams som tv a hoa, jk. Skytts. 
sann: de va sant, som da va lant. Var. som da va tant tt. 
se ut: du sk-ud, som du skula ud o bida lom. 

han sek-ud, phasis, lijasom da va dan kusnal pögan. 'lame. 
du sek-ud, som du hada salt smiike,61 o taft pckyana. 

sergeant: apskohan i anan som en jehsånt (som vapenrocken på s.). 
sinne: han e lij han i sty o i jiy. 
sitta: di sidoh som tu Isovajyws (köp-ljus). 

sib tv a poveayws dah 
skarp: nu e han (knivan) so skahp, so en kan 5eha smolk, ma- 

han, noh, han blek gload. 
skita: alla so fitohl en so, da frys laya so skabad en ohna. Var. 

dyntad. 
smaka: de smokta som 5yw aszl. Isie. 
*smörmat: en smohmcid tt han, de va dasånia som en loht i en 

låsman (gick lika hastigt). 
de jils han som en lott i en kinsman. 

snacka: snaka rna dej ala bua ma kala, de haknak ya fon, et. 
snål: snal som syan. 
spotta: du spytah, so hast, so du hak vist inta vad lcpya fatt. 

de jon, lija so mijad som o spyta pu gulad. 
springa: han sphant, som han va naladl. 1  som om han hade 

bränt sig på nässlor. 
du sphivok som en joht, man inta slat so fatt. 
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späck: ha spay pu sijohna som an h5hiva (logräfsa). 
stark: stahk som stens Isyliy, not han bed (el. napa) 1 gh&a,cl 

(non, han dho ghUad ow) fall han pu msiivan. 
stå: du stat,' som gut bsistana rna et voyale om hcilsan (står 

som Guds Kristina med ott vångaled, d. v. s. grinden 
till en vång, byallmänning om halsen. Hon står blott 
och tittar på utan att deltaga i arbetet). Var. 1  sidor,. 

stå-upp: han sto-op som en sol o fall-not som en pyptils. 
svaddra: da svadh,ah, som en ehlaghyda. 
svart: svonl som en tcitoh,. Var, som en hawn. 
sulten: sYlle,n som en hut 
svänga sig: dan han sychvolt-si, som da va en ^maks pals. 
svärja: sveha som åt tyhj". 
tiggare: e da khistalat o yi tytahe, fia f, no h hah, ftys jyyd o fa? 

e de khzstalat o ji ty4goha tlasjyr di fah so smoh,da pusa. 
Smyge. 

*trena (trampa) v.: han thnoh, som han skula th,ena ni slavs van 
ow Man. 

tummelitott: han e kjasom tumalitöt., han yoh, vektyan ont ala got. 
tyst: du sidoh, so tyst, som noh Orten dhiyoh, van. 
töväder: da e tovchh, so en kan kemi van i skya (så mycket 

vatten det går att slicka upp; skya är plural av subst. 

uggla: han e som en ula ibldn en Zyyl skada 2. 1  flock. 2  skator. 
ugglevitt: glo ulavit (vända ögon). 
*utgudad: du e so i'idgudad, som du skula ga h 61ohs. 
via (åkrika): du man, jo som en tyhjy. 
vind adj. (sned; i överförd mening: envis): my som et hev. 

viv som et bastahev. 
viss: de e so vid som ameiz 1 Jpohj9an. 

de e so vist som tv a goga, tv a e filta. 
vända: du vårzoh bag fota liyasom yywla hahda. 
vässa: du Vti,904 hasom 194h1yan som vetta stcivan (hon spetsade 

den, tills ingenting blev kvar), 
åka: ya clgoh bott o geth hum luasom ystas paga. Ljunits. 
äggkaka: da fah, bl e tt va da kan Ajasom ola dams atakaga. 
äta: du eda', eble, som hyst edoh, ycehn. 
öga: han hada yyan, som kuna stama blo z folk. 
ök: hydra val, da e som en skula kana oy (yttras då det gäller 

stor hast eller till en person som är baks). 
önefår: de e et haktat onafah (om en obeslutsam person). 

* 
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*bälgig: han e so balad', .so en kan knala en lus pu Man 
pu-n. Med stor mage ("bälg"). 

gå.: da iity, so da blana mon, fevahp (Skivarp, by i Vemmen- 
högs härad). 

*hallo: hak e sönat a16", so en inta kan fet 2  omta K. var. i våsan, 
2 /tota. 

lat: han e so lad, so han yidok inta kl-si sal i anan. 
löpa: ha, so tchna tkeslas (trasslas). 
*sluken: ya e inta so sluan pu slan, so ja sli,:toh, dom hela (be- 

gärlig efter något). 
tyst: han kum so tyst, so dalt va iyan hug o jyde, ad-han. 
väder: da e södant vek, so da e syy o Mfrha en hug ud. 

Ordlekar. 

adjö: aiif hela v4,9an — man bd iyan (vits; jfr jo skälla). 
fel: ta fjeli i stalad foh lejts, (skämts. för ta fel). bräda. 
falera: va som falåah, i dan ena anan, da magkåak i dan andka. 
fisk: z DOA, sa ja fif o fiaf o busvila, man aah, sjok, ja fisfy o 

o busvisjose, (härmning i Smygs efter en piga från 
Vemmenhög). 

fredag: "i da e da fkAla" — ya, fot dan som iyan stky fat, 
(vits). 

hålla: i da e da dan dan vi luilok fot sbynda (manda etc., d. v. s. 
lördag etc., skämts.). 

höja: du stan, dat o hoak som en ho)" owok en hyna (vits). 
hök. 

hög: hoja e di, man di tq iva  hyns (vits). 
stackla: stalsla dan som iyan nesa hak, o bana dan som hon 

tv, so blek dato iyan antan staklad ala banad. 
tomas: da e tönias i fddad (folketymol., jfr tom). 

hak e snaht törnas pu-d. 

Rim. 

hane: gal min hana, yl min hug. 
man ya S6W0h, en hdan blue. 

harva: nok du feth, hatad da ja hak pled, so 
ya hat doid. 

julafton: yylvlaåftan o yywladdt 
do hah, vi so got, som vi vil ha, 

du vida va 
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man anda jywl 
do jiMOto MOCN sit goa stil. 

'källing: al a2, sa Jalian, 
ya banda tnt ow valiyan; 
ctict, sa kcite,n 
(var, da va lip got, sa kcitan), 
du kuna lad mcej hcit-an. 

liten: als, du lila, om ja vila! 
ak, du stona, om ja tona! 

mat: Gu fe low fon mad o mata, 
§en fon o fcidad ate,. 
hada jo men fad, 
so hada men tmi getd, 
man non jo inta Met, fly, 
so va dan inta men, i-mt o phs. 

min sann: min san o 
min stona ta 
dan ha, 

om ja skula svcenct so tla. 
måka: Husmodern till drängarna: 

poga! 
ud ma an, o moga, 
sid inta hcen. tya o koga! 

präst: pnktan o lift&an 
fonlOnon, foan ma mitgan, 
klokane, o hana 
han sama vana. 

Var. pneZ,stan o klokanan o 
fonbse:ndn, sin foa ma mitgan. 

smör: non en tavon smon, 
fan en men an en hada fon,; 
non an tavon salt 
fan en inta alt. 

östanväder: ostanv" o vastanmy 
de jpon ala gamla Minivon g. 
ostan vcen, o vastan blast, 
ja vantan bnov me, nasta pst. 

Svar. 

annan, annat: nad anad de e en kalalont. 
di &lidna de e svinen. 

141 
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gala: gal du, (dan? (säges till en som grälar, ofta med skämtsam 
utvidgning: so ska ya §ceha &ban ow-di. elan n. pr., 
Erland). 

grina: ghanan du ad mcey, so ghtnah du ad MA haha; o ghtnah 
du ad mina Tacen, so ghinah du ad skhadahan. Skytts hd. 

gå: oh inta de, foh da, kan get galad. (Traditionellt svar:) a, 
galad kan da alhi bl, udan not hus bhanah o o) vol-
hanahl. Skytts hd. 1*våldränner, skenar. 

hin, pron.: hina de e hnsan. 
klocka: hoh, mad e klokan? (Svar) the kvald pu en "fil o 

fceh,i o sta stuvs. 
va e klokan? (svar:) lat lcbyoh an schhipan. (kloka är dels 

ur, dels ett slags kjol). 
kunna: (ya kan anta) sat kanan o ta ma nowan. 
kärnmjölk: (hoa mvad hatt, i pd foh de? svar:) kajas° miad som 

din mooh to fot en- ettan johnamiW. (Till frågvisa 
barn.) 

lort: non, nan svoh, nad om vdhad ala so nad, som di inta helot 
fot nad, so svoh di: va hada en speiman i fjoh, dan 
ga va en ost, man dan va hah, i ah, dan Ju va en bytt. 

*mök : da getto val an ma mit mb y, de kan en toa (var, toha) ow, 
man de kan inta du dit. (Yttrande som fällts under 
träta, då den ene förebrådde den andre smutsighet i ut-
tryck sådana som moys6, moymdh, o. d.) 

nog: nu yow du not — ncey — no, so yyw bgtoh, do! 
näve: ya lan, rna nowan. — ya, hah e musa, som inta han, 

anad o ta ma. 
rygg: ont z 44gan? 

du hah zyan hyt, bota en sina som javan /Anon, i. (Skämt, 
med barn.) 

rödnäbbad: hah du szt dan hongbada faVan? — så frågas "noh 
da fhPsoh o e hoa om nesatipan". 

sitta upp: sid nu op, nu gal hanan — la hanan gZtla, han 
han, hdad hoad, han bleh, fp it a7tds6wen. 

sid nu-op, nu st ah sbla,n op. — la söla,n sta, hun halt lant 
get, ya blek a da ngmsta, sahana. 

sköta: han, du geothy o Jyta, so ta it pah piya, o knak da pu 
knckna. Skytts. • 

'spörjveten: va ska de vaha ta? (spörja små barn. Svar:) de ska 
vaha ta slet i nhwan pu spoh,vidan (var, ta en club o sia 

hhivefl pu spohvidan). 
töras: ya toh anta. — ta töhan pu nakan o stha)-an pu Man. 

törstig: kan du vaha tost? — ya. — a, do hah du anta Yacht) 
o 
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Namn. 
Dalby: hceh e (el. blek) dalby thoe ("thogt om saliheclan"). 
Greta: bhy di inta, gheta, fot hat e pcbya noh, bota cn hah 

nad ow-dom. 
Herrestad: din fel han li"coh pu hahasta gada o man, aton, di. 

(Din själ han löper på Härrestads gata ock skriker efter 
dig.) Ljunits. 

Jorbärg: da ska vaka so tyst, foh johbch hat joh,t-ad. 
Jöns: han hah vad opa i sköwan o fad buskayinsan pu hk4gan 

(om en lathund). 
Karna: kos, kana, pylsan sphak (säges om ngt oväntat inträffar). 
Kerstina: halsa jp,stana, o sil pojh tak. 
Kulla: da e vcel ad inta kula hah fad hohn, foh, do hade hun 

stods. 
da va inta got, om kula hade fad hohn, fon, do hade hun 

stods. 
dåfoh hah inta ko kula fad holm. 
o so fah, kula vutal hohna (d. v. s. passa sig). 'vakta. 

Lindby: da va z hin fy6han, not liyby vogale vohliA 1. 1  skenade. 
(Lindby är en by i närheten av Vemmenhög.) 

Lund: /ron bcion, i /ue, din stohhdada hug (barnrim). 
Maja Lisa: nu fin scgan pu lan; gal_c o mulka köen. 
Mats och Mätta: mas o mata ktimoh, ciltid foh, hata. 

mata o mas ktimoh ciltid ti pas. 
Mårten: e da du methtan, so skum mi inta! 
Ola: ola yywaha o pceh sanaha. 
Petter: e du h,ad, pitoh, man du dahah? (stundom tillägges: so 

ska ja, hala di, man du hystas). 
Pär: ska du ösa vaha ma o fyla pceh,ti jan? 

dan han ItiV0h inta pceh ow ldivtad (han är lat). 
bågatoh, spilah pceh-jcikopsan. Säges om ngn kommer bakefter 

el. för sent med ngt. 
pysa ou; pceh-logs hug o fyålstoh, ow veth hoha. 

Pär Nilsson: bhy di inta om-ad, pah-ngsan, foh, ghisan e van. 
Rämpa: han vista, ad bgan hide hampa, man han vista inta, lugh 

da rtampa hånad. (Han hade hum om saken men icke mer.) 
i Smyga: han vista ad ban huda hampa, man han vita 

inta, heih, da hampada han. 
i Frosta: han vist& ad bga,n heta hyeke,, man han viste, inte, 

haut, da hygkta han. 
i Gärds o. Villand: han vita, ad bPan heta sncppa, man 

han veta inta, hann, da sncp,pta-  Ken. 
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Sissa: sisa spiyoh, hanagahn (säges noh en spiyoh o »tok anad 
zmalpm som en spiyoh). 

hun e sisa tt 4stoh, pceh thåls. 
Snacke-Marna: snaka-mahna o thala-hans, de va bafta nuna foh- _ 

&ha (härmed avklippes prat). Smygs. 
Torsten: tostan ghonga som slo methtan 04 vål. 
Truls: bcigatoh spilah, thols hansan ma thumpås. Ljunits. 



Utkast till ljudlära för Kristvallamålet 
(Kristvalla sn, Norra Miro härad, Kalmar län) 

av K. G. LINDBLOM. 

Förf. till detta utkast till Kristvallamålets ljudlära avbröt 
1910 sina studier i nordiska språk ock därmed även sina 
landsmålsforskningar. Då emellertid rätt mycket arbete ned-
lagts på dessa anteckningar, begagnar förf, sig tacksamt av 
professor Lundells vänliga tillstånd att publicera dem i "Svenska 
landsmål" i det skick, de befunno sig vid arbetets avbrott. 

Uppsatsen har tillkommit helt tillfälligt, d. v. s. materialet 
har Insamlats utan tanke på vidare bearbetning, vilket natur-
ligtvis givit arbetet en annan karakter, än det skulle fått, om 
förarbetena gjorts med ett bestämt mål för ögonen. Detta för-
klarar, åtminstone delvis, det ofullständiga ock stundom tve-
kande i framställningen; härtill torde ock hänsyn tagas vid 
bedömandet. Ehuru de uppställda ljudreglerna troligen gälla 
för ett större område, något som bekräftas av mina erfaren-
heter sedan barndomen om dessa trakter, vill jag dock endast 
svara för att de gälla för det insamlade materialet. Vidare 
har hänsyn tagits blott till de gamles språk, ock i allmänhet 
har jag till objekt blott haft personer, som aldrig gått i (folk-) 
skola. 

Vid materialsamlandet har jag använt Lundens "typordlista" 
(den större) 2 uppl. En sådan ordlista har jag utfyllt för 
Kristvalla sommaren 1909, en för grannsocknen Ma-
desjö s. å. ock en för Bäcke bo 1910. Den för Madesjö 
gäller dock endast trakten närmast Kristvalla, närmare angivet 
byn Blomkulla. För övrigt har Madesjö en sådan utsträck-
ning i norr ock söder (över 30 km.), att inom socknen torde 
rymmas betydande olikheter. Vidare har jag ett fåtal täx t er 
från K—a ock B—o (i "grov" beteckning) samt likaså en del 
o r d, tyvärr mäst "konstiga" sådana. De viktigaste fall, i 
vilka grannsocknarnas mål avvika från Kristvalla-målet, an-
1.0 Sv. landsmål 
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föras i uppsatsen. Slutligen har för jämförelse begagnats N. 
Linde r, "Om allmogemålet i S. Möre härad af Kalmar län", 
Ups. 1867. Ljudläran gäller här visserligen, enligt L:s egen 
utsago, huvudsakligen Torsås-målet (avståndet Kristvalla—
Torsås kyrkor är fogelvägen ung. 45 km.), men i ordboken 
upptages en mängd ord ock former från Madesjö. 

Kristvalla s:n ligger knappa 3 mil N.V. från Kalmar. Om 
storlek ock läge se skissen å s. 147. Socknen är företrädesvis en 
skogstrakt, tillhör "skojböjda" till skillnad från "lansböj da", 
slättbygden utmed Kalmar sund. Folkmängden uppgår nu-
mera (1910) blott till ung. 1,500 personer; ännu för 10 år 
sedan gick den väl upp till 2,000. Söcknen är nästan kemiskt 
ren från "civilisationens förbannelse": inga järnvägar korsa 
dess område, ej ens telefon fanns, ingen industri, inga böne-
hus, inga härrgårdar i egentlig mening. Dock kan man se 
av kyrkböckerna, att där i äldre tider kuinits en del "härr-
skap", militärer på sina boställen o. s. v. Årligen lämna skaror 
av yngre hemorten för att bege sig till Amerika eller till stä-
derna. De inflyttade äro få, blott en ock annan "norrländing" 
(personer från nordligare delar av länet). 

Kristvallabon brukar sin jord på hävdvunnet sätt. De små 
åkrarna ock de kärriga eller tuviga ängarna tillåta väl knap-
past användande av moderna maskiner. Om vintrarna köres 
timmer till järnvägsstationerna. Gårdarna äro oftast små, 
men vittna om välstånd. Riktigt fattiga finnas knappt. I 
religiöst hänseende är man mycket kyrksam av sig, frikyrkliga 
finnas praktiskt taget inga alls. 

Mitt huvudsakliga objekt vid undersökningen av socknens 
mål har varit bonden Pär Johansson i Räggekulla.. Han är 
född 1829 ock har, bortsett från resor "te Kalmare", hela sitt 
liv levat i sin hemsocken, där fadern ägde gården före honom. 
I Bäckebo är min förnämste föresägare f. d. skomakaren Nils 
Karlsson ("Nisse Maniel"), f. 1824, som likaledes levat där 
sedan barndomen. 

Till slut några ord om målets ställning gent emot viktigare 
skiljaktigheter mellan de syd- ock mellansvenska dialektgrup-
perna. Socknens läge är ju så till vida intressant, som språk-
gränsen torde gå fram i dessa trakter. Följande tablå anger 
de viktigaste skillnaderna mellan Kristvallamålet ock grann-
målen. 



Ung. skala 1: 500000. :0 

INLEDNING 147 

Norra 
Madesjö Kristvalla Bäckebo 

t" iy,, ingen 
ssmältning 

d:o d:o 

(,. saknas saknas 1  finns delvis 

j r J j 
ande n: boken b6/can böka böka 

sängen sc'egan sc'ega sc'ega 
Håkan Hhokan h&kan lukkan 

SUP, 

r, andra än 
kets 
la 

finns för 
det mästa 2  

a9 

finns 

saknas 

saknas 

saknas 

: 1 gårdarna [ gana gana g&Aa 
gatorna 1 

1 
 

giztana — 
galaAa 

.gatana gatana 

"r-ljud 

kakum. 

f-ljudet 
slutljud 

-t i st. 

diftong 
rikssprå 
Bestäm 
plurale 

1  Jfr dock § 26. 2  Jfr Linder. 
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Kvalitativ ljudlära. 
A. Buckaler. 

Målets buckaler äro följande: b, d, f, g, h, t, k, 1, (k 
sporadiskt?), ra, n, g, p, h, s, t, J,  v. 

b. 
b motsvarar regelbundet hsv. b. Ex.: 

bat båt ska b skabb katba kräfta 
d6bal dubbel Una binda skibubl "skrubb" 

b motsvarar hsv. p i: Ulla 'puffa, knuffa till', p&la bål 
'baggen', botel 'puckel'. 

d. 
§ 3. d motsvarar vanligen hsv. d, särskilt i uddljud ock 

ändelser. Ex.: 
du du dum dövstum Nåtla bjöd 
dixa dagar malada målad 1§0.4ad tjärad 
to,gla töjde holda höljde thocla trodde 

§ 4. d motsvarar stundom hsv. rd med 1. utan bortfall av 
det vokaliserade r. 
&dalt, årder hgda hörde ö(e)da gjorde 
ho_du hör du spöd_at sporde det 

motsvarar hsv. t i khad 'krut', tiala 'tjuta'. d står utan 
motsvarighet i kl4cla 'klöver' samt i afcbd 'affär, händelse', 
&do 'flor' (för ansiktet) ock lkb jämte vanligt 12a 'lie'. 

saknas: 
a) i absolut slutljud efter lång vokal, där d hör till 

Ex.: 
§ 5. 

roten. 
ve ved 
k lod 

adj. led 
sagt,...shfy,e Sankt 

Sigfrid (socken)  

se sed 
§e sked 
sme smed 
sto stod 
ho röd 

k bad 
ske/ymp Stämmeryd 

(by) 
bibov. bredvid 
anyva Arvid 

Större ullkarda. 
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b) intervokaliskt, då d hör till roten, Ex.: 
Ala rida 14a lada spcga spade 
viga vada m&fø Madesjö bila bruden 
blåa blöda bu(a) bjuda klep klåda 
keia kåda tuba träda sk å skada 
bli» blodig Ma träden 

Jfr kno (de) 'knåda (deg)', p51 (smn) 'göda (svin)', fo (dom) 
'hålla med mat, föda'. 

Hit höra även en mängd böjningsformer av under a ock b 
anförda ord. Ex.: 
ven veden ja röda pa_dcen tian på den 
smen smeden låana ladorna tiden 
Yn skeden vit,ana vridna ptc. sn  seden 
vibbt vridit, sup. 4,4t ridit, sup. Ma(4) leder 

Jfr så/ 'sadel', Utan 'luden', med ådal 'adel', ådal 'Adolf', 
ådan 'Oden', vilka väl få anses som lånord. 

Hsv. -d- + r: eget nog har jag blott formerna kåda 'läder', 
kdet, vdda 'väder', tAdet. Linder har "lär", "viljevär", "vär" 
vilka enl. prof. Lundell äro allmänt brukliga i Madesjö. Jfr 
härmed buka(n) 'bräder', sm:boh, 'smeder', st a 'södra'. I fåe 'far', 
mde 'mor' har d fallit redan i rspr. d står kvar i Udd 'heder', 
skla 'seder'. 

c) d saknas vanligen ffr vokal. Viktigare fall äro: 
1. i hsv. förbindelsen -nd(-) (genom assimilation med 

n). Ex.: 
blåna blanda böna bonde fa stanak, få tid 
h4a 100 pan pund hbna hynda 
teman, fnöske ioaht underligt san sand 
bånan bunden Mana nionde on ond, 

vidare Ashanes 'körande' ock så alla ptc. på -ande, -ende: 
Janas 'ridande' o. s. v. 

d kvarstår i ändelser i pret. ock p. ptc. av svaga värb. Ex.: 
hinda Mnda 'sände', tc'enda(y) tänd (tc'ene tänder); jfr § 3 
(dock heter det kana 'kunde'). 

Så även i adj. avledda med -ig: hiench 'händig', men /kåta. 
'randig'. 
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§ 8. 2. i hsv. 
tion. Ex.: 
gul guld 
yel gäld, skuld 
hålbal Harald 

Undantag göra 
'vald', vidare adj. 

g 9. 3. ofta i 
sinUt smedja 
/96a kedja  

förbindelsen -1d(-), likale&s genom 'assimila- 

ma mild a/i» aldrig 
skul skuld 61as ålder 
jpg köld ila elda 

värbalformer av typen Plda 'sköljde', veda(4) 
avledda med j'Ych vckl.oh 

hsv. förbindelsen -dj-. Ex.: 
via, va vidja tita tredje 
ma midja 

4. d s aknas stundom ffr s. Ex.: hdonimkan 'härads-
allmänningen', beska 'brådska', kip/ 'gödsel', hck_lbasikfe,?, 'härads-
väg', han is nita 'han ids inte', tis nok 'tids nog'. 

5. d s akn as i hsv. förbindelsen -dg-. Ex.: fn.aga 
fhag fh,a n.) 'fradga', g/0ga eg.) 'glödga'. Stadga är lån- 

ord fr. rspr. N. Karlsson sade härom: "Ordet fanns inte på 
min tid, men om jag skulle uttala det, skulle det heta staga". 
Jag har även hört stagda, som väl är individuellt. — Jfr även 
bmftgan brygden. 

I s ammans ä t tn i ng a r förhålla sig delarna, som när de 
stå ensamma. Ex.: 
vebo vedbod hanoks handyxa makkansghunt mark- 
40bIbun rödbrun gosint godjärtad nadsgrant 
hcelda hälgdag va(e)daa vardagarna 

f. 

Motsvarar i allmänhet hsv. f. Ex.: 
fik.a fradga. etta ofta ftet..k.a fluga 
Phdis bråka, föra ky,aft kraft lea lyfta 

oväsen Ne flera <el dräktig, "iföl" 
Pr finger. (m.) Pea flå vafla våffla 

Märk: styft styvt, deft dovt. 
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§' 13. f saknas: a) mellan två buckaler. Ex.: halt 'halvt', 
hc'elta 'hälften', tett  'tolft? (b4da). b) i hat 'haft',. Mal Adolf, 
&te 'efter'. Jag har antecknat keast,c§v 'lärft'; för "saffran' 
ståfh,an ock Apan. Båda äro kanske individuella uttals-
former. 

Anm. Om f för riksspråkets p jfr § 36. 

g. 
§ 14. g betecknar här både det främre ock bakre "g-ljudet". 

Det motsvarar hsv. g i följande fall: 
uddljudande ffr hård vokal 1. konsonant. Ex.: 

geclan galen gg gul gloma glömma 
gdo(4) gård &nal gammal gibus grus 
giö glo, titta glas glas gneela gnälla 

Jfr sve?,4ah, svågrar, minha magra (se § 76). 
intervokaliskt ock i slutljud, då rspr. tecknar gg. Ex.: 

hog(an) rygg(en) möga mygga tåga tigga 
mega) vägg(en) ceg(at) ägg(et) toga tugga 
Una brygga båga bagge bog imp. bygg 

långt g även ffr 1: ögla uggla, feg/a "kägla" (värb). 
Jfr f. ö. 

§ 15. g motsvarar b s v. v i 4gan (aga?) f. avigsida, 
"avan", svaga (jämte oftast svckal) svavel. För "navla" har 
jag blott antecknat nkal ock naval; likaså har jag blott sal 
sovel (sågel). 

g motsvarar rspr. -k i gink kork. 
g står utan motsvarighet i hogasinto hyacinter, valnwa f. 

vallmo. 

§ 16. g saknas (jfr vidare § 77): 
i hsv. adjektiv ock adverb avledda med -ig. Ex.: ha(t) 

rolig(t-, bli» blodig, nisth nyttig, kith "katig", itnld underligt, 
nusztsd bln,ka masurbjörksvirke, alm aldrig. 

i enstaka fall: } ~ha i morgon, po man på morgonen; 
nen någon, 22.6a några, no i bet. något, alls: - ds va 2.7ita no 
ihoht det var inte alls roligt; 
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mektila Räggekulla (by i Kristvalla), fasta f. förstuga, obet. 
pron. ma, da, sa mig, dig, sig: ma giv mig, sup. tag, dt, 
slat (jämte Mot o. s. v.) tagit o. s. v., pres.-former: se(h) 
säger. 

h. 
h motsvarar regelbundet hsv. h. Ex.: 

halm halm håla halka hus hus 
hun hund ho hö hel hel 

h motsvarar rspr. k i hitpa (potetta) kupa potatis. Märk 
även: slo-lubl slå ijäl. 

k, b'. 
"k-ljudets" båda artikulationer förekomma i målet. 

Här användes emellertid blott k. Märk dock, att efter målets ä 
samt i slutljud efter hsv. ö (väl målets b) k artikuleras på-
fallande långt tillbaka. Ex.: 
böka backe tak. tack stak stack 
mik° vacker dika& drack spn,ak sprack 
bok bock baan bocken hålean "hocken" 

k motsvarar regelbundet rspr. k. Ex.: 
kol kol kom kom cblo dike 
kikat taket b(jk(a) bok(en) vika vaka 
shaat skrikit sup. «k rik eka änka 
vika vika sUka steka låkan lakan 
st6ka stycke meka mycket läka lucka 
sek säck fek fick vaa vecka 
lek lock bek beck ~al nyckel 
kntv kniv • bok krok kvc'elo m. kväll 

k m o tsvar ar rspr. g i 4åka råge, nok (jämte no) 
adv. nog, bake4i bageri, båkon bagaren. 1.  mina anteckningar 
finnes jämte fila (kittla) även »dela. 

k st år stundom ffr i, så liksom i rspr. i kisa, 
lockord till kattor; vidare i kala kittla, beka "kånka", 

bära på. 
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k försvinner mellan två buckaler. Ex. (neutra 
av adj.): 

fast färskt, fost friskt, hz-mst hemskt, myt mörkt, stat starkt, 
Nst beskt, falst falskt. 

Däremot klokt klokt, kigikt frodigt (gräs o. d.). k saknas i o ock. 

1. 
Motsvarar regelbundet 

lan land foi,olan fogeln 
Ma solen blot blöt 
Ml köld 56e/a skälla 
Mo galge svålda svalde 
stgpa stolpe målan mulen 
mOlka mjölken halsan halsen 
jaseet/ca kälkar folk folk 

rspr. 1. Ex.: 
moln moln 
halm halm 
Ic(2/ kol 
bol böld 
ieha älgar 
dilan galen 
aln aln 

1 motsvarar efter huvudtryckig delab. vokal hsv. i 
uti följande ord: 
peela (— pejla) pärla eg ärlig saa soda' 
n4la märla j,9(p/ kärl kal Karl 
g4tc'ela sädesärla fiAh farlig 

Pär Johansson har i de fäin första orden 1 bildat något 
högre upp än i rspr., således närmare i. 

1 står utan motsvarighet i rspr. i: letpka 
anka, slinfktas skafföttes, piyalst pingst, skol stege. 

1 motsvarar r i salvit servett. 
1 står i tåla (— tida) tjuta. Linder har turla. Jfr hhk, 

Nka dyrk, dyrka upp ngt (an 14s). 
1 saknas: te till, kao(4) karl. Märk även vagn 

vilken, t4lsan tocken, håkan vilken. 

k. 
"Tjockt 1" finnes ej i målet, åtminstone ej hos medel-

åldern ock de yngre. Däremot torde de äldsta gubbarna i en-
staka fall uttala 1. Min föresägare, 80-åringen P. Johansson, 

Är väl lån från rspr. 
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tycks ha uppfattning om ljudet: "i min bandom sa di mökke 
söka". Detta skulle i så fall överensstämma med ljudets all-
männa tendens att retirera mot norr, P. P—n tycks tämligen 
säkert hava k i fall ss. bak balk, bjälke, ha?rm, hma holme: 
Vid artikulationen sättes dock knappast tungspetsen rakt upp 
mot gomtaket, utan längre fram. — I Madesj ö finns k med 
säkerhet i n te. I B äckebo däremot finns det hos de (samla 
otvivelaktigt i större utsträckning än i Kristvalla.• Så t. ex.: 

a?_,.), älg • 
bah bälg 

hedrma holme 
tn,fd-ka mjölken 

stgpa stolpe 
spok fena 

Även efter alveolar vokal, z, finns i Bäckebo mi1-  mil. 
F. ö. tycks en viss oreda äga rum, 1 ock k växla i samma 
ord hos samma individ. Så har jag av Nils Karlsson hört 
mik ock strax därpå halmil halvmil. Kvaliteten av k är 
även här olika mot vanligt k. — Övriga kakuminaler saknas. 

m motsvarar regelbundet rspr. m, där detta i målet ej 
ersättes av g (se § 35). Ex.: 
mil mil lam lamm hitinla ramla 
19h,171 orm tamt rymt f&mta fämte 
heimpa hampa hånial himmel gåmla gamle 

m står utan motsvarighet i skhmp m. skrubb (men skhnb 
grövre ullkarda). 

m saknas i kh4v/eg krympling, liten stackare, ,1,ics7ca 
ljumske. 

n.' 
§ 29. n motsvarar regelbundet rspr. 

not not 
lina  låna 
Afton afton 
Cktitn utan • 
inan undan  

(söla) fan v. skiner 
mitlavånta mul- 

vante 
nivba njure 
sen son 

n. Ex.: 

låkan lakan 
hålan hallon 
on ond 
t(kne tänder: 
gwant grant 
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§ 30. n motsvarar ofta hsv. rn (n): 
i orden 

ban barn kvan kvarn ,1,åna gärna 
ta span spjärna jana stjärna järna i huvudet 

emot pnta namn på häst jpana kärna 
xecnn gärning n järn 

i substantivens bestämda former. Ex.: 
hisan åkern neetenai nätterna teena tårna 
gåtena gatorna söman sommaren hcestana hästarna 

Hit hör även typen m&lan mjölnarn, klåken klockarn. 
§ 31. n står utan motsvarighet i rspr.: 

i de best. formerna bptan byn, fignan sjön; 
efter r 1. dess ersättningsvokal i ord avledda med -ing, 

där hsv. vanligen saknar n. Ex.: jpcenshopying tjänstgöring, 
enkoong rengöring.2  

§ 32. n sakna s, vanligen i ordslut: 
stundom efter m. Ex.: nam namn, .,cem jämn, neema 

nämna. — Däremot nåmna märka, sätta namn på, leemna, 
hamn, heemnas. Sömn är väl lån från rspr. ock användes knap-
past, remna finns ej. 

hos fem. subst. i best. form sg., stundom i plur. av fem. 
ock neutr. Ex.: scega sängen o. s. v., étja (— fflana) getterna, 
kåsa husen. 

i obest. neutr. pluraler av typen dika diken, stha strån. 
Best. form heter däremot dikana, stheina. 

Anm. Bäckebo har här formerna dika, stia, liksom van-
ligen n fattas i subst:s pluralformer. Jfr hcksta hästarna, ghåna 
grannarna, skrbeedeha skräddarna, lOsa lössen, cbgu äggen, bakahia 
bagerierna. 

Om Madesjö jfr s. 147. 
stundom efter g: dye dygn, ug ugn, vag vagn, best. form 

Vågan. Däremot pl. vågna; vidare hceen, lugn, loen lögn. I 
lagt lugnt faller väl n mellan två konsonanter. 

ndtha). 
2  Jfr Ta mm, "Om avledningsänd. hos svenska substantiv, s. 60. 



156 LINDBLOM, KRISTVALLAMÅLET 

stundom i pron. ho hon, ml min, dt din, si sin fem. sg, 
hon, mun, d, sm). 
B ä ckeb o har ho, num, dm samt plur. nikt, dia mina, dina, 

i enstaka fall: 
kim. Karin *lift« i går afton spcektöo inspektor 
miena medan (men go aftan god lsog,svM1iiiningsven,. 
tffig telning' afton) by i Kristvalla 

f. man på häst ~ha i morgon 
Märk stundom genitiver ss.: pukstas hitta  prästens hager  

klökos klockarens. 
g• 

§ 33. Målet har, liksom rspr„ "äng-ljud" med olika arti-
kulationsställen, men det tjänar till intet att göra närmare 
analyser, varför här blott användes g. 

§34. g motsvarar regelmässigthsv."äng-ljud".Ex.: 
dueg dräng kiteegla kringla dh,iegka dränka 
Aeg ring leteka tanke Ann rägn 
stc'ego stänger tiga tunga vagna vagnen 
(eya ängen ?nagla mangla lagt lugnt 

§ 35. g motsvarar hsv. m: 
ffr k: 2,: jegka te-at  jämka till det, yeka ömka, sagka-hOp 

samla ihop; 
i fann famn, ffigna "famna", hägna gärdesgård. 
s aknas i lölsa lunka. 

13- 
§ 36. p motsvarar regelbundet hsv. p. Ex.: 

pug pung g4pa gapa dmf+pa droppe 
kav kopp 5k29 skepp skepa släppa 

Anm. Även ffr t står p. Ex.: j jskpta, sl(e_pt, upt, 7cnaptr  
tåla tappade, kapten. I S. Möre står här ofta f, ock det torde 
kanske även förekomma i K—a, fastän jag varken hört det 
här eller i B—o. 

1  Däremot gh,en/tg omogen frukt; Linder bar gröling jämte 
grönling. 
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§ 37. p motsvarar hsv. b i pukel butelj, skkump skrubb, 
..sm.p snibb, flik, bida pe snipan Tilda (som bor) på snibben 
(den öppna platsen vid vägskälet). 

r. 
§ 38. "r-ljudet" är, där det i målet förekommer, dorsovelart, 

frikativt h. Det mo t svarar hs v. r i if. fall: 
när detta står uddljudande ock postkonsonantiskt. Ex.: 

40 röd haft raft, spö 408 ros 
dt a draga pkcest präst bud krut 
skkeedan skräddaren thet tråd 4,44a röra 

intervokaliskt ock i slutljud efter i målet k o r t, stark-
tonig vokal. Ex.: 
mak märr 9)49 orre vak värre 
måka märren spåka sparrar Jat kärr 
håka härre tak torr 

Efter lång vokal, t. ex. stae(5) starrgräs, buak borr, doeh, dörr, 
är r i det närmaste vokalis era t. 

intervokaliskt omedelbart ffr huvudtonig vokal. Ex.: 
fabakik fabrik bekcbta utdela natt- bkcenaki bränneri 
bakah,i, bageri varden ho,akeis Högerås 

Då det står inljudande i tryckstark stavelse f fr 2,z, k, 
v. Ex.: 

vita gnägga 
au arg 
125mat torget 
måkkan marknad 

skDkpa skorpa sakk särk 
,,akv djärv kvkp korp 
skakp skarp kmtv korv 
senda sörjde båkka björkträ 

vanligen intervokaliskt i ord av typen fetta, beeka, 4ka 
öra o. s. v. Artikulationen är dock ofta även här synnerligen 
svag, särskilt om ordet står i mera svagtonig ställning, ock 
ofta hör man km lära, fundM fundera o. s. v. 

§ 39. h motsvarar intervokaliskt stundom hsv. -rd- (4). Ex.: 
v.44a akta, taga hän- mgeka mjärde ,k6ha jorden 

syn till p.,ötta ( da) gjorde yha gärd.e 

by i Kristvalla. 
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bba be(i) börda lefit,a hägna' vådan i t. ex. de e 
firsp5,9 fjärde fot i va förr i värl- an detli vad vi lya 
kega karda den; dock även: 

h motsvarar hsv. g i 4,itga gunga (växt o. subst.). 
h står utan motsvarighet i rspr. i pcetog kätting. 

I övriga fall har h antingen försvunnit eller mer eller 
mindre fullständigt vokaliserats. I fråga om "r-ljudet" tillhör 
målet alltså helt ock hållet det sydsvenska dialektområdet. 

r är försvunnet i ff. fall: 
ofta i starktonig stavelse omedelbart före dorsogingival 

konsonant, som står efter lång, delabial vokal (jfr § 43 b). 
Undantag f fr d anföras ovan § 39. Exempel anföras under 1, 
n, s, t. 

ofta i böjningsändelser ock i svagtonig ställning i övrigt. 
Ex.: 
spjea springer 
ökan åkern 
vintan vintern 
gejtana gatorna 
Rovan hammaren 
åtta under 
dla(4) äldre 

c) städse i 
pcspan päron 
j,s4an tjuren 
nja(h) myror 
skålctan skolläraren  

salica säker 
Mda tjuder 

tpe djup 
he»a skriker 
lutstana hästarna 
Inikana böckerna 
sh.iedan skräddaren 

spat spåret 
kat leret 
Man haren 
ecsicfpn avskuren 

§ 43. r har vokaliserats 
fall: 

a) i slutljud av enstaviga 
sfie syr fde far 
da dörr föe for(o) 
hcie hår 

$#a syror 2  
ho ärter 
Wega(h) längre 
möpt magert 
biske besk 
n(ve näver 

Ex.: 

rspr:s förbindelser r + n, r r, r t: Ex.: 
fikaN faror 
hdat håret 
skitat skurit 
bitat burit 

e, v eller a) i följande 

ord, då föreg. vokal är lång. 
st6e stor 
?fm djur 

gärdesgård. 2  Rumex. 
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Så även -rd (jfr ovan) i slutljud: Mak, eller bo bord. 
b) i starktonig stavelse omedelbart före dorsogingival kon- 

sonant, om föreg. vokal är labial(iserad) (o, u, o, a), lång. Ex.: 

ken horn jpoat kört hat håret 

knda hörde hovn hörn vanta vårta 

movs mors /mat hört 
Sammansättningar (avledningar) förhålla sig som 

enkla ord. Ex.: haapsk hårfläta, ?yevcen djurvän, boasben 

bordsben, stoelek storlek. 
Om nu nämnda r-vokal alltid bör tecknas e eller 

stundom v eller a, torde vara svårt att avgöra. Även där en 
sådan vokal ej av örat uppfattas, förekommer otvivelaktigt 
någon sorts glidljud. r genomlöper i målet tydligen en ut- 
veckling. 

s. 
s motsvarar regelbundet riksspråkets s. Ex.: 

sova sova »sal rissel, såll slakta slakta 
sten sten svaa svår h4sa husen 
sme smed eespa aspvirke ksa lösa 

§ 47, s motsvarar rspr r i vicskan (jämte veckan) varken, 

måskan murken. 
s motsvarar hsv. f i vysa vyssja. 
s saknas i hisko skridsko, båtal bisal) betsel. 

§ 48. s motsvarar hsv. rs efter kort vokal samt efter lång, 
om den ick e är labial. Ex.: 
kos kors 
las Lars 
1u5sal hörsel 

vast värst 
pcbsan Pärsson 
fest först 

fvst färskt 
pal yrsel 

5. 
§ 49. 5  motsvarar regelbundet 

5a1v själv heefa hässja 
Jaa skata jat stjärt 
jle sked • hkfa ryssja 
Wal skyffel Man sjutton 
54ta skjuta Oga sjunga 

(hund)koja. 

riksspråkets f. Ex.: 
pn skinn 
Ola skjorta 
bkia stia' 
Fela stjäla 
Ona stjärna 
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5  motsvarar hsv. $ i Sefånt sergeant. 
s + k motsvarar hsv. f i meenska människa ock skot sköt. 
s + t motsvarar hsv. f i stcelpa stjälpa. 

Pär Johansson har ofta f-ljud i riksspråkets för-
bindelser sn, et: Sta stå, hoft rost, vaft värst, Snilla snyta. 

§ 52. 
h. tig 
tim tiga 
hikat huset 
skåtat skjutit 
vet vett 

t. 

.,e3f,ka gyttja 
k tog 
Mia tåla 
g4lat galet 
kåstat kastat  

blot blott 
/tota flytta 
het tät 
gåta gata 
mata matta 

t motsvarar i regel riksspråkets t. Ex.: 

t motsvarar affrikatan ö i kgda tjuta. Jag har också 
antecknat tyla, Dock är även j§ittta allmänt.' 

t motsvarar hsv. s i neetla (neetal) nässla, våtla (våta') vassle 
(men sbsla, 

t motsvarar ofta riksspråkets rt. Ex.: 
bvt bort byta borta 
våkat vackert åta ärter 
.kåta järta kåta karta 
måta Märta målat magert 

För halka har jag antecknat hålla (individuellt?). Bruk-
ligare är dock halka 1. hala. 

t motsvarar d i vissa namn: »hat Rickard, könhat Konrad. 
(Däremot är ,kekhad Gerhard ett tydligt lånord). 

t faller inljudande framför s. Ex.: 
Nol betsel 5us skjuts Såsa skjutsa 
_ylas plats las låtsa svea-thöp svetsa ihop 

§ 53. I Bäckebo faller t regelbundet i supinum 
av starka värb: beta bitit, rea ridit, fala fallit. I Ma d e.s j ö, 
varifrån jag dock endast har anteckningar från den nordligaste, 
mot Kristvalla gränsande delen, kvarstår I i de flesta fal1.2  

1  Linder har turla. 
2  Linder upptar för hela Södra Möre härad endast t-lösa forraer. 

sölsat sockret 
SO stjärt 
vrklat vädret 
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19. 
Affrikatan j, motsvarar regelbundet riksspråkets 

"tje-ljud". Ex.: 
104a tjära 1§04ka kyrka bseptla få kattungar 
j„syv tjuv pricysa tjuga jce blåsur (mjölk) . 

Jämte det regelbundna jpitla kittla har jag även hört sitla 
samt kila. 

V. 
v motsvarar i de flästa fall riksspråkets v. Ex.: 

vet vet hOV röv tya två 
svåla svala vma vrida tv tuva 
tvieta tvätta vaa vada hbval hyvel 
lava lova visan beskaffad miega flå 

Om g för hsv. v jfr § 15. 
v motsvarar hsv. g i kibåva (jämte hina) krage, gnåva 

(jämte gn4a) gnaga, ståva stuga. 
v saknas i a av, ,ben revben, lita pojkslyngel, luver. 

B. Vokaler. 
I Kristvalla-målet finnas följande vokaler: a, a, e, a, z, i (), 

o, e v, u, ii, y (y), a, ø, o. 
a. 

a förekommer i målet både kort ock långt. 
Kort a motsvarar regelbundet riksspråkets 

å', där detta i målet ej företrädes av a, a eller e, a: 
a) i starktonig stavelse. Ex.: 

i4i aldrig hamn hamn skam skam 
balk bark go-val gå i vall kåfa kaffe 
våla vassla hals hals båga bagge 
kåta katta stat& stark nani namn 
hat hatt åbaha abborre hånipa hampa 
kåna kanna valp valp halt halt 
bag balk fika flaska va4 varg 
lågAscfl laggkärl skaft skaft kly,åba krabba 
11 Sv. landsmål 
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b) i icke starktonig stavelse: 
i upptakt. Ex.: 

kalas kalas a0 adjö va-fdla vad befalls 
mah,i Maria kapUn kapten magasin magasin 
fabakik fabrik makaOh major gadin gardin 
gadist gardist ma§in maskin 

efter huvudton. Här märkas särskilt de fall, då å mot-
svarar suffig. artikeln -an, detta alltid hos fem. subst. i sing. 
ock stundom i plur. samt i plur. hos neutra på konsonant. Ex.: 
hipia höna(n) 
4a röda 
bita bita 
lidia lydiga 
4hdia rediga 
kikast rikast 
kåstada kastade  

Mman(a) hemman(en) 54ana sjöarna 
klöka klocka(n) Oka jorden 
Åra öppna saa solen 
böga bygga yhsa gässen 
mchna medan hasa husen 
stiyana stugorna taka taken 
Usla hästar dika dikena 

Anm. I B äckeb o står a för -an i typen klöka, håka. 
Obestämd form heter däremot klöka, håka. Jfr härmed plu-
ralerna hcesta ock heesta. 

§ 61. a motsvarar rspr. ä, när detta står framför apiko-
alveolar. Ex.: 

j'at stjärt 
vak värre 
vakk värk 
maka märke 
sånbakk Sandberg 
sakk särk  

hata Härta 
snak,ka snärja 
,..akv djärv 

ta järta 
vana värja 
fau färg  

åta ärter 
hata härre 
vad värst 
måta Märta 
Jat!. kärr 
åka plöja 

a motsvarar hsv. slutet a i 2cinsan Janson, can aln; 
hsv. o i grundtalen 13-19: treetan o. s. v. 

Märk även salvit servett, afån auktion. 

Målets långa a motsvarar riksspråkets ä, då detta 
står framför (explosiva) apikoalveolarer.2  Ex.: 

1  med årder. 2  Om undantag ffr i se § 23. 
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jana stjärna 
ihn järna m. 
g,?cmg gärning 
vådan världen 

snat snärt 
alun värja i 
åna gärna 
håndel fjärdedel 

Moig kärna (m.) 
/Ona kärna (L) 
an järn 

svålx,),a svärja 

 

Långt a motsvarar rspr. slutet a framför ?, i dithot dragit, 
tåkat tagit, slåiat slagit (jämte dhat o. s. v.). Märk även gålan 
galen, kvan kvarn, dånat Daniel. 

a. 

a förekommer både långt ock kort. 
Som långt motsvarar 

dock ovan). Ex.: 
Mal Adolf hår hage 
mat mat dåa dagar 
a/ al håen haren 
gala gala ma mad 
ban barn smal smal 

Märk ar ärr. 
a motsvarar riksspråkets korta 

vanligen framför st. Ex.: 
fast fast hast hast 
gast gast kåsta kasta 
men /hast rast. 

alltid ffr k + konsonant. Ex.: 

det regelmässigt rspr. slutna a (jfr 

måla mala 
fåat farit 
klina klarna 
håva krage 
låkan lakan 

öppna a i många fall: 

bast bast 
mast mast, 

tak tack slakt» slaktarn takt takt 
stak stack våkta vakta nåka nacke 
saks sax båka backe aks ax 
valss vax spbak sprack såkta sakta; 

f fr g + konsonant. Ex.: 
hak hank skak skank (ben) lågka anka 
dAagk drank fagn famn måla mangla 
ågngh, agnar stagk stank bagk bank; 

ofta ffr ursprung!. mb, Id, nd. Ex. 
ban band ban brand kal kall 
/an rand lam lamm san sand 

Jfr Linder s. 192. 
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a motsvarar hsv. slutet a i enstaka ord: kåta karta, 
båkta bakte, kålsan Karlsson, håna havre. 

Märk sta starr och kål(t)a Kalle. 

e. 

e motsvarar regelbundet hsv. långt e. Ex.: 
ek ek speol spegel se,kla segla 
ben ben giy,epa grepe stal stege 
de deg sme smed leva leva 
ve ved samt 

i stavelse före huvudtryckig stavelse. Ex.: 
5e5ånt sergeant vänlig, ned- beuåta ge nattvarden 
4e,giba regera låtande bevis bevis 

Målets e motsvarar rspr. i uti perf. ptc. ock ofta i 
supinum av st. värb kl. I. Ex.: 

sktat slitit båtat bitit sk4O.vat skrivit 
cln,ban driven ib,at ridit v4Oat vridit 
g4dan, gripen s1c4åkat skrikit 5ånat skinit 
vacitt vikit sktat slitet 

Så även i Madesjö ock Bäckeb o.i Former med i i lik-
het med rspr. förekomma dock också. 

Kort e (troligen med längre fram liggande artikulation 
än riksspr. h) motsvarar rspr. kort i f fr labialer, den-
taler, dorsokakuminaler (k, g, g) samt ffr r. Ex.: 

klåpa klippa 
skökstepa skogsrå 
men min 

ått a vifta 
tårna timme 
såta sitta 
ståla stilla 
menst minst  

me t mitt 
gnåsta gnista 
laga ligga 
clhålsa dricka 
spka spricka 
Pga finger 
åsabvg, Ingeborg 
b4ka björkvirke  

/41ca lärka 
slopa slippa 
ser sippa 
Ååtta sa gifta sig 
håmal himmel 
save silver 
54,ka skilja 
spåna spinna 

1  Jfr Linder s. 23 f. 
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spåla spilla Akta sikta l (med Ich,bpleg liten stackare 
måsta mista gevär) vån.vai virvel 
/åda lista h,eg ring våhka virka 
tåga tigga h,åga ringa 

Anm. I skrift ser man ofta stavat Krestvalla, Krestin (Kri-
stina), gefta sig o. s. v. I de två första orden (ock i allmän-
het ffr st) är ljudet för övrigt mera öppet, närmar sig ce, var-
för jag är tveksam, om det är bäst att använda e eller cc. 

I Bäckebo synes mig i dessa fall blott förekomma /. 
Made sj ö överensstämmer med Kristvalla. Otvivelaktigt 
förekommer dock även i dessa socknar / jämte e. 

a. 
Målets a motsvarar samma ljud i rspr., där detta 

står i otryckig eller bitryckig stavelse. 
a förekommer vidare allmänt i många ot ryckiga 

eller b it ryckig a stavelser, där rspr. har andra vokaler. Ex.: 
låkan lakan peean päron gåmal gammal 
påstan pastorn Rant fånig kan ögon 
håman hammaren döktan doktorn n#pan nypon 
stina Stina skömakan, skomaka- altan afton 
flikah, flickor ren stiwar stugor 
nia nio söman sommaren 

1, /. 
i förekommer väl endast långt (eller halvlångt) i 

målet ock motsvarar då rspr. långa i, utom• där detta 
står i perf. ptc. av starka värb (jfr e). Ex.: 
bita bita v4a vrida khestin Kristina 
h,ike rik sia sida sm/ smida 

/ motsvarar rspr. é i si se, thi tre, dt de. 
I starktonig stavelse tyckes / med mer eller mindre 

framgång tävla med e i ovan (§ 69) nämnda fall. Så sär-
skilt f fr dental. Ex.: 
mg mild jin skinn Una binda 
mn vind sk/ sill bhn blind 

1  Men sikta mjöl = sceva. 
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ersätter dessutom i huvudtryckig stavelse ffr m riks-
språkets korta i < fsv. långt 1. Ex.: 

hm lim 41nifbest rimfrost 
giiza grima 

vidare (växlande med e?) i ändelserna -ig, 

titta timme 
shty stim 

§ 74. 'b finns 
-ing. Ex.: 
lukh hastig 
clid_ch duktig 
c/44/pg drottning 

Märk lcait, ekar,  

åk. åtting. 
4bh rolig • 
di3.4- dålig 

sg. fk. 

tgang gärning 
båbehg bålgeting 

tinder k, innefattas här även j; med ett ord riksspråkets 
"j-ljud". 

•k motsvarar regelmässigt riksspråkets j. Ex.: 
?, a jaga shua sörja hip,a fjärde 

kg/ jul kok gök fåha skilja 
)fgval djävul kåna gärna lind höjd 
mkgk Mjölk • kitta gjuta ,k t get 
sminip smörja ha höja kein järna 

k, motsvarar rspr. g i alla ställningar utom de i 
§ 14-16 samt § 59 angivna. Ex.: 
Nol fågel tce0 tiggt st segt 
401 tygel shia segla bokt bryggt 
svet),4an, svågrar boptig byggning 

Där enligt ovan givna regler målet ljudlagsenligt skulle 
haft k, för rspr. g, saknas ofta detta k. Linder säger (s. 7), att 
i S. Möre (med undantag av Torsås) "råder mycken osäkerhet 
i fråga om detta bokstafsljud (g). Vanligen har g i slutet av 
ord eller mellan vokaler antingen bortfallit eller försvagats 
till j, t. ex. b6 1. böj bog". Även ett flyktigt iakttagande 
torde dock föra till den slutsatsen, att här finnes en viss lag-
bundenhet. Så saknas ,k regelmässigt: 

a) i absolut slutljud i en del enstaviga värbalformer: to tog, 
dt ho drog, k tag, sce säg; 
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b) stundom intersonantiskt, om föreg. vokal är kort eller 
halvlång: tia tiga, tia tiger (v.)1, nia niga, pia piga, kvia 
kviga, via viga, vida vigde. Därjämte förekomma även for-
merna tiffl, nia, vha, pha, v4da o. s. V. 

2. saknas i put&l butelj. Märk även milta mjälte. 

o. 
o förekommer i målet både långt ock kort. 

Det mot svarar regelbundet riksspråkets slutna 
cl Ex.: 

köa kon bol bog blönia blomma 
sto stod hoen horn böna bonde 
sola solen sölsan socken böda bodde 
boa bron skok, skog ),Qt gjort 

o motsvarar oftast hsv. öppet u ffr g (jfr u). Ex.: 
ko g kung fögka sjunka fögda sjöng 
,o'g ljung bögka bunke löga redan 
jöna sjunga lögka (löka) lunka 

o motsvarar ofta hsv. öppet u ffr k, g. Ex.: 
ögla uggla saga sugga bökat puckel 
glog glugg tåga tugga bökla buckla; 
höga hugga 
men: sicka sucka, spikat spruckit, dhålsat druckit (jfr' u). 

e. 
Detta ljud förekommer både långt ock kort. (Om e i svag- 

tonig ställning se under h § 42). 
motsvarar regelbundet hsv. 11.-ljud (tecknat å, o) 

< fsv. 6 ock ii. Ex.: 
sbnan sonen hel hål knQ knåda 
lev lov fiol fogel tga tåla 
fte råg ska sova bg2la båge 
kel kol• /Åka råge sp(99/1, spår 

i  tiga är lån från rspr. 
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Anm. I Ma desj ö synes mig ljudet mera öppet, med drag-
ning till 8. Lundell tecknar dock här o. B ä c ke b o åter 
överensstämmer med Kristvalla; möjligen är ljudet här litet 
mörkare, närmar sig a. 

§ 82.. Långt o mo t s v ar ar slutligen hsv. 6 i en del 
ord. Ex.: 
clsapa droppe i ina i morgon ska_ta skotta 
inbsa mosse flata flotte lok lock 
balas brottas 

a mots var ar regelbundet hsv. 6 < fsv. o. (Om 
undantag ffr h se § 87: 1; jfr även u.) Ex.: 
halma holme fkost frost /ot lott 
folk folk afta ofta hot brott 
stal_pa stolpe loft loft lånta komma 
holm Holm os oss samma sommar 
döpa doppa skot skott kapas koppar (me- 

tallen) 
Anm. 1. Ffr k är jag tveksam, om man bör använda o 

eller e. Prof. Lundell anser, att o alldeles saknas i dessa 
dialekter. För Mad e sj ö har jag också skrivit såkan rocken, 
stek stock, klaka klocka, o. s. v. I Kristvalla ock även i 
Bäck e b o tycker jag mig däremot finna o: stok, pok etc. 
Kanske skulle en noggrannare undersökning även här giva e. 

Anm. 2. Linder har lagt märke till detta ljud (s. 4, 3 0— 3 ), 
men hans framställning förstår jag inte. Den torde delvis 
vara felaktig på grund av dåtidens bristande beteckningssätt. 

o motsvarar regelbundet hsv. öppet u (< fsv. u : o), 
om labial konsonant följer. Ex.: 
stab? stubbe hampa rumpa semi) sump 
Halm klubba ~al dubbel stomp stump 

I B äck e b o tycker jag mig här hava hört stod, stomp 
o. S. V. 

synes regel b. motsvara hsv. kort å < fsv. ii. Ex.: 
bta åtta sol såll spacl_a spådde 
blot blått mo t mått spot spått 
vanas vändas vol vått håla hålla 
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Även här synes mig o växla med e. Möjligen spela akcent-
förhållanden här en roll, varöver jag i brist på exempel ej 
vågar yttra mig.' 

e motsvarar stundom hsv. o, då detta står ffr supra-
dental: fest först, Mott törstig, fett förr, mot mört. 

v. 
v bör väl snarare räknas till "a-ljuden". För jäm-

förelses skull placeras det här. Det torde förekomma i målet 
i ff. fall i ett fåtal ord: 

v motsvarar ibland hsv. 6 ffr h + konsonant. Ex.: 
kvm; korv kvil,p korp ~MO mormor 
im, torr ivhv torv bvt bort 
vika orka hyn korg svil,), sorg 
tv4p torp vhd orre (jfr u, § 91 ock 92). 

Bäck e b o har här a: tarp o. s. v. 
v motsvarar stundom hsv. ö (< y), då detta står framför 

supradental. Ex.: smbna smörja, spbp spörja, shwt sörja, 
biitt,p börja. 

Bäck eb o har även här a. 

u. 
4 88. tt förekommer i målet både långt ock kört. Långt 

u mots varar regelbundet samma ljud i rspr. Ex.: 
fr,r,k fru ,likka ljuga fgc tjuga 
hus hus ykke sjuk bin brun 
bidra bruden ,1/2:lah mur 

§ 89. Kort u motsvarar ofta hsv. öppet u: 
ffr g (jfr o, § 78 ff.): 

pug pung tåga tunga i‘ga unge 
tu e tung liga lunga (jämte åga viss mängd hö 
ug ung loga) 

ibland ffr s: påsta pusta, ,kusb ljuster, ),Aska ljumske. 

Jfr Tis eliu s. Fasterna-målet, § 60. 
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u. 
to förekommer både långt ock kort.' Här tages blott 

hänsyn till u-ljudet i huvudtryckig stavelse. 
Kort a motsvarar regelbundet hsv. öppet u (utom 

ffr B). Ex.: 
ul ull hun hund dum dum 
butik burk Lans brunst stun stund 
gul guld luft luft 

Så även f fr k (jfr o), särskilt hos ptc. av st. värb: stålsat 
stuckit, dtbålrat druckit, sph,åkat spruckit. 

Kort u motsvarar hsv. o < fsv. u : o i en del ord: 
spåta spotta sun* sork bi.5kup biskop 
kåta kosta måtta morra gutl,k kork 
husk brosk båtan botten hu/ troll 

Märk hu l höll, måga mygga. 
Långt u motsvarar hsv. slutet u < fsv. u : o. Ex.: 

flina fluga sthåkat strukit Nitat flutit 
målat mulet snzålah, smulor gig gul 
bikat burit håva huvud Ulan luden 

Det är stundom svårt att avgöra, om man har att göra med 
u, e eller 8. 

Långt u motsvarar hsv. ö i pret. av värb av typen 
flyga, flög o. s. v. Ex.: flu,k flög, nus nös. 

Liksom många av nu nämnda ord tydligt uppvisa 
långt u, finns det åter andra, som mer eller mindre närma 
sig e, ock det är ofta svårt att avgöra, vilket ljud det är 
fråga om. Linder, som återger ljudet med 6, karakteriserar 
det träffande som "ett orent vokalljud, vars uttal påminner 
om fr. ou ock nht. u, uttalade med en dragning åt e." 

Mades j'ö synes mig i dessa fall ofta ha dragning till e, 
medan Bäck eb o åter oftare synes ha rent u. 

1  Att öppet u finnes långt i många fall, påpekas ej av- Linder. 
Bland sina exempel har han dock "muen mogen". 
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y, Y. 
Båda dessa typer torde förekomma i målet, y då 

representerande dess långa, y dess korta y-ljud. Jag anser 
mig dock ej för närvarande i stånd att uppdraga några gränser 
ock använder här blott y. 

y motsvarar regelbundet hsv. långt y. Ex.: 
by by lysa lyse smiya smyga 
bgnan byn lchtm krypa civ& dyr 

Kort y motsvarar hsv. utom i § 99 nämnda fall. 
Märk jyyv tjuv, sp4gya springa, Aan öppen, Ana 

öppna, Ahceda unghästar, Anat ungnöt. 

a. 
a förekommer i målet långt ock kort (till a i svagtonig 

ställning tages ej hänsyn). 

Långt a mot svarar regelbundet hsv. ä-ljud < 
fsv. a. Ex.: 
gata gåta ggs gås vitala vårta 
nal nål hae(4) hår blezsa blåsa 
mana måne ge) gård g4g grå 

Anm. Bäckebo har också långt a, Made sj ö däremot 
har ao (au?). 

Kort a motsvarar ofta hsv. ä, då detta står ffr 
.m(b), Id, nd. Ex.: 
ban band lam lamm /han rand 
kal kall han brand san sand 
kam kam an and 

Däremot lan land, blåna blanda m. fl. 
Märk &lan ollon, latta karda. 

e. 
ce är vanligt sydsvenskt ft ock finnes både långt ock kort. 

ce motsvarar regelbundet hsv. ä, utom då 
detta står ffr apiko-alveolar konsonant (jfr a). Ex.: 
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»een,a tjära 
utscka utsäde 
'hcpl ijäl 
vcp väg 
lksa läsa 
14(4)a bära  

leesat läst 
fett, i vceha (vadan) 

förr i världen 
le§ta läte 
nckve näver 
feela stjäla  

th,a3 träd 
f(Wais fähus 
fAda fjäder 
sicka släde 
eetat ätit 
veeta väta 

Kort w motsvarar regelb. hsv. kort ä-ljud, utom 
då detta står ffr apikoalveolar (§ 61, 63). Ex.: 
tv&tct tvätta ielea/ äpple syMia svälja 
jkilc stjälk yzCEM jämn eenavcent upp- ock 
bcek bäck steel,pa stjälpa nedvänt 
bceh bälg bceek bänk steeka släcka 
viena vända ty,wen rägn jcest gäst 

ce torde stundom jämte e stå för hsv. i (jfr § 69). 

ce motsvarar rspr. å i lama låna, kela låta. 

0. 
Något för målet synnerligen karakteristiskt är dess 

ö-ljud, i det kort, öppet ö (e) nästan alldeles saknas ock 
ersättes av o, som förekommer både långt ock kort. 

ø motsvarar regelb. hsv. långt, slutet ö (und. § 94). 
Ex.: 
kiciaok kaffegök håna höna fOct föda 
blot blöt hok hök seetafkol sidobräde 
byt öga Osta öste på en sätervagn 
kista löste ok (mask.) ök (Madesjö 54) 

Anm. För alla tre sooknarna har jag dock antecknat gibet 
gröt, g4on grön, pont grönt; för Mad esjö även /ov löv, 
9 röd, ino/ mjöl, n/ öl. Denna växling förekommer även i 

riksspråket (Noreen, Vårt Språk I, s. 510). 

Långt o motsvarar regelbundet hsv. långt öppet 
ö (a) ffr apikoalveolar (jfr e). Ex.: 
;94a öra fOcla förde ho« hört 
Mda körde båda börda snha 
ffisa föra hkh,a höra fod skörd 
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Detta torde vara ganska märkligt, då ju r annars gärna 
har öppen vokal ffr sig (jfr a). 

Anm. För snöre ock björn har jag antecknat både o ock o 
(jfr Vårt Språk I, s. 511 med not 5). 

Långt motsvarar stundom rspr. kort ö (fornisl. öy) 
ffr bina böja, kka töja. 

Långt o motsvarar rspr. e i Oka eka, Oman, igenom. 
Märk även mo mycket. 

0. 
o förekommer tämligen sparsamt som representant 

för motsvarande riksspråksljud (jfr o). 
Däremot står kort o regelbundet för riksspråkets 5% 

ffr k, g samt ofta annars, då det senare kommer av fsv. . 
Ex.: 
Mita lyfta 926/sal nyckel t&lsa tycka 
sta(i) syster bod bygd bOssah byxor 
hog rygg fl6ta flytta bka bygga 
olcs yxa bbta bytta Mla hylla 

.Anm. Bäckebo har här y som i hsv. 

Diftonger. 
Frånsett förbindelse med finnas diftonger endast 

i de fall, där h vokaliserats efter lång vokal. Vi få sålunda 
a2, of2, ao o. s. v. (eller ao, oo . . .). Se under h. 
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Några visor och melodier. 
Upptecknade av G. BLADINI. 

I Sv. landmil. VII. 7 förekommer en uppsats av V. CARLHEIM-
GYLLENSKJUD: Visor ock melodier, som jag nyligen fick se. Visan 
»från norra Sverges land» e. 44 lyder enligt min uppteckning sålunda 

En visa vill jag sjunga om Sveriges norska gräns 
som nyligen har timat här i norden; 
allt om en ungersven, som dödat har sin vän 
allt för en sådan kärlek här i norden. 

 
han fann en främmande därinne 
i famnen hos sin vän, då blev han värre vred 
ock bröt uti ett oupphörligt sinne. 

Sen gick han ut i farstun ock där en yxa fann, 
ock utan skonsmål han dem båda dödar. 
Han högg två hårda slag, ock blodet strömmar av. 
Då betogs han av stor ängslan i sitt sinne. 
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Då börjar han ock gråta ock ville sen gå ut, 
men dörren hölls igän av andra gossar. 
Då vänder han sig om ock genom fönstret sprang 
ner till sjön ock genast båten lossar. 

Sen tog han upp en klita ock skrev på båtens stam: 
Jag orkar ej i världen längre leva; 
ty vännen döder är, ock jag har ingen kär. 
För synden svår, ja blott för den jag bävar. 

Sen gav han sig utföre mot böljorna de blå 
ock igänfanns med sammanknäppta händer, 
Ty kärlek den gör sorg ock en förtidig grav. 
I unge män hav händelsen i minne. 

»Gubben bygger på badstutak» s. 92 lyder sålunda: 

Gubben bygger på bastutak, 
han bygger med stenar ock haller, 
ock in kom kärngen ock var så gla 
jag tror min gubbe han faller. 

Ock gubben faller å bastutak, 
han for i fämton stycke, 
ock in kom kärngen ock var så gla: 
Jag tror att det var min lyeke. 

Gud vare lov, nu är min gubbe dö, 
nu får jag fläte mitt hår i kranse. 
Så .skaffer jag mej en speleman, 
så speler han, när jag vill danse. 

4. Nej ingen speleman vill jag ha, 
han har så mångtonig läte, 
hällre vill jag en skräddare ta, 
så får jag nätta kläder. • 
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Nej ingen skräddare vill jag ha, 
han får så mycket bygge ock lappe. 
Häller vill jag en skomakare ta, 
så får jag nätte klacke. 

Nej ingen skomakare vill jag ha, 
han skär i läder ock skämmer. 
Hällre vill jag en bondson ta, 
som bruker åkrar ock änger. 

Nej ingen bondson vill jag ha, 
han har så mycke att göre [gödell 
Hällre vill jag en klockare ta, 
som sjunger opp de döde. 

Nej ingen klockare vill jag ha, 
han får så mycket sj unge ock gape. 
Hällre vill jag en prästman ta, 
så får jag ostekake. 

Nej ingen prästman vill jag ha, 
han får så mycke prädike. 
Hällre vill jag en greve ta, 
så kommer jag opp bland de rike. 

Nej ingen greve vill jag ha, 
han får så mycke bocke ock buge. 
Hällre vill jag vara allen 
ock sitte själv i min stuge. 

Har jag loge ock har jag korn, 
nog får jag den som kaster. 
Ock skull' jag inte bli gift i år, 
så kan det alls inte haste. 

(12. Grannas doter gifte sej i år, 
men jag ska vänta te åre. 
Ock nog vet jag, var den gossen går, 
som bär det knollriga håre.) 
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Hos Thomasson: Visor från Blekinge, Sv. landsm. VII, förekommer 
en visa, som jag har upptecknad efter en gammal fru, född i södra 
Östergötland, ock lyder visan sålunda: 

fr-ii .  
Jag går i tusen tankar 
ock ser på den jag ej kan få, 
som här på jorden vankar; 
stor sorg det vara må. 
Stor sorg, som jag i järtat bär 
för dig, min vän så kär. 
Ock alla falska människer orsaken därtill är. 

Men om jag finge skåda 
ditt ansikte, din ögon blå, 
ock om jag finge komma 
på stället dit du kom, 
då vore jag visst lyekelig 
ock fri från sorg ock kval. 
Den dag kan aldrig komma, som gör mitt järta glatt. 

I blomsterlunder gröna 
i ödemark, i villan skog 
jag sörjer mig till döda, 
om jag dig ej kan få. 
Men kunde du försäkra mig, 
du har en stadig tro, 
är du den bästa människa som finns på denna jord. 

Nu slutar jag min visa 
ock bjuder dig ett ömt farväl. 
jag orkar icke skriva 
ty pännan går ej väl. 
Min hals är hes, min strupa torr, 
mitt öga fullt av gråt. 
Men Härren Gud i himmelen han gör mitt järta glatt, 
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Efterföljande ballad i stil med de föregående är upptecknad: 

Det lyser ett bloss både höst ock vår 
var eviga kväll ock vart eviga år 
så blekt uti dimman på svartan sjö 
ock flämtar på ensliga strandens ö. 

På stranden där ståndar ett adeligt slott, 
sen Folkungatider så gammalt ock grått 
med väldiga murar ock fönster mång 
som dagar i året den tid så lång. 

Ock Stjärnorp 1  så heter det adliga hus 
med gammaldags [murar] av sten ock grus, 
med manliga armar uppmurat ock byggt 
ock står i evärdliga tider tryggt. 

Ock Roxen så heter den svallande sjö 
där finnas ej holmar, där finnes ej ö. 
Tre rinnande vatten var timme ock stund 
där stöta tillsamman ock stifta förbund. 

I forntiden var där vid gården en man 
ock Stjärnorpafiskarn så kallades han. 
Han rodde i glänsande vassen sin båt 
båd dagar ock nätter så våt, så våt. 

Han fångade ålen på silverrev 
ock gäddan i lönliga snaran han drev 

[här svek minnet en stund] 

Så blev uti borgen på glänsande fat 
av svenner frambåren den kräsliga mat, 
ock främmande gäster vid härskapets bord 
de talte om fiskarn berömliga ord. 

1) Beläget vid n. v. stranden av sjön Roxen. 
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Skön fröken en natt genom fönstren såg 
från höganlofts bur ned på villande våg 
på undersinne ock tankar så rik, 
hon såg på den ensliga fack lan på vik. 

Då kommer en jungfru med rosende kind 
ock åker på bölja i nattliga vind. 
Hon åker i blänkande silverkorg, 
skön fröken hon anar en morgondagssorg. 

Den listiga havsfrun hon tyglar sitt spann, 
så smal var hon snörd som en lilja ock grann 
med skimrande gördel av azursten 
ock axlarna lyste som älfenben. 

Kring ådrigan hals ock kring snövitan barm 
klart blänkte de rader av skönaste band 
ock dyrbara pärlor båd gula ock blå 
ock rika gullringar på fingrarna små. 

Ock fiskaren var både modig ock varm, 
han hade ej sovit på jungfruarm. 
Var enda en tärna i slottet fanns 
hon drömde om fiskarn, om krona ock krans. 

Men ve er, I arma olyckliga mör! 
I famnen på havsfrun kärasten dör. 
När ottan är kommen ock hanen gal, 
då vaknen I opp till tårar ock kval. 

Den havsfrun bortrövar den fagraste ros, 
hon ror ock hon ror, men ej hinner sin kos. 
Hon välver omkull sin brudgummes båt, 
som firar sitt bröllop med rop ock gråt. 

Hos bruden han somnar i blåvitan säng 
ock strömkarlen slår på sin fästliga sträng. 
Det vågiga sparrlakan sänker sig matt, 
ock brudfacklan lyser i mörkan natt. 

Hon lyser ännu både höst ock vår 
var eviga kväll ock vart eviga år. 
Så blekt uti dimman på svartan sjö 
ock flämtar på ensliga strandens snö. 
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Visa från södra Östergötland. 

Det gick ett litet lam 
en räv däröver sprang 
men se det goda lam — 
se så är gossars sinn — 

Emellan dig ock mig — det tändes opp en låga, 
det tändes upp en eld — som blev en daglig plåga. 
Hur jag skall dämpa den — vet jag alls ingen råd, 
jag sörjer till min död — om jag dig ej kan få. 

uppå en branter klippa, 
men lammet ville dricka, 

som räven så bedrog, 
att narra flickor små. 

Stockholm 1940. Kungl. Boktr. P. A. Norstedt & Söner 143251 
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blivit delvis uppsatta. Härvid blir det uppenbarligen nödvändigt att 
starkt beskära de ursprungliga planerna. Avverkandet av restantier 
får emellertid ej i sådan utsträckning taga tidskriftens utrymme i an-
språk, att inga nytillkommande arbeten skulle kunna publiceras. 
Bland nya arbeten, som förberedas i hopp om publicering i denna 
tidskrift efter ej allt för lång tid, kunna nämnas: en levnadsteckning 
över J. A. Lundell av H. Geijer; en översikt över landsmålsalfabetets 
tecken och deras användning jämte en därtill anknuten redogörelse 
för grövre beteckningssätt av H. Geijer; Västmanlands folkmål av 
Erik Holmkvist; Gutamålet II av Herbert Gustavson (planerat som ett 
i förhållande till samme författares Gutamålet I självständigt arbete, 
bildande ett nytt nummer i B-serien); en översikt över substantivens 
böjning i Gästriklands folkmål av P. E. T. Lindkvist; Västerbottniska 
syntaxstudier av Gösta Holm; "Benämningar på stävan. En karta med 
kommentar" av D. 0. Zetterholm; berättelser på dialekt från Gillbergs 
härad i Värmland av G. A. Rudin; "Nordkölden bittra . ." (text och 
textfragment rörande daldansen) av K.-E. Forsslund och H. Geijer m. m. 

Anvisningar för inbindning. 
Med vissa tidigare häften ha följt titelblad, avsedda att användas vid inbind-

ning av till B-serien hörande skrifter, nämligen med häftet 1910: 3 (110) titel-
blad till gruppen B. 1-5; med h. 1914: 1 (124) titelblad till B. 6-10; med h. 
1926:3 (172) titelblad till B. 11-15; med häftet 1930: 1 (189) titelblad till B. 
16-20; med h. 1929:4 (187) titelblad till B. 21-25. Se den i föreliggande 
häfte ingående "Efterskrift till hittills utgivna delar . . .", s. 15. Med h. 1939: 4 
(231) följa titelblad till följande grupper av B-nummer: 

B. 26-28: B. 26 Geijer in. fl., som ingår i h. 1928: 4 (182). — B. 27 
Karlgren, som ingår i h. 1924: 1 (162) och 1939:4 (231). — B. 28 Rutberg, 
som ingår i h. 1924: 2 (163) och 1930: 2 (190). 

B. 29: Fred in, som ingår i h. 1909:4 (107), 1912: 4 (118), 1923:3 (159), 
1926:2 (171), 1931:1 (193) och 1932:1 (198). 

B. 30-33: B. 30 Granström, som ingår i h. 1932:4 (201). — B. 31 Bore, 
som ingår i h. 1933: 3 (205). — B. 32 Sahlgren, som ingår i h. 1932: 3 (200) 
och 1934: 1 (208). — B. 33 Danell, som ingår i h. 1906: 2 (92), 1933:4 (206) 
och 1934: 2 (209). 

B. 34-36: B. 34 Sjödahl, som ingår i h. 1936: 2 (218) och 1937: 1 (220). 
— B. 35 Langseth, som ingår i h. 1935:4 (215). — B. 36 Swenning, som in-
går i h. 1917:4 (140), 1928:1 (179), 1931:3 (195), 1932:2 (199), 1935:3 (214) 
och 1936: 1 (217). 

B. 37-40: B. 37 Zetterholm, som ingår i h. 1938: 1 (224). — B. 38 Lund-
ström, som ingår i h. 1937: 3 (222) och 1938: 2 (225). — B. 39 Waltman, som 
ingår i h. 1938: 4 (227). — B. 40 Ejdestam, som ingår i h 1939:2 (229). 

Obs! Vid inbindning av B. 32 ersättes det franska titelblad, som ingått i h. 
1934: 1 (208), med motsvarande kartongblad, som medföljer h. 1939:4 (231). 
Vid inbindning av B. 33 insättes det dithörande kartongblad, som åtföljer h. 
1939: 1 (228), mellan det svenska titelbladet och s. 5. 



Obs.! Anmälan av tidskriftens fortsättning på om-
slagets andra och tredje sida. Anvisningar för 
inbindning på omslagets tredje sida. 

Årgången för prenumerationsåret 1939 innefattar, jämte detta 
häfte (1939:1), tre häften bilagor (1939:2-4). De i årgången 
ingående häftenas signering och innehåll är följande: 

1939: 1 (häftet 228 från tidskriftens början). Årgångshäfte. 
Med detta häfte följer ett löst blad, hörande till B. 33 (förord 
till G. Danells avhandling om Nuckömålet, som ingått i disputa-
tionsupplagan, men hittills saknats i. tidskriftsupplagan). Se 
inbindningsanvisning på omslagets tredje sida! 

1939: 2 (h. 229, B. 40). Svenska vårseder av J. Ejdestam. 
1939: 3 (h. 230, avslutning av B. 41). Signelser och be-

svärjelser av Em. Linderholm. 
1939: 4 (h. 231, avslutning av B. 27). Gammalsvenskby av 

Karlgren. Med detta häfte följa titelblad till B. 26-28, 
29, B. 30-33, B. 34-36, B. 37-40 samt ett kartongblad 

till B. 32. Se inbindningsanvisning på omslagets tredje sida! 

För årgången 1939 har tidskriften av allmänna medel åt-
njutit ett understöd å 5,400 kr. 

I bokhandeln föreligger: 

REGISTER 
till tidskriften 

Svenska landsmål oä svenskt folkliv 
1878-1938 

utarbetat av 
ROLAND LILJEFORS 

P. A. Norstedt & Söner 
Stockholm 

Pris i bokhandeln kr. 4: 50. För prenumeranter kr. 3: — 

Uppsala 1940. Appelbergs Boktryckeriaktiebolag 


