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Personbeteckningar i en Skånesocken.
Av INGEMAR INGERS.
Föreliggande uppsats är utarbetad med ledning av frågelista
n:r 3: "Personerna i gården ock byn". Materialet till densamma är under långvarigt aktgivande insamlat i Tottarps
socken av Bara härad på slätten mellan Malmö ock Lund.
Socknen består av de fyra byarna Tottarp, Tirup, Kabbarp
ock Djurslöv. Tottarp, som är kyrkby, är beläget i centrum
av socknen, ock de övriga byarna ligga vardera på omkr. 1
km:s avstånd därifrån. Det är huvudsakligen i Kabbarps ock
Tottarps byar som förf, gjort de uppteckningar, som härmed
publiceras. Invånarna i dessa båda byar stå i livlig förbindelse med varandra. Här anförda personbeteckningar ha varit
gångbara under 1800-talet ock i början av 1900-talet ock äro
det delvis ännu. Alla här omtalade personer ha naturligtvis
icke levat samtidigt. En del äro ännu i livet, andra åter ha
avlidit redan i förra århundradet. Men då personer kunna
komma på tal bland sina släktingar, grannar etc. även långt
efter sin bortgång, har det icke ansetts oriktigt att här upptaga beteckningar för såväl nu levande som bortgångna. De
personbeteckningar, som här på orten äro eller ha varit gängse,
ha sina motsvarigheter vitt omkring på Skånes landsbygd,
delvis också i städerna. I städerna ha de dock mera än på
landsbygden undanträngts av mera officiella beteckningar.
Folkmålet i Tottarp överensstämmer i det närmaste med målet i de omgivande socknarna Burlöv, Görslöv (här kallad
Kyrkoby) ock Nevitshög. Det tillhör den norra typen av
Baramålet, utgörande ett övergångsmål mellan Tornamålen i
norr samt Oxie-, Skytts- ock Vemmenhögsmålen i söder. Beroende på närheten till städerna, livliga kommunikationer etc.,
är målet i våra dagar ganska nivellerat. Även hos de äldre,
som nu tala dialekten i dess bäst bibehållna form, iakttages
således icke mera konsekvent den sydskånska dialektegendomlighet, som består i förmjukning av gg ock kk efter främre
vokal ock k i kons.-förbindelser. Så t. ex. heter det nu van-
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ligen i målet tpgaka, 'tiggare', snikaka 'snickare', ?eka 'änka'
i st. f. äldre tMaka, sn3yaka, ee«sa. Detta meddelas till förklaring av eventuellt i uppteckningarna förekommande inkonsekvenser.
Bland litteratur, där tidigare folkligt namnskick eller rättare
sagt folkliga personbeteckningar på skånskt område behandlats,
kan nämnas Eva Wigström, "Allmogeseder i Rönnebergs härad", Sv. Landsmål VIII: 2, särskilt s. 87; Per Johnsson,
"Personnamn i Ö. Göinge" ock J. A. Lundell, "Skånskt namnskick", de båda sistnämnda i Sv. Landsmål 1931, "Personnamn
i vardagslag".

Husfadern kallades far fan, av såväl hustrun som barn ock
tjänstefolk, ock husmodern kallades mor mon,. En husfader
kunde icke omtalas under formen "fader Nils", däremot kunde
hustrur, i synnerhet änkor, omtalas såsom mor Gertrud 17101t
ichtn,a, mor Signe MO4 sina etc. Hustrun benämnde sin man
fait eller med förnamnet, t. ex. Anders ?snoks eller med både
för- ock efternamn: Anders Nilsson anoksnglsan. Ex. ?mons e
anta /tima eller anoksnasan e anta !åma. Även kunde mannen
eller min man förekomma: iiiduan, min mån. Mannen benämnde sin hustru mor mot,,, kvinnan krlyan (y. kvlean), min
kvinna my/ kviya, eller med förnamnet. Om mannen med MO4
avser sin moder eller hustru, får framgå av sammanhanget
eller situationen; dock kunde i förra fallet också sägas min m6h..
I tilltal mellan äkta makar användes du du; i vokativ far, mor
eller namnet; av hustrun till mannen förnamnet eller både
för- ock efternamnet; av mannen till hustrun förnamnet. Käring pciko användes föraktligt eller skämtsamt, men aldrig om
ens egen hustru. "Änkling" ock "änka" motsvaras av änkeman cbg,samecn ock änka &y/p, i yngre mål uttalat iegkanuin
ock ckgka.
Föräldrar motsvaras av fokåldka, nigna fokåldka eller mor
ock far mdkafets. Styvfar etc.: stafilk, stam, stasön, stadötok,
staglOa. Fosterbarn etc.: fåstokban eller fåstokggeta, fåstoksön,
fåstokpdg, fåstokdötor, fåstoktirs. Ex. dan lict tisan e nasom
fåstokdötok, so kalad.
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Husbonden benämndes av gårdsfolket vanligtvis far fah,
någon gång också mannen mcinan, eller bonden bönan; men detta
var mindre förtroligt än far ock användes mera av tillfälligt
arbetsfolk. Husmodern benämndes mor Mat, stundom också
moran man. En yngre husmoder kunde av gårdsfolket omock tilltalas med förnamnet.
Man ock hustru kallas gemensamt med mannens namn i
genitiv, t. ex. Jöns Anders' Jöns Anderssons', pnsånoh.s. Därmed kan också betecknas J. A:s familj, husfolk, gård etc. För
att beteckna ett äkta par kan också uttrycket Jöns Anderssons
folk pnsånous fölk förekomma. Folk har här betydelsen gift
par, man ock hustru. Likaså förekommer möllarefolken mPlakafå/kan, skomakarefolken skomågakafölkan etc.
Byns egna invånare benämna sig byarna /*tima eller bye
folk byjs fölk. Folket i den egna byn eller i andra byar benämnes också med inkolentnamn, vanligtvis bestående av resp.
bynamn i bestämd form pluralis: Kabbarparna kåbakpana,
Tottarparna tbtakpana, Djurslövna ,Skslovna, Tiruparna tfikpana.
Med bParma kan också avses bönderna i en by, således i
följande ex.: ål.a bPakna va bkna po Mad. Bönderna inom byn
kunna också kallas mannarna månana eller bys mannar bfis
måna eller — med tillägg av bynamnet
Tottarpemannarna
tbtakpamanana, Kabbarpemannarna kåbakpamanana. Invånarna
i 'andra byar benämnas utanbyare itdanYake, eller utanbysingar
ikdanbPsnyt (jfr adv. itdanbPs). De, som bo i gärdar, som vid
enskiftet blevo utflyttade från själva bykomplexet, byhemmet
byhimad, kallas utbrytare udbkficlaka. Om invånarna i gårdar,
som ligga på stort avstånd från bysamhället, säges di bok lånt
icela po uclbkfidmvan.
Gårdens samtliga invånare beteckna sig själva som våra
wituka. "Hos oss" eller "till oss" motsvaras av till vårt ta våukt.
Två flickor, som kommo in på ett ställe i Kabbarp i avsikt
att låna paraplyer, fingo av en hemmavarande piga svaret
våuka hak tåd dbkas '(de) våra ha tagit deras (sina)'. Gårdens
kvinnliga invånare betecknade de manliga med karlarna kåkana eller manfolken manfölkan eller (beträffande de yngre)
*pågarna p&ugana; de manliga betecknade de kvinnliga med
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fhikantimohe,n, kvinnfolken kmv föl/can ock töserna
lifsohna. Tjänstefolket kallas med ett gemensamt namn tjänarna Onahna eller tjänstefolken pbnstafölkan eller tyenden 1
tffivan (det sistnämnda är föråldrat). Ex. INZIt tPy e bbhta i da;
tb)yan va va fhi. För särskilda tjänare — om -man hade ett
flertal — förekommo sådana benämningar som störstdrängen
stöstdh&yan, halvkarlen hakethan, tredingen thichvan ock *sysslepågen sPslapeigan. Den sistnämnde skulle huvudsakligen sköta
korna; var han äldre, kallades han ryktaren hbitahan. För
kvinnliga tjänare förekonamo beteckningarna störstpigan eller
störsttösen stöstpian eller stöståsan ock minstpigan eller minsttösen 2 miystpian eller mtystksan. Hade man ytterligare en,
kallades hon mellanpigan eller mellantösen målompian eller
mgomt4san. För minstpigan förekom också benämningen gräbban ghaban. "Tjäna såsom minstpiga" heter ,§na fot ghaba.
Men lika vanligt var, att de olika tjänarna benämndes med
sina förnamn. För tillfällig arbetsjälp, som påkallas av vissa
årstider ock deras arbeten, användas sådana beteckningar som
höstafolk hostaexempelvis brytare Maha, (de som bröto
Nk (skördefolk), tröskemän tbskamån ock betfolk bedafölk, betkarlar bklakån,a.
Beteckningar för egna barn av typen min Pär moi pdh, vår
Nils vy ne.ls äro vanliga. De gamla, som sitta på undantag
kallas undantagsfolket 4an1agsf6lkad eller — allt efter förhållandena — farfars fåfor.s eller morfars möfotts eller de gamle
di gåmla. Om ensamma personer, som åtnjuta undantag, säges exempelvis farfar fcifo4, mormor mömno4, gamlamor gamlam6h, riksdagsmannen hikstasmånan, nämndemannen nbnidamånan,
mor nämndemannens mot nbvidamånans. Barnen betecknas
med *glyttarna eller våra *glyttar glPtana eller va
våra *pågar vaja pduga, våra töser van,a tbsoh, eller våra gräbbor
vecita gitabon,, våra söner vah,a sbnoh, våra döttrar va döth,a.
En familj (ett hushåll, matlag) kallas häske hå,fe,, y. håska.

fruntimren

Da. tyende.
Jfr de i platsannonser i Skånska Dagbladet förekommande uttrycken störstjungfru ock minatjungfru.

PERSONBETECKNINGAR I EN SKINESOCKEN

9

Ex. d^ bot& tveiu haska po d hilsad. Ett nyare ord i målet
år familj famaia.
Bror: kon, eller bok; syster skstoh. När en bror eller syster omnämnes, sättas gärna orden "bror" och "syster" framför namnet: hot nds a nystat, Kina di to »nöd stalad (övertogo
gården). Syskon skskan kan användas även i singularis: Uh,
e anta Melb an it skskan isås. Tvilling: tvIliv. Ex. mon, nels-lcihs
hak fad tvilma. Att vara jämnårig med någon uttryckes sålunda: han (hon) e i &tuba ma mrk); di e z encha rna &nån.
Ordet "namne" finns ej i målet. Man säger i stället dt hat,
scima ncimn eller di hak.
ncimn. Redan här kunna angivas
några sätt att särskilja personer med samma förnamn. Att
ett flertal personer i samma socken eller i samma by — även
där folkmängden är ringa — ha samma förnamn, inträffar
ofta, enär förrådet av dopnamn långt in på 1800-talet inte var
så stort. Finns på ett ställe två pigor med namnet Anna,
kunna de kallas Stora-Anna stemaana ock Lilla-Anna 111aana.
Då Anna är ett namn med mycket stor frekvens, få, nästan
alla, som bära detta namn, något särskilt kännemärke. Sålunda
hade mor Signe, även kallad moster Signe, som i senare hälften
av 1800-talet innehade Tyska krogen, 4(0km:tad i Tottarp, en
fosterdotter vid namn Anna. Hon kallades Anna Signes ana
sinas eller Signes Anna sinas åna eller mosters Anna möstohs
åna. Hustrur med mycket vanliga förnamn få gärna mannens
namn i genitiv efterställt, också ibland nära anhöriga. I Tottarps by funnos till omkr. 1930 två hustrur, som benämndes
Kersti Jeppas yahsti yåpas ock Kersti Simons §ahsti simans.
Svärdöttrar, som ha likalydande förnamn, betecknas också på
detta sätt (jfr s. 10). 1 Åkarps by av Burlövs socken funnos
under senare hälften av 1800-talet två hemmansägare med
namnet Nils Nilsson, en på n:r 3 ock en på n:r 7. De voro
vitt omkring i bygden kända som Norre Nils Nilsson eller
Norringen nöihanelsnasan eller nönnan ock Södre Nils Nilsson
eller Södringen sffindh,e,nelsngse,n eller sgondnnan.
Förman fokmdn kallas den föregående innehavaren av en
fastighet eller en syssla. Ex. dch, lgoi. nrIn fokmcin, dan som
ya 39,41a, hi'ssad eiw (yttrat å kyrkogården).
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Farfar: fcin,fon, eller fcifo4; morfar mådat, eller mdfoh,. Farmor
fanzon„; mormor M6M0h. Dylika släktskapsbeteckningar användas icke blott av anhöriga (barnbarn, svärsöner etc.), utan
även av tjänstefolk ock grannar. Änkan Hanna Andersdotter
å Tottarp n:r 4, född där 1821 ock död 1917, kallades tidigare
vanligen mor PM Nils' MOh palnas; men sedan efter mannens
död svärsonen övertagit gården på 1880-talet, kallades hon
91164971011, av nästan alla i orten, som hon kom i beröring med.
Sonson ock sondotter motsvaras av sönasön ock sbnaclötoh.
Barnbarn heter bithnabahn eller *glytta-glyttar glPtagliota.
Farbror heter fåtmon, eller faho4; morbror möhbhon, eller möbhoh. Faster fdstoh; moster måstoh. Orden användas antingen
ensamt eller åtföljda av förnamnet: fahbhon, anohs, mohbhoh, svån,
fastoh hcina, moston, gethsti. Dylika släktskapsbeteckningar kunna
även användas av icke anhöriga. Sålunda kallades innehavarinnan av Tyska krogen (se här förut) allmänt mostoh, sin& En
ogift bonddotter, död 1932 vid omkr. 80 års ålder, kallades
faston, esahsti av såväl släktingar som grannar. — Farbror,
Laster etc. användas också om i släkten ingifta personer.
Brorson etc.: bhöohsön, bhöohclötoh, skston,s4n, siostonclötoh.
Svärfar ock svärmor motsvaras av svcenfån, ock svcen,m6n,.
Svärföräldrar motsvaras av svdhfohåldha eller min kvinnas föräldrar, nnn kvkas fohaldha eller t. ex. Hannas föräldrar hånas
fohåldha. "Sonhustru" beter sonakvinna si2nakviva; svåger svdgo; svägerska sveegohska. En svägerska, som heter Kersti,
kallas gärna asahsh sukgon,ska till åtskillnad från andra kvinnor
med samma namn. Begreppen "sonhustru" ock "svägerska"
kunna av föräldrar ock syskon också uttryckas på andra sätt,
t. ex. Pärses kvinna pcasas kviya, eller genom att man sätter
hustruns förnamn före mannens förnamn i genitiv: Johanna
Pärses yohana prthsas. Detta kan bli nödvändigt, när båda
svärdöttrarna (svägerskorna) ha samma förnamn. I en familj,
där två svägerskor heta Johanna, nämnas dessa johana ndsas
ock yohana pdhsas.
Gudfar etc.: gofåh, gom6h, gosön, godötoh.
Fästman etc.: Astman, fåstan14, fåstafölk, fohldwada. Be-
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teckningar för (gammal) ungkarl ock gammal mö äro en (gavial) ögkån,, en gamal dit&y, en gamal tås.
Beteckningar för kusin ock syssling äro kosin ock 4,94
eller nä,stkusin nå,s(t)kosin. En avlägsen släktskap kan uttryckas sålunda: va a lita a slc'eyt, mein da a lånt ?Åda.
Personbeteckningar av typen Anders Nilsson äro fullt levande
i målet. Däremot är beteckningen för kvinnliga individer av
typen Anna Nilsdotter ej bruklig i tal. Den användes endast,
när man skriver sitt eget eller andras namn eller på förfrågan
uppgiver det, t. ex. till myndigheter. I gamla gravskrifter
förekommer alltid detta slags beteckning för kvinnliga individer ("po da gamla laisMnana det. statt,. &ton, bagatot."). Omkring 1870 började kvinnliga individer skriva sig t. ex. Anna
Nilsson i st. f. Anna Nilsdotter. Men ingen av dessa typer
tillhör det dagliga talet. Ett flertal andra beteckningssätt,
olika för gifta ock ogifta kvinnor, förekomma.
Det vanligaste sättet att beteckna vuxna manspersoner
med namn på -son är förnamnet + efternamnet. Sålunda voro
åboarna i Tottarps by i början av 1900-talet följande ock
benämndes således:
N:r 1 Anders Jönsson anot.finsan, finare anohsiknsan
2 Håkan Månsson haganmåunsan
3 Johan Nilssonjohanasan

N:r 4 Jöns Jönsson yinjinsan,
finare yyns.4nsan
5 Lars Nilsson lar.snasan
,,Gustav Nilsson gostav"
nasan.

Bönderna i andra byar än den egna benämnas ofta med
tillägg av bynamnet, detta för att undvika förväxlingar: Nils
Nilsson i Kabbarp nelsnesan a latbanp, Hans Hansson i Djurslöv hanshånsan a fiu.slev, Hans Svensson i Tirup hansvånsan
tPt.p, Pär Andersson i Lilla Uppåkra pcenhnon,san z lilapågi.a.
Även hemmansnumret kan användas för att åtskilja olika personer, t. ex. Nils Hansson på nian nelshånsan po nian (n:r 9
Kabbarp). Ägaren av n:r 7 & 9 Nevitshög, strax öster om
Tottarp, kallades allmänt i orten Sju-niaren funi.ahan. Har
gården särskilt namn — vilket här sällan är fallet — bifogas
detta: Anders Svensson i Äpplagården anottsvånsan i blagåuhan,
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Hans Svensson i Jälmagården hansvånsan z yåtmagehchan, Nils
Andersson på Kroneslätt nelstcno4san po khoneslåt, Jöns Nilsson
på Kapp jinsnasen po kcip. Av gårdsnamn kunna ock bildas
särskilda inbyggarnamn: Äpplagårdsmannen bblageithsmecnen,
Jä,lmamannen jalmametnex, Kroneslättaren khoneslåtatban, Kappen
kcipan. Det är att märka, att dylika inbyggarnamn aldrig äro
helt identiska med själva gårdsnamnet.
Hantvärkare eller yrkesmän med namn av typen Anders
Nilsson kunna ock betecknas på andra sätt, varom mera här
nedan.
Efternamn på -son utan föregående förnamn användes endast om ståndspersoner ock tjänstemän eller om yrkesmän,
som hitflyttat från någon stad. Sålunda kallades skolläraren
Pål Olsson, som hitkom omkr. 1850 ock avled 1897, allmänt
Olsson ålsan; en inflyttad dansk lantbrukare vid namn Markus
Pedersen, bosatt här från 1860-talet till sekelskiftet, kallades
Pedersen picloh,sen. Omkring sekelskiftet var det en ock annan
allmogeman med efternamn på -son, som ansåg det finare att
om- ock tilltalas med endast efternamnet. Dock väckte det
löje, när de själva gåvo denna önskan till känna. En lantbrukare, som förut varit bosatt i Tullstorp, i/2 mil härifrån,
ock som sedermera bodde i Djurslöv, hette Anders Olsson. När
han tilltalades med anokscilsen, plägade han svara: mg ncimn
e blö lsen. Härigenom fick han öknamnet Blott Olsson blöt
ölsan. Till det löjliga intrycket bidrog användningen av ordet
blott, som annars icke tillhör ortens talspråk, varken det dialektala eller riksspråksmässiga. I Tygelsjö i Oxie härad fanns
samtidigt en viss Hans Larsson, som av samma anledning
kallades blöt lcilbsan.
Det dagliga bruket av namn bestående av förnamn + ett
efternamn på -son inskränktes i viss mån därav, att hantvärkare ock andra yrkesmän betecknades med förnamnet +
yrkesbenämningen.
Personer med egentliga släktnamn kunna benämnas såväl
med båda namnen som med efternamnet ensamt, t. ex. Johan
Möllerstedt eller blott Möllerstedt Johan mklothstat eller mgothståt
(en byggmästare). Dylika namn förekommo sällan hos allmogen
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med undantag för soldater samt en ock annan handlande eller
hantvärkare. Vanligare voro de hos ämbets- ock tjänstemän.
När viss person avses, kan efternamnet nämnas i bestämd
form, t. ex. Bergen bävan, Berlinen bahlina,n, Feuken fdkan.
Även bestämd form pluralis av ett släktnamn förekommer för
att beteckna samtliga familjemedlemmar, t. ex. bahlinana.
Folket i granngården eller grannhuset nämnes naboens nab6a,ns eller med namnet, t. ex. ja hat vad ya ta olasvåns. Om
grannar i samma hus eller mycket närliggande hus kan användas pron. deras döhas (nja ta döhas). Däremot förekomma
benämningar av typen hinstu-folket, hinstu-Pär icke här, endast i norra ock mellersta Skåne.
Hustrur kunna betecknas på flera sätt. Det vanligaste är
mor eller förnamnet + mannens namn i genitiv: Mor PM Nils'
mot pal nes eller Hanna PM Nils' hana pal lias, mor Jöns Jöns'
MOh pnyins eller Sissa Jöns Jöns' sa prijinS. Har mannen
ett egentligt släktnamn, sättes mor eller förnamnet före detta:
Mor Möllerstedt molt, miplohstat eller Bengta Möllerstedt bceinta
mffilohståt. Det förekommer också, att mor eller förnamnet
sättes före mannens förnamn: mor Arvids mon ähvas, mor Jeppas
ff/Oh j &pas eller Kersti Jeppas Futstk japas, Karna Bertils kahna
bchtals, Kersti Simons §cputz ~ans.
Vid omtalande, men icke i tilltal kunna hustrur betecknas
med ändelsen -skan (-5an) lagd till mannens namn: Jöns Anderskan pnsanohjan, PM Nilskan palnefan, Arvidskan itthvejan,
Möllerstedtskan mOohståtjan, Feukskan fAkian. Den sistnämnda,
som var änka efter en länsman, tilltalades fru Feuk fhu f4k
ock var ännu på 1890-talet jämte den danska fru Pedersen
fhu Mattsam den enda hustrun i Tottarps by, som titulerades
fru. Hustrun till lärare Olsson kallades mor Olsson mott, 61sa,n,
men efterträdarens fru (gift 1899) kallades alltid fru. När fru
kom mera i bruk, sattes det före mannens båda namn, om
efternamnet slutade på -son, t. ex. fru Lars Nils' fhu laks nas.
Nästan alla hustrur, som gift sig efter omkr. 1890, tilltalas
fru, men en viss generation finnes, som kan omtalas såsom
mor ock tilltalas ss. fru.
Hustrur nämndes också gärna efter mannens tjänst eller yrke:
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prästfrun ph,astafman, lärarefrun lhahafhhan, skomakarekvinnan skonulohakvivan, smedkvinnan smakvivan, Cecilia möllarens
szloa mlahans, Elna skomakare(n)s elna skomezgaha(n)s, mor
skomakare(n)s moh, skonukah,a(n)s. Jfr Karen Uhrmagers, Else
Skolemesters m. fl. i Holbergs Barselstuen.
Sön er ock döttrar betecknades med faderns namn i genitiv
före det egna förnamnet: Jöns Anderssons Anders pnsånohs
itnohs, Ola Svenssons Sven olasvgns svan, Jöns Anderssons Kersti
pnsånohs ,sah,sti, Lars Nilssons Ida lahsnds idet, Berlins Tea
bahlins ta. De kunde också betecknas med faderns yrkesnamn
i genitiv, ställt före eller efter förnamnet: korgmakarens Karl
kbhametgahans k41, Bengta ringares kytta hPyah,a.s.
Frökentiteln tillkom vid slutet av 1800-talet endast en invånare i Tottarps by, nämligen småskollärarinnan Betty Haraldsson, fhokan hdualsan. Hon kallades dock mästadels lärarinnan lcehinan, även i tilltal. Det kan tilläggas, att lärarinnan,
som hitkom omkr. 1880, i sin förra hemort, Bjällerup i Torna
härad, mäst var känd såsom skomakarens Bengta skomdtgahans
bcbinta.
Till oinkr. 1900 levde två mamseller, manzsaloh,na holkn, som
voro döttrar till en länsman Hulten. Dessa voro de sista på
orten, som kallades mamsell.
Det vanligaste sättet att beteckna hantvärkare ock andra
yrkesmän är förnamnet + ett nomen agentis, t. ex.
Olof ringare olof h'iyaha
Pär skomakare poh -skomdgah,a
Lars skräddare lahs skhådahe,
Jöns slaktare pns slåytahe,
Kristen snickare kustan sråt,saha, y. sySkaha

Truls träskoman hyls kaskomån
Magnus täckare magnus tåhaha
Jeppa vagnmakare yapa vojnmågahe,

Samma typ användes också om kvinnliga näringsidkare:
Kersti stickerska pahstt stkoh,ska
Kersti städerska pah,sti steedohska
Sigrid sömmerska sgght skmohska
Anna tvätterska ana tvåtohska.
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Även förekommer enbart beteckningen för yrket eller tjänsten, i synnerhet om endast en man finnes av vartdera slaget,
t. ex. om socknens tjänstemän: barnmorskan bbnamåhskani,
fjärdingsmannen 1:phipmånaii, klockaren klölcahan, läraren
ickhatan, prästen phåstan; om yrkesmän: krogmannen humcinan,
skomakaren skoinågahan, smeden smbi. Beträffande mera ovanliga yrken, som på ett större område endast hade en utövare,
är detta regel. Således sades allmänt korgmakaren eller korgmannen kökamåtgalban eller kökametnan, spinnaren. splyan,an.
Den förutnämnde läraren Pål Olsson blev åtminstone i sin
första läraretid av skolbarnen tilltalad mäster måstoh; sedermera ändrades det till lchahan eller 61san. Hans efterträdare
C. W. Oscarsson kunde fortfarande omtalas såsom mäster, men
förf. erinrar sig från sin egen skoltid, att detta numera ansågs vanvördigt. Skolbarnen kallas *skoleglyttarna skålagltana,
*skolepå,garna skölapeitugana ock skoletöserna skölathsohna.
Då Tottarp av gammalt är annex till Knästorp, bor kyrkoherden där. Han benämnes prästen phåsta,n eller vår präst Veth
p4gst eller kyrkoherden a9b4,1calidutdan, vilket senare användes vid
tilltal. Läsbarnen kallas *läseglyttarna låsaglOpna, de ifrån
Tottarp tbta4pana ock de ifrån Knästorp higstoveina.
Prästerna i andra församlingar benämnas såsom följande ex.
visa: Brågarps präst buftgava phåst, Kyrkoby präst §ökkabp
pist, även Bjuggen i Brågarp bibgan i Migah,p, Kocken i
Kyrkoby Utan i ökkabp (best. f. av resp. efternamn).
Hantvärkare ock näringsidkare i andra byar få, om tydligheten fordrar det, bynamnet tillagt, t. ex. Burlöv möllare
bån,164) mk1a4a, eller möllaren i Burlöv mffilaitan i biblov eller
Jakob möllare i Burlöv yakop niklah,a, z bårdov.
Öknamn, här kallade vedernamn vIcloknecmn, voro förr särdeles vanliga. De voro skapade av samma anledningar som
över allt annorstädes, men någon gång voro de endast framkallade av behovet att åtskilja personer med samma namn,
såsom förut nämnts. I närvarande förteckning upptagas icke
Kallades fordom jordekvinnan jimakvivan, men denna benämning har gått alldeles ur bruk.
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öknamn på nu levande personer. Om dem skall endast sägas,
att de till sin bildningstyp följa äldre förebilder. Bland öknamn från äldre tid kunna nämnas:
Brödden biodan, hemmansägaren Jöns Bröddesson pns
bh,Pdasan å Tottarp n:r 2, f. 1764, d. 1841.
Totten töan, riksdagsmannen Anders Nilsson å Tottarp n:r
4, f. 1788, d. 1858. Han var samtidig i riksdagen med Nils
Månsson i Skumparp, kallad Skumpen skcimpan, ock de plägade
göra sällskap vid riksdagsresorna. Anders Nilssons barn benämndes med tillnamnet riksdag 'Asia, t. ex. Lars riksdag
lats hiksta, Nils riksdag nels niksta.
Den helige målaren dan halta nukulanan var en bondmålare,
bosatt någonstädes i grannskapet i förra hälften av 1800talet. Han uppehöll sig tidvis i Tottarp, där han för böndernas räkning målade kistor, dörrar m. m. Han benämndes
dan halta maulakan på grund av sina fromma åthävor ("han
va mad ta a lisa"). När han betraktade sitt värk, vände
han sig om till de i rummet närvarande ock sade:
de anta
deejalat?
Truls skinngnagare thyls puncivaka, även kallad Truls jägare
kyls yiegaha, var en husman i Tirup, som bedrev jakt på pälsbärande djur ock beredde skinnet därav.
Klockare-Karnan klbleakakethnan, klockarens hushållerska.
Krog-Marnan humånan, en piga i Tyska krogen.
Pigornas Jöns pohnas fins, en husman med Jöns i förnamn.
Jfr det danska Pigernes Jens i bet. "flickornas favorit".
Stuten ståde,n var en bonde i Kabbarp, som flyttade hit från
S. Sandby omkr. 1870. När han flyttade sina kreatur för att
föra dem till Kabbarp, var det en stut, som ville stånga hohorn,, varpå han till självförsvar slog ijäl stuten. "sin fik han
hmla sttidan z dl sin tid."
Bland öknamn från senare tid — gångbara i början av
detta århundrade — kunna nämnas:
Alfred luffare alf4ed löfaka, ett kringvandrande fattigjon.
Det kan anmärkas, att ordet luffare är relativt sent inkommet
i målet; de äldre motsvarigheterna äro vandringsman viandmvsman, tiggare tMaka eller tiggeman tk4p.metn.
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Biskopen bisköpan, en bagare i Kabbarp, som var läsare
4saha, d. v. s. frikyrklig, ock plägade hälla konventiklar eller
läsemöten Usa-nzhcla i sitt hus. Huset han bebodde kallas
Biskop ahuset bisköpalitisad.
Blott Olsson blöt lsan (se s. 12).
Döve-Hans cavahåns, så kallad på grund av sin dövhet. I
öknamn av denna typ får adjektivet huvudtonen.
Gamle-Pär gåmlapckh, en gammal dräng å Tottarp n:r 4.
Gnoppola gnöpola, en hushållerska, som pratade mycket fort
— alltså ett slags onomatopoetisk bildning.
Hansa hånsa. En ryktare å Tottarp n:r 4 vid namn Hans
Nilsson var gift med en småländska, som använde genitivformen Hansa (ortsdialekten har gen. hånsas). Härav uppkom
öknamnet Hansa (uttalat med grav akcent).
Jöns Kryl pns khgl (med krusigt, khglad, hår).
Jöns på loftet yins po lawtad, en man som bebodde ett ovanrum eller vindsrum.
Pär i himmelen yen, i hinialan. En man, som övertagit faderns hemman i Kabbarp, benämndes av denne Pär där hemma
pen, dah hma till åtskillnad från en svärson, kallad Pär i Hjärup
pi zychp. pceh dan /tima blev snart nog av folkhumorn
ändrat till pcen,i hinialan. Gården han bebodde, Kabbarp n:r
5, kallades en tid Himlastället bmlastgad.
Pär Snopp pcen, snöp; hade spasmer ock satte näsan i vädret.
Prinsen pninsan, en tid prästbonde phåstaböna, d. v. s. arrendator av annexhemmanet i Tottarp. Hans far, som bodde i
Staffanstorp, kallades Kungen /Agan, därför att han en gång
blivit kung i ett fastlagsgille. hg, blev den, som slog hål på
tunnan, när man uppförde fastlagsleken sla kåtan aw tPnan.
Rinkaby-Hanna hkkabyhåna, ett kringvandrande kvinnligt
bygdeoriginal, som slutligen hamnade här på orten. Hon härstammade från Rinkaby i Villands härad. Själv ville hon hälst
tituleras Ungerskan s&go&skan. I sin hemort i Villands härad
kallades hon Rinkaby-tosan.
Söderns skald sifclohans skåld, en kringvandrande folkskald
vid namn Kristoffer Pärsson, död i S. Sallerup 1901, som
ofta besökte Tottarp. Namnet blev urspr. givet på 1870-talet
2 Sv. landsmål 1987
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av studenter i Lund, men blev mycket gångbart bland allmogen. Han kunde också kallas Kristoffer skald ktostofor skåld.
Det var genom hans uppträdande, som ordet skald blev känt
ock brukat i allmogemålet.

Leverantörer, utkörare eller kringvandrande försäljare, som
regelbundet infinna sig i byarna, benämnas således:
drickamannen dthlkatnetnan
fotogenmannen fota.gmetne,n
fiskamannen flskametnan eller kolamannen kölamånan
sillamannen sllametnan
lotterimannen lotahimitnan.
Den sistnämnde gick omkring med lottsedlar för danska
klasslotteriets räkning.

Militärslang vid Kungl. Skånska kavalleriregementet, Hälsingborg.
Av PERCY NILSSON.
Föreliggande uppsats har ventilerats på seminariet i Nordiska
språk i Lund ht. 1937. Till seminariets ledare, professor Erik
Noreen, ock till dess övriga deltagare ber jag att här få framföra
ett tack för alla råd ock upplysningar, som den därvid förda
diskussionen givit anledning till ock som kommit uppsatsen till
godo i form av smärre rättelser ock kompletteringar. Ett speciellt
tack är jag skyldig lektor Gösta Bergman, som välvilligt ställt sin
tid ock sakkunskap till mitt förfogande.
Slangspråk är ett särdrag för ungdomen ock ett uttryck
för dess livsglädje ock självsvåld. Det gängse ordmaterialet
finner den nämligen alltför neutralt ock söker råda bot härför
genom att t. ex. i allmänt brukade ordformer inlägga nya betydelser med stämningsvärden, som mera stå i överensstämmelse med dess eget temperament, samt omändra vedertagna
benämningar eller nyskapa sådana. Härigenom vinnes även
större uttrycksfullhet ock pregnans åt talet.
Som Nordisk Familjebok, 3 uppl., anger, är det framför
allt bland ungdom, som kommer samman i flock, som slangord uppstå. Vi ha därför att söka huvudparten av dessa
bland dem, som av en eller annan anledning, t. ex. på grund
av likartade arbetsvillkor eller gemensamma intressen, ofta
träffa samman i större eller mindre grupper. Så är förhållandet med skolungdom, studenter, beväringar, sjömän
o. s. v. I samband härmed bör hänvisas till den skillnad,
som förefinnes mellan fackspråk ock slangspråk. Det förra
är av en mera praktisk ock affektfri natur, det senare karakteriseras av en mer eller mindre framträdande emotionell beståndsdel. Vad beträffar sambandet dem emellan, så kan
slangen lämpligen betecknas som facktärminologiens undre
skikt.
De uppkomna slangorden bli åtminstone till en början ej
använda eller kanske ens förstådda utom den krets, där de
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bildats, ock den vidare spridningen är beroende av deras
associativa, suggestiva ock illustrativa förmåga.
Militärslang 1, som skall bli föremål för behandling i det
följande, utgör exempel på hur ett gängse, i detta fall ett
officiellt språk (militära facktärmer, kommandoord, titlar o. s. v.)
kan bli ratat, emedan det representerar en institution, en
myndighet, vilken betraktas med ovilja.2 För definieringen av
begreppet "militärslang" kunna vi tillämpa, vad Gösta Bergman
i sin bok "Rotvälska" säger om beväringsslangen: man menar
därmed i allmänhet "den del av beväringens ordförråd, som
avviker från vad man betraktar som högspråk (riksspråk,
"det gängse språket")". Han fortsätter: "Strängt taget skulle
man tillägga: ock som uteslutande brukas av beväringar. En
sådan sträng begränsning är dock omöjlig att praktiskt genomföra, då den skulle förutsätta en kännedom om svenska
språkets tillgångar, dess variationer inom åldrar, klasser ock
bygder, som ännu ingen vare sig lekt eller lärd sitter inne
med. Det torde vara mycket få ord, som vid en närmare
undersökning visa sig höra hemma uteslutande i en enda
samhällsgrupp". Jag har därför ansett mig oförhindrad att i
det följande under benämningen "militärslang" upptaga ord
ock ordformer, vilkas ursprung visserligen är att söka på
annat håll än vid K 2, eller vilkas användande är påvisbart
inom andra gebit än det nämnda, men som vunnit allmän
spridning i det förhandenvarande militära slangspråket. Dock
har jag undvikit att medtaga ord av allmänbekant karakter,
s. k. riksslang, såsom knog 'arbete', böna 'flicka', kopparslagare
'huvudvärk till följd av alkoholmissbruk', grabb 'pojke' o. s. v.
Föreliggande uppteckning har gjorts vid Kungl. Skånska
kavalleriregementet (K 2), Hälsingborg, vintern 1936-1937.
Mina sagesmän ha utgjorts av såväl värvade (volontärer) som
beväringar. De förstnämnda ha spelat den dominerande rollen.
1) Jag har valt denna tärm i stället för den vanligare "beväringsslang" av den anledningen, att den bättre svarar mot de värkliga
förhållandena. Slangorden uppkomma ock fortleva nämligen isynnerhet genom volontärerna, ock det, som allmänt betecknas som
"beväringsslang", utgöres i själva värket ofta av lån ur de värvadep
fatabur. Följaktligen är tärmen "beväringsslang" för snäv. Med
militärslang menar jag den slang, som talas av såväl volontärer
som beväringar.
9) Jfr förhållandet mellan skolpojksslangen ock det språk, som
talas under lektionerna!
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Uppteckningen gör inte anspråk på någon fullständighet, utan
avser endast att ge en bild av militärslangen, sådan den
framträder för en tillfällig besökare vid regementet.
Anmärkas bör i detta sammanhang, att det militära slangspråket till stor del är gemensamt för de flästa regementen.
I huru hög grad detta är förhållandet, har jag emellertid —
med bortseende från några fall — i brist på jämförelsematerial ej varit i stånd att avgöra.
K 2 är ett relativt litet regemente. Dess maximistyrka utgör omkr. 450 man — under sommarmånaderna, då de värnpliktiga ligga inne — ock minimistyrkan o. 250 man, vilken
sålunda huvudsakligen utgöres av stamanställda. Till jämförelse kan nämnas, att ett ordinärt infanteriregemente, t. ex.
Södra skånska infanteriregementet (I 7), Ystad, består av o.
1000 man som maximistyrka ock o. 200 man som minimistyrka. Det är tämligen självfallet, att denna skillnad i regementenas styrkeförhållanden även måste komma till uttryck
beträffande slangordens olika numerär. Sålunda är slangordsförrådet från K 2 mindre, än fallet är vid månget
infanteriregemente, t. ex. det ovannämnda. Detta sammanhänger förmodligen också med de båda regementenas olikartade rekryteringsförhållanden. Vid K 2 består manskapet,
såväl värvade som värnpliktiga, huvudsakligen av lantbor
(till stor del från Halland), helt naturligt eftersom K 2 i sin
egenskap av kavalleriregemente fordrar folk med vana att
handha hästar. I 7 däremot rekryteras även av stadsbor.
Enligt min mening ha dessa bondsöner från Halland, i allmänhet ganska okomplicerade naturer, lättare att finna sig
till rätta med militärlivets egenartade förhållanden än stadsborna ock ha därför ej såsom dessa senare någon anledning
att giva sitt missnöje utlopp i allehanda smädande benämningar på med kasernlivet sammanhängande egenheter ock
därtill hörande föremål. Men icke endast i fråga om slangordens numerär, utan även med avseende på deras förmåga
att utgöra ett adekvat uttryck för vederbörandes stämning,
att "träffa huvudet på spiken", torde K 2 vara sämre lottat.
Huruvida detta kan bero på en mindre knipslughet hos lantbon än hos stadsbon, må vara osagt. I alla händelser kvarstår
det faktum, att de vid K 2 stationerade halländska bondsönernas allmänna sävlighet ock ofta mindre rörliga intellekt
föreföllo att utgöra ett visst hinder för uppkomsten av värkligt "goda" slangord.
Som redan nämnts, utgör känslan den viktigaste drivfjädern vid bildandet ock användandet av slangord. Det är
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nämligen vederbörandes behov att ge sin känsla utlopp, som
förmått dem att tillgripa slangord vid det språkliga uttryckandet av tanken. För volontärens ock beväringens vidkommande är det känslokomplex av flera olika slag, som
härvid spela den utslagsgivande rollen. Dessa äro bestämda
av de säregna förhållanden, varunder soldaten arbetar.
Vid sin första bekantskap med kasernen (fästningen), vars
mäktiga linjer inge en känsla av vördnad blandad med respekt, är nykomlingen säkerligen uppfylld av dystra aningar.
Anblicken av logementet (bölet, lukkan), hans tillhåll under
den närmaste framtiden, är inte häller ägnad att få honom
på bättre humör. Dess långa rader av sängar (salar, vaggor)
göra ett kallt ock ogästvänligt intryck. Ett moment av mera
behaglig natur är däremot utprovningen av uniformerna ock
övriga persedlar, vilken företages under överinseende av en
fanjunkare (junker) eller förrådsfurir (naftalin). Förmodligen
känner sig beväringen eller volontären en aning stolt, när
han första gången ikläder sig sin dolma (julgranen) med därtill hörande mössa (svärhakka), benläder (höganäsrör, galoppdamasker) ock sporrar (järn, krokar). Imponerad blir han
även, när översten (gubben) tager emot de nyinryckta ock läser
"krigsmannaerinran" för dem. Mindre behaglig däremot är
kanske den första bekantskapen med korpraler (pluggar) ock
furirer (furier, distare). Det kan hända, att han får finna sig
i att bli utsatt för drift av allehanda slag. Visar han sig
som ett tacksamt objekt i det avseendet, kan han, innan han
blivit förtrogen med de militära tärmerna, t. ex. bli beordrad
att gå ner i vakten ock "hämta upp reveljen i en hink".
Har soldaten emellertid huvudet på rätta stället, så skaffar
han sig snart respekt bland sina kamrater. Vänskap med
logementskorpralen vinner han lättast genom att bjuda denne
på en kopp kaffe i marketenteriet (markan). Av högre befäl
kommer manskapet vanligen endast i kontakt med löjtnant
(löjtis) ock ryttmästare (ryttare). Till den dagliga gärningen
ryckes soldaten upp av reveljen kl. halv säx på morgonen.
Skulle han ha svårt att slita sig ur Morfei armar, får han en
uppruskning av logementsbefälhavaren, som återkallar honom
till den bistra värkligheten genom att rikta en spark mot
sängens järnstativ ock skrika i hans öra: "Opp, djävul —
gudstjänst!" Sedan sängen bäddats ock han tvättat sig, iför
sig beväringen stallmundering (blåställ) ock marscherar jämte
de övriga till stallet. Där ryktar var ock en sin häst (mjuka,
kuse). De egentliga övningarna för dagen taga sin början
kl. halv åtta ock fortgå därefter med avbrott för andra
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frukost till kl. fäm. Under denna tid har soldaten haft allehanda strapatser ock svårigheter att utstå. Visserligen kommer hans vana hemifrån att syssla med hästar honom väl
till pass, men tjänsten innebär likväl många nyheter, ock ett
tillfredsställande fullgörande av densamma kräver en längre
tids övning. Därför råkar han i början ofta ut för befälets
vrede ock får vidkännas mången utskällning (blåsning). En
uppmaning till soldaten att hålla takten kan få en satirisk
utformning som: "Hör du, din dj—1, du går som en amerikansk bisonoxe på kyrkparad!" Befinner sig en äldre kavallerist (lodare) bakom honom i ledet, kan det hända, att
denne ger honom en lektion i marscherandets teknik genom
att vid varje feltramp från hans sida rikta en spark mot hans
hälsena (trampa taktsteg), en metod som snabbt leder till
önskat resultat. Till häst känner sig soldaten vanligen ganska
hemmastadd. Dock finnas bland regementets hästar flera
svårhanterliga exemplar (släkulor), ock därför inträffar det
ibland, att ryttaren mister härraväldet över sitt riddjur, tappar
tygeln (tråden, tåten) ock kastas ur sadeln (däkkar, sätter
pjukken, lämnar in). I allmänhet slipper han undan med förskräckelsen; men är olyckan framme, får han kanske göra
bekantskap med garnisonssjukhuset (garnis), dess läkare (kotknakkare) ock sjukvårdare (joddare, likskräddare). Vanligen
anses dock sjukhusvistelsen som ett kärkommet avbrott i övningarna, ity att vederbörandes enda sysselsättning därunder
består i att äta (svolla, glufsa) ock ligga ock "draga sig" i
eller på sängen (trykka).
Efter dagens övningar går soldaten ut ock roar sig. Hans
behov av förströelse är emellertid inte stort. Vanligen uppsöker han med kamraterna ett kafé (fik) ock dricker där en
kopp kaffe (räv-, skatpiss). Onsdagar ock lördagar finna vi
honom på regementets dansbana (filebana), där han svänger
om (bakkar) med någon flicka (rynka) från grannskapet eller
i nödfall med någon kamrat.
Då beväringen eller volontären varit i tjänst någon tid
ock hunnit vänja sig vid de militära sederna, börjar hans
inställning till militärlivet att undergå en förändring. Hittils har hans syn på detta präglats av ovilja ock förakt,
ock känslan av underlägsenhet har intagit en dominerande
ställning i hans själsliv. Uttryck för denna stämning
äro sådana benämningar som köksnasse 'köksföreståndare',
likskräddare 'sj ukvårdare', spoling 'fänrik', lumpa 'exercera',
furie 'furir', fattigjälp 'avlöning', böle 'logement', buren 'arresten' ock blåsning 'utskällning', för att inte tala om
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det rikliga sortiment av öknamn, varmed han benämner
kamrater ock befäl (se förteckningen s. 42). Genom att
begagna dylika uttryck skaffar sig soldaten ett slags upprättelse för alla trakasserier, han utsatts för, ock ger samtidigt luft åt sin ringaktning för militärlivet. Ironien blir
hans vapen mot befälet. Sedermera, då han lärt sig undvika
de värsta stötestenarna ock ökade färdigheter förskaffat honom bättre bemötande från befälets sida, ändras aspekten i
så måtto, att han även får upp ögonen för de goda sidorna
av militärlivet, t. ex. disciplinens fostrande invärkan ock
kamratskapets betydelse. Han börjar betrakta det hela mera
"von oben" ock låter slutligen ett försonande skimmer av
humor komma till synes. Kasernen, som i början tedde sig
en aning hotfull, får heta vilohemmet eller hotäll Bärja, ock
dess högste chef benämner han skämtsamt Pär Jönsson.'
Andra skämtsamt ironiska uttryck äro Bängtssons kameler
'hästarna', bläkkspion 'student som expeditionsbiträde', brödkniv
'sabel', förskräkkt frukkost 'förstärkt frukost', galoppdamasker
'benläder', julgran 'dolma' (2:a mundering), kotknakkare 'regementsläkare', krubba 'äta', läderlapp eller pansarplåt 'pannkaka', magborstare 'sup', mormorskor 'lägerskor', skåpflyttning
'dans' m. fl.
Ett intressant kapitel utgör mathållningen vid regementet.
Gentemot denna intager i allmänhet soldaten under hela sin
tjänstgöringstid en föraktfull hållning. Den tämligen enformiga
matsedeln tilltalar honom icke. Märkvärdigt nog är det, som
G. Bergman mycket riktigt påpekar, från dem, vilka i det
civila leva under enkla förhållanden, som den skarpaste kritiken utgår. Redan benämningen på köksföreståndaren, köksnasse, låter ana, i vilka banor kritiken rör sig. I själva värket firar soldatens böjelse för överdrift i uttrycken, hyperboler, värkliga triumfer inom denna kategori. Ja, den tränger
ibland rent av den värkliga kritiken i bakgrunden. Även
hans dragning åt det obscena kommer fram i allehanda osmakliga uttryck. Som exempel på mera oskyldiga benämningar
kunna anföras räv- ock skatpiss 'kaffe', mynningsbläkk 'skivad
korv', kulsprutevälling 'ärtsoppa', K 23 hemlighet 'grynkaka',
disiplin 'köttsoppa', ragu å la eobra 'fläsk å la daube' m. fl.
Något som genast uppmärksammas av den nyinryckte beBenämningen gör ett synnerligen ironiskt intryck i betraktande
av det faktum, att regementet tidigare som överste haft adelsmän
med välklingande namn som Lewenhaupt, Ramel, Palmstierna m. fl.
Till soldatspråkets psykologi, Nysv. studier 1924, s. 72.
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väringen eller volontären ock som faktiskt också är ett karakteristikum för militärli vet, är den rikliga förekomsten av slangord med anspelning på venerea ock den kvalmigt erotiska
stämning, som är förhärskande vid samvaron mellan soldaterna. Den psykologiska orsaken härtill är givetvis att söka i det
ensidiga manliga umgänge, som soldaten får hålla till godo
med ock som förhindrar hans mer eller mindre medvetna
kärlekslängtan att få sin naturliga utlösning. Därför få slangord av nämnda art närmast betraktas som ett slags avledare
för denna kärlekslängtan, som ett surrogat. Då de som sagt
spela en dominerande roll i soldaternas samliv, har jag inte
ansett mig berättigad att av rena prydhetsskäl utesluta dem
ur den föreliggande ordsamlingen. Därigenom skulle nämligen den bild av slangspråket vid K 2, som jag sökt teckna,
i betänklig grad ha blivit oriktig. Dock har jag till läsarens
båtnad företagit en lämplig sovring av det i denna genre
mycket rikhaltiga materialet.

Med avseende på det föreliggande ordförrådet bör uppmärksammas, att detta inom sig rymmer ord, vilka med hänsyn till sin användning förete betydande olikheter. En del
av dem äro av en mera tillfällig natur, brukade ock hållna
vid liv endast av regementets klipskare element, varav följer,
att deras livslängd är tämligen begränsad. Andra åter ligga
fastare förankrade i det allmänna medvetandet ock nyttjas
följaktligen mera spontant i det vardagliga samtalsspråket
samt övertagas av efterföljande årgångar. Då ordsamlingen
tillkommit såväl genom avlyssnande av samtalsspråket som
genom direkt utfrågning (varvid naturligtvis de vanligaste
slangorden först dykt upp i sagesmännens minne), kan huvuddelen av ordförrådet (o. 85 70) hänföras till den senare kategorien. Ehuru varje siffra eller närmre specificering måste
innebära ett visst mått av godtycke, företager jag här nedan
en uppräkning av de slangord, jag anser tillhöra den förstnämnda kategorien ("tillfällig" slang):
ankeldrikka fotsvett
bakka dansa
barbis barberare

barndomsminnen prinskorv
bläkkspion student i expedi-

tionstj änst
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Mg orätt speL
dramaten, komma in vid [ordlek].
farbror pantlånare.
flis pängar.
förskrä,kkt frukkost förstärkt
frukost.
geten [viss motorcykel].
grisfoten, det rykker i erigitur.
jäsk pan dän ed.
lapp för lukkan menstruation.
lå,ngholmssmoking linnerock,
makaronstänger ben.
matklykan munnen.
mysing pängar.
pedalsyra fotsvett.
pitt i Anna pytt i panna.
pluska börs.

rabba tur.
ragu å la cobra fläsk å la
daube.
rynka flicka.
rödsprit i kylaren menstruation.
skåpflyttning dans.
snusfana snusnäsduk.
fabb pängar.
tjing "pax".
trynmjöl puder.
täjamm fotsvett.
uvertyren till Läderlappen ärter
ock fläsk jämte pannkaka.
vindskupa, omöblerad, med trebent tvättställ [ironi om dum
individ].

För endast ett fåtal är sedan betecknade bassaträning den chikanerande behandling från de äldre kamraternas sida, som volontären
fick utstå under första året av sin tjänstgöring. Syftet härmed
var att vänja vederbörande av med de civila sederna ock göra
honom värdig att upptagas i de äldres gäng. Sålunda gällde det
för volontären att tillägna sig de militära uttryckssätten, framför allt svordomarna, ådagalägga sin solidaritet mot kamraterna
visavi befälet samt att uppträda oförväget vid de tämligen regelbundet återkommande slagsmålen med "stattenabusarna".1 För att
volontären skulle kunna hävda sig vid dessa slagsmål, instruerades han av de äldre i användandet av allehanda mer eller
mindre ojusta grepp ock finter. De därvid förekommande, vanligen mycket hårdhänta ock plågsamma demonstrationerna åstadkommo även, att volontären erhöll en nyttig övning i att utan
klagan uthärda kroppsliga smärtor, något som utgjorde ett viktigt led i hans utbildning till en "riktig" husar. Några av de
populäraste greppen ock finterna samt benämningarna på dem voro:
1) Stattena är en stadsdel, som husarerna måste passera för att
komma fram till stadens centrala delar. Kasernen ligger o. 1 km.
utanför staden.
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armhåls grepp: Genom ett fingerat angrepp mot antagonistens
ansikte lurades denne att avvärjande höja armarna. Därvid begagnade angriparen tillfället att taga ett kraftig tag i hudvecken ock hårbeklädnaden i vederbörandes armhålor ock knipa
åt. fall in grepp om näsan på motståndaren med vänster pekock långfinger. Därefter slog man med höger knytnäve uppifrån till vänstra handen, så att nästippen drogs nedåt. Vid demonstration kommenderades volontären med orden "fall in" att
sticka näsan i den mellan pek- ock långfinger bildade vinkeln.
jeausgrepp brytande av fingrarna bakåt. kulgrepp fattning om
motståndarens testiklar med ty åtföljande tillkramning. larekserds slag med knytnäven mot lårmuskeln, så att denna förlamades.
Ett otal sätt att "underlätta" volontärens inhämtande av militärt skick förefunnos. Ett av de anmärkningsvärdaste var trampa taktsteg. Detta förekom vid marscher ock avsåg att lära volontären att hålla takten. Det bestod däri, att den närmast efter
volontären gående soldaten med stövelspetsen riktade en kraftig
spark mot hälsenan på denne, då feltramp förekom, en metod
som snabbt ledde till önskat resultat.

I fråga om uttalet av de upptecknade slangorden vill
jag blott framhålla, att soldaten givetvis medför till regementet sin hemorts dialektala uttalsegenheter, vilka han tilllämpar på slangorden. Därför kunna vi påträffa uttal som
böllasuare, böllasugare 'böldsugare', grydeslikkare 'grytslickare',
hälasoppa 'hälsoppa' o. s. v. Jag har emellertid endast medtagit de "normaliserade" formerna.
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Citerat arbete hänför sig alltid, där ej annat angives, till själva
uppslagsordet ock ej till någon av dess eventuella kombinationer.
Såväl till form som betydelse lika med uppslagsordet är, där intet
annat finnes angivet, motsvarande ord inom citerat arbete. Avvikelser till form eller betydelse mellan uppslagsordet ock motsvarande ord inom citerat arbete upptagas inom parentes, avvikande
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bsl = beväringsslang, fbspr = förbrytarspråk, kno = knoparemojj,
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Semikolon avskiljer citerad militärslanglitteratur från övrig citerad slanglitteratur. I t. ex. Palm (måns, si; kno) utmärker semikolon, att uppslagsordet hos Palm uppges tillhöra slangen inom
månsingspråket ock därjämte knoparemojj.
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Alfabetisk förteckning över de insamlade
slangorden.
skillnad mot "snobb-beväankeldrikka fotsvett. Jfr hälring", "härrbeväring"); Thesl
soppa, pedalsyra, skänkel('dräng'), Berg I ('bondpojke,
vin, tåjamm, tåsaft.
brakka'), Bgn II (öknamn på
bakka dansa. Dan; Palm (måns,
folkskoleelev).
kno), Thesl, Bgn III; jfr
batting barn; äv. foster. Thesl
Bgn II (lbakk
('barn under fyra år'), Palm
balja mugg (rymmande o. 'Is
(kno, 'barn'), Bgn III, Anon
liter); t. ex. en balja skatI,
Bgn V (sthsl), Berg II
piss 'en mugg kaffe'.
('elev i viss skola'), Bgn
barbis barberare. Thesl, Bgn
bjällra kvinnobröst. Jfr mäjeri,
III, Berg I.
n opparna.
barndomsminnen prinskorv.
bassaträning tyranniserande be- blakk pank. Thesl, Palm (kno),
Bgn. II. Jfr gul.
handling från en överordnads sida gentemot en under- blåsa taga, stjäla. Thesl (flottistspråk), Uhr II.
ordnad; kok stryk, pisk o. d.
blåsning utskällning. T. ex.
Se ovan s. 26.
åka på en b. 'få utskällning'.
basse värvad under 1:sta
Thesl. Vanlig benämning i
tjänstgöringsåret. Efter ett
militärslang.
års tjänstgöring kallades den
värvade snok (vid regemen- blåställ blå overall. Vanlig benämning i militärslang. Jfr
ten uppåt landet silverräv,
Ulr I (ställ 'mundering,
Under
3:e
tjänstråskinn).
uniform',
t. ex. första ock
göringsåret betecknas han
andra ställ 'första ock andra
vanligen med ordet hibbs.
mundering').
De äldsta volontärerna, som
studentbeväring
varit i tjänst minst 3 år bläkkspion
som
expeditionsbiträde.
Jfr
utan att ha blivit befordrasilvermikkel.
de, benämnas lodare. Som
sammanfattande uttryck an- bokk som tillhör fortifikationskåren. Koll. bokkarna 'fortivändes stammare 'stamanfikationskåren'. Berg II ('inställd'. Dan ('värvad eller
genjörssoldat').
vanlig beväringsman' till
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boksen arresten. Jfr buren,
burken, drommen, gästrum
med gallerpärspäktiv, hotäll
Åman, kroken.
borsta futuere. Jfr bryna, gräsare (taga sig en), långskott
(lägga in ett), maksa, pjakka,
raspa, skjuta, stöt (göra en),
vässa.
brakis hörbar fjärt. Thesl,
Berg I.
brun kuk (pitt) knackvurst.
Jfr jungfrudröm, fåarveke,
veke.
bryna futuere.
bräda sadel.
brödkniv sabel. Thesl. Jfr kniv.
bulldosa konservburk. De vid
regementet förekommande
konserverna voro ofta vid
upptagningen jästa, varigenom burken antagit en uppsvälld form, blivit bucklig.
Jfr sprängdosa.
bulvan värnpliktig, som ej har
den riktiga hållningen, den
rätta kroppsställningen, ock
som därigenom bryter ofördelaktigt av från de övriga
(i ledet).
buren arresten. Vanlig benämning i militärslang. Bgn I.
burken arresten. Metonymisk
bildning. Med "burken" avsågs en' till nattkärl apterad
plåtburk av ringa format,

som förutom säng ock pall
utgjorde arrestens enda bohag.
bygget kasernen. Benämningen
kvarstår förmodligen från
den tid, då kasernen var
under uppförande. Jfr fästningen, hotäll Bärja, vilohemmet.
båg orätt spel (unfair play),
fuffens, lögn o. d. Bgn II;
jfr båga 'lura' hos Palm
(måns) ock Berg II.
Bängtssons kameler hästarna.
bäskan krogen. Förmodligen
bildning till bäsk 'sup'. T. ex.
". . . inled oss ofta på bäskan, men fräls oss från arresten . . .". (ur en travestering "Korum"). Ulr I.
böldsugare sjukvårdare. Jfr joddare, stavhoppare.
böle logement. Jfr lukka.
bössa °urnans. Jfr dosa, gryngång, kruka, lukka, låda,
väska.
civil av dålig beskaffenhet.
T. ex. "civila kort" (kortspelstärm) dåliga kort d. v. s.
inga trumf på hand. Berg I
(sivil), Berg II (d:o 'tillhörande icke trumf- utan
annan färg').
dalja piska, ge stryk. Thesl,
Berg I; jfr Bgn II (dalj
'stryk'). Jfr draga över.,ashålet. ,

boksen—fik

31

darrig dålig till beskaffenheten. drivert penis. Jfr spåjjak, veke.
Thesl (flottistspråk), Bgn II drommen arresten.
(okamratlig).
däkka falla ur sadeln. Berg II
dingalo tokig människa, origi(bli avkastad'), Bgn II
nal, t. ex. "det var en dj-a
(bli underkänd'). Jfr husar
dingalo" det var en konstig
ur, lämna in, slänga av
"knopp". And(dingel 'fjantet,
prästbetyget, sätta pjukken.
gal), Palm (dingalå rom), dödsmarf : så benämndes den
Thesl ('tokig'), Gld (d:o),
marsch, regementet vid julBgn III (d:o).
högtiden företog till en av
dinka klocka. Thesl, Uhr I o.
stadens kyrkor (S:a Maria)
II, Anon I o. II, Bgn II.
för att deltaga i gudstjänsdisiplin köttsoppa. Bgn I
ten där. Eftersom avståndet
('soppa'), Dan, Ulr I.
mellan kasernen ock nämndistare furir. Sammandragning
da kyrka utgjorde o. en halvav distinktionskorpral. Dan.
mil ock de till första munJfr furie.
deringen hörande stövlarna
djävul knytnävsslag. T. ex.
ock benlädren ofta förorsa"akta dig, annars ramlar du
kade plågsamma skavsår, så
på' en d." akta dig, annars
var soldaten vanligen ganfår du på käften. Jfr jesuska medtagen vid ankomsdjävul, karamäll, råsop, snyten till bestämningsorten.
ting.
dödsoset sista "blosset" på cidosa flicka; cunnus. Thesl (i
garrett ock andra rökvärk.
förstnämnda betydelse).
T. ex. "tjing på d." pax på
draga över ashålet piska (om
sista blosset. Jfr os 'bloss'
häst).
(I 16) ock Bgn II (dödeug
dramaten, jobba vid el. komma
'den ev. rästen av en ciin vid (ordlek) säges om de
garrett, sedan den rökts av
sjukvårdare, som från köket
tre').
hämta mat till sjukhuset. farbror pantlånare. Thesl, Uhr
Därvid transporteras denna
på en dragkärra (dra' maten fattigjälp avlöning. Jfr nöd> dramaten).
mynt.
drillen, vara på, vara i grossess. lik kafé; fika 'gå på kafé'.
Jfr trissen. (vara på), väskan
Dan ('kaffe med dopp);
(få i).
Berg Il (kaffe'; från mil.-
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slangen), Bgn II ('kaffe'),
Thesl (d:o; måns); formen
fika i bet. 'kaffe' hos Palm
(måns, sl; kno), Bgn III
(äv. 'kafé'), Bgn IV, Bgn V
(sthsl; måns). Jfr fapp.
filebana dansbana. Jfr flaket.
flaket regementets dansbana.
flakk gå (imperativ). T. ex.
"flakk åt hälvete!" dra åt
hälvete! Thesl, Anon I.
flis pängar. Thesl, Berg II
(mark' [myntet]). Jfr mysing, labb.
flodis flottist. Dan; Bgn III,
Thesl (samtl. flådig).
flygolykka grynkaka. Vanlig
benämning i militärslang. Jfr
K 2:s hemlighet.
frälsis frälsningsarmen. Thesl,
Berg I.
furie furir. Vanlig benämning
i militärslang.
fästningen kasernen.
förskräkkt, förskrämd frukkost
förstärkt frukost. Förekom
efter särskilt ansträngande
övningar.
gaddi tand. Bgn III; Uhr ock
Thesl i betydelsen 'tunga':
"håll gadden" häll mun, Mol
('mun').

gadds äss i kortspel.
galoppdamasker benläder. Jfr
höganäsrör.
garnis garnisonssjukhuset. Dan;
Uhr II, Thesl. Vanlig benämning i all militärslang.
geten fanjunkare tillhörig viss
motorcykel av äldre modell.
Jfr gumpvärmare (I 16).
glufs mat. Berg I ('matställe').
Jfr svull.
glufsa äta. Thesl (gluffa). Jfr
krubba, kränga, svolla.
grisfoten, det rykker i erigitur
(grisfot-en 'penis'). Jfr slipsen sitter hårt.
gryngång c unnus. Thesl (anus).
grytslikkare värnpliktig i kökstjänst.
gräsare coitus i gröngräset; t.ex.
"taga sig en g." Jfr spass,
kapsön (gå i), långskott
(lägga in ett), volten (gå på).
gröna t. ex. "två gröna" två
dagars arrest, "åka in på
åtta gröna" få åtta dagars
arrest. Thesl (beväringsock flottistspråk).1
gubbar förlovat eller gift manskap ock underbefäl.
gubben översten. Jfr 17hr II
(. . . betecknar 'överordnad',

1) Som förklaring till detta ord anför Dan följande: Då någon skall
avtjäna ett arreststraff av strängare natur, stänges fönstergluggen
i cellen med en lucka, varvid cellen blir fullständigt mörk. Efter
någon dags inburning tycker sig arrestanten se allt i grönt, då
han åter kommer i kontakt med dagsljuset.

filebana—klossa
'principal', 'far' etc.) ock Bgn
II ('lärare').
gul pank. Palm (rom, måns),
Bgn IIi, Thesl.
gästrum med gallerpärspäktiv

arresten.
hibbs värvad under 3:e tjänstgöringsåret. Thesl (hipp

skällsord om person från
landet). Se basse.
hoppa-på' få. "Hoppa-på' en djävul" få ett slag; t. ex. "akta
däj, • så du inte hoppar-på' en
djävul!" Jfr ramla-på'.
hornet näsan. Jfr snushornet,
snuskannan.
hotäll Bärja kasernen (belägen
inom stadsdelen Bärga).
hotäll Åman arresten. Efter
namnet på regementsväbeln.
Bgn I (Hotell Karlbom).
husar ur säges om ryttare,
som faller ur sadeln.
häksbalett 1) dans, som till
manskapets trevnad varje
lördag anordnades i regementets gymnastiksal; 2) den
kvinnliga publik, som deltog
i denna dans. Jfr Thesl
(balett: "hela baletten" hela
sällskapet).
hälsoppa fotsvett.
höganäsrör benläder.
intjakk inbrott. Thesl, Bgn II;
Palm (måns) ock Bgn IV ('inköp', eufemistiskt 'inbrottsstöld'), Palm (kno ; 'inbrotts3 Sv. landsmål 1937
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stöld'), Ulr II (intjäkk), Bgn
V (fbspr).
jesudjävul slag, t. ex. "akta
dej, så du inte hoppar-på'
en jesudjävul!" . . . får på
käften.
joddare sjukvårdare.
julgranen 2:a munderingen
(permissionsmunderin g).
jungfrudröm kokkorv, fläskkorv. Vanlig benämning i
militärslang.
junker fanjunkare. Bgn I,
Dan, Bgn -57 (bsl).
jälle vind. Folkmål.
järn sporre. Jfr krok.
jäsk pantlåneri. Bgn III, Uhr
II. Jfr farbror 'pantlånare'.
jäska pantsätta. Palm, Thesl
(jeska), Bgn. III ('låna'), Anon
I o. II, Bgn V, Uhr II.
kalsingar kalsonger. Vanligt i
militärslang. Dan; Bgn II
o. IV (kalsing), Bgn III,
Thesl (kalsinger, äv. 'skor';
måns), Ulr II (kasslingar),
Bgn V ('sko'; rom).
kanon kvinnligt biträde i regementets kök.
kapsön, gå, i träffa förberedelse
till coitus (kaps6m 'grimma).
karamäll slag med knytnäven.
Bgn III ('örfil').
klossa taga på kredit. Subst.
kloss 'kredit'. Thesl. Vanligt
i militärslang.
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klämtare sup. Thesl, Uhr II.
Jfr knaber, magborstare.
klövkrängare hovbeslagare.
knaber sup. Thesl, Uhr II,
Berg I.
knaster cigarrett. Dan; Uhr
Thesl, Ulr II, Palm ('tobak';
måns, kno), Bgn IV ('tobak'),
Bgn III (d:o), Bgn V (måns;
d:o).
knikka häst. Jfr kuse, minka.
kniv sabel, bajonett. Jfr brödkniv.
kommis uniform; därefter 'militärtjänst över huvud'. Dan
(uniform).
kotknakkare regementsläkare.
Jfr likskrä,ddare 'sjukvårdare'.
krigsrätt ärter ock fläsk jämte
pannkaka.
krok sporre.
kroken arresten. Bgn I, Ulr
I, Dan ('arrestbyggnaden');
Thesl.
krubba äta. Metonymisk förändring till substantivet.
Bgn II.
kruka eunnus. Jfr lingon i
krukan.
K 2:s hemlighet grynkaka.
kuktunna kvinna av tvivelaktig natur, sköka. Jfr
pikkasnurra, spruta, subba.
kulor i ryggen betecknar anhopning av kraft till följd

av återhållsamhet i sexuellt
avseende.
kulsprutevälling ärtsoppa. Vanlig benämning i militärslang.
Jfr uvertyren till Läderlappen.
kuse m., -a f. häst, sto.
köksnasse föreståndare för
köket.
lantärna dröppel. Thes1 ('röd
näsa').
lapp för lukkan menstruation.
Jfr lingon i krukan, munta,
rödsprit i kylaren.
lasse permissionsförbud. Ulr I
(kasernförbud), Dan (1. d:o,
2. 'person som tillrättavisas
med kasernförbud).
likskräddare sjukvårdare.
lingon i krukan, kruset, burken
menstruation.
lira spela, i uttrycket lira kort.
Bgn IV, Palm (rom, måns,
kno; 'spela kort'), Thesl, Gld,
Bgn III, Bgn. V (rom), Berg
II, Bgn II.
livmoder husmoder.
livmoderkaka blodpudding.
lokk krona (mynt). And (lokke
el. låkk 'daler'), Palm (låkk),
Thesl (zig), Bgn III (läck),
Anon I, Bgn V (rom; 'riksdaler'), Uhr II, Berg fl,
Uhr I, Bgn II.
lodare värvad, som tjänstgjort
i minst 3 år utan att bli
befordrad (se basse). Bgn I

ldämtare--minka
('obefordrad'), Dan (lodare på
stat); Thesl (beväringsspråk),
Palm ('en som stryker omkring', måns, si; kno), Bgn
II ('tennsoldat av sämre kvalitet).
lukkai, logement. Bgn I, Dan,
Bgn V (bsl). Vanligt i mil.slang.
lukka 2 cunnus. Jfr lapp för
lukkan.
lumpa exercera. Subst. lump
'uniform; exercis'. Bgn I
(lump 'mundering').
låda cunnus.
långholmssmåking linnerock
(3:e mundering). Uhr ('khakiuniform).
långskott, lägga in ett coire.
läderlapp pannkaka av seg
konsistens. Jfr uvertyren
till L., pansarplåt.
lämna-i'n falla ur sadeln så
häftigt, att medvetslöshet
inträder.
lästen munnen. Bgn III (tji
dander i 1. 'inga tänder i
munnen'). Jfr matklykan.
löjtis löjtnant. Bgn I, Bgn V
(bsl); Berg I, Bgn II ('gymnastiklärare med löjtnants
grad).
madrasskännedom vila eller
sömn på icke fritid.
magborstare sup. Jfr Bgn III
o. IV (borst 'brännvin'), Palm
(bäret 'en sup', bårsta 'supa';
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måns, kno), Thesl (borsta
'supa').
makaronstänger bakre extremiteter. Thesl (flottistspråk).
Jfr påkar.
maksa coire.
malajj icke vapenför värnpliktig, som uttages till handräckningstjänst. Vanlig benämning i militärslang. Bgn
I, Dan.
markan marketenteriet. Vanlig
benämning i militärslang.
Bgn I, Dan; Thesl (bevärings- ock flottistspråk).
maska gå ock driva, draga sig
undan arbetet. Vanligt i
mil.-slang. Bgn I, Dan;
Berg II, Bgn II, Palm (med
bibet. 'lura på ngt', måns, sl),
Bgn III, Bgn V (fbsl, bet.
= Palm).
mathona hembiträde, som soldaten inlett bekantskap med
i förhoppning att bli trakterad med en eller annan godbit ur värdfolkets skafferi.
matklykan eller matknykkan
munnen. T. ex. "tji gaddar
i m." inga tänder i munnen.
Bgn II, Thesl (matglykan),
Bgn III (klykan 'niunnen).
meter en liter brännvin. Ulr I;
Thesl, Uhr II ('liter'). Anon
I (d:o). Jfr panna.
minka häst.
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mjölk, köra äfter rida. Jfr post,
köra äfter.
mormorskor lägerskor. Jfr pråmar 'marschskor'.
mukk i uttrycket en pinne,
två, tre o. s. v. pinnar mukk
'en dag, två, tre o. s. v. dagar kvar i tjänst' (om exercisen); mukka 'bli fri, sluta'.
Bgn. I (muck 'hemförlovad');
Thesl, Palm (måns, rom,
kno), GM (samtl. mukk
Bgn V (rom, sths1).1
munta menstruation. Thesl
(må,nta), Anon I (monta).
muntelasa menstruationsbinda.
mynningsbläkk skivad korv.
Som militär facktärm: 'bläckskiva, som skjutes fram för
karbinpipas mynning'. Vanligt i militärslang.
mys adj. indekl., förekommer
endast i sg.; i plur. användes biformen mysig; bildat av vb. mysa; 'behaglig,
trevlig, angenäm'; även som
advä,rb, t. ex. "ha det mys"
ha det trevligt; en mys[ig]
rynka 'en trevlig flicka'. Jfr
PYs(ig).
mysing pängar.
mäjeri kvinnobrösten. Vanligen blott sing. Jfr n.opparna.

märrpiss kaffe. Jfr räv- ock
skatpiss.
naftalin förrådsfurir.
nian ansiktet; "få en karamäll
mitt i nian" få ett slag mitt
i ansiktet. Bgn III, Berg II,
Bgn II. Jfr nyllet.
nopparna kvinnobrösten. Jfr
noppa på något klåfingrigt peta på, vidröra något.
norpa snatta, stjäla. Thesl
(måns), Anon I, Uhr II,
Berg I, Uhr I, Bgn II. Jfr
rugga, snyta, strala.
nyllet ansiktet. "Ska du ha på
n., din djävul?" vill du ha på
käften, din dj-l? Dan ('huvud'), Ulr I; Palm, Thesl,
Bgn III, Anon I ('näsan'),
Bgn V (sthsl), Bgn II.
nödmynt förskott på de stamanställdas avlöning i form
av polletter, endast användbara vid inköp på mässen.
nöten huvudet. "Få på n."
få stryk. Ulr I ('mun); Thesl,
Bgn
olle stickad ylletröja med långa
ärmar. Uhr II nämner med
samma betydelse även sportolle, Olsson. Vanligt i militärslang. Thesl ('sportskjorta').

1) Enligt Bgn V är mukk hämtat från förbrytarspråket. Det
användes där för att beteckna upphörandet av vistelsen i fängelse
eller arrest, 'fri, lössläppt'.

mjölk—plaska
pajj snus, TliMsl, Palm (kno),
Anon I, Uhr II. Jfr torr-

skaffning.
pakka korten (kortspelstärm)
sitta över någon omgång i
spelet utan att göra insats
på sina kort, "passa".
panna en liter brännvin. Thesl,
Bgn III.
pansarplät pannkaka.
pava butelj. Thesl (måns),
Bgn III, C-G (tjuvspråk),
Anon I, Bgn V (fbspr),
Uhr I, Bgn II.
pedalsyra fotsvett. Enligt uppgift stockholmsslang.
perra ngn tvinga ngn till insats i skakk (se detta).
pikkasnurra kvinna av tvivelaktig natur, sköka.
pilka göra rent under hästarna, d. v. s. draga till sig
hästspillningen med en raka
i små hastiga ryck, något
som osökt erinrar om fiskesättet med samma namn.
pinne 1 dag, i uttryck som två.
pinnar mukk 'två dagar kvar'
(av exercis); kan även be-
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tyda 'välling'. Vanligt i mil.
slang. Uhr I (anmärkning' ;uppkommet genom att denna,
markeras med ett streck
eller en etta).
pirka mössa. Vanligt i mlslang. Ulr I; And, Bgn. IV,
Palm (måns), Thesl (måns),
Bgn III, Mol, Anon I, Bgn
V (sthsl, måns), Berg I, Uhr
I, Bgn II. Jfr svärhakka.
pitt i Anna pytt i panna (ordlek).
pjakka coire.
pjukk sko; "sätta pjukken" falla
ur sadeln. Bgn III, Bgn II.
plugg korpral; viceplugg vicekorpral. Vanligt i mil.-slang.
Enl. Bgn V från det gamla
stockholmsmålet, där det betyder 'potatis'. Bgn I, Bgn
V (bsl); Thesl (beväringsspråk), Uhr I ('potatis'), Palm
(d:o, kno).
pluska börs, t. ex. "tji pluringar
i pluskan" inga pängar i
börsen. Thesl, Uhr II, Bgn
III (plyska), Anon I, Bgn V
(sthsl), Berg II, Uhr I,
Bgn II.

1) Detta slangord har möjligen uppkommit ur ett bruk, som enligt uppgift förekommer vid åtskilliga regementen ock som består
däri, att beväringen, då exercistiden närmar sig sitt slut, utväljer
en kam, vars taggar (pinnar) till antalet överensstämma med antalet
återstående exercisdagar, ock på denna, genom att riva av en tagg
(pinne) för varje tilländalupen dag, markerar de återstående tjänstgöringsdagarna.
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post, köra äfter rida.
pråmar marschskor. Bgn II
(stora skor).
pogga högfärdig flicka. Bgn III,
Berg I o. Thesl (prostituerad), Bgn II (flicka).
pys adj. indekl. förekommer
endast i sing., eljest biformen pysig, 'trevlig, angenäm
o.d.', även som advärb, t. ex.
"en pys(ig) kille" en trevlig
pojke.
påkar extremiteter (bakre).
Thesl, Uhr II o. I.
pärmis permission. Bgn I, Dan.
rabarber: lägga r. på ngt lägga
beslag på ngt; folketym.
bildning av "embargo".
rabba tur; t. ex. "du har då alltid en dj—a rabba!" Bgn II.
ragu å la oobra fläsk å la daube.
ramla-på' få; t. ex. "ramla-på'
en djävul" få ett slag.
rasp ridspö; t. ex. "på med
raspen!" slå till med rid-.
spöet! Ulr II (slag).
raspa futuere.
rugga stjäla, snatta. Thesl,
Anon I, Bgn V (sthsl,
måns), Uhr II, Palm (kno)
(samtl. 'tigga), Bgn II ('låna').
ryggträ, karbin.
rynka ung flicka. Thesl, Anon
I, Uhr II, Bgn II. Jfr C-G
(kväsarynka 'smutsig, vårdslös flicka).
ryttare ryttmästare.

råsop knytnävsslag; t. ex. "akta

däj, så du inte ramlar-på'
en r." . . . så du inte får på
käften. Enligt uppgift stockholmsslang. Jfr Bgn III
(sop 'örfil).
rävpiss kaffe. Bgn I (te).
rödsprit i kylaren menstruation.
rör långbyxor. Bgn I (ålarrör
'byxor'), Bgn II (byxor),
Anon I (d:o), Anon II (d:o).
silvermikkel studentbeväring
som expeditionsbiträde.
skakk (uttal: gak) ett slags
kortspel; avart av "knakk".
skatpiss kaffe.
skit venerisk sjukdom, speciellt syfilis. Jfr syffe.
skitspänsta sköta undan sina
uppgifter raskt ock energiskt
för att därigenom komma i
gunst hos befälet.
skiva-i'n (metonymi: redskapet
> handlingen) bära in; t. ex.
"kanonerna skiva-i'n mat i
en sabla kläm" den kvinnliga
kökspersonalen bar in maten
i all hast.
skjuta coire. Bgn II (skjuta
på 'flörta').
skubb lösaktigt fruntimmer.
Ulr I; Anon I (flicka), Bgn
II (busfrö).
skåpflyttning dans (skåp 'flicka').
skänkel: taga undan för höger
el. vänster skänkel träffa för-

beredelse för coitus.

post—spänsta
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skänkelvin fotsvett.
snarkho säng, bädd. Thesl,
Uhr II. Jfr C-G (snarkläda).
skära springa; ha sällskap med
en flicka, ha "stadigt". Bgn snok 1) värvad under 2:a
tjänstgöringsåret (se basse!);
IV ('säga, tala', äv. 'prata
2)
korpralskoleelev.
nonsens), Thesl (sjära 'vara
snusf
ana snusnäsduk. Thesl.
ute snyggt klädd), Bgn
II o. Bgn III (ljuga), Bgn snushornet näsan.
snuskannan näsan.
V (d:o; sthsl, måns).
snyta
knycka, stjäla. Bgn IV
slaf bädd. Bgn I, Dan; Uhr II
o.
Berg
II ('taga'), Anon I,
('sömn', äv. 'sovplats, säng),
Uhr II, Berg I (taga', oftast
Anon I, Thesl, Palm (måns,
°rättvisligen),
Bgn
si; kno), Bgn III, Bgn V
snyting
knytnävsslag;
t. ex.
(sthsl). Jfr snarkho, vagga.
"akta däj, så du inte hoppar
slaskrör granatkastare.
på' en s.!" . . . så du inte får
slipseni: ha på el. få på slipsen
på käften. Dan (slag i anfå stryk.
siktet'); Bgn III (örfil), Bgn
slipsens sitter hårt erigitur.
II (d:o), Uhr I (d:o). Jfr
sluring välling. Förmodligen
Thesl (snyta till 'slå till).
inkommet från matrosslang- sokk infanterist.
en. Ulr I.
"En skånsk dragon i våra dar
det
är en riktig karl;
slå,kula häst med ovanan att
fy fan att vara blott en sock
sparka till dem, som befinna
ock gå i mörkblå rock!"
sig i dess närhet; oregerlig späjjak penis.
ock opålitlig häst. Folkmål. spass coitus.
slänga av prästbetyget få en spitta (assim. av It till tt i
"smocka", så att man domspilta) spilta, krubba.
nar av.
spoling fänrik.
slät kyss. Thesl, Palm (måns), spruta prostituerad av lägsta
Bgn III, Anon. I, Berg I,
slag. Thesl.
Bgn
sprängdosa konservburk.
smink snus.
spänsta ligga i, arbeta enersnajs arbete. Palm (kno; snäjts
giskt. Theel (bev.-spr), Berg
'arbete), Uhr II, Thesl (snejs,
II, Bgn II (ställa in sig hos
snes).
läraren'). Jfr skitspänsta.
1) Ur "En skånsk dragon" (spreds genom avskrivning; troligen
' ej tryckt). Jfr "Exkurs".
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stajla eg. 'gå fint'; användes
Thesl (uppasserska), Bgn
sedan som ersättningsord
III (slarvigt klädd kvinna).
för allehanda värb ock ut- svalboet
furirskoleelevernas
märker fortgång av hand(svalungarnas) logement, beling, som tillfälligt avbruläget i kasernens översta
tits, t. ex. spela kort, äta
våning.
o. s. v. Om t. ex. en måltid svalunge furirskoleelev; bildat i
avbrutits genom ett intresanalogi med föregående ord.
sant meningsutbyte, kan svettig dum, enfaldig, tokig.
någon av de närvarande
T. ex. "den där är allt lite
uppmana till ett fortsättansvettig". Thesl (halvt bede av denna måltid med
rusad').
orden: "nä, hör ni, nu staj- svikk uniformsmössa. Jfr svärlar vi!" Eng. style.
hakka.
stammare stamanställd. Bgn I, svit kostym. Dan (svid); Bgn
Dan.
IV o. mr II (svider), Thesl
stavhoppare sjukvårdare.
(svid; flottistspråk).
storm tur, lycka; som kort- svollai krubba.
spelstärm : 'mycket fina kort 8vo11a2 äta. Palm (kno, svulla),
på hand'; "ha en dj—a storm"
Bgn II o. III (svulla).
ha bondtur.
svull mat. Palm (kno). Jfr
strala stjäla. Thesl, Anon I,
svolla vb. 'äta' ock svolla s.
Uhr II, Berg I, Uhr I,
'krubba'.
Bgn II.
svärhakka uniformsmössa.
stålar plur. tant. pängar. Dan; sylfe syfilis.
Bgn III, Anon I, Palm (rom; sågspånen, sätta rotafon på,
äv. stål, rom, kno), Bgn II
(försöka) tänka; t. ex. "sätt
(äv. stål); enbart formen stål
rotation på sågspånen, värahos Thesl (måns), Bgn V
dj ävul!"
(d:o), Bgn IV; C-G (ett stål sätta pjukken falla ur sadeln
'en krona', måns).
så häftigt, att medvetslöshet
stöt, göra en försöka inleda
inträder. Jfr pjukk.
bekantskap med en flicka fabb pängar.
vid dansbana eller på gata; Jadia avträde, toalett. Vanligt
coire. Palm (stöld).
i militärslang. Berg I, Bgn II.
lättsinnigt
fruntimmer,
subba
rapp kafé. Thesl, Bgn. V
sköka. Bgn V (sthsl), Uhr II
(fbspr), Bgn II (konditori).

stajla—vindskupa
f asse sergeant. Vanligt i mil.slang. Bgn I (sjasse).
fåarveke knackvurst. Thesl.
taga tummarna ur röven rycka
upp sig ur slöheten, raska
på med något. Användes
vanligen som uppmaning:
"tag etc.!"
taljare officers hästskötare. I
dennes plikter ingår bl. a.
bestrykning av hästens remtyg med ett talgartat ämne,
som tjänar att bevara lädrets smidighet.
tira, öga; blåfira 'blått öga'.
Thesl (tirorna 'ögonen), Palm
(kno), Bgn III, Anon I (flror 'ögon), UhrII o. I, Bgn II.
tjakka rycka ut (från exercis).
tjakka-på.' få; "tjakka-på' en
djävul" 'få ett slag'; t. ex.
"akta dig, så du inte tjakkarpå' en djävul!"
tji: "tji gaddar i matklykan"
inga tänder i munnen;
"tji pluringar i pluskan"
inga pängar i börsen. And
('ikke'), Palm (d:o), Thesl
(icke, ingenting, inga), Ulr
II ('l. nej! 2. tig!), Bgn V
(rom, sthsl, 'icke, ingenting'), Uhr II (innebärande
ngt negerat), Uhr I (d:o),
Bgn II (tji kosing 'inga
pängar').
tjing partikel, uttryckande ett
reserverande.av något, " pax " ,
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t. ex. "tjing på dödsoset",
"pax" på sista blosset (på
rökvärk).
torrskaffning snus.
trasviftare signalist.
tre fotograferade köttbullar

torrskaffning, avsedd att
medföras vid längre övningar.
trissen, vara på vara i grossess.
trykka ligga ock lata sig i
sängen, "slöa".
tryna sova. Dan; Bgn II.
trynmjöl puder. Thesl (snus).
tråd tygel. Jfr tåt.
tåjamm fotsvett.
tåsaft fotsvett.
tåt tygel.
uvertyren till Läderlappen ärter ock fläsk. Denna rätt
efterföljdes av en pannkaka,
vars seghet enl. soldaten
gjorde den förtjänt av namnet "läderlappen".
vagga säng.
veke penis; i överförd betydelse 'knackvurst'.
vepa överrock. Palm (måns,
si; kno), Thesl, Bgn III,
Anon I, Bgn 17 (sthsl), Berg
II (mössa), Uhr I, Bgn II.
vilohemmet kasernen. Bgn I;
Bgn II ('skolan'),
vindskupa, omöblerad, med trebent tvättställ: en sådan sä-

ges den mindre intelligente
ha (vindskupa 'järna').
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gulaktig mannagrynskaka med russin. Som
facktärm: 'filt, placerad under sadeln för att skydda
hästen för tryck eller därmed likartade skador'; vojlok (facktärm): filt, tunnare
än föregående ock liggande
under denna.
volten, gå på träffa förberedelse till coitus.
vojlokskiva

väradjävul beväring.
väre, pl. värar beväring.
värhodda lättsinnig kvinna,

som går "värarna" tillhanda, sköka. Jfr värtaska. Vid
I 16 brukas i samma betyd.
brud.
värtaska lika med föregående.
väska cunnus. få i väskan,
komma i grossess.
vässa futuere. Thesl ('urinera').

Förteckning på öknamn.

A. Överordnade.
Ryttmästare:
Hokket-vafalls (brukade använda dessa frågepartiklar).
Klukk-klukk (m. kluckande tal).
Fanjunkare:
Björnen (till det yttre påmin-

nande om nämnda djur).
Blarren.
Bläs.
Dyngan.
Grisen, jfr Bgn I (viss korpral).
Högmod.
Karl med högran (med defekt

högerarm).
Rakksingen (använde ofta den-

na svordom).
Skutan.
Sören (använde ofta denna

svordom).
ättefall.

Tjuren (ansågs själsligen be-

fryndad med nämnda djur).
Åsnan (d:o).
Furirer:
Bombom.
Dän stikkelhärade.
Gandi (påminde till det yttre
om den namnkunnige indiern med detta namn).
Knallen.
Pilten.
B. Kamrater:
Flertalet av dessa öknamn
är av ärftlig natur, d. v. s.
de äro förbundna med ett
visst nummer ock gå i arv
till varje innehavare av detta.
Baggen.
Biffen.
Bokken.

ÖKNAMN. EXKURS.

Dillinger: detta öknamn tillkom på följande sätt. En
värvad hade för disciplinbrott ådömts arrest i åtta
dagar. Denne, som gjort
sig känd för sin kraftiga,
mörka skäggväxt, uraktlät
under denna tid att raka
sig, med den påföljd, att
han vid frigivandet företedde en anblick, som i hög
grad påminde om den vid
samma tillfälle allmänt omtalade amerikanske gangstern med detta namn.
Groggy.
Hingsten.
Hundpirraren: den ursprunglige innehavaren av detta
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öknamn skötte de hundar,
som användes vid officerarnas jakter.
Jumbo.
Kasan6va.
Korven.
Masäppa.
Pikk-olle, viss sjukvårdare.
Röven.

C. Kvinnlig kökspersonal:
Björkalisa.
Bäkkahtisten.
Fittenisse.
Himmelens buse.
Längebärjan.
Rejemäntets dotter.
Stomat61.
Tvåkronors-Maja.
Vallöga.

Exkurs.

Ett för den tillfällige iakttagaren iögonfallande förhållande
är den vid K 2 förefintliga bristen på levande ock genuina
s. k. beväringsvisor, d. V. s. visor som sjungas under marscherna. Detta beror givetvis på att kavalleristen över huvud
taget ej har behov av det taktbevarande element, som beväringsvisorna utgöra. Några längre marscher till fots förekomma icke vid kavalleriet. Däremot cirkulera bland manskapet ock avskrivas flitigt allehanda andra visor, folkvisor,
äldre ock nyare schlager o. s. v. samt ett otal mer eller
mindre skabrösa alster på värs ock prosa. Populära äro även
historier, som satirisera de rådande förhållandena eller utgöra
humoristiska parafraser på instruktioner ock reglementen.
Dessa alster stå med hänsyn till sin natur i nära släktskap
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med den rena slangen. Bäggedera ha nämligen soldatens begär efter en, om ock ringa, hämnd för alla otidigheter ock
orättvisor samt hans mera sekundärt framträdande humor att
tacka för sin tillkomst. Jag lämnar med nedanstående utdrag ett exempel på en dylik humoristisk parafras av en instruktion.

Posts instruktion.
Mom. 1. Post skall alltid vara beväpnad med stövlar ock
rökpipa. Under natten kan även snusdosa få användas i förening med en väl rengjord hartass.
Mom. 6. Varder post av fienden berövad sin marschkost ›
tillkalle han befälhavaren medelst hesa skrän.
Mom. 7. Mot infanterist använde post list. Stundom må även
munkorg användas.
Mom. 10. Skulle plötsligt en ko uppenbara sig, må hon renmjölkas ock i hukande ställning föras till fältvakten.
Mom. 11. Post, som sig berusar, varder förbjuden att sjunga.
Mom. 12. Post förbjudes strängeligen att intaga lägre ställning
än liggande.
Mom. 13. Post förbjudes strängeligen att vid sammandrabbning
med fienden draga, locka eller tubba från fienden snus,
tobak, kaffepängar, marschkost eller toalettartiklar.
Mom. 14. Post ljuge endast en gång om dagen: från morgon
till afton.

För ortografien ock för stickorden ("grov" beteckning), som av red.
ändrats till enlighet med bruket i landsmålstidskriften, avsäger sig förf_
allt ansvar.

Religionskriget i Kvistbro.
Av

EMIL HERLENIUS.

Ända från kristendomens begynnelse ha exstatiska rörelser
av allehanda slag visat sig i församlingarna. Även i vårt
land ha vi talrika exempel därpå, ock de tyckas ha betydligt ökats under 1700-talet för att vid mitten av 1800-talet
nå sin höjdpunkt. Man tänke på dippelianismen, den urartade herrnhutismen ock det thunborgska läseriet under
det förstnämnda århundradet, på lxstadianismen m. fl. företeelser under det sistnämnda. Under 1840- ock 1850-talen
voro dessa rörelser av nästan epidemisk art, särskilt roparerörelsen, som i synnerhet florerade i Västergötland ock
mäst i de trakter av landskapet, som gränsa till Närike
ock Värmland. Ej blott enskilda personer, utan hela familjer rycktes med. I början av 1840-talet ansågos roparna
vara omkring 2,000 i Västergötland. När anden föll på dem,
föllo de handlöst till marken, fingo konvulsioner, lågo en
stund som livlösa ock stodo sedan upp för att förtälja, vad
de under tiden skådat i himmelen ock helvetet. I sammanhang härmed höllo de uppskakande predikningar ock manade till bättring, i synnerhet till avstående från rusdrycker,
svordomar ock dans jämte prydnader i klädedräkt, såsom
broscher, krokkammar, örhängen, ringar, snörliv, fransade
schalar, klockkedjor, blanka knappar m. m. En bena mitt
i huvudet sades vara bilden av »storgatan i hälvetet»; en
tvärbena bilden av tvärgatorna där. Det var dock inte alltid,
som utomordentliga tilldragelser timade vid roparnas sammankomster, utan ibland förekommo endast predikningar,
bön ock sång, särskilt Zions sånger.
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Det dröjde ej länge, förrän talrika skrymtare ock bedragare inblandade sig bland roparna. De förstodo att på detta
sätt skaffa sig allehanda världsliga förmåner ock stort anseende. En av de måst uppmärksammade roparna, den på
sin tid så omtalade Adam Smedberg, avslöjades som en bedragare av vidrigaste art.
Adam S m ep) e r g var född den 30 januari 1813, son
till bysmeden Lars Larsson i Lilla Borna, Dala socken,
Gudhems härad, ock hans hustru Katarina Jonsdotter. Efter
sin konfirmation 1829 antogs han som skjutspojke vid Ransta
gästgivaregård ock förblev där i ett ock ett halvt år; därefter
kom han till Tidaholms bruk, ock under sin vistelse där
förvärvade han sig en rätt star färdighet i konstsmide.
Ar 1836 tog han värvning vid Göta artilleri, ock han synes
där ha skött sig väl. Åtminstone var han under sin tjänstetid
ej tilltalad eller straffad. Varje år hade han permission till
sin födelseort, men 1842 uteblev han helt enkelt från sin
tjänstgöring, varför han blev avförd ur rullorna. Han hade
då ingått äktenskap med Bolla Larsdotter, som var från
hans hemsocken. I äktenskapet föddes året därpå en son.
Då han antogs vid regementet, hade han enligt pastors
uppgift svag kristendomskunskap, men själv säger han, att
han under sin uppväxttid gärna ock ofta besökte Guds hus,
åhörde predikningarna med uppmärksamhet ock sökte fatta
ock förstå dem.
Den 24 oktober åhörde han vid Häggums komministergård för första gången en ropare vid namn Andor Svensson
från Kyrkefalla. Det var komministern, som uppmanade
honom härtill ock som sedan utfrågade honom om Andar
Svenssons sätt att uppträda, om innehållet i hans predikningar ock den värkan, som det hela hade på folket. Smedberg tycks rätt Snart ha förstått, att här fanns ett sätt att
utan svårighet slå sig fram ock vinna ryktbarhet. Han
trädde därför i beröring med roparen ock studerade hans
predikosätt ock exstatiska rörelse. Han torde nog till en viss
grad ha gripits av förkunnelsen ock känt ett inre behov
att bättra sitt leverne; men det troligaste är, att han, som

RELIGIONSKRIGET 1 KVISTBRO

47

nyss lämnat regementet ock där mistat sitt levebröd, fann
ock förstod, att han nu kunde få en ny utkomstmöjlighet.
Trättondagsaftonen 1843 framträdde han själv som »ropare»,
ock från första stunden blev han mycket uppmärksammad,
så att han snart ansågs som en av de måst framstående i
hela provinsen. Han hade stor lätthet att tala .ock kunde
med skärpa ock kraft utslunga straffdommar ock förmaningar
till bättring. I några socknar, särskilt dem som lågo nära
hans hembygd, hade han dock blivit mottagen med misstroende, emedan man där hade lärt känna honom som en
'icke rättfärdig man, ock särskilt hade man fäst sig vid att
han ej alltid försmådde spritdrycker. I sin hemsocken vågade han ej uppträda. Under våren 1843 uppträdde han
måst i Hjo, Undenäs, Hova ock Finneröja socknar, ock hans
rykte blev allt större. I sistnämnda församling hade han
åhörts av två personer från Kvistbro i Närike, nämligen
hyttarbetaren Erik Krantz från Vekhyttan ock änkan Brita
Kajsa Andersdotter i Hinnerstorp. De uppmanade honom
att hålla möten i Närike. Han beslöt att antaga förslaget
ock begav sig dit med sina medjälpare, en kopparslagaregesäll vid namn Johan Magnus Vigerell från Undenäs, pigan
Stina Kajsa Lundqvist från Kråkvattnet i Finneröja ock 14årige gossen Johannes Ljungholm från Fröjered. Den 3
juli uppträdde han i Hinnerstorp ock därefter på flere ställen i Kvistbro ock Knista socknar. Hans rykte stod nu på
sin höjdpunkt, ock åhörarna, som kommo från Västergötland, Närike ock Värmland, kunde uppgå ända till 3,000
personer. Kyrkoherden i Kvistbro, J. A. Eilitz, säger om
honom i sin ämbetsberättelse till 1847 års prästmöte: »Mannen hade en viss förmåga att genom förskräckande ock hotfulla målningar uppjaga inbillningskraften till en hög grad,
så att därav uppkommo t. o. m. fysiska skakningar ock konvulsioner. Hans anhängare ansåg° honom för en ny frälsare,
ock även hans mindre sedliga uppförande förmådde ej minska deras vördnad för honom». Vid Smedbergs predikan,
som kunde vara ända till två timmar, hördes ständigt suckar,
jämmerrop ock klagan från åhörarna. Mitt under predikan
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kunde han ibland falla baklänges ock låg som död. Då brukade Vigerell taga vid, tils Smedberg uppvaknade ock började tala om, vad han under sitt sanslösa tillstånd erfarit.
Vid ett sådant tillfälle hade han sagt, att han fått uppenbarelse, att de flästa människor mellan säx ock tjuguåtta
år skulle dö före den första januari 1844, vilket var ett Guds
straff för den allmänna syndigheten. En annan gång sade
han sig i luften se en mängd likkistor från kyrkogårdarna,
vilka ville in i himmelen, men blevo vägrade. På den församlade menigheten hade detta helt naturligt gjort ett myeket
starkt intryck. Den honom medföljande »roparegossen» •
kunde också predika ock skildrade därvid tillståndet både
i himmelen ock i hälvetet.
Kyrkoherde Eilitz begav sig en gång till Baggetorp för att
höra Smedberg ock själv tala till den församlade menigheten;
men då han var åtföljd av kronolänsmannen i Lekebärga,
Johan Vikander, hade Smedberg helt hastigt avbrutit sitt
föredrag ock begivit sig därifrån. Han tycks nu ha blivit
orolig för att myndigheterna skulle ingripa, ock återvände
för den skull till sin hembygd den 9 juli. Men den 20:de i
samma månad hade torparen Johannes Bellqvist i Hinnerstorp hämtat honom ock hans sällskap, ock han predikade
samma dag i <Ana by strax intill gränsen till Edsbärg. De
följande dagarna höll han talrikt besökta möten i Tolhyttan,
Vekhyttan, Sirsjötorp ock Ribboda. Då han fick underrättelser, att kronobetjäningen hade vidtagit anstalter för att
gripa honom, uppmanade han allmogen att med våld hindra
hans -häktande ock förordnade, att en laddad bössa alltid
skulle hållas i beredskap åt honom, ty han ämnade skjuta
den som skulle gripa honom, vore det ock länsmannen själv.
Vid mötet i Tolhyttan hade länsman Vikander sökt ingripa,
men förgäves, ock då han avlägsnade sig, avlossades talrika
bösskott.
Myndigheterna började emellertid vidtaga värksammare
åtgärder, ock landshövding E. J. Bergenschöld anmodade
t. f. landssekreteraren E. J. Vikander (son till länsmannen)
att tillsammans med kronofogde E. V. Molin ock polisge-
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valdigern J. E. Hellgren begiva sig till Kvistbro för att inhämta underrättelser om det s. k. bättringsropandet ock om
möjligt gripa upphovsmannen. De kommo till Kvistbro
prästgård den 26 juli ock utsände därifrån personer, som
skulle taga reda på var Smedberg uppehöll sig. Dagen därpå
begåvo de sig till Moen, där Smedberg enligt uppgift skulle
vistas, men han träffades ej. Dock fingo de veta, att han
samma kväll skulle »ropa» i Bällsås, varför de fortsatte dit.
De hade då med sig gamle länsman Vikander ock nämndemannen And. Carlström i Edsbärgs Sanna. Smedberg, som
kort förut anlänt till Johannes Bellqvist, hade tänkt hålla
möte på kvällen, men som han kände sig trött ock medtagen,
hade han lagt sig på en säng för att vila ock anmodade någon av gårdens folk att hämta kyrkoherden, med vilken han
sade sig vilja tala. Strax därpå inberättades, att några härrar voro på väg till stugan, Smedberg rusade upp ock ämnade fly till den närbelägna skogen, men han upphanns av
E. J. Vikander, som fattade honom i kragen ock slog kull
honom samt kvarhöll honom, tils Hellgren hunnit taga honom om hand. Smedberg lyckades göra sig lös, men upphanns ånyo av Vikander. Han protesterade ivrigt mot anhållandet, ropade högljutt på jälp ock höll sig fast vid ett
träd. Av larmet ock ropet tillkallades folk, ock torparen
Gustav Bellströms hustru, Katarina Olsdotter samt döttrarna
Karolina ock Maria Charlotta började upphäva det ena
tjutet ock skriket efter det andra, så att mera folk började
samlas. Smedberg uppmanade nu alla att befria honom,
folket började beväpna sig med störar från gärdesgården
ock gick till anfall mot härrarna; dessa hotade med sina
pistoler ock en sabel, så att de höllo människorna ifrån sig
en stund, tils ett åkdon hann anlända ock Smedberg blev
uppsatt däri. Men nu gingo åter hans anhängare till anfall,
ock en förbittrad strid uppstod. Smedberg rycktes ned från
åkdonet ock hamnade ånyo bland sina vänner, som gingo
löst mot myndighetspersonerna. Måst utmärkte sig härvidlag Bellströms måg, förre soldaten Karl Erik Persson Björk
på Hulvik, dennes hustru Karolina, drängen Pär Johan
4 Sv. landsmål 1937
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Törnblom i Bällsås', hustru Kristina Karolina Österberg i
Vekhyttan ock pigan Anna ifrita Gustafsdotter i Bällsås.
Törnblom lyckades rycka från Hellgren en s. k. tjurkarbas
ock utdelade därmed flere slag. Hustru Österberg hade
kommit över en sabel, som hon lämnade sina vänner med
utropet: »Hugg ijäl de förbannade härrarnal» Anna Brita
Gustafsdotter slog med en stör länsman Vikander flere
gånger, men ett av slagen träffade i misshugg Smedberg,
som fick ett starkt blödande sår i huvudet. Hustru Björk
sökte komma åt landssekreteraren med en piska, vilket dock
ej lyckades, torparen Erik Erssons i Bällsås hustru Katarina Svensdotter rusade på Carlström ock bet honom i armen. Då Smedberg sattes upp i kärran, tjöto kvinnorna:
»Söte Jesus, nu tar de vår frälsare ifrån oss!» Ock Björk
utropade: »Härre Gud, jälp oss att få vår frälsare lös, jag
vill gärna gå i döden för honom!» Några barn, som stodo
i närheten, kastade stenar under utropet: »Vi ska slå, för
det ha vi lov till av vår frälsare, bara vi inte svära!» Slutet
blev, att Smedberg över den kullrivna gärdesgården lyckades
fly undan, varvid hustru Katarina Olsdotter uppstämde ett
slags segersång. De båda hårrarna Vikander samt Molin
höllo till hopen några förmaningstal ock upptecknade namnen. Därefter begåvo sig myndighetspersonerna till fots till
Edsbårgs Sanna. Där skötte de om sina blessyrer, vilka
dock ej voro av särskilt svår beskaffenhet. Åka kunde de
ej, ty under slagsmålet hade julmuttrarna skruvats från
kärran. Hästen hade blivit slagen med störar. De andra
ging° till Bällsås, där Smedberg hade tagit in hos torparen
Petter Persson ock fick där vård. Det berättas med anspråk
på trovärdighet, att därvidlag motbjudande ock vidriga sce1) Björk hade 1840 anställts som soldat vid Närikes regemente, men
efter fyra månaders tjänstgöring hade han för en inbrottsstöld blivit
dömd till 35 par spö ock uppenbar kyrkoplikt, varefter han blivit
utstruken från regenyntet: Törnblom hade för fickstöld blivit dömd
till spöstraff, som dock sedan förvandlats till 16 dygns fängelse vid
vatten ock bröd. Bägge begagnade tydligen gärna tillfället att »klå
härrarna».
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ner ägt rum, i det att kvinnorna uppsög° blod från hans sår
ock drucko det blodblandade vattnet, sedan såret tvättats av,
under yttrande att detta var den rätta nattvarden ock lika
heligt som Jesu blod. Smedberg sade sig hava fått en uppenbarelse, att man dagen därpå skulle ånyo försöka att
gripa honom, vilket var ock en var skyldig att hindra med
alla till buds stående medel. Som det blivit bekant, att
Stina Kajsa Lundqvist jämte en man från Grevbäck på kvällen skulle »ropa» i Bällsås, började folk att samlas där, men
då »ropningen» uppsköts till följande dag, stannade de flästa
kvar över natten ock lade sig i lador ock logar för att få
några timmars vila.
Landssekreterare Vikander hade emellertid givit kronolänsmannen i Edsbärgs härad G. Hoff order att tidigt på
morgonen den 28:de söka bemäktiga sig Smedberg, ock Molin
lät besätta alla till Västergötland ledande vägar för att
hindra honom att fly dit. Redan före fäm anlände Hoff i
sällskap med nämdemannen And. Carlström i Edsbärgs
Sanna ock Lars Nilsson i Bärga samt fjärdingsmannen Jakob Jakobsson i Kälkesta. Han lyckades snart få reda på
var Smedberg vistades, ock fick även komma in i stugan,
men nekades tillträde till det rum, där Swedberg var. Slutligen blev han insläppt även dit ock fann Smedberg liggande avklädd i en säng, omgiven av kvinnor, som lågo på
knä ock högjutt bådo för honom. Han själv klagade över
illamående ock mattighet till följd av gårdagens uppträde.
Hoff undersökte honom, men fann utom såret i huvudet endast en obetydlig skada i vänstra handen. Under det att
folk' strömmade till, förklarade Hoff Smedberg för sin fånge
ock varnade för våldsamheter. Svaret blev, att de ej alls
tänkte bry sig om vare sig länsmannen eller andra myndigheter, utan de ämnade själva föra Smedberg till hans hemort, vilket de avsågo att ingen kunde neka dem göra. För
att vinna tid ock skaffa erforderlig jälp anmodade Hoff
länsman Vikander, som jämte polisgevaldigern Hellgren anlänt en stund senare, den förre att fara till Örebro för att
hos landshövdingen utvärka tillstånd enligt folkets önskan,
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den senare att fara till Trystorp för att anmoda Molin, som
befann sig där, att samla folk ock komma Hoff till jälp.
Hoff själv hade under tiden intet annat att göra än bevaka
Smedberg. Folket visade under hela tiden en hotfull hållning, utfor gång på gång i grova skymford ock beväpnade
sig med stänger ock störar. Emellertid hade Hoff märkt, att
åtskilliga kvinnor gingo ut ock in i rummet, där Smedberg
låg, ock som han misstänkte dem för försök att undanskaffa
denne, gick han in i rummet ock fann då Smedberg utstyrd
i kvinnokläder. Hoff tillsade honom att genast lägga av dessa
ock åter intaga sängen, vilket även skedde. Efter flere
timmar anlände Molin, han hade med jälp av inspektoren på
Trystorp, Daniel HerMn, lyckats samla åtskilliga handfasta
karlar, så att människorna i Bällsås började visa sig oroliga
på grund av sin underlägsenhet. Helt plötsligt rusade flere
av dem in i Smedbergs rum, nämligen Johannes Bellqvist i
Hinnerstorp, Lars Bellqvist ock unge Hans Hansson i Vekhyttan, drängen Törnblom, bärgsmännen Johan Larsson ock
Anders Jonsson i Ljungstorp ock Jonas Jonsson i Vekhyttan. Den sistnämnde var beväpnad med en bössa, ock då
Hoff förbjöd Smedberg att stiga upp, satte Jonas Jonsson
bösskolven för Hoffs bröst, tryckte honom mot väggen ock
kvarhöll honom där. Men den unge L. T. Vikander, son till
länsmannen, lyckades rycka till sig bössan, ock gick ut på
gården ock avlossade skottet. Även drängen Lars Persson
i Bällsås hade med sig en bössa, men den tycks ej ha varit
laddad. Nu började återigen ett vilt slagsmål, ock de anfallande hade beväpnat sig med störar, påkar, tröskslagor,
järnbetsman, eldtänger, halster m. m. Stugan genljöd av
jämmerrop, tjut, hotelser ock böner. Törnblom kastade sig
upp på en häst ock red till Vekhyttan för att skaffa förstärkning; men innan han kom tillbaka, hade Hoff med
sina vänners jälp lyckats infånga Smedberg. Jämte Jonas
Jonsson belades han med handbojor, sattes upp på ett i
hast anskaffat åkdon ock fördes till slottsfängelset i Örebro.
Då han lämnade gården, lågo kvinnorna på knä under högjudda böner, att deras »dyre frälsare» snart måtte räddas
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undan ulvarnas klor ock djävulens anhang. Hoff själv ock
åtskilliga av hans medjälpare blödde ur flere sår, ock
samma var fallet med flere av motståndarna. Senare häktades Törnblom, Björk ock hans hustru samt två unga
bondesöner, bröderna Lars ock Anders Larsson i Vilsta,
Hackvads socken, vilka sistnämnda med en stör hotat länsman Vikander ock på hans fråga, vad de hette, trotsigt svarat: »Det angår dig icke, länsmansrackare!»
»Roparegossen» Ljungholm ock kopparslagaregesällen Vigerell hade redan före slagsmålet skyndsamt lämnat orten
för att bege sig till sina hemorter, men de grepos under
vägen ock fördes till Örebro. Där underkastades de kansliförhör ock förpassades därefter till Västergötland.
Den 28 augusti instämdes bortemot 30 personer till urtima ting i Edsbärgs Sanna. Rättens ordförande var v. häradshövding J. K. Gyllenram, ock åklagare var t. f. landsfiskalen, överjägaren K. J. Sundström. Först hördes Smedberg, »en man av vanlig längd med svart hår ock blå ögon».
Han hade i häktet helt ock hållet förlorat mod ock tillförsikt samt tron på sin gudomliga sändning, ifall han överhuvud taget haft någon sådan, ock han erkände nu öppet,
att han var en bedragare. Sedan han av Andor Svensson,
som också synes ha varit en tvetydig person, hade fått undervisning om vad som under predikandet borde iakttagas,
ock underrättelse, att ett sådant predikande medförde god
inkomst, hade han börjat sin värksamhet, ehuru han genom
sin skicklighet i konstsmide varit i tillfälle att försörja såväl sig själv som sin familj. Under sin vistelse i Närike
hade han haft fritt kosthåll ock fått mottaga talrika gåvor
samt 28 rdr b:ko i pängar. Vid sitt bättringsropande hade
han i allmänhet ej valt något visst ämne, som för tillfället
borde behandlas, eller sammanfattat något koncept, utan talat
hit ock dit över varjehanda gudliga ämnen ock huvudsakligast om nödvändigheten av att frukta Gud. I Närike hade
han funnit mankönet behäftat med stora synder, särskilt
dryckenskap ock svordomar, så att han i synnerhet varnat
däremot. Han hade dock ej själv avsagt sig bruket av sprit-
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drycker, utan ibland varit berusad, särskilt vid ett tillfälle
då han predikade i Vekhyttan. Hos kvinnorna hade han
lagt märke till högfärd, fåfänga ock okyskhet, ock han hade
särskilt framhållit de två första synderna ock bannlyst bruket av alla slags prydnader. Däremot hade han ej berört
okyskheten, ock detta av den orsak, att han själv ej var alldeles fri därifrån. På särskild tillfrågan uppgav han, att
han stått i brottsligt förhållande till hemmadottern Stina
Kajsa Lundgren i Baggetorp, den ovannämnda änkan Brita
Kajsa Andersdotter i Hinnerstorp ock »roparepigan» Stina
Kajsa Lundqvist. Under sitt predikande hade han oftast
valt sådana uttryck, som han förmenade skola invärka på
åhörarnas känslor, bland annat ofta upprepat de plågor,
som väntade de till hälvetet "dömda. Vidare hade Andor
Svensson lärt honom att varna för ock förbjuda begagnandet
av vissa ord, som skulle ha dold betydelse. Så t. ex. skulle
ordet »vars» betyda äktenskapsdjävulen, »bra» högfärdsdjävulen ock »fasligt» en djävul av mera obestämd art. Då han
under ropandet föll omkull ock låg som livlös, hade han
ögonen halvöppna, då meddelade Vigerell ock han sig med
varandra genom Vissa tecken, ock på så sätt fick han anvisning på de kvinnor, som innehade eller buro prydnader
av något slag. Dessa hade då kastats bort, sedan han »uppvaknat» ock påpekat dem. Men han försäkrade, att han
aldrig sökt tillägna sig dem för egen vinning. Hur det i
detia fall var med Vigerell, kunde han ej säga. Till sist betygade han sin livliga ånger över sitt handlingssätt ock
försäkrade, att han en gång försatt i frihet aldrig mer skulle
fortsätta med predikandet.
Smedbergs bekännelse tycks ha gjort ett rent förkrossande intryck på hans anhängare, ock vid de långvariga
förhören ville de gärna, låta påskina, att de nog hade tilltalats av Smedbergs gudliga tal ock predikningar, men de
hade haft svårt att tro på hans uppenbarelser, ryckningar,
sanslöshet m. m. För övrigt kunde de, om ock efter åtskilliga slingringar, ej annat än erkänna, vad som lades
dem till last, enär vittnena voro talrika.
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Rättegången fortsattes den 22 ock 23 september. Då voro
Stina Kajsa Lundgren ock Brita Kajsa Andersdotter inkallade på grund av Smedbergs beskyllningar. De båda kvinnorna tillbakavisade dessa med största förvåning ock förtrytelse, ock hårt ansatt av domaren måste Smedberg till
sist erkänna, att han vid första rättegångstillfället farit med
lögn för att hämnas på dem, emedan han förmärkt, att de
icke lika ivrigt som förut varit honom tillgivna vid hans
predikande ock ropande. Men genom den nämnda »roparegossens» uppgifter på landskansliet ställdes Smedbergs förhållande till unga kvinnor över huvud taget fram i en mycket ofördelaktig dager.
De många ock vidlyftiga vittnesmålen gjorde, att rättegången fortsatte den 19 ock 20 oktober, 4 ock 13 november
samt 8 ock 9 december, då den äntligen avslutades. Den
8 december inlämnade samtliga anklagade en skrift av följande lydelse:
»Undertecknade anhåller ödmjukast att vid Urtima Tinget med
Edsbergs Härad i dag få inlämna och i Protokollet intaget följande
vår ödmjuka berättelse.
En längre tid förut, innan bättringsropning härstädes utfördes,
spriddes rycktet hit af dess utöfvande på aflägsnare ställen inom
Sveriges gräntser och om dess öfvernaturliga och för oss obegripliga
följder — deref ter berättades huru denne Ropning immerfort utspridde sig, tils det närmade sig till våre gräntser så att en och annan begaf sig dit, der Roparne befunnos för att öfvertyga sig om
sanfärdigheten af det utgångne rycktet. Då de återkommo berättade
de följderna som dervid tildragit sig och nästan alla ansågo det för
en underbar händelse och af Gudi utgångev. till Syndares wäckelse.
Slutligen konamo Roparne i vår hembygd och utförde sin bättringspredikan och hvarest de densamma utförde dit samlade sig flere
hundrade personer till afhörandet deraf. Dersammanstädes utfördes Ropningen med en ovanlig fart, de samlade afhörde det med
andackt och stillsamhet. Frid och Endräckt var allmänt rådande;
En och hvar återvände efter R opningens slut med en nedslagen håg
för begångne Syndaförseelser och med en allvarlig föresatts att framgent föra ett gudfruktigt och Ordenteligt lefnadssätt; — hvad som
ansågs vara högfärdigt och Syndigt bortlades, och Gudsfruktan tilltog i hvarje rättsinnigt hjerta. Följderna af Ropningen såsom Skakning och Fallning ansågo såväl vi som andra vara beroende af Guds
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anvisa styrelse sänt till Syndiga Menniskors varning och väckelse
till åtanka på den . oss alla förestående döden, Dommen och Evigheten. — Vi vore till och med så intagna i vår inbillningskraft att
vi ansågo Roparne för Guds utskickade emedan vi icke kunde finna
de förorsaka någon Menniska någodt ondt eller Skada utan deremot
nytta och uppbyggelse för såväl timligt som evigt väl. I sådant förhånande betracktade vi i vår enfaldighet denna sak, med ett sådant
förhållande, hjerta och sinnelag afhörde vi de ropandes Offendteliga
Gudstjenst; Och i en sådan omständighet och för att bland Allmänheten verka till ett allmänt väl, trodde vi, att Smedberg med hans
sällskap anlände till Bellsås den 27 :de sistledne Juli. — Wi måste
tillstå att det var mycket oförståndigt af oss att söka försvara Roparen Smedberg då Tjenstemännen så ifrigt sökte efter att gripa honom; men vår oförståndighet, vårt rörda hjerta och ömmande sinnelag deraf att se denne blifva så slagen, att blodet spridde sig på
afstånd, som vi aldrig funnit eller förstådt förordsaka någon skada
samt de ömmande biståndsrop inverkade på oss ett sådant intryck,
så att vi, då våre ömma böner att Smedberg icke skulle ytterligare
misshandlas, vore otillräckliga, sökte till att freda honom från vidare
misshandling af Tjenstemännen och dess behjälplige.
Wi äro derföre tilltalade såsom Brottmän i denna sak såsom de
der föröfvat våld mot Tjenstemännen vid Smedbergs häcktande, till
ett sådant förhållande tro vi oss oskyldiga emädan det är oss helt
och hållet oveterligt. Men hvad vi dervid måhända begått oss äro
vi beredde att erkänna, och benägne att derföre ödmjukast utbedja
oss om förlåtelse, såväl hos dem vi kunnat förbrutit oss emot som
välofl. Härads Rätten, sedan vi sökt visa att detta förhållande skedt
i oförstånd och icke af illvilja samt att det skedt för Gudaktighetens
befrämjande och icke till dess förvillelse eller aftagande. — Och får
vi äfven i lika ödmjukhet anhålla att, om icke vi skulle kunna blifva
alldeles för Straff och böter frikände vi likväl måtte så mycket möjligheten medgifver blifva mildrade samt att vi måtte få förblif.va
på fri Fot till slutlig Dom i saken faller».

Inlagan var åtföljd av ett intyg från 56 personer av
följande lydelse:
»Att den gemena Allmogen nästan gemensamt hyste en sådan
tancke om ropningen som föregående Skrift uttyder kan undertecknade under Edsförpligtelse intyga; Således synes att de som vid
Smedbergs häcktande sökt freda och Löstaga honom icke af illvilja
och vanart utan deremot af oförstånd sökt hans försvar. Derföre vill
wi ödmjukast instämma i deras egen bön om förlåtelse och tillgift
för hvad de sig i ett eller annat hänseende kunnat sig förbrutit, med
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önskan att de från ansvar måtte blifwa befriade, för denna sin förseelse som de i sin enfald kan sig ådragit, helst detta i ett sådant förhållande skedt som de i denna sin skrift beskrifyib.

Samtliga anklagade dömdes emellertid att en för alla
ock alla för en gottgöra ej allenast alla i målet hörda vittnen med en rdr b:ko till vardera, utan t. f. åklagarens resekostnad ock dagtraktamente enligt räkning med 50 rdr 42 sk.
b:ko samt att till Carlström ock Hellgren betala, den förre
10 ock den senare 22 rdr b:ko. Vidare dömdes hustru Karolina Bellström, drängen Pär Johan Törnblom, hustru Katarina Ersdotter, pigan Anna Brita Gustafsdotter, Erik Johan
Ersson (alla i Bellsås), Jan Fredrik Jansson på Stenkulla,
soldaten Karl Erik Björk, Pär Ersson i Hagen, Gustaf Bellström, hustrurna Katarina Olsdotter ock Katarina Svensdotter (alla i Bellsås), Ingrid 'Wikström i Hagen, Kristina
Katarina Österberg i Vekhyttan ock Adam Smedberg själv
— de sju förstnämnda för att med störar ock piska slagit
E. J. Vikander, Johan Vikander, Carlström ock Hellgren, de
övriga åtta för att ha uppmanat till våld, sökt befria Smedberg ock nedrivit gärdesgården — alla att vardera avstraffas
med 28 dagars vatten ock bröd samt ett års fängelse på
fästning. Dessutom skulle de gottgöra de båda härrarna
Vikander för inställelsebesvär med 10 rdr 32 sk. b:ko vardera. Jonas Jonsson i Vekhyttan, Hans Hansson i Vekhyttan, Lars Persson ock Lars Bellqvist i Bellsås samt Anders
Persson i Ljungstorp dömdes för försök att löstaga Smedberg den 28 juli ock hindra hans avfärd samt Petter Persson i Bellsås, för att han ej utlämnat Smedberg, utan sökt
skydda honom, att var för sig böta 33 rdr 16 sk. b:ko;
därjämte Jonas Jonsson för övervåld med bössa till 66 rdr
32 sk. b:ko, Hans ock Lars Persson för hotelse med bössa
att böta 6 rdr 32 sk. b:ko vardera; därjämte Jonas Jonsson,
Hans Hansson, Lars ock Anders Larsson i Vilsta för hot
ock smädelser mot Hoff ock hans biträden att böta 3 rdr
16 sk. b:ko vardera. Alla dömdes att ersätta Hoffs inställelse med 16 rdr 32 sk. b:ko, Molins med 12 rdr b:ko ock
Lars Nilssons i Bärga med 10 rdr b:ko. 1 brist på medel
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skulle de få fängelse vid vatten ock bröd, Jonas Jonsson
28 dagar, Hans Hansson,. Lars ock Anders Larsson 25 dagar,
Lars Jonsson ock Petter Persson 23 dagar. Hustru Vikström,
som var i grossess, tilläts dock med stöd av läkarebetyg att
förbli på fri fot.
De till fängelse dömda avfördes till Örebro slottshäkte för
att där 'förbliva, his hovrättens utslag fallit. Det kom den
22 februari 1844 ock förvandlade hustru Vikströms ock Smedbergs straff till böter, varför den senare omedelbart frigavs.
De övriga dömdes till ett års allmänt arbete i stället för
fängelse, männen på Malmö fästning ock kvinnorna på Norra
korrektionsinrättningen i Stockholm.
Genom Kungl. Maj:ts utslag av den 1 augusti samma år befriades dock alla utom Björk ock Törnblom från det allmänna arbetet. De båda, söm ej blevo befriade, avfördes
till Malmö i början av september 1844.
Efter sitt frigivande tycks Adam Smedberg ha blivit föremål för allmän missaktning. Han återvände till sin hembygd,
ock efter hustruns död bosatte han sig i Hova, där han idkade odlingsarbete. Han bodde inhyses hos en änka, med
vilken han fick en son. Odlingsarbetet gick det klent med,
i synnerhet som han allt mer försjönk i dryckenskap, ock
ofta sågs han stryka omkring i trakten för att livnära sig
genom bettlande. Omsider intogs han på Hova fattighus,
där han slutade sina dagar den 5 februari 1892.
Adam Smedbergs värksamhet hade dock några efterdyningar i Kvistbro under året 1843. Några ungdomar fortsatte att »ropa» ock falla, särskilt två flickor Krantz från
Vekhyttan, den ena 17, den andra 9 år gammal, säkerligen
döttrar till den ovannämnde hyttarbetaren. Sedan de inkallats till kyrkoherden, infördes de till lasarettet i Örebro.
Vid årets slut hade dock rörelsen på det hela taget upphört.
Under samma års sommar häktades i Lekebärga socken
sjuttonårige Karl Jansson i Kvarnängen, Undenäs, emedan
han höll predikningar ock ropningar i Smedbergs anda. Vid
kansliförhör i Örebro erkände han, att han av Smedberg
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blivit instruerad, hur han skulle »ropa». En gång hade han
haft ett samtal med Smedberg ock Andor Svensson, ock man
kom överens om att bestämma tiden för yttersta dommen,
vilken Andor Svensson ville uppskjuta på tre år, men Smedberg ville ha utsatt till följande nyår. Under förhöret visade han prov på sina ryckningar ock erkände sig vara en
bedragare, varefter han sändes till sin hemort. Andor Svensson blev vid samma tid häktad ock avförd till Mariestads
länsfängelse. Efter sin frigivning emigrerade han till
Amerika.
I början av oktober anhöllos i Rudskoga socken i Värmland en trättonårig gosse, Niklas Vredt, ock en tolvårig
flicka, Karin Green, den förre från Kristinehamn, den senare från Ostmark. De ströko omkring i församlingen ock
påstod° sig vara angripna av predikosjukan, varför de avfördes till Kristinehamn för erhållande av läkarevård. Efter
en dags ,vistelse på lasarettet erkände de för läkaren, gossen Vredt, att han efter att ha hört Smedberg i Kvistbro
blivit av en gosse, som brukade följa med denne (säkerligen
Johannes Ljungholm), intalad att föregiva sig vara »ropare»
för att därigenom väcka uppmärksamhet ock förskaffa sig
mat, kläder ock pängar; flickan Green, att hon av en gosse
från Lekvattnet vid namn Lars Petter blivit inlärd att »ropa»,
så att hon när som hälst kunde överfallas av de ryckningar,
som plågade föregå »ropningen». På anmodan att visa, huru
de härvidlag betedde sig, överfölls genast gossen Vredt av
till utseendet så naturliga skakningar, att en var, som ej
kände till förhållandet, omöjligen kunde misstänka bedrägeri, varefter han började predika på det sätt, som roparna
vanligen använde. Barnen blevo sända till sin hemort.
I Kvistbro inträdde snart nog lugnare förhållanden, men
hos många rådde länge en stark förbittring mot myndigheterna. Några varmt religiösa ock sansade predikanter från
Västergötland, Karl Otto Engström, K. S. Hedström ock Anders Svensson, kallades till socknen av de båda bröderna,
masmästarna Jan ock Lars Nilsson i Mullhyttan, ock väckte
till liv en fast ock sund kristendom. Längre fram togos
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de religiösa rörelserna om hand av pastor G. V. Miintzing
i Lerbäck ock brukspatron Olov Hedengren på Risebärga,
vilkas värksamhet varit i hög grad välgörande ock välsignelserik.
Allt fortfarande lever minnet kvar av det våldsamma »religionskriget i Kvistbro», ock under årens lopp har det utsmyckats med en mängd överdrivna eller åtminstone °bevisbara episoder.

Från Siljansbygdens andliga värld.
Svar på Uppsala landsmålsarkivs frågelistor nr M 9 "Ode, lycka,
vedergällning" ock nr M 10 "Varsel ock vård"
av HÅLL Nus MATTSSON
från Sollerön i Dalarna (1932-1933), ULMA 4130 ock 5622. Enär de
båda frågelistorna på vissa punkter sammanfalla, komma i det följande
ibland samhöriga ämnen att behandlas på fler än ett ställe. Språkformen
är granskad ock ordförklaringarna givna av dr L. Levander.

1. Öde.
Då man talar om "öd(ä)", tänker man närmast på ett oblitt,
ogunstigt, tragiskt öde; mera sällan, om någonsin, på ett blitt,
gunstigt öde, t. ex. "Ä. a ve je
jätt) släikt öd min domda
gardim1." — "Ä kund full int go odär1res 2, ä va nog jätt öd,
att ä suld so va." — "Eta ödä a fia o släkti logg atottärs." —
"Ä va onums öd, att an suld fo je släiku ked kelige." —
"Ä va jätt kunstit öd min onum, so kam bot o rästn.5, fast
an va so bestjelin."
Ordet öd() användes även i andra betydelser, t. ex. "uka
öd(ä)" (vilken stackare! 1. vilken förskräcklig person!). "Ä sa
full va mätt ända öd, mint i sa duvo släit mi lros o bot o sjo
Stokklrär je
jätt) tag6."
Ordet lott användes även i betydelsen 'öde, bestämmelse',
1) Det har varit ett sådant tragiskt öde med den där gården.
gå annorledes
3) Detta ödet har förföljt släkten från långt
tillbaka.
4) elak hustru
5) i fängelse
6) Det ska väl också
vara märkvärdigt, om jag inte skall kunna slita mig lös ock bort
ock se Stockholm ett tag.
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t. ex. "An hövd int jämmär si yvir säinum kott." — "Däm e
ukäik Irottadär jän i värd." — "An mor bäst, an so e
— "An e full 'rnisirottadu, an so 'nt
nögd min säinum
a föstondä".
Talesätt, som uttrycka ödesuppfattning, utan att därför ovan
anförda ord användas, äro: "Ä e so outsitt". — "Ä suld so
va1." — "An kund ,int undogos dö". — "Vän o jäns bi
tviindjin go gen.um, ä an sa4." — ."Ä e outsitt, ur ä sa bi a
verum o jenums." — "Ä e fötrulla, ä könäs int bjod-tilr".
Uttrycket va feg (om ngn) anger såsom ödesbestämmelse,
att personen ej har långt kvar att leva, t. ex. "I kund full
int tro, att e suld va so fegs." — "Du e int feg i or än",
säges, om någon kommer in genom dörren, just som man talar
om honom eller nämner honom i namn. Om någon gör något,
som strider mot hans vanor, säges: "An e full feg nus." —
"Krig(ä) si i fegde, säges om någon, som skyndar på ovanligt med det han har för händer, varför han förespås en snår
död. "Väks i fegdrot", säges om barn, som växa oroväckande
fort. "Jäto i fegde (äta duktigt före sin död) o. s. v. "Fegmörtj7" på person förebådar kort livslängd.
Vissa uttryck ock talesätt angiva, att livstiden är tillmätt,
dödsstunden utsatt o. s. v. Man frågar t. ex. den sjukes anhöriga: "Ur gor-ä min Jons do?" som ligger sjuk. Därpå
svaras: "An där do int, förr äld tidi e out(ä)s." "Ä där igen,
förr äld tidi e outä". "Ä e outsitt, ur lrändj an sa lrivos."
"An add red gart-fro sii°." "An va int at res 11 än". Då
taket lades om på Sollerö kyrka, råkade en gubbe, som tagit
sig litet för mycket till bästa, falla ned från taket. Det blev
en grop i marken, där han föll, men han slog ej ijäl sig,
"tidi va int out(ä)". I sitt övermod yttrade han: "I ädd nug
skulle så vara 2) undgå 3) var ock en 4) det han skall
6) kommer väl snart
att hon hade så kort tid kvar att leva
att dö
7) fegmärke
8) Han dör då inte, förrän tiden är ute.
Det är förutbestämt, huru länge man skall leva. 10) gjort från
sig, d. v. s. levat ut sin tid
11) färdig (med livet)
1)
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reda mi, fast ä vä
ve)1 je alen ögär2." En tid efteråt var
han full ock låg på bänken i stugan ock sov. Han föll på
golvet ock slog ijäl sig, "tidi va out(ä)." "0 djikk o önstjät,
att o figg däj3, men o fikk full va jän 4, däst ä kam a tidn5."
— "An bi full tvundjin fio, do dödrot kum", heter det. "Jop6
int eta 7, so bi ä död-rot". "An (döden) ment full, an suld
fo mi upo sätä 2, män do glratt-ä 2 fö onum."
Självmördare, mördade ock andra, som fått "brodöde, fingo
ej ro i graven, utan gingo igän, ända tils den tid kom, som
var bestämd för deras naturliga död. "Sjovspilliggär fo sväv
milo immäl o jord, däst tidi e out a däm."
Det var på förhand bestämt, vad en människa skulle uträtta
eller vilka öden hon skulle genomgå, innan hon fick dö:
"An slipp int jädo lo, förr äld an a gändj(i)" genum, ä an
sa"." "Ä sog out, so an ädd su däj13, mäss an va lritrot,
män an add mytjy ugart" do". "Ä fo iggän däj, förr äld
an a it-upp 15 jän fjälrigg ask(a)", var ett vanligt talesätt,
då man stekte strömming på glöden, potatis i askan o. s. v.
Dödssättet trodde man vara förutbestämt, men människan
kunde i vissa fall förgripa sig på denna bestämmelse ock
"djär änd o si". I sådant fall var det alltid "don vond"16,
som ingav människan sådant uppsåt ock jälpte tjänstvilligt
till att utföra handlingen. Den som hängde sig, behövde
blott ställa i ordning snaran ock sticka in huvudet, så drog
den onde åt. Om man stack huvudet i vattnet för att dränka
1) även om det varit. Uttrycket kan betyda såväl 'fastän det
vore' o. s. v. som 'fast det hade varit' o. s. v. I förevarande
fall kan alltså vii, ve vara imperfektum konjunktiv. Ex. på formens användning: "Ä vä ve bäst slut-yr si alltiop" (det vorbäst att uppgiva tanken på det helk); "ä vä
(ädd ve) bäst, um
an ädd ve da fyri däm" (det hade varit bäst, om han varit där före
dem); "i vä
ve nug emstadd da o" (jag vore nog hemmastadd
där också); "don so vä ve em nu!" (den som vore hemma nu).
2) högre
3) dö 4) här 5) till dess det kom på tiden 6) jälper
7) detta
6) liksätet . 9) misslyckades det 10) hädan 11) gått
12) skall
13) hade skolat dö 14) ogjort 15) ätit upp 16) den
onde, djävulen
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sig, sörjde den onde för att man ej drog upp det igän o. s. v.
Vissa märken, s. k. "fegmörtj", tydde på en människas dödssätt. "Dän so a iopväksa ogänbröjn, kum tä drukän". En
"klrok kall" kunde till straff för någon svårare förseelse
"sätt-o" någon en våldsam död. I ett sådant fall mumlade
gubben någon formel ock förklarade: "Jändär sa ge a vatni
o odrän a skoimB." Den ene dränkte sig, ock den andre fällde
ijäl sig i skogen.
Genom att "spo si`` (låta spå sig) blev det uppenbart för
somliga, att de skulle dö en våldsam död, ock trots alla försiktighetsmått kunde de ej undgå sitt öde. En person blev
spädd, att han skulle bliva ijälslagen av sin yngre broder.
.Denne fick reda på spådomen ock beslöt att vara på sin vakt,
vilket också lyckades honom. När den äldre brodern var
gammal ock låg på sitt yttersta, kunde han ej dö. Man sände
efter den yngre brodern; han kom ock slog till honom med
ett halmstrå, ock han dog.
Vissa slag av brottslighet ock brott ansågos vara ödesbestämda. Om tjuven hette det sålunda: "An duv 5 int old
andum o si4", "an rod int si sjov" o. s. v. En moder, som
snattar ock stjäl, medan hon går med barn, riskerar, att barnet blir tjuvaktigt: "An bi lräik mo-säinä, tjyvnadu. ger i arv".
Äktenskapet, barnens antal o. s. v. anses vara ödesbestämda:
"An bi tvundjin a, don an sa, vän o jän5." En kvinna hade
blivit spädd, att hon skulle ha sju barn. Hon tyckte, att det
skulle bli för besvärligt, ock vägrade att gifta sig. När hon
en natt i drömmen kom till himlen, stodo sju ljus omkring
hannes plats där, men intet av dem var tänt. — Fordom bestämde föräldrarna över barnens äktenskap; nu gå de ock
vänta på "don rätt", ock ban kommer sällan. "Ä e full so
outsitt."
Människans öde anses stundom ha ett visst samband med
föremål, djur o. s. v. Om t. ex. en fönsterväxt, som vanligen
1) klok gubbe
2) Den ene skall gå åt vattnet ock den andra
5) Man blir
4) hålla händerna på sig
åt skogen.
3) kan
tvungen att gifta sig med den av ödet bestämda.
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ej blommar, sätter vackra blommor, förebådas dödsfall i huset,
ock man säger: "Mo säj 1, ukän e feg nu do". Bästa kon
blev häftigt sjuk ock dog, ock då sade man: "Mo säj, ukän
doda 2 tar min si do." Kort därefter dog husmodern i gården.
Barnets framtid tänkes i många fall vara beroende av vad
modern gör under havandeskapet. Hon får sålunda ej gå över
på marken liggande skaklar, kliva över en kullfallen gärdesgård, under eldsvåda obetänksamt ta med handen på något
ställe av sin kropp m. m.
Vissa platser äro ibland ödesdigra. Olycka med kreaturen
kan bero på att ladugården står på en "olycklig" plats. Då
bör den flyttas, men' den får ej flyttas "framtär" (inåt gården),
utan "attär" (bakåt, från gårdsplanen).
En lång tid hörde man två hundar varje natt skälla mot
varandra. Den ene var i Myckelbyn ock den andre i Bengtsarvet. Kort därefter omkom en person (Krångull Daniel) i
Myckelbyn genom att "stöp ijelr si"3 på den plats, där det
ena hundskallet hörts, ock senare blev fjärdingsmannen Bondpärs Anders Olsson, "Svarte, ijälslagen på den plats i Bengtsarvet, där det andra hundskallet hörts. Det gick ett rykte,
att dessa båda personer varit dödsfiender ock att "Svarten"
haft sin hand med, när Krångull Daniel kom under lasset.
Man har också spådomar om de yttersta tiderna. Om den
gamla koppargruvan i Flenbärget funnos följande spådomar:
"I yttä(r)st tidum sa Firenbjer bi som ä takk-grind 4, då sa
Moggbje(r)s-okär bi äst-ogo 5, lrobje(r)s-okär sa fögoss i rosträk°,
o nido K-värm-ed/j sa ä bi stad. Do su krippär 7 "Iräk min
päggum o grot ättär brö8." — "Do ä bi domdag, kum frälsarn ostottär9." — "Ä bi domdag a verum o jenum, do an
däld", trodde somliga.
1) vill se, undrar
9) den där (kon) 3) stjälpa ett lass över sig
vara genomspårat, så att det liknar en fårgrind
5) hästhage
[malmen skulle alltså fortfarande köras med häst] vid Mångåns utlopp, där skvaltkvarnarna hade sin plats
6) roströk
7) barn
8) bröd
9) österifrån
19) dör
4)

5 Sv. landsmål 1937

66

HÅLL NILS MATTSSON, FRÅN SILJANSBYGDENS ANDLIGA VÄRLD

2. Lycka ock trivsel, tur ock slump, visa igän.
"An add irvkko min-si, so ä djikk bra fö onum". "Ä. bi
nug jän bra äst, um i fo a lrykko min onum". "I a do
aft lrykko min däm jot a daks". "A va lrykka, att i int(ä)2."
"Ä stjidd 2 je ulrykk". "Ä duv 4 iggän undogo ulrykkon".
"Una ä suld itt-o 2 ukykkas". "Je ulrykk kum int jesumän6."
"lrykko e ulräik delad." Lyckan liknas vid ett ägg, av vilket
den ene får gulan, den andre vitan ock den tredje skalet.
Det var "stur synd" av den rike att av snikenhet klaga
över att han ej hade tillräckligt, eller låta påskina, att han
ingenting hade, för att slippa ge ut något, ock vedergällning
för sådant uteblev ej: "Däm add ve irjot-räikär" i Bondgard
i dö tick,- Do jan ov syskonum add su bi fö si sj0v2, o däm
add su a byta% add däm aft so mytji säd, so däm add vuil°
sund säkkär upo jenä brädä.1-1 Do add don, so suld va vi
emä, sakt a odram: 'Du drar-ov min so mytji du, so i fo
full svält ijelr nu.' — 'Du mo do int sprok stur synd do',
säid däm a onum.' Ja, ur djikk ä? An fikk no fel i munnim, so an duvd int jäto, anäld" an fikk svält ijelr, fast
an add so onärt" i jäto."
Mås Mejt, född år. 1825, berättade:
"Do lrappär djigg o tyddjät14, va ä-(i)nt rodli anäld" djä"
däm, ä däm vild a. Män mon" va snok' o out-um si e, fast
o add onärt ov ohl delrum. 0 do ä kam je irappkeligg o
tyddjät mjölr ov änä, säid o, att o add int no mjölr. 'Ät
då upp ditt mjöl själv', säid lrappkelindji. Da ättär v-ort mon
tvundjin tä a je snuv" ov mjölr ini munnim fö stup jämnadu,
um o suld duvo va-tik".
5) hitta på, råka
9) skedde
4) kan
1) hit
9) hann
Ordet "ensam" uttalas ofta "i jesumän", men vid närmare eftertanke förstår man, att "i" bör uteslutas; alltså "je ulrykk kum
int jesumän." 7) mycket rika
8) skulle sätta eget bo 9) skulle
11) De hade lagt ett bräde över en stock
ha byte
19) vägt
ock lagt sädessäckarna på vardera ändan av brädet, så att det vägt
jämnt. 12) kunde inte äta, utan 13) ofantligt mycket 14) tiggde
15) annat än 16) ge 17) mor 18) ha en nypa 19) kunna leva
8)
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Gripän va jän ryktin udäkiggi, ä, jämt va an usams
min fa säinum. Do fadär onums add fe nidi 2 ut-o Moggsjo,
däm add jopa upyr onum°, add Gripän soni o keti: 'Um
kallsatan 4 ädd käj5 väst-i Okstjänn ände, so iggän ädd ärt°
an!' Nonn Präkk 7 da ättär, do Gripän suld bortär a Okstjänn
ogg si jätt vidokass°, fällät an jän toll upo si da, so an
duvd° int ta si dädo, anäldl° an fikk kigg da, mä noti va",
frjos ijek.
011-U11'2 o bror onums add stuki varur bot-i'8 jenä stond
i marknadim i Mora je began14. Don so egd varur, va bot-a
jenum kok kall"; o an säid, att jän ov tjyvum suld go a
vatni o odrär a skoim. Upo kodini° ättär, do 011-Ull va i
Falun o djärd botär, djikk an out je not" o drättjät sil° uti
jenum vatukok 19 , da vatnä va int djupär äld so kagum, va an
duvd gärn. ogor". Vitträn ättär fällät bror onums ijek si.
boti skoim21.
Ström-Kani add mista päggär o va bot-a jenum kkok kall,
so kuvat out, att an suld mörtj-out tjyvän. Trast ättär va
jän ugg pöjk, so vort alldekäs uto or", so an tost 2° oldär
dra-ov si attrj..24 Män sä va an bot o bar-att" pägga sä, o
do väksät orä att.
Tvo kvinnfok, so djyf tät si sumu gogg, slo vad min
värodär, ukän ov däm kund va uto krippär" Iräggst. Ättär
älvo or figg däm vesän kripp, män iggändör va ryktin, anä1d 27 däm va tokogär bodär. Da Egg däm straffä, fö däm
add int gatt", so ä va outsitt."
Det var ofta en vansklig sak även för en klok gubbe att
åsätta någon vedergällning för förbrytelse, ty det kunde lätt
träffa en oskyldig, vanligen då en nära anhörig. Om någon,
som ansågs vara oskyldig, träffades av ett oblitt öde ock
1) otäcking
2) farit ner, gått ner sig
8) jälpt upp honom
gubb-satan
5) legat
6) hört
7 ) tid 8) hugga sig ett vedlass
11) under na tten
9) kunde
19) utan
12) Håll-Olof
18) bort-i 14) en höst 15) gubbe 16) våren
17) natt 18) dränkte
sig 19) vattenpöl 9 kunde gömma (skyla) ögonen 21) dödades
av ett fällt träd
22) utan hår 9 tordes 24) hatten
25) bar
28) gjort
tillbaka
26) barn
27) utan
4)
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t. ex. en anhörig, som ansågs vara en brottsling, skonades,
hette det: "Ä va nug int an, so stal va o-sätt, anäld ä va
odrän, so suld a aft ä".
Lyckönskningar uttryckas sålunda: "kykka tik do!" "lrykksam
res(a)!" Efter en person, som lyckönskade sig själv, är följande
ordspråk: "kykksam resa, se Mör Niss, do an sa bot o
f1.äta2." När någon går till tjuren med kon, får man ej lyckönska, ty då "bi ä (i)nt oy 2."
"kykko a vända si4." Föreställning om lyckans jul finns ej.
akykko kam ufövart5." "kykko a spunni an i rovi8."
Föreställningar eller omdömmen om lyckan ock olyckan uttryckas på många sätt: "An va född min kykko"; "Don, so
e född min kykko, bövär int mer äld akft föstond"; "Ä va
jän kykksam dag"; "Ä va jätt ukykksamt or". Andra återges
i sammansättningar: "krytu(r)skykk"; "sväinkykk"; "friärkykk"
(lycka på friarefärd); "nävärkykk" (lycka att samla näver);
"ukykksdag"; "ukykksfugäk" (yngre); "kykkträff" (oförmodad,
slumpartad lycka).
Orden trivnad ock trivas ingå i följande talesätt: "I add
iggän trivnad veri7 ." "I träivs int i kag min släikt fok 8."
"No so an träivs min8." — "Träivirin" (trevlig).
Ordet tur användes i betydelsen lycka, t. ex. "tur tä fistj(a)"";
"tur i kortspyk"; "tur min tjyrn 11" o. s. v. "An a otur",
han förföljes av olycka. "Dän so a tur i ästbyt, a otur min
kvinnfok", ock tvärtom. Ordet användes dessutom i betydelsen ordningsföljd, t. ex. "ä ger ättär tur"; "maktur", tur
att få mala; "tigg jän tur"." "An e upo tum" betyder, att
han är lagom drucken för att vara upprymd eller livad. "I
djärd mi jän tur bot-a onum", betyder, att jag gjorde en resa
till honom.
2) skall bort på flottningsarbete 3) blir ej kon med
1) detta
e) Slumpen har kommit
5) oförmodat
4) har vänt sig
kalv
9) något
8) folk
7) var jag än befann mig
honom till jälp.
som man gärna sysslar med im) fiskelycka 11) lycka med korna
19) anmäla sig, så att man kommer i tur
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Uttryck för 'råka ske, ske av en händelse, på en slump' etc.
äro: "Itt-o, i kan itt-o dämp(a)1." "I ittät o sjo an 2"; "Ä
ittät bar o", det skedde blott av en händelse; "Nug kan ä
itt-o ända", nog kan det råka så till. "Ä kan ända"; "Ä djikk
ov jän ändäls";
djikk upo jän slump"; "ä kam ufövart".
"Pass-si", passa tillfället. "Pass di, smolenigg!" är ett gängse
ordspråk. "1 si mi iggu rod tä ta mi däit". Om en lycklig
slump heter det: "Do ä
tjillär buttjäns".
För att vinna lycka med fiske ock jakt tog man. en spik
ur en likkista ock gjorde därav en metkrok; med den tog
man så mycket fisk man ville. En kula, vari fanns mässing,
träffade alltid ock dödade, även om villebrådet var förtrollat.
Om man lade en slant så, att tre lik buros över den, ock
man sedan tog vara på den, hade man en lyckoslant, som
man ej kunde göra sig av med. När man bytte kreatur,
hände det, att man "bytät bort lrykkon", så att man fick
"motalr krytur".

3. Guds rådslut. Vedergällning.
"Iggän där, förr äld Gud vill. Gud a full sitt-out, vänd
vii sum 4 go genum jän i värdu. Um Gud vill, sum (v)i(r)
full rokas jän gogg tik" "Um Gud vill o bot,. bjär5", är ett
gängse ordspråk. "Ä va Guss figgär. Ä va je Guss lrykk,
att int ä djikk värr, äld ä djikk. Ä va je Guss fösyn, att
an kam undo min lräivä. Du fo tokk 6 Gud, att du e so
varun 7 du e." "Ä e jätt Guss undärvärk," kan man säga. "Gud
kat iggän svält ijek Do Gud a skapa krippär, syr 8 an fö
att däm a no Irivo vi o
Djävulen var alltid till hands, ock människan var alltid i
behov av Guds bistånd för att skydda sig mot hans förförelsekonster. När tjuven såg en sak, som passade, viskade djävulen i hans öra: "Ta-ä du, ä e iggän so si-ä". När ett barn
1) jag kan råka falla 2) Jag råkade se honom. g) killar bocken,
föder baggen lam. 4) vad vi skola 5) bär g) tacka 7) bra
8) sörjer g) leva av också
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födes i löndom ock mördas, jälper den onde till, så att modern
inte blir sjuk ock behöver ligga i barnsäng, för att det inte
skall komma i dagen. Självmördare stodo under djävulens
inflytande: "Ä e don vond, so sätt-i-däm, att däm su djär
änd o sil." "Hm du ires Fadär-vor, so a int kjotan 2 no makt
min di".
"Vem u menistj a jän god äggälr, so fiär o änä 3, da o gor;
anas ädd ä gändj(i)4 po tok mogg gogg(a). Do menistja
syndär, bi äggälrn iressin."
Varningar gåvos ofta av övernaturliga väsen. En person,
som låg vid skvaltkvarnen ock malde, hade försovit sig inne
i kvarnstugan. En liten gubbe med en stor hatt på huvudet
tittar in ock ropar: "Ä a melr-ov a di' nu, lrassä". När han
kommer ut i kvarnen, är tuten tom, ock kvarnen har stannat. —
I en förmögen gård (Lök-gard) kommer hustomten, "tomtkall", springande med ett rep på axeln ock ropar: "Kriggir
id', ästär 7 lrigg nidi slom 8." Drängen hade kört ner hästarna
på den svaga isen. — Kolaren har somnat inne i kojan. Rätt
som det är, väckes han av en röst, som ropar: "Myko 9 brinn".
Han skyndar ut ock släcker.
I många fall äro olyckor ock prövningar sända av Gud för
att göra människans sinne ödmjukt, ock den, som råkar ut
för motgångar ock prövningar, tröstar sig gärna med att "den
Gud älskar, den agar han". "I fo full bjod-tilr o bjäro do
börd", so Gud a kakt-o". Men Gud är också hämnaren: "Ä
va jän Guss straffdom". Det gäller i synnerhet andras motgångar ock lidanden. Ibland kom vedergällningen genom
det opersonliga ödet, i form av straff eller belöning: "An
fo ä, so .an a ställa-tik ä a si 11." "Ä an djär, so djär an
a si sjov." "An fo sjov pant upp ä"." "An fo köni, ättär
1) taga sitt liv
2) den fule, djävulen 3) följer hänne 4) gått
6) skynda er
7) hästarna
') malt av åt dig (det är slutmalt)
8) sjön
6) milan
16) bära den börda il) ställt till det åt sig
15 lida för det
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71

so an djär böni." Med orättfånget gods följde ingen välsignelse, därom hette det: "Ä an roffär a-si, drar ov o tar
mer min si or." "(U)m-int ä bi i onums tid, fo däm pantupp-ä, däm so ättär kumo". övermodigt tal, hädelse o. d.
drabbades av vedergällning, ock man fick akta sig för att
tala övermodigt, "fötolro si" eller "djäkkas". En person skröt
alltid över hur mycket han hade. Vad det än var fråga om,
brukade han säga: "Sånt har ja så mycke, så ja kan kör' ett
lass i sjön." En gång, då han var ute ock seglade, kantrade
båten, ock hela familjen drunknade utom han själv. — Det var
en flicka, som det gick rykte om, att hon gick med barn.
Då någon vid ett tillfälle slog hänne på magen, sade hon på
skämt: "Akt-di, so-(i)nt du slor-sund munnän o onum 2!" Hon
fick sedan ett barn, som var skarmunnadie. Om vedergällningen ej kom i livstiden, kom den så mycket säkrare efter
döden. Vid dödsstunden var "jotan" tillstädes för att hämta
den ogudaktige ock föra honom "däit klrent et." Det var
beläget någonstädes under jorden, där fick han plågas i
all evighet. Lantmätare ock förrättningsmän, som på jorden
låtit muta sig att handla orätt ock bryta mot eden, fingo där
springa omkring med glödande måttband o. s. v. De rättfärdiga fördes efter döden av änglar "däit bra es." Himmeln
var belägen ovan skyarna ock försedd med pärleportar. Där
fingo de i evighet vara iklädda vita kläder, gå på gator av
guld, spela på gyllene harpor, sitta till bords med Abraham,
Isak ock Jakob o. s. v. Talesätt härom äro: "Vakt di, so(i)nt Irjotan tar di!" "Ställ, so du kum, däit bra e!"

4. Varsel ock vård.
Att händelser på något sätt förebådas, varslas, "bodo-fö",
uttryckes genom t. ex. "Ä bodär full fö nonntiBg. Ä syns full
nu, vänd ä bodät fö6. Mo säj', vänd eta bodär fö? Um ä •
2) på barnet 3) harmynt
1) går sin kos ock tar mer med sig ock
) till hålvetet 5) till himlen 6) vad det förebådade 7) mån tro

4
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lrigg tvo stikkor äld strod i koss, bodär ä fö Iräik.4" Det säges
även: "Um an si jätt koss, fo an vito, (att) nonn a däj 2."
Detta förebud förtydligas sålunda: "lim 1cäst strod lrigg
yfst(ä)3, e ä jän karr, so a däj; o um stäkkäst4 strod lrigg
yfst, e ä jätt kvinnfok. lim asko fasnär i0p 5 uti spisim,
bodär ä fö att nonn sa däj i gardim. Je skatu bodär fö att
nonn sa däj(a). lim föstu an mötär, do an e out o gor, e
manfok, bodär-ä fö lrykk(a); um ä e kvinnfok, bodär ä fö
ulrykk. lim ä dunär ov kaviram 6, då kullo bäkär brö, bodär-ä
djässbod7. Samma är förhållandet, om flickan ramlar med
något föremål; man säger då: "Um du ädd ramblra son i fjord,
ädd du ve djyft i or." "lim ä snjogär upi krouno a broudu,
bodär-ä fö räitjdomär 2." Om besök av främmande heter det
t. ex. "jäldu väntär främmand": så säges, om det "pitär"
(piper) i elden eller om eldkolen spraka ut på golvet. "Spissn
väntär främmand", om järnspisen blir rödglödgad. "Tjynär 9
vänt främmand", om en kvist eller gren fastnar på deras
horn ute på bete, eller om tre kor pissa samtidigt. Om man
tappar ett vedträ i dörren, då man bär in ved, bådar det
besök av främmande. När man ser, att det är ostädat inne
i stugan, säger man: "Ä si do sakt out jän", so ä väntär
främmand". "Ä kam-a mi jän trätt" jän, so ä kum full
främmand". Vänta oväder heter "vänt irjot-vedär". "An väntär manfok", om det "klräjäs" under högra foten; om det
kliar under vänstra foten, kommer "kvinnfok".
"Förebåda" uttryckes ibland med "betyd(a)" (möjligen yngre), t. ex. "Ä betydär förargäls, um an kkäjäs um nevä"."
Uttrycket användes vanligast om drömmar, t. ex. "Ä betydär
rägnvedär, um an drömär dodfok."
Uttrycket spå användes i synnerhet om väderlek, t. ex.
"Krip.pär spo Irjotveciär"", då de äro ovanligt livliga eller stoja.
"Oni spor blotvedär", säges, om isen kövar" i ån på vintern.
"Erougiro" spodd snjovedär". "1 a ärt erouglro a skälla", ä
1) förebådar det lik
3) dött 3) överst 4) det kortaste 5) fastnar ihop 6) ljuder starkt av kaveln 7) bröllop 5 rikedomar
3) korna
10) ser då minsann ut här 11) trötthet 13) på näsan
'3) oväder 14) packar ihop sig 16) harugglan 16) ropat
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bi snart mer sujo." "Spo ijek norm" heter det, om man t. ex.
vid måltiden utan eftertanke tar för sig ytterligare en potatis,
innan man ätit upp den, man redan tagit; det bådar dödsfall,
ock man säger då: "Mo säj, ukän i nu spor ijelr do?" Vissa
fåglar, t. ex. skator, sägas "spo ijelr norm" i gården, där de
visa sig. Om ett osant rykte sprides om en sjuk person, att
han dött, säger man: "Däm Irjog ijek an" eller "däm a lrui
ijelr an". Att man ljuger ijäl en sjuk person, förebådar, att
han snart blir frisk.
Uttryck rörande förebud, varsel äro t. ex. "Ä va jätt förbod a dö dal ulrykkon". Året före storskiftets början i Sollerön
hörde man där om nätterna en fågel, som ropade "borrt, borrt."
"Ä va förbod a lantmätäri." Före "spanskans" härjningar på
Sollerön år 1918 var ett "förbod" synligt i form av ett mystiskt liktåg, lräikskoro, som kom över flottbron mitt i natten.
Ordet mörtj(ä) (märke) användes i betydelsen 'förebud', t. ex.
"Um an drar jätt strod 2 yr munnim, fo an vito nyetär 3,
e jätt säkärt mörtj ä". "I si bar svart fjeroldrärl, ä e jätt
dold mörtj(ä)," tänker den, som letar efter bortsprungna får.
"Ä va int just no bra mörtj, do jän ekun koität2 yvyr väjän"
o. s. v. "Fegmörtj", förebud till någons död, kan vara av olika
beskaffenhet, såsom att ögonbrynen på en person äro hopväxta,
att en rand, s. k. "fegrand", blir lämnad osådd på åkern, att smöret fastnar vid kärnans botten vid smörkärning o. s. v. Den,
som har en avig "svirvel" i nacken, får audöd 6." Den ena
av tvillingar kommer att dö i förtid. Ett liknande märke är
också "feglrjos", ljus som visar sig på sjön ock förebådar, att
någon skall drunkna. "Fegirjos e jätt säkärt mörtj, att nonn
sa drukän". Förebud uttryckes ibland med täkkän (sannolikt
yngre). Ibland kan någon få en förnimmelse, ett "bod", i en
eller annan form, att en närstående anhörig eller vän dör. "Ä
va jätt bod fro onum, just do an do". "Um an ikkär 7, e
ä jätt täkkän upo att nonn rasär 8 yvyr onum".
) till den där
2) hårstrå
4) fjärilar
8) veta nyheter
ekorre sprang
6) bråddöd
7 ) hickar
8) talar illa

1
5)
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Tomten, "tomtkall", var visserligen ett övernaturligt väsen,
men han var klädd som soldfolkl, talade soldmål ock var välvillig mot gårdsfolket samt jälpte dem till rätta. Skogseller bärgsrået, "rodudi" var slimsklädel 2 ock talade svenska,
"svänskät". Det var 'övernaturliga väsen, som hälst sågo på
egna fördelar ock gjorde i regel ej folk några tjänster annat
än mot riklig ersättning. Sjörået, "sjorodOi", "väisät si"
fordom, när det skulle bli storm. "Pästiläntia" förebådade
digerdöden genom att "väis si" i kyrkan i skepnad av en
flicka ock en pojke med en kvast ock en räfsa. Ibland var
det djur, som sågo varsel, där folk ej såg någonting. När
t. ex. familjen, som vistades i fäbodarna under julen, åkte
därifrån till kyrkan på julnatten ock lämnade dottern ensam
hemma, kom ett gott stycke på vägen, vägrade hästarna
att gå längre. Då visste man, att de sågo en "syn", ock vände
tillbaka. När de kommo hem till fäboden, var stugan upplyst. Skogsråna hade klätt dottern till brud ock ställt i ordning gästabud för hänne ock en "roddpojke". Då fadern såg,
hur det var ställt, kastade han sin yxa över stugan, ock bärgfolket gav sig i väg, men brudkronan hunno de ej få med sig.
Uttryck för varsel äro sällan opersonliga, men sådana ha
dock förekommit. Det berättas om en vallpiga i Flenarna,
som hette Lavas Karin: "Do o djikk o gätäts, ärd-o4 flrer
gogg, ur ä ropät boti bjeri 5: 'kavas kan, kavas kan' — ä
bodät fu att o suld däj(a)." Hon insjuknade snart ock dog.
— En gammal, enslig gubbe låg död i sin säng. Ingen visste
bestämt, när han dött. Men en granne påstod, att han visste
bestämt klockslaget, då han dött: "Kirukka tvo upo noti knakkät-ä upo dörär a-mi, o do i täpät upp 6, sog i iggän. Do i
add "[rakt mi, knakkät-ä attä — ä va just do kass do."
Man har en del bildliga uttryck ock symboliska talesätt om
förebud ock varsel. Om man kliar på strupen ock river sig
där, förebådas dödsfall: "lim an klror sig um stroupan, räiv
solleröfolk 2) bar icke sockendräkt
) bärget 6) låste upp

5

5) vallade

4) hörde hon
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an ijek nonn." Om man slår huvudet i något föremål, t. ex.
spiskupan, slår man ijäl någon (det bådar dödsfall), ock man
säger: "Mo-säj, ukän i nu sie ijek do?" Då man kör lik till
begravning, väntas flera från samma by, om hästen stannar
ock ser sig om: "Um ästu si-att, väntär an nogum tik". "Um
no kvinnfok si-att, väntär o kvinnfok; um nonn karr si-att,
väntär an karr". Om folket "skukkas" i likföljet, väntas flera
lik från samma by. "Um an kkor si um knini, kkor an o kni
nonn." Tjärtjkkukkor sjugg so fint, so däm sjugg ijek nonns."
"Spo ijek", airjogs ijek", säges det. Såningsmannen sår "fegran.d"
åt sig. "Fegrand" kallas även en rand av tunnbrödskakan,
som fastnar vid bakstören ock lossnar, när kakan lägges in i
ugnen: den bådar dödsfall. "Um an räiv-sund kaku ini
ugnim, kum ä nonn, so e tom4." "Knäpp fö brännvin" betyder att knäppa ett plagg så, att det ena skörtet kommer
ett knapphål längre upp än det andra: det förebådar, att man
kommer i fylla. Om vigselklädet vid vigseln lutar mot den
ena kontrahenten, kommer denna att dö först. "Fegsmör",
smör som fastnar vid kärnans botten, förebådar snar död för
den, som kärnar. Utom "fegmörtj" hade människan andra
märken, som förebådade hännes öde, t. ex. streck ock märken
i händerna. Sådana äro t. ex. "äntjbord", som förebådar, att
den, som har detta märke, blir änka. "Friärveg" är märke,
som utvisar längden av ens "friareväg". "Kkädstogg" utvisar,
hur rik man blir på kläder. "Peniggpugg" utvisar, hur förmögen man kommer att bli o. s. v. Om en tacka lammar tre
gånger samma år, är någon "feg" i gården.
Uttryck om väderlek, årsväxt o. a. äro: "Um an sor i
kasugsärmums, fo an stjäro 6 i stjortärmum", d. v. s. i kall
eller, varm väderlek. "So an fo so, so fo an slo; o ur
an fo stjäro, fo an sjo7 ". "Um brymsär kumo uti stjäppo,
kum snjon uti sädi"; det betyder: om det är varmt under
såningen, blir det snö innan skörden. "Um ä snjogär uti yppi
boks, bi ä-(i)nt no uppollsvedär fyri onstan". — "Um äistot
2) båda någons
1) klår sig på knäna — ligger någon i barnsäng
7 ) se
6) skörda
5) pälsärmad
4) hungrig
3) ljuga
död
8) under högmässan
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rotnär bort o sjom 1 um kodin 2, rotnär sädi i esjums um
begani4." — "Um äistj. kum i kand o Solde, fo(u)m (v)i(r) gott
onärt i) fodär; män drar an ov sud yvyr, fo(u)m
um
(v)i(r) sud yvyr 6 ättär fodri".
Betydelsen av ett förebud uttryckes ofta så, att man får
veta något, t. ex. "Um an fo jätt sandkvonn 7 milo tannum,
fo an vito, att nonn a däj". — "An fo vito nyetär, um
an si jän djörg 2" o. s. v. Betydelsen formuleras ibland
efter uttrycket för varslet. "Um ä kkäjäs ini ögärande, fo
an ta nonn i andi". — "Um sturkkukko slor senäst slajä, do
ä rindjär ättär nogum, kum-ä jätt sturt käik nämmäst ättär;
slor killkkukko senast slajä, kum-ä jätt kitä käik."
Betydelserna anges med allmänna uttryck för lycka eller
olycka, t. ex. "Ä e liykksamt, um föstrot an mötär e jän
karr (manfok), o ukykksamt, um an mötär kvinnfok". "Eron 1°
e kykksam" o. s. v.
Märken ock varsel i ordspråks- ock värsform äro t. ex.:
"Trättonda(g)s tö djäv full värdi i brö". — "Um an sor uti
trättjänn, fo an ossint nidi sättjän". Att nysa, när man
tänker på eller yttrar något, anses som en bekräftelse, ock
man säger: "Ä va so sant eta", so i nos just upo-ä". Samma
är förhållandet, om två personer råka säga samma sak samtidigt. Man säger även då: "Ä va so sant eta so".
Om det kliar i högra ögat, får man gråta; om det kliar i
det vänstra, får man skratta. Om det kliar utanpå näsan, får
man förargelse; om det kliar 'inuti näsan, blir man belåten.
Om det kliar under näsan, är det någon med mustascher, som
kommer ihåg en (gäller för ogift kvinna). Om det är vackert
väder på långfredagen, blir boskapen beskedlig på betet un- •
der sommaren; är det ruskigt väder på långfredagen, blir
2) våren 3) hässjorna 4) hösten
1) smälter långsamt på sjön
2) spindel
7) sandkorn
6) fara över Siljan
vid Sollerön
10) haren 11) träsken, för sur jord 12) detta
9) högra handen

5)
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boskapen på betet ostyrig. Om det kliar i högra handen, får
man "tokk nogum fö lrogg sä '; om det kliar i vänstra handen,
får man brev eller "stjägk 2."
Till varslet knytes stundom en spådomsmetod, varigenom
varslets betydelse blir närmare angiven. "Hm ä pitär i ära3,
e ä nonn so pratär um an". Ber man då en person gissa, i
vilket öra det piper, ock han gissar rätt, talar man sanning
om en; gissar han fel, blir man beljugen. Om en spindel
hänger framför en, får man veta nyheter. Sätter man då sin
hand under den ock han sätter sig på handen, beröra nyheterna en själv, i annat fall icke.
Begynnelsen av ett företag, tidsskede o. s. v. anses vara av
betydelse i varselföreställningen. Vad som kommer en till
del på nyårsdagen, arbete, besvär, lycka, sorg, pänninginkomst
o. s. v., blir man rikligt begåvad med under året. Börjar
man arbeta på söndagen, får man hålla på att arbeta varje söndag. Då man gick till sängs sista dagen på året, ställde man
alla husfolkets skor i rad under bänken. Om något skopar
på nyårsmorgonen stod bakom de andra, skulle dess ägare dö
under året. Om man viges på midsommardagen, bådar det
sorg ock olycka. Åska under bröllop är ett dåligt tecken.
Om man hör årets första kråka, innan man ser den, kommer
man under året på folkets tunga (blir baktalad). Om första
kråkan, man ser på våren, sitter, blir man "nöton" (olustig,
mindre livlig) under året; flyger den, blir man "firjogänd" (livlig).
Flyga första kråkorna i flock, kommer man i sällskap. Om
den första tordyveln, man ser på året, flyger, blir man livlig;
kryper den, blir man skral ock sjuklig; ligger den död, dör
man under året. Om årets första gök höres "uto änum 4,"
blir det många horor under året. Årets första gök har sitt
särskilda namn ock betydelse efter det väderstreck, varifrån
den höres. Västgök kallas "firätgukku" ock förebådar, att
man får mycken god mat, hälst "flrätär", eller får leva gott.
1) för länge sedan, för sist
) ute på öarna.
5) grädde.

4

2) skänk, gåva.

3) piper i örat
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Östgök, "skorvgukku," spår, att man blir skorvig. Södergök,
agiradgukku," spår, att man blir glad. Norrgök, "sorggukku,"
förebådar sorg. Om första arbetsdagen i veckan börjar med
otur, får man otur hela veckan. Om man, när man går ut i
ärende eller på resa, av någon anledning måste vända om,
bådar det otur. Om årets första åskdunder höres i riktning
mot Lövbärg, "um ä dundrär bortyvyr irobjer", blir det bra
årsväxt. "So föst flugur' e upo lrodin, so bi kvonnä 2."
Varsel kan också angiva, att ett företåg, en värksamhet är
avslutad. Då man reser upp sädeskärvarna i snesar ock det
går jämnt, så att ingen kärve blir över, säger man: "Ä djikk so
jämt, so i ädd oldär su räjt upp no mer säds." Om man utför ett arbete på onaturligt kort tid, är det ett tecken till
att mån ej kommer att göra ett sådant arbete mera: "An
arbetär i fegde.
Man har den uppfattningen, att djur ibland, beträffande
övernaturliga ting, se mer än folk, "sjo mer äld fotjä". Hästen
isynnerhet är "Irogg-synt". Skator ock ugglor "spå ijäl någon"
o. s. v. På skogsarbete infinna sig lössen, där förtjänsten är
god, ock det är ett tecken till att skogsarbetaren tjänar mycket
pängar, om han är lusig. Fåglar varslade om kommande ting.
Om en ko råmar på ett särskilt sätt, "rjot o ijelr nonn4."
Om ugglan skriker hemma vid gården, förebådas dödsfall.
Om skatorna skratta, "skratt däm ijeir nonn". Om ett sällskap
folk skrattar ohäjdat, skratta de ijäl någon.
Om man ser en katt eller ekorre på vägen, betyder det
otur. Man brukar då spotta tre gånger för att avvända eller
mildra oturen. Samma är förhållandet med en groda, en sådan
brukar betraktas som ett ont väsen. Man aktar sig för att
göra en dylik olycksbådare något ont, ty det kan förvärra
2) Lika tjocka som de övervintrande
1.) de första flugorna
flugorna äro på våren, lika tjocka bli sädeskornen under året
4) förebådar hon
3) som om jag aldrig mer skulle resa upp säd
någons död
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det onda. En person, som såg en ekorre, tog sig för att
skaka det träd, vari ekorren klättrade upp. Ekorren gav till
ett skratt, ock i samma stund blev personens ena arm lam.
En hare, som springer över vägen, bådar lycka.
Att möta manfolk är lyckosamt, isynnerhet om detta är
den första man möter på morgonen. Att "möt kvinnfok" är
olycksamt. Det är döck alltid någon skillnad, vilket kvinnfolk man möter. Sådana, som ansågos kunna trolla, voro de
farligaste att möta, ock 'de värsta av dem ville man inte alls
möta, utan man vände hällre tillbaka, när man såg dem.
Därav ha vi t. o. m. fått ett talesätt. Om någon gått att
uträtta ett ärende e. d. ock av en eller annan anledning måste
vända tillbaka (han har t. ex. glömt en sak), säger han: "I a
möta tuttkeligg". Det var en kvinna, som man hällre vände
tillbaka för än kom i möte med. Om den första, man mötte
på morgonen, var kvinnfolk, vände man sig om ock spottade
tre gånger. En gumma, kallad "rev-kelig 1," skulle skjutsa en
härreman till Mora en vinter. När de kommo ut på Vinäsfjärden, mötte de ett vidunder med ögon så stora som byttbottnar, ur vilka det lyste. Gumman blev rädd, men härrn
sade: "Var inte rädd; det är mig, mötet gäller". "Ä va
irjotan 2."
Varsel för personers ankomst o. d. ha varit sällsynta. Det
har dock förekommit, att en bortrest person visat sig före
sin hemkomst; det heter: "Ammi3 ger fyri onum". Vanligare
har varit, att man på magisk väg sökt frammana bilden av
en kommande, t. ex. sin tillkommande make. Detta skedde
genom att flickan på midsommarnatten, utan kläder på kroppen, sopade stugan, från dörren ock in mot fönstret o. s. v.
En kvinna, som hade en liten son utom äktenskapet, sopade
stugan på detta sätt. När hon sopat in till fönstret ock tittade
ut, kom pojkens far med pojken på armen, ock bakom honom
kom en främmande kar1.4 Den främmande lärde hon senare
rävkäringen 2) den onde 3) hamnen
att den lille låg i sängen ock sov.

4) Det är att märka,
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känna ock blev i sinom tid gift med honom. Kvinnan lever
än ock har själv berättat historien.
Övernaturliga företeelser, som tänkas återspegla något, som
hänt eller varit, ha varit vanligare ock kallas även det
"ammi"1, t. ex. "Ä gor ammi ättår" kan spörjas om ett arbete eller dyl., som någon bedrivit med ovanlig energi.
Vissa märken uppenbara något i nutiden fördolt. Om klockan stannar, är det någon i släkten, som dör. Då Blixten,
som skötte om tornuret, dog, stannade tornuret. En del hithörande märken ge upplysning, om man är ihågkommen av
sin äkta hälft, Sin tillkommande, om man är ogift. "Kalk"
betyder både man ock fästman; "kelindji" är både hustrun
ock fästmön. T. ex. "Kalk (kelindji) kum inga an", om
man kännes ovanligt varm i kylan; "um an tappär magdp3;"
om tråden går av, då man spinner. Om skoremmen går upp,
heter det: för den som har en trogen vän, sitter skoremmen aldrig igän. Om det är svårt för en flicka att göra
eld i spisen, har fästmannen glömt hänne, "kalhot a glrämt-ov
ännä". Samma är förhållandet, om man känner sig frusen.
Om man råkar nämna en persons namn av misstag, talar
denna om en. Om man får en blemma, "pit", på tungan,
talar folk illa om en, "ras yvyr onum". Om man sitter ock
äter ock sätter något i halsen, är det någon, som avundas en.
"Um särtjän stor undo4, e an djyftsjok". Om maten är het,
har köksan varit arg under kokningen. Om timmerhuggaren
"fäller uppe" ett träd, har han under natten haft sexuella
drömmar eller utsvävningar, ock kamraterna bruka då gräla
på honom ock säga: "Ä syns full just, vänd du a gart i not5."
Om hästen, utan synlig orsak, drar tungt, när man skjutsar
bruden, är det svartsjuka trollkäringar, som hängt sig på.
Om pälsen är uppvikt baktill, utan att man märker det, har
man gjort något galet ock väntar stryk. Den, som gäspar på
2 ) Ordet böjes knappast, men man har en känsla av att det skall
4) hänger
3) förklädet
3) ihåg
vara femininum best. form.
5) vad du har gjort i natt
nedan kjolen
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måndagen, har "friat" under natten. Där jorden sjunker på
kyrkogården, så att det blir en grop, är en girigbuk begraven,
som "äter jord".
Syner såsom dödsvarsel visa sig ibland i form av liktåg,
"lräikskoro". Några personer mötte en vinter ute på sjön ett
liktåg, som sjöng "Jag går mot himlen" etc.; kort därpå dog
en släkting. Ljussken visade sig, där skatter voro gömda
ock där någon skulle drunkna ("fegirjos").
Det fördolda uppenbaras i drömmen. Det bådar dödsfall,
om man drömmer om nytvättade kläder, eld som slocknar
ock blir svart o. s. v. Många drömmar förebåda oväder eller
nederbörd. Att drömma om "drit 1" bådar förargelse. Samma
är förhållandet, om man drömmer om småbarn. Drömmer
man om löss, blir man rik. Om en dröm går i fullbordan,
är man "sanndrömd". Genom vissa handlingar söker man
påvärka drömmen för att få något uppenbarat, t. ex. vem
man skall gifta sig med. Sådana åtgärder äro: att räkna
fönsterrutorna i ett rum, första gången man sover där; plocka
nio slags blommor ock lägga under huvudgärden på midsommarnatten; äta drömgröt, drömströmming e. d., innan man
går till sängs, o. s. v. Man drömmer då om sin tillkommande.
Drömtydningar äro i de flästa fall hämtade ur tryckta böcker,
ock det är svårt att veta, vilka som ha något värde i detta
sammanhang.
Man har på många vis sökt att själv åstadkomma förebud
eller möjlighet att blicka in i framtiden. Man lägger t. ex.
en "fyrvärikrigg" i ena skon: den första man hälsar på, har
samma namn som ens tillkommande maka (make). Hälsar
man på en person av ens eget kön, blir man ogift. Man
springer omkring stugan motsols med "spjället", när väven
är nedvavd: den första man ser, har samma namn som ens
tillkommande. Man tvättar "s•tabben 2": den som först sätter
sig på den, har samma namn som ens tillkommande. Då
) människospillning
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man bakar, tar man vara på de tre första sädeskornen, som
man hittar i brödämnet, ock kastar dem över vänstra axeln
upp på hyllan över dörren: den som först kommer in, har
samma namn som ens tillkommande. Då alla korna i fähuset
lade sig på samma sida, var det "goddygn"; om man då
sprang ett varv motsols omkring fähuset, fick man se sin
tillkommande. "Um an tvinnär ägsli i, fo an sjo kelindji."
Bland magiska önskningar kan anföras följande. Man tar
fyra grässtrån i handen, knyter samman två ock två i ena
ändan, vänder upp andra ändan på stråna ock knyter samman
två ock två även där. Har man nu råkat knyta stråna så,
att alla fyra bilda en länk, får man önska sig något ock får
sin önskan uppfylld. Om man önskar sig något, när man ser
ett stjärnskott, får man sin önskan uppfylld, om man hinner
göra den, innan stjärnan slocknar. Man tänder en tändsticka
ock önskar sig samtidigt något. När stickan brunnit vid ena
ändan, byter man om ock fattar den förkolnade ändan. Får
man den då att brinna upp helt ock hållet, går önskan i uppfyllelse. "Ä e bäst önstj si lritä so e no 2; an fo int mer
äld alrftv., ur ä e", är ett gängse uttryck.
Vissa ting förorsaka lycka eller olycka. Tre flugor inne i
stugan på vintern skall man ej döda; de ha "Irykko min si".
Om man gör uppehåll, medan man sopar golvet, får man
en lat äkta man. Om man har sleven i grytan, medan man
kokar, "kokär an vitä yr kallims." Om man sjunger, medan
man bakar, får man en "skorvon kall". Om man gör snygga
skedar, får man en snygg hustru, ock tvärtom. En flicka, som
gör stora, klumpiga kvastar, får en stor, klumpig man. "An
fo je keligg ättär so an a gärdi 4." Som man är mot katten,
blir man mot sin hustru (till sinnelaget). Om man möter soporna (kommer in, då någon sopar), blir man rik. Om två
personer tvätta sig i samma vatten, bli de osams. Om flickan
2 bra nog mycket
1) hängslet
han arg) 4) handlag

3)

vettet ur mannen (blir
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har benägenhet att spilla, blir hännes tillkommande begiven
på starka drycker. Om flickan ej torkar sumpen av kaffepannan, då hon kokar kaffe, får hon en snusig man. Om
man står, medan man dricker kaffe, blir ens äkta hälft, eller
ens tillkommande, svartsjuk. Om småpojkar ligga med ock
vilja baka, när bröd bakas, säger man: "IIm du bäkär, tappär
du pillaml."
penis

Undersökning
av svenska dialekter ock folkminnen.
Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1936-1937.
Av HERMAN GEIJER.

I. Allmän översikt över förvaltning, ekonomi
ock personal.
Det statsanslag, som Landsmålsarkivet under budgetåret
1 juli 1936-30 juni 1937 åtnjutit, har utgått enligt samma
grunder som föregående år, men med ett till 51,450 kronor
från 49,850 kronor ökat belopp ur det av 1936 års riksdag anvisade extra anslaget å 70,900 kronor till bestridande av med
landsmålsundersökningarna i riket förenade kostnader. Höjningen i anslagets slutsumma berodde dels på att Uppsala stad
numera uppflyttats från dyrortsgruppen E till dyrortsgruppen
F, vilket beräknades medföra en kostnadsökning å 1,009 kronor; dels berodde denna anslagshöjning därpå, att i anslagsäskandet beräknades en summa av i runt tal 600 kronor till
bestridande av avlöningsförhöjningar, sjukavlöning, läkarjälp vid olycksfall i arbetet ock övriga sedvanliga förmåner
åt ett extraordinarie kvinnligt arkivbiträde i 8:de lönegraden.
De beviljade medlen ha disponerats på följande sätt:
Avlöningar till tjänstemän å extra stat ... ..
Expeditionspersonal ock extra arbetsjälp
Resor
Materialier ock expenser
Summa kronor

35,650: —
7,600: —
6,000: —
2,200: —
51,450: —

Den genom k. brev till statskontoret den 23 maj 1935 fastställda personalförteckningen för landsmålsundersökningarna

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVET I UPPSALA 1936-1937

86

i riket' har oförändrad varit gällande även detta år, likaså
medgivandet att styrelsen för Landsmålsarkivet i Uppsala må,
beträffande andra poster än avlöningar till tjänstemän å extra
stat, å en post göra ökning ock å en annan minskning, endast
posternas slutsumma icke överskrides. Anslaget har disponerats av länsstyrelsen i Uppsala för utbetalning till styrelsen
för Landsmålsarkivet i Uppsala.
Liksom föregående år har vidare under tiden 1 juli 193630 juni 1937 lotterimedel stått till Landsmålsarkivets förfogande. Av de genom k. resolution den 6 juni 1935 beviljade
lotterimedlen återstodo den 1 juli 1936 kr. 908: 17. Genom k.
resolution den 29 maj 1936 tilldelades arkivet ett nytt lotterianslag av 80,000 kronor såsom bidrag 'till fortsättande under
arbetsåret 1936-1937 av arkivets dialekt- ock folkminnesundersökningar. Då dessa medel utföllo först den 16 april 1937,
måste arkivet för att kunna taga lotterimedelsbidraget i anspråk för arbeten under detta arbetsår, i motsvarighet mot vad
tidigare under många år skett, upptaga ett lån å tillsammans
kr. 61,773: 65 (lån kr. 61,050: — jämte ränta därå kr. 723: 65)
hos Svenska Handelsbanken i Uppsala. Av dessa medel ha
under året 1 juli 1936-30 juni 1937 kr. 36,027: 47 utgivits för
dialektundersökningar, kr. 29,132: 34 för folkminnesundersökningar ock kr. 14,699: 75 till kostnader gemensamma för dialekt- ock folkminnesundersökningarna. Återstoden kr. 1,048: 61
har överförts till nästkommande års lotterimedelskonto.
Endast från Kopparbärgs läns landsting har under detta år
landstingsmedel beviljats som understöd åt arkivets arbeten
in9m länet. Samma belopp som föregående år, nämligen kr.
3,000:—, har beviljats även för år 1937. Medlen ha till
större delen använts för inlösen av samlingar från ortsmeddelare samt till någon del för bekostande av resor inom landskapet.
Gåvomedel ha endast i mycket begränsad omfattning stått
till arkivets förfogande under detta år. Av mycket större omfattning än under året erhållna kontanta gåvomedel ha de
1)

Se Årsberätt. 1935-36, Sv. landsm. 1936, s. 42-43.
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understöd varit, som kommit arkivets värksamhet till del i
form av fria bilresor för grammofonupptagning av dialektprov,
stundom också för andra ändamål, särskilt i Norrland. Dessa
understöd ha ej ingått i arkivets räkenskaper. Angående förvaltningen av gåvomedel i övrigt hänvisas till den ekonomiska
tablån.

Landsmålsarkivets styrelse har under året fortfarande haft
samma sammansättning, som den fått genom k. brev den 28
maj 1926 ock har alltså utgjorts av professorerna Sigurd
Erixon, Otto von Friesen, Herman Geijer,
Bengt Hesselman ock J.A.Lundell samt överbibliotekarien And ers Grape.
Till arbetsutskott har styrelsen omvalt Lundell, Geijer ock
Grape. Inom såväl styrelse som arbetsutskott har Lundell
varit ordförande ock Geijer sekreterare samt Grape skattmästare med t. f. överbibliotekarien som hans vikarie vid de
tillfällen, då Grape varit bortrest.
Som biträde vid kassaförvaltningen, utsedd av styrelsen,
har även detta år notarien vid landskontoret i Uppsala Fritz
von Schultz tjänstgjort mot samma arvode som föregående år.
Revisorer över skattmästarens förvaltning ha fortfarande
varit docenten Olof G jer d man ock andre bibliotekarien
S a mzelius samt revisorssuppleanter landsJonas L:s
arkivarien Jo f San dstr öm ock lektor R agnar
L jun g gre n, hä till utsedda av Filosofiska fakultetens vid
Uppsala universit Humanistiska sektion.

Landsmålsarkivets personal har under året haft i stort
sett samma sammansättning som under närmast föregående
år. •På sedvanligt sätt redogöres här först för dem, som honorerats av statsanslaget, med uppgift om vars ock ens tjänstgöringstider ock resor m. m. Därefter skola nämnas de, som
honorerats av andra medel än statsanslaget.
Av statsanslaget ha honorerats föreståndaren, professor H.
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G ei je r, de vetenskapliga medarbetarna docenten J. G ö tlind ock fil. dr L. Levande r, arkivarien fil. lic. M.
Eriksson ock arkivbiträdet fru Dagmar Holmkvist
samt under en del av året kontorsbiträdet fru Rut Gr a nber g ock kontorsbiträdena fröknarna Ca r in K um lin ock
Gunv or Wennstr öm. Vidare har honorar av statsanslaget utgått till notarien F. von S c hult z, som biträtt vid
bokföring ock kassaarbete.
G ej je r, som den 17 november 1936 uppnådde en ålder
av 65 levnadsår ock följaktligen den 1 december samma år
inträdde i allmänt gällande pensionsålder, erhöll med anledning av därom framställd underdånig ansökan genom k. brev
den 21 augusti 1936 tillstånd att kvarstå i tjänst som Landsmålsarkivets föreståndare till den 1 december 1937. Under
året 1936-1937 har han tjänstgjort i Uppsala under omkring
10 1/2 månad. I denna tid äro de resor inräknade, som han
vid 16 tillfällen företagit till Stockholm i arkivets tjänst. På
andra resor för arkivets räkning har han tillbringat 36 dagar,
varav 14 dagar på resa i Norrland i juli 1936, då under medvärkan av docenten Zetterholm språkprov upptogos med grammofon, samt 6 dagar på resa till Lund, Köpenhamn ock Göteborg (20-25 september 1936) ock 16 dagar på resa till Tyskland, Belgien, England ock Danmark (16-31 maj 1937) i
ärenden, som sammanhängde med Landsmålsarkivets förbindelser med utländska forskare ock institutioner samt med
angelägenheter rörande International Association for Folklore
and Ethnology, vars president Geijer då var. Under Geijers
frånvaro sköttes löpande ärenden av Levander under tiden 215 juli 1936 ock av M. Eriksson 20-25 september 1936 ock
18-31 maj 1937.
Götlind har under året tjänstgjort i Uppsala under omkring 3 % månad. På resor i arkivets tjänst har han vistats
under 13 dagar. Under omkring 1 månad av ovannämnda
tid har han på grund av sjukdom arbetat med blott halv
daggjänstgöring, ock under tiden 29 sept. 1936 31 maj 1937
har han — med ett par kortare avbrott — åtnjutit tjänstledighet för sjukdom.
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L eva n der har tjänstgjort i Uppsala under omkring 9 1/4
månader. På resor i arkivets tjänst har han tillbringat 41
dagar. Under tiden 2-15 juli 1936 uppehöll han föreståndarebefattningen, ock tiden 20-21 juli vikarierade han för dr
Campbell.
E r ik ss on har under året tjänstgjort i Uppsala under
omkring 11 månader. I denna tid äro inräknade de resor,
som han vid 18 tillfällen gjort till Stockholm. Han har uppehållit föreståndarens befattning tiderna 20-25 sept. 1936 ock
18-31 maj 1937. På resor i undersökningens tjänst har han
tillbringat 4 dagar utom ovannämnda resor till Stockholm.
Fru D a gm ar Ho lmk v i st har tjänstgjort vid arkivet
under 11 månader. Som semestervikarier för hänne tjänstgjorde fröken C. Kumlin tiden 16-31 juli ock fru A. Johansson-öquist tiden 1-13 aug. 1936.
Fru R u t G r anb er g var anställd vid arkivet tiden 1 juli
1936-31 mars 1937 ock tjänstgjorde under denna tid perioden
26 okt.-31 dec. 1936 med full dagstjänstgöring samt perioden
1 jan.-31 mars med halv dagstjänstgöring. Tiden 1 juli25 okt. 1936 åtnjöt hon dels semester, dels tjänstledighet för
sjukdom. Efter den 1 april har hon arbetat ett hundratal
timmar mot timarvode.
Fröken C a r in Kum ii n, som tidigare honorerats av
lotterianslaget, har sedan 1 febr. 1937 avlönats av statsmedel.
Hännes sammanlagda tjänstgöringstid under året har uppgått
till över 11 månader.
Fröken Gunvor Wenn st r öm anställdes under hösten
1936 från ock med 17 aug. som vikarie för fröken H elly
L un di n, vilken av sjukdom hindrats att tjänstgöra ock den
15 nov. 1936 definitivt lämnade sin anställning vid arkivet.
Från den 1 januari 1937 anställdes fröken Wennström med
full tjänstgöring ock månadsarvode av lotterimedel, men överfördes från ock med 1 februari till statsmedel.

Utom ovannämnda 8 personer, som ur det till Landsmålsarkivet utgående statsanslaget åtnjutit lön eller arvode för full
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tjänstgöring, ha under året även 6 andra personer arbetat med
hela eller väsentligen hela sin arbetstid i arkivets tjänst ock
härför åtnjutit arvode ur lotterimedel. Vid redogörelsen för
dem, som honorerats ur lotterimedel, göres början med dem,
som haft full tjänstgöring.
Fil. lic. Erik H o 1 mk vist har tjänstgjort i Uppsala
under 9 1/2 månader. På resor i undersökningens tjänst har
han tillbringat 32 dagar.
Docenten Åk e Ca m p b ell har som ledare för Landsmålsarkivets folkminnesundersökningar arbetat under samma förhållanden som föregående år. Han har tjänstgjort vid arkivet
i Uppsala under omkring 10 månader, däri inräknat resor till
Stockholm vid 6 tillfällen. På resa till Irland, Belgien ock
England tillbringade han tiden 1 maj-31 maj 1937. Som
Campbells vikarier tjänstgjorde docent S. Liljeblad tiden 26
juli-6 aug. 1936, fil. dr Ingeborg Nordin-Grip 7-12 aug.
1936 samt fil. mag. F. Hedblom under tiden 1-31 maj 1937.
Docenten D. 0. Z ett e r h olm har tjänstgjort i Uppsala
omkring 9 1/2 månad, däri inräknat 6 resor till Stockholm.
På resor i undersökningens tjänst har han tillbringat 55 dagar.
Fru G e r da Gr ap e har haft en daglig tjänstgöring av
omkring 5 timmar utom under den tid av 42 dagar, då hon
varit bortrest från Uppsala. Hännes arvode har utgått i form
av timersättning.
Fröken Ella 0 d st e dt har arbetat vid arkivet i Uppsala
omkring 7 månader. På resor i undersökningens tjänst har
hon tillbringat 56 dagar. Sjukledighet har hon åtnjutit omkring 2 1/2 månad.
Fil. kand. Juli u s E jdes t am har tjänstgjort vid folkminnesundersökningen samt vid den språkliga riksundersökningen från ock med den 7 aug. 1936 med en daglig tjänstgöring av omkring 6 timmar. Tiden 1 juli-6 aug. hade han
tjänstledighet för värnpliktstjänstgöring. Hans arvode har
utgått i form av timersättning.
Rörande fröknarna C. K u m lin s, H. Lund in s ock G.
W en n str öm s tjänstgöring under de tider, de honorerats
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ur lotterimedelsanslaget, hänvisas till vad ovan sagts beträffande anställda med honorar ur statsanslaget.

I det följande lämnas en redogörelse för övrig under året
med delad arbetstid anställd personal, vars tjänstgöring under
året överstigit 100 timmar, dock med bortseende från resetider,
för vilka särskilt redogöres i det följande (kap. IV).
Härr S tig B j ör klu n d har tjänstgjort vid dalmålsundersökningen under 1,030 timmar.
Docenten vid Stockholms högskola Gunnar Gr an b e r g
har med en till 212 timmar uppgående arbetstid under tiden
augusti 1936—januari 1937 avslutat sin tjänstgöring vid
Landsmålsarkivets folkminnesavdelning.
Fil. mag. Folke H edblom har tjänstgjort dels vid
folkminnesundersökningen, dels vid de språkliga undersökningarna under sammanlagt 333 timmar. Han uppehöll arkivarien Erikssons befattning under dennes semester 13-20
juli ock 27 juli-8 aug. 1936 samt vikarierade för doc. Campbell under tiden 1-31 maj 1937.
Agron. stud. Fr id olf I sb er g har utredigerat samlingar
från Nuckö i Estland under omkring 185 timmar.
Lektor R agnar J irl ow har utredigerat egna samlingar
från Västerbotten under delar av året. Ersättning för hans
arbete har utbetalats i lika andelar från Landsmålsarkivet ock
Nordiska museet.
Fru Anna Joh an sso n-(5 quist har arbetat vid dalmålsundersökningen tiden 1 juli-30 sept. 1936 med 690 timmar. Hon vikarierade för fru D. Holmkvist tiden 1-14 aug.
1936.
Docenten S ven L il jeb lad har tjänstgjort vid folkminnesundersökningen under 626 timmar.
Fil. lic. R oland Liljefors har arbetat omkring 310
timmar med register till tidskriften Svenska landsmål.
Fil. stud. Kerstin L undb or g har arbetat vid den västmanländska landskapsundersökningen under 462 timmar.
Fil. mag. Aina L önn gr en har under tiden februari—
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juni 1937 tjänstgjort vid den västgötska landskapsundersökningen under 490 timmar.
Fil. stud. Ni ss H ja lma r Ma t s son har tiden november 1936—maj 1937 tjänstgjort vid dalmålsundersökningen
under 534 timmar.
Fil. mag. Aina M eij el tjänstgjorde vid den västgötska
landskapsundersökningen under 1,413 timmar.
Fil. dr In g eb or g N or di n-G r i p har tjänstgjort vid
folkminnesundersökningen under 1,359 timmar.
Fröken Ulla R y din har från den 1 januari 1937 varit
anställd som expeditionsbiträde med sammanlagt 806 timmars tjänstgöring.
Fil. kand. E r i k S an db er g har tjänstgjort vid den västgötska landskapsundersökningen med 177 timmar.
Fil. kand. In ge ge r d W e nn s t r öm har från oktober
1936 tjänstgjort vid den västmanländska landskapsundersökningen under 592 timmar.
I fråga om de vid arkivet anställda personernas arvodesförhållanden gäller fortfarande vad därom sagts i berättelsen
för värksamhetsåret 1932-1933.1
Resekostnaderna för året 1936-1937 ha uppgått till sammanlagt kr. 11,200: 80, däri ej inräknade de kostnader för resor
i samband med grammofonupptagning, som täckts genom
gåvor från enskilda eller hembygdsföreningar. Av detta belopp kommer på statsanslaget kr. 6,056: 15 ock på lotterimedelsanslaget kr. 5,064: 25. Av de sammanlagda resekostnaderna kommer huvudparten på dialektundersökningarnas
del, ehuru en exakt siffra ej lätteligen kan uppgivas, enär i
åtskilliga fall resor, som utförts för dialektundersökningar,
tillika innefattat göromål för hela institutionens angelägenheter i fråga om organisation, finansiering, teknisk utrustning
m. m. Den del av -den totala resekostnaden, Som använts för
dylika ändamål, antingen under resor, vilka tillika ägnats åt
'undersökningar, eller under resor helt ägnade åt institutionens
1)
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praktiska angelägenheter, kan approximativt uppskattas till
omkring 1,800 kr. Lättare att exakt beräkna är den del av arkivets totala resekostnader, som väsentligen ägnats åt folkminnesundersökningar. Sistnämndå slag av resor ha bokförts till ett
sammanlagt belopp av kr. 2,422: 60, vilken kostnad helt bestritts ur lotterimedel. Approximativt kunna de resekostnader,
som väsentligen gällt språkliga undersökningar, beräknas till
omkring 7,000 kr. Av Kopparbärgs läns landstingsanslag ha
täckts resekostnader för kr. 80: 40. Resorna ha utförts av
36 personer inom 14 svenska landskap samt bland den svensktalande befolkningen i Estland.
För inlösen av samlingar ock manuskript har under året av
lotterimedelsanslaget förbrukats kr. 12,903: 57 (varav för dialektundersökningen kr. 9,232: 32 ock för folkminnesundersökningarna kr. 3,671: 25).
Kostnaderna för materialier ock expenser ha under året
uppgått till sammanlagt kr. 12,418: 74 (varav ur statsanslaget
kr. 1,994: 74 ock ur lotterianslaget kr. 10,424:—). Av detta
belopp ha kr. 4,020: 65 använts till inköp av papper ock skrivmaterial. Böcker till referensbiblioteket ha inköpts för kr.
1,468: 09. Material ock service för grammofonupptagning (inklusive slutlikvid för graverapparat kr. 992: 61) ha dragit en
sammanlagd kostnad av kr. 2,408: 26. Räntekostnader å lån
uppgingo till kr. 723:65. Av handskrifter ock böcker har
under året bundits ock konserverats 113 volymer för en sammanlagd kostnad av kr. 558: 75,

II. Samlingarnas tillväxt ock användning.
Handskriftsamlingarnas tillväxt under detta år, så långt de
hunnit uppordnas ock definitivt införts i akcessionskatalogerna, framgår av nedanstående sammanställning.
anteckning s bö ck er från resor, innehållande material av alla slag, 66 häften;
grammatiska uppteckningar ock materialsammanställningar 728 blad 4:o (varav 438
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blad utgöras av en monografi över Järvsömålet, utarbetad av
fil. dr P. Bogren) samt 5 häften;
lexikaliska ordsamlingar 10 blad fol., 66 blad
i 4:o, 22 blad i 8:o ock 26,827 blad i 16:o samt 4 häften. I den
nämnda posten blad i 16:o ingå bl. a. 11,068 blad lapska uppteckningar av prof. B. Collinder. Härtill kommer på denna
post tillväxten av material, som införts på landskapsundersökningarnas oktavkortsamlingar, där den större delen av tillväxten alltjämt bestått i att nytt material införts på tidigare
upplagda kort. Under året 1936-1937 har antalet lexikaliska
oktavkort ökats med 19,400. Härav komma på övre Dalarne
omkring 7,900 kort, på Västergötland omkring 10,000 ock på
Västmanland omkring 2,500 kort.
mono grafiska uppteckningar ock skildringar 12,917 blad i 4:o samt 4 blad i 8:o. Den större delen
därav, nämligen 11,375 blad i 4:o, har skrivits med ledning
av Landsmålsarkivets allmänna frågelistor eller specialfrågelistor.
fria f olkloristiska uppteckningar 59 blad
fol., 5,574 blad i 4:o, 1,144 blad i 8:o (varav 1,032 8:0-kort),
509 blad i 16:o ock 1 häfte;
svar på frågekortserien 1-50 1 exemplar;
melodiuppteckningar 20 blad i 4:o;
teckningar 537 blad i 8:o ock 292 blad i 4:o samt 22
större planritningar;
f ot ogr af ier 209 st. samt 212 negativ;
Under året ha sammanlagt 295 nya gr am mo f o nsk i v o r upptagits med arkivets upptagningsapparat, samtliga av 30 cm. diameter ock dubbelsidiga Dessutom har som
gåva från A.-B. Radiotjänst 1 grammofonskiva överlämnats
till arkivet ock likaledes en skiva från Södermanland-Närkes
Gille i Stockholm. Vidare ha 22 skivor med svenska täxter
ock 2 med danska täxter inköpts i allmänna handeln. Hela tillväxten är 321 skivor, ock grammofonarkivet inneslöt sålunda
vid arbetsårets slut den 30 juni 1937 sammanlagt 596 skivor.
Fördelat på olika landskap ter sig det under året upptagna
skivmaterialet på följande sätt:
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D alslan d: 1 skiva från Ärtemarks s:n (gåva av A.-B.
Radiotjänst). Go t 1 an d: 14 skivor från Bunge, Fårö, Hejnum, Lau, När, Vamlingbo, Viklau samt efter Gammalsvenskbybor i Roma. Upptagningarna ha gjorts under resa av
fil. lic. H. Gustavson ock fil. mag. F. Hedblom. Här j edal en: 2 skivor, upptagna i Uppsala efter lappmannen
Nils Schain, Mittådalens lappby, Tännäs (av fil. mag. F. Hedblom under medvärkan av doc. Valter Jansson ock M. Eriksson). L app lan d: 46 skivor från Arvidsjaur, Jokkmokk,
Lycksele, Stensele, Vilhelmina, Äsele ock örträsk, samtliga
upptagna av docenten Zetterholm, delvis biträdd av pastorerna
H. Grundström, K. G. Hasselbrink m. fl. Norr bo tte n: 53 1/2
skiva representerande socknarna Edefors, Hortlax, Nederkalix,
Nederluleå, Piteå, Råneå, överkalix ock överluleå, upptagna under resa sommaren 1936 av doc. Zetterholm med
biträde av doc. C. Pihl ock G. Enequist m. fl. S ö derma n1 an d: 43 skivor från Flen, Floda, Julita, Mellösa, Stora
Malm, Sköldinge, V. Vingåker, ö. Vingåker ock österåker.
Upptagningarna ha gjorts under två resor av doc. D. 0. Zetterholm, under en del av den ena med biträde av fil. dr I. NordinGrip. Vidare har en intalning av »Nergårds-Lasse», representerande en något utjämnad Södermanlandsdialekt, tillkommit.
Upplan d: 4 skivor folkmusik, upptagna av M. Eriksson
under medvärkan av fil. kand. N. Stålberg vid resa till Skutskär (från Älvkarleby s:n). Väster bo tt en: 39 I/2 skiva
från Burträsk, Byske, Degerfors, Jörn, Lövånger, Norsjö, Nysätra, Skellefteå, Sävar, Umeå ock Vännäs. Också dessa upptagningar ha utförts av doc. Zetterholm. Väs tm anlan d:
2 skivor från St. Mans s:n, upptagna av M. Eriksson.
Ån ger ma n1 an d: 87 skivor från socknarna Anundsjö,
Dal, Gideå, Gudmundrå, Hemsö, Härnösand, Multrå, Nora,
Nordingrå, Nätra, Resele, Sidensjö, Skorped, Stigsjö, Styrnäs,
Säbrå, Vibyggerå, Ytterlännäs ock Ådalsliden. Upptagningarna
gjordes av docenten D. 0. Zetterholm under två resor sommaren 1936, delvis under medvärkan av prof. Geijer ock lektor
T. Bucht m. fl. Slutligen har tillkommit ett prov på finlandssvenskt talspråk (Hälsingfors), upptaget av M. Eriksson, ock
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1 skiva irländska byggnadstärmer, exempelord m. m., lika-

ledes upptagen av M. Eriksson.
Edifonrullar innehållande finskspråkiga dia lek tt äx t e r, upptagna i Värmland av fil. lie. M. Mörtberg, ha
dessutom tillkommit under året. Dessa edifonrullar ha emellertid, under det de upprepade gånger uppspelats för att få innehållet upptecknat av härr Mörtberg själv, blivit så nötta, att
de för framtiden ha endast en mycket begränsad användbarhet.
Sammanlagda antalet under året tillkomna blad av de typer,
som uppvisa största tillväxten, är följande: kvartblad omkring
19,300, oktavblad 1,174 ock sedesblad omkring 27,500.
Utom dessa i arkivets samlingar slutgiltigt inordnade ock
i detalj räknade handskriftsförvärv ha under året vissa större
manuskriptsamlingar införlivats med arkivet utan att ha i
varje detalj definitivt ordnats ock utan att deras bladantal kunnat exakt fastställas, varför hänsyn till dem ej tagits vid uppgivandet av ovan nämnda siffror. Störst av dessa ej detaljräknade samlingar är en av professor J. A. L unde Il i flera
poster till arkivet lämnad samling manuskript ock korrektur
till skrifter, som helt eller delvis tryckts i »Svenska landsmål».
Sistnämnda samling, som nu i huvudsak ordnats ock förtecknats, utgöres väsentligen av sådana skrifter, som fullständigt
tryckts i tidskriften. Skrifter, vilkas tryckning ej avslutats i
tidskriften, ha endast i ett par undantagsfall under året inkommit till arkivet. Ett av dessa fall utgöres av Olo f He rm e 1 ins stora manuskript, varom närmare skall nämnas i
kap. III; ett annat sådant fall utgöres av vissa delar av 0. P.
P ett er s s on s manuskript, varom likaledes blir anledning
att i kap. III meddela närmare upplysningar. Vad beträffar huvudparten, de i tidskriften i sin helhet tryckta arbetena, har bevarandet av manuskript ock korrektur större
betydelse, när det gäller detta slag av arbeten, än annars är
vanligt. Till en väsentlig del äro de ifrågavarande skrifterna
sådana, där författarnas i originalmanuskripten använda beteckningssätt vid tryckningen transkriberats till annat beteckningssätt än författarens eget, en transskription som kan bero
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på typografisk nödvändighet eller andra skäl. Många manuskript härröra från tiden före landsmålsalfabetets tillkomst
ock innehålla ljudtecken, som ej nu kunna eller böra utan
vidare återgivas i tryck. Även senare manuskript ha, särskilt
när »grov beteckning» åsyftas, ofta använt skrivsätt, som ej
lämpat sig för oförmedlad återgivning i tidskriften. Det är
självklart, att det i sådana fall kan ha intresse att gå tillbaka
till originalen för att jämföra det beteckningssätt, som där använts, med det, som förekommer i trycket. Ock vad korrekturen beträffar, finner man där mycket, som ej kunnat komma till uttryck i en skrift, sådan denna föreligger publicerad,
men som det oaktat kan ha ett visst intresse.
Vidare ha av professor Lundell överlämnats manuskript
ock korrektur till flera av hans egna på annat håll än i
»Svenska landsmål» tryckta arbeten samt till vissa arbeter. av
andra författare.
Slutligen skall här särskilt nämnas en av professor Lundell för omkring 50 år sedan planerad stor edition av Svenska
folksagor, vartill mycket omfattande förarbeten nu av honom
överlämnats till Landsmålsarkivet för att användas vid den av
Gustav Adolfs Akademien föranstaltade utgivningen av Sveriges folksagor. Dessa förarbeten bestå av avskrifter ock
excerpter ur otryckta och tryckta källor, vartill komma urklipp ur böcker ock tidningar. Stora delar av materialet föreligga ordnade enligt en plan, som varit avsedd att tillämpas
i Lundells sagoedition.
En annan manuskriptsamling, som under året införlivats
med arkivets samlingar, men ej ännu ordnats eller förtecknats,
utgöres av vissa delar av Johan Nor cl lan der s efterlämnade manuskript. Dessa manuskript, som endast till smärre
delar äro tryckta, ha ett mångsidigt intresse dels genom de
rikhaltiga upplysningar om folkspråk ock folkliv, som de
innehålla, dels genom mängden av utdrag ur arkivaliska
källor från äldre tider, dels också genom påbörjad ock i flera
fall långt fortsatt bearbetning av materialet. Här finnes bl. a.
ett påbörjat manuskript jämte massor av excerpter till en
avhandling om olika slag av råmärken ock om de ord, varmed
7 Sv. landsmål 1937
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dylika märken på olika håll betecknats. Grovt räknat omfattar nu ifrågavarande del av Nordlanders skriftliga kvarlåtenskap, utom 33 volymer, mer än 1,500 lösa blad av växlande format.
Trycksamlingen har under året tillväxt med 491 band eller
häften, därav en ej ringa del gåvor från enskilda ock institutioner.
Gåvor till handskriftsamlingen eller trycksamlingen ha

under året mottagits från följande föreningar ock institutioner:
Dalarnas Fornminnes- ock Hembygdsförbund, Falun; Dalslands Fornminnes- ock Hembygdsförbund, Vänersborg; Kungl.
Gustav Adolfs Akademien, Uppsala; Göteborgs Museum, Göteborg; Institutet för folkminnesforskning vid Göteborgs Högskola, Göteborg; Järna Hembygdsförening, Dala-Järna; Kungl.
Biblioteket, Stockholm; Landsmålsarkivet, Lund; Nordiska
Museet, Stockholm; Ortnamnsarkivet, Uppsala; Riksdagsbiblioteket, Stockholm; Universitetsbiblioteket, Uppsala; Värnamo Hembygdsförening, Värnamo; Västsvenska Folkminnesarkivet, Göteborg; Eesti Rahva Muuseum, Tartu; Eesti Rahvaluule Archiiv, Tartu; Grossherzogliches Institut: Sprachwissenschaftliche, Volks- u. Ortsnamenkundliche Sektion, Luxemburg; Institutet för Nordisk etnologi vid Åbo akademi, Åbo;
Instituttet for Sammenlignende Kulturforskning, Oslo;
Lietuviu Tautosakos Archyvas, Kaunas; Nemndi til gransking av norsk nemningsbruk, Oslo; Sanakirjasäätiö, Hälsingfors; Suomalainen Tiedeakatemia, Hälsingfors.
Vidare ha till Landsmålsarkivet gåvor lämnats av följande
enskilda personer inom landet:
Fil. dr Gertrud Areskog, Saltsjöbaden; kassörskan Alfhild
Axelsson, Piteå; intendenten fil. dr G. Berg, Stockholm; fil.
lic. C.-M. Bergstrand, Göteborg; lärarinnan Ester Borg, Överhogdal; docenten Ä. Campbell, Uppsala; arkivarien M. Eriksson, Uppsala; länsantikvarien E. Festin, Östersund; fil. dr
K.-E. Forsslund, Sörvik; härr 0. Fredriksson, Ocke, Mörsil;
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fil. lic. Agnes Geijer, Stockholm; professor II. Geijer, Uppsala;
apotekaren L. Gentz, Stockholm; docenten G. Granberg, Stockholm; fil. kand. Gertrud Grenander, Stockholm; fil. lic. H.
Gustavson, Uppsala; docenten J. Götlind, Uppsala; fil. lic. E.
Holmkvist, Uppsala; lektor R. Jirlow, Västerås; amanuensen I.
Ingers, Lund; folkskolläraren L. Johansson, Fränsta; folkskolläraren H. L. Larsson, Vansbro; fil. dr L. Levander, Uppsala;
fil. lic. R. Liljefors, Lund; fil. lic. C. Lindberg, Uppsala; fil. lic.
B. Lin~, Uppsala; nämndeman K. E. Lindfors, Järbo; professor J. A. Lundell, Uppsala; docenten I. MosMer, Uppsala;
fröken Ella Odstedt, Uppsala; intendenten A. Sandklef, Varberg; lektor R. Steffen, Visby; fil. kand. N. Stålberg, Arvika;
konsertsångaren N. Svanfeldt, Stockholm; docenten C. W. von
Sydow, Lund; fru Märta Tamm-Götlind, Uppsala; fil. lic.
N. Tiberg, Gävle; fröken Aivva Uppström, Stockholm; folkskolläraren K. Wennberg, Mässbacken; folkskolläraren J.
Westin, Uppsala; landsfiskal K. Wijkström, Kristdala; fanjunkaren Fr. Winblad von Walter, Järvser.
Slutligen ha från utlandet gåvor lämnats av följande personer:
Professor L. Grootaers, Leuven; fil. dr M. Haavio, Hälsingfors; docenten K. Kaiser, Greifswald; professor T. E. Karsten,
Hälsingfors; assistenten J. E. Tang Kristensen, Köpenhamn;
fil. mag. E. Leskinen, Hälsingfors; fil. dr 0. Loorits, Tartu;
professor L. Mackensen, Riga; professor A. Marinus, Bruxelles,
professor H. Pipping, Hälsingfors; docenten K. Rob. V. Wikman, Åbo; professor D. Zelenin, Leningrad.
Antalet antecknade besök i arkivet har under arbetsåret
1936-1937 uppgått till 3,006.
Lån inom staden för bearbetning eller annan vetenskaplig
användning ha ägt rum i 246 fall, varvid 737 volymer utlånats.
Lån utom staden ha förekommit i 117 fall, varvid 602 volymer
utlånats. Sammanlagda antalet utlånade volymer utgjorde
1,339.
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III. Arkivarbeten ock materialets bearbetning.
1. Allmän redogörelse.
Arbetena på realkatalogen ha under arbetsåret 1936-1937
visserligen fortskridit i något snabbare takt än under närmast
föregående år, men dock tyvärr ej kunnat bedrivas i på långt
när sådan omfattning, som, enligt vad i föregående årsberättelse framhölls, kräves, för att arkivets löpande arbetsuppgifter måtte kunna fyllas utan att allt för mycket försinkas av
bristen på tillräcklig katalogisering. Emellertid har under året
större delen av det dittils utskrivna katalogmanuskriptet slutreviderats ock ett stort antal korshänvisningar mellan katalogens olika avdelningar införts (tillsammans omkring 6,000).
Men vad beträffar den fortsatta excerperingen av samlingarna
för införande i realkatalogen av erforderliga nya hänvisningar
ock excerpt, har otillräckligheten varit dess mer kännbar.
Antalet under året utskrivna nya kort i realkatalogen är omkring 8,400. Hela antalet kort i realkatalogen beräknades
den 30 juni 1937 till något över 70,000.
Brist på medel ock på lämplig arbetskraft har också under
året 1936-1937 uteslutit varje möjlighet att återupptaga arbetet på registreringen av dialekternas ordförråd ur betydelsesynpunkter, ett arbete rörande vars önskvärdhet vi få hänvisa
till föregående årsberättelse (s. 54 f.).
Ytterligare en stor registreringsuppgift, vars allt mer kännbara betydelse för såväl det inre arkivarbetet som för samlingarnas vetenskapliga utnyttjande överhuvud framhölls i
föregående årsberättelse (s. 55 ff.), är ett allmänt alfabetiskt
register. Ej häller denna alfabetiska registreringsuppgift har
under detta år kunnat tagas under arbete.
Bland särskilda arbeten för ordnande ock katalogiserande
av handskrifter skall här såsom det måst omfattande nämnas
ondnandet ock förtecknandet av till tidskriften »Svenska landsmål» hörande manuskript ock korrektur till helt eller delvis
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tryckta arbeten.' Detta arbete har huvudsakligen utförts av
fru Grape, som, när anledning därtill förekommit, biträtts av
den ene eller den andre bland arkivets medarbetare, såväl vad
beträffar den första sorteringen av de ofta sammanblandade
ock ej alltid lätt särskiljbara manuskripten som beträffande
materialets bringande i detaljerad ordning.
Särskilda åtgärder påkallades för en större till tidskriften
»Svenska landsmål» hörande manuskriptsamling, nämligen
»Sägner ock folktro, seder ock sagor», samlade i skilda delar
av landet av Olof Hermelin, den kände landskapsmålaren,
som — vilket är mindre allmänt känt — tillika var en mycket
värksam folkminnessamlare. Såväl den början, som år 1909
trycktes i tidskriften (häftet 106) som den mångdubbelt större
återstoden har under början av år 1937 gjorts till föremål för
en summarisk genomgång, vari utom fru Grape ock Geijer
deltogo författarens brorson baron Tryggve Hermelin ock hans
dotterson, lärovärksadjunkten Carl Cederblad. Härvid antecknades, enligt anförvanternas uppgifter, notiser om sagesmän,
vilka i manuskripten betecknats på sätt, som tack vare detta
intresserade bistånd nu kunde tolkas. Att genomgå dessa samlingar mera detaljerat är emellertid en uppgift, som ännu
återstår.
I januari 1937, då fil. lic. Roland Lil je f or s under en
kortare tids ledighet från arbetet vid Svenska Akademiens
Ordbok i Lund uppehöll sig i Uppsala, återupptogs arbetet
på det i föregående års årsberättelser2 omtalade registret till
tidskriften Svenska landsmål dels för att föra registret fram
till närvarande tid, dels för att i samråd med professor Lundell planlägga registrets typografiska anordning, dels för att
komplettera författareförteckningen med hittils saknade,
mindre lättillgängliga biografiska uppgifter, vilket sistnämnda
arbete Liljefors sedermera fortsatte i Lund.
2 ) Om införlivandet av dessa manuskript ock korrektur med arkivets samlingar har talats i kapitel II ovan.
2 ) Jfr rörande detta register Sv. landsm. 1931, s. 107; 1932, s. 49
ock 54; 1934, s. 42 not.
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En utredning rörande svenska folkminnessamlingars omfattning, deras särskilda planläggningar ock inbördes förhållande har under året värkställts av Geijer.

Efter vad nu är nämnt om till arkivförvaltning ock särskilt
katalogisering hörande arbeten skall i denna liksom i föregående berättelser närmast meddelas vad som synes mäst
nämnvärt beträffande den bearbetning av materialet, som i
sammanhang med samlandet i orterna under året försiggått i
Uppsala. Vi begynna med sådana arbeten, som ej ingå i någon
av de nedannämnda särskilda landskapsundersökningarna
och som i dessa berättelser plägat sammanfattas under namnet
»riksundersökning». I fråga om materialets bearbetning har
den språkliga riksundersökningen under året företrädesvis
koncentrerats till fortsättning av en av de på motsvarande ställe
i förra årets berättelse' omtalade specialundersökningarna,
nämligen undersökningen av dialekternas benämningar på
husdjuren, ock inom detta i ock för sig ganska vittförgrenade
ämne koncentrerades arbetet främst till den del, som visade
sig mäst givande, nämligen ungdjurens namn. Denna rnaterialbearbetning, som samtidigt tjänade som ett medel att få
materialet kompletterat med vad som varit viktigast för att
fylla luckor ock skaffa klarhet på tvivelaktiga punkter, hade
i januari 1937 hunnit därhän, att en av docenten Zetterholm
utarbetad utredning av ämnet då kunde börja tryckas. Under
tryckningen, som var avslutad hösten 1937, krävde denna
undersökning fortfarande mycket arbete.
Ett annat ämne, som omnämndes i fjolårsberättelsen (s. 60),
ehuru då endast som ett uppslag, nämligen de så kallade »småorden», deras förekomst i språkbruket, särskilt i talspråket,
ock deras utbredning i dialekterna, har under året bearbetats.
Det var grammofonskivorna, som erbjödo det mäst givande
materialet för dessa undersökningar — skrivna täxter visade
sig ofta mindre pålitliga just i fråga om dylika ord. Härvid
1)

Sv. landsmål 1936, s. 57 ff.
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ha utnyttjats tillfällen som proseminariet i nordiska språk
erbjudit, i det lärjungar till docenterna Ljunggren ock Zetterholm utarbetat utbredningskartor för bl. a. då ock när; det
ock hä; di, dom, dem; av, utav, täv etc. samt skrivit uppsatser häröver, av vilka en publicerades under året, nämligen
Sven Wallmarks uppsats »De temporala konjunktionerna
då ock när» i Svenska landsmål 1936.
I detta sammanhang må också hänvisas till de i det följande
(s. 114 f.) närmare omtalade arbeten på ordgeografisk kartläggning av fäbodundersökningarnas material, som utförts av fil.
mag. Folke Hedblom ock hans medjälpare med stöd av särskilt anslag från Längmanska kulturfonden.
Till arbetsuppgifter, som under året sysselsatt den språkliga riksundersökningen, få vi också räkna förberedande till
utgivning av dialekttäxter ur arkivets samlingar eller biträdande arbeten vid av andra föranstaltade utgivningar. I första
rummet må härvid nämnas, att inom arkivet under året fortsatts de i föregående årsberättelse (s. 66) omtalade arbeten,
som bestått i att biträda professor Lundell vid utgivningen
av tredje bandet av »Svenska landsmål». Av de i detta band
ingående täxterna ur de gamla landsmålsföreningarnas samlingar ha under året rentryckts, ehuru ännu ej utgivits alla
täxter från övre Norrland, varjämte täxterna från Hälsingland,
Uppland ock Västmanland blivit till största delen korrekturlästa ock täxterna från Värmland för tryckning utredigerade.
Sistnämnda arbete utfördes av lektor G. Kallstenius, under det
huvudparten av övriga arbeten, som inom arkivet ägnats åt
det tredje bandet av Svenska landsmålen, utförts av fil. lic.
E. Holmkvist ock arkivarien Eriksson.
En annan utgivning av dialekttäxter, som under året krävt
ej litet arbete inom arkivet, ehuru utgivningen ej ännu ägt
rum, gäller 0. P. Petterssons sagor, som i det följande av
denna berättelse skola närmare omtalas, men i detta sammanhang endast beröras ur den synpunkten, att däri ingå ett stort
antal sagor på dialekt. I originaluppteckningarna har författaren återgivit sitt modersmål, Vilhelminadialekten, med

104

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVET 1 UPPSALA 1936 -1937

landsmålsalfabetet, men av flera skäl, särskilt med hänsyn till
önskvärdheten av att dessa sagor måtte kunna i tryck framträda något lättlästare, än de äro i originaluppteckningarna,
utan att dock förlora mer än oundgängligt av originalets karakter, ha dessa täxter transskriberats till en grövre beteckning, som likväl söker återge dialekten mer detaljerat, än som
hittilsförekommit i några med grov beteckning publicerade
svenska dialekttäxter. Till närmare belysning ock motivering
av det i detta fall valda förenklade beteckningssystemet, vari
ingå 13 ur landsmålsalfabetet lånade bokstäver, har Geijer,
som efter samråd med författaren värkställt transskriptionen,
i inledningen till denna sagoedition infogat en utförlig redogörelse för förhållandet mellan här ifrågakommande olika
beteckningssätt. Transskriptionssättet var ett av föremålen för
de överläggningar, som i juli 1936 ägde rum, medan 0. P.
Pettersson, Geijer ock Liljeblad träffades i Vilhelmina.
Här torde också förtjäna omnämnas det ganska omfattande
arbete, som inom arkivet utförts för språklig kontroll av den
stora mängd ur arkivets samlingar hämtade korta dialekttäxter, som ingå i K. Rob. V. Wikmans i maj 1937 utgivna
avhandling »Die Einleitung der Ehe», ett kontrollarbete som
leddes ock till större delen också utfördes av arkivarien
Eriksson.
Under året ha vidare förarbeten gjorts — i detta fall av
docenten Zetterholm, som för blivande tryckning erhållit ett
anslag av Norrlands nation — till utgivning av de ännu outgivna delarna av K. H. Waltmans efterlämnade täxtuppteckningar från norra delen av Frostvikens socken i Jämtland,
utgörande fortsättning av vad författaren själv under titel
»Lidmål» publicerat i »Svenska landsmålens» trettonde band.
Ytterligare en av de viktigaste bland de handskrifter, som för
längre tid sedan lämnats till »Svenska landsmål» för att publiceras, har under året börjat förberedas till utgivning av Zetterholm, nämligen J. V. Lindgrens västerbottniska ordbok, till
vars tryckning ett understöd från Längmanska kulturfonden
beviljats.
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I övrigt har den språkliga riksundersökningen, i vad den
varit av arkivarbetes karakter, huvudsakligen bestått i två
slags arbeten. Det ena har varit att i en rad sins emellan
icke sammanhängande fall söka åstadkomma smärre utredningar rörande särskilda ords utbredning ock betydelse, utredningar som ofta påkallas genom förfrågningar från olika
håll, varibland särskilt må nämnas förfrågningarna från redaktionen av Svenska Akademiens Ordbok. Det andra har
varit ov ojämförligt mer omfattande natur ock bestått i att
organisera ock leda de specialundersökningar ock materialsamlingar, som bedrivs inom arkivets undersökningsområde
dels genom arkivets egna medarbetare under de tider, då de
äro stadda på resor, dels genom andra utsända resande, dels
genom ortsmeddelare. I intetdera fallet kan en distinkt gräns
dragas mellan språklig materialsamling å ena sidan, folkloristisk-etnologisk å den andra, då det material, som samlas,
i stor utsträckning tjänar både språkliga ock andra intressen. Såsom redan i slutet av kap. I sagts, ha till resor
av förnämligast språklig art räknats resor, för vilka de sammanlagda kostnaderna uppgått till i runt tal omkring 7,000
kr., varjämte materialsamlingar, som betraktats som övervägande språkliga, inlösts för omkring 12,500 kr.'
De frågelistor, som under året använts som ledning vid insamlandet av dialektmaterial, ha i regel varit äldre frågelistor,
sända till orter, som förut ej varit representerade bland svaren.
Nya frågelistor av helt språklig planläggning ha under året ej
utarbetats ock infogats i serien av Landsmålsarkivets frågelistor. I detta års nya frågelistor, till vilka vi återkomma i
det följande under redogörelsen för folkminnesavdelningens
värksamhet, ingå emellertid även frågor om föreställningarnas
språkliga uttryck, ock det med ledning av dessa frågelistor
1) I detta sammanhang må även erinras om det i årsberättelsen för
1930-1931 närmare omtalade förhållandet, att en stor del av dem,
som utsändas på resor, ej få någon reseersättning, utan endast
honorar för inlämnade samlingar, varvid utbetalningarna bokföras
under rubriken »inlösen av samlingar». Se därom Sv. landsmål 1931,
s. 87 f.
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samlade materialet är därför en källa ej blott ur folkloristiska
ock etnologiska, utan också ur språkliga synpunkter. Men vid
sidan av frågelistor ha specialfrågor spelat en viktig roll för
årets dialektundersökningar, frågor som ofta framställts individuellt i form av skriftliga eller muntliga kompletteringsfrågor. Stundom ha dylika frågor haft karakteren av anvisningar på ämnen för specialundersökningar.
Med ledningen av materialsamlandet sammanhänger på. det
närmaste den granskning av inkommande material, som alltjämt pågår ock som mer eller mindre sysselsätter de flästa vid
institutionen fästa vetenskapliga medarbetare. För specialfall
ha som förut anlitats även åtskilliga »tillfälliga», ehuru sedan
många år regelbundet rådfrågade medjälpare, vilkas namn ej
återfinnas bland de i kap. I ovan uppräknade, då deras sammanlagda arbetstid i arkivets tjänst under året stannat vid ett
mindre antal timmar än 100. Så har lektor G. Kallstenius anlitats som expert för. granskning av värmländskt material,
docenten Gerd Enequist för granskning av material från Norrbotten o. s. v.
En uppgift för den språkliga materialbearbetningen, som i
föregående årsberättelse (s. 65) särskilt framhållits såsom viktig ock brådskande, nämligen uppgiften att analysera ock utskriva det material, som samlats i form av grammofonskivor, har i stort sett ej kunnat föras avsevärt framåt under
detta år. Härtill skulle ha erfordrats en ojämförligt större
ock mindre splittrad arbetstid, än som nu kunnat disponeras.
Kravet på att något mera väsentligt göres härför måste dock
återkomma. Grammofonskivornas material har utvecklats till
att bli en de mäst språkligt upplysande, men på samma gång
minst tillgängliga delarna av täxtbeståndet i Landsmålsarkivet.

Om arbetet vid Landsmålsarkivets av Campbell ledda folkminnesavdelning är huvudsakligen följande att meddela.
Liksom tidigare har bristen på tillräckliga arbetskrafter ock
pänningmedel uteslutit tanken på att inom denna folkminnesundersöknings ram organisera någon eller några landskaps-
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undersökningar, jämförbara med de språkliga undersökningarna av Dalarne, Västmanland eller Västergötland. Folkminnesavdelningens arbete gäller väsentligen uppgifter av sådan
natur, som icke begränsats till visst landskap eller landsdel,
ehuruväl den geografiska begränsning iakttages, som ligger
däri, att vissa landsdelar undersökas genom särskilda institutioner i Lund ock Göteborg.
En för hela rikets genomforskande ur folkloristiska ock
etnologiska synpunkter synnerligen angelägen registreringsuppgift, som under många år krävt mycket arbete av Landsmålsarkivets folkminnesavdelning, är realkatalogen. I början
av detta kapitel har omtalats vad som under året gjorts för
fullföljande av denna katalogisering, vars betydelse ej är begränsad till folkminnesavdelningens vetenskapligaravärksamhet,
utan också gäller hela institutionens dagliga expeditionsuppgifter.
En mycket väsentlig del av folkminnesavdelningens arbete
under året har ägnats åt nya frågelistor, avsedda att kunna
brukas inom alla delar av riket. De under året utarbetade
nya frågelistorna ha huvudsakligen ägnats åt två ämneskretsar,
nämligen å ena sidan folkmedicinen, som redan i vissa föregående år utarbetade frågelistor började behandlas', å andra
sidan årsfester.
De förra året enligt då uppgjord plan utarbetade fyra folkmedicinska frågelistorna ha under detta år följts av ytterligare
sex, samtliga utarbetade av fil. dr Ingeborg Nordin-Grip
(M 116, M 118, M 120, M 121, M 123, M 125).2 De svar, som
hittils inkommit på dessa frågelistor, ha visat, att på detta
jämförelsevis ensidigt eller tillfälligt undersökta traditionsområde en grundlig ock systematisk utfrågning alltjämt kan ge
ett ej obetydligt material, innehållande värdefulla nya tillskott
till kunskapen om de folkliga läkemetoderna.
Särskild uppmärksamhet har vidare ägnats åt en för arkivets
frågelistvärksamhet nästan helt ny ämnesgrupp, nämligen årsfästerna. Visserligen kan det med rätta sägas, att dessa tradiSv. landsmål 1936, s. 68.
Jfr i det följande s. 113.
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tioner i vårt land redan varit föremål för en ej obetydlig uppmärksamhet från såväl upptecknares som forskares sida. En
större monografi över julen föreligger sedan länge i tryck
jämte en översiktlig framställning av årets fästcykel samt ett
antal mera begränsade specialskildringar. Ock dock är det
alltjämt oklart, hur årets folkliga fäster i värkligheten tett sig
inom de skilda traditionsområdena i vårt land. Härtill kommer, att vissa årsfäster över huvud aldrig varit föremål för en
systematisk utforskning. Enligt den för denna undersökningsuppgift uppgjorda planen äro minst 14 frågelistor för denna
ämnesgrupp behövliga. Under året ha 8 frågelistor färdigställts. Av dessa har Campbell utarbetat 2 (M 115, M 119) ock
Ejdestam 6 (M 117, M 122, M 124;M 126, M 127, M 128).
Det traditfonsgeografiska innehållet i det material, som samlats med ledning av ovan nämnda frågelistor, har först genom
uppgörande av kartor över valda ämnen kunnat komma till
sin rätt. Det har också utgjort ett önskemål att få till stånd
ett antal folkminneskartor i anslutning till de pågående undersökningarna, men arbetskraften inom avdelningen har ej räckt
till för denna uppgift. Endast enstaka kartblad, däribland
några rörande årseldar, ha varit under arbete. De löpande
ärendena med utarbetande av frågelistor, korrespondens med
meddelare, granskning av inkommande samlingar jämte andra
organisatoriska uppgifter ha under detta liksom under föregående år tagit arbetskraften i anspråk i större utsträckning,
än som varit förenligt med kartarbetenas krav. Av under året
utanför Landsmålsarkivets folkminnesavdelning utarbetade
ordgeografiska kartor, som ha särskilt etnologiskt intresse,
vilja vi här erinra om F. Hedbloms påbörjade kartläggning
av fäbodundersökningarnas material.'
Även den viktiga uppgiften att sammanarbeta inkommande
frågelistsvar ock andra uppteckningar med redan i arkivet
förefintligt material ock därigenom åstadkomma monografiska
framställningar över de undersökta ämnesgrupperna har tils
vidare måst ställas på framtiden.
1)

Jfr i det följande s. 114 f.
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I det föregående omtalade arbeten för förberedande av täxtpublikationer ha helt naturligt i stor utsträckning att skaffa
med på samma gång språkliga ock folkloristisk-etnologiska
intressen. I ett fall har under året ett dylikt täxtutgivningsföretag krävt ett mycket stort arbete av en medarbetare vid
arkivets folkminnesavdelning, nämligen då det ovan (s. 103 f.)
nämnda arbetet på förberedande av 0. P. Petterssons sagor till
utgivning sysselsatte docenten Liljeblad under en större del av
höstterminen 1936. Redan tidigare, i årsberättelsen för arbetsåret 1934-19351, har nämnts, att denna sagosamling då
hade på förberedande sätt ordnats för publicering. Arbetet avbröts emellertid med hänsyn till önskvärdheten av att denna
täxtsamling, som visat sig vara fragmentarisk, måtte kunna så
vitt möjligt kompletteras av författaren själv. Ett av syftemålen
med de resor, som sommaren 1936 gjordes till Vilhelmina av
0. P. Pettersson, Geijer ock Liljeblad', var också att söka
komplettera denna sagosamling såväl beträffande sagor, som
veterligen en gång upptecknats av författaren, men saknades i
manuskriptet, som i avseende på uppgifter om sagornas proveniens. I detta sammanhang synes anledning förefinnas att
meddela det viktigaste rörande samlingens tillkomst ock de
manuskript, vari den förelegat.
Författarens första sagouppteckningar härröra från 1880talet ock infogades då av författaren i det i föregående årsberättelse' omtalade manuskript, som under titel »Sagor ock
sägner från Äsele lappmark» vid denna tid insändes till redaktionen av »Svenska landsmål», men av redaktionen under samråd med författaren klövs i två manuskript, av vilka det större
avsågs skola publiceras i tidskriften som en enhet för sig under
titeln »Sägner ock folktro från Äsele lappmark», under det
huvudparten av återstoden avsågs skola tryckas som en särskild sagosamling. Båda dessa täxtsamlingar, sägnerna ock
sagorna, har författaren vid en senare tidpunkt återupptagit,
särskilt i anslutning till det på 1920-talet bedrivna arbetet på
1)

Sv. landsmål 1935, s. 36.
Se i detföljande kap. IV.
Sv. landsmål 1936, s. 69.
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hans stora ordbok över Vilhelminadialekten. Såväl i ordboksmanuskriptet som i synnerhet i det år 1925-1926 daterade
manuskript, som kallas »Tillägg till ordboken», ingå talrika
sagor, vilka till större delen äro skrivna på dialekt, under det
de tidigare sagouppteckningarna så gott som helt ock hållet
äro skrivna på riksspråk, ehuru visserligen med starkt dialektal färg. Under samarbetet i Vilhelmina sommaren 1936.
genomgick Liljeblad med 0. P. Pettersson alla hans då föreliggande sagouppteckningar, gjorde anteckningar om sagesmännen ock om vad som i övrigt var av intresse för uppfattningen av sagotraditionen i orten samt kompletterade samlingen genom att efter 0. P. Petterssons muntliga berättelse
uppteckna de sagor, som kunde erhållas. Härvid efterfrågades
särskilt sagor, vilkas titlar nämnts i en innehållsförteckning till
manuskriptet »Sagor ock sägner», men som saknades i då
förhandenvarande, på ovan nämnt sätt styckade manuskript.
Sedermera ha emellertid de saknade, på 1880-talet gjorda
sagouppteckningarna återfunnits, varvid visat sig en nästan
överraskande stor överensstämmelse mellan de uppteckningar,
som författaren själv i sin ungdom gjorde, ock dem, som nu
gjorts efter hans berättelse. På grund av hela det material,
som nu sammanbragts, har sedan under hösten 1936 en detaljordning av alla sagorna, häri inbegripna även sådana, som
hämtades ur vissa gamla tidskriftsårgångar, genomförts av
Liljeblad, ock alla täxterna utskrivits för tryckning, varefter
Geijer ock Liljeblad gemensamt utarbetat en utförlig inledning
ock kommentar till samlingen.
Det med sagorna nära sammanhängande arbete »Sägner
ock folktro», om vilket förut talats», har under året jämväl
reviderats av författaren själv under samarbete med Geijer
ock Liljeblad. Det under förra året upplagda sakregistret har
grundligt omarbetats. Tillika har det gamla manuskriptet
»Sagor ock sägner» rekonstruerats ock en utförlig inledning
därtill utarbetats av Geijer. Utskrivningen av tryckmanuskript ock övriga förarbeten för publicering hunno dock ej
under året avslutas.
i)

Jämför även föregående årsberättelse s. 69.
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Vad äntligen beträffar det tredje i förra årets berättelse
omnämnda arbetet av 0. P. Pettersson, nämligen »Gamla
byar»1, har även detta under året varit föremål för arbete av
författaren själv. Särskilt ägnades häråt en längre arbetsperiod, som tog sin början i juni 1937, då författaren kom till
Uppsala för att här syssla därmed, varmed han fortsatt på
sätt i nästa årsberättelse skall närmare omtalas.
Liksom, enligt vad ovan omtalats, språkliga förfrågningar
bevarats från arkivet, ha på motsvarande sätt förfrågningar
rörande folkloristiska ock etnologiska ämnen i ej ringa ut
sträckning besvarats, varvid folklorister ock filologer samarbetat. Folkminnesavdelningen har, vid sidan av frågor rörande vetenskapliga ämnen, även haft att besvara ej sällan
förekommande frågor från hembygdsföreningar rörande organisation av vissa av dem planerade folkminnessamlingar. I ett
fall, som under året förekommit, har samarbetet mellan Landsmålsarkivet ock sådana ortsorganisationer utvecklats till nya
former ock större omfattning, nämligen då Södermanlands
hembygdsförbund på initiativ av dess dåvarande sekreterare
folkhögskolläraren, fil. kand. Nils Dencker, själv sedan gammalt värksam som musikupptecknare ock som sådan bidragande till Landsmålsarkivets samlingar, planerat en »folkminnesinventering» inom hela sitt område ock föreslagit att för
detta ändamål vetenskapligt utbildade ock som upptecknare
beprövade medarbetare vid arkivet skulle sändas till den ena
socknen eller motsvarande område efter den andra för att dels
själv göra uppteckningar, dels väcka intresse för fortsatt uppteckningsvärksamhet i orten. För de sålunda utsända undersökarnes vistelse i varje sockenförenings eller motsvarande
förenings område beräknades i medeltal en månad. Undersökarnes vistelse inom varje område beräknades skola bekostas av de lokala föreningarna, vilkas gäster de utsända undersökarne skulle vara. Tillika skulle av föreningarna lämnas
något kontant arvode för inom områdena utförda arbeten ock
— i den mån sig göra läte — bilskjutsar för arbetet inom om1) Se Sv. landsmål 1936, s. 70 ock jämför även Sv. landsmål 1926,
s. 68 ock 73 samt 1928, s. 66.
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rådet tillhandahållas. Ä sin sida skulle Landsmålsarkivet svara
för ock bekosta utredigerandet i två exemplar av de inom
varje område gjorda uppteckningarna. Det ena exemplaret
skulle tillfalla vederbörande hembygdsförening, det andra
skulle stanna i Landsmålsarkivet.
Sedan detta förslag principiellt hade antagits av Landsmålsarkivet, fastän under framhållande av att otillräckligheten av
den personal ock de medel, som stode till arkivets förfogande,
kunde vålla, att utredigeringen ej utan särskild jälp bleve möjlig att så snart, som önskligt vore, färdigställa, gjordes början i
november 1936 med att på inbjudan från Mellösa hembygdsförening utsända fil. dr Ingeborg Nordin-Grip till denna förenings område på en resa, varom hänvisas till kap. IV, vartill
även hänvisas beträffande hännes senare under arbetsåret
utförda resa till Katrineholmstrakten. Då det visade sig, att
utredigeringen av det sålunda samlade materialet krävde mycket mer tid än som var förutsett ock att därför utredigerandet
hotade fördröjas, har sedermera genom föranstaltande av hembygdsförbundets ordförande, landshövding Bo Hammarskjöld,
enskilda gåvomedel i flera fall ställts till Landsmålsarkivets
förfogande till bestridande även av en väsentlig del av de kostnader, som krävdes för snart utredigerande av ifrågavarande
samlingar. Det är att hoppas, att denna begynnelse skall kunna
fortsättas ock att kanske ur dylika folkminnesinventeringar,
om de fullföljas ock vinna efterföljd på flera håll, skall kunna
framväxa något, som i sin art kunde bli en, låt vara olikformig ock mera blygsam motsvarighet till de dialektologiska
landskapsundersökningarna.
För att om än i helt provisoriska former kunna ordna en
inbördes direkt kontakt mellan arbetsledarne för de etnologiska ock folkloristiska undersökningarna i landet, samlades
på förslag av Campbell den 24 mars 1937 på Nordiska museet
i Stockholm ett antal tjänstemän från arkiven i Uppsala, Stockholm ock Lund till gemensam överläggning. Från Landsmålsarkivets sida deltog° Campbell ock Eriksson. Framför allt behandlades frågan om undvikande av dubbelarbeten, kontroll
'av ortsmeddelare, utbyte av frågelistor, meddelanden om ar-
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betsplaner för utsända upptecknare etc. Dessa sammankomster äro avsedda att tils vidare äga rum en gång om året.

Efter vad som på de närmast föregående sidorna är meddelat om å ena sidan Landsmålsarkivets språkliga, å andra
sidan dess folkloristisk-etnologiska arbeten vart för sig, skall
nu meddelas det viktigaste, som är att säga rörande vissa
sådana arbeten, som alltid utåt framträtt som en enhet utan
särhållande av folkminnesavdelningen och den språkliga undersökningsvärksamheten, varvid vi först vända oss till frågelistorna. Såsom redan i det föregående berörts, ha under året
de nya frågelistorna särskilt planlagts inom folkminnesavdelningen, medan ingen ny, rent språklig frågelista inordnats i
serierna av Landsmålsarkivets frågelistor. De rent språkliga
frågelistorna ha nu i huvudsak haft karakteren av kompletteringsfrågor, som spritts endast till ett fåtal besvarare.
De under året 1936-1937 under samvärkan mellan filologer
ock folklorister utarbetade frågelistor, som ingått i M-serien,
uppräknas här nedan, i det efter varje frågelistas titel inom
parentes anges, vilken som varit huvudförfattare:
Lussenatt ock Lucia (Campbell) 1936.
Invärtes medel använda vid huskurer (Nordin-Grip) 1936.
Midsommar (Ejdestam) 1936.
Sår ock sårbehandling samt blodstillande metoder (Nordin-Grip) 1937.
Julen (Campbell) 1937.
Rökning ock därmed besläktade huskurer (Nordin-Grip)
1937.
Salvor, plåstei ock andra utvärtes medel i huskurerna
(Nordin-Grip) 1937.
Fastlag ock påsk (Ejdestam) 1937.
Sjuk ock frisk (Nordin-Grip) 1937.
Vårfrudagen (Ejdestam) 1937.
Läkare ock läkemedel (Nordin-Grip) 1937.
Trättondagen, tjugondagen ock kyndelsmässan (Ejdestam)
1937.
Nyår (Ejdestam) 1937.
Årseldar (Ejdestam) 1937.
8 Sv. landsmål 1937
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Beträffande den under föregående år i manuskript utarbetade serien frågekort (frågorna nr 51-100), utgörande en efter
nordiska förhållanden modifierad framställning av valda delar
av frågelistor utgivna genom »Atlas der deutschen Volkskunde»
(se föreg. årsredog. s. 84) har följande anordning befunnits
lämpligast med hänsyn till utvecklingen inom ock utom de
nordiska länderna av samarbetet för nationella ock internationella kartarbeten. Av den av Campbell utarbetade frågekortserien har utvalts ett antal från nordisk synpunkt lämpliga
frågor, som tillsammans med en grupp frågor utarbetade av
prof. Sigurd Erixon samordnats till svenskt förslag till internationell frågelista. Detta svenska förslag jämte ett danskt
förslag har förelagts en kommitté för internationell kartläggning av folkkultur, som har att utarbeta ett förslag till en
kortfattad internationell frågelista.
En instruktionskurs för upptecknare av dialekter ock folk.
minnen anordnades av arkivet under tiden 5-13 maj 1937,
varvid föreläsningar ock övningar höllos av Geijer ock
docent Sven Liljeblad samt av docenten Ivar M od é e r ock fil. mag. F. Hedblo in. Kursen omfattade 16
föreläsnings- ock övningstimmar, varav på Geijers del kommo
8 ock på Liljeblads del 6 timmar samt på Mod&rs ock Hedbloms del vardera 1 timme (om resp. fiske ock fäbodväsen).
I samband med kursen gavs också enskild handledning åt
deltagare i kursen av Geijer, Zetterholm ock Holmkvist. Föreläsningar ock övningar bevistades av sammanlagt 21 personer.
I samband med kursen gjordes den 12 maj en resa till Stockholm, varvid Nordiska museet ock Skansen demonstrerades av
professor Sigurd Erixon, intendenten Sigfrid Svensson m. fl.
Den i föregående årsberättelse nämnda undersökningen av
filbodväsendet i Sverige» igångsattes under arbetsåret 19361937 med stöd av ett anslag å 2,000 kr., som från Längmanska
kulturfonden givits till den svenska kommittén för fäbodun1)
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dersökningar. Ehuru denna kommitté stått i nära förbindelse
med Landsmålsarkivet, har fäbodundersökningen dock både i
organisatoriskt ock ekonomiskt avseende varit fristående.
I samband med planläggningen av arbetet gjordes av
arkivarien Eriksson, vilken närmast omhänderhaft ledningen
av denna undersökning, ett besök i Oslo den 28-29 oktober
1936 för sammanträffande med riksarkivarien Asgaut Steinnes, med vilken de gemensamma undersökningsuppgifterna
diskuterades ock några av den norska undersökningens samlingar genomgingos. Huvuddelen av det språkliga undersökningsarbetet rörande de svenska fäbodarna har utförts av fil.
mag. Folke H ed bl o m, som även gjort en undersökningsresa i ett par av Jämtlands fäbodbygder i juli 1936 för att
undersöka möjligheterna att i fältet komplettera de befintliga
arkivsamlingarna. På denna resa åtföljdes han av agronomen
Emanuel Erik sso n, som tidigare under flera år på uppdrag av föreningen Heimbygda i Östersund gjort omfattande
undersökningar rörande fäbodväsen i Jämtland ock Härjedalen. Resan berörde Ovikens ock Hotagens socknar i Jämtland, varjämte ett kort besök gjordes vid en säter i Norge.
Det under resan insamlade materialet utgjordes förutom av
dialektuppteckningar ock ritningar även av fotografier ock en
kortare smalfilm. I Östersund inventerades i samråd med
länsantikvarien Eric Festin en del genom hans försorg insamlat material rörande fäbodar i Jämtland ock Härjedalen.
Dessutom studerades Länsmuseets samlingar av föremål tillhörande fäbodlivet. Under resan studerades också vid Härnösands friluftsmuseum ångermanländska fäbodtyper.
Under fortsättningen av året genomgicks allt material i
Landsmålsarkivet, som berör dessa frågor, främst svaren på
arkivets frågelista n:r 12 »Fäbodväsen», vilka uppgå till ett
70-tal. Då en detaljerad registrering av hela det omfångsrika
ordmaterialet i dessa listor av ekonomiska skäl var utesluten,
begränsades arbetet till att i första hand omfatta sådana ord
ock ordgrupper, som äro särskilt karakteristiska för fäbodarna,
t. ex. beteckningar för själva fäbodstället, vallen ock dess
delar, inhägnader av skilda slag, betesområdet ock dess indel-
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ning, bodhusen ock deras delar in. m. Hela kapitlet om mjölkhushållningen måste således lämnas utanför undersökningen.
I enlighet med detta begränsade arbetsprogram genomgingos till att börja med de nämnda frågelistsvaren. Därvid
antecknades varje ord från en socken på ett registerkort i 8:oformat med angivande av betydelsen. Där så lämpligen kunnat
ske, ha ord ock betydelseuppgift excerperats från samlingarna
av billigare arbetskraft under mag. Hedbloms ledning. På
detta sätt har åstadkommits ett slags ordbok över en del av
de vanligaste, till fäbodlivet knutna tärmerna, i vilken man
kan få direkt besked om ordens förekomst ock betydelse. Antalet registerkort uppgår till omkring 2,000. Utom frågelistsvaren ha även övriga samlingar i Landsmålsarkivet, som
innehålla uppgifter om fäbodar, excerperats, ock vidare
har även den tryckta litteraturen på detta område genomgåtts ock excerperats. Dessutom ha förteckningar över fotografier, teckningar ock kartskisser uppgjorts.
Utom Landsmålsarkivets samlingar ock de ovannämnda
samlingarna i Östersund ock Härnösand har också material
rörande fäbodar i Nordiska museet ock på Geografiska institutionen i Uppsala genomgåtts ur språklig synpunkt. På grundval av det nämnda excerpregistret har ett flertal ordgeografiska kartor upprättats, bl. a. över beteckningarna för fäbodställe (fäbodar, bodar, säter, säl m. fl.), beteckningar för
fäbodpiga (bodpiga, herdkarl, gässelkarl, legokona o. s. v.),
för kreatursfålla (kya, fägärde, trod, tå m. fl.), för viloplats
ock vallningsområde, för fäbodvall, för avkastningen från
fäbodarna m. m.
Den etnologiska delen av denna provundersökning har letts
av professor S ig ur d E r i x o n, som med jälp av fil. kand.
Lennart Molin ock fil. stud. Åke Edström låtit excerpera huvuddelen av Nordiska museets samlingar rörande fäbodväsendet, vilka huvudsakligen tillkommit i samband med museets
byundersökningar ock Etnologiska undersökningen. Såväl
bildmaterial som täxter ha överförts till kort av samma format
som museets vanliga i realarkivet ock lappkatalogen. En mycket stor del av det fotografiska materialet har kopierats ock
uppsatts på samma sätt.
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Resultatet av de utförda undersökningarna visa klart behovet av ock betydelsen av att den påbörjade undersökningen
fullföljes ock avslutas. Vid arbetsårets utgång förefanns emellertid ej några medel för fortsatta arkivarbeten. Vissa fältundersökningar ha dock utförts under somrarna 1936 ock
1937 både från Landsmålsarkivet ock från Nordiska museet.
Rörande tillgängliggörandet av de samlingar, som sammanbragts med stöd av anslaget från Längmanska kulturfonden,
beslöts vid ett sammanträde på Nordiska museet den 25 april
1937 av de personer, som sökte ock våren 1936 erhöllo anslaget för fäbodundersökningarna, att de delar av materialet,
som hopbragts genom fil. mag. F. Hedblom, skulle förvaras
på Landsmålsarkivet ock där hållas tillgängligt för forskarna,
samt att det genom professor Sigurd Erixon sammanbragta
materialet på liknande sätt skulle göras tillgängligt genom
Etnologiska undersökningen vid Nordiska museet.
Den i föregående årsberättelse (s. 73 ff.) omnämnda kommitten för åstadkommande av en atlas för nordisk folkkultur
höll likaledes den 25 april ett sammanträde, vid vilket beslut
fattades om att till hösten 1937 göra en framställning till statsmakterna om medel för att påbörja arbetet med den svenska
delen av nämnda atlas. Som en förberedelse för nämnda atlasarbete ock som ett led i de sedan flera år förberedda kartläggningsarbetena av skilda delar av vår svenska folkkultur har
under detta år inom Landsmålsarkivet i Uppsala genom
arkivarien M. Eriksson i samarbete med Kartografiska institutet i Stockholm utarbetats en underlagskarta över Sverige i
skalan 1: 600 000 i fäm blad, av vilka bladen I ock II, omfattande södra ock mellersta Sverige, förelågo färdiga vid arbetsårets slut ock de övriga tre bladen förelågo i korrektur. Likaledes utarbetades ett kommun- ock ortsregister till den nämnda
kartan av fil. kand. J. Ejdestam under Erikssons ledning.
Kartan har utgivits gemensamt av Landsmålsarkivet ock
Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala, Nordiska museet i Stockholm samt av Landsmålsarkivet ock Folkminnesarkivet i
Lund.
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Rörande fortsättningen av det arbete för en internationell
sammanslutning mellan folklivsforskare ock forskningsinstitut, för vars begynnelser redogjordes i förra årsberättelsen
(s. 76-78), är nu att nämna, att associationens tidskrift »Folk
började utkomma i januari 1937 med professor Jan de
Vries som huvudredaktör ock Camphell som en av medredaktörerna; samt vidare att ett sammanträde av associationens styrelse (general council) hölls under Geijers ordförandeskap i Bruxelles den 20-23 maj 1937 med Carnpbell
som huvudsekreterare. Under detta möte framkommo yrkanden på associationens utsträckande till även de romanska
länderna, vilka yrkanden inom den närmaste framtiden ledde
till nya situationer, vilka dock först efter den 1 juli 1937
utvecklade sig ock därför ej skola närmare omtalas i denna
berättelse. Den redan i Berlin 1936 beslutade internationella
kongress, som var avsedd att hållas i juni 1937 i Edinburgh,
måste framflyttas till juli, ock dess program måste begränsas
till att gälla nordeuropeiska ock västeuropeiska länder.
Den likaledes i Berlin 1936 beslutade internationella frågelistan, omfattande 20 frågor, har under året utarbetats inom
associationens arbetsutskott, varvid det viktigaste av de inom
Landsmålsarkivet föregående år uppsatta, men under det året
ej utgivna nya frågekorten inarbetades i de 20 internationella
frågorna. Associationens sekretariat har åtagit sig att besvara
frågor samt anhållit, att upplysningar, vad de nordeuropeiska
länderna beträffar, måtte sändas till docenten Campbell; vad
Centraleuropa beträffar till professor L. Mackensen, Riga, ock
vad västeuropeiska länder beträffar till professor J. de Vries,
Leiden.
2.

Översikt över materialets bearbetning ordnad
efter landskap.

Under detta år ha särskilda landskapsundersökningar, bekostade av Landsmålsarkivets gna medel, endast bedrivits för
Dalarne, Västmanland, Västergötland ock för Estlands svenskspråkiga delar.
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Utom de nämnda landskapsundersökningarna ha dessutom
fortsatts de i föregående årsberättelser nämnda mångåriga
arbetena för utgivning av en ordbok över Gotlands dialekter.
Fil. lic. H er b ert Gus t av son har under året fullständigt
avslutat manuskriptet till den gotländska ordboken på grundval av C. ock P. A. Säves samlingar, ock ett häfte, omfattande
partiet a—först utkom av trycket i december 1936. Ytterligare några ark ha under året rentryckts. Gustavson har
därefter huvudsakligen ägnat sig åt utarbetandet av en översikt över Gotlands folkmål, för vilket arbete han av Vetenskapsakademien tilldelats ett Lindahls stipendium.
Dalarne. I den av Lev a n d er ledda dalmålsundersökningen ha under året deltagit fil. lic. B r or Lind e' n ock fil.
stud. Niss Hjalmar Matsson. Dessutom ha fru Anna
Johansson-öquist ock härr Stig Björklund biträtt
med renskrivning. Det i Uppsala utförda arbetet har huvudsakligen gällt ordboken över dalmålet ock främst bestått i 'att
primärmaterial från reseanteckningsböcker införts på oktavkorten. Vidare har omredigeringen av äldre ordboksartiklar
till mera slutgiltig form fortsatt. Levander har vidare fortsatt genomgången av frågelistsvaren från övre Dalarne i ock
för utredigering ock för komplettering av det i svaren ingående
material. Samtliga svar på de tryckta frågelistorna 29-37
ock de maskinskrivna listorna 1-48 äro under året genomgångna. Lindén har fortsatt excerperingen av egna anteckningar om ortnamn från ett flertal socknar.
Granskningen av från ortsmeddelare inkommet material,
har väsentligen handhafts av Levander, som ur språkliga synpunkter granskat även det till folkminnesavdelningen ingångna materialet från Övre- Dalarne.
Oktavkortssamlingen har under året tillväxt med över 7,900
kort. Hela antalet oktavkort i dalasamlingen uppgick vid arbetsårets slut till omkring 90,800.
Västergötland. G ö tlind har under året fortsatt sitt arbete
som ledare av den västgötska landskapsundersökningen. Den
språkgeografiska undersökningen har fortsatt, varvid kapitlen
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01n ä (framför allt partiet om 'brytning') , ö, a3i, il ock ö ha
reviderats. Åtskilliga kartor ha omritats samt granskats ock
kompletterats av Götlind. Ordboksarbetet har likaledes fortsatts. Under Götlinds sjukledighet tjänstgjorde fil. mag. Aina
Me i jel som partiell vikarie för honom. Vid utredigeringsarbetet har Götlind biträtts av fröken Meijel ock fil. mag.
Aina Lönngren. Fil. dr E. Abrahamson har utredigerat en del av sina samlingar ock överlämnat dem som gåva
till Landsmålsarkivet. Vidare har fil. kand. E. Sandber g
fortsatt utredigeringen av sina samlingar av västgötska växtock djurnamn.
Under tiden 1 juli 1936-30 juni 1937 tillväxte den västgötska ordsamlingen med omkring 10,000 ordbokskort i 8:o,
ock sammanlagda antalet ordbokskort i västgätasamlingen utgjorde vid arbetsårets slut omkring 86,000, motsvarande omkring 300,000 belägg.

Västmanland. Undersökningen av detta landskaps dialekter har letts av H olmk vist med biträde av fru Rut Gra nb e r g, fil. stud. K er stin L un db or g ock fil. kand.
I ngeg är d Wenn s t rö m. Vidare har teol. kand. M a rtin Lindblad utredigerat egna samlingar från Järnboås.
Utredigeringen av ordboksmaterial har också detta år fortsatts, ock samlingarna ha tillväxt med omkring 2,500 8:o-kort.
Hela antalet ordbokskort i västmanlandssamlingen uppgick
vid arbetsårets slut till omkring 55,750.
Estland. Arbetena vid denna specialundersökning ha —
vad av arkivets medel honorerade arbeten beträffar — också
detta år inskränkt sig till utredigering av de samlingar, som
sammanförts av agron. stud. F r. I sber g. Arbetet har utförts av Isberg i samråd med rektor G. D anel 1, med vars
i tidigare årsberättelser omtalade Nuckösamlingar Isbergs samlingar sammanfogats.
Men dessutom har rektor P er S ö der b ä c k, på grundval
av de samlingar han under många års resor sammanbragt,
fortsatt att utarbeta en större bok om Rågösvenskarna, till vilken bok fil. lic. Nils Tib e r g bidragit med ett kapitel om
den svenska dialekten på dessa öar.
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3. Enskilde medarbetares värksamhet inom arkivet.
Gei je r har under året med föreståndarskapet förenat särskilt följande specialarbeten. Liksom förut har han deltagit
i granskning av en del, företrädesvis norrländska, samlingar
samt i handledandet av undersökare. Vidare har han deltagit
i specialutredningar, som av olika anledningar varit påkallade.
Häribland märkes flera särskilda fall, då ordnandet av äldre
samlingar erfordrat hans medvärkan.. Vidare märkas de i det
föregående omtalade arbetena på att förbereda flera olika samlingar av 0. P. Pettersson till utgivning.
I instruktionskursen våren 1937 deltog Geijer, på sätt ovan
nämnts.
Av trycket har Geijer under året utgivit den i Svenska landsmål 1936 tryckta berättelsen över Landsmålsarkivets värksamhet 1935—'1936, i vars utarbetande Manne Eriksson liksom förut deltagit, samt smärre artiklar i Nordisk Familjebok ock Svensk Uppslagsbok.
G ö tlin d har varit föreståndare för den västgötska landskapsundersökningen ock har lett de arbeten, som sammanhänga därmed. Större delen av det material, som inkommit
från Västergötland, har Götlind granskat. Härvid har han
biträtts av fil. mag. Aina Mei je 1. Även samlingar som inkommit från Värmland, Dalsland ock Småland har han delvis granskat, varjämte han deltagit i granskning av vissa
frågelistsvar även från andra landskap.
Under året har Götlind offentliggjort följande skrifter:
»Gustav Adolfs Akademien utger Sveriges folksagor» (i »Saga
och sed» 1936, s. 26-29), »Folkvisan och gåtan. En liten
jämförelse» (i »Nordiska folkminnesstudier, tillägnade S. Ek»,
även i FoF 1937, s. 155-157) samt » [Västergötland] Dialekt»
(i Svensk uppslagsbok, bd 30, sp. 211 f.). Götlind har även
detta år varit medredaktör av »Folkminnen och folktankar».
Lev an der har haft sin huvudsakliga värksamhet förlagd
till dalmålsordboken, för vilken redogörelse lämnats i det föregående av denna berättelse.
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Levander har under året tillsammans med Campbell publicerat »Dalmålsordboken 1936» (i »Dalarnas hembygdSbok»
1937, s. 196-205).
Erik sson har huvudsakligen varit sysselsatt med den
dagliga expeditionen samt det därmed sammanhängande arbetet med arkivets ekonomi. Även detta år har han vid det
sistnämnda arbetet biträtts av notarien Fritz von
S c hult z, som fört kassaböckerna ock värkställt utbetalningarna, varjämte han biträtt vid uppgörandet av redovisningar för medlens användning. Eriksson har vidare deltagit
i utarbetandet av arkivets årsberättelse. Under året har han
även läst ett korrektur på kapitlen I—V av; fil. dr K. Rob.
V. Wikmans avhandling »Die Einleitung der Ehe» ock värkställt citatkontroll för däri upptagna svenska belägg ock dialekttäxter. Om den av honom planlagda ock utgivna underlagskartan över Sverige i skalan 1: 600 000 har redogjorts i
det föregående.
Eriksson har under året publicerat uppsatsen »Bedshelves
and two-storeyed bedsteads» (i »Acta ethnologica» 1936, s.
65-84).
Camp b ell har under året fortsatt sitt arbete som föreståndare för Landsmålsarkivets folkminnesavdelning. Han
har under jämförelse med å ena sidan de utarbetade frågelistornas innehåll, å andra sidan realkatalogens ämnesgrupper
uppgjort planer för folkloristiska frågelistor, som nu närmast
böra komma att utarbetas. Han har under året författat frågelistorna M 115, Lussenatt ock Lucia, samt M 119, Julen.
Rörande Campbells arbete för framställning av förslag till
frågelista för internationella kartarbeten hänvisas till s. 114.
Till föreningar, studiecirklar etc. samt enskilda sysslande
med hembygdsforskning, folkminnesuppteckning etc. har
Campbell lämnat råd ock anvisningar. Ett större enskilt arbete är Fräs Erik Anderssons beskrivningar av Osmundsbärgs
bys äldre folkliv, vartill Campbell medvärkat med dispositionen
samt granskning av hittils utarbetade partier.
Campbell har fortsatt den i föregående årsberättelse omnämnda instruktionen av tecknare, som arbetat för Dalmåls-
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ordbokens räkning. Denna instruktion har dels skett genom
korrespondens, dels vid några tillfällen då tecknare besökt
arkivet.
I de fortsatta arbetena för »The International Association
for European Ethnology and Folklore», dess tidskrift samt för
förberedelserna för dess kongress i Edinburgh juli 1937 har
Campbell tagit verksam del.• Sedan det internationella förbundets stiftande har han tjänstgjort som sekreterare samt
efter tillkomsten av förbundets tidskift i januari 1937 varit en
av redaktörerna.
Beträffande Campbells resa till Irland 1-19 maj 1937 samt
den av honom i Nationalmuseet i Dublin anordnade utställningen över irländsk folkkultur se s. 135 f.
Under året har Campbell publicerat följande skrifter: »Bemerkungen zur Entstehung des Internationalen Verbandes
fiir Volksforschung» (i »Folk», Jahrg. 1, s. 7-11, 1937); »Det
skånska kulturlandskapet i forskningens elfte timme» (i Tidskrift för hembygdsvård 1937, s. 105-114); »Irish fields and
house» (i Waloideas 1936).
E j destam har under året huvudsakligen varit sysselsatt
vid folkminnesundersökningen, där han bl. a. haft som uppgift
att granska ock ordna inkommande samlingar, föra korrespondens med ortsmeddelare samt utarbeta frågelistor. Han har
sålunda utarbetat ett antal frågelistor rörande årsfäster ock
högtidsbruk, nämligen M 117 Midsommar, M 122 Fastlag ock
påsk, M 124 Vårfrudagen, M 126 Trättondagen, tjugondagen ock kyndelsmässan samt M 127 Nyår ock M 128 Årseldar.
Vidare har han deltagit i utarbetandet av vissa andra frågelistor samt biträtt vid ovannämnda förarbeten för publicering
av 0. P. Petterssons sagor», ock slutligen har han i samråd
med arkivarien Eriksson gjort kartexcerpter för kommunock ortförteckningen till den av Landsmålsarkivet m. fl. institutioner utgivna underlagskartan över Sverige i skalan
1: 600 000.
H ed blom har under året huvudsakligen arbetat med den
på annat ställe nämnda undersökningen av svenskt fäbod1) Jfr s. 103 f.

124

GEIJER, LANDSMÅLSARKIVET I UPPSALA

1936-1937

väsen. Han har dessutom biträtt med vissa granskningsuppgifter inom folkminnesundersökningen samt vikarierat för
doc. Campbell tiden 1-31 maj 1937. Vid den språkliga undersökningen har han likaledes biträtt vid granskningsuppgifter samt omhänderhaft delar av registreringen av under
året upptagna grammofonskivor. Som vikarie för arkivarien
Eriksson tjänstgjorde han tiden 13-20 juli ock 27 juli-8
aug. 1936. Rörande Hedbloms arbete i fäbodundersökningarnas tjänst kan hänvisas till det föregående (s. 114 f.).
Ho lmk vist har under året fortfarande varit sysselsatt
med insamling ock bearbetning av dialektmaterial från Västmanland. Arbetet har till största delen bestått i utredigering
av ordboksmaterial på oktavkorten. Holmkvist har därjämte
fortsatt den i förra årsberättelsen omnämnda genomgången av
dialektsamlingarna från Södermanland, av vilka under året
större delen genomgåtts, åsatts uppslagsord ock försetts med
dubblettlappar i fall, då varje originallapp innehållit flera ord,
samt samordnats i en enda alfabetisk landskapssamling. Under Holmkvists ledning har vidare detta år utskrivningen av
fil. lic. Torsten Ericssons material från hans resor i Södermanland under åren 1912-1918 påbörjats.
Lektor Ragnar Jir lo w har under året avslutat utredigeringen av sina samlingar från Västerbotten, gjorda åren
1926-1927.
Fil. dr Ingeborg Nordin-Grip har biträtt vid arbeten
inom folkminnesundersökningen, där hon bl. a. författat frågelistorna M 116 Invärtes medel använda vid huskurer, M 118
Sår ock sårbehandling samt blodstillande metoder, M 120
Rökning ock därmed besläktade huskurer, M 121 Salvor,
plåster ock andra utvärtes medel i huskurerna, M 123 Sjuk ock
frisk, M 125 Läkare ock läkemedel. Hon har vidare deltagit i
ovan nämnda arbeten för förberedande till tryckning av 0. P.
Petterssons manuskript samt utredigerat egna samlingar från
Södermanland. Om hännes insats i arbetet för inventeringen
av Södermanlands folkminnen se nedan kap. IV.
Fröken Ella 0 ds te dt har under året avslutat sin genomgång av realkatalogens rubriker ock i denna katalog utsatt
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korshänvisningar till ett antal av omkring 6,000. Hon har
deltagit i granskning av inkommande folkminnessamlingar
ock korresponderat med ortsmedelare ock forskare. Hon har
vidare excerperat samlingar rörande varulvstro samt utredigerat egna samlingar från Ångermanland ock Jämtland.
Z etter h olm har fortfarande haft huvudparten av sitt
arbete förlagt till den språkliga riksundersökningen. På
sätt i det föregående av denna berättelse är omtalat har
han fullföljt specialundersökningen rörande husdjursbenämningar. Av övriga specialundersökningar har han ytterligare
fortsatt den i föregående årsberättelse omtalade undersökningen om årfästen på båtar ock i Dalarnas hembygdsförbunds årsbok 1936 publicerat en specialfrågelista därom. Till
riksundersökningen hör också den analys av grammofonskivors innehåll, som Zetterholm värkställt, härvid tagande till
jälp deltagare i det nordiska proseminariet, samt de specialundersökningar, som på motsvarande sätt ägt rum rörande
så kallade »småord».1 Jämte vad nu nämnts har Zetterholm
tjänstgjort som granskare ock överhuvud som expert, när det
gällt åtskilligt norrländskt material.
Av trycket har han under året utgivit »Hå 'årfäste'» (i Nordiska texter och undersökningar 9) samt den ovannämnda
specialfrågelistan rörande årfästet i Dalarnes hembygdsförbunds årsbok 1937.

IV. Resor ock uppteckningsarbete i bygderna.
I institutionsärenden, som icke direkt förbundits med undersökningsarbeten ute i bygderna, ha under året förekommit
vissa resor inom landet.
Resor till Stockholm ha gjorts av Geijer vid 16 tillfällen,
av Eriksson vid 18 tillfällen, av Camp be 11 vid 6, av
Z e tt erh olm vid 6 samt av G ötl in d vid 1 tillfälle. Vidare
har Geijer gjort en resa till Lund, Köpenhamn ock Göteborg
tiden 20-25 sept. 1936.
i)

Se ovan s. 102 f.
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I det följande ges en landskapsvis uppställd översikt över
resor för materialinsamling:
Dalarne. Fil. mag. Karin H es s lin g gjorde under tiden
5-19 juli 1936 uppteckningar i Gagnef ock Djura med ledning
av kompletteringslistor.
Fil. dr L. Lev ander företog under tiderna 5-24 oktober 1936 ock 10-29 maj 1937 resor i övre Dalarne, varvid
följande socknar besöktes: Älvdalen, Våmhus, Mora, Orsa, Ore,
Boda, Rättvik (Bingsjö), Ål ock Gagnef. Båda dessa resor avsåg° dels instruktion av ortsmeddelare, dels uppteckningsarbete utfört i anslutning till instruerandet ock till kompletteringslistor, vartill arbetet på dalmålsordboken givit anledning
Docenten D. 0. Z etterholm påbörjade den 22 juni 1937
en resa till Sollerön för en undersökning rörande båtar ock
båtbygge. Resan fortsattes t. o. m. den 8 juli. Under uppresan
till Dalarne gjorde han en del uppteckningar ock fotograferingar på olika orter i Uppland ock Västmanland. I anslutning till denna resa gjorde han dagarna 5-8 juli 1937 ett
besök i Norge för uppteckningar om båttärminologi vid sjön
Femunden.
Gotland. Fil. lic. H erb er t Gus t av so n gjorde under
säx dagar i september 1936 dialektuppteckningar i socknarna
Lau, När ock Garda ock deltog under tiden 9-14 september
1936 i en resa för upptagning av språkprov på grammofonskivor i ett flertal socknar (även bland gammalsvenskbybor)
i sällskap med fil. mag. F olk e Hedblo m.
Fil. mag,. Britt Ytter berg har gjort dialektuppteckningar i Eksta socken under 16 dagar sommaren 1936 med
ledning av arkivets frågelistor samt av en speciell kompletteringslista, som utarbetats av lic. Gustavson.
Hälsingland. Fil. dr Petrus B og ren har under en månad sommaren 1936 gjort dialektuppteckningar i Järvsö i
samband med arbete på sin monografi över Järvsömålet.
Folkskolläraren Einar Gr a nb er g påbörjade i juni 1937
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en resa i Enånger för undersökning av seder ock traditioner,
som sammanhänga med äktenskapets ingående, samt av fäbodväsendets dialektala tärminologi.
Jämtland. Fil. kand. Bertil Blomstrand har under
en halv månad sommaren 1936 gjort dialektuppteckningar i
Kalls socken, i främsta rummet rörande fiskets tärminologi i
anslutning till frågelistan 37.
Fil. mag. F olk e H e d blom gjorde i juli 1936 tillsammans med agronomen Emanuel Erik s son en resa i
Jämtland för undersökningar rörande fäbodväsendet. Under
deras gemensamma resa, som varade 13 dagar, besöktes fäbodställen i Oviken ock Hotagen. Dessutom besökte Hedblom
ensam norska fäbodställen i närheten av Hotagen samt gjorde
anteckningar i Östersund ur där befintliga källor, härvid användande de upplysningar, vilka länsantikvarien Eric
F est in lämnade rörande av honom vid skilda tillfällen föranstaltade fäbodundersökningar inom Jämtlands län, vid vilka
undersökningar Emanuel Eriksson varit den främste medvärkande. Landsmålsarkivet bekostade nu Erikssons deltagande i Hedbloms undersökningsresa, under det Hedbloms
egna resekostnader bestredos ur det från Längmanska kulturfonden till kommittén för fäbodundersökningar beviljade anslaget.
Folkskolläraren Ein ar G ranb er g gjorde under 53 dagar sommaren 1936 uppteckningar i Hotagen i anslutning till
sina ovannämnda undersökningar i Enånger i Hälsingland ock
till sina i föregående årsberättelser omtalade undersökningar
i mellersta Norrland rörande allmogens äktenskapsförhållanden ur etnologiska ock folkloristiska synpunkter. Granbergs
arbete i Hotagen 1936 gällde även fäbodväsendet, därvid han
dels samarbetade med Hedblom (se ovan), dels arbetade på
egen hand.
Fröken Ella 0 dst e d t gjorde undersökningar om fäbodväsendet samt samlade därmed sammanhängande terrängbetecknande ord i Ragunda ock Borgvattnet under tiden 20
juli-10 aug. 1936.
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Lappland. Fil. lic. Edvin Brännström har under
året, med bidrag från Landsmålsarkivet till resekostnaderna,
gjort vissa undersökningar rörande skogslapparnes liv i Arvidsjaur ock Arjeplog.
Professor Herm an Gei j er deltog under tiden 5-11
juli 1936 inom södra Lappland i två av Landsmålsarkivet
föranstaltade arbeten. Det ena bestod i en expedition för upptagande av språkprov på grammofonskivor, vari utom Geijer
deltogo docenten D. 0. Z et t erholm ock direktören för
A.-B. Real i Stockholm Jonas Eriksso n, vilken sistnämnde av intresse för sin gamla hembygd i Västerbotten, ett intresse som även på annat sätt kommit Landsmålsarkivet till godo'', ställt sig själv ock sin automobil till förfogande under tiden 2-12 juli 1936 för ifrågavarande resa
genom Ångermanland, södra Lappland ock södra Västerbotten. Språkprov upptogos inom Lappland i socknarna Åsele,
Vilhelmina, Lycksele ock Örträsk. Vid de i Vilhehnina gjorda
upptagningar, som gällde lapska, medvärkade även komminister K. G. Hasselbrink i Dikanäs. Utom i grammofonupptagningarna deltog Geijer under några dagar i de arbeten,
som i det följande omtalas under namnen Pettersson ock
Liljeblad.
Docenten Sven L il jebla d arbetade under tiden 6-20
juli 1936 inom Vilhelmina såsom medjälpare åt 0. P. Pettersson vid dennes i det följande närmare omtalade arbete. Liljeblad gjorde härvid anteckningar efter 0. P. Petterssons
muntliga återgivande av åtskilliga traditioner, vilka uppteckningar sedan jämfördes med dennes egna uppteckningar av
samma traditioner, därest uppteckningar även av hans egen
hand förelågo. Särskilt upptecknade Liljeblad så mycket som
möjligt rörande proveniensen av de särskilda traditionsuppteckningar, som under äldre eller senare tider gjorts av 0. P.
Pettersson. Efter att först ha samarbetat i Vilhelmina kyrkby
begåvo sig Pettersson ock Liljeblad gemensamt till Lövnäs
ock Granlidens byar. Liljeblads arbete under denna vistelse i
1)

Se Sv. landsm. 1936, s. 69 samt ovan s. 104 ock 109.
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Vilhelmina hade särskilt inriktats med hänsyn till förberedande till tryckning av 0. P. Petterssons folksagouppteckningar.
Fil. lic. W. P almb 1 a d har under året gjort folkminnesuppteckningar från flera orter i Lappland.
Förre folkskolläraren 0. P. Petter ss on har under omkring två månader arbetat inom Vilhelmina med kompletteringar ock revision av sina stora samlingar från denna socken. Han har härvid bl. a. fullständigt genomgått det av de
äldre manuskripten, som ursprungligen fått titeln »Sagor ock
sägner», men därjämte även betydliga delar av »Gamla byar».
Fil. kand. Sig va r d Wa Ils tr öm har gjort dialektuppteckningar i Arjeplog under tre veckor sommaren 1936.
Docenten D. 0. Z ett e r h olm deltog under dagarna 5-11
juli 1936 i den ovannämnda expeditionen för grammofonupptagningar, därunder Zetterholm skötte den tekniska sidan av
arbetet med jälp av direktör Jonas Eriksson, men även till
stor del svarade för valet av sagesmän, samtalen med
dem ock förandet av protokoll över upptagningarna. Grammofonupptagningarna i Vilhelmina, vid vilka Geijer deltog
endast vad Dikanäs beträffar, måste tyvärr i hög grad begränsas till följd av det missödet, att de elektriska ledningarna
inom största delen av socknen voro obrukbara efter ett åskväder, som skadat en transformator. Endast i Dikanäs ock i
Skog, således i ett par utkanter med självständiga elektricitetsvärk, kunde upptagningar göras. Senare under samma månad,
efter det både Geijer ock Jonas Eriksson lämnat grammofonupptagningsexpeditionen, som då fortsattes av Zetterholm med
växlande medjälpare, återkom han till Lappland, denna gång
först till Jokkmokk, sedan till Arvidsjaur. I Jokkmokk upptogos såväl svenska som lapska språkprov med grammofonapparaten, de lapska under medvärkan av komminister H e 1mer Grundström.
Norrbotten. Teol. stud. Alrik Isberg ock härr Birger
Isb er g gjorde sommaren 1936 en resa i Tornedalen ock
angränsande trakter för undersökningar om skogslapparnas
9 Sv. landsmål 1937
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liv. De besökte därvid Nederkalix, Nedertorneå, övertorneå
(Svanstein) ock Korpilombolo samt Kiruna. Resan varade
omkring en ock en halv månad.
Folkskolläraren Algot Lu n dber g fortsatte även under
sommaren 1936 sina uppteckningar rörande dialekt ock folkliv inom Nederluleå socken, i det han bl. a. besvarade 18 av
Landsmålsarkivets frågelistor.
Fil. mag. Ern st Lun d b ä c k reste för dialektuppteckning inom Råneå ock Nederkalix socknar under tio dagar sommaren 1936.
Docenten D. 0. Z ett er ho lm har tinder senare delen av
juli 1936 genomrest även Norrbotten för upptagning av dialektprov på grammofonskivor, i anslutning till de under Lappland ock Västerbotten omtalade resorna för samma ändamål.
Inom Norrbotten voro följande medjälpare anslutna till den
av honom ledda expeditionen: inom Piteå härr B er t il N ygr en (se nedan under Västerbotten), inom Nederluleå ock
överluleå samt Edefors docenten G er d En equis t, inom
Råneå fil. lic. E d v in Br änns tr ö m, inom överkalix lektorn, docenten C ar i n Pihl. Resan understöddes av grosshandlaren L. 0. Sandström i Luleå, som ställde till förfogande
för resorna inom störda delen av ovannämnda socknar en bil
ock en chaufför, som genom sin personkännedom var till synnerligen stor nytta vid upptagningarna inom länet. Inom
Piteå ock Älvsbyn gjorde grosshandlaren Emil Gårding i
Älvsbyn expeditionen motsvarande tjänster. De socknar inom
landskapet Norrbotten, där upptagningar gjordes, voro följande: Piteå, Hortlax, Nederluleå, överluleå, Edefors, Råneå,
Nederkalix ock överkalix.

• Skåne. Arkivarien M. Erik s son gjorde under midsommarhälgen 1937 en resa till Lund för upptagning av folkmusik
på grammofonskivor vid en spelmansstämma, anordnad på
Frostavallen invid Hör. Resan gjordes på inbjudan av HyltffiCavalliusstiftelsen i Lund ock bekostades av denna. Det upptagna skivmaterialet förvaras i Lunds folkminnesarkiv.
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Småland. Docenten Gunnar Gr an b er g vid Stockholms högskola gjorde på Landsmålsarkivets bekostnad under
tiden 11-18 september 1936 en resa för uppteckning av folkminnen, varvid sju socknar i Småland besöktes.
Södermanland. Enligt den i föregående kapitel omtalade
planen för »folkminnesinventeringar» utförda genom samarbete mellan Landsmålsarkivet ock Södermanlands hembygdsförbund jämte lokala föreningar, har fil. dr Ingeborg
Nor di n-G r i p under tiden 27 sept.-7 nov. 1936 företagit en
resa till Mellösa, med understöd av ortens hembygdsförening.
Från Hälleforsnäs, som var huvudstationen under hännes
vistelse i trakten, företogos utflykter för föredrag, avsedda
att stimulera intresset ock vinna ortsmeddelare åt Landsmålsarkivet. Sådana föredrag höllos, utom i Flen, som ligger inom
socknen, även i Floda, Malmköping, Jäder, Julita, Stora Malm
ock Vingåker, samt efter avslutandet av vistelsen i Mellösa,
den 13 december 1936 i Björnlunda. Kostnaderna för sistnämnda resor täcktes helt av Landsmålsarkivet. Under Mellösaresan har dr Nordin-Grip under några dagar (12-15
oktober) biträtt docenten Zetterholm under det denne upptog
södermanländska dialektprov på grammofonskivor.
Nästa folkminnesundersökning inom Södermanland, som
även den utfördes av dr Nordin-Grip, företogs på inbjudan av
Katrineholmstraktens hembygdsförening ock pågick 18 maj22 juni 1937. Härunder gjordes uppteckningar i socknarna
Stora Malm, Floda ock östra Vingåker. Dessutom gjorde dr
Nordin-Grip under samma resa besök i Mellösa för eftergranskning av det material, som hon hösten 1936 samlat därstädes.
Samtidigt lämnade hon också instruktioner för filmupptagning
av gamla idrottslekar, som senare upptogos genom hembygdsföreningens försorg.
Docenten D. 0. Z e tt er h o lm gjorde för upptagning av
språkprov på grammofonskivor en resa i Södermanland
under tiden 11-16 oktober 1936, varvid språkprov upptogos
i Floda, V. ock 0. Vingåker, Österåker, Stora Malm, Sköldinge
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ock Flen. Tiden 1-4 februari gjorde han en ny resa inom
landskapet för liknande upptagningar i Katrineholm, Julita,
Österåker ock V. Vingåker.
Uppland. Arkivarien M. E rik ss on ock fil. kand. Nils
St å Ib er g gjorde den 7 oktober 1936 en resa till Älvkarleby
ock Skutskär. Därvid upptogos på grammofonskivor ett tjugutal folkmelodier, spelade på nyckelharpa av ett par äldre spelmän i bygden.
Västerbotten. Den även under landskapsnamnen Lappland,
Norrbotten ock Ångermanland omtalade resan för upptagning
av språkprov på grammofonskivor, som startades av professor
G ei je r, direktör Jona s Eriksson ock docenten Z e tt er h o lm gemensamt, ägnades jämväl åt Västerbotten, där
expeditionen i sin helhet under dagarna 11-12 juli företog
grammofonupptagningar i Vännäs ock Umeå socknar. I dessa,
särskilt i Vännäs, vars dialekt är hans modersmål, medvärkade Eriksson såsom ledande vid samtalen med sagesmännen
ock deltog även vid förandet av protokollen. I Umeå togo
Eriksson ock Geijer avsked av denna expedition, som sedan
fortsattes under Zdterholms ledning med växlande medjälpare
såväl i fråga om arbetet som i fråga om bilskjutsar. Närmast
ställde länets flottningsförening en bil till förfogande för omkring en veckas resor inom Västerbotten. Som medjälpare vid
arbetet anslöto sig tvänne av Landsmålsarkivets gamla medarbetare, lektor Seth Larsson ock härr Bertil Nygren
i Norsjö. Den senare, som härmed efter ett långvarigt avbrott ånyo börjat värka i arkivets tjänst ock nu fortsatt härmed även vad uppteckningar beträffar, åtföljde Zetterholm
på alla de orter inom Västerbotten, som från ock med måndagen den 13 juli besöktes, samt dessutom i Nordmaling ock
Bjurholm i Ångermanland ock Piteå i Norrbotten. De socknar inom Västerbotten, där under denna resa grammofonupptagningar gjordes, voro, utom Vännäs ock Umeå, vilka redan
nämnts: Degerfors, Sävar, Nysätra, Lövånger, Burträsk, Skellefteå, Norsjö ock Byske. För vissa här icke nämnda västerbottniska socknar gjordes upptagningar efter sagesmän, som
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träffades utanför sin hemsocken, såsom då en god upptagning
av dialekten i Jörn gjordes efter en man från Jörn, som träffades i Skellefteå. — För övrigt är beträffande Västerbotten
att nämna följande:
Geijer använde vistelsen i Umeå bl. a. även till att ta
kännedom om vad som fanns i hembygdsföreningens arkiv.
Fröken Ella 0 ds t e dt reste för undersökningar rörande
fäbodförhållanden ock därmed sammanhängande terrängbetecknande ord under tiden 22 aug.-13 sept. inom socknarna
Skellefteå ock Byske.
Fil. lic. W. Palm bla d har gjort uppteckningar om »spålappar» m. m. i Västerbotten under sommaren 1936.
Z ett er ho lm har under vistelsen i Umeå uppsökt fru
Ester Lindgren, änka efter rektor J. V. Lindgren, författaren
till Burträskmålets grammatik, ock därvid utvärkat att till
Landsmålsarkivet sedermera överlämnats papper ur J. V.
Lindgrens kvarlåtenskap, vilka för det av Zetterholm bedrivna
arbetet på utgivning av Lindgrens ordbok över västerbottniska
mål äro av betydande intresse.
Västergötland. Fil. mag. Maja Bergstrand gjorde
under tiden juli ock augusti 1936 under sammanlagt en månad en resa för dialektuppteckning i Svenljunga, Ullasjö ock
Redslareds socknar i Kinds härad ock för folkminnesuppteckningar en resa i Vartofta härad under ytterligare 12 dagar.
Docenten J o h a n Götl in d gjorde tiden 18 juni-4 juli
1937 en resa i Västergötland, under vilken dels vissa kompletteringar gjordes till den förra året i Göteve socken upptagna smalfilmen över gammaldags ängsslåtter, dels dialektuppteckningar i Falköping, Korsbärga, Alingsås, Gärdhem
ock österbitterna. Under dagarna 18-23 juni deltog i resan
även fil. mag. F olke H ed b 1 o m, som omhänderhade filmupptagningen.
Fil. mag. Ain a Mei jel gjorde under tiden 10-19 juli
ock 7-19 september 1936 en dialektuppteckningsresa, varunder socknarna Grude, Jällby, Skölvene ock Magra besöktes.
Fil. kand. Erik S a n d ber g gjorde under sommaren 1936
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uppteckningar om växt- ock djurnamn i socknarna Essunga,
Jung, öglunda, Leksbärg, Hova ock Åsle (omkring 10 dagar).
Västmanland. Fil. lic. Em il Eriksson gjorde uppteckningar i Fläckebo socken under 24 dagar sommaren 1936
ock under 7 dagar julen 1936-1937, varvid en stor del av
Matilda Petterssons tidigare gjorda samlingar ock frågelistsvar
granskades ock kompletterades.
Fil. lic. Erik Holm k vist reste för dialektundersökningen tiderna 4-19 september 1936 samt 1-15 ock 17-22
juni 1937, varvid ortsmeddelare besöktes ock instruerades samt
egna uppteckningar gjordes i Västerås, Kumla, Arboga ock
Medåker.
Teol. kand. Ma r ti n L i n db la d reste omkring tre veckor
i Järnboås ock genomgick därunder ock besvarade arkivets
frågelistor M 79 Laggkärlstillvärkning, M 28 Förvandlade,
M 35 Tala ock tiga samt en del särskilda kompletteringslistor
för Västmanlandssamlingen.
Fil. stud. K er st in L u n d b or g gjorde sommaren 1936
under fäm veckor en resa för dialektuppteckning i Fläckebo
ock Västervåla socknar. Arbetet fortsattes under ytterligare
fyra dagar vid julen 1936-1937.
Ångermanland. Den ovan under Lappland, Norrbotten
ock Västerbotten omtalade expeditionen för upptagning av
språkprov på grammofonskivor började med en hastig genomresa genom Ångermanland, där under dagarna 3-5 juli grammofonupptagningar gjordes under medvärkan av alla expeditionens dåvarande medlemmar: G ei je r, Z ett e r hol m
ock Jonas E rik ss o n. De orter, där upptagningar gjordes
under dessa dagar, voro Härnösand, Bjärtrå (efter en framstående sagesman från Vibyggerå), Resele ock Ådalsliden.
Senare återkom Zetterholm tvänne gånger till Ångermanland, nämligen dels 13-14 juli, då med Umeå som utgångspunkt Nordmaling ock Bjurholm besöktes, dels 19-29
augusti, då ett stort antal grammofontäxter från följande orter
upptogos: Härnösand, Hemsö, Säbrå, Stigsjö, Gudmundrå,
Nora, Nordingrå, Styrnäs, Dal, Ytterlännäs, Multrå, Anundsjö,
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Gideå, Nätra, Sidensjö, Skorped. Under förra delen av augustiresan, då expeditionen reste med en av disponenten K. I. Hising
i Kramfors till förfogande ställd bil, deltog lektor Tor sten
Bu cht som sakkunnig medjälpare. Även komministern, fil.
dr Erik Modin medvärkade vid förberedandet av upptagningarna i Multrå. För senare delen av augustiresan i Ångermanland hade grosshandlaren Seth Kempe lämnat understöd
till bekostandet av bilresor.
För övrigt är att rörande Ångermanland nämna följande:
Fröken Ella 0 d s t edt har gjort uppteckningar rörande
filbodväsen ock därmed sammanhängande terrängbetecknande
ord i Ramsele ock Sollefteå samt i Bjurholm.
Fil. lic. W. Palmblad har gjort folkminnesuppteckningar på flera håll inom Ångermanland.

Östergötland. Fil. mag. Per Ag gema r k, som förut under många år varit medarbetare vid såväl arkivarbetena som
undersökningsresorna (se föregående årsberättelser under Andersson), gjorde under åtta dagar sommaren 1936 dialektuppteckningar i Vikingstads, Gryts, Heda ock Tjärstads socknar
samt instruerade ortsmeddelare.
Docenten Gunnar Gr anber g gjorde vissa folkminnesuppteckningar i samband med en resa till Småland (se ovan).

Utrikes orter.
Estland. Agron. stud. Fridolf Is b er g gjorde dialektock folkminnesuppteckningar i Klottorps by i Nuckö socken
under omkring två månader sommaren 1936 ock under säx
veckor vid julen 1936-1937. Under dessa resor besvarade
han 16. av Landsmålsarkivets frågelistor.
Övriga länder. På inbjudan av Irish Folklore Commission
samt National Museum, Dublin, ock på dessa institutioners
bekostnad har Campbell under tiden 1-19 maj, 24-28 maj
fortsatt sina i tidigare årsberättelseri omtalade arbeten på Jr1) Sv. landsm. 1935, s. 63 samt Sv. landsm. 1936, s. 97.
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land. Campbell har härvid ordnat det av honom ock hans
svenska ock irländska medjälpare (intendenten Albert Nilsson,
Stockholm, Seån O'Suilleabhåin, K. Danaher m. fl.) samlade
materialet av uppmätningar, ritningar ock fotografier till en utställning över irländsk folkkultur på National Museum, Dublin.
Denna utställning, som var den första i sitt slag i Irland, öppnades av president de Valera den 26 maj 1937. Vid den därefter följande visningen för Irish Folklore Commissions styrelse
frambar ordföranden ett tack till styrelsen för Landsmålsarkivet i Uppsala för det samarbete, som ägt rum i ock med
Campbells värksamhet i Irland.
Under dagarna 20-23 maj 1937 deltogo Geijer ock Campbell, den förstnämnde i egenskap av president, den sistnämnde
i egenskap av sekreterare, i de sammanträden, som då höllos
i Bruxelles av arbetsutskottet inom International Association
for Folklore and Ethnology.

Översikt av inkomster ock utgifter
för under budgetåret 1 juli 1936 30 juni 1937 från Lands=
målsarkivet i Uppsala ledda undersökningar av svenska
folkmål ock folkminnen.

A.

Medel förvaltade av Landsmålsarkivet
i Uppsala.

1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomste r:
Från Länsstyrelsen i Uppsala rekvirerad del av statsanslaget för tiden 1 juli 1936-30 juni 1937:
från anslaget VIII: E 43
kr. 49,944: 75
från anslaget VIII: N 15
»
4,049:—
Summa kr. 53,993: 75
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Utgifter:
Täckt förskott från föregående år
kr.
6: —
Avlöningar till 4 tjänstemän å extra stat:
lön
kr. 34,144: 75
dyrtidstillägg
»
3,578: — » 37,722: 75
Expeditionspersonal ock extra arbetsjälp:
löner ock arvoden
kr. 7,749: 11
dyrtidstillägg
»
465: — »
8,214: 11
Resor
6,056: 15
Materialier ock expenser
»
1,994: 74
Summa kr. 53,993: 75
2. Sammandrag av räkenskaperna för lotterianslaget.
Inkomster:
Behållning av lotterimedel från föregående år
Anslag beviljat genom k. resolution 29 maj 1936
Återbärning av felutbetalning

kr.
908: 17
» 80,000: —
»
157: 50

Summa kr. 81,065: 67
Utgifter:
A. Folkmålsundersökningar.
1. Riksundersökningen:
Arkivarbeten
kr. 8,961: 50
Resebidrag
» 2,641: 65
Uppteckningshonorar ock inlösen » 9,212: 32 kr. 20,815: 47
2. Särskilda landskapsundersökningar:
Dalarne
» 2,715: 50
Västmanland
» 8,096: —
Västergötland
» 4,030: 50
Estland
»
370: — » 15,212: —
B. Folkminnesundersökningar.
Arvode för ledningen
Biträde
Extra arbetsjälp
Resebidrag
Uppteckningshonorar ock inlösen

kr. 9,000: —
»
3,139: 49
» 11,099: —
»
2,422: 60
»
3,471: 25 » 29,132: 34
Transport kr. 65,159: 81
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Transport kr. 65,159: 81
C. Gemensamma kostnader.
Materialier m m
Räntekostnader
Arvoden
Felutbetalning under C: c

kr. 9,720: 35
»
723: 65
4,255: 75 kr. 14,699: 75
»
»
157: 50

Summa utgifter kr. 80,017: 06
1,048: 61
Behållning av lotterimedel den 30 juni 1937
»
Summa kr. 81,065: 67
3. Redogörelse för landstingsmedel, som stått till Landsmålsarkivets förfogande 1 juli 1936-30 juni 1937.

Inkomster:
Behållning av Kopparbärgs läns landstings anslag 1
juli 1936
kr. 1,552: 83
Behållning av Kronobärgs läns landstings anslag 1
»
250: —
juli 1936
Förskott från arkivets övriga kassor för Kopparbärgs
»
1,797: 12
läns landsting'
Summa kr. 3,599: 95
Utgifter:
Kopparbärgs läns landstings anslag, utbetalningar
kr. 3,349: 95
tiden 1 juli 1936-30 juni 1937
Behållning av Kronobärgs läns landstings anslag 30
»
250: —
juni 1937
Summa kr. 3,599: 95
4. Redovisning för gåvomedel, som stått till Landsmålsarkivets
förfogande 1 juli 1936-30 juni 1937.
Inkomster:
kr. 1,366: 90

Behållning 1 juli 1936

Summa kr. 1,366: 90
Utgifter:
262: 50
Utbetalningar under tiden 1 juli 1936-30 juni 1937 kr.
»
1,104: 40
Behållning den 30 juni 1937
Summa kr. 1,366: 90
1)

Anslaget inkom från Landstinget först den 9 juli 1937.
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5. Redovisning för användningen av Landsmålsarkivets
reservkassa.
Inkomster:
Behållning den 1 juli 1936
Influtna medel tiden 1 juli 1936-30 juni 1937

kr. 1,862: 79
»
78: 28

Summa kr. 1,941: 07
Utgifter:
Utbetalningar tiden 1 juli 1936-30 juni 1937
Behållning den 30 juni 1937

kr.
110: —
»
1,831: 07

Summa kr. 1,941: 07

B. Medel förvaltade av särskilda föreningar ock
styrelser.
Sammandrag av Styrelsens för östgötamålens undersökning i
Uppsala räkenskaper för budgetåret 1936-1937.
Inkomster:
Behållning den 1 juli 1936
Under året upplupna räntor

kr. 1,739: 55
»
45: 76
Summa kr. 1,785: 31

Utgifter:
Behållning den 30 juni 1937

kr. 1,785: 31
Summa kr. 1,785: 31

Sammandrag av Västgöta folkmålskommitt6s i Uppsala räkenskaper under budgetåret 1936-1937.
Inkomster:
Behållning den 1 juli 1936
Upplupna räntor under året

kr. 2,071: 09
»
27: 66
Summa kr. 2,098: 75

Utgifter:
Behållning den 30 juni 1937

kr. 2,098: 75
Summa kr. 2,098: 75
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Sammanfattning.
Inkomster:
Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i
Uppsala.
Statsanslag för tiden 1 juli 1936-30
kr. 53,993: 75
juni 1937
Lotterianslag tiden 1 juli 1936-30
» 81,065:67
juni 1937
Landstingsmedel tiden 1 juli 1936-30
•
3,599: 95
juni 1937
Gåvomedel tiden 1 juli 1936-30 juni
»
1,366: 90
1937
1,941: 07 kr. 141,967: 34
»
Övriga medel (reservkassan)
Medel förvaltade av särskilda styrelser i
Uppsala.
Styrelsen för östgötamålens undersökkr. 1,785: 31
ning
2,098: 75 kr. 3,884: 06
Västgöta folkmålskommiW i Uppsala »
Summa kr. 145,851: 40
Utgifter:
Medel förvaltade av Landsmålsarkivet i
Uppsala.
kr. 53,993: 75
Utbetalningar av statsanslaget
» 80,017: 06
Utbetalningar av lotterianslag
Behållning av lotterianslag 30 juni
1,048: 61
•
1937
» 3,349: 95
Utbetalningar av landstingsmedel
Behållning av landstingsmedel 30 juni
250: —
»
1937
262: 50
•
Utbetalning av gåvomedel
1,104: 40
Behållning av gåvomedel 30 juni 1937 »
110: —
»
Utbetalningar ur reservkassan
1,831: 07 kr. 141,967: 34
Behållning i reservkassan 30 juni 1937 »
Medel förvaltade av särskilda styrelser i
Uppsala.
Styrelsen för östgötamålens undersökkr. 1,785: 31
ning, behållning 30 juni 1937
Västgöta folkmålskommitté i Uppsala,
2,098: 75 kr. 3,884: 40
»
behållning 30 juni 1937
Summa kr. 145,851: 40
•

Årsberättelse från Landsmålsundersök=
ningarna i Lund 1936-1937.
1. Organisation, ekonomi, förvaltning.
Institutet för landsmålsundersökningarna i Lund, vanligen
benämnt »Landsmålsarkivet i Lund» (LAL), har under ovannämnda arbetsår, bortsett från förändringen på föreståndareposten, haft samma ledning ock organisation som *under arbetsåret 1935-1936. Som styrelse har »Centralstyrelsen för landsmålsföreningarna i Lund» fungerat. Denna har
under 1936 bestått av professor Emil Olso n, ordförande,
docenten Nat an Lindqvis t, sekreterare, förste bibliotekarien Bert Mölle r, docenten C. W. von Sydow ock
docenten Gunnar H edstr ö m. Under 1937 inträffade åtskilliga förändringar i Centralstyrelsens sammansättning. Till
ledamot av Centralstyrelsen efter docenten Gunnar Hedström, som avsagt sig ledamotskapet, utsåg Småländska landsmålsföreningen den 10 jan. 1937 föreningens ordförande,
professor Eilert Ekw al 1; till sekreterare efter professor
Lindqvist utsåg Centralstyrelsen från den 1 april 1937 docenten Gunnar Hedström, som nämnda dag tillträdde befattningen som föreståndare för Landsmålsundersökningarna
i Lund ock i denna egenskap blev ledamot av Centralstyrelsen. Skattmästare har varit professor Emil Olson.
Institutets föreståndare var docenten Natan Lindqvist till
den 1 dec. 1936, från vilken dag Lindqvist utnämndes att
vara professor vid universitetet i Uppsala. Till institutets
föreståndare efter professor Natan Lindqvist förordnade
Kungl. Maj:t den 19 mars 1937 docenten Gunnar H e dstr ö m med tillträde den 1 april 1937. Under tiden 1 dec.
1936-1 april 1937 uppehölls föreståndarebefattningen av
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vikarier, 1 dec. 1936-1 mars 1937 av professor Natan Lindqvist, 1 mars-1 april 1937 av amanuensen, fil. lic. Ingemar
Ingers.
Till bestridande av kostnaderna för landsmålsinstitutets
värksamhet under budgetåret har anvisats ett statsanslag av
19,450 kr., varav 10,000 kr. för avlöning till e. o. personal
ock för expenser (samlingarnas ordnande, katalogisering ock
vård, materialier, tjänsteresor m. m.) ock återstoden för avlöning åt föreståndaren.
För undersökningarnas bedrivande har Kungl. Maj:t beviljat Centralstyrelsen ett anslag ur lotterimedel på 15,000 kr.
Då anslaget först den 17 april 1937 ställdes till Centralstyrelsens förfogande, har institutet för fältarbetets bedrivande
under hela året varit hänvisat till genom bank upplånade
medel, som sedermera med nämnda anslag återbetalats.
2. Personal ock tjänstgöringsförhållanden.
Institutionens personal har under året utgjorts av — utom
föreståndaren, docenten L i nd q vis t, ock hans efterträdare,
docenten H e ds tr ö m — fil. lic. Ing e m ar Inger s, amanuens, ock fröken D ag m ar Wahlgr e n, skriv- ock expeditionsbiträde.
L ind q vis t har tjänstgjort från den 1 juli 1936 till den
1 mars 1937 (den 1 dec. 1936-1 mars 1937 såsom vikarie)
med undantag av 3 dagar, 17 juli-19 juli 1936, då han åtnjöt semester. Lindqvists arbete har bestått i ledning av institutionen, ock övervakning av arbetet inom densamma. Han
har med biträde av amanuensen uppgjort arbetsplaner, kostnadsberäkningar ock ansökningar av skilda slag samt utarbetat årsberättelsen. Han har granskat ock värderat inkomna samlingar ock instruerat upptecknare. Beträffande
Lindqvists arbete för materialets bearbetning ock publicering se mom.- 4 s. 145 f. nedan.
Följande tjänsteresor hava av Lindqvist företagits:
till Uppsala 10-16 juli, 19-25 okt., 15-20 dec. 1936
ock 25-29 jan. 1937 för genomgång av det i Landsmålsar-
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kivet i Uppsala befintliga dialektmaterialet till besvarande
av Landsmålsarkivets i Lund ordgeografiska frågelista samt
för konferens med Landsmålsarkivets föreståndare, professor Geijer, rörande gemensamma arkivspörsmål. I samband
med resan 25-29 jan. 1937 gjordes även besök i Stockholm
i Statskontoret för informationer rörande ärendet om föreståndarens avlöning, vilket remitterats dit;
till Kinnevalds ock Konga härader i Småland 20 juli9 aug. 1936 för kontrollering ock instruering av förutvarande bygdemeddelare ock anskaffning av nya samt för
förberedning ock ledning av dialektupptagning på grammofon;
till Köpenhamn 26-28 aug., 25-26 nov. ock 7-8 dec.
1936 för genomgång av material i »Udvalg for Folkemaal»
för Landsmålsarkivets ordgeografiska frågelista.
H edström har tjänstgjort från den. 1 april 1937 till budgetårets slut. Utom fullgörande av föreståndarens ovan angivna arbete har han givit en offentlig instruktionskurs
för landsmålsupptecknare under tiden 23 april-11 maj 1937.
Kursen, som omfattade 16 timmar, bevistades av 19 personer.
Hedström har även biträtt vid seminarieövningar för licentiatexamen, när uppsatser eller avhandlingar med dialektologiska ämnen ventilerats.
Under tiden 15-22 juni 1937 gjorde Hedström en tjänste'resa till Uppsala ock Stockholm, till Uppsala för överläggning
med Landsmålsarkivets i Uppsala föreståndare, professor
Geijer, rörande underlagskarta för språk- ock kulturgeografiska undersökningar ock rörande vissa partier av de
båda landsmålsarkivens stadgar ock andra gemensamma arkivspörsmål, ävensom för studium av Uppsala landsmålsarkivs organisation, ordboksarbeten ock samlingar (särskilt
från Småland); till Stockholm för informationer hos statssekreteraren i K. ecklesiastikdepartementet ock hos kanslerssekreteraren rörande vissa för Landsmålsarkivet i Lund viktiga organisationsspörsmål.
Inge rs har tjänstgjort å Landsmålsarkivet under sammanlagt 11 månader. Under mars månad 1937 uppehöll han
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som vikarie den vakanta föreståndarebefattningen. Hans arbete har omfattat ordnande ock katalogisering av till Arkivet
inkommande samlingar, utredigering av i koncept föreliggande samlingar, excerperingsarbete samt granskning av inkomna samlingar ock instruering av upptecknare, utarbetande av delar av årsberättelsen samt expeditionsarbete.
Under tiden 27 juli-29 juli 1936 företog Ingers en tjänsteresa till Göteborg för studiebesök i därvarande landsmålsock ortnamnsarkiv. Rörande undersökningsresor se nedan
mom. 5 s. 147.
D ag m ar Wahlgr en har tjänstgjort som skriv- ock
expeditionsbiträde under hela året med undantag av tiden
6-27 juli 1936, då hon åtnjöt semester. Hon har fört akcessionskatalogen, ordnat, räknat ock signerat inkommet material, utfört avskrift av vissa Uppsala landsmålsarkiv tillhöriga ordsamlingar från södra Småland, utskrivit brev ock
handlingar ock har deltagit i katalogiserings- ock expeditionsarbete. Därjämte har hon biträtt vid redaktionsarbete för
Vallda-ordboken samt vid ordgeografiskt excerperings- ock
kartläggningsarbete.
E xtr a a r bets j äl p. Fil. stud. Magnus Gustafsson, fil.
kand. Lennart Larsson ock fil. kand. Einar Pravitz ha
tidvis biträtt vid ordgeografiskt kartläggnings- ock excerperingsarbete samt vid ordnande av samlingar.
3. Samlingarnas tillväxt, uppställning ock vård.
Vid arbetsårets ingång utgjorde manuskriptbeståndet 16
h. fol., 84 h. 4:0, 228 h. 8:0 ock 10 h. 16:0 samt 2,371 bl.
fol., 40,944 bl. 4:0, 1,426 bl. 8:0, omkr. 880,000 bl. 16:0 ock
52 bl. i växlande format.
Arbetsårets akcession. Landsmålsarkivets man.uskriptbestånd har under året ökats med 6 h. 8:o, 124 bl. fol., 3,589
bl. 4:0, 46 bl. 8:o ock omkr. 68,000 bl. 16:0. Det utgör således nu 16 h. fol., 84 h. 4:o, 234 h. 8:0 ock 10 h. 16:0 samt
2,495 bl. fol., 44,533 bl. 4:o, 1,472 bl, 8:0, omkr. 948,000 bl.
16:0 ock 52 bl. i växlande format.

SAMLINGARNA. ARKIVARBETEN

145

Under arbetsåret har Landsmålsarkivet fortsatt intalning
av dialektprov på grammofonskivor. Därvid ha 18 (i allmänhet dubbelsidiga) skivor upptagits (se vidare under mom.
4 nedan).
Uppställning, katalogisering m. m. Katalogisering ock registrering av samlingar ha fortgått efter samma grunder som
under föregående år, varför hänvisas till årsberättelserna
för 1930-31 ock 1931-32.
Bibliotek. Det största nyförvärvet till biblioteket under
året utgöres av en bokgåva från fru Helfrid Malm, innehållande ett 70-tal språkvetenskapliga ock topografiska arbeten,
som tillhört framlidne förste bibliotekarien Anders Malm.
Gåvor. Gåvor (i form ax tryck eller manuskript) ha erhållits från följande enskilda ock institutioner:
Fil. dr Gertrud Areskog, Stockholm; härr Edvin Brännström, Nederluleå; stationsinspektor 0. Cappelin, Lund; fil. lic. Herbert Gustavson, Uppsala; fil. •kand. G. Hobroh, Lund; fil. lic. I. Ingers, Lund;
kamrer N. Jönsson, önnestad; målarmästare K. A. Karlsson, Harplinge; professor Natan Lindqvist, Uppsala; Lunds universitets folkminnesarkiv; fru Helfrid Malm, Lund; fil. lic. Sture Nilsson, Lund;
Riksdagsbiblioteket, Stockholm; kyrkoherde M. Rosén, Kristianstad;
Stranda härads hembygdsförening; Universitetsbiblioteket, Lund;
adjunkt V. Welander, Malmö; intendent K. R. V. Wikman, Åbo;
Värnamo hembygdsförening.

Besök. Antalet antecknade besök å Landsmålsarkivet har
under året uppgått till 1,650.
4. Arkivarbeten, materialets bearbetning ock tryckning.
Äldre samlingar ha fortfarande ordnats, stämplats ock räknats. Excerpering av nomina propria ur de egentliga ordsamlingarna har fortsatts. Avskrifter ha utförts av vissa Uppsala landsmålsarkiv tillhöriga ordsamlingar från södra Småland.
Allt inkommande material har genomgåtts ock granskats
av Lindqvist (Hedström) ock Ingers, i.huvudsak efter samma
arbetsfördelning som under föregående arbetsår.
10 Sv. landsmål 1937
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Upptagning av dialektprov å grammofonskivor har utförts med biträde av härr G. Friman, Lund. Intalningarna
skedde i Vislanda, Jät ock Kalvsvik i juli—aug. 1936, ock
upptogos därvid 18 st. skivor med språkprov från södra
Värend.
För den dialektgeografiska undersökningen (se mom. 5)
ha följande arkivarbeten utförts:
Excerpering för besvarande av den ordgeografiska frågelistan har gjorts av fil. kand. Lennart Larsson ock fröken
Dagmar Wahlgren i Landsmålsarkivet i Lund ock av docent
Lindqvist i Landsmålsarkivet i Uppsala.
.Utarbetandet av dialektkartor har fortsatt efter i huvudsak
samma system som föregående år. Gamla kartor ha ,kompletterats med nyinkommet material, ock 28 nya kartor ha färdigställts. Vid kartornas utarbetande ha biträtt — utom arkivets personal — fil. stud. Magnus Gustafsson, fil. kand.
Lennart Larsson ock fil. kand. Einar Pravitz.
Bearbetningen av materialet har fortsatt. Arbetets publicering har måst uppskjutas för inarbetning av senare inkommet material. För att fullfölja detta arbete har professor Natan Lindqvist den 25 mars 1937 till sin nya hemort,
Uppsala, fått låna allt till den dialektgeografiska undersökningen hörande material.
Redigeringen ock tryckningen av P. N. Peter sons or db ok över Valldamålet har fortsatt under arbetsåret. I juni
1937 utkom tredje häftet, omfattande artiklarna fårplitga—
Ulla (spalterna 321-480). Redigeringen av ordboken har
liksom föregående år handhafts av fil. d:r Erik Bruhn.
Följande undersökningar ock bearbetningar ha under året
fortgått eller påbörjats:
fil. lic. Hugo Areskoug: Kvantitetsförhållanden i Skånemålen; fil. d:r Erik Bruhn: Kullamålet; docent Gunnar Hedström: Sydsmåländska folkmål; fil. lie. I. Ingers: Sydvästskånska folkmål; fil. lic. Sture Nilsson: Mellersta ock norra
Hallands folkmål; fil. mag. V. Welander: Konsonantismen
i Skånemålen. — Ingers har under året publicerat artiklarna
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»Skånes folkmål» i En bok om Skåne I, Lund 1936, ock
»Nyare undersökningar av blekingska bygdemål» i Blekingeboken 1937.
5. Insamlingsarbetet 1936-1937.
Den ordgeografiska undersökningen har fortsatt efter
samma riktlinjer som förut. Insamlingsarbetet har dock huvudsakligen utförts av arkivets utsända medarbetare.
Undersökningsresor för besvarande av den ordgeografiska
frågelistan ha företagits av fil. kand. Maja Ericsson i Dalarna ock Bohuslän, frihärre Erik Kruuse i Östergötland ock
försäkringsinspektör Folke Neij i Västergötland.
Direkta svar på den ordgeografiska frågelistan ha inkommit från 24 orter, landskapsvis fördelade på följande sätt:
Bohuslän 14, Dalarna 4, Gottland 1, Norrbotten 1, Västergötland 1 och Östergötland 3.
Hela det under året inkomna dialektgeografiska materialet
utgör 584 bl. 4:0 ock 1 h. 8:0.
Beträffande de mera lokala undersökningarna meddelas
här en landskapsvis ock häradsvis uppställd översikt över
det material, som under arbetsåret inkommit.
Skåne.
Albo h d. Lärovärksadjunkten Viktor Welander har inlämnat ytterligare 1,000 bl. 16:0 med uppteckningar från
Andrarum, Eljaröd ock Fågeltofta.
Bara h d. Fil. lie. I. Ingers har utredigerat tidigare uppteckningar från Bara, Burlöv, Esarp, Flackarp, Lomma,
Skabersjö, Tottarp ock Uppåkra.
Som ortsmeddelare har värkat lantbrukaren Per Andersson, Lyngby..
Frosta hd. Fil. d:r Gösta Sjöstedt har gjort uppteckningar i Svensköp, uppgående till omkr. 3,000 bl. 16:0.
Som ortsmeddelare ha tjänstgjort fröken An.nette Sonesson
för Ö. Aspinge ock hårr Aug. B. Lantz för trakten av
Löberöd.
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H ar j ag ers hd. Från förste bibliotekarie Anders Malms
sterbhus ha inkommit en del monografiska uppteckningar
från Barsebäck, utförda 1921.
Luggude hd. Fil. kand. Nils Bengtsson har gjort uppteckningar i Kågeröd ock N. Vram, utgörande sammanlagt
1,450 bl. 16:0, jämte en del täxter å dialekt. Fil. d:r Erik
Bruhn har undersökt målet i Jonstorp ock Farhult, varvid
1,500 ord insamlats.
Ons j ö hd. Lärovärksadjunkten V. Welander har till
komplettering av tidigare företagen undersökning i Konga
ock Röstånga inlämnat uppteckningar å omkr. 700 bl. 16:0.
F. d. kyrkoherde M. Rosén har såsom gåva överlämnat ett
häfte uppteckningar från Reslöv, innehållande rim, _ramsor
ock visor, ordspråk ock talesätt å dialekt m. m. Fröken Helga
Persson har tjänstgjort som ortsmeddelare för Bosarp m. fl.
socknar.
0 x i e h d. Fil. lic. I. Ingers har företagit uppteckningar
i Fosie, Glostorp, Hyllie, Limhamn ock Lockarp, uppgående till omkr. 1,000 bl. 16:o.
S. Asbo hd. Fil. lic. I. Ingers har påbörjat renskrivning
av framlidne lärovärksadjunkten Gustaf Billings efterlämnade, i koncept föreliggande samlingar över målet i Kyldinge ock kringliggande orter. Hittils äro omkr. 6,000 bl.
16:0 utskrivna.
T or n a hd. Fil. lic. I. Ingers har gjort smärre uppteckningar i S:t Peters kloster, Flädie ock Borgeby.
V e mm e nhö gs h d. Fru Helfrid Malm har till Landsmålsarkivet överlämnat ytterligare en del uppteckningar,
mästadels från ö. Vemmenhög, som under en lång följd av
år utförts av framlidne förste bibliotekarie Anders Malm
(jfr föregående årsberättelse). De bestå huvudsakligen av
tre avhandlingar från 1880-talet över Veminenhögsmålets
ljudsystem jämte en avhandling över folketymologier samt
åtskilliga monografiska uppteckningar, dialekttäxter, visuppteckningar m. m.
Fil. lic. I. Ingers har utfört uppteckningar i Gärdslöv,
önnarp ock Skivarp samt fisklägen.a Abbekås ock Böste,
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utgörande sammanlagt omkr. 1,800 bl. 16:o. Lärovärksadjunkten V. Welander har inlämnat ytterligare 300 bl. 16:o
med uppteckningar från. Börringe, Skurup ock Slimminge.
Som ortsmeddelare har tjänstgjort fru Tekla Munk, Skurup.
V. Göing e hd. Fil. mag. Erik Jehpsson-Bergenrud har
som resultat av undersökning i Vittsjö inlämnat omkr.
1,200 ord.
Stationstjänstemannen Herman Nilsson har varit ortsmeddelare för Stoby s:n.
0. G ö i ng e hd. Fil. mag. Sigvard Bengtsson har inlämnat omkr. 900 bl. 16:0 med uppteckningar från Loshult.
Blekinge.
Bräkne hd. Fil. d:r Tage Ahldffi har inlämnat ytterligare 1,350 bl. 16:0 med uppteckningar från Asarum ock
därtill 1,000 bl. 16:0 från Ringamåla.
Listers hd. Fil. mag. Harry Törnqvist har gjort uppteckningar över stadsmålet i Sölvesborg med ett resultat av
omkr. 1,600 bl. 16:o.
Medelstads hd. Fil. lic. Sven Pettersson har företagit
undersökningar i Nättraby ock fil. kand. Einar Pravitz å
Aspö, varigenom inkommit resp. 1,500 ock 2,300 ord.
Ingenjör Axel Hammelin har påbörjat arbete såsom ortsmeddelare för Ronneby landsförsamling.
Östra hd. Fil. stud. Magnus Gustafsson har undersökt
målet i Rödeby, varvid 1,200 ord insamlats. Fil. mag. Barbro Göthberg-Edlund har i Augerum upptecknat omkr. 1,300
ord jämte en samling ordspråk.
Halland.
F aur ås hd. Fil. lic. Sture Nilsson har gjort en undersökning i Vinbärg, varigenom omkr. 600 ord inkommit.
F j är e hd. Fil. d:r P. N. Peterson har insänt ytterligare
omkr. 500 bl. 16:0 uppteckningar för komplettering av materialet till Valldaordboken.
Fröken Stina Christensson har i Lindome ock Älvsåker upptecknat sammanlagt omkr. 1,100 ord ock fröken Anna-Stina
Möller i ölmevalla ock Fjärås sammanlagt omkr. 1,150 ord.
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Som ortsmeddelare har värkat härr Alfred Jönsson,
Lindome.
Halmstads hd. Målaremästaren K. A. Karlsson har
varit ortsmeddelare för Harplinge s:n.
Viske h d. Fil. lic. Sture Nilsson har värkställt en undersökning i As, varav resultatet utgör omkr. 1,300 bl. 16:o.
Småland.

All bo hd. Fil. kand. David Sandblom har i Härlöv
upptecknat omkr. 1,300 ord.
Såsom ortsmeddelare ha värkat fröken Blenda Andersson
för Vislanda, hemmansägaren. Johan Nilsson för V. Torsås ock
Härlunda ock hemmansägaren Olof Pettersson för Arings"ås.
Kinnevalds hd. Ortsmeddelare ha här varit fru Jenny
Danielsson för Jät ock hemmansägaren Gustav Håkansson
för Almundsryd.
Kong a h d. Ortsmeddelare ha varit härr Gunnar Carlsson för Långasjö, härr Tor Krantz för Hovmantorp ock
fru Ida Vinqvist för Linneryd.
Sunner bo hd. Fil. mag. Ove Segerbäck har undersökt målet i Odensjö, varvid 1,300 ord insamlats.
Som ortsmeddelare ha värkat hemmansägaren K. A.
Larsson för Bärga, fröken Nina Sjulin för Hallaryd ock
härr Karl Svensson för Pjätteryd.
S. Möre hd. Folkskollärare B. 0. Bonde,sson har fortsatt insamlingsarbete i Torsås ock Gullabo.
Fil. kand. Tage Gustafsson har i Vissefjärda upptecknat
omkr. 900 ord ock har därtill författat en större proseminarieuppsats över frågelista n:r 25: Slåtter: Frihärre Erik Kruuse
har som resultat av undersökning i Karlslunda inlämnat
omkr. 1,200 ord.
Ortsmeddelare ha varit muraren Per Carlson för Torsås
ock fru Lilly Olsson-Zacke för Söderåkra.
Tunalä ns hd. Från fil. mag. Gösta Lindskog ha inkommit uppteckningar från Tuna ock Misterhult, utförda
1925 ock omfattande omkr. 1,500 bl. 16:o.
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T veta hd. Som ortsmeddelare har här värkat inspektör
F. Neij, som i Bankeryd besvarat ett antal frågelistor.
Up p vidinge h d. Ortsmeddelare har varit brevbäraren
Arvid Holmström, Algutsboda.
Västbo h d. Fru Anna Nilsson har varit ortsmeddelare
för S. Hestra.
Västr a hd. Fröken Birgit Andersson har i Hjärtlanda
utfört uppteckningar, utgörande omkr. 1,200 bl. 16:0.
Ö stra hd. Frihärre Erik Kruuse har företagit undersökningar i Bäckseda, Karlstorp, Lannaskede ock Nävelsjö.
Sammanlagt äro omkr. 4,000 ord insamlade.

Följande svar på frågelistor ha under arbetsåret inkommit:
N:r

Antal

1. Mjölkhushållning ....
2. Tröskning
3. Personerna i gården ock
byn
4. Himlavalvet etc.
5. Tid ock tidsindelning
6. Brännvinsbränning
9. Renlighet
10. Tilltal ock hälsningar..
11. Handel etc.
13. Eld ock eldgörning
14. Bin ock biskötsel ....
15. Hägnader
16. Brödet etc.
17. Kolning
18. Tjärbränning
21. Strumpor, vantar
22. Träslöjd
23. Bysmide etc.
25. Slåtter
27. Akerns beredning
29. Rörelse
31. Uppfostran
32. Gåtor

4
5

3
2
3
1
3
4
4
3
2
2
3
1
3
1
1
2
4
2
1
2
1
Trpt 57

N:r

•
Antal
Trpt 57
35. Tala ock tiga
3
Arbete, trötthet etc. .
1
Brott ock straff . .... 1
Brådska etc.
1
Djurbenämningar
1
Djurkroppen
3,
Fattigt folk
6
Garnet etc.
1
Glädje ock sorg
2
Gudstjänst etc.
4
Husdjursskötsel
1
Klädedräkt o. nakenhet 5
Kroppsliga livsyttringar 1
Kvarnar ock malning .. 2
Kyrkklockor o. ringning 2
Linberedning ock spinning
2
Matlagning
1
Matordning
3
Människans ålder ....
Präst, klockare etc. .. 4
Spånaskar
20
Vagnen ock kärran .... 29
Vävstol ock vävning .. 1

Summa 152
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Översikt av inkomster ock utgifter
för budgetåret 1 juli 1936-30 juni 1937.
1. Sammandrag av räkenskaperna för statsanslaget.
Inkomster:
1936
Behållning 30 juni
Statsanslag
Försålda inventarier
Landsmålsarkivet återbetalt lån från 1935-1936
Summa kronor

383: 70
10,000: —
22: —
1,166: 43
11,572: 13

Utgifter:
Arvoden till I. Ingers
» D. Wahlgren
Extra arbetsjälp
Reseersättningar
Materialier ock diverse expenser
Arvode åt kassaförvaltaren
Innestående å postgiro den 30 juni 1937
Summa kronor

4,500: —
2,520: —
442: 75
1,687: 65
1,791: 25
300: —
330: 48
11,572: 13

2. Redovisning för 1936 års lotterimedel ock anslag ur fonder.
Inkomster:
18: 40
Behållning 30 juni 1936
500: —
Anslag ur Längmanska kulturfonden
3,000: —
»
» Humanistiska fonden
15,000: —
Lotterimedel
14: 70
Försålda exemplar av Valldaordboken
1,492: 83
Återbetalda förskott (till upptecknare)
30: 20
Statsanslaget återbetalt lån från 1935-1936
Summa kronor 20,056: 13
Utgifter:
Landskapsundersökningar:
a) Arvoden till stipendiater
för undersökningar rörande Skåne
»
Halland
»
»
Blekinge
Småland

2,585: —
600: —
1,617: —
2,165: —
Trpt 6,967: —
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Trpt
b) Arvoden till bygdemeddelare
Dialektgeografiska undersökningen
Dialektupptagning å grammofon
Utredigering ock tryckning av Valldaordboken
Bearbetning av dialektmaterial (gm Gösta Sjöstedt)
Återbetalt föregående års skuld å kreditiv i Skand.
Kred. A.-B.
Räntor ock folioavgif ter
Innestående å bank den 30 juni 1937
Kontant i kassan den 30 juni 1937
Summa kronor

6,967: —
3,426: 59
1,221: 25
180: 16
4,654: 80
1,000: —
2,247: 86
331: 06
9: 01
18: 40
20,056: 13

Gunnar Hedström.

Årsberättelse
från Institutet för ortnamns= ock dialekt=
forskning vid Göteborgs Högskola
febr. 1937—april 1938.

I. Organisation, val, antal sammanträden o. d.
Institutets styrelse har under arbetsåret haft samma sammansättning som vid slutet av föregående arbetsår. Den
har sålunda bestått av prof. Karlgren, ordf., prof. Li&n,
vice ordf., major II. Jacobsson, skattm., prof. Lindroth, sekr.
ock undersökningsledare, Högskolans rektor prof. Weibull,
samt prof. Vising ock doc. Armini. Arbetsutskottet har fortfarande bestått av prof. Lindqvist, prof. Lindroth ock doc.
Armini.
Till revisorer för kalenderåret 1937 ha från Institutets
sida valts ingenjör H. Leffler med kommendörkapten E.
Wetter som suppleant, från Lärarerådets prof. Hans Pettersson med prof. Åkerman som suppleant. Under arbetsåret ha hållits ett styrelsesammanträde ock säx sammanträden inom Arbetsutskottet.
Såsom assistent inom arkivet har för både ortnamnen
ock dialekterna doc. Assar JanzU. tjänstgjort.
II. Ekonomi.
Av de genom Kungl. resolution av 26 maj 1936 till dialektock ortnamnsforskningen ytterligare beviljade lotterimedlen
har Institutet under 1937 uppburit dels de tillförsäkrade 6,000
kr. för dialektforskningen, dels 1,500 kr. för uppteckningen av
ortnamnsformer i bygden (jfr föregående årsberättelser), bå-
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dadera avsedda för ett år. Dessutom har Institutet genom
kungl. resolution av den 28 maj 1937 fått sig av en dragning
under 1938 garanterade ytterligare 6,000 kr. för dialektforskningen ock 1,000 kr. för ortnamnsforskningen, bådadera för
ett år. Genom skrivelse från Handelsdepartementet av 23 okt.
1937 har Institutet fått meddelande om att inga nya anslag
av lotterimedel äro att påräkna, ock fått anvisning på att
ev. söka bidrag av budgetmedel. I överensstämmelse därmed
har Institutet, efter nyuppgjorda beräkningar, inlämnat en
ansökan om ett riksdagsanslag för budgetåret 1938-39 på
11,800 kr.
Under arbetsåret har Institutet mottagit följande ytterligare gåvor ock understöd: av skattmästaren, major Jacobsson, 2,400 kr. som bidrag till assistentens arvode, av
Hvitfeldtska stipendieinrättningens överskottsmedel 1,000 kr.
för samma ändamål, av Humanistiska fonden 4,000 kr. till
tryckning av OGB V, av direktör Gustaf Werner 1,000 kr.
utan angivande av särskilt ändamål.
Ur Lotterimedel ha under kalenderåret 1937 följande utgifter skett:
1. Utgifter ur ortnamnsmedlen.
kr.
Till assistenten, doc. Janz&I
»
Uppteckningar i bygden
»
Generalregistret
Återbetalning av resten av det ur dialektmedlen
»
lånade beloppet
Summa kr.
2.

200: —
350: —
83: 75
25: 10
658: 85

Utgifter ur dialektmedlen.

kr.
Kompletteringsstommen
»
Till sekreteraren-undersökningsledarens arvode
»
Till assistenten Janz&ls arvode
Till Hr Erik Larsson för ordboksarbetet (jämte
»
omkostnader) ock besvarande av frågelista
Expenser
»
Litteratur ock bindning
»
Resor
»
Lösen av kungl. resolution
»
Förfärdigande av kartunderlag
Summa kr.

639: 90
1,200: —
2,832: —
1,201: 20
350: —
80: 05
110: 25
42: 15
47: —
6,502: 55
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Översikt av lotterimedelskassornas ställning
den 31 dec. 1937.
1. Dialektmedlen.
Behållning från 1936
Uppburna under 1937
Räntor

kr. 4,774: 42
6,000: —
»
134: 31
Summa kr. 10,908: 73

Utgifter under 1937
Saldo: behållning till 1938

kr. 6,502: 55
»
4,406: 18
Summa kr. 10,908: 73

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kr. 6,000: —.
2. Ortnamnsmedlen.
Behållning från 1936
Uppburna under 1937

kr.
100: —
» 1,500: —
Summa kr. 1,600: —

Brist från 1936 betäckt
Övriga utgifter under 1937
Saldo: behållning till 1938

kr.
25: 10
»
633: 75
»
941: 15
Summa kr. 1,600: —

Garanterade av lotterimedel äro ytterligare kr. 1,000: —.

Med avseende på inkomster ock utgifter i övrigt under
kalenderåret 1937, samt med avseende på Institutets ekonomiska ställning i det hela vid slutet av nämnda år hänvisas till den i Högskolans arkiv förvarade revisionsberättelsen.
III. Institutets arkiv.
Göteborgs ortnamns- ock landsmålsarkiv har, vad handskrifter angår, tillvuxit dels ock huvudsakligen genom sukcessiv införlivning av resultaten av de genom Institutet igångsatta arbetena (varom se IV, 2), dels genom gåva eller förvärv av följande handskrifter:
Olaus Olsso n, Hur man »stampade» vadmal_
C. A. R eisdah 1, Dialektuppteckningar från Spekeröds sn
(jfr föreg. årsber.).
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Arnold 01 sso n, Åkerns beredning och därtill hörande
terminologi i Torps sn, Orust östra hd.
D ens am m e, Slåttern och därtill hörande terminologi i
Torps sn, Orust Östra hd.
IV. Arbeten utförda av eller genom Institutet.
1. Undersökningsledarens egna arbeten.
Undersökningsledaren har under arbetsåret varit sysselsatt dels med granskningen av assistentens ms till OGB Bd
V, Inlands Södre hd, dels med utarbetandet av sina föreläsningar över Bohuslänska ortnamn ock bohuslänsk bebyggelsehistoria (se under V).
Namngranskningen. för Ekonomiska kartvärkets räkning
har fortsatts uppåt länet ock närmar sig sin avslutning.
På hembygdsmöte i Bengtsfors 1 aug. 1937 höll undersökningsledaren föreläsning om »Omväxling ock enformighet
i ortnamnen på Dal» ock på Gustav-Adolfs-akademiens högtidssammanträde 6 nov. 1937 ett föredrag om »Den nutida
dialektforskningens mål ock medel».
2. Av Institutet igångsatta arbeten.
Assistenten A. Janzén har framför allt sysslat med utarbetandet av OGB V (se under 1). Bandet skall utkomma under
året. Dessutom har han meddelat enskild handledning i
dialektuppteckning. På Riksföreningens för svenskhetens bevarande sommarkurser för utländska studenter föreläste J.
om svensk ortnamnsforskning. De i föregående årsberättelser
nämnda, inom Institutets värksamhetsområde helt eller delvis fallande licentiat- ock doktorsavhandlingarna av A. Lund,
R. Wadström, T. Långström, A. Mut61 ock B. Björseth ha
fullföljts. Under arbete äro ytterligare två licentiatavhandlingar som beröra Institutet: fil. mag. G. Sohlberg bearbetar ortnamnen i Skee sn, Vette hd, ock fil. mag. E. Silfors
undersöker, med västsvenskt material som utgångspunkt, utvecklingen av diftongen en i svenska dialekter. Lärovärksadj. lic. G. Drougge ventilerar under innevarande v.-t. såsom
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gradualavhandling »Ortnamnen i Bullarens hd.» Arbetet skall
ävenledes ingå i OGB.
Kompletteringsstommen har under arbetsåret genomgåtts av
hr Erik Larsson i Bullaren, Tunge, Kville, Sotenäs, Stångenäs, Inlands Torpe, Inlands Nordre ock delvis Inlands
Södre hd.
Hr Larsson har i övrigt ägnat sig åt den bohuslänska
ordboken. Uppställningen av de på tryckeriet uppsatta provartiklarna har förts nära fram till slutgiltighet. Den har underställts Landsmålsarkiven i Uppsala ock Lund för kritisk granskning. Hr Larsson har även sammanställt typord
belysande ordböjningen i ett stort antal bohuslänska socknar,
både i N ock S. Han har slutligen författat en kritisk uppsats om Institutets clialektmaterial från Hjärtums sn.
Under arbetsåret ha namnformerna ur jordeböckerna för
Kville sn inlämnats. Därmed är excerperingen av länets
jordeböcker avslutad.
Ortnamnsmaterialet i Långelanda, Skaftö ock Stala socknar har kompletterats; i Inlands S. hd har komplettering
skett i samband med materialets bearbetning.
Institutet har även tillvaratagit tärminolog,in inom ett par
utdöende, starkt lokalt begränsade yrken: inom laggkärlstillvärkningen i Landvetters sn ock tjärbränningen i Härryda
sn. Dessutom ha i sistnämnda sn anteckningar efter en gammal meddelare gjorts om varggarn ock vargfångst.
Ett försök att få en del av de äldsta ock pålitligaste bygdemeddelarna att ytterligare medvärka till slutkompletteringen
av dialektmaterialet genom att efter anvisning direkt skildra
vissa folkliga yrken o. d. har lett till så gott som intet resultat.
V.

Undervisning vid Högskolan.

Undersökningsledaren föreläser vid Högskolan läsåret 1937
—38 1 t. i veckan över Bohuslänska ortnamn ock bohuslänsk
bebyggelsehistoria.
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VI. Undersökningsledarens resor.
Undersökningsledaren deltog i mars 1937 i Stockholm i
sammanträden inom Gustav Adolfs Akademiens styrelse,
kommittén för utforskande av säterkulturen ock kommittén
för åstadkommande av en nordisk kulturatlas, 31 okt. ock
6 nov. i ytterligare sammanträden inom den sistnämnda kommittén i Uppsala, resp. Göteborg, ävensom i Gustav Adolfs
Akademiens högtidssammanträde i Göteborg sistnämnda dag.
Göteborg den 11 april 1938.
Evald LicHn.
B. Karlgren.
Johan
Vising.
Curt Weibull.
Harry Armini.
Herbert Jacobsson.
Hjalmar Lindroth.

fUsun-Ks.
Roms de personnes dans l'usage de tous les jours, de la

paroisse de Tottarp (prov. de Scanie), par I. Ingers.
Pp. 5-18.
Argot des militaires, annote dans un regiment de cavalerie
par Percy Nilsson. Pp. 19-44.
Vocabulaire pp. 29 et suiv.

Troubles religieux dans la province de Nerike, compte-rendu

par E. Herlenius. Pp. 45-60.
Paroisse de Kvistbro, åvenements de l'annee 1842.
Croyances populaires de la r6gion du lac Siljan. Reponses aux

listes de questions des Archives d'Upsal, numeros M 9,
"Destin, fortune, vengeance", et M 10, "Presages et pressentiments", de Håll Nils Mattsson. Pp. 61-83.
Il s'agit de presages et de pressentiments de bonne ou de
mauvaise fortune, du temps qu'il fera, de dESsirs magiques, de

crimes pr&lestinås, de chåtiments divins, d'une mort prematuree
— enfin de toutes sortes de superstitions des paysans, majs
aussi d'experiences et de sagesse, exprimees dans le vieux
patois du pays et formulees souvent dans des locutions proverbiales.

Recherches sur les dialectes et les traditions populaires de la
Suåde, dirigees par les Archives d'Upsala, pendant l'annee

budgetaire 1936-1937. Compte-rendu par H. Geijer.
Pp. 85-140.
Administration, economie, employ6s. Allocations de la
part de retat en tout 133,993 cour., recettes d'autres cötes
ayant peu d'importance. Accroissement des collections:
env. 46,250 fiches de mots; env. 18,500 feuilles contenant des
textes ou des descriptions "monographiques"; plus de 700
feuilles contenant des exposå de grammaire; 850 feuilles de
dessins; 209 photographies et 321 plaques de grammophone.
Visites plus de 3,000. Pretes å d'autres archives ou å
des particuliers 1,339 numeros, dont la plupart des mann11 Sv. landsmål 1937
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scrits. Travaux en train: catalogues de mots et de choses;
questionnaires; recherches de dialectes se rapportant ou au tout
le territoire o se parlent des dialectes suedois ou å certaines
provinces (Dalekarlie, Vestmanland, Vestrogotie). Parmi ceux-la
des recherches sur les noms du betail, sur les chalets et
påturages d'ete; sur la distribution de certaines conjonctions et
prepositions dans les patois et la langue de tous les jours etc.;
preparations d'un atlas. Voyages dans 14 provinces de la
Suede et parmi les habitants suedois de rEsthonie, par N explorateurs. Correspondents dans les provinces. Recettes et
depenses.

Recherches sur les dialectes populaires, diriOes par les Archives
de Lund, pendant l'annhe budg6taire 1936-1937. Compterendu par G. Hedström. Pp. 141-153.
Organisation, economie, administration. Allocations de
la part de retat en tout 34,450 cour. Employes et ocupations. Accroissement: 6 cahiers in 8:o, 124 feuilles in fol., 3,589
feuilles in 4:o, 46 feuilles in 8:o, 68,000 fiches de mots in 16:0;
18 plaques de grammophone. Travaux dans les archives,
utilisation des materiaux. Geographie des dialectes; edition
du dictionnaire de Peterson. Quåtes dans les provinces
meridionales de la Suede (Scanie, Blekinge, Halland, Småland). Reponses aux questionnaires 176. Tableau de recettes et depenses.

L'Institut de recherches sur les noms de Rens et les dialectes
populaires å l'Ecole de hautes etudes å Gotembourg.
Compte-rendu par Hj. Lindroth. Pp. 155-160.
Organisation, employes, sessions du comit6. Economie:
allocations de retat 7,500 cour., d'autres sources 8,400 cour.
Accroissement des archives. Travaux dans les archives:
suite du grand ouvrage traitant les noms de lieux de Bohuslän.
Voyages et ceuvre du directeur.

Innehållsförteckning.
Titelblad.
Personbeteckningar i en Skänesocken. Av Ingemar Ingers S. 5
Med ledning av frågelista "Personerna i gården ock i byn",
från Tottarps sn i Skåne.

Militärslang vid Kungl. Skänska kavalleriregementet, Hälsingborg. Av Percy Nilsson
19
En utredning om slangen i volontär- ock beväringsspråket
från vintern 1936-37. Litteraturförteckning s. 27. Ordlista
s. 29, visor ock historier s. 43, posts instruktion s. 44.

Religionskriget i Kvistbro. Av Emil Herleniu.s

45

Från väckelserörelsen i Närke på 1800-talet.

Från Siljansbygdens andliga värld. Av Håll Nils Mattsson
61
Ödestro s. 61, Lycka ock trivsel, tur ock slump, visa
igän s. 66, Guds rådslut, vedergällning s. 69, varsel ock
vård s. 71, från Sollerön i Dalarne. Svar på Landsmålsarkivets i Uppsala frågelistor M 9 ock M 10.
Undersökning av svenska dialekter ock folkminnen. Landsmålsarkivets i Uppsala årsberättelse 1936-1937. Av

H. Geijer
Förvaltning, ekonomi ock personal: statsanslag sammanlagt 133,993 kr.; övriga anslag av mindre betydelse.
Samlingarnas tillväxt ock användning: lexikaliska ordsamlingar omkr. 46,250 bl.; monografiska uppteckningar ock
skildringar ung. 18,500 bl.; grammatiska uppteckningar mer
än 700 bl.; 850 teckningar; 209 fotografier; 321 grammofonskivor. Antalet besök mer än 3,000; utlånade nummer,
huvudsakligen manuskript, 1,339. Ark ivarbeten ock materialets be a rb e t n i n g : realkatalog; frågelistor; undersökningar gällande antingen hela det svenskspråkiga området
eller också vissa landskap (Dalarna, Västmanland, Västergötland). Bland de förra märkas undersökningar om husdjursnamn, fäbodväsendet, utbredningen av vissa konjunktioner ock prepositioner i dialekterna ock vardagsspråket etc.;
förberedande arbeten för täxtutgivning samt för atlas. Resor i 14 svenska landskap samt bland den svenska befolkningen i Estland av 36 personer. Ortsmeddelare. Inkomster ock utgifter.
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Årsberättelse från landsmålsundersökningarna i Lund 1936
141
—1937. Av G-. Hedström
Organisation, ekonomi, förvaltning: statsanslag 19,450
kr. (varav 9,450 kr. utgjort avlöning åt föreståndaren); lotterimedel 15,000 kr. Personal ock tjänstgöringsförhållanden. Samlingarnas tillväxt, uppställning ock
vård: under året ha tillkommit 6 h. 8:o, 124 bl. folio,
3,589 bl. 4:o, 46 bl. 8:o, omkr. 68,000 bl. 16:o ock 18 grammofonskivor. Katalogisering ock registrering ha fortgått efter
samma grunder som föregående år. Arkivarbeten, rnaterialets bearbetning ock tryckning: dialektgeografiska undersökningen ock ordboken över Vallda-målet i Halland ha fortsatts. Insamlingsarbetet: på den ordgeografiska frågelistan ha svar erhållits från 24 orter; på övriga
frågelistor ha 152 svar inkommit. Redogörelse lämnas härad
för härad över undersökningarna i 4 landskap. Inkomster
ock utgifter i detalj.
Årsberättelse från Institutet för ortnamns- ock dialektforskning vid Göteborgs högskola febr. 1937—april 1938. Av
155
Hj. Lindroth
Organisation, val, antal sammanträden. Ekonomi:
lotterimedel för dialektforskning 6,000 kr.. för ortnamnsforskning 1,500 kr. Understöd från institutioner ock enskilda 8,400 kr. Arkiv. Utförda ock igångsatta arbeten: fortsatt arbete på 5:e delen av OGB samt på den
bohuslänska ordboken. Namngranskning för Ekonomiska
kartvärkets räkning. Ledarens undervisning ock resor.
161
Resumés
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Till årgång 194 höra som bilagor:
Gammal kort s4velse i Västerdalmålen, av Nils Sjödahl,
s. 97-146 (B. 34, n:r 220).
Sagor, sägner, legender, äventyr ock skildringar av folkets
levnadssätt (III: 2, s. 113-224, n:r 221).
Nyländsk syntax, av Gudrun Lundström, s. 1-96 (n:r
222).
För årg. 1937 har tidskriften av allmänna medel uppburit
understöd med 5,400. kr.; för III: 2 dessutom särskilt understöd å 2,000 kr. — Argångens utgivning har fördröjts genom
typografstrejken.

Ordbok över Valldamälet, av P. N. Peterson. 1-3 h. Lund
1935-37. Gleerups förlag. Sp. 1-480 jämte provis. förord. Stor 8:0. Pris tills. 10 kr.
Ett livsvärk av en Hallandsbonde, 1932 lönat med doktorsvärdighet av Fil, fakulteten i Uppsala.
Med vår kunskap om Hallands folkmål ock folkliv är det synnerligen väl beställt. Först ha vi ryttmästare P. v. Möllers "Ordbok
öfver halländska landskapsmålet" 1858 med en inledning på 21 sidor.
Det är i sitt slag det viktigaste arbete, som före 1870-talet utkommit efter Hofs "Dialectus Vestrogothica" från 1772. Möller känner
till alla viktigare arbeten om norska, danska, tyska ock engelska
folkmål, som då funnos, känner till Groths ock Hebels dialektdiktning. Han identifierar våra supradentaler i r- ock k-förbindelser med
sanskrits "cerebraler". Hans arbete står betydligt över allt vad
vid den tiden sett dagen om svenska folkmål i landskaps-, häradsock sockenbeskrivningar samt akademiska avhandlingar. Så ha vi
Bondesons "Halländska sagor" (1880), det mästa i Vessigemål
(Årstads här.), med noggrann uttalsbeteckning, samt hans på dialektfärgat riksspråk avfattade skildringar ur folklivet. Statsrådet
E. Wigforss ljudlära i "Södra Hallands folkmål" 1913-18 (förnämligast rörande målen i de två sydligaste häraderna, Hök ock
Tönnersjö) hör både till omfång ock innehåll till det allra bästa,
som vetenskapen har att bjuda på, den står på höjdpunkten av
samtidens vetenskap. I ordboksväg ha vi slutligen efter Möller folkskollärare J. Kalhns "Ordbok över Fageredsmålet" (1923), ett
duktigt arbete i sin art, ock Petersons under utgivning varande
ordbok.
Genom Halland går från öster till väster gränsen mellan sydskandinaviska (närmast skånska) mål ock götamål, i samma skiftning som Bohuslän företer (pik> bdg): huvudsakligen så att Fjäre,
Viske ock Himle samt en del av Faurås härader i norr höra till
den senare gruppen. Orsaken till den olika utvecklingen kan
knappast sökas i samfärdseln, som i äldre tider följde floddalarna:
av de större floderna komma endast Lagan ock Nissan från södra
Småland, ock språkgränsen går långt norr om dessa floddalar.
Snarare kan skillnaden sökas i politisk-administrativa förhållanden,
vilka i sin ordning ha Ätran som gräns. Visserligen hade Halland,
med ungefär samma gränser som nuv. Hallands län, i äldre tider
gemensamt landsting (1 Getinge, Halmstads här.) ock framställes i
Valdemar II:s jordebok som ett landskap. Men fr. o. m. mitten
av 1200-talet hörde norra ock södra Halland för det mästa under
olika länsherrar (n. Halland hörde en tid till Norge). Dock sammanfaller gränsen mellan "nörre Halland" (Faurås, Himle, Viske ock
Fjäre här.) ock "Söndra Halland" fr. o. m. Årstads h., ej fullt med
språkgränsen. Möllers språkprov från Faurås har götamål, så även
Fagered långt i nor; ä andra sidan ha veterligen Vinbärg, Ljungby
ock Morup i sydväst sydsvenskt mål, så att Ätran i sitt nedre lopp

kan anses utgöra gräns (men de tre socknarna höra till Halmstads
fögderi söderut). Bondesons ock Wigforss' arbeten tillhöra alla den
sydsvenska gruppen, KaMns ock Petersons den norra (Vallda ligger
i Fjäre här., närmaste staden är Kongsbacka).
Patrik Nehede Peterson, f.1854, sysslade redan i unga år med främmande språk. Under sin kurs 1880-81 vid Katrinebärgs folkhögskola
bildade han där en landsmålsförening. Ett tidningsupprop om landsmålsföreningarna i Uppsala ingav honom tanken att anteckna egendomliga ord i hans eget mäl. Nu omfattar materialet omkr.
36,000 ordlappar, huvudsakligen härstammande frän 1870-80-talen.
Arbetet skall utkomma i 40-50 häften: Att dömma efter de
tre första häftena bör ordboken i sin helhet komma att innehålla omkr. 12,000 grundord jämte en mängd sammansätningar.
Som uppslagsord brukas riksspråk med reformstavning. Foltkmålets
ord ock talesätt (arbetet är rikt på sådana) återgivas med landsmålsalfabet. Ordboken skiljer ej på främre ock bakre "gutturaler"
— det må så vara, men det är dålig smak att ha främre g ock
bakre g. Man borde naturligtvis ha antingen g ock V eller g
ock g, alltså vg eller gg, men icke gg. Slutredaktionen värkställes av Lunds landsmålsarkiv.

UPPSALA 1938
APPELBERGS BOKTRYCKERIAKTIEBOLAG

