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Efterskrift 
till hittills utgivna delar av 

Svenska landsmål ock Svenskt folkliv. 
Med anledning av professor J. A. Lundells död. 

Av HERMAN GEIJER. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3  Bokstaven B i signeringarna B. 1, B. 2 etc, har stundom uppfattats 
som förkortning av ordet bihan g, en uppfattning för vilken man velat 
finna ett stöd, som dock är mera skenbart än verkligt, i vissa uttrycks-
sätt hos redaktören själv. B-serien bör emellertid strängt skiljas från 
vad som från början kallats bihangsserien (Bih. I etc.), varom se nedan. 

2 
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B-serien utgjorde ett självständigt helt, i regel ett arbete av 
e n författare, men en och annan gång ett kollektivt arbete, då 
flera författare gemensamt skrivit en bok. Slutligen ha ut-
givits särskilda häften, som ägnats åt fortsättandet och avslu-
tandet av sådana oavslutade arbeten, större och smärre, vilkas 
publicering påbörjats före 1904. Båda slagen »bilagor» ut-
kommo parallellt, ofta styckevis, med långvariga uppehåll 
innan avslutningen av ett arbete i B-serien eller av ett annat 
äldre arbete kom. 

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

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

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

Meningen hade varit att på titelbladet till varje band, skulle, 
när bandet var avslutat, kunna utsättas en sammanfattande 
beteckning för hela bandets innehåll såsom exempelvis beteck- 
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ningen »Dalmål» på det 1926 avslutade hand IV. När ban-
den avslutades, kunde emellertid gång på gång titelbladets 
sammanfattande beteckning ej bli någon annan än ordet 
»Blandat». Av de 8 ovannämnda band, som förelåg° avslutade 
år 1904, var det endast 3, vilka titelblad visade något annat 
beteclmingsord, och det sammanfattande ordet hade i dessa 
tre fall blivit mycket svävande, nämligen »Täxt» på banden V 
och VII och »Gramm.» på band VI. Ordet »täxt» på de två 
förstnämnda bandens titelblad har tagits i så vid betydelse, att 
därunder innefattades sådana skrifter som Johan Nordlanders 

,och Sven ()bergs skildringar av fäbodväsendet, Richard Berg-
ströms och Lundells egna levnadsteckningar över bortgångna 
folklarister m. m., som ej består av texter i vanlig mening. 

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

Vad som nu (våren 1940) återstår oavslutat av A-serien är 
två hand: III och IX. Intetdera av dessa båda band står emel-
lertid nu så hopplöst långt ifrån sin fullbordan sam det länge 
sett ut. Huvudparten av III: 2 är avsedd att i ett rikhaltigt ur-
val publicera de gamla landsmålsföreningarnas från 1870-
talet och närmast följande årtionden härrörande uppteck-
ningar på dialekt från alla delar av det svenska språkområdet, 
så vitt de kunna hänföras till de i rubriken nämnda ämnes- 
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grupperna »Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar 
av folkets levnadssätt på landsmål». Av III: 2 hade år 1904 
endast utgivits s. 1-48 (häftet 1881: E). S. 49-112 kom i 
häftet 1923: 2. Efter ett nytt långt uppehåll kom i häftet 
1937: 2 s. 113-224. Sistnämnda häfte utgavs med stöd av ett 
särskilt bidrag ur lärda verksanslaget, som beviljats Manne 
Eriksson för fullföljande av denna betydelsefulla textedition. 
Hittills för detta särskilda ändamål beviljat anslag räcker till 
ytterligare ett häfte, ägnat åt södra Svealand och norra Göta-
land. Detta häfte beräknas för årgången 1940. Om tillräck-
ligt anslag sedan kan erhållas, följer återstoden, södra Göta-
land, ett av de närmaste åren. Härmed blir band III färdigt att 
bindas. Band IX är helt ägnat åt »Folkminnen» från Kläcke-
berga och Dörby socknar i Kalmar län av signaturerna H. och 
E. (professor Lundells systrar Hilda Lundell och Elise Zetter-
qvist, född Lundell). Av denna samling, i sitt slag en av de 
största som blivit gjorda i Sverige, hade år 1904 endast 368 
sidor hunnit utgivas. Nu har sidsiffran stigit till 729, och där-
med har subnummer A inom band IX avslutats, omfattande 
den ursprungliga huvudsamlingen. Subnummer 2 skall inne-
hålla bl. a. en mycket betydande efterskörd till samma sam-
ling. Av IX: 2 föreligger nu dels i rentryck, dels i korrektur 
något mer än 100 sidor. Vad som ytterligare återstår är ett 
förhållandevis ringa parti av texten samt register, vilket sist-
nämnda till största delen är färdigt i manuskript. 

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

Detta undantagsfall utgöres av Anton Karlgrens arbete om 
Gammalsvenskby. Härav utgavs början, s. 1-64, utan titel-
blad eller B-nummer, i häftet 162 (= 1924: 1). Det sålunda 
utgivna partiet av Karlgrens arbete innehåller i det närmaste 
hela den skildring av »land och folk», varmed författaren av-
sett att inleda ett större arbete, vari skulle ingå, närmast efter 
denna inledning, en kortfattad grammatisk översikt över by-
bornas svenska dialekt och slutligen en ordbok över samma 
dialekt, alltsammans utarbetat på grundval av de studier för-
fattaren gjort under vistelse i Gammalsvenskby i Ryssland 
1904-1905. Bybornas invandring till. Sverige 1929 gav an-
ledning till att Karlgrens inledning till den tilltänkta större 
boken då utgavs i en helt liten sep,aratupplaga, med en efter-
skrift av Nils Tiberg, som vid denna tid, enligt överenskom-
melse med å ena sidan Karlgren, å andra sidan Landsmåls-
arkivets ledning, börjat arbeta på att föra det avbrutna verket 
vidare. Han anknöt därvid, utom till Karlgrens ovannämnda 
arbete, även till egna samlingar från Gammalsvenskbykolo-
niens stamort på Dagön i Estland. Den år 1929 utgivna sepa 
ratupplagan innehöll utöver de 64 sidor, vilka ingått i tidskrif-
ten 192,4, även s. 65 och därmed slutet av Karlgrens ursprung-
liga inledning. På titelbladet till denna separatupplaga hade 
rednktören satt beteckningen B. 27. Separatupplagan betrak-
tades emellertid som ett provisorium, och arbetet har fram-
gent förblivit oavslutat i tidskriften, så länge han redigerat 
densamma. Bland hans papper fanns emellertid allt som hade 
samband med Karlgrens arbete om Gammalsvenskby, där-
ibland gamla korrektur till s. 66-94 (grammatiken) samman-
ställt på ett sätt, som tyder på att han avsett att söka få ar- 
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betet avslutat i tidskriften med uteslutande av den avbrutna 
ordboken. Möjligen har begränsningen tänkts kunna gå 
längre, så att grammatiken tills vidare lämnats därhän. 

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

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

Äldst bland dem är Erik Noreen, Ärtemarksmålets ljudlära 
I, varav s. 1-114 ingått i tidskriftshäftet 139 (1917: 3), under 
det s. 115-162 hittills endast föreligga i disputationsupplagan. 
Det åttonde arket (s. 115— 130) ligger rentryckt i planark hos 
tryckeriet, och återstoden (s. 131-162) står ännu uppsatt och 
väntar på att utgivas i tidskriften. Redaktören synes emeller-
tid ej ha velat betrakta detta arbete som färdigt förrän det 
kunde kompletteras med åtminstone något av vad som väntats 
skola komma att utgöra del II samt ett alfabetiskt ordregister. 
Men om nu det målet för tidskriftens fortsättning skall upp-
ställas och genomföras, att tidskriften, så vitt det låter förena 
sig med dess resurser och med dess ändamål i övrigt, skall 
söka inom kort tid och inom ramen av disponibla medel bringa 
varje särskild oavslutad skrift till avslutning, då kan nödvän-
digheten kräva att kompletteringsplanerna och kanske även 
registerplanen uppgives, så allt som kan göras inskränker sig 
till att i tidskriften intaga den del av disputationsupplagan 
som ännu ej influtit där. Om ock när avhandlingen kan fort-
sättas, får det ske i form av en fristående skrift i tidskriftens 
B-serie med särskilt nummer. 

1  Uppräknade i Liljefors register.  s. 25 f. med undantag av A. Karl-
grens arbete om Gammalsvenskby, som ju i separatupplaga fått en 
provisorisk avslutning och signeringsnumret B. 27. 
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Näst äldst bland de tre oavslutade ,disputationsavhand-

lingarna i B-serien är A. Vestlund, Medelpads folkmål I, varav 
s. 1-130 ingingo i h. 160 (1923: 4), under det s. 131-138 
hittills endast föreligga i disputationsupplagan. Disputations-
upplagans innehåll utgöres av en synnerligen utförlig och 
grundlig utredning om medelpadsmålens förhållande till om-
givande landskaps dialekter, upptagande hälften av bokens 
utrymme, men stannar vid första avsnittet av kapitlet »vo-
kaler i tryckstark ställning». Ur ljudhistorisk synpunkt be-
handlas utvecklingen av fornspråkets a-vokal, när denna 
vokal var kort, men ingenting mer. I manuskript har för-
fattaren utarbetat en ej ringa del av fortsättningen. 

Likartat är förhållandet med den tredje av de ifrågavarande 
oavslutade akademiska avhandlingarna: P. Envalls Dala-
bergslagsmålet, varav s. 1-160 ingingo i tidskriftshäftet 192 
(1930: 4), under det s. och 161-282 hittills blott före- 
ligga i disputationsupplagan. Ehuru Envalls avhandling var-
ken såsom Noreens och Vestlunds genom siffran I på titel-
bladet eller genom några uttalanden i förordet ställt någon 
fortsättning i utsikt, är dock avhandlingen själv så uppbyggd, 
att den kräver åtminstone någon fortsättning för att motsvara 
sin egen titel och läsarens naturliga förväntan. Efter ett helt 
kort inledningskapitel av historiskt innehåll (kap. I) följer ett 
större kapitel, där författaren går in på frågan om dala-bergs-
lagsmålets uppkomst (kap. II). Härpå följer ett mycket ut-
förligt kapitel om accent och kvantitet (kap. III) och sedan ett 
ävenledes mycket brett upplagt kapitel om vokalerna i nu-
varande dala-bergslagsmål (kap. IV), men av sistnämnda ka-
pitel finns i avhandlingen endast avdelning A »vokalerna i 
stamstavelser». Återstoden av detta kapitel liksom alla övriga 
kapitel, som borde väntas för att avhandlingen skulle fullt 
motsvara sin titel och sin uppläggning, saknas ännu. Detta 
gäller disputationsupplagan. I tidskriftsupplagan ter sig situa-
tionen ännu ogynnsammare. I denna upplaga avbrytes fram-
ställningen nämligen mitt i det parti, som handlar om den 
första vokalen: a. Författaren har emellertid, därtill gång 
efter annan uppmanad och uppmuntrad av tidskriftens out- 
3 
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tröttligt intresserade redaktör, arbetat på fortsättningen av 
sin avhandling. 

Inom förhållandevis nära räckvidd torde vi kunna räkna 
med avslutning utan beskärning av författarens grundläg-
gande plan i fråga om en annan i det följande närmare om-
talad bok, nämligen E. Linda.rholms Signelser och besvär-
jelser i medeltid och nytid, varav s. 1-96 utgavs i h. 176 
(1927: 2), s. 97-256 i h. 185 (1929: 2). I bilaga till årgången 
1939 följer nu, enligt längesedan träffade dispositioner, hela 
återstoden av detta arbete, som förelåg dels i korrektur, dels 
i rentryck vid professor Lundells frånfälle. Endast registret 
har tillagts jämte resumé och titelblad med nummerbeteck-
ningen B. 41 (1939: 2). 

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

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

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

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

För att få någon möjlighet till avslutning inom överskåd-
lig tid av oavslutade delar av tidskriften blir det oundvikligt 
ej blott att beskära flera stora publiceringsplaner, utan också 
att i en rad fall uppgiva den ursprungliga principen, enligt vil-
ken fortsättningsarbeten alltid skulle publiceras på sådant sätt, 
att de särskilda delarna därav kunde bindas tillsammans med 
fortlöpande paginering. Även under äldre tider har det emel-
lertid förekommit att denna princip åsidosatts. Som ett så-
dant fall torde det få räknas då A. Schagerströms Ordlista över 
Vätömålet i Roslagen år 1889 publicerades i band X, ehuru 
denna ordlista utgjorde avslutningen av samme författares 
1882-1884 i band II publicerade grammatik över samma mål, 
och från senare tid kan bl. a. anföras det exemplet att E. Lin-
derholms arbete Nordisk magi I, som trycktes i landsmålstid-
skriften år 1918 såsom B. 20, ej avvaktade sin fortsättning, 
innan den fick titelblad och nummer. Det sålunda avbrutna 
arbetet, som utgjorde en första del, ägnad åt »Urnordisk magi», 
återupptogs, ehuru med begränsad planläggning, då den ovan 
(s. 16) omtalade samlingen Signelser och besvärjelser från 
medeltid och nytid år 1927 började utgivas. 

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

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

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

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

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

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

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

Det bör i detta sammanhang också framhållas att Lundell 
i flera fall, då han avstod från sin en gång hysta plan på 
publicering av ett arbete i tidskriften, själv medverkade till 
att samma eller motsvarande arbete utfördes genom någon 
annan och att för dess tryckning utverkades särskilt understöd. 
Ett sådant fall är den ovan omtalade bibliografi, som nu ut-
arbetats av Roland Liljefors och som motsvarar ett parti i 
Lundens ovan omtalade begynnelser till en mer omfattande 
bibliografi. 
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Sista gången ett fortsättningsarbete, beräknat för längre tid 

än ett par år började publiceras i landsmålsskriften, var 1931, 
då han redan vax 80 år gammal. Planen till det ifrågavarande 
arbetet (Personnamn i vardagslag) var emellertid ingen nyhet 
då, utan hade, på ett för honom karakteristiskt sätt, legat och 
grott i flera årtionden. När annat kom emellan, som fram-
trädde med anspråk på att behandlas som mer brådskande 
publiceringsangelägenheter, t. ex. en disputations- eller speci-
mineringsavhandling, fick planen på personnamnen stå till-
baka. Men han släppte ej gärna en plan, utan bidade ett nytt 
tillfälle, samtidigt hållande fast vid en mängd olika uppslag 
och tanketrådar. Han levde som om han hade haft en oöver-
skådligt lång framtid framför sig, fastän han naturligtvis in-
såg att han ej kunde hinna allt. I den i början av denna efter-
skrift citerade uppsats, varmed Lundell inledde landsmålstid-
skriftens tjugusjätte årgång, finnas några ord som här må an-
föras: »Huru lång den nya serien blir, det beror på tid och 
hälsa», varpå följer denna rad: »Vit w summa brevis spem 
vetat inchoare longam». Det är betecknande för honom att 
detta tycks vara citerat ur minnet, utan att han ansett sig 
behöva slå upp stället. Vore citatet ej gjort ur minnet, skulle 
säkerligen ej ett ord ha borttappats, som i originalet (Horatius, 
Carminum liber I, 4: 15) fyller ut den fjärde versfoten och 
uppbär en stark tonvikt inom densamma: »Vite summa brevis 
spem nos vetat inchoare longam». Rytmen faller sönder i och 
med borttappandet av detta ord, men meningen står kvar. 
Meningen var starkare rotfäst i hans minne än rytmen. 

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

Under den tid, som gått sedan Lundell år 1904 skrev denna 
uppsats, har han utgivit 36 nya årgångar av denna sin tidskrift. 
Dessa 36 årgångars sammanlagda sidtal har stigit till omkring 
17,650 (tabeller, planscher och kartor oräknade). De före- 
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gående 25 årgångarnas sammanlagda sidtal uppgår till om-
kring 11,070, vilket tillsammans med nyssnämnda sidtal ger en 
summa av över 28,700 sidor för hela tiden från 1878 till och 
med 1938. Om därtill lägges årgången för 1939, stiger det to-
tala sidantalet för vad han ensam redigerat betydligt över 
30,000. Dessa nakna siffror vittna på sitt lättfattliga sätt där-
om att det varit ett företag av osedvanliga mått, som Lundell 
grundat och dirigerat. Ett närmare inträngande i tidskriftens 
helt eller delvis förverkligade planer, dess skaplynne och dess 
betydelse för samtiden och framtiden ger en fördjupning av 
bilden, som rättvisan kräver. 

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

Namnteckningarna under adressen ha beledsagats av föl-
jande, inom parentes tillagda ord »medredaktörer till namnet». 
Bakom de sista orden och ej blott bakom dem skönje,s känslan 
av att tidskriften var ett personligt Verk av en huvudredaktör, 
som tagit arbetsbördan och avgörandet på sig ensam eller 
nästan ensam, i alla händelser mer än väntat varit. Att söka 
göra egna uppfattningssätt i frågor rörande redigerandet gäl- 
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lande gent emot huvudredaktören har tydligen den ena gången 
efter den andra visat sig lönlöst, men det hade också visat 
sig att just denna personliga insats, buren av hans vittfam-
nande ideal, hans oräddhet och oberoende, varit en oumbärlig 
förutsättning för den enastående resning, som tidskriften från 
början fått och i stort sett bevarat, trots allt. Hade redaktören 
varit någon annan, som velat hålla sig närmare till äldre, 
stillfärdigare intentioner inom föreningarna, när det gällde att 
grundlägga företaget, så hade vårt land sannolikt fått en lands-
målstidskrift av dvärgartad natur, jämförd med den för sin 
tid överraskande tidskrift som Lundell hade djärvheten fram-
träda med. Och hade, när det gällde fullföljandet av verket, 
redaktören varit en man, som noga aktat sig för att taga några 
risker, en man som ej kunnat eller velat gå emot strömmen 
eller varit rädd för att sträcka ut fötterna längre än skinn-
fällen. räckte, då hade tidskriften kunnat bli mer regelbunden 
och mer lik folk mest, men på samma gång hade den också 
_blivit mera efemär, mindre innehållsrik och mångsidig och 
säkerligen också mindre använd än den varit och är. Som den 
nu blivit, är den, även vad de äldsta delarna beträffar, en stän-
digt anlitad källa. Den torde också vara Sveriges största tid-
skrift vad hela det humanistiska vetenskapsområdet beträffar 
och vad dess särskilda ämnesområden beträffar är det svårt att 
någonstädes finna ett motstycke. Ej heller torde det någonsin 
ha funnits en redaktör för en vetenskaplig tidskrift i Sverige, 
som i samma mån som Lundell offrat arbete och pengar på 
sin tidskrift. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En princip, som ända från början konsekvent fastbållits, 
har varit den att aldrig använda kursiv stilsort annat än i 
landsmålsalfabetet. Anledningen härtill har uppenbarligen 
varit den, att härigenom skulle förebyggas varje möjlighet till 
tvekan om en bokstav vore att uppfatta i den preciserade be-
tydelse, som landsmålsalfabetets bokstäver ha, eller i den jäm-
förelsevis vaga och växlande betydelse, vari den allmänna 
skriftens bokstäver kunna användas, t. ex. om  e vore att upp-
fatta landsmålsalfabetets preciserade betydelse av »spetsig» 
e-vokal eller på sådant friare sätt, som kan förekomma i fråga 
om motsvarande bokstav i allmän skrift. Konsekvensen av 
denna stränga begränsning av kursivstilens användning blev 
givetvis ökad stilblandning. S. k. 4yptienne blev redan i Lun-
dens grundläggande avhandling om landsmålsalfabetet i tid-
skriftens första hand principiellt använd för sådana ord eller 
bokstäver, som skulle genom särskild stilsort särhållas från 
,brödstilen», men icke finge tryckas med kursiv. Den äldre 
tidens 4typtienne, sedd mot bakgrund av den art antikvasnitt, 
som då var tidskriftens normala brödstil, gjorde ett vackrare 
och diskretare intryck än det slags halvfeta typer (joniska), 
som till följd av modets växlingar nu blivit vanliga som er:-
sättare för den första tidens 4yptienne. I den tid, som kom-
mer, kan det bli vanskligt att i allo upprätthålla den stånd- 
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punkt i fråga om valet av stilsorter liksom i andra frågor rö-
rande yttre skick som varit Lundells. Detta gäller bl. a. för-
kortningssystemet, som han ensam torde ha fullt behärskat 
och som han i det längsta sökte konsekvent genomföra överallt. 

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

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

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

I början synes försäljningen ha inbragt mycket mer än 
sedermera. På de subskriptionslistor som utsändes i mars 
1878 tyckes programmet, prydligt skrivet i flera exemplar med 
redaktörens egen hand, ha väckt allmän genklang, och priset, 
som då var satt till kr. 2: 50 för årgång, avskräckte ej de 
många fattiga studenter, som skyndade sig att subskribera. 
De tre första årgångarna, som tillsammans bildade band I, 
blevo hastigt slutsålda och betingade redan tidigt på 1880-talet 
det för den tiden höga priset av 10 kronor i antikvariaten. 
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Vad som sedermera särskilt bidrog till att tillströmningen av 
nya prenumeranter förminskades och att många förutvarande 
så småningom drogo sig tillbaka torde ha varit den i det före-
gående närmare omtalade utgivningsprincipen, till följd varav 
tidskriften tedde sig oöverskådlig och ohanterlig med de många 
häftena, som ej kunde bindas i väntan på avslutandet av oav-
slutade bidrag. Nytillträdande prenumeranter funno det be-
svärligt, stundom omöjligt att skaffa sig ej blott hela tidskriften 
i komplett skick, utan också början av särskilda fortsättnings-
arbeten, som kunde vara av intresse för dem. 

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

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

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

Att nu fylla luckorna får ej uppfattas som tidskriftens allt 
dominerande mål för de närmaste åren, då det vore detsamma 
som att blockera tidskriftens utrymme, så att ingenting nytt 
kunde slippa fram, undantagandes i form av små uppsatser i 
årgångshäftena. Och att fylla luckorna enligt de planer, som 
författaren och redaktören för länge sedan ha tänkt sig — det 
är en omöjlighet. Lika tydlig som angelägenheten av tidskrif-
tens fortsättning gör sig kännbar, lika tydligt är det att tid-
skriftens program för den närmaste fortsättningen måste inne-
bära en förändring och att denna förändring måste bli ganska 
djupt ingripande. 
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Den in i det sista verksamme redaktörens vilja och verk 
här tillbörligen respekteras även under den situation, som nu 
är inne, då mycket måste bli annorlunda än han i livstiden 
planerat och annorlunda än han brukade vilja ha det. Hans 
syften och tankar måste frångås i många stycken. Men där 
det är möjligt och för saken tjänligt, där bör hans personliga 
arbete fullföljas, låt vara att det ej kan bli en fullständig mot-
svarighet till hans planer. Hans plats kan inte fyllas. Ingen 
nu levande torde så lätt gripa sig an med stort anlagda verk 
som han gjorde. Ingen känner till tidskriftens omfattande nät 
av arbeten så som dess första ledare. Upplysningar, som han 
kunde ha givit och som han säkert skulle ha givit, om det 
ej blivit för sent, stå nu ej att få. Ingen torde heller hädan-
efter komma att finnas som kan göra vad han i förvånansvärd 
utsträckning gjorde: av egna medel täcka tidskriftens utgifts-
behov, när dess inkomster av anslag, av tillfälliga understöd 
och av försäljning ej räckte till. Tidskriften måste inskränka 
sig. Och dock vore det just nu, vid övergången till en ny 
period, av synnerlig vikt att genom påskyndad och utvidgad 
utgivning av tidskriftens häften så snart som möjligt avverka 
de stora utgivningsrestantier, som påvila densamma från tidi-
gare perioder. Hur stora besparingar än må kunna göras ge-
nom minskning av korrekturkostnaderna och genom beskär-
ning av planerna, så kan dock ej ensamt på dylik väg upp-
nås ett resultat, som motsvarade detta behov. Utgivningsrestan-
tierna å ena sidan, nya publiceringskrav å andra sidan göra den 
närmaste framtiden till ett problem, för vars fullt tillfreds-
ställande lösning en väsentlig ökning av disponibla medel vore 
nödvändig. Utsikterna till dylik ökning äro för närvarande ej 
ljusa. Vad som kan göras måste emellertid göras även nu, 
och hoppet måste bevaras i det längsta. 

Årgången för 1939, som härmed utgives, var, såsom inled-
ningsvis nämndes, till större delen nära färcligredigerad av 
professor Lundell, innan hans arbete avbröts genom döden. 
Förhållandet mellan det skick, vari denna årgång nu före-
ligger, och hans plan för densamma är följande. 
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Av de i årgångshäftet ingående uppsatserna har endast denna 
efterskrift till de föregående årgångarna tillkommit efter hans 
död. Andra förelåg° i korrektur, men ej alla voro definitivt 
avsedda för detta årgångshäfte. Vad beträffar Thorvald Jons-
sons•  uppsats om fisket på Kållandsö, som avslutar årgångs-
häftet för 1939, tyder allt på att det varit redaktörens avsikt 
att placera densamma i B-serien, varvid i planen också ingått 
att dess omfång skulle utökas genom tillägg av en ordlista till 
denna fiskebeskrivning. Att denna ordlista nu indragits är en 
besparingsåtgärd. En sådan är det också som gör att de sed-
vanliga årsberättelserna från landsmålsarkiven i Uppsala, 
Lund och Göteborg denna gång ej bli tryckta. 

Av bilagorna är det i denna årgång endast en, som först 
under året 1939 inkommit till redaktionen, nämligen J. Ejde-
starns arbete om folkseder, knutna till våren (B. 40).1  Arets 
övriga bilagor äro samtliga ägnade åt fortsättning och avslut-
ning av sådana för B-serien avsedda arbeten, som påbörjats i 
tidigare årgångar, men hittills sakna ej blott sina avslutande 
partier, utan också titelblad och nummer.' 

Utanför B-serien och dess numrering kommer en ny bilaga, 
nämligen R. Liljefors ovan omtalade register till årgångarna 
1878-1938, för vilket sistnämnda arbete dock en särskild av-
gift av 3 kr. måste upptagas. Hans arbete är utgivet med sär-
skilt statsanslag, som dock ej räckt till att helt täcka tryck-
ningskostnaderna. Den anordning, enligt vilken Liljefors re-
gister skulle följa 1939 års årgång utan att inräknas i B-serien 
eller i prenumerationspriset var redan längesedan planerad av 
professor Lundell. 

Det synes ha varit Lundens avsikt att i 1940 års årgång 
utgiva ett fortsättningshäfte till vartdera av banden III och 
IX i A-serien samt därjämte ett begynnelsehäfte till en ny 

1  Som ovan nämnts, har ett annat nytt arbete, som redaktören synes 
ha avsett skola bilda ett nummer i B-serien, nämligen Thorvald Jons-
son; redogörelse för fisket vid Kållandsö, överflyttats till årgångshäftet, 
vilket innebär en liten besparing. 

2  Om B. 27 (A. Karlgrens Gammalsvenskby) se ovan s. 12 f. Om B. 41 
(E. Linderholms Signelser etc.) se ovan s. 16 och 19. 
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del av B-serien: Herbert Gustavsons disputationsavhandling 
om gutamålens ljudlära, som väntas utkomma i maj 1940 och 
beräknas skola omfatta omkring 300 sidor. Ingendera av de 
för 1940 års årgång påtänkta tre bilagorna kunde väntas bli 
avslutad i 1940 års årgång, enligt ursprunglig plan. Att låta 
Gustavsons avhandling utkomma i tidskriften som ett avslutat 
helt ej långt efter disputationsupplagan, vilket naturligtvis ur 
många synpunkter är bättre än den hittills vanliga splittringen 
på ett flertal, ofta av långa mellantider skilda årgångar, är 
emellertid förenat med stora svårigheter, när det gäller att 
söka få disponibla medel att räcka för tidskriftens övriga 
uppgifter. Att låta dem stå för mycket tillbaka är detsamma 
som att fördröja avvecklingen av utgivningsrestantierna. Detta 
i sin ordning försvårar situationen i flera hänseenden. 

Så vitt möjlighet gives synes dock åtminstone ett gammalt 
arbete böra avslutas i 1940 års årgång, nämligen den stora 
samlingen Folkminnen, som är avsedd att fylla band IX av 
A-serien. Återstoden av denna textsamling föreligger till allra 
största delen rentryckt, men att avsluta detta band i 1940 års 
årgång är dock ej möjligt utan en beskärning, som torde bli 
mycket ovälkommen: det blir nödvändigt att för närvarande 
utesluta registret. Detta i manuskript så gott som färdigställda 
specialregister, närmast jämförligt med registret till band VIII 
(Eva Wigström), kan måhända vid senare tillfälle utgivas som 
ett särskilt nummer i B-serien där det skulle fylla en volym på 
något mer än 100 sidor. Utom de disponibla medlens knapp-
het finns ännu en omständighet som talar för uteslutning av 
registret ur band IX, nämligen den att bandet skulle svälla 
till ett omfång av åtskilligt mer än 1,000 sidor, om registret in-
rymmes däri. Vad band III beträffar är det omöjligt att inom 
ramen av den arbetstid och de medel, som för året 1940 kunna 
disponeras, avsluta detta, men ett fortsättningshäfte, torde, 
tack vare ett särskilt understöd, kunna utgivas. 

Utan förbindelse, som det ej vore möjligt att under förhan-
denvarande omständigheter ingå, men som ett mål att efter-
sträva torde kunna uppställas att till 1945 ha alla nu oavslutade 
delar färdiga och att utgivningen sedan måtte fortgå med en- 
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dast kortvariga mellanrum mellan olika delar av sådana ar-
beten, som ej kunna utgivas som ett helt på en gång. Indel-
ningen i en serie årgångshäften, upptagande smärre bidrag, 
och en serie bilagor, upptagande större bidrag och utgörande 
fortsättning av B-serien, torde böra bibehållas. Dock torde den 
gamla indelningen av B-serien i grupper om vardera fem 
nummer, avsedda att tillsammans bilda ett band, nu böra upp-
givas. Indelningen för bindning bör bli friare och göras med 
hänsyn till att bladen ej bli för tjocka. Såsom i det före-
gående (s. 13) berörts ha också längesedan förekommit sär-
skilda fall, då man vid inbindning av tidskriften inom offent-
liga och enskilda bibliotek frångått den aav redaktionen för 
B-serien uppställda indelningsprincipen.1  Enskilda nummer 
inom B-serien eller grupper av nummer ha sålunda inbundits 
allt efter som omständigheterna tett sig, ehuru sammanfattande 
titelblad saknats för de hand, vari ingått hälften med högre 
nummer än 25. Sammanfattande titelblad äro emellertid ej på 
längden lika lätt umbärliga när det gäller B-serien som när 
det gäller årgångshäften. 'En viss gruppindelning synes böra 
underlättas genom titelbald motsvarande dem, som finnas för 
grupperna B. 1-5; B. 6-10'; B. 11-15; B. 16-20; B. 21-25, 
ehuru den undantagslösa indelningen i grupper om fem num-
mer vardera ej längre kan fasthållas. Titelblad för senare 
grupper skola nu bifogas sista bilagan till 1939 års årgång 
(1939: 4, som innehåller avslutning av B. 27), ehuru dessa 
titelblad på sina håll komma för sent. Gruppindelningen blir 
följande: B. 26-28; B. 29; B. 30-32; B. 33-35; B. 36-37; 
B. 38-40. Antalet till B-serien hörande häften, för vilka in-
bindningsanvisning och sammanfattande titelblad saknades 
efter det årgången för 1938 utkommit, utgjorde 39: Med år-
gången för 1939 följa 3 nya till B-serien hörande häften. Med 
användande av de inbindningsanvisningar och de samman-
fattande titelblad, som åtfölja årgången för 1939, kunna 32 
av de ifrågavarande inalles 42 B-häftena inbindas i 6 band. 
Antalet B-häften, som härefter återstår, blir 10. Av dessa be- 

På omslag till tidskriftshäften har denna indelningsprincip först 
framställts under rubriken »Förslag till tidskriftens bindning». 
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räknas 3 skola kunna bindas, när årgången för 1940 utkommit. 
Sistnämnda årgång beräknas skola dessutom bringa avslut-
ningen av band IX av A-serien och därmed förutsättningarna 
för inbindning av 6 gamla A-häften tillsammans med ett i 
1940 års årgång utkommande sjunde häfte. Antalet återstå-
ende, gamla A-häften blir därefter 4. De sålunda återstående 
häftena i båda serierna skola, om tillräckliga anslag erhållas, 
inom få år avverkas enligt i det föregående• skisserade be-
räkningar. 

I övrigt torde det ej vara lämpligt att nu ingå på närmare 
detaljer rörande årgången 1940, liksom ej heller att här disku-
tera planerna för därefter följande år. I alla händelser skall 
det försökas att nu lotsa tidskriften fram genom svårigheterna 
med den ledstjärnan att ej blott gamla oavslutade delar skola 
avslutas, utan också och ej i sista rummet att tidskriften måtte 
kunna tjäna som ett organ för publicering av vad som nu skri-
ves och vad som hädanefter framdrages ur gamla källor. Det 
torde vara oundvikligt att utrymmet i bilagorna under några 
år framåt blir till allra största delen taget i anspråk för av-
slutande av de hittills oavslutade delarna, men dessa år böra 
ej bli många, och även under denna övergångstid böra år-
gångshäftena till största delen kunna stå öppna för nya bidrag. 

Föreningen av gammalt med nytt liksom föreningen av 
landsmål med folkliv är från begynnelsen en grundval för 
denna tidskrift. Dess traditioner äro förpliktande både för 
dem, som nu skola handhava de redaktionella uppgifterna, 
för medarbetarna och slutligen för det svenska samhället, som 
hittills stött företaget och som enligt vad söm vid många till-
fällen och genom många vittnesgilla omdömen betygats, har 
haft heder av grundläggarens verk. 

Rättelser: 

S. 17 r. 29 står s. 16. Läs s. 14 
» 37 » 36 » s. 12 f. » s. 10 f. 
» »» 37 » s. 16 och 19. » s. 14 och 17. 
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