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Förord
Hur dagboken blev känd

Vid ett uppehåll i Vittinge sommaren 1919 för att insamla material till ett
arbete om folkmålet i det gamla Fjärdhundraland fick utgivaren höra talas
om att en gammal dagbok skulle finnas i Nässelsta, som sades vara skriven
med runor. Vid besök med anledning härav hos nämndemannen Alarik
Jansson i Nässelsta visade denne en ansenlig samling gamla handlingar, som
härstammade från hans farfar, Pehr Jansson, f 1781. Där fanns en byordning för Nässelsta från 1817, till stor del handskriven, testamenten, kontrakt, jordeboksutdrag, tiondelängder och ett par »Interesse Uträkningar»,
alltså räntetabeller, som på titelbladet angavs uträknade av Jon Brecklin.
Största intresset tilldrog sig en liten fullskriven volym med titeln Min
MINNES- eller DAGBOK ifrån År 1795 till nu hvarande tid: Pehr lansSon i Mälby, tydligen den omtalade dagboken (Db). På åtskilliga ställen
var den skriven med runor. Flera av dokumenten vittnade genom stavning och formulering om olärda skrivares möda med skriftspråket. Som
Db var påbörjad 1795, när Pehr Jansson var endast 14 år, och de första
anteckningarna verkade mycket naiva, gick jag ut ifrån att den skulle
kunna ge värdefulla upplysningar om målet i Vittinge i slutet av 1700-talet.
Det material, som tycktes vara av intresse för mitt arbete, ställdes beredvilligt till mitt förfogande. Jag fick Db på långlån, och den stannade i mitt
förvar till mitten av 1920-talet, då den återställdes. Den hade då utnyttjats
för min avhandling om södra Fjärdhundralands folkmål, där den citeras
som en av källorna för målet i äldre tid (Isaacsson 1923, s. 22).
Det närmare studiet av Db visade snart, att den ur dialektal synpunkt
hade föga att ge. Men den erbjuder ändå ett betydande intresse, särskilt
språkligt och psykologiskt, helst då man nu med hjälp av en senare tillkommen räkenskapsbok (Rb) kan följa utvecklingen av Pehr Janssons
skriftspråk från den oskolade 14-åringens stundom hjälplösa försök till den
i tingsförhandlingar och protokollsskrivning tränade tolvmannens rätt
säkra behärskning av kurialstilens vändningar. Största intresset synes mig
dock dagboksanteckningarna ha genom de kulturhistoriskt värdefulla sakuppgifterna från den relativt avstängda gränsbygd, där »Västmanland»
möter det egentliga Uppland.
På grund av Vittinges läge erbjuder alla uppgifter om språk, folklig terminologi, redskap, åkdon, jordbruksmetoder och byggnadssätt etc, ett
särskilt intresse. Vittinge hade ungefär lika långt till tre tämligen jämställda städer; 'stan' var där inget entydigt begrepp. Huvudvägen Stockholm—Bergslagen—Falun gick söder om socknen via Simtuna—Tärnaby.
Endast den mindre betydelsefulla vägen Uppsala—Sala gick genom bygden.
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Vittinge hade hört till Salbergs län, men bönderna var befriade från de
leveranser av ved och andra skogsprodukter till gruvan, som ålåg de andra
tolv socknarna norr och öster om Sala. Sin hamn hade Vittinge i örsundsbro, där Pehr Janssons mor regelbundet köpte strömming av »de vanliga
skärkarlar». Kanske bör man här också beakta det inflytande som kan ha
utgått från herrgården Skattmansö.
Vittinge var alltså ett i olika avseenden särställt område. Bönderna där
kunde fritt sälja ved, stängselfång och timmer, ja rent av färdigbyggda hus
till de skogfattiga socknarna nere vid Mälaren. Härigenom hade de full
sysselsättning också för sina dragare och behövde inte ligga ute på forväg
som grannsocknarna västerut. Man kan ju spekulera över huruvida sistnämnda skillnad kan ha haft inverkan på folklynnet.
Man rör sig här i en gränsbygd inte bara mellan två län. Flera etnologiskt
intressanta gränser går genom denna trakt (Erixon 1945, s. 10 o. 62).
Norrländska och mellansvenska kulturformer stöter här samman. Ett detaljstudium av Pehr Janssons anteckningar om takkonstruktioner med
takbäror och vingskidstegar (å höladan) men Vindskids Bräder (på en bod)
eller av portlidrets golv med pallar och Flyr bör kunna ge åtskilligt av intresse. Kompletterar man anteckningarna med bouppteckningen från 1831,
får man en ganska minutiös bild av en västuppländsk bondgård vid 1800talets början.
Pehr Jansson är som den västmanländska bonden i allmänhet nykter och
praktisk. Praktiska och ekonomiska återverkningar av viktiga tidshändelser återspeglas också i hans anteckningar: hur skogsfallet 1795 inverkade
på virkestillgången ännu ett par decennier senare, hur finska kriget 1808-09
påverkade priser och annat.
Man möter i anteckningarna en självlärd och kunnig bonde med utpräglat
sinne för siffror och ekonomi. Fantasi saknar han totalt; inte den minsta
antydan till språklig bild flyter ur hans penna. En viss sträv tolvmansmässig självkänsla skymtar under större delen av dagbokstiden.
Innan Pehr Jansson blir 20 år deltar han i taxeringsarbetet vid tingshuset i Karleby, och några månder senare får han av församlingens gamle
kyrkoherde förtroendet att sköta tionderäkningen, vilket inte var något
lätt uppdrag. Redan tidigare hade han blivit anlitad som fadder, och längre
fram sker detta gång på gång ända till 1813, då en kris inträffar, som synes
ha rubbat hans självkänsla. Han skriver som 22-åring långa inlagor till
häradsrätten i en process med kronolänsman Wassberg. Snart förrättar han
bouppteckningar, auktioner och arvskiften, tydligen i konkurrens med länsman Wassberg. Han skaffar sig en uppsättning lantmäteriinstrument och
deltar gång efter annan i lantmäteriförrättningar. Ännu inte 30-årig blir
han utsedd till nämndeman, och året därpå läggs det krävande uppdraget
att vara föreståndare för sockenmagasinet på hans skuldror, ett uppdrag
som han kom att förvalta i nära två decennier. Vid sidan av uppdragen
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sköter han sin gård, och efter flyttningen till Nässelsta 1821 nödgas han ta
itu med omfattande om- och nybyggnadsarbeten, som sysselsätter honom
under sju år.
Tidigare publiceringsplaner

Med hänsyn till Db:s innehåll ansåg jag redan 1919 att den borde publiceras, men ett förslag därom till dåvarande utgivaren av Upplands Fornminnesförenings tidskrift ledde icke till något resultat. För att likväl söka
rädda det viktigaste av materialet tog jag en avskrift av boken, sammanfattade inledningsvis vad jag lyckats uppspåra om författaren och hans
läromästare och lämnade i september 1919 detta till professor J. A. Lundell
för eventuell tryckning i Svenska Landsmål. Då min tid sedan helt kom att
fyllas av andra arbetsuppgifter, föll avskriften och publiceringsplanerna
helt i glömska. Först 1963, då professor Dag Strömbäck föreslog att dagboken skulle publiceras, fick jag kännedom om att mitt manuskript med
professor Lundens efterlämnade papper överlämnats till Landsmålsarkivet
och nu anträffats bland dessa.
Fråga uppstod då om Db fanns bevarad. Alarik Janssons gård hade 1944
förvärvats av direktör Erik Bolinder. Inventarier och de gamla handlingarna
hade följt med i köpet, och boken tillhörde nu Erik Bolinders sterbhus.
Efter ett par års underhandlingar medgav arvingarna, att Db temporärt
från september 1966 deponerades på ett bibliotek i Stockholm, där den hölls
tillgänglig för utgivaren. Civilingenj ören Anders Bolinder hade under
mellantiden skrivit en presentation av dagboken i Sala Allehandas Julläsning 1965.
En synnerligen värdefull hjälp vid utarbetandet a-jr text och noter samt
vid redigeringen har lämnats mig av arkivarien fil. lic. Wolter Ehn, särskilt
när det gällt att finna källor till belysning av dagboksanteckningarnas sakuppgifter. Bilderna av sockenmagasinet och Mälby är tagna av Wolter Ehn,
som också sammanställt litteraturförteckningen. Fotografierna av dagbokens runor har tagits av N. Lagergren.
För betydelsefulla meddelanden rörande Mälby och Vittinge har jag att
tacka kyrkvärden Paul Andersson i Mälby, som också välvilligt ställt sitt
innehav av Pehr Janssons handskrifter till förfogande. Rörande bebyggelsen på Pehr Janssons gård i Nässelsta har utgivaren fått viktiga uppgifter
från gårdens siste ägare ur Pehr Janssons släkt, dennes sonsons son Hildor
Alriksson.
Utgivaren
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Inledning
Handskrifterna

De dagboksanteckningar, som härmed offentliggöres, är förda av bonden
och nämndemannen Pehr Jansson i Vittinge socken, Västmanlands län.
Pehr Jansson var född i Mälby i Vittinge 1781, flyttade 1821 till Nässelsta
i samma socken och dog 1831.
Materialet består av två bundna volymer, den ena en dagbok i litet format (16,5 x 10,5 cm) om 136 sidor av papper från Lingonbacka bruk i
Uppland, nedan vanligen betecknad som Db. Den omspänner tiden 17951814. Texten för sista året omfattar endast en halv sida, men boken är därmed fullskriven. Några oskrivna blad av annat papper efter s. 136 är säkerligen inhäftade långt senare.
Den andra volymen, som först i arbetets slutskede blivit tillgänglig för
utgivaren, saknar titel. Den är i stort format (31,5 x 21,5 cm) och är snarast
en räkenskapsbok, här kallad Rb. I början är ett antal sidor urskurna, endast 25 blad sitter kvar, varav 45 sidor innehåller text, flertalet tätt fullskrivna. Från åren 1815-1820 finnes ett fåtal sporadiska anteckningar.
Största intresset knyter sig emellertid till en detaljerad förteckning i dagboksform för tiden 1821-1827 över reparations- och ombyggnadsarbeten
samt därmed förbundna kostnader på Pehr Janssons nyinköpta gård i
Nässelsta. Dessa sidor, som kan sägas utgöra en fortsättning på Db, är avtryckta nedan s. 94 ff.
Både Db och Rb innehåller uppteckningar med runor. I bägge böckerna
finns en förteckning på pastorer och komministrar i Vittinge, delvis
kompletterande och korrigerande Fant-Låstbom, Upsala Ärkestifts Herdaminne.
Utom dessa handskrifter har för den följande framställningen utnyttjats
en uppsats av Pehr Janssons hand om Mälby, säkerligen skriven 1807 och
delvis avtryckt nedan s. 6 ff. ( =Mälbybeskr.). Särskilt ingressen företer
vissa för Pehr Jansson främmande drag och bygger möjligen på någon övningsuppsats, som Pehr Jansson tidigare skrivit och fått granskad av sin
lärare Brecklin. En del uppgifter synes hämtade från Graus Beskrifning
öfver Vestmanland.
Rb och Mälbybeskr. äges av kyrkvärden Paul Andersson i Vittinge, som
hade vänligheten ställa dem till mitt förfogande i oktober 1967. Pärmen,
som synes ha använts som samlingspärm eller portfölj, innehåller ytterligare
några lösa lägg om ett 60-tal fullskrivna sidor, mestadels ekonomiska anteckningar och längder med anknytning till skatteförhållandena i Vittinge,
tydligen hjälpmedel för taxeringsarbetet och väl även för verksamheten i
sockenmagasinet. Till dessa handlingar har, utom då det gäller Pehr Janssons beskrivning av Mälby, endast undantagsvis hänsyn tagits.
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, Handskrifternas texter har följts så noggrant som möjligt. Dock är följande
avvikelser att märka.
Interpunktionen har mycket varsamt förenklats i syfte att underlätta
läsningen.
Följande tecken har uteslutits:
citationstecken som nästan regelbundet står före varje menings början
i dagboken (Db);
tecknet & (och &:) som på många ställen, till synes som en dekoration,
anbragts vid meningarnas slut;
kolon (:) som nära nog genomgående är utsatt efter siffror;
understrykningen med=under bokstäver som följer på ordningstalssiffra — Pta, Tfra etc. — har alltså av typografiska skäl satts lsta, 2dra
etc.
För att underlätta orienteringen i dagbokstexten har månadsnamn
fr. o. m. 1799 satts med kursiv första gången det nämns under året.
Klammer kring ordslut anger i regel, att ordet står så långt ut i margen,
att de sista bokstäverna inte fått plats.
Siffra inom <> anger sida i dagsbokshandskriften.
Orduppdelningen i handskriften (hs) är ofta oklar. Som divis nyttjas två
mycket korta streck, som ofta inte kan skiljas från : (kolon).
I många fall är det inte möjligt att säkert avgöra, om stor eller liten
bokstav avses.
Bokstäverna I och J använder Pehr Jansson utan åtskillnad i betydelse,
men typerna är i allmänhet ganska klart skilda. Under de första åren skriver
han vanligen I för både vokalen och konsonanten, men längre fram blir J
vanligt även för vokalen. Någon gång tecknar han då även sitt namn med
J. I de avtryckta texterna har författarens val av tecken följts, i den resonerande framställningen har stundom nutida skrivsätt använts, när inte särskilda skäl till annat förelegat.
Pehr Jansson använder mycket sällan (dubbla) W, men han gör vanligen
på nedstapeln av V en obetydlig dekorativ bukt, så att typen blir ett slags
mellanting mellan V och W.
I bilaga A har förkortningen av ordet Majestät normaliserats till Maj:t.
Förkortningar av måttsuppgifter har normaliserats sålunda: T., T:n, T:r =
tunna, tunnan, tunnor, Kp., Kpr =kappe, kappar, fj. = fjärding(ar), K:n,
Knr =kannan, kannor, Tld =tunnland, Kpld =kappland.
Ur Pehr Janssons skildring av sin hemby Mälby

Bland bevarade handlingar efter Pehr Jansson finns en uppsats om Mälby
från 1807 på ett tiotal foliosidor. Den är skriven med Pehr Janssons egen
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Bild 1. Mälby bygata i våra dagar. Blick mot söder. Pehr Janssons gård låg till vänster
om och något högre än de tre sista husen. Till höger om gatan, sydväst om det bortersta
huset låg och ligger brunnen (källan).

hand, men naturskildringen i början uppvisar en del överraskande ord och
vändningar. Möjligen har Pehr Jansson haft en förlaga. Mellan början och
slutet råder viss motsägelse. Då uppsatsen emellertid ger en god bild av
Pehr Janssons närmaste hembygd, meddelas här ett utdrag.
»MÄLBY är belägen straxt i söder nedan om Kyrkan i Hvittinge Socken
Torgstuna Härad Väsby Fögderi och Vesterås eller Westmannelands
Landshöfdinge döme; ifrån närmaste Handels Stad Sala 3 Mil öster ut och
från Upsala i Vester 41 Mil samt norr ifrån Enköping 3 Mil; Til Stockholm
kan det vara 9 Mil ongefär, och til Västerås Cirka 5 D:o. — Denne By ligger
öfvermåttan väl til uti ett ganska angenämt och behagelig fält hvaräst
frucktbärande åkrar och härliga ängar omgifver oss uti de prydligaste omskiftelser. — Norr ut ej til fullo 200 famnar ifrån byn ligger Kyrkan med
bägge Prästegårdarne och öster ut är Säby by nästan- på lika afstånd,
Söder ut, på och vid våra ägor, är en vacker och fiskrik insjö belägen som
af Socknen bekommit sitt namn och kallas Hvittinge Sjön, om hvars andra
sida synes Skattmansö Sätesgård med många fläre byar och gårdar som
ökar denna tractens fägring och utsikter. — På hela Vestra sidan är våra
ägor belägne som börjas i Söder när Sjön mot Backa ock sträcker sig til
nordväst emot önsebo. Ifrån samma sida och Klinta ägor kommer en
Bäck, som uti mångfaldiga bugter och krökningar löper igenom alla våra
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ägor och slutas uti Sjön varest efven småfisk om vårtiden upgår; samt
Lakar vid Jultiden: om Sommaren fångas efven kräftor i honom.
Byn består af tvenne hela Hemman, hvardera af Åtta öresland, Det ena
är Krono samt Södra eller östergården kalladt, är Donerat och tilslagit
Socknens Kyrkoherde bohl, har för varit Frälse och lydt under Skattmansö
samt tilhört Kongl: Rådet Högvälborne Herr Erland Björnsson Båt: Bytes
brefvet är förvarat i Kyrkan — —
——
Det andra Hemmanet är Skatte och kallas Norr eller Wästergården,
innehåller efven 8 Öresland; innehafves af Bönder: 3 öres 12 Penni: äges af
Afl: Eric Erssons Arfvingar, Sonen Eric 2/3de1ar och Dottren Maja-Lisa
1/3del; — Eric Andersson är ägare af Ett öres och 18 Penni: Och Pehr
Jansson är ägare af lika mycket, eller Ett Öresland och 18 Penningeland,
Samt Fjerdingsmannen Petter Bomberg i Bolandet, är efven ägare tul Ett
Öresland eller 1/8dels Mantal, alt af samma Hemman, som nu genom Landtmätare blif vit afdeladt och frånskilt uti October Månad 1806, och sedan vid
Härads-Rätten Stadfästat, så att Bomberg nu den 14de Mars deltager i
alla Hemmanets utskyllder; och därmed i alt Lika utgöra.
I Åker Äger Byn, inalles för bägge årgångerne, 59 Geometriske Tunneland
och 18 3/4 Kappelan[d], Bolandet dock ej därunder inbegripet, tillika med
de af Skattehemmanet å Skogsmarken uptagne Vrätar. — Krono Hemmanet äger således af föregående Regal Åker 22 Tld 10 1/4 Kpld och uti Vrätar
5 Tld 4 Kpld; som tilhopa gör 27 Tld 14 Kpld. Och Skattehemmanet äger
och 22 Tld 29 1/2 Kpld i Åker; samt 12 Tld 4 1/2 Kpld i Vrätar: Hvilket
utgör tilsammans 36 Tld 2 Kpld. — Och hvad Refning och Gradering af
Åkern beträffar i Synnerhet Skatte Hemmanets, utvisar Chartor, samt
Protocoll och beskrifningar.
Ängen tul begge Hemmanen inehåller tilsammans 48 Tld 30 3/4 Kpld,
Och upskattas at kunna gifva i medelmåttiga år 184 Sommar Lass Hö, Bolandets Äng och Skogs ängen Lång kärret då oberäknad.
En Hage Som Kallas Hästhagen, äger Krono Hemmanet, hvilken är af
godt bete. Men Skatte Hemmanets däremotsvarande, är ej instängd utan
nyttjas mäst ännu som Skog och Utmark, samt dässutom af Ringare beskaffenhet; utom det, det hvar af grannarna instängt sig en Kalfhage
hvardera på sine Skogs låtter; Norr gården utom sin Vrät ofvan litssel
gärdet: och Pehr lansson i Söder därintill vid sin Vrät; Eric Andersson hafver
inhägnat en på dess Skogs-lått vid Vinter vägen ofvan om Enkuln.
Skogen innehåller 258 Tld 0 Kappeland för begge Hemmanen med därpå
uptagne Vrätar, Ängar och Hagar; Dock ej därunder inbegripne Torpen
Bolandet samt 2ne Måssar, den ene Klockar Måssen och andra Iortron
Mossen kallade. — Krono Hemmanets Torp innehåller i åker och äng efter
1750 Års Charta 7 Tld 0 Kpld och Skattehemmanets som nu är 1/8dels
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Hemmandel äger efter 1806 Års deröfver författade Charta i åker 4 Tid
12 1/4 Kpld, i äng 7 Tid 28 Kpld samt i Skog som efven är förr inbegripen
och nämd med den öfrige byns 16 Tid 19 5/8 Kpld, så att det Torpet eller
Hemmansdelen äger i Åker, äng, Skog och små hagar 29 Tid 20 7/8 Kpld.
Hela Innehållet af Byens ägor uti Åker, Äng, Skog, Hagar, och Mossar
in Summa all mark både duglig och oduglig utom vägar på gärden och hämägor, samt Sjön, utgör i en Samman räknad Summa 412 Tunneland och
12 1/2 Kappeland.
All Skog är grann och består alt af ung Tall och gran, samt kan slutas,
att, då den fördelas efter innehållet emellan desse 2ne Hemman, kommer
det ej att belöpa så mycket på vardera; och är knapt tilräcklig til Vedbrand samt gårdfång och Stängsel, men alsintet timmer eller Byggnadsfång; eljest äger och Byn rätt och andel i Häradets Allmenning, vilket endast får tillitas vid Brobyggnader, Soldate Hus och andre Publika Byggnader, men kostar nästan mera än det kan inportera, genom ej långt emellan
kommande utgifter, samt årlig Lön till Kron° Skogvagtaren: som i synnerhet med det besvär och omkostnad, som är förknippad med Ansökningen
om och kostnaden och besväret vid utkröningen: — Betet för Kreaturen
om Sommaren är helt klent och tort, så at boskapen knappast kan hafva
sin bergning.
Fisket i Sjön är icke alls, eller värdt at räkna, ty det kan sellan stort
löna mödan, och brukas ej annat än med Ryssjor om Vårtiden, medan fiske
Lekarne är, och fisken går up på Ängsvattnet; samt efven om hösten med
Ljuster om nätterne.»
Bondeårets rytm speglad i dagboken
Så skildrar alltså dagbokens författare den miljö, där han växt upp och
där han verkade under hela dagbokstiden. Han var en mycket anlitad och
flitig »sockenskrivare», men han var också bonde, och det var åkerbruket
som gav honom och den växande familjen deras levebröd.
Dagbokens framställning och knappa anteckningar bäres också av bondeårets rytm, och denna markeras ytterligare genom den »By Ordning för
Hvittinge Prästebohl Samt Mälby och Säby Hemman», som antogs på bystämma i prostgården den 14 maj 1809. Enligt denna skedde ombyte av
ålderman vid tomasmässan den 21 december — inte omkring 1 maj som
annars var vanligt — och den nye åldermannen var alltså varm i kläderna,
när han skulle ta i håll med vårens mångahanda uppgifter. Pehr Jansson
var naturligtvis med vid bystämman, men dagboken tiger därom och ger
för sammanträdesdagen endast uppgiften: Hördes Göken.
Vid den tiden hade byalaget vårens brandsyn och gärdsgårdssyn bakom
sig och väl även mönstringen av broar och avloppsdiken, ty Pehr Jansson
hade Tedan för fjorton dagar sedan börjat tråda. Man hade ännu tvåskiftes-
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bruk, och halva åkerarealen låg sålunda i träde. Från 1772 finns uppgiften
att man i Västmanland vid trädningen använde plog, i Uppland däremot
»trädstock», alltså årder. Vilketdera Pehr Jansson nyttjade framgår inte
av hans anteckningar, men bouppteckningen visar, att han hade tillgång
till ett urval av båda delarna: en tassplog och två enbettsplogar, tydligen i
gott stånd, samt sex årder, därav en trädstock med bukok samt fyra gamla
och tämligen värdelösa årder; att döma av detta var plogen det modernare
och mera uppskattade redskapet också i Vittinge.
När såningstiden stundade, höll åldermannen sammankomst och ålade
grannarna att »upfreda Gärdet, hägna Gärdesgårdar och Grindar, Led
m. m.» (Mälby byordning. Nässelsta byordning har enligt ortsuttalet skrivningen ledd, lyftledd etc.). Huvudsädet var korn, och trösklistor visar att
Pehr Jansson odlade både sexradigt korn, bråkorn, och tvåradigt, som av
gammalt ansågs ge bättre öl. Vid sådden bar han utsädet i en såskäppa,
enligt bouppteckningen kallad såfjerding.
När säden kommit upp och var vid tredje rot, skulle man reda efter, dvs.
köra över det sådda med en lätt (åker)harv, rätpinnharv, och sedan välta
för att jämna till ytan och bevara musten. Hade det kommit slagregn, så
att ytan var hård, gällde det att skorpharva. I samband med efterredningen
borde man också skotta renarna, dvs, skotta bort kokor och lös mull, som
annars lätt föll ner i dikena och täppte till dessa. Denna procedur nämner
inte Pehr Jansson särskilt. Men den hörde till ett välskött jordbruk, och
Vittingebönderna var redan vid denna tid kända som duktiga och ambitiösa
åkerbrukare; resande talar om det ståteliga åkerbruket, de snyggaste åkerfält och jämna åkrar med helt räta diken (Grau 1904, s. 465, Barchxus
1923, s. 27). Även vid höstsådden redde man efter, och då ingick däri också
att med årder köra upp vattenfåror, vattfårrar, vilkas kanter räfsades av
med en härv, för att ytvattnet på våren skulle rinna av. Då så ansågs nödigt, dränerade man på liknande sätt de åkrar som höstplöj des.
Ärter och lin fordrade särskild behandling. Ärterna såddes tidigt och nedmyllades med harv' eller myllårder. Ärttäppan inhägnades, och dess läge
noteras regelbundet i dagboken. Men där fick man inte reda efter på vanligt sätt, då harven skulle kunna skada groddarna. Man täckte ärterna med
gran- eller tallris för att hålla fukten kvar i jorden och ge stöd åt de böjliga
rankorna.
Linet skulle ha fin jord. Det ansågs särskilt känsligt för frost och såddes
därför sent. Både ärter och lin togs upp för hand utan hjälp av lie eller
skära. Roffröet skulle i jorden på Botolfdagen eller senast vid persmässan,
29/6. Man hade då två eller tre veckor på sig till slåningen.
I samband med ökad brännvinsbränning, som hade stor ekonomisk betydelse för bönderna, varom Db vittnar på många ställen, fick jordpäronen
allt större betydelse i Pehr Janssons hushållning. Tyvärr är dock kvantitetsuppgifterna om potatisodlingen ofullständiga.
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I juni steg vattnet på de lågt liggande ängarna kring Mälby. Då väntade
bönderna otåligt på att mjölnaren vid överkvarn, som tillhörde Skattmansö, skulle öppna dammluckorna, så att vattnet skulle sjunka. Steg
vattnet för högt, kunde det hända att Pehr Jansson tog saken i egna händer
och tillsammans med någon granne eller annat vittne for ner till dammen
och drog upp ett par luckor. Sen blev det förstås tvist, och parterna fick
mötas vid tinget i Karleby, men där var Pehr Jansson tidigt hemmastadd.
I början av juli arbetade man vanligen med dyngan. Om de åkrar som
skulle gödslas låg jämförelsevis långt ifrån gården, förde man under vintern
ut gödseln med släddon till avsett område och lade upp den där. Annars
körde man ut den direkt från dynghögen utanför mockgluggen, i lagården.
Härvid användes små kärror, som i bouppteckningen kallas hävdkärror,
en numera i trakten okänd beteckning.
I senare hälften av juli på dag som bestämts av bystämman vidtog
slåningen. Det var svårt att få fodret att räcka till, de självbärande vallarna
gav en mycket sparsam avkastning. Man fick därför ta vara på allt i gräsväg som djuren kunde äta: fräken, vass, starr, »blandor» och löv av olika
slag. Kornas skötsel och utfodring tillkom säkerligen helt gårdens kvinnor
och vidrörs ytterst sällan i Db. Det bästa höet måste reserveras för hästen
— Pehr Jansson hade vanligen endast en, stundom två; någon oxe nämns
icke. Hästen måste utfodras så, att han var i god form, när det dryga vårbruket skulle ta vid. Men han hade säkerligen jämnt göra också under vintern, eftersom Pehr Jansson mycket ofta befann sig på resande fot. Det
bästa höet lades därför i stallet, på skullen, skulln. Erfarenheten hade lärt
bönderna — inte minst dem som låg ute på lorväg, vilket Mälbybönderna
inte gjorde, då de hade andra krävande körningar — att man under alla
omständigheter måste spara foder till vårbruket. Man tog därför undan ett
mindre förråd, som man magasinerade i ett särskilt utrymme, vårskulln,
som man packade full med hö. Detta skulle enligt min egen tradition inte
få tas i bruk, förrän vårbruket började. Men nöden har ingen lag, och dagboken vittnar om att Pehr Jansson ofta nog måste tillgripa det långt tidigare.
Höet kördes in med hökärra, också kallad höskrinda, ett tvåhjuligt åkdon med höga bräddar av spjälor, säkerligen utan utliggare — ännu 1831
fanns både hökärra och hävdkärra med träaxel. — Det rörde sig inte om
så stora mängder hö. I medeltal fick Pehr Jansson under Db-tiden knappt
31 lass om året, och det var säkerligen mycket små lass.
Rätten till bete var en viktig fråga, som var föremål för detaljerade bestämmelser i byordningen. Sålunda hette det bl. a.: »Okynnes Creatur
som Gärdesgård, Grind eller Led nederbryter eller öfverflöijer ..., skall
fängslas vid 8 skrs vite ... Skodda Hingst-Folar få ej i allment bete insläppas.» Att släppa vall kreaturen på ett område kallades att ge upp gärdet
(Lisselängen etc.).
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I senare hälften av augusti började skärningen av råg, korn och blandsäd samt vete och havre, i den mån de förekom, och detta skedde med lie.
1831 fanns efter Pehr Jansson 24 st. »slåtterliar». Om särskilda liar brukades
för skärningen framgår inte. Antalet kan tyda på att man i Mälby som i
andra byar under höbärgningen och skärningen anlitade även lejd arbetskraft, men därom ger Db inga klara besked.
Nu stod också höstsådden för dörren. Ville man så gammal råg, skulle
det ske mellan olsmässan och larsmässan (29/7-10/8), ny råg som gror tidigare borde man vänta med till tiden larsmässan—bartelsmässan (24/8).
Men den nya rågen skulle ju skäras, torkas och tröskas, innan den kunde
användas som utsäde. I många fall var det nog vid »olsmässkroken» tomt i
sädeslårar och standor, så att husmor väntade på den nya rågen för att få
mjöl till gröten.
I samband med skörden lämnar Pehr Jansson årligen detaljerade uppgifter om tionden. Redan de första dagboksåren antecknar han utbetalning
av tionde: »j år tindade vi 9 band råg ...» <3>, och 1795 nämner han »tind
gumse», ett ex. på s. k. kvicktionde, dvs, tionde av levande djur. Tionde förekom i Sverige redan under tidig medeltid. En tredjedel därav gick till prästen, resten till sockenkyrkan, biskopen och de fattiga. Efter reformationen
fick prästen behålla sin tredjedel av sädestionden +kvicktionde, men resten
av tionden blev en statsskatt, som fanns kvar till slutet av 1800-talet. Enligt en förordning från 1681 kunde särskild överenskommelse träffas mellan
präst och församling eller viss(a) tiondegivare om modifikationer beträffande tionden. Försök att få till stånd sådan överenskommelse i Vittinge
gjordes 1810, men det misslyckades. (Alsne 1966, s. 59.) Tionden förblev
alltså under hela Pehr Janssons tid oförändrad. Skattehemmanet i Mälby
betalte enligt Pehr Janssons anteckningar åren 1803-1807 lägst 131 och
högst 183 band till prästen. Kronotionden för hemmanet var 1 t. 26 kpr,
varav på Pehr Jansson kom 12 11/16 kpr.
Innan marken fryser till på hösten lägger Pehr Jansson »åkern i vintertorr», ett uttryck som nog inte är genuint utan lånat från facklitteratur,
t. ex. Mentzer 1774, s. 39 f. eller Carleson 1769. Om så behövdes borde man
också här köra upp vattfårrar.
Förvinterns drygaste arbete var träsken eller tröskningen. I bouppteckningen 1831 är 8 st. trösk slagor upptagna, och de kunde nog behövas, ty
man borde helst vara fyra »man», av vilka någon gott kunde vara kvinna.
Man tog sädesbanden ur lägolvet, lade dem sida vid sida på loggolvet med
axen åt samma håll, löste upp eller skar upp banden och täckte på det sättet
hela logtilstret; denna på en gång till tröskning utbredda säd kallar Pehr
Jansson ett lag. Sen kunde själva tröskningen börja. Man satte igång i ottan
vid eldsljus och kunde tröska ur 8-16 lag per dag, ibland mera. Efter en
dags trösk måste man av utrymmesskäl ta hand om den urtröskade säden
(drå. ssn) och skilja (rensa) den från agnar och boss. 1 bouppteckningen upp-
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tas 4 trägrepar (dvs. tjugo', tjyvor), vilka begagnades då man skakade upp
och avlägsnade halmen efter ett trösklag. Nu hängdes rissel upp under
,skån (i bouppteckningen står: »2ne Rislar, en Skilla» = såll) och med dem
skilde man ifrån det grövsta bosset, som bars bort i stora bosskorgar till
särskilt förvaringsrum. För den vidare rensningen fick man ta till skovlar,
kastrakor och vannor.
I regel tröskade Pehr Jansson endast 3-5 dagar i månaden, kanske vanligen endast i ottan, och på det sättet drog arbetet, med säden ut till jul och
stundom in på det nya året. Man hade ju också slakt, mäld och en rad
körslor att tänka på. Årsved skulle huggas och köras hem, gärdsel och stör
måste anskaffas och grus för vägunderhållet hämtas, vilket skedde i Hårsbäck i Västerlövsta sn. För brännvinstillverkningen och ölbrygden behövdes mycken spannmål, och ofta körde Pehr Jansson »åt landet» eller »til
Upland» för att sälja brännvin och köpa råg eller korn. Strömming och sill
hämtade man i örsundsbro, »Örsensbro», och det uppdraget föll vanligen
på Pehr Janssons mors lott.
Den sista uppgiften för varje år i Db lyder i regel: »I år fick alla räntetagare råg» (resp. korn). Utom kyrkoherden, komministern och kyrkvaktaren samt fjärdingsmannen hörde till räntetagarna, som skulle ha lön in
natura, också kronoskogvaktaren på häradsallmänningen samt en befattningshavare, som Pehr Jansson 1807 kallar Bro-kam. Huruvida soldaterna räknades till räntetagarna synes ovisst.
Var det sträng vinter och mycket snö, kunde odjuren (vargarna) bli närgångna. Då samlades bönderna till skallgång, ofta vid Högsberga i Altuna
sn, där ännu i början av 1900-talet en släde från Karl XII:s björnjakter lär
ha funnits kvar. (Om hur det kunde gå till vid skallgång i Vittingetrakten
se Liljeblad 1935. Jfr också Forssell 1904, s. 17 och Läsning för Allmoge
1827, s. 40.)
I mitten av februari inföll Sala vintermarknad, och den ville Pehr Jansson inte försumma. Här gjorde han regelbundet rätt omfattande inköp,
som noggrant förtecknades i Db. Den årstiden är det vanligen mycket snö
i dessa trakter, och Pehr Jansson och hans granne måste då och då ut med
snöplogen.
Men vintern lider mot sitt slut, isarna blir osäkra, och man måste skotta
upp sommarvägarna. Åldermannen måste nu se till, att »vinterhålen», dvs.
grindar, »ledd» och »skjorslar» (eller »skörsslar» =lösa stänger i st. f. grind)
sätts igen, så att det blir tydligt att vintervägarna inte längre kan nyttjas.
Ett bondeår har gått till ända, och vårbruket står åter för dörren.
Pehr Jansson flyttar till Nässelsta
Den 24 november 1820 förvärvade PJ 1/4 mantal »Mellangården» i Nässelsta
by i Vittinge, ca 3 km NV om Mälby. På nyåret 1821 började han skaffa
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timmer för nybyggnad på den nya gården, och den 29 mars flyttade han.
Den viktiga förändringen tycks alltså ha kommit ganska brådstörtat.
Nässelsta bestod av två hemman, ett krono om 10 öresland och ett skatte
om 10 1/4 öresland delat i fyra lika stora brukningsdelar. Skattehemmanet
erlade i kronotionde 2 t:r 8 kpr och i tertialtionde 158 band — Mälby lämKarta över Mälby jämte södra delen av Vittinge by vid storskiftet 1772-1773
Områdena A, B och C (med siffermarkeringarna 1-15) hörde till Vittinge by, som var
anslagen till »prästebordet» och numera kallas endast Prästgården.
Mälby by bestod vid storskiftet av två hemman om vardera 8 öresland: ett kronohemman, som också var prästgård, betecknat med D, och ett skattehemman, delat på
tre brukningsdelar, E om 4 öresland och F, som var uppdelat på två gårdar, av vilka
PJ:s hemgård var den ena. Kronohemmanet hade genom byte mot det ecklesiastika
torpet Tena redan år 1614 kommit att tillhöra prästebordet.
Fördelningen av Mälby ägor:
Västra eller norra gärdet
16 Hustomterna
16a Tomtåkrarna
17 Byskiftet (Byåkrarna med kålsängarna)
18 Holmbo-rens-skiftet
19 Norra eller Hönsbo (önsebo) grinds skiftet
20 Bäckeslog i Norra gärdet
21 Tvenne åkrar i Norra gärdet
22 östra gärdet (trots namnet fört under västra eller norra gärdet i kartbeskrivningen)
Lisselgärdet (Lillgärdet) med lindor
23 Skattehemmanets kålgård
24 En linda som kyrkoherdebordet fick som motsvarighet till 23
25 Byskiftet eller åkrarna öster om bäcken
26 Skiftet väster om bäcken med tillhörande linda
26b Af ängen upptagen åker som ej intogs i delning
27 Slåtterlindor väster om bäcken
28 Slåtterlindor öster om bäcken
29 Lisselängen (Lilängen)
Nygårdsvreten
30 Kyrkoherdeboställets Nygårdsvret
31 Skattehemmanets Nygårdsvret
Mellan 23 och 16a låg byns brunn, som fortfarande finns. Vid bäcken på Nygårdsvreten
hade under 1600-talet funnits en liten skvaltkvarn.
Enkullen ligger väster om byn, Bolandet, fd. Mälby torp, sydväst. Snåltäppan låg
söder om Enkullen, Långkärret (Kärret) på Utskogen strax öster om Bolandet, Hästhagen söder om Nygårdsvreten.
I juni 1802 delades skogen i Mälby med hagar och vretar av lantmätaren Lars
Frank. Efter lottning mellan Jan Persson och Eric Andersson ansåg sig den senare
missgynnad, och då bytte de lotter efter förslag av Jan Persson. Långkärret på Utskogen samt »Storslätten på Haglåtten» och en sidlänt skogstrakt från Jan Perssons
vret till Backa skillnaden undantogs till E:A:S:s och Jan Perssons samfälta nyttjande.
1811 delades sedan Lisselängen av lantmätare Laggström.
Vid laga skiftet 1842-43 skedde byte av mark med flera av grannbyarna.
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Bild 3. Stugubyggnaden i Nässelsta, som Pehr Jansson reparerade och byggde på med
vindsvåningen 1824-27. Fotot, som är från 1919, visar södra sidan. På nordsidan, vid
nordöstra hörnet, fanns en tillbyggnad med snedtak, till vilken det bortre gavelfönstret hör, som skymtar på bilden. Denna tillbyggnad lär vara gjord av Pehr Janssons son, häradsdomaren Jan Pehrsson, som där hade sitt kontor. Den kallades i folkmun Jan PehrsEons sakristia. Huset revs i mitten av 1950-talet.

nade 1 t. 26 kpr resp. 156 band. Gårdarna bör alltså ha varit ganska likvärdiga. Om den sannolika orsaken till flyttningen mera nedan s. 24.
Enligt Nässelsta byordning 1817 hade byarna Holm, Klinta och Hemmanbo samfällt bete med Nässelsta. Därför hade man bestämt, att överenskommelse måste träffas om viss dag »då uppgivning skulle ske till bete» och
om hur många kreatur per hemman som finge insläppas. I § 15 nämnes en
tvist mellan de tre akademibönderna, av vilka en i sin hustomt instängt en
del av Ringgatan, och det antecknas, att de alla skulle låta sig väl nöja, om
nämndemannen Pehr Jansson i Mälby får byta denna omtvistade gata dem
emellan efter öretal. Detta visar alltså att PJ åtnjöt ett stort förtroende i
Nässelsta, redan innan han flyttade dit.
Denna § 15 utbyttes 26/7 1824, sedan PJ 1/5 s. å. blivit ålderman i byn,
mot detaljerade bestämmelser om hoparbetet under slåttern, säkerligen
formulerade av PJ. Det heter däri bl. a.:
»Några dagar innan slåttertiden om Sommaren infaller, skall Ålderman
kalla grannarne tillsammans att med dem öfverlägga, när de vilja begynna
att slå sine Ångar som äro samfälte; går någon åstad och börjar sin slåning
förr än så öfverlagt är, pligte första gången 8 skr och sedan dubbelt. Men
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Bild 4. Plan över byggnaderna på Pehr Janssons gård i Nässelsta efter skiss ur minnet
av PJ:s sonsons son Hildor Alriksson, f. 1894, som vuxit upp och bott på gården
större delen av sitt liv.
öster om landsvägen: lagård under halmtak med (fr. norr) foderlada, lana och
lagård.
Längan i norr, ursprungl. med spåntak, delad i 8 rum (fr. öster): a. lagård med plats
för 5-6 kor; b. lana; c. foderlada; d. troligen den gamla stolpboden; e. mangelbod;
f. sädesmagasin; g. förvaringsutrymme; h. matbod.
»Lilla boden» på gården, som var uppförd av timmer och bar årtalet 1724 tydligt
inhugget, bestod av (fr. öster) vedbod, spånbod och matbod.
Logen (av bräder) var delad av ett »portlider» (denna beteckning användes dock
icke) med loge och ett golv på vardera sidan. I vinkel därmed låg stallet med spiltor
för 3 hästar och 2 oxar. Gården höll oxar ända till 1917 (dock icke på PJ:s tid).
Stugubyggnaden. (se bild 3) med tegeltak på spån; längd c:a 21 in, bredd c:a 5,5 m.
Ursprungligen fanns två ingångar på södra sidan, en till förstugan och en till »källarkammar farstu» (Rb 15-16 aug. 1825). Den senare flyttades av Alrikssons far till
norra sidan. Obs, fönstret på dörrens ursprungliga plats. Från köket ledde en dörr
till kammaren och en till »Jan Pehrssons sakristia». — Trappan till den av PJ påbyggda övervåningen fanns i förstugan. Ovanför kammaren, där PJ i juni 1827
inrett ett »Skafferi-rum» (se Rb) var klädskrubbar anordnade. Enligt Rb 14-15
sept. 1825 var en kammare inrättad på östra sidan. Ännu på Alrikssons tid var
över källarstugan det rum bevarat som PJ (Rb 25 juni 1827) kallar »Vestra Kammaren på Vinden». — Golvet på stora vinden över helgdagsstugan och källarkammarfarstu var i Alrikssons barndom mycket slitet. I detta utrymme fanns väldiga lårar,
ovisst till vilket ändamål. — Några rester eller minnen av PJ:s farstukvist från
augusti 1825 fanns inte kvar på Hildor Alrikssons tid.
2— 684401 Sv. Landsmål 1968

18 Aug. Isaacsson
då slåttern på hemängen Myran skall företagas, öfverlägges derom som förr
sagt är, och då så väl förslogen, som och om sjelfva Slåtterdagen arbetet skall
begynnas, tillåtes ingen gå åstad, förr än Åldermannen utsändt Budkaflan
och sammankallat grannarne och samtliga arbetarena på den vanliga sammelplatsen i byn eller ett på ängen utsatt ställe emot 8 skr vite ... dock
skall altid Åldermannen, hvarefter alla sig skall rätta, vara förbunden att
hafva en jämn och försvarlig Förkarl, då ingen sedan kan förebära det
Slåttern ramsigt eller ovåligt sker.
Alla råmärken böra förut vara i ordning stälda och vaden upgådda ...»
PJ har här själv fört pennan, och man kan inte ta miste på att en ledare
kommit till byn. Den åldermannen blev säkerligen åtlydd.
Byggnaderna på PJ:s nya gård befann sig emellertid i uselt skick, och
de närmaste sju åren efter sin flyttning nödgades PJ lägga ner ett intensivt
arbete på ombyggnader, reparationer och nybyggnader. Däröver har han
fört detaljerade anteckningar i räkenskapsboken (Rb), som avtryckts nedan
s. 94 ff. Under en enda månad 1824 lejde han 92 dagsverken för viss ombyggnad av stugubyggnaden, vartill kom 27 dagsverken av gårdens eget
folk.
Samtidigt bedrev PJ omfattande uppodlingsarbeten. Han lejde tre värmlänningar, som en höst plöjde upp 1 tld 22 kpld av österhagen samt dikade
366 famnar. Under de följande åren fortsatte han uppodlingen av ängsmark
»norr om byens Kohagor». PJ var alltså fortfarande en mycket driftig
jordbrukare.
Efter PJ:s död övertogs gården av sonen Jan Pehrsson. Denne köpte under laga skiftet 1842-43 ännu 1/4 mantal i byn. Från den tiden omfattade
sålunda egendomen 1/2 hemman.

Familjen

PJ:s far utsågs 1797 till kyrkvärd. Han var då 43 år gammal, och sonen
antecknar stolt faderns nya värdighet i sin dagbok, för säkerhets skull med
runor. Kyrkvärdskapet var ju församlingens finaste hederspost.
Fadern dog emellertid redan i februari 1803 och efterlämnade utom
hustrun två söner, PJ 22 och Anders 5 år. Dessutom fanns i hemmet en
flicka Anna f. 1792 och en pojke Per f. 1794; de var systerbarn till PJ:s mor
och deras föräldrar hade dött med ett halvt års mellantid. Familjen hade
också en piga, och Db registrerar nästan varje år ombyte på den posten.
Däremot nämns märkvärdigt nog icke någon dräng, men av husförhörslängden 1804-1810 framgår, att man också hade en sådan anställd.
Efter faderns död övertar PJ ansvaret för gården och sterbhuset — bl. a.
ärver han en besvärlig process — och efter mantalsskrivningen i december
1803 präntar han med tydlig självkänsla i runskrift: »Då blef jag skrifven
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för bonde.» I maj 1805 gifter han sig med bondedottern Stina från grannbyn
önsebo, och då får fostersystern, den 12-åriga Anna, ge sig ut att tjäna.
I Db noterar PJ regelbundet olika utförda arbeten och skriver då än
'jag' och än 'vi' — jfr noten till 1795. 'Vi' avser uppenbarligen i regel familjen, men denna hade, som framgår av det anförda, under skilda tider ganska
olika sammansättning. Att både modern, hustrun och pigan samt den halvvuxna kusinen Anna deltog också i utesysslor, behöver kanske inte särskilt
anmärkas.
Hur Pehr Jansson lärt sig att skriva

Dagboken är skriven med redig och tydlig handstil. De första åren är stilen
barnslig, men den blir snart driven och vittnar om stor vana och övning.
Anteckningarna är av annalistisk karaktär. Stort och smått radas upp
sida vid sida. Reflexioner och värderingar saknas nästan helt. Dagboken
omspänner en skickelsediger tid med krig, farsoter och omvälvningar. Ingen
klagan och ingen glädje kommer direkt till uttryck, men mycket kan läsas
mellan raderna. Denna stoiska attityd hör till bondens stil. Även om han
haft ord för känslor, skulle han knappast ha brukat dem.
Ett lustigt undantag utgör en anteckning från mars 1802. Den 21-årige
bonddrängen skriver då av i sin dagbok Anna Maria Lenngrens dikt Min
dagbok och daterar handlingen till veckan 7-14 mars:
Mars d. 7de Söndag: — Blef jag hjärtligt kär,
» d. 8 Måndag: — Yppades min smärta,
» d. 9 Tisdag: — Rördes hennes hjärta,
» d. 10 Onsdag: — Hardt min önskan när.
» d. 11 Thorsdag: — Famtog hon en annan,
d. 12 Fredag: — Mina hämde rop,
d. 13 Lördag: — Tömde flitigt kannan,
d. 14 Söndag: — Glömde alt i hop.
Han förlägger alltså händelserna inte bara till vissa veckodagar utan till
bestämda data: 7-14 mars. Detta kan tyda på att en upplevelse legat bakom.
Möjligen är det dock främst diktens namn som kommit PJ att intressera
sig för den. Men var har han fått tag i dikten? Den trycktes i bokform först
1819, alltså 17 år senare. Visserligen var den införd i Stockholmsposten
20/10 1794 (nr 239), men då var ju PJ väl ung för att ha intresse för en sådan
dikt. Och fanns Stockholmsposten i Vittinge? Möjligen har han senare
funnit den gamla tidningen i prästgården.
Läskunnigheten var vid den tid det här gäller allmän i vårt land, men
skrivkunniga bönder var något ganska ovanligt. Inte ens alla nämndemän kunde skriva sitt namn. Man frågar sig därför på vilket sätt PJ förvärvat sin färdighet i skrivning.

20 Aug. Isaacsson
Åren 1776-1786 verkade i Vittinge som ambulerande lärare studeranden Olof Norenius, som hade goda kvalifikationer. Sedan han befordrats
till skolmästare vid Kungl. Livgardet, lades undervisningen helt på den
nyvalde klockaren, »statdrängen» Joh. Lundberg, och när denne 1791 dog,
fick han till efterttädare bonden Olof Åhlström. Båda dessa hade klena
förutsättningar som lärare. Möjligen har PJ av Norenius fått lära sig de
första grunderna i skrivning. Men tydligen har han fått en ganska avancerad handledning. Sockenskolan i Vittinge inrättades först 1798. (Se bilaga B.)
I hemmet kan PJ inte ha fått lära sig skriva. Fadern var visserligen kyrkvärd, men han skrev under handlingar med bomärke, och kunde alltså inte
ens skriva sitt namn. Själv lämnar PJ endast två uppgifter, som har intresse
i detta sammanhang: Att han begynte skriva »Runskan» den 20 maj 1797
samt att han den 20 november 1798 började räkna hos Lars Iggström uti
Prästegården, som var predikobiträde hos kyrkoherden och i juni 1801 blev
adjunkt i församlingen.
Jonas Brecklin — Pehr Janssons lärare

Enligt vad sonsonen Alarik Jansson 1919 berättade, skall PJ ha erhållit
undervisning i skrivning och räkning av en viss Jon Brecklin i Altuna, vilken
skall ha haft »någon sorts skola, som besöktes av en del pojkar». I traditionen, som levde på orten ännu på 1920-talet, framstod Brecklin som en
synnerligen lagkunnig och mångsidigt begåvad men hänsynslös och oregerlig man, som tyckte om att chockera. Då han i flera avseenden synes ha
haft betydelse för PJ, återges här det viktigaste av vad traditionen och
kyrkoarkiven har att meddela om honom.
Brecklin skall ha varit oäkta son till general C. F. Pechlin, och i berättelserna om hans bravader finns åtminstone ingenting som gör detta osannolikt. Han lär i ungdomen ha varit fanjunkare vid gardet i Stockholm, men
denna uppgift har icke kunnat verifieras.
Ur husförhörslängdema för Enköping 1782-95, för Torstuna 1793-95
och Altuna 1804-22 har följande data om honom sammanställts. Han var
född 1754 i Mellby sn i Västergötland (Skaraborgs län). År 1784 25/5 flyttade han från Carlstad till Enköping och verkade där först som besökare
— en lägre befattning vid tullen — och sedan som tullskrivare. 1795 återfinnes han i överkolsta by i Torstuna, och här betecknas han som skolmästare. Från 1799 bor han i Altuna, och där står han skriven som backstugusittare och inhyses. Här bodde han till sin död 1828. I dödboken betecknas
han som f. d. skolmästare. Jfr s. 39.
Av anförda data framgår att han var en orolig ande. Han skildras som
intellektuellt rikt utrustad, och han hade många strängar på sin båge.
Särskilt lär han ha varit en durkdriven sakförare. När han i rätten befann
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sig mitt emot domaren, som själv förde protokollet, kunde Brecklin, som
trots sin plats noga följde vad som skrevs, plötsligt anmärka: »Nej, det
där vart inte rätt!»
Detta imponerade på nämndemännen, av vilka flera säkerligen inte
kunde skriva och inte heller läsa skrift. På min fråga 1920 till en gammal
nämndeman i Västerlövsta, om han hört talas om Brecklin, svarade han:
»Brecklin — ja, det var ju han som processade åt Lindevall på Säva Vilstena
kvarn med utmål.»
En julmorgon skall Brecklin ha kört in i Altuna kyrka (med oxar?), en
bravad som levde kvar i ortstraditionen åtminstone hundra år. Enligt en
annan berättelse, som möjligen syftar på samma tilldragelse, skall han när
prästen stod för altaret ha släpat in en släde i kyrkan och fram till altarringen och sagt till prästen: »Har du gått in, din rackare, så ska du få åka
ut!»
Ställd inför kyrkorådet att svara för sina bravader i kyrkan, värjde han
sig med följande rader ur Johannes Bothvidis gamla psalm:
Store stutar uti en ring
hava sig om mig begivit,
Fete oxar allt runt omkring
Stå mig allt efter livet;
Som lejon vred
Gapa de med sin mun så bred.
(Den Swenska Psalm-Boken 1695, nr 39, v. 5.)
För denna sak skall B. ha blivit dömd till fängelse och avtjänat straffet
i Västerås. När han frigavs följde en vaktmästare honom över gården. Där
stannade B. för att kasta vatten, men detta avstyrdes av vaktmästaren.
Men då denne ett ögonblick senare blev uppehållen för att svara på en mötandes fråga, kände han plötsligt att han blev våt på ryggen. B. hade
hämnats på ett för honom karaktäristiskt sätt. Han blev nu ställd till svars
härför, och domaren frågade varför han gjort så. »Jo, dä finns ingen paragraf i lagen som förbjuder tä pissa i en vaktmästares bakficka», svarade
Brecklin, som också nu ville briljera med sin lagkunskap.
Enligt traditionen skall han slutligen ha blivit förbjuden att föra andras
talan inför rätta.
Det finns belägg för att han också i Altuna ibland verkade som lärare,
men troligen var det under Torstunatiden som PJ fick undervisning av
honom, fastän Alarik Jansson trodde att det skedde i Altuna, där B. bodde
de sista 30 åren av sitt liv. Här sökte han försörja sig som skräddare, och
han skall ha varit skicklig också i detta yrke. Han fick t. o. m. sy kläder åt
greve Lars Cronhielm på Flosta. Om B:s anseende och tonen mellan honom
och greven vittnar följande historia, som 1920 meddelades mig av dåvarande
docenten sedermera titulärprofessom Olof Östergren.

22 Aug. Isaacsson
När Brecklin skulle sy en rock åt greve Cronhielm, sade denne halvt på
skämt och halvt på allvar, att kunde han stjäla tyg av honom under hans
ögon till en rock åt sig själv också, så skulle han få det. Och det gjorde B.
Han lade tyget dubbelt, när han klippte till, och det märkte inte greven,
fast han stod och såg på.
Brecklin avled den 2 maj 1828 på Lilla Paddbo i Altuntb.
Kyrkoherdevalet i Vittinge 1812 och dess återverkningar rör Pehr Jansson

Kyrkoherde Sepelius, som verkat i Vittinge sedan 1768, dog 17/2 1812. Vid
valet av efterträdare 20/9 1812 fick kollega Lars Tråss från Gävle 22 55/96
röster och kyrkoherde Nils Bookman i Järlå,sa, som var PJ:s kandidat,
22 20/41 röster — man röstade efter mantal. Skillnaden var, som PJ anmärker i Db, endast knappt 1/12 röst. PJ beslöt att överklaga valet, ett
beslut som skulle få vittgående och för PJ ödesdiga följder. Han försåg sig
med fullmakt från ett rätt stort antal församlingsbor, vilket med den inflytelserika ställning han hade i socknen inte var svårt.
Trots att det är mycket bråd tid, man är mitt i skärningen, skaffar PJ
på en knapp vecka ihop en hel dossier bilagor i syfte att få valet upphävt.
Han får med sig Jan Ersson i Brunkebo, som äger två egendomar men fått
rösta bara för den ena, och reser till Uppsala den 28/9. Här skaffar han
hjälp att sätta upp klagoskriften av akademisekreteraren E. Bergström. PJ
skriver under och Jan Ersson ritar sitt bomärke vid sitt namn. Skriften inges till domkapitlet, och den 29 kan PJ resa hem och avvakta utgången.
Bland bilagorna finns två märkliga intyg. Det ena är utfärdat av klockaren Olof Åhlström, som ägde 1/4 mantal i Nässelsta och sålunda hade rösträtt. Han intygar däri, att valförrättaren — den inflytelserike politikern,
prosten i Simtuna och sedermera biskopen i Västerås Sven Caspersson
Wijkman — på valdagen i sakristian före valet »anbefallt» Åhlström att
rösta på Tråss, vilket hade föranlett honom att lägga ner sin röst, då det
var stridande mot hans tanke och föresats.
Det andra intyget är skrivet av skolmästaren Gabriel Bolin. Denne betygar »på begäran av vederbörande inom Vittinge församling», att kronolänsmannen C. F. Wassberg »den 9de i denne Månad under Ederliga försäkringar, emot löftet af Ett Tunnelands årligt utsäde af Praest-Bordet»
som tillökning å innehavd lön, anmodat Bolin att söka förvärva en eller
annan röst åt Tråss. Bolin erbjuder sig att med ed inför domstol bekräfta
sanningen av denna skriftliga försäkran.
För visso var det inte bara de sökande och PJ som med spänning såg
fram mot avgörandet. Men utnämningen lät vänta på sig. Om PJ var orolig,
så märks det i alla fall ingenting härav i dagboken.
Först den 20 augusti 1813 kom avgörandet. Klagomålen ogillades. Tråss
skulle ha tjänsten. Han skulle komma till Vittinge och bli granne med PJ.
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Denne, som hittills noggrant bokfört allt som gällde prästgården, särskilt

personella förändringar, går i sin dagbok med tystnad förbi beslutet. Denna
motgång måste ha gått honom hårt till sinnes. Han blir mer fåordig än förr:
1812 fyllde han 8 dagbokssidor, 1813 blir det bara 2 1/2.
Men det värsta återstod. Skolmästaren hade anklagat länsmannen för att
ha velat muta honom, klockaren hade riktat äreröriga beskyllningar mot
kontraktets mäktige prost i hans ämbetsutövning. Och det var ingen tvekan
om vem som var huvudman för besvären. Det var inte längre något
nöje att föra dagbok. För hela 1814 blir det bara en halv sida, och ingenting
om Tråss eller prästgården eller tinget.
Anledningarna kan vara flera. PJ:s olustiga situation belyses bäst av
prosten Wijkmans rapport till ärkebiskopen och domkapitlet den 4 april
1814, strax innan Tråss skall tillträda. Det heter däri bl. a.:
»Klockaren Åhlström hade till Högvördigste Herr Ärkebiskopen uti
bref
ärkänt sitt fel, bedt om förlåtelse och dess höga förord äfven till
mig om slik förlåtelse. Högvörcligste Herr Ärkebiskopen fant dock billigt att
han publice borde ärkänna sitt fel, hvarföre jag då redan hade låtit instämma
honom. Jag förklarade inför Rätten, att då jag för min person satte mig öfver
all annan ärsätning än publique afbön, skulle han dock ärlägga 10 Rdr
Banco till Hvittinge och Simtuna fattig Cassor, hvilket alt Klockaren
Åhlström villigt och som en godhet af mig ärkände och antog. Detta blef
af Härads Rätten
stadfästat, afbönen då genast verkstäld och äro
pengarne till fattig Cassorne nu äfven af honom de samme godtgjorde.
Vid sakens företagande af Häradsrätten, fick jag full anledning då Jan
Persson[!]' i Mälby som var hufvudman för besvären satt såsom Tolfman,
att under titel af jäfs anförande mot honom, uprepa hela dess vanhedrande
förhållande i denna sak, med förbehåll att annor gång tilltala honom, hvilket
hade den verkan, att jämte det han då blef bortvist utur Rätten; han äfven
i flera personers närvaro, ärkände sitt fel, bad om förskoning och förlåtelse,
den jag på flere Mine egne Sokneboars intercession, hvarom han hos dem
anhållit, lämnade honom, med det villkor att det skulle ankomma på dess
framtida förhållande i synnerhet mot sin nyblefne Pastor, den jag nämnde
äfven till dödande af all ovilja hafva bedt om förskoning för både Klockaren
och honom ...»
Överklagningen av kyrkoherdevalet ledde alltså till en svår förödmjukelse
för PJ. Det måste ha velat mycket till för att han skulle anhålla hos Simtunabönderna att be för honom hos sin kyrkoherde. Han anlitades förr livligt att förrätta bouppteckningar, auktioner och arvskiften, man får det intrycket att socknen i fråga om sådana skrivgöromål var direkt beroende av
honom. Hur det blev med liknande uppdrag efter 1813, tillåter inte källorna
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några slutsatser om. Men i fråga om fadderskap kan man se, att han inte
var så eftersökt som förr. 1800-1808 står han fadder sex gånger, 1811 tre;
sedan kom det inte i fråga förrän 1824, om man bortser från två särfall:
när hans myndling Maja Lisa Pehrsson i Norrgården får en dotter 1814,
är det självfallet att PJ skall stå fadder, och 1817 för han in i listan över
sina gudbarn skolmästaren Gabr. Bolins dotter. Detta tycks vara enda
gången som PJ i sina anteckningar nämner sin skrivare och medarbetare i
magasinet.
Den 22 april 1814 antecknar han i Db, att prostinnan Sepelius och hennes
dotter flyttar från prästgården, men att Tråss, den nye kyrkoherden, flyttar
in strax efter, förbigås i Db för 1814. Men i den series pastorum som han för
i Db <133> har han efteråt lagt till »Tilträdde 1814». Och i en renskrift av
denna förteckning (Rb s. 10) har han direkt infört också datum 1 maij.
För de följande sex åren (1815-1820) finns endast strödda och oordnade
anteckningar bevarade, mest minnesnoteringar av ekonomisk art på insidan
av Rb:s pärmar. Möjligen kan de urskurna bladen ha innehållit dagboksanteckningar, men i så fall blir de nämnda noteringarna på pärmarna omotiverade.
År 1821 flyttar han till sin nyinköpta gård i Nässelsta. Vad som kan ha
varit anledningen härtill, kan väl inte fastställas. Man skulle ju gissa på att
det var en bättre gård, som han förvärvat. Detta tycks emellertid knappast
ha varit fallet. Den var lägre taxerad 1831 än fädernegården var år 1800.
Båda gårdarna var 1/4 hemman. Visserligen hade Nässelstagården 9/16
högre örestal, men såsom framgår av PJ:s detaljerade anteckningar om
reparationsarbeten på byggnaderna i Nässelsta (nedan s. 94 ff.) befann sig
husen där i uselt skick. Han kostade första året på 531 rdr 28 skri reparationer. Härtill kom att denna gård var betungad med en ganska stor »fördel»
(undantag) till en änka. Köpeskillingen är visserligen inte känd, men så
vitt nu kan bedömas, var köpet av Nässelsta knappast någon god affär
för PJ. Fädernegården torde ha övertagits av brodern.
Behållningen i boet vid PJ:s död i april 1831 var också ganska blygsam,
endast 886 rdr.
Församlingens främsta äreställe, kyrkvärdskapet, nådde PJ aldrig, helt
naturligt efter hans agerande och motgång vid kyrkoherdevalet. Det tillföll
i stället hans 17 år yngre bror Anders. Den 26/10 1813 fick PJ en son, som
döptes till Carl. Denne, som med tiden blev bonde i Mälby, kom aldrig att
lära sig läsa, vilket med hänsyn till faderns ställning och intressen är mycket
påfallande. 1825 avgick PJ som nämndeman.
Efter flyttningen till Nässelsta 1821 börjar PJ åter föra »dagbok», som
han faktiskt kallar sina anteckningar. Men journalföringen är nu omlagd
och begränsad till förteckning över kostnader för reparationer och byggnader
på hans nya gård. Tack vare bokens stora format föreligger här inget tvång
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till koncentration och telegramstil, vilket möjliggjort ett friare uttryckssätt.'
Sista posten är daterad 13/9 1827, men kontot är märkvärdigt nog inte
avslutat, fastän transporterna eljest överallt är nedräknade och införda.
Slutsumman skulle bli 1411 rdr 40 skr i kostnader för reparationer, nästan
lika mycket som hela egendomens taxeringsvärde, som vid bouppteckningen
1831 var med gröda 1 587 rdr.

Pehr Janssons runor

Db innehåller på 28 ställen anteckningar med runor, de flesta mycket
kortfattade men en med över 100 runor. Även i Rb finns runor, två anteckningar om vardera omkring 100 tecken. De är från 1816 och är placerade i
överkanten på pärmarnas insidor. Runskriften ger naturligtvis PJ:s dagboksanteckningar ett speciellt intresse.
Efter några summariska uppgifter i Db om året 1795, omfattande endast
en sida, präntar PJ i maj följande år med runor: »samma år satte E A S up
sitt fähus». Härtill fogar han som fotnot: »dedt jag vill haf va för mig sielf
skrifver jag med Runska». Man blir därför överraskad att på nästa sida, som
bär överskriften År 1797, möta uppgiften: dag begynte att skrifva Runskan
den 20de maj.» Då har han i raden ovanför skrivit en mening med runor,
daterad den 7de maj. Antagligen har Db:s första sidor varit skrivna i koncept och dessa runor förts in vid renskriften.
Att den vetgirige PJ tidigt kom att intressera sig för runorna är föga
förvånande. En inspirationskälla kan ha varit runstaven. Under intryck av
rudbeckianismen gjordes i slutet av 1600-talet och under 1700-talet ivriga
försök att blåsa liv i runstavskunskapen, och flera handledningar på området utgavs. I vissa av dessa finns en gravyr av runstaven. Så sent som
1775 utgav boktryckaren Lars Wennberg Den Gamla Swenska HushåldsAllmanachan, Runstafwen, ett träsnitt efter den nämnda gravyren. (Se
Sam Owen Jansson, varifrån uppgifterna här om runstaven är hämtade.)
PJ:s hem låg alldeles intill kyrkoherdebostället, och dagboken visar att PJ
hade nära kontakt med prästgården, där man har anledning förmoda att
runstav fanns. S. k. påsktavlor med angivande av nytändningsrunan fanns
ju vanligen tillgängliga i prästgårdarna. I Vänge kyrka i närheten av Vittinge förvaras ännu i dag en runstav. För övrigt kan traktens talrika runstenar ha givit upphov till PJ:s intresse för runorna. När han var sex år,
exporterades en runsten från Ramsjö i Vittinge till Skottland. I samband
härmed kan samtal om runor och runstenar ha uppstått i bygden och gjort
pojken nyfiken på de mystiska tecknen. Torstuna härad har ett dussin runristningar, därav hälften i Vittinge. Även i grannsocknarna Altuna, Sim1 Se

nedan s. 29 f. och 38 f.
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tuna och Frösthult var åtskilliga runstenar kända. Vid gården Sveden i
PJ:s grannby Holm stod och står en vacker sten med mycket tydlig inskrift.
Då PJ tycks ha haft tillgång till Graus Beskrifning öfver Vestmanland,
kunde han där studera tydliga bilder och tolkningar av dessa och andra
runinskrifter och på det sättet lära sig runorna. Men därom mera nedan.
Först en blick på runornas form.
Som vanligt i den svensk-norska runraden har n-runan endast en bistav
(bst) — till höger; a-runan har likaledes bara en bst utom i ett enda fall,
23/5 1800. I september 1799 hade PJ:s moster i Kättebo dött ifrån två små
barn, och i maj följande år dör också deras far. PJ skall då anteckna, att
hans moster(s) man avlidit. Det sker med runor, men då stupar han m-runan
i 'man' och i det följande a-tecknet (i 'man') och ä-tecknet (i 'Kättebo')
skär bst huvudstaven. PJ är inte riktigt sig själv. De två barnen får en fristad hos PJ:s föräldrar.
För de två vokalerna å och ä skaffar sig PJ tecken genom att över arunan sätta en ring resp. två prickar. På motsvarande sätt bildar han ötecken av o-runan, som han genomgående skriver med bst på båda sidorna.
Stungna tecken använder PJ endast för e; till en början ritar han e-runan
med ett kort streck tvärs över huvudstaven (hst), men fr. o. m. 1800 sätter
han en kraftig punkt mitt på hst — jfr <3> och <4> med <20>.
Tecknen för k och g håller PJ konsekvent isär genom att rita k-runan med
rak bst r och g-runan med böjd V. Motsvarande skillnad iakttas mellan
tecknen för p och b: p-runan tecknas med raka triangelformade bst
b-runan med rundade bst B, utom å sid. <24> och <30>, där b-runan har
raka bst i namnen Backa och Bocksta. Bst går alltid in mot hst. Till en
början tycks PJ ha sökt på liknande sätt skilja tecknen för u och v, men detta
har han icke fullföljt. Däremot hålls t- och d-runorna alltid isär; för d begagnar han tecknet och för t t alltid med två bst.
För r utnyttjar PJ den vanliga (danska) runradens bägge tecken. I
slutljud skriver han med få undantag runan yr
med böjda bst — jfr
dock <48>. Vid dubbelteckning ställer han de bägge tecknen sida vid sida
rkfk <55>.
Vokalen y har vållat PJ besvär. När han i maj 1797 vill skriva ordet
'kyrkvärd' med runor, är han oviss hur han skall teckna den första vokalen.
Han ritar så en runa med hellång hst, slutande nedtill med en kantställd
kvadrat, vari hst utgör diagonal, ett tecken, sannolikt hemgjort, som
han sedan inte mera använder. Alldeles givet är det väl inte vilket ljudvärde
som avses. Ordet uttalades säkerligen i Vittinge med ö-ljud. Om han avsett
detta, borde han ju redan nu ha kunnat skaffa sig ett ö-tecken av o-runan,
som han nyttjar åtminstone fr. o. m. 1798 — han hade ju redan gjort ett
ä-tecken av a. Ett sådant 6-tecken brukar han genomgående från september
1799. Eftersom han sedan alltid skriver orden kyrka och kyrkoherde med
y, har man säkerligen också här att räkna med att han avser y-ljud.
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Den 10 mars 1800 börjar han teckna vokalen y med (runan yr). Han
skriver i fortsättningen denna runa med raka bst, när y-ljud avses, däremot
med tydligt böjda, när han menar r-ljud. Han kan ha fått y-runan från
Grau 1904, s. 482. Där finns under Simtuna avbildad och tolkad en sten
»Uti Wänderstad Kohagen». (Se Wessen-Jansson 1938, s. 609.) Den har i
själva verket stått i Ändersta i Simtuna sn men fanns inte kvar där ens på
Graus tid. Men på bilden hos Grau syns mycket tydligt runföljden
nedtill på ett ganska påfallande sätt, och Grau har transkriberat den
YF T I. Bst är raka som hos PJ. Här skulle han alltså ha kunnat finna sin
y-runa.
Slutligen några ord om PJ:s tecken för bokstaven c. Den 12/7 1800 <24>
skriver han ortnamnet Backa och begagnar för c en stupad t-runa med två
bst 4„ och detta tecken ansätter han sedan regelbundet för den vanliga
skriftens c. Tecknet återfinns identiskt i betydelsen c i Olaus Magnus runalfabet. (Se v. Friesen 19, 28, s. 85.) Då det får anses uteslutet att överensstämmelsen är en tillfällighet, måste man räkna med någon mellanled. Men
på vilka vägar Olaus Magnus' runrad kan ha nått Vittinge och PJ är en öppen
fråga.
Den sista runskriften i Db är från juli 1812. Tecknen i de båda runföljderna i Rb från 1816 överensstämmer helt med dem i Db; dock användes
här för r-ljudet endast tecknet A. Samtliga runor i dessa PJ:s sista kända
runföljder är omsorgsfullt ritade eller snarare ledigt skrivna; man får intryck av att PJ är ganska tränad i att använda sådana tecken. Inskriften
på bakpärmens insida är försedd med ram och skriven helt nära övre kanten. Den har följande lydelse:
+ annastinas + söner + anders + och + eric + blefvo + födde + den +
XXI + januari * anders + blef + död + den + VI + och + eric + den +
VIII + februari + begge + begrafdes + den + XI + februari + MDCCCXVI
Runföljden på frampärmen, som saknar inramning, har alldeles
samma innehåll, men formuleringen är något annorlunda. Den börjar
a+s+a±d+, dvs. Anna Stina Andersdotter. Hon var anställd som piga i
Säby. PJ var fortfarande nämndeman. Kanske gör han minnesanteckningen med tanke på att saken kunde tänkas komma upp inför rätten.
Av det anförda torde framgå, att det inte kan anses alldeles uteslutet,
att PJ på egen hand lärt sig runskriften och tagit den i praktiskt bruk.
Sannolikheten synes mig emellertid tala för att han haft någon personlig
hjälp. Det viktigaste skälet härtill är hans egen direkta uppgift, att han
begynte skrifva Runskan ett visst datum, den 20 maj 1797. Om han helt
på egen hand satt sig in i runskriften, måste det ju ha skett så småningom,
och i så fall är ju dateringen omotiverad. Även valet av vissa tecken, särskilt si, för c men även i viss mån beteckningarna för y-ljud och r-ljud, tycks
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mig tala för att han stått i kontakt med någon person, som haft en smula
överblick på området.
Någon ortstradition om PJ:s runskrivning har icke kunnat spåras. I
varje fall hade sonsonen 1919 ingenting att fömäla härom, och dagboken
ger inga hållpunkter i detta avseende. Tanken på obruten tradition från
äldre tid är givetvis utesluten. Vittinge på den tiden kan inte ha erbjudit
många möjligheter för PJ att få handledning i runkunskap. Naturligtvis
skulle någon runkunnig person ha kunnat finnas vid prästgården eller
Skattmansö säteri, som tillhörde familjen Conradi. Men mellan Mälbybönderna och Skattmansö rådde sådana motsättningar, att det får anses uteslutet, att PJ därifrån kunnat få någon handledning. Med prästgården
däremot var kontakten livlig. Fadern blev vid den aktuella tiden kyrkvärd
och PJ fick (åtminstone från september 1800) i uppdrag att räkna tionden
åt kyrkoherde Sepelius, vilket eljest ålåg sexmännen. Sepelius var en lärd
och bildningsintresserad man, som målmedvetet arbetade på att höja folkbildningen i socknen. (Se bilaga B). Han var född 1734 och alltså till åren
kommen, när PJ började syssla med runor. Redan 1792 var han beroende
av ämbetsbiträde. Och eftersom PJ antecknar att han tar lektioner i räkning för Lars Iggström i prästgården, skulle han, tycker man, ha gjort en
liknande anmärkning om sitt runstudium, ifall handledaren varit kyrkoherden eller någon av dennes medhjälpare. PJ är eljest mycket flitig med
att skriva upp vad som rör prästgården eller prästerskapet. En rad äldre
och yngre prästmän skymtar i Db vid ankomst eller avresa — stundom
rätt omotiverat.
Enligt sonsonen hade PJ fått undervisning i skrivning och räkning av
den ovan skildrade Jon Brecklin, som 1795-99 bodde i överkolsta i
Torstuna och i husförhörslängden kallas skolmästare. Hit hade PJ endast
ungefäl en mil. Troligen var det under denna tid som Brecklin undervisade
PJ. Visserligen lokaliserade sonsonen undervisningen till Altuna, men
detta kan ha berott på att Brecklin de sista 30 åren av sitt liv bodde i Altuna
och därför i traditionen kom att förknippas med denna socken. För antagandet att det var under Brecklins Torstunatid som PJ gick i skola för honom talar flera skäl. De första åren är PJ:s handstil ganska barnslig, men
under 1797 förbättras den avsevärt. Från och med 1799 är dagboken ganska
utförlig, och om PJ under eller efter detta år åtnjutit undervisning på annan
ort än Vittinge, borde det ha kunnat utläsas ur hans anteckningar. Hans
skrivfärdighet var redan 1797 så god, att man har svårt att tro, att han efter
denna tid skulle ha tagit särskild skrivundervisning på främmande ort.
Dagboken påbörjades 1795, samma år som Brecklin kom till Torstuna. PJ
begynte skriva Runskan i maj 1797. Det förefaller sannolikt, att såväl
dagboksskrivandet som runstudiet står i samband med skrivundervisningen
och att Brecklin handlett honom även i runkunskap. PJ:s intresse för bokstavsformer dessa år belyses av att han på ett par ställen i Db (maj 1797
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och nov. 1799) omotiverat skriver ett par ord med sirligt formade tyska
bokstäver.
Men varför nämner PJ aldrig sin lärare i skrivning? Brecklins anseende
var sådant, att PJ föredrog att låta honom vara anonym. En annan person,
som PJ bevisligen nära samarbetat med under många år men som heller
aldrig nämns i dagboken, var läraren Gabriel Bolin. Men en skolmästare
stod på den tiden socialt under en självägande bonde.
Pehr Janssons språk

Såsom redan påpekats finns det endast få dialektala drag i Pehr Janssons
språk. Ehuru anteckningarna började då författaren var endast 14 år,
slår talspråket mycket obetydligt igenom och bara under de första åren.
Troligen har han börjat föra dagbok i samband med att han fick undervisning i skrivning av Jon Brecklin. Denne var född 1754 i Västergötland,
troligen i trakten av Lidköping, och uppväxt i västra Sverige, och åtskilligt
tyder på att han tryckt sin prägel på PJ:s skriftspråk. I varje fall måste
han ha drillat sin elev ganska hårt och varnat honom för att i skrift använda vardagens ord och vändningar, och PJ var säkerligen en flitig och
följsam elev. Han började tidigt att skriva av eller göra utdrag ur äldre
handlingar rörande Vittinge: kungabrev, jordeböcker och skattelängder.
Möjligen bestod undervisningen till god del i sådana avskrivningsövningar.
Brecklin var driven sakförare, och PJ fick redan från 20-årsåldern mycket
att skaffa med juridiska frågor. Det är sålunda ganska naturligt, att han
kom att se sitt språkliga mönster i kurialstilen.
Bevarade avskrifter av PJ:s hand gör intryck av stor noggrannhet. Han
tillägnade sig en mycket god teknisk skrivfärdighet, och den fick han rik användning för. Han köpte hem förhållandevis stora kvantiteter Lingonbacka-papper: i juli 1799 240 ark, i jan. 1805 ett helt ris och i sept. 1812 lika
mycket, och i hans dödsbo 1831 fanns 1/2 ris skrivpapper. Han fungerade
också tydligen som ett slags sockenskrivare. Säkerligen gällde det mest
skrivelser av kameral och juridisk natur. Mot här skisserade bakgrund bör
man bedöma dagboksanteckningarna. Redan PJ:s sätt att datera pekar på
domstolsprotokoll som förebild.
Under de mer än tre decennier som anteckningarna omspänner sker en
tydlig utveckling i PJ:s sätt att skriva. Denna utveckling är mest märkbar
under de första tio-tolv åren. Vid slutet av dagbokstiden (1813-14) avtar
hans intresse för att göra anteckningar, och dessa blir magra och mindre
vårdade.
I samband med flyttningen till Nässelsta lägger PJ åter upp en dagbok
(Rb), där han (1821-27) omsorgsfullt och detaljerat redovisar ombyggnads-,
nybyggnads- och reparationsarbeten på den nyinköpta gården.
Språket i Rb skiljer sig rätt mycket från skrivsättet i Db. Delvis beror
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detta på formatet (se ovan s. 5), som är fyra gånger så stort som Db:s och
därför medger större utförlighet. Stavningen är här mera konsekvent, och
uttryckssättet skiljer sig knappast från samtida kanslistilspåverkad sakprosa med jämförbart innehåll.
Stavningen i Db är rätt varierande. Särskilt råder stor osäkerhet om
teckningen av e- och ä-ljud, vilket är helt naturligt med hänsyn till målets
ljudskick i detta avseende. En smula överraskande är dock, att inte PJ
under de tjugu år han för anteckningar i Db kommit fram till en automatiserad skrivning av ständigt återkommande ord, såsom vecka, (här-)
därstädes, täppa, även, utan ännu på de sista sidorna skriver än 'väcka'
och än 'vecka', än '-stedes' och än '-städes'. Först i Rb på 1820-talet genomför han stavningen 'vecka'.
Även beträffande å-ljudet samt j-, v- och sje-ljuden framträder som man
kan vänta en viss vacklan. Detta gäller också de mycket vanliga orden
gjorde och vilken. Av ett visst intresse är PJ:s stavning av 'att' och prep.
båda ytterst frekventa, det förra mest som infinitivmärke.
Åren 1795-99 skriver han nästan konsekvent att och till; 1800 övergår han
till enkelteckning i bägge orden och skriver sedan i princip tu / hela Dbtiden. Beträffande 'att' däremot är han tveksam: 1800-05 överväger enkelteckning, men redan 1804 har han börjat vackla, och hans tvekan fortsätter
fram till 1808. Då bestämmer han sig för skrivningen at och behåller sedan
denna stavning Db-tiden ut. I Rb däremot (1821) har han övergått till
dubbelteckning i båda orden.
Då dessa omläggningar knappast beror på tillfälligheter, undrar man om
de föranletts av PJ:s egna iakttagelser eller om han sport något om den då
aktuella stavningsdebatten. Svenska Akademien hade redan tidigare rekommenderat dubbelteckning i att och till (Holmberg 1962, s. 223), och
Leopold följde i sin avhandling om stavsättet 1801 samma princip. Egendomligt nog gick PJ i motsatt riktning i Db, vad som nu kan ha varit anledning härtill. Först i början av 1820-talet anpassar han sig till det nya
bruket.
V ok ali s men överensstämmer mycket nära med samtida uppsvenskt rspr.
En enda gång (aug. 1800) råkar PJ förråda sitt eget uttal av ordet vecka
genom att skriva vicka. Den uppsvenska växlingen 'gripit'—'grepne' framträder i ett flertal exempel: sistledne Aprill (3/5 07), förvekne Mars och
upskrefne (27/3 08) vid sidan av det ofta återkommande bli/vit. De vanliga
orden fick och gick och även Dricks Tunna skrivs endast med i. På övergång i > e(ä) i ställning intill supradental eller kakuminal, varpå tidigare i
ortens mål åtskilliga ex. fanns (Isaacsson 1923, s. 95 anm. 3), har Db endast
ett ex: värke 'virke' (14/4 04), och Rb har endast stavningen virke. En missskrivning dags-virk: i Rb 1823 visar, att PJ i sitt eget uttal haft ä-vokal i
både dagsverke och virke. I Criperat <32> står i för rspr. e; jfr också Granadiren (28/12 08) men Granaderen, (11/3 09).
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Inte heller beträffande y-ljudet föreligger några mer anmärkningsvärda
avvikelser från tidens vedertagna skrivning. Ordet myssa, vanligt i Db,
stavar PJ med y, och detta var ju förr en vanlig skrivning. Inte ens i byx-hud
kommer ö fram, lika litet som i kyrka och dess sammansättningar.
Bortsett från skrivningen Lä-åkrane (Ladu-) saknas ex. på övergång av
a till ä, men de förtydligande beteckningarna Åkerhar/ven (Db <10>) och
Räfsh,ärfvar (bouppteckn. 1831) jämte äldre belägg från tre grannsocknar
gör det sannolikt, att harv uttalats med ä-ljud också i Vittinge. Äldre a
kvarstår frf. nd och id men har övergått till å frf. nk: Stan,clor, stand/at,
Hall hake men En-hånk, dricks Stånka.
På dialektalt ö-ljud för rspr. o saknas exempel.
De överraskande stavningarna Kyngshusby (27/12 04), utskulder (30/5
06) och nutjades (Rb 1821) torde bero på misskrivning; i andra fall skriver
PJ sistnämnda verb med y.
Också inom konsonantismen är dialektala genomslag sällsynta. Under de första åren möter man ett par exempel på övergången pt >ft: Skifte
(23/5 99) och sie/te (20/2 00), men i det mycket vanliga ordet köpte framträder den aldrig. Bortfall av konsonant i konsonantgrupp föreligger i blansed,
blanstid, där PJ endast undantagsvis skriver ut nd, i Lans:vägen (t. ex. 7/6
00), som dock vanligen får nd utsatt, samt i ett halt år (7/11 01). I adj.
färdit (8/6 11) saknas g, men detta tycks vara det enda exemplet i sitt slag.
Som 14-åring skriver PJ Lä-åkrane <2>, men två år senare (1797) har han
lärt sig, hur sådana pluraler bör stavas: storåkrarne <4>, och 1805 har han
snyggat upp Lä- till Lctdu- och skriver Ladu-Åkern <68>, typiskt nog för
PJ:s språkliga ambition.
Den i målet vanliga assimilationen i mask. subst. av ndn (<nden) framträder i skrivningen i lillänn (9/4 00) samt i Smenn (15/6 10) och Smbt
(11/8 08), vilket senare säkerligen vill återge samma uttal som Smenn.
(Jfr på vinn, som står upprepade gånger i bouppteckningen efter PJ 1831.)
Detta ord vind, vinden förekommer i anteckningarna först under 1820talet, och då skriver PJ endast vind, vinden. Inte heller i fråga om 'bonde'
framträder hos PJ målets naturliga bestämda form bonn.
Denna företeelse — synkopering av artikelns vokal och assimilering av
artikelns -n med föregående dental — drabbar i ortens mål gamla maskuliner på dental. Däremot bevaras artikelvokalen i gamla femininer. Det
heter alltså murn men kvarnen, hunn men handen, saln men sillen. Detta
drag återspeglas tydligt nog såväl i Db som i Rb. Ändelsevokalen bevaras genomgående i t. ex. natten — en gång t. o. m. natteen — hälften,
afgiften, mellangiften, boden, qvarnen, hemförslen, körslen (körningen),
hämkomsten, pligten, tomten. Däremot saknas artikelvokalen undantagslöst i ordet -skulln 'skullen', som i formen vårskuln, vårskulln eller höskuln återkommer nästan varje år. Andra ex. är namnen Enkuln, Enkulln
och Elfdaln samt brunn, sten och lagman som best. form. Hus -valin är belagt
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endast en gång (19/4 06). Murn växlar med muren och deln med delen; fördel (födoråd) förekommer ett flertal gånger i Rh 1822-25. Däremot skriver
PJ i extra högtidliga sammanhang om aftonen (31/3 07, 7/12 08, 26/9 10)
samt om Morgonen (19/3 06). Ett annat ord som vacklar är panel: paneln
och (enstaka) panelen. Orden på -are, som i målet har best. sg. på -am,
växlar i Db mellan -am och -aren.
På bortfall av d, intervokaliskt och slutljudande, finns endast ett fåtal
belägg. (Jfr Isaacsson 1923, s. 72 f. o. 76; för Huddunge Axel Johansson
s. 246 ff.) Ex: Sal 'sadel' (17/2 02) — bouppteckn. 1831 har Ridsal — sen
'sedan' (1/8 07), vanligen skrivet sedan.
I slutljud saknas -d i Brå Korn (16/9 12) och på ett par ställen i det för
målet typiska ordet sta 'åstad': Sta och åter (31/5 05), »jag var sta från Mälby»
(8/8 09), men ibland skriver PJ ut -d även i detta ord — han är ängslig att
skriva bondskt!
I pret. av verb av typen 'kalla' har PJ i regel ändelsen -de utsatt, men
någon gång kan den saknas: 2/6 04 »Var jag vid Sågen och Såga» samt,
trots det högtidliga innehållet: 23/8 12 »Prädika Kyrkoherden ifrån Järlåsa
Nils Bookman Prof.» När PJ en gång råkar skriva »Slutad vi at Skära»
(23/8 03), beror naturligtvis detta på att slutstavelsen icke uttalades.
Även ifråga om slutljudande -t i ändelserna et, it och at gör sig PJ:s strävan till korrekthet gällande, och exempel på bortfall blir mycket få. Några
finns dock: »Vid det tilfälle köpte jag ...» <41>, 10/5 03 skädde byte och Delningen; i Lissel-gärde (14/8 06), i Stalle <95>, Magazine <119>, i dessa tre
sistnämnda fall har dock brist på utrymme på raden medverkat, och liknande ex. finns flera. Ytterligare ex. är Bastuskifte (15/4 13). I Mälbybeskr.
07 heter det: »och hafver ej någon kyrka kunna byggas förr än ...»
I best. sg. av feminina subst. kvarstår -n regelbundet, liksom fallet är i
hela Fjärdhundraland: bron, dyngan. När det 2/12 04 står: »Släpte Eric
And:son össkopa til Källan», torde össkopa bero på att ett pronomen (sin,
dess eller vår) överhoppats framför ordet eller vara ett rent sIKrivf el.
I fråga om s-ljudet föreligger vissa egendomligheter. Att genitiv-s saknas
vid de vanliga förkortningarna av egennamn — M:L: Lä-åker 'Maja Lisas
Läåker', E:M:S: hustru etc. — däremot Jan Erssons Hustru (10/2 11) —
är väl snarast en skrivteknisk fråga, delvis beroende på att sådana förkortningar ju vanligen slutar på S: Den tveksamhet rörande utsättande av -si sammansättningsfog, som framträder i Skogeld <7>, <12> och Skog Vräten
(18/8 10) vid sidan av det vanligare skogsvreten samt vacklan emellan Domlösen <120>, <124> och Doms lösen <129>, är ju också begriplig. Förvars
karlar 'försvarskarlar' (26/4 08) kan ju vara ett rent skrivfel, ehuru sådana
hos PJ är ovanliga. Men då han vid tre olika tillfällen fogar ett -s till (Kungl.)
Majt, ställer man sig frågande. Den 12/9 00 heter det: Hennes Kongl.
Maijts Drottningen och 10/8 01: hennes Majts Änke Drottningen.I en odaterad men säkerligen långt senare tillkommen renskriven förteckning i Rh
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över komministrar i Vittinge skriver han: »Bostället blef Donerat af Kongl:
Maijts den ...» Kanske beror detta språkliga misstag på att PJ var van att
läsa och skriva av akter som började: 'Kong!. Majts Nådiga Resolution'
eller 'Kongl Majts Befallningshavande' eller 'Kong!. Majts tro undersåthe ...' Dessa tre exempel är hämtade ur PJ:s egenhändiga avskrifter av
äldre handlingar.
Även från Rb-tiden finns exempel på osäkerhet i användningen av s i
sammansättningsfog och i passivum. Till 'vindskidor' har PJ 25/6 22
Vingskidbräder, vilket nära återger uttalet, men 25/9 23 fogar han till ett
-s-: Vindskids Bräder. Här har tydligen ordets svårighet framkallat tvekan
på flera punkter.
Uteslutet är nog inte att PJ:s osäkerhet i behandlingen av s sammanhänger med någon form av sigmatism.
Beträffande PJ:s förkärlek för och missuppfattning av passiva konstruktioner se nedan s. 37.
I Db saknas belägg för att den gamla förbindelsen mb i t. ex. 'Iamba'
fanns kvar på PJ:s tid, men i Rb från 1822-23 skriver han ett par gånger
Lamb. Förbindelsen nd kvarstår i regel oassimilerad. Av norrländsk förmjukning, som man ännu i mannaminne kunde få höra i Vittinge, finns
inga spår hos PJ.
Rörande kvantiteten medger PJ:s stavning sällan några säkra slutsatser. Ordet 'dotter' skriver han omväxlande dotter och doter, det senare,
som givetvis avser långt 0-ljud, återger de äldres uttal ännu i början av
1900-talet. Lång vokal framför m i ord som rem, grimma kunde man få
höra i Vittinge ännu vid den tiden. PJ skriver sådana ord än med m och än
med mm: järn Grimma (6/2 07) men 2/1 12 Köpte jag 22 gongor Söm ... ch 2
Grimor. Forr 'fåra' i uttr. i Vinter-forr <87> stämmer med äldre språk och
ortens uttal. Stavningen Almänningen <50> torde ange långt a, ett uttal
som inte var ovanligt i trakten ännu för 60-70 år sedan. Partikeln före,
som ofta används i Db och var mycket vanlig i liknande konstruktioner i
slutet av 1800-talet, uttalades alltid med kort stamvokal. Ex: »Bränvin
som jag fick 13 Dr Kannan före» <89>. Däremot uttalades adv. för 'förr',
som PJ också använder (Mälbybeskr.), med lång vokal. Subst. 'märr', i Db
stavat mär <32>, har utgivaren i Norrby sn 1909 antecknat med lång vokal.
Månadsnamnet april har PJ stavat Aprill utom åren 1801 och 1802, då det
skrivs April. Säkerligen uttalades det med kort i. PJ försökte tydligen att
lägga om skrivningen av detta ord i samband med att han övergick till att
skriva ta med ett 1. Jfr ovan s. 30. Runskriften <30> innehåller bynamnet
Boksta stavat Bocksta två ggr, vilket visar att det uttalades med kort
vokal, säkerligen o-ljud, liksom fortfarande är fallet.
Beträffande genus kan antecknas, att PJ genomgående behandlar
äng och vret som mask., men han behåller dock artikelvokalen i vreten. Om
humla 'humle' skriver han alltid hon. Slagt och farstu är för PJ neutrum.
3 -684401 Sv. Landsmål 1968
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Substantivens former och böjning avviker föga från tidens skriftspråk. Svaga maskuliner får som väntat i stor utsträckning i obest. sg.
ändelsen -a: haga, ha/ra, kappa 'kappe', rota 'rote'. I obest. sg. växlar -an
med -en. Pl. har vanligen -ar, dock stundom -or: Kohagor (Rb).
Ehuru former som gatu levde kvar i Vittinge ännu i slutet av 1800-talet,
förekommer i anteckningarna inga andra rester av äldre böjning av svaga
femininer än typen Stugubyggningen (Rb 21), Stufvubyggnaden (Rb 24) och
Kyrko-, Krono (om hemman).
I best. pl. av utrala ord skriver PJ mestadels -ne i alla tre böjningstyperna (-arne, -orne, -erne); någon gång står det dock -na: Stolparne tul
Fägårds-Portarna <74>. Men på nästa rad kommer Portarne. Andra ex:
gästerne <63>, Bräderna <99>, Ryttarena <90>, Murarenas Arbets-lön (Rb 21).
I ord med pl. på -er har PJ någon gång i best. form -ren, vilket stämmer
med Vittingemålet: Soldatren <63>. Granadiren <98>, ärtren (med olika stavningar), en gång Ärterna <6>.
Avvikelser från nutida pluraler föreligger i årar, yxar, krydder och
gongor (men årgångerne i Mälbybeskr.). Stövlar och lindar 'gräsvallar'
vacklar mellan -or och -ar.
Neutrernas böjning överensstämmer också med nutida rspr. De som slutar
på vokal får regelbundet -n i obest. pl.: stycken <45>, diken <130>, trän <31>,
dagsvärken (Rb 21), rösten (jämte röst, Rb).
På best. pl. av denna typ finns endast få belägg: styckena <58> 2 ggr,
ögonen <108>.
Neutrer på konsonant saknar normalt särskild ändelse i pl: beh,of (Rb 21),
men 9/6 24 skriver PJ behofver, och i magasinsräkenskaperna 1821 talas om
nya låner. Best. pl. har regelbundet -en: kreaturen, rören, fänstren, hemmanen.
Inför ordet jordpäron, som var ovant för PJ, har han känt sig tveksam.
1806 skriver han i pl. Iordpärarten <73>, följande år Iordpärone <84>, men
därefter undviker han formen genom att konsekvent skriva »våra jordpäron». 1821 plitar han Potatces. Jfr Isaacsson 1923, s. 125 f.
Bland anmärkningsvärda substantivbildningar kan nämnas herting <50>,
en analogibildning efter de talrika orden på -ing, förr en vanlig form i målet,
Snickning (Rb 22) till verbet snicka 'snickra', torrhake 'torrake', björke
'björkvirke'.
Exempel på inbyggarnamn från Db är Prästegårdarne, Norrgårdarne,
Skattmansän,e och Skattmansjöne <104>, det sista bildat till Skattmansjö,
det dialektala uttalet av namnet åtminstone ännu omkring sekelskiftet.
Verben i PJ:s anteckningar erbjuder åtskilligt av intresse. Preteritum
av vara och bliva har stark frekvens, presensformerna däremot är ganska
ovanliga. Hjälpverbet hava är rätt sällsynt. Presens förekommer i två former, har och ha/ver, men eftersom anteckningarna genomgående är hållna i
preteritum och hjälpverbet i regel saknas i bisats, får de ringa frekvens.
Även då satsen börjar med en bestämning för närvarande tid, vilket genom
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dateringen rätt ofta blir fallet, sätter PJ i allmänhet verbet i preteritum:
»I år fick alla räntetagare ...» »I år stängde vi ...» Detta beror säkerligen på
att dessa anteckningar ofta gjordes efter nyår och tidsbestämningen i följd
därav för skrivaren fick innebörden av något förflutet — 'i år' kom att
betyda 'i fjol'.
Under hästpesten i Vittinge i juni 1801 »stalp» Janssons häst den 17, och
man måste låna dragare. I slutet av augusti antecknar så PJ: »Tog Ian
lansson ... igen sin häst, som vi hafver ha/vit tul låns sedan d. 24de Iuni ...»
Den gammaldags verbformen hafver är här påfallande, särskilt tillsammans
med det dialektala supinum hafvit.
I en egenhändigt utskriven inlaga till häradsrätten i juni 1803 nyttjar
PJ i tredje pers. sg. har en gång och hafver tre gånger. Till höstetinget
samma år ingav han också en skrift, och där användes genomgående hafver
(3 ggr). I Db:s resumé för 1805 står: »I År har alla Räntetagare fått Råg.»
Efter vad som sagts ovan är 'har' överraskande — troligen är denna anteckning gjord före nyår. Under hela 1806, som omfattar 11 dagbokssidor, förekommer varken har eller hafver. Men efter den tiden blir hafver vanligt
även i de mest vardagliga sammanhang: »på qvarn lotten hafver jag kört
Ett Lass [grus]» (13/3 07). I uppsatsen om Mälby 1807 skriver han har en
gång och hafver två ggr. Och i sept. 09 heter det i Db: »Anmärkes at 4
Lass hafver jag bekommit från Säby» <104>. Även i kvitton använder PJ
hafver. Den 5/4 12 antecknar han i Rb: »Svärfar hafver tul mig inlämnadt ...» Också i byggnadsräkenskaperna i Rb skriver han ibland hafver
(2/6 21).
När hava är självständigt verb, får det i Db formerna har och hade: »jag
har 8 Las i Stalle» (19/8 08). Den 23/5 05 »Hade vi 4 Ung:nöt tul Eklund i
bet.» »Denna väcka hade vi Skomakare» <66>.
PJ sysslade flitigt med äldre juridiska handlingar och gjorde som ovan
nämnts avskrifter av lokalhistoriskt intressanta akter. Detta har vant
honom vid ett ålderdomligt språk och gjort det naturligt för honom att
skriva hafver. Han har haft huvudet fullt av formulär. Det religiösa språket
har väl också sin del i de föråldrade formerna. Ett belägg på bibelspråkets
inverkan på PJ:s skrivsätt utgör den ålderdomliga formen elofte 'elfte' <34>,
som han säkerligen har fått från Matt. 22:6 o. 20:9: Men wid den ellofte
stunden (1836). Någon gång förekommer hos PJ också tvåstavig presens av
bliva: Bli/ver <77>.
Vad verbens nu merusb öjning angår nyttjar PJ i regel singular även
vid plurala subjekt. Undantagen härifrån är få. I slutet av Db <136> finns
en odaterad lista över husen på gården i Mälby. Där skriver PJ: »våra
Hus äro bygda» och »Bodarne lära vara bygde ...» När han antecknar
soldaternas hemkomst från finska kriget (7/2 09), använder han rent undantagsvis återkommo och (4/10 09) pluralformen äro. Bortsett från dessa enstaka fall är voro och blefvo de enda plurala verbformer som PJ begagnar i
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Db. I Rb finns ett ex. på presens pl. ha/va 1825 samt ett blefvo och ett äro
1827. I övrigt användes endast sg.
På ett tjugutal ställen i Db förekommer emellertid plural voro eller
bletvo, och det är nog varken en ren tillfällighet eller medveten avsikt. Visserligen kan man inte beslå PJ med att sätta predikatet i plural vid subjekt
i ental, men han torde ändå knappast — i varje fall inte förrän mycket sent
— ha haft teoretiska förutsättningar för att medvetet välja. Hans voro
och blefvo är nog, trots allt, spontant flutna ur pennan.
Att flertalet satser i anteckningarna har omvänd ordföljd, eftersom de
börjar med datering, borde ju ha gynnat singularen, men här har detta
knappast haft större betydelse. Pluralerna påträffas nästan endast i officiella situationer eller sammanhang. PJ tycks faktiskt ha känt dessa verbformer som mera högtidliga ord, och därför har de aktualiserats för honom
i allvarsfyllda situationer.
I maj 1801 berättar PJ om ett svårt oväder och säger: »haglen voro så
stora som bönor, hvilka slog ner sedän ...» <31>. Och när vargarna i maj 03
hade rivit fåren för Mälbyborna, skriver han: »blefvo 5 stycken får bortrycte av odjuren ...» <45>. I mars 06 dog i Grimle i Vittinge Lars Perssons hustru och tre av makarnas vuxna barn. Alla fyra begravdes samtidigt den 25 mars. PJ räknar upp de döda och fortsätter: »Som alla blefvo
tul sitt Vilo:rum befordrades [!]. de bägge senare voro Nära 19 år gaml:»
<71>.
PJ verkar ingalunda känslosam, i varje fall har han inga ord för känslor.
Han antecknar ett dråpförsök i en grannby, en dödsdom och en avrättning
av en sockenbo med samma till synes lugna objektivitet som de mest alldagliga händelser. Men i de anförda exemplen förefaller det, som om situationen och innehållet skulle ha påverkat ordvalet. Det är som om han stelnat
till och gripit till formulär.
Under åren 1806-13 får PJ fem barn. Vid dopen, som enligt seden på den
tiden skedde dagen efter födelsen, antecknar han noggrant samtliga faddrar,
alltid med pluralt verb: Faddrar(na) voro (20/3 06, 2/4 07, 8/12 08, 27/9 11,
27/10 13). Och när han nyss skrivit voro, kan detta rycka med sig ett blevo
i nästa sats: »Faddrarna voro ... Fadder Pengarne blefvo ...» <98>.
Då han och hustrun står fadder åt andras barn, vilket sker vid 13 olika
tillfällen, använder han i Db singulara uttryck: Var jag och Stina faddrar
e. d. Men i Rh gör han en omsorgsfull förteckning över sina gudbarn, och
här skiljer han på »var jag» och »voro vi begge ...»
Ett annat ämnesområde, inom vilket plurala verbformer dyker upp, är
krigsväsendet. I dec. 06 blev soldaterna inkallade till tjänstgöring i Pommern. I okt. nästa år registrerar PJ deras hemkomst och tillägger: »Lund
blef skuten och qvar i Kriget: Engström och Säf ström samt Lundqvist
blefvo fångne och [äro] ännu ej hemkomne» <87>. Från mars 08 finns två
exempel på sådana formuleringar: 11/3 »blefvo Ryttarena utcommenderade
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at draga ut emot Dansken» <90>. Och 27/3 »blefvo alla Ynglingar upskrefne
... at til en nödig Landt-värns troup insättas» <91>. I juni samma-år heter
det: »d. 8de blefvo genom Lott i Sockne stugan uttagne til Landt-Värn ...»
<93>. Samtidigt med dessa uttryck börjar meningar med »Var vi ...»
Utom de här nämnda fallen uppträder voro och blefvo samt dessutom
iterkommo i anteckningen om soldaternas återkomst i febr. 09 och ny mobilisering i mars s. å. <99>.
Också föreställningen om »Skattmansjöne», dvs. adelsfamiljen Conradi
på Skattmansö, som ägde nästan halva Vittinge och som bönderna ständigt
låg i tvist med rörande uppdämningen av ån vid överkvarn, tycks ha
kommit PJ att stelna till. Den 8/10 09 skriver han: »Blefvo vi Stämde ... af
Skattmansjöne» <104>. I jan. 11 möter ytterligare ett belägg på 'blefvo':
»d. 27de Var här Socknestämma af Baron Diiben, om Björn-skall, hvilka
sedan uti ingående väcka blefvo anstälde» <114>. Om det är baronen eller
björnen som imponerat på PJ må lämnas därhän.
Såsom ovan framhållits röjer PJ en anmärkningsvärd osäkerhet i behandlingen av s-ljudet. Denna osäkerhet märks också i en del fall vid passiva
konstruktioner, som i Rb möter på var och varannan rad. En lustig passiv
är ficks: »Slog jag Tomten, där ficks 1 Las i Stallet» (12/8 12). Här har passiven kommit till för att undvika jag, en tendens som man tidigare inte
märker ett spår av; snarare har han valt passivum, där inte jag eller vi
lämpligen kunde sättas in som subjekt. Särskilt påfallande är passiverna
börjas och slutas, som ibland får karaktären av deponens: »I denna månad
börjades at visa sig en ... svår pest på Hästar ...» <32>. »våra ägor ... som
börjas i Söder ...» och »en Bäck som löper igenom alla våra ägor och slutas
uti Sjön ...» (Mälbybeskr.). Helt kan PJ inte hålla isär de passiva konstruktionerna. När han i mars 06 skriver: »alla blefvo ... befordrades» är
det nog inte ett tillfälligt skrivfel. I juni 26 antecknar han i Rb: »Uphögs
Tak-rännorne och upsatte M på bägge sidor å Stugubyggnaden.»
Anmärkningsvärt är att PJ konsekvent undvikit verbformen 'vart',
målets genuina uttryck för 'blev', och att han de första åren i Db föredrar
'begynte' framför det för trakten naturliga började. överraskande är också,
att infinitivändelsen -a genomgående sätts ut. I dialekten är bortfall av
ändelsevokalen vanligt inte bara i sådana fall som 'börja kör in hö' utan
även i t. ex. 'vi ska börja kör dynga', 'vi ska skär rågen'.
Adjektiv är sällsynta i Db. Vid best. form sg. är ändelsen i regel -a:
'nedra ändan', 'vår förra vret', 'min hulda och käraste Fader'. I plur. användes mest -e: »blefvo 5 stycken får bortrycte <45>, »de öfrige voro dels
döde och dels sjuke» <99>. En dialektal superlativ är närmesta <68>. En
egenartad komparation föreligger i »de fyra vestersta och den östersta Åkren»
<49>. Adjektiv på -ug saknas helt.
Skriftspråkets pronomen lär sig PJ mycket snabbt. I en not <2> 1795
begagnar han enklitiskt pronomen et men förtydligar det genast med tillägg
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av 'det': »giordtet det gemensamt», och 1799 talar han om »vån Nya Hökärra»
<17>. Därefter saknas helt dialektala pronominalformer.
Ordet denne, som är helt främmande för ortens naturliga tal, använder
PJ redan 1798, och i juni och aug. 1800 blir det vanligt. Här skriver han
t. o. m. best. form av substantivet: Denna tiden <25>. I Mälbybeskr. 1807,
vars början möjligen är en övningsskrivning som rättats av Brecklin, talar
han om »denna tradens fägring» och denna orten. Även i Rh finns exempel
på denna västsvenska egenhet: »Till detta Arbetets förrättande». Troligen
har man här att se inverkan av Brecklins undervisning. Som västsvensk
torde han ha använt 'denne' även i sitt tal och utdömt Vittingemålets naturliga den här och den där.
Under år 1806 börjar PJ ta i bruk ordet dess i betydelsen 'hans', 'hennes',
'deras', 'sin'. När det gäller faddrar heter det regelbundet: 'Faddrar voro
N. N. och dess hustru'. Men även eljest utnyttjar han ordet dess: »Lars
Persson Hustru ..., tillika med des begge Söner» <71>. I okt. 06 talar han
om en lantmätare och fortsätter: »Dess Arfvode ...» Vid mobiliseringen i
mars 1808 nämner han »alla våre Soldater» och säger: »des Marce var-stäld
til Linde stad» <90>. I Rb är dess vanligt: »Denna byggnad med dess takning» (28/3 22). »Dess [ = snickarens] kosthållning», »1 tolft behållna bakar.
Dess inläggning ...» (10/6 22).
PJ:s meningsbyggnad är länge mycket primitiv. Han använder nästan uteslutande huvudsatser och ställer dessa utan bindeord och ofta utan
skiljetecken sida vid sida: »Köpte jag mig ett skänkskåp: Kostade 5 Rdr
16 skr» (23/2 01). »Tog-vi-ner Humlan blef 1 Lit 6 <K» <26>. Gränsen mellan
huvudsats och bisats är flytande. Ena gången heter det: »Slog vi Storängen
fick där 7 Las» (25/7 08) och en annan gång »Slog vi Snåltäppan, där vi fick
hvarefter
...» (5/8 08). I juni 02 skriver han: »... Ankom Landtmätaren
sedan delades Skogen ...» <38>. Här fungerar inledningsordet snarast som
en kopulativ konjunktion. En liknande konstruktion möter 19/9 09: »Anmärkes at 4 Lass hafver jag bekommit från Säby: som efven därunder är
inberäknat.» En ledig satsfläta föreligger från 28/7 12: »denna Troup vet
ingen hvart han skall anlända.»
Antalet bisatser är som antytt mycket ringa. För de fem första åren rör
det sig om 8 ä 9 procent av antalet satser, men det ökar redan 1808 till det
dubbla. Bisatserna består i regel av mycket enkla nödvändiga relativsatser
med 'som', en och annan att-sats och några temporalsatser. Med mycket få
undantag är bisatserna »fixerade», står efter huvudsatsen. (Jfr Gösta Holm,
s. 17 f.) Från 1802 inledes relativsatserna stundom med (relativa) adverb
— hvaraf, hvarföre, hvarpå — från 1808 även med däraf, där. Hvilken
(hvilka) uppträder en gång redan 1801 (27/5) men blir från 1809 vanligare.
Någon gång förekommer (relativ)bisatser av andra ordningen. I något fall
använder PJ 'den' som relativ <6>.
1 Rh är meningarna säkrare formulerade. PJ handskas där tämligen
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obesvärat även med bisatser. Han har vid den tiden suttit som nämndeman i 12-15 år, och kurialstilen faller sig naturligare för honom. Genitivkonstruktioner, vanliga redan i Db, blir här än mera talrika. Men bindeordet samt har han inte lärt sig att handskas med.
Ordförrådet är ensidigt och starkt begränsat. Rena dialektord är få,
men naturligtvis har en del dialektala partiklar slunkit med: åt frf. ortnamn
i betydelsen
när, ner 'vid', utnä,r 'utefter', 'intill', mest 'nästan', 'troligen', före (med kort vokal) 'för', alla typiska för traktens talspråk ännu i
utgivarens barndom.
I Rh finns åtskilliga byggnadstekniska termer av intresse: omblya v.,
uttaka v., takbäror vid halmtak (jfr Eriksson 1925, s. 83 f. och Erixon 1949,
s. 53 ff.), Flyr (Rh 25/6 22, 26/8 23) del av golv i lagård och stall, trol.
'gången bakom båsen' (spiltorna), möjl. 'dyngränna', Skån 'Iogskulle' (jfr
Isaacsson 1923, s. 125, not 2, och Eriksson 1943, s. 124 samt karta s. 141),
(Röt)Svillar 'syllar' (1/7 22), vingskidstegar (juli 22), Tjärvatten 2/724, vägglag (juni 25).
Den undervisning i skrivning, som Pehr Jansson fått av västgöten Jon
Brecklin, tycks visserligen på ett och annat ställe framträda i ordval och
konstruktioner — begynte 1797-98, denna tiden, denna tracten etc. — men
säkerligen är det mindre denna skolning än den påfallande överensstämmelsen i ljud- och formlära mellan traktens mål och äldre riksspråk, som
gjort det så lätt för Pehr Jansson att tillägna sig vedertaget skriftspråk.
(Jfr Eriksson 1954, sp. 560.)
Tillägg i korrekturet. I oktober 1968 fick utgivaren kännedom om en annan bondedagbok från samma trakt, nämligen från Norrby sn. Den omfattar endast ett kalenderår, 1852, men ger kortfattade uppgifter för varje dag under året. Språket är vida
mer dialektalt än Pehr Janssons. Författaren, som hette Anders Jansson, var född i
Gillberga sn i Södermanland 1815 och gifte sig till Varmsätra i Norrby 1839. Man finner också här dialektdrag av skilda slag: lunt 'lugnt', stränd storm, kraflut (om väder),
tröst, huge och hög (av hugga), sudwin(d), meärt, 'märkt', Ciööle 'körde', mildrig kiöld,
Falu 'Falun'.
Dagbokens ägare visade också ett exemplar av Jon Brecklins räknetabeller, det
tredje som utgivaren sett i år. Detta hade 1822 tillhört en bonde i Varmsätra, trol.
bror till dagbokens författare, vilken 1839 tycks ha övertagit gården.
Den 25 maj 1818 biträdde Brecklin vid ett markbyte mellan byarna Sörbäck och
Varmsätra. I protokollet kallas han »krono fjerdingsman». Brecklin var styv att räkna,
och det var säkerligen därför han kommit med. Vid förrättningen stod ett torp, Lindalstorpet, på det område, vars yta B. skulle räkna ut. 50 år senare uppfördes där släktgården Lindalen, förut belägen i byn en km därifrån. I den gården finns nu, jämnt
100 år senare, Brecklins i rött och svart egenhändigt präntade, av flitigt bruk märkta
tabeller bevarade.
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Pehr Janssons dagbok
<2>
År 1795.
Natten emellan den 8 och 9de maj,
kom det ett så stort stormväder och
Orcan: att 3die parten av Skogen föll
kull.
Ärttäppan var på Lä-åkrane.
Uti Iuni månad gjorde vii- vår ökstock.
Årsväxten blef 17 T:r Råg, 11 T:r Korn,
8 T:r Bland-sed, 2 T:r 7 fj. Hväte, 1-k T:r
Ärter samt 2 T:r Hafra.
Summa 42 Tunnor.
I år fick kyrkoh: tind gumse.
<3>
År 1796.
I slutet av maj månad bygde vi vår
Lada.
4f/Su Y-/÷

4, H/1h-ÅM., ab.

fr,

(6)
samma+år+satte+e+a+s+up+
sitt + fä-hus ±*
Årtteppan var på åkren åfvan vägen
vid Norrgården.
j år tindade vi 9 band råg, 7 ban: Korn,
7 b: blansed, 2-1 b: Hväte, 11 band
Hvete [Hafran
Blef sedan 11 T:r Råg, 7 T:r Ko[r]n,
8 T:r blansed, 7 fj. Hvete, 5* fj. ärter,
3 T:r 4 fj. Hafra.

1 När här står ordet vi, betyder det att
vi har förättat, eller giordtet det gemensamt, men om det står lag så tillkommer
det mig allena.
* dedt jag vill hafva för mig sielf skrifver
jag med Runska.

Summa 31 Tunna 2 Kappar.
I år blef det 38 Lass Hö.
<4>
År 1797.
Den 7de maj
m

ri P,P-M

Ar=

blef + far + kyrkvärd +
Jag begynte att skrifva Runskan den
20de maj.
I år bygdes Magazinet.
Den 8de Juni Köpte vi vår jnmurade
Brenvins panna i Enköping.
I år var ärtteppan på öfra ändan på
storåkrarne.
Den 17de Juli begynte vi att slå, På
Kärret; fick 8 Lass hö den 18.
Sedan på storängen fick på honom 14
Lass hö.
I Nygårds Vräten d: 27de å / 4 Lass.
<5>
lärdes-Lindarne den 31sta å / 2 Lass.
Augusti den 7 slog vi på Lisselängen,
fick där 8 Lass.
Och ett Lass giärds-hö.
Summa 37 Lass hö.
Och 7 Lass fräken och blandor i siön.
Den 15 Augusti begynte vi att Skära,
och Tindade 17 band Råg, 5 ban: Korn,
3 band blansed, 4 b: Hväte, 4 band
Hafra.
Blef sedan 15 T:r Råg, 6 T:r Korn, 5
T:r blansed, 1* T:r Hvete, 11 T:r Arter,
samt 4 T:r Hafra.
Summa 32 T:r 8 Kappar.
Den 10de October Kom pigan Stina
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<6>
Ers Dotter från Simonsbo i tiensten.
I år satte vi up hönshuset och Prevetet.
I år fick kyrkoherden tind-gumse.
I år stängde vi kring tomten.

Den 27de Juli slog vi i Snålteppan och
fick 1 Lass.
Summa 30 Lass hö.
Den 30de Juli började vi att skära.
Och tindade 6 band Råg, 6 b: Korn, 3
band blandsed.
Den 18de Augusti började vi att Så.

Är 1798.
Den 30de Mars, föddes min Bror An<9>
ders.
Den 12 Mars pantsatte Husberg i Rabo Den 25te September Slutade vi att
tröska.
2ne Guldringar för 3 Rdr 14 skr.
Och
blef 6 T:r Råg, 11 T:r Korn, 4 T:r
Den 19de Aprill begynte vi att Träda.
blansed.
Den 10de April! pantsatte A:I:S: i
Summa 21 Tunnor.
Grimle en silfver sked för 28 skr.
I år Köpte vi 10i T:r Råg.
Den 22dra började vi att Så.
Arterna såddes i sädesgärdet på Ny- Den 9de October kom pigan Lisa ClasDotter (ifrån Silkesviken) i tiensten.
rötan.
Den
20de November började jag att
I år hade vi Ian Olssons gröda i Säby
den vi var 4ra om och Kostade tillhopa Räkna hos Lars Iggström uti Prästegården•
1000 Dr Kom.
I Säby fick vi 4 Lass Halm, samt en
<7>
färdsleda Angnar.
Den 2dra Juli Körde vi ut Dyngan.
Den 16de, 17-18-19de var vi till StockDen 9de D:o började vi att Slå på Ny<10>
gårds Vräten och fick 3 Lass.
I juni månad var det Skogeld i Håkans- holm med 1 Oxe och 1 Ko,
och fick 17 Rdr för dem begge.
bo och Nässelsta.
I denna Somar var det en ganska be- I år satte
stendig och longvarig torka, så att
fa"
549 ril
årets gröda Led ganska mycket.
MYI medjum af juni och till medjum af
juli Continuerade en ganska Svår bo- e + a + s + up + sina + stugor +
skaps Siukdom och pest, Så att i Socknen gick väl 100de Hästar öfver ända. I år delades Lansvägarne i Socknen af
Den 16 Iuli slog vi på Storängen och Landtmetaren Frank.
I år
fick på honom 8 Lass hö..
<8>
x 77 /bh 1,44Den 20de Juli Slog vi på Kärret och
IVT-/Å AI-t
fick 3 Lass,
slaktade + vi +2. tiurar +2. galtar+
den 25te på Lissel-ängen och fick 4 Lass. och +5. fetr+&.
Den 24de och 26te Juli hade vi Landtmätare på Hus-tomterne.
I år giorde vi bordet inne i Stugan.
I Säby fick vill Lass hö hvardera, och I år giorde vi Åkerharfven och Den Nya
2 Lass fräken.
Hö-kärran.
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I år stengde vi följande gärdesgårdar:
1. den som är Nor om bäcken vid Klinta
bolandet
<11>
i NygårdsVräten, 2. den som är
öster om ledet vid Hästhagen mitt för
vår åker, 3. den som är emelan vräten
och hästhagen vid snålteppan.
År 1799.

Den 3die Januari Ränsade vi Källan.
Den 15de, 16-17-18de Januari var jag
till Stockholm med 3 T:r Blanse[d] och
fick 4 Rdr 16 skr Tunnan.
Den 28-29-30de mars körde vi ut 30
Lass dynga till Skogs:vräten.
Den 24de Aprill började vi att träda.
Den lsta Maj blef Siön Ren.
Den 2dra D:o var jag till Sala.
<12>
Den 6te Maj började vi att Så.
Den ide Sådde vi ärtren, ärtteppan var
på Nedra ändan på storåkrarne i Lisselgärdet.
Den 13 Maj var det skogeld på grimle
skog.
Den 15de Slutade vi att råda-efter.
Den 23die Maj föddes E:A:S: son Lars.
S:D: Släfte vi vall Hästen. S:D: Sådde
vi Linfrö.
Den lsta Iuni Sådde vi Roffrö.
Den 3die Sådde vi Hampfrö.
S:D: körde vi kring Dyngan i SkogsVräten.
Den 4de körde vi ut dyngan hemma.
<13>
Den 5 körde vi 14 Lass grus på Vägen
när Nässelsta, samt på qvarnvägen 4
Lass den 6te.
Denna tiden kostade En Tunna Råg 9
Rdr 16 skr.
Den 24de Luti, begynte vi att Slå (på
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Storängen), fick på honom 15 Lass-hö,
efven 1 Lass på tomten.
Den 28de var jag till Lingonbacka och
Köpte mig 10 böcker papper.
Den 29de slog vi i Nygårds Vräten och
fick 5 Lass.
Den lsta Augusti Slog vi i kärret och
fick 7 Lass hö den 3die.
Den 6te Augusti på Lisselengen, fick
den 9de 7 Lass hö.
<14>
Den 8de Augusti fik 11 Lass gärdshö.
Den 10de begynte vi att så gammal
Råg.
Den 12te slogvi i Snålteppan och fick
21 Lass hö.
Summa 39 Lass hö.
Den 13-14-15-16de var vii Dyan, och
fick sedan 4 Lass freken och 4 lass vass.
Den 22dra begynte vi att skära.
Den 23die Augusti afbran mest Två
trediedälar af Enköpings Stad i en häftig våd-eld.
Den 3die sebtember slutade vi att Skära
Rågen.
<15>
Den 6te September började vi att Så
ny Råg.
Den lite fick Kyrkh: tindgris.
Den 12te tog vi ner Humlan.
S:D: började vi att ta up ärtren.
Den lsta October bytte vi åt os vår Blåsen och gaf 500 Dr Kopmt emellan eller
27 Rdr 37 skr 4 rst., han var då 6 år.
Den 9de October kom Pigan Stina Clas
Dotter (från Silkesviken) i Tiensten.
Den 15 October slutade vi att skära,
och tindade 22 band Råg, 2 band Hvete, 12 b: Korn, 4 band blansed.
<16>
Den 19de October gaf vi up gärdet.
Den 29de Körde vi hem det sidsta af
Säden.
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Den 29de November slagtade vi våra
2ne galtar — i år har vi slagtat en Tjur
och 8 får.
Den 7de December slutade vi att Tröska,
och blef 20 T:r Råg, 14/ T:r Korn, 6i
T:r blan,se, 11 T:r Hvete.
Summa 421 Tunna.
I år har vi köpt 21 T:r Råg.
I år har vi köpt och skaffat os 6 Lass
Halm.
I år Körde vi hem 30 Las väd ur Skogen
till års ved.
<17>
Och 8 Lass till gärdsel.
I October månad kom magister Wall[e]nberg från Socknen.
I år köpte vi Hjulen åt vän Nya Hökärra.
I år giorde vi skåpet i andra Stugan.
I år Stengde vi den giärdesgården som
är emelan östra gärdet och Storängen.
I år fick alla Räntetagare Råg.
I år förleden Vinter tog fisken i Sjön
Stor Skada.
I Sebtember den 25 p*Ilpf moster i

9 /
p ".-4- 4

"9"

dödde

Kättebo och Samma år morbrors hustru i Bolandet.
<18>
År 1800.
Den 10de Januari var vi till Enköping
och med det samma köpte vi hem en
Tunna Korn efter 4 Rdr 20 skr Tunnan.
Den 25te var vi åt Landet och Köpte
3 T:r Korn, och det efter 4 Rdr 16 skr
för en Tunna; och 2 T:r för 4 Rdr 32 skr.
Den lsta Februari var jag till Upsala
och Köpte med det samma en Tunna
Korn, Kostade 4 Rdr 16 skr.

Den 7de feb: kom m:g: Segerberg till
Preste gården.
Den 10de feb: körde vi med snöplogen.
I medium af feb: körde vi 5 Lass grus
på qvarn vegen.
<19>
Den 19de februari var jag till Sala,
marknad.
Den 20de slefte vi vår ös-kopp till Källan.
Den 25te Rensade vi Källan.
Den ista Mars var jag på Kungs-Skiuts
till Nyqvarn och Skjutsade till irsta
kyrka.
Den 8de Mars Slog vi up Vårskulln.
Den 9de Körde E:A:S: med snöplogen.
Den 10de

44,z/01,4i6i61,b/i5, If tilAidödde + a: i: s: i + säby +
Den 12te Körde vi med snöplogen.
Den 18de var jag till Enköping.
Den 24de

•ht/10, ›It-t-7INIIrkirou,
-/PP-t 1j1,41,14A ,,0-

;Ärt

1-114 51'1)1'191 011414 h51-.
pn-/ iY)11).- tkIT#11-r-fPRIÅP.flt ,59 rl

Cl +N P-t grf 6A4 A,1&N4
ft Ah 14A-* H-, 4

blef + det + tu-bjudit + af + ian +
ander + son + i + säby + om + om +
iag + skulle + hafva + lust + at + gifva
mig + dit + tul + dräng +(til + mikeli)
+ då + skulle + iag +få + 6 rdr 32 skr
och + et + par + skor + i + lön + &:

<20>
Den 28de Mars Sålde vi en ko, till Torgstuna, och fick 10 Rdr för henne.

En vittingebonde,s dagbok

Den 31sta Bytte vi åt-os, ett Lass Halm
för stör.
Den lsta Aprill var jag till Hamra, och
Köpte os 1 T. Råg, och 2 T:r Korn, och
Rågen Kostade 6 Rdr Tunnan och Kornet 4 Rdr 16 skr.
Den 3die Förseglade Länsman vår
Bränvins-panna.
<21>
Den 7de Aprill Uppskåtades Sommar
Vägame.
Den 9de Körde vi en Stock tul Skolmästar:huset, som var 101 al: lång, och
9/ tum i lillänn.
Den 3die Aprill, Kröntes Deras Kungl:
Majestr; i Norköping På RiksDagen.
Den 15 var det Uttägt i Sokken magazinet, då det saknades 7 T:r Råg, 6 T:r
Kom Som blifvit bort-stulit nästförut,
efven 1799 7/8 Tunna.
Den 24 började vi at Träda.
Den 25 blef Sjön Ren.

Den 7de Juni Körde vi 15 Lass grus
på Lans:vägen När Nässelsta och 10 på
qvam Vägen.
Den 9de jorde Prästegård<23>
dame och vi (i byn) bron vid Hästhagen.
Den 10de jorde vi Tägel-Kran.
Den lite Auction i Kättebo.
Den 20de var E:A:S: på Kungs-Sius ock
siutsade Kungl: Sviten ifrån Irsta Kyrka til Nyqvarn.
Den 23die Sådde vi Roffrö.
Dessa dagar var vi i Skogen ock högg
Stafrum 4 al: långa å 3 al: höga Näml:
inalles 4 Stycken.
Juli den lsta, 2dra ock 3die jorde vi
Ök-stocken.
Sedan körde vi ut Dyngan.
<24>
Juli d. 12te

egi:bb. it mg ft41-111,11 1.1 ,14
9? 6.-S:$1141i1-91111 ustr4-)

<22>
Den 20de Aprill

M/4141-1 P
Svi ki S1iPNÅ-i4,ki, Hih
2e-ta;0--

fick + lag + mina + stöflor + och +
skor +

Den 30de började vi at Så.
Den lsta Maj satte jag ut Ryssjorne i
Sjön.
Den 2dra Sådde vi ärttren i skogs Wräten.
Den 16de Slutade vi at Träda.
Den 20de var jag till Sala.
Den 23die

7- 7)M9k) -6
ftroit
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ti

dödde + moster + man + i +
kättebo

stog + iag + fadder + åt + m: p: s: son
+ (pehr + )uti + backa.

S:D: Mäntade vi en Häst-hud tilhopa
med E:A:S: (Kostade 2 Rdr 8:).
S:D: tog A:0:S: i Slottet 30 Lass-Dynga
för Säby grödan.
Den 17de började vi at Slå (i Nygårds
Vräten), blef 4 Lass.
Den 25te Ränsade vi up ån ner Skatmansö.
Iuli d. 28de begynte vi på Storängen,
blef på honom 12 Lass, deraf j-stallet 3.
Augusti d. 2dra Körde vi hem 2 Lass
giärds-hö.
<25>
Augusti d. 6te på Lissel-ängen, blef 7
Lass den 7de, deraf i Stallet 6 Lass.
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Den 8de i Kärret, blef Sedan 7 Lass hö
d. 9de, intet i Stallet.
Den 12te slog vi i snål-täppan, blef 11
Lass, i Stallet.
Denna Väcka var vii Dyan och blef 31
Lass Fräken.
Sedan blef det 1 Lass gärds-hö till slut.
Summa Hö 34 Lass.
Denna tiden Körde vj hem Väd-kasten
full ock Stök ur Skog:
Den 20de, 21sta

~kul-

+tog +vi +168 + löf + i + klinta +

Den 22dra började vi at Skära.
Denna vicka hemtade vi up 4 Las Vass.
Den 30de började vi at Så ny-Råg, ty
i år Sådde vi ingen gaml:
<26>
September d. lsta Tog-vi-ner Humlan
blef 1 Lit 6 R.
Den 12te var jag på Kongs Siuts, och
Siutssade Hennes Kongl: Maijts [!]
Drottningen åt StrönsholmM.
Den 13de tog vi up ärträn.
Den 17de Slutade vi Skära, och Tindade
18 band Råg, 7 ba: Korn, 3 b: Hvete, 6
b: Bl:Säd. Ingen Haf[ra].
Den 20de Fick Kyrk:h: Tind Gris.
Af Kyrkoherden blef jag nu anförtrodd
at fortfara med Tionde-Räkningen efter
Corp: Hvitting.
Den 30de Takade vi Brygghus Taket.
<27>
October d. lsta gaf vi up gjärdet.
Den 10de var jag på Upskatnings-Commit6n i Carleby, Då Mälby blef värderat til 1600 Rdr.
D. 14de October Pantsatte Ian Olsson
i Säby 3ne stycken silfver skedar för 3
Rdr.

Den 15de började jag at Tröska i Prästegården.
November, d. 27de Slutade vi at Tröska,
hemma; då det blef af Årsväxten, 16
Tunnor Råg, 2 1/16 T:r Hvete, 11 9/32
T:r Korn och 7 7/32 T:r Bl:säd, samt
12 Kpr Ärter. Summa 36 T:r 30 Kpr.

23151031VAMICHNELIZEdR,V !Of

10414-5-1«#1117 -0-11.51,W51 1 K1
E 4141-11-411÷511-44Åri P+-3r
x den + XXII + decerniblef+ eric +
ians + son + i + gillberga +stucken +
med + en + knif + i + bröstet + +
vänstra + sidan +af + lan + ols + son
+ i + håkansbo +*

<28>
för de 11 Tunna Korn, som jag bekom
för tindräkningen, och de 1 Tunna
Vårsäd som jag förtjänt i Tindladan:
på det samma har jag Bränt och bekommit 35 Rdr 24 skr.
I år fick alla Räntetagare Korn.
I år har vi stängdt den järdesgården,
som är emellan lisselängen och gärdet,
ner åt gatgrinden;
efven den som är emellan P:gårdsHästhagen och Kalftomten: samt västra
delen af den som är emellan vår och
Prästegårdarnes Nygårds vrät.
<29>
År 1801.
lanuctri d. 6te Köpte jag upp 18 ME
Sko-näfver, för 7 Rdr: af Soldaten Daniel frisk, från öster Färnebo Socken
och ulkisbo-by; samt Eric Matsson från
samma socken ok by, upsatt 31 Lit
Skonäfver, 1 panna och 1 par Kälkspänger; at förvara. — blef sedan af
honom igentagit.
d. 20de Körde vi hem en vält, ifrån
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Julmyra; d. lite och 19de mars 2 Sågståekar, och d. 21sta en Sågstock.
d. 22dra bytte vi åtos en släda angnar
för ved.
d. 27de och 28de 2ne Dito.
Februari d. 5te var vi åt landet och
köpte os 51 Tunna Korn; K[ostade] 7
Rdr T:n.
Den 12te slutade vi at Tröska i Prästegården, fick 11 Tunna Råg.
<30>
Feb: d. 17de var jag till Sahla mark:
d. 20de slog vi up vårskulln.
d. 23 Köpte jag mig ett skänkskåp:
Kostade 5 Rdr 16 skr.
d. 23 afreste Farbror i Stockholm då
han varit hos oss sedan d. 14de.
d. 9de Mars, var vi utåt landet, och köp[t]e os 4 T:r Korn, efter 7 Rdr 16 skr
Tunnan.
d. 12te förde vi Kättbo stugan tul Långtorabyn.
Vid det tilfället, Köpte vi os en-Tunna
Korn, för 7 Rdr 16 skr.
d. 20de Köpte vi vårt stora Kar, af Dalkarlar: från Elfdaln.
d. 27de

1,(74,.weffg/47-M/17-1,141,
kursti,iksks6
åmkom + och + drunknade — pehr +
olofs + son + i + bocksta + i +ån +
på + bocksta + äng * &:

April d. 14de, satte vi ut Ryssjorne i

sjön.
<31>
April d. 15de Började vi at Träda.
d. 18de blef Sjön Ren.
d. 20de Sådde vi ärtren; på Lä-åkrarne:
Samma dag började vi Så.
d. 28de Slutade vi at träda.
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d. 30de kom magister Segerberg ifrån
Socknen.
Maj d. 2dra Slutade vi at reda efter.
d. 20de Sådde vi linfrö.
d. 22dra släpte vi vall Hästen.
d. 26te Sådde vi Hampfrö.
d. 27de Kom det en stark hagel storm
med groft rägn; haglen voro så stora
som bönor, hvilka slog ner sedän, och
förderfvade hummel gårdar och trän,
ja de slog och sönder fänstren på östra
sidan som det och kom ifrån:
<32>
samt gjorde en ej tilfyllest beklagansvärd skada.
Maj d. 31 fick vi en Ål i Ryssjorne.
Juni d. 6te blef Pehr i Holm gift med
AnnaChattrina Derstädes.
den 8 körde vi 13 Lass grus på vägen
när Nässelsta.
d. 10de blef Iggström Präst, och Adjungt i Församlingen.
S:D: börjades med ställningars upsättande til Gips-taket i kyrkan.
I denna månad börjades at visa sig en
lika svår pest på Hästar och Boskap,
som det var 1798: E:I:S:ons mär stalp
den 12te, och vår Häst den 17de; som
då var den 10de Hästen i socknen som
Criperat sedan månadens början.
d. 19de tog vi up Ryssjorne ur sjön.
d. 22dra skar vi up ån när Skattma[n]sö.
Juli d. 8de Slog vi Murtegel.
d. 15de Började vi at slå (på stor-ängen), blev på honom 12 Lass, deraf kom
3 i stallet.
d. 19de blef M[or] Bror i Bolandet gift
med Lisa Claes Dotter derstädes.
d. 18de Slog vi Snåltäppan & blef der
2 Lass (i stallet).
<33>
Juli d. 20de Slog vi Nygårds Vräten och
blef der 4 Lass; kom alt i Foderhuset.
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d. 24de Slog vi Kärret; blef der 4 Lass:
och kom alt i foderhuset.
d. 27de Slog vi på Litsselängen; blef på
honom 6 Lass: hvaraf alt kom i Stallet.
Sedan 2 Lass Gjärds hö; som och kom
i Stallet.
d. 30de och 31 Iuli och lsta Augusti var
vii Dyan, blef sedan 3 Lass Fräken och
4 Lass Vassblandor.
Summa 30 Lass Hö, utom fräken-vassblan: och vass.
Augusti d. 4de tog vi up ärtren.
d. 5te Började vi at Skära.
d. 9de Gaf vi up Storängen.
d. 10de var E:A:S: på Kungs-skjuts til
Nyqvarn, och Skjutssade hennes Majts
Änke Drottningen til Irsta kyrka.
d. 12te Slutade Muraren i kyrkan med
gipstaken, hvit-limningen inuti, och
golfvets läggning. Då hade och Corpral
Hvitting gjordt ifrån sig med Cackristi
golfvets inläggning och Bänkarnes reparatjon.
<34>
Augusti d. 13de och 14de var vii Dyan
och tog up Vass: som Sedan blef 7 Lass.
Således blir 7 Lass vass, 4 Lass blandor
å 3 lass freken också 14 Lass: och summan af fodret 44 Las.
Denna väcka körde vi hem Vädkasten
full med stök; ur skogen.
Sedan brände vi vårt tegel.
d. 23die var far åt upsala; då han köpte
vår häst, i börje Socken och Skäggsta;
och Kostade 36 Rdr: samt angafs at
vara i elofte året gammal.
d. 24 började vi at så ny Råg: ty vi
sådde ingen gammal i år.
d. 26 Slutade vi at Skära och Tindade
161 b: Råg, 9 b: Korn, 4 b: bl:säd, och
3 b: Hve[te].
d. 27 tog vi ner Humlan: blef 11 R när
hon blef torr.

d. 30de Tog IanIansson i Sandviken
igen sin häst, som vi hafver haf vit til
låns sedan d. 24de Juni, fick, under den
tiden för vi brukat honom 4 Rdr.
September d. 7de Körde vi in det sista
af Säden.
d. 9de gaf vi up gjärdet.
d. 25te var vi til Enköpings marknad
med en Tjur, fick för honom 15 Rdr.
<35>
October d. 6te Kom Pigan Maj aLisa uti

tjensten.
d. 9de Reparerade Roten up Brunn, åt
Såldaten Hvitting.
d. 13de Ränsade, och Reparerade vi up
Källan.
Novemb: d. 7de
ove.?:t4
Jr

rutt,H ,A-1, 4: b 4 I d+411k

rikflyttade + e: a: s: i + sina + nya +
stugor + då + de + ståt + under +
byg ned +

3 och ett halt år.
d. lite Slutade vi tröska och blef
12 24/32 T:r Råg, 13 24/32 Korn, 6
Bl:Säd, 2:14 Hvete, och 24 Kpr ärter:
Summa 35 T:r 22 Kpr.
S:D:
reez

1-110 Vin tm .1991

köpte + iag + mina + nyatstöylor.

4 Rdr.
I år betalte vi Brandskatter til Lilla
Härnevi och Sista. De förra fick 1476
Rdr 15 skr 3 rst. och de senare 863 Rdr
47 skr öfver hela Brandstodslaget: til
Härnevi kom det 9 Rdr 15 skr 1 rst. på
hvarje helt hämman och til Sista 5 Rdr
21 skr 9 rst.
I år fick alla Räntetagare Råg.
Slut för Detta år.
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<36>
År 1802.
Ianitari d. lite var vi på Skall til Högsberga i altuna.
d. 26te var jag åt tibbel Socken ock
Köpte os 4 T:r Korn för 5 Rdr 24 skr
Tunnan.
d. 28de efven 3 Tunnor Korn för 5 Rdr
40 skr T:n samt en T. Bl:säd för 5 Rdr
16 skr för min räknin[g] och en Tunna
Korn för 5- 24Summa 10- 40Febr: d. 6te Köp[t]e vi vårt Ek-fat om
60 Kannor i Enköping för 1 Rdr 28 skr.
d. 8de Körde vi fram et Lass, grus på
q:vägen.
d. 9de ett Lass D:o.
d. 14de Slog vi up vår-skulln.
d. 17de var jag til Sala Marknad.
Då jag köpte mig en Sal för 7 Rdr 24
skr och 51 alnar mörkgrått Kläde, alnen Kostade 1 Rdr och 2411; , sani.Ce-ti
par Skor 1 Rdr 32 skr.
Denna Wecka körde vi ut 36 Lass
dynga til Nygårds vräten.
d. 22dra Körde E:A:S: med snö-plogen.
d. 20de
,Of SM. fin illtisipitutilkm
föddes. i: a: s: son + isak + i +
bolandet.

Mars d. lsta och 2dra var vi til Julmyra efter en såg-stock hvardera dagen.
Den 4de Hördes Lärkan.
<37>
Mars d. 7de Söndag: — Blef jag hjärtligt kär,
d. 8 Måndag: — Yppades min
smärta,
d. 9 Tisdag: — Rördes hennes
hjärta,
d. 10 Onsdag: — Hardt min önsskan när.
4 — 684401 Sv. Landsmål 1968
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Mars d. 11 Thorsdag: — Famtog hon
en annan,
» - d. 12 Fredag: —Mina hämde rop,
» d. 13 Lördag: — Tömde flitigt
kannan,
» d. 14 Söndag: — Glömde alt ihop.
Mars d. 15de var jag til Calby och betalade Realisations afgiften för os med
7 Rdr 40 skr 4 rst.
d. 16de tog jag ut 204- Kappa Råg i
Prästegården som jag förtjente i Höstas.
d. 27de Slog jag 40 Kannor Brännvin i
Tunnan.
April 3die Satte jag ut Ryssjorne i Sjön.
d. 5te Började vi at Träda hemma och
i Kättebo.
d. 6te Blef Sjön ren.
d. 8de Började vi at Så.
d. 9de Sådde vi Ärtren: Ärttäppan var
på öfra ändan, på Holmbo:rens skiftedt.
<38>
April d. 20de
4a04 PM/ f, S: f6,1Rlit
kb/4/042kt .
föddes + e: a: s: son + eric + som +
jag + var + fadder + åt +
d.

21sta.
Maj d. 10de börjades med uphuggningen af en Bod i Boksta, som far var
med på.
d. 14de Hördes Gjöken; S:D: Sågs Svalan.
d. 16de Släpte vi vall Hästen.
d. 20de
get PUI4H 1.4)1APY'll f

sitM,4 ,M,A HR

fick + lag + mina + muskus-kläder +
färdiga.

d. 24de Sådde vi Linfrö, och Hampfrö.
d. 28de Började först Råg-axen at visa
sig.
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d. 31sta Slutade de med Boden i Boksta.
Juni d. 10, 11, 12te Juni Lade vi in golfvet i vardags stugan.
d. 16de Ankom Landtmätaren Lars
Frank, hvarefter sedan delades Skogen
med hagar och Vrätar; All Åker bytte
vi med EricAnd:son; samt kålgården:
och uddarne jämkades på Storängen.
d. 27de Räste han härifrån.
d. 28de Sådde vi Roffrö.
Juli d. 5te Lade vi in golf vet i brygghusfarstu.
d. 11 Sålde vi bort vår ökstock til
0:M:S: uti Västlunda; som vi gjorde
1795.
d. 15de Lade vi in Portliders-golfvet,
och Sedan gjorde vi Bodtrapporna.
<39>
Iuli d. 21sta Började vi at Slå, i Nygårds:Vräten, blef där 3 Lass Hö.
d. 22dra började vi på Storängen; fick
där 11 Lass hö: hvaraf 2 Lass kom i
Stallet.
I år Slog Nårrgårdarne den större udden på Storängen.
d. 30de Slog vi Snåltäppan, blef där
1-1 Lass hö som togs i Stallet.
S:D: Tog vi up Ryssjorne ur Sjön.
Augusti d. 2dra Slog vi i Långkärret,
och fick där 4 Lass; efter nu skädd ny
Delning.
d. 5te Slog vi Lindarne i Lissel-gjärdet,
och fick där 1 Lass hö i Stallet.
d. 6te var vi i Dyan, och blef sedan 2
Lass Fräken.
d. 10de Slog vi på Lisselängen, blef på
honom 6 Lass hö; hvaraf 5 Lass kom i
Stallet.
d. 12te Körde vi hem 2 Lass Gjärds-hö,
i stallet.
Summa 284- Lass Hö; utom Fräken.
d. 14de gjorde vi vår åkerharf.

<40>
Augusti d. 17de Körde vi ut Dyngan.
d. 20de Körde vi hem 2 Lass Fräken.
d. 21sta Började vi at Skära.
d. 22dra Gaf vi up Storängen.
d. 23die Körde vi hem 6 Lass Vass från
Sjön.
d. 26te, 4 Lass D:o. Suma 10 Lass vass,
och 4 Lass Fräken: således med sjöfodret 42.
d. 31sta Började vi at Så.
September d. 3die Tog vi up ärtren.
d. 6te tog vi ner humlan, blef 14 (EG torr.
d. 14de Sådde vi Hvete, då vi efven
slutade Så.
d. 15de Slutade vi at Skära, och Tindade 16 Band Råg, 4 b: Hvete, 10 b: Korn,
6 b: Bl:sä[d] och 2 band Hafra; Summa
38 Band.
d. 21sta gaf vi up gjärdet.
d. 25te Körde vi in det sista af Säden.
Sedan körde vi hem stök ur Skogen.
Nu Sålde jag mitt Brännv: för 40 skr
K:n.
<41>
October d. lsta och 2dra var jag til Upsala, och Köpte oss vid det tilfället 1 T.
Hvete efter 7 Rdr, och 1-1- T. Råg för 6
Rdr Tunnan.
d. 7de kom Pigan AnnaBrita Mårtens
Dotter ifrån Backa i Tjensten.
d. 22dra Blef PehrLarsson i Grimle
gift med Maja Lisa Ers Dotter, därstädes.
d. 29de Köpte jag mig 3 Tunnor Korn
i Capplans gården för 10 Rdr 24 skr.
November d. 6, 7, 8, 9 var jag til Stockholm med en Ko, och fick 16 Rdr för
henne.
Vid det tilfälle köpte jag min hand
Schal.
d. 18de, 19de och 20de Stängde vi in
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Hagan när Skogs-vräten, sådan vi störat förra väckan.
d. 24de Slagtade vi 2ne Galtar; i år har
vi slagtadt 4 grisar och [...] Får.
December d. 2dra Föddes Kongl: Arfprintsen Carl Gustaf; som kommer at
föra titel af Stor-Furste til Finland.
d. lite köpte jag mig en T. Korn; för 4
Rd[r] 16 skr.
<42>
December d. 16de var jag til Högsberga
på Skall.
Vi slutade at tröska d. 14de Ianu: 1803.
Och b[l]ef af årsväxten 10i Tunnor Råg,
11 3/32 Tunna Korn, 2 T:r 28 Kpr Hvete, 10 Tunnor Blansäd, 1 Tunna 23 Kpr
Ärter och 2 Tunnor 24 Kpr Hafra.
Summa 39 Tunnor och 6 Kappar.
I År fick alla Räntetagare Korn.
I År Stängde vi in Hela Hagen vid
Skogs Vräten som skädde d. 18, 19,
20de Novemb: bestående hela längden
af 505 al: Samt på Västra sidan af Vår
förra Vrät som grannarne bekom.
I år fick alla räntetagare korn.
Slut för År 1802.
<43>
Ar 1803.
lanuari d. 6te Dödde Jungfru Anna
Chatharina uti Prästegården, och blef
begrafven d. 16de.
d. 14de Slutade vi at tröska.
d. 19de Var jag til Torstunaby efter en
Släda angnar.
d. 20de Körde vi ett Lass grus på qvarnvägen.
Februari d. 4de var jag til Högsberga
på Skall.
d. 9de Blef jag sjuk.
d. 10de Var far til Holm och köpte os
ett par Släd spänger. S: D: sjuknade han.

d. f4de Emottog jag Herrans Högvärdiga Nattvard.
d. 16de var Prästen til far.
d. 20de Afsomnade min hulda och käraste Fader Kl: til Ett om Morgonen.
Mars d. 6te Begrafdes han.
d. 9de Köpte jag mig en Häst utaf Soldaten And: Enberg i Enåker, för 550
Dr; med det förord, at han väntar med
300 Dr til nästa Bärtils-mässa: och angafs för at blifva 9 år i vår.
<44>
Marti d. 20de Sjuknade Mor.
d. 19, 21, 22dra Körde vi ut 92 Lass
Dynga til Skogs Vräten: d. 21 hördes
Lärkan.
d. 23die Var det uttägt i Magazinet, då
vi tog ut en T. Råg, och en D:o Korn.
d. 27de Slog vi up vår-skuln.
d. 28de var Prästen til Mor. S:D: bekom
jag Testamentet af henne.
A.prill. Natteen[!] til d. 2dra; blef igenom inbrott bortstulet 24 Kannor
Brännvin.
S:D: Körde vi ut åt landet och köpte os
4 T:r Korn; för 5 Rdr 24 skr Tunnan.
d. 5te började vi at Träda. S:D: blef
Sjön ren.
d. 9de var vi til Grimle och fängslade
Anders Jansson och Daniel Skött: för
den stöld som af dem blef föröfvad i
Brunkeb[O]
d. 12te började vi att Så.
d. 13de Sådde vi Ärtren på nedra ändan på Storåkrarne i lisselgjerdet.
d. 14 Tog vi ut en Tunna Korn i Magazinet.
d. 16de Slutade vi at Träda.
d. 18de Slutade vi at reda-efter.
<45>
Aprill d. 28de var vi til Torgstunaby
på Urtima ting med Skött och Anders
Jansson.
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d. 30de Var vi på Kron-skjuts til Gestre
och Skjutssade Dalrege[me]ntet, med
2 Hästar, en för oss och en för Kättebo.
Maj d. 3die Satte jag ut Ryssjorne i
Sjön.
d. 9de blef hos os laga bouptekning
hållen.
d. 10de Därpå skädde byte och Delningen.
d. 13de blefvo 5 stycken får bortrycte
af odjuren, n[ämligen] en tacka och 4
lam.
d. 18de Släpte vi vall Hästarne.
d. 31sta Sådde vi Hamp- och Linfrö.
Iuni d. 1, 2dra, 3die var jag i Karleby
på tinget.
d. 6te Var här en Auction.
d. 9de och 10de Körde vi ut dyngan i
skogs-vräten.
d. 14de Var jag til Torgstuna-by på urtima ting angående Brännvinet.
d. 20de Gjorde vi Bron på Litselgärdet.
d. 21sta Gjorde vi Bron vid södra ändan om vår hage när Skogs-Vräten.
d. 26te Sådde vi Ro[f]frö.
d. 27de Var E:A:S: på å ränsningen vid
Skattmansö.

d. 27de Slog vi på litssel-ängen och blef
på honom 6 Lass; alt i Stallet.
Augusti d. lsta, 2 och 3die var vi i
Dyan, och tog upp 3 Lass fräken, 9 Lass
Vass.
Summa 221 Lass Hö; utom fräken och
vas.
d. 5te tog vi upp Ärtren.
d. 6te Gaf vi upp Storängen.
d. 10de Började vi at Skära.
d. 21sta Var jag til Tibble Sn och köpte
os en Tunna Sädes Råg för 5 Rdr.
d. 23 Slutad[!] vi at Skära och tindade
<47>
171 band Råg, 3 b: Hvete, 6 b: Korn,
och 5 b: Blandsäd.
d. 23die Började vi att Så.
d. 25te tog vi ner Humlan.
d. 29de Körde vi in det sista af Säden.
d. 31sta Gaf vi up gjärdet.
September d. 6te Sådde vi Hvete.
d. 26te Var jag til Upsala med en galt
som jag fick 7 Rdr 24 skr före.
October d. 5te å/ 6te Var jag til Vesterås.
S:D: Kom Pigan Anna Mats Dotter i
tjensten.
d. 19de

<46>
Juli d. 4de Körde vi ut Dyngan.

d. 9de Var jag när Skolgården på gångled at uptaga en brunn.
d. 13de Började vi at Slå, på Lång-kärret: och blef där 3 Lass.
d. 16de började vi på Stor-ängen och
blef på honom 9 Lass hvaraf 2 kom i
Stallet.
d. 21sta i Snål-täppan, å/1 Lass i Stallet.
d. 22dra Slog vi i Nygårds Vräten, och
blef där 24. Lass.
d. 26te Körde vi hem 1 Lass gjärds:hö,
i Stallet.

ft
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är förärad.
d. 23d1e Blef Drängen Eric Ersson gift
med Iohanna lans Dotter, härstädes.
d. 25te Lade vi om hummelgården vid
bastun.
d. 28de Takade jag fähuset när Vittings.
d. 29de Takade jag Svinhus taket.
Novemb: d. 9de å /10de var jag til Carleby på ting.
d. 23die Slagtade Vi 2ne Galtar.
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<48>
Novemb: d. 30de Slutade vi Tröska.
December d. 2dra fick jag utslaget från
Västerås.
d. 6te blef Ian Ersson i Boksta Communice[rad].
d. lite Körde vi med Snöplogen.
d. 13de Var det mantalsskrifning:

ty.,;
ok/X-21-0«,J,fielmo,i7e
(0%1 //1
/1.4 0
.,k1.
då+ blef + iag +skrifven +för+
bonde.

I År blef det af årsväxten 16 1/16 Tunnor Råg, 10 -k Korn, 2 T:r 6 Kpr Hvete,
Ärter, 81 Bl:säd.
Summa 38 T:r 0 Kpr.
d. 21sta Emottog jag 23 Rdr 16 skr för
Auction som blef hållen härstedes den
6te Sistl: Juni af Eric And:son i Kättebo.
I år stängde jag följande gärdesgårdar.
1: Den nedan för Ladan. 2:o Kålgårdsgärdesgården. 3: Den som är utnär bron
i gatan. 4: Den som är emellan litsselgärdet och gatan Längre up. 5te Den
som är emellan gatan och litsselängen
och 6te Den som är åfvan för prästegårds skiftet i litsselgärdet.
I år Sådde jag 2 T:r Råg och 6 Kpr
Hvete.
I år fick alla Räntetagare Råg.
<49>
I år var hela Nygårds- Vräten Rågsådd,
de fyra åkrar som är näst vräten på
norra skiftet, och den åkren som är ner
åt gat-grinden her hemma.
I år Rågsådde vi hela Skogsvräten —
skiftet vid Bastun, samt nyrötan och
klock-backen, tillika med öfra stycket
på den Norra Åkern samma skifte; på

mellan eller stycket nedan före sådde
jag Hvete 6 Kappar.
I år gjödde vi de fyra vestersta, och den
östersta Åkren i Skogs-vräten: skiftet
nedan för bastun; den bredare broåkren
och klock-backen.
<50>

År 1804.
lanuari Den 7de Blef laga utredning
och skifte förrättadt emellan oss arfvingarne.
d. 16de Var vi til Almänningen efter
det timmer som til oss blifvit utkrönt
til bron.
d. 17de emottog jag 10 Rdr utaf E:A:S:
i Kättebo för Auction.
d. 20de Var jag til Iulmyra ef[t]er 2ne
Såg-stockar.
d. 24de och 25te var jag och i Iulmyra
och körde fram 10 st: Sågstockar.
d. 29de var det Tacksegelse och ringning efter herting Fredric Adolph af
östergötland som med döden afgodt den
20de sistl: December.
Februari d. lsta Slog jag up vår skuln.
d. &lie och 4de Var jag til Upsala med
34 Kannor bränvin och fick 10 Dr 26.8
K:n.
d. lite Var jag til Långtoraby och bytte mig til ett Lass kornhalm för stör.
Vid samma tilfälle köpte jag mig 3 Tunnor korn för 5 Rdr 8 skr tunnan.
d. 18de Var jag til Sala marknad, och
då köpte jag mig 5 alnar Ljus Blått
kläde och kostade 9 Rdr, 3 alnar Svart
Maciester kosta-[!] 4 Rdr 24 skr, en aln
Scharlakan för 3 Rdr 16 skr, och ett
par Skor — 1 Rdr 32.
<51>
Feb: d. 21sta Emottog jag 10 Rdr af
E:A:S: i Kättebo för Auction.
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d. 22, 23 och 24de Var jag i Carle by på
tinget.
d. 26te Föddes Corporal Hvittings Dotter Cattharina Malena, och Döptes d.
28de hvilket jag var vittne tu. — är
förärad.
Mars 5te Körde Eric And:son med
Snö-plogen.
d. 8, 9 och 10de Var jag tul Västerås.
d. 15de Var jag tul Grimle efter ett Lass
Halm, kostade 1 Rdr.
d. 16de och 17de Körde jag Sågstockarne tul Sågen: inalles 15 Stycken.
d. 23die Var jag tul Iulmyra efter 2 Lass
björke.
d. 27de Hördes Lärkan.
Aprill 2 Var jag tul Kongshusby och af
Vassberg emottog de Penningar som vi
så länge Väntat efter: som är efter Boksta auction.
d. 4de Var jag tul Hellby östrunda S:
och köpte mig 2 Tunnor Korn efter 5
Rdr 32 skr Tunnan.
d. 5te Var jag tul Iulmyra efter en torrhake.
d. 6te Var det Uttegt i Magazinet: då
jag gick i borgen för följande: lmo
Hansbrandberg, 2. Ian Gundberg i Nybo. 3. Per And:son i Torsbo. 4. Soldat:
Lundqvist. 5. Abr: Nyström i Lundsås.
6. Ian Jansson i Tyckebo. 7de Bengt
And:son i Iulmyra och 8de Per Nilsson
i ösby.
d. 8de Köpte jag 11 Tunna Korn, af
0:A:S: i Säby efter 5 Rdr 32 skr Tunnan.
d. 9de Började jag at skära Långhalm
och sor[pa] på åt hästarne.
<52>
Apr. d. 14de Körde jag fram gärdsel
värke och ved ur Skogen.
d. 16de Upskottades Sommar vägarne.
d. 17de Var jag tul Gillberga efter 200

stör samt af Sold: Gillberg och 200 Stör.
d. 18de Hölt jag Auction i Brunkebo.
d. 20de Körde jag fram ärttäppris.
Maj d. 3die Var det uttägt i Magazinet,
då jag gick i borgen för Eric Persson i
Nilsbo och Ian Olsson i Norrbo, samt
Olof Olsson i Dalkars:
d. 4de och 5te Var jag tul Upsala, den
6te blef Sjön ren.
d. 7de Började vi att Träda. S:D: sågs
Svalan.
d. 8de Började vi att Så.
d. 16de Hördes Gjöken.
d. 17de Sådde vi ärtren, ärttapan[!] var
på åkrarne neder åt gatgrinden.
4. 18de Satte jag ut Ryssjorne i Sjön.
d. 19de Slutade vi at Redaefter.
d. 22dra Slutade jag att Träda.
d. 24de Var det uttägt i Magazinet, då
jag gick i Bo[r]gen för And Erss: i Larstorpet och Abr: Nyström i Lunds-åhs:
samt för Ian Ersson i Iulmyra.
<53>
Maj d. 26te Släpte jag vall Hästarne.
d. 29de Var jag i Carleby på tinget, och
d. 31 gick jag därifrån tul Västerås.
S:D: hade vi 5 Nöt tul Eklund i bete.
Juni d. 2dra Var jag vid Sågen och Såga.
d. 4de Visade sig först råg:axen.
d. 5te Var jag i Kättebo på hussyn.
d. 8de Sådde vi Hampfrö.
d. lite Köpte jag 1 T. Korn för 5 Rdr
32 skr och 1 Tunna Bl:säd för 4 Rdr 32
skr i Prost:gården.
d. 13de Updrogs Luckorna först vid
öfverqvarn.
Denna väcka Röjde vi vår Hage.
d. 22 och 23die Högg vi ett Stafrum ved
i Skog: 6 alnar långt och 3 Högt.
d. 26te Sådde vi Rof:frö.
d. 28de Köpte jag Ett Sk och 4 LR
Tak:näfver för 8 skr Pundet. S:D: högg
jag 1 Stafrum ved 4 al: långt.
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d. 29de Var jag til Skattmansö bruk på
urtima ting.
Juli d. 6te och 7de Körde vi ut Dyngan.
d. 12te Var jag när Sme'n och Smiade.
d. 16de Var besigtning på den tilärnade
Landsvägen emellan kyrkan och altuna
Socken Skilnaden.
<54>
Julius d. 17 och 18de Körde jag hem
bräderna ifrån Sågen inalles 7/ Tolft.
d. 23die Började vi att Slå i NygårdsVräten, blef der 3 Lass.
d. 24de Började vi på Storängen, blef
där 11 Lass hvaraf 2ne Kom i Stallet.
d. 29de Begrafdes PerLarsson i Gillberga.
Augusti d. 2dra Slog vi i Snålteppan,
där blef det 1 och Lass.
d. 4de Körde jag hem ett Lass hö ifrån
Skogs vräten och 1 Lass ifrån gärdet, i
Stallet.
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d. 6te blef Litssel-ängen Slagen, blef
där 5 och 1 halft Lass hvaraf 4 Kom i
Stallet.
d. 8de Slog vi på Kärret, blef där 4 Lass.
d. 10de Tog vi up ärtren.
d. 13de Brände vi Svedjeland i Hagen
vid Skogs-vrät.
d. 15de Sådde vi 41 Kappe Råg därstedes.
d. 16de Var vi i Dyan och Skar up vår
fräken, blef sedan 1 Lass. S:D: började
vi att så gammal Råg men blef hindrad
af en stor hagel skur och slag:rängn.
<55>
d. 20de Var det uttägt i Magazinet då

jag för ägen räkning uttog 1 Tunna och
13 Kpr Råg.
Och P:P:S: i Kättebo bekom 18 Kpr
Råg och 15 Kpr Korn.
S:D: Började vi at Skära Rågen.
d. 23 och 24de Sådde jag sluteligen gl:
Råg, 1 T. 13 Kpr.
d. 30de Slog vi Gjärds:lindarne, blef
där [...] S:D: körde vi hem 1 Lass gärdshö. S:D: gaf vi up Storängen. S:D: tog
vi ner Humlan.
Summa 27 Lass Hö och 1 Lass Fräken.
September den 5te Sådde jag Hvete 5
Kappar.
d. 6te Slutade vi at Skära, och Tindade
27 ban[d] Råg, 3 b: Hvete, 10 b: Korn
och 4 b: Bl:säd.
Summa 44 Band.
d. 8de Var jag til Västerås, Då jag på
Lands-Cancelliet Inköpte i del i Säby
för 300 Rdr B:ko eller 8100 Dr Riksgäldsmt.
d. lite

„tM0P14/11.71/M Mi4 k klY i rimn,
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d. 12te Tog vi hem Kreaturen ifrån
Eklund.
d. 16de gaf vi up gjärdet.
d. 17 Utgaf jag en Revers til Ian Olofsson i Boksta på Ett hundrade Riksdaler
Rgsmt.
d. 21sta En D:o til Morbror i bolandet
på 192 Rdr 10 skr 6 rst. Riksgälds
mynt.
<56>
September d. 22dra Var jag til Vesterås och erlade Köpe Summan för Säby.
d. 25te Var vi til örsensbro efter / T.
Strömming.
d. 26te Var jag til Enköpingsm[arknad]
med en qviga som jag fick 14 Rdr före.
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October den lsta och följande Dagar

Takade vi stugorne, Bräd slog Södra
gafveln och Knutarne på östra sidan.
d. 6te Reparerade vi Källarn.
d. 7de Bekom 'jag Köpbrefvet för Säby.
den 10de och lite var jag på Auction
i gillberga.
d. 221ra Sålde vi en qviga för 4 Rdr til
Sk:ö Bruk.
d. 23 och 24de var jag til Vesterås rörande Vägen.
d. 27de Var jag til Torstuna rörande
Säbys afträdande hvarföre jag blef
stämd 16de Dennes.
d. 30de blef efter härstedes treffad öfverens kommelse Vägen upmätt åt
Kättbo, myrkarby och Nickebo til
Sock: Skillnad: och Innehölt 3247 famnar, varaf belöpte på hemmanet 72i
famn emellan 45 hemman.
<57>
Octob: d. 30de Kom Pigan ifrån oss och
til Boksta.
Octob: d. 31 och följande dagar i denna vecka arbetade vi med Vägens i
ståndsättande i Gatan. d. 31 högg jag
mig i benet.
Novemb: d. 5te Bekom jag Pengarne af
unga Ian Ersson i boksta.
d. 6te Afstog och transporterade jag
Säby köpet åt Lars Olsson i grinda.
d. 18de Körde de först öfver Sjön.
d. 20de Slagtade vi en Ko.
d. 28de Betalte jag in i Magazinet det
jag varit skylldig.
d. 30de Slagtade vi 2ne Galtar.
December d. leta Köpte jag en tunna
Korn af Ian Ersson i boksta för 4 Rdr
40 skr.
den 2dra Släpte Eric And:son össkopa
til Källan.

d. 5te Sluta-de vi tröska och blef i år
161 Tunna Råg, 11i Tunnor Korn, 1
Tunna 24 Kappar Hvete, 3 Tunnor 24
Kpr bl:säd, samt 18 Kappar ärtter.
Summa 33 Tunnor och 22 Kappar.
S:D: eller d. 5te Köp[t]e jag en tunna
bl:säd i säby för 4 Rdr 24 skr.
d. 6te var jag til Holm på Auctjon.
d. 8de
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<58>
December den 15de Affördes Ian Olsson i Håkansbo til Vesterås; i Misstanka för begångit Dråp å Eric Jansson
därstedes.
d. 22dra Var jag til Högsberga på Skall;
d. 27de var jag til Kyngshusby och emottog Liqvidation Som hölts i Brunkebo;
då jag och emottog förmyndar Consistorial för Ian Perssons Doter i tyckebo.
d. 31 Mäntade jag en hud.
Den 25te November sålde jag Den
Hästen som var äldre, til Anders Olsson i Näsbo för 28 Rdr 21 skr 4 rst.
Rgs.
I År stängde jag gjärdesgården emellan
hagen och Skogs-vräten.
I år gödde jag hela Norra skiftet och
nedra; styckena på mellan skiftet.
I år Rågsådde jag hela Norra skiftet,
nedra styckena på tepp skiftet och
Häst-hags sidan i Nygårds Vräten.
I år fick alla Ränte tagare Korn utom
Prästen och Klockaren.
Slut för detta år.
<59>
År 1805.
Ianuari d. 3die Hjelpte jag vår Witting

at flytta sin Stuga.
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d. 5te Var jag til Äs i Härnevi efter ett
Lass Hafver-halm; Kost: 1 Rdr.
d. 10de Köpte jag en Tunna Korn för
5 Rdr 16 skr.
den lite fick jag Pengarne af P:A:S: i
Holm.
d. 14de Var jag til Äs efter en Släda
angnar.
S:D: Dömdes Ian Olsson i Håkansbo
vid Urtima tinget i Torgstunaby, at
mista högra hand och hals-huggas och
Steglas.
d. 15de Var jag til Gillberga och Köpte
en tunna Blandsäd för 4 Rdr 16 skr.
d. 22dra Var jag til Lingonbacka med
Lumpor för vilket jag bekommer Kronsjuts.
Vid samma tilfälle köpte jag Ett Ris
papper af N:o 2 som kostade 4 Rdr.
S:D: var jag til Åland: Sockn och köpte
3 Tunnor Korn för 5 Rdr 8 skr Tunnan.
d. 24de var jag til Torgstuna och Köpte
mig 2 T:r Korn för 5 Rdr 8 skr T:n, och
en T. Bl:säd för 4 Rdr 32 skr.
d. 25te Skref jag vår förklaring til
Kongl: Kammar Collegium, rörande
vägen.
<60>
Februari d. 6te var våra Sockne bor,

och skjutssade deras Kongl: Majesteters
svit ifrån Irsta kyrka til Nyqvarn.
d. 18 och 19de var jag til Sala marknad
i Sälskap med min fästmö, då jag handlade följande.
Rd sk
för min räk:
32
Min byx hud
— 32
byx-hud åt gossen
—
Mina Stöflor
2: 24
2 par qvins skor
1: —
Mysor til gossar:
1: —
Myssa til flick:
1: 24
Bord knifvar
20
Silkes halsduk til mor
—
til Stina
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til Svägerskan
Myssor
Ring
Bok
ett nättel:d: Kläd
ett bomuls Kläde

16
16
4: 16
44
1: 16
1: —
Sma 29: —

för henn: räk:
Ett rött och vitrand: Silk Kläde
ett mindre D:o
ett Silk Kläde
mitt lifst: tyg
Myssan
en vit sydd myssa
ett vitt kläde
ett st: bom: tyg
ett qv: nättelduk
en Spegel
i Aln rödt valm:

Rd sk
1: 16
1: —
—
1: —
16
—
1: —
12
20
28
Sma 11: 44

för min räkning
tilkomer
Ett par Silfver skospennen til 5:-

3: 12

<61>
Febru: d. 26te Var jag til Carleby på
tinget.
Mars d. 12te var jag til äs efter en Släda angnar.
d. 14de Var jag til Äs efter ett Lass
blansäd halm. S:D: hördes lärkan.
d. 18de Upskottades Sommar vägarne.
d. 24de Köpte jag af A:0:S: i Säby 2
T:r [Råg?] efter 5 Rdr 16 skr och En
Tunna blansäd för 4 Rdr 24 skr.
d. 26te och följande dagar var vår Vitting hos oss och gjorde En Soffa och
Fänster-Luckor åt Ander-stug Fenstret.
Aprill d. 7de Insatte Hvittingen mina
Lådor i Kammar Skåpet.
d. 13de Började vi att Träda.
d. 20de Blef Sjön ren.
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den 25te Började jag att Så.
Maj den lsta Slutade jag at Så Kornet
som var 24 Kappar.
S:D: Flyttade Magister Iggström utur
Socknen til Alunda Socken.
S:D: Föddes Morbrors lilla Doter Stina
Lisa i bolandet.
<62>
Maj den 4de Sådde vi ärtren: Ärttäppan
var på öfra ändan på Norra Stor-åkern
i Litsel-gärdet. S:D: Slutade vi att så
Bl:säden: En Tunna.
d. 5te Afkunnades mitt Giftermål för
första gången.
d. 6te Slutade vi att Träda.
d. 8de Slutade vi att Reda efter.
d. 9de Satte jag ut Ryssjorne i Sjön.
d. 13de Var Stina och jag til Upsala då
vi köpte följande.
Rd sk
10 Al: Svart öst-Inddiskt Silkes-Taft 5 q
15: —
bredt til Klädning
4 Alnar Mörk-blått
12: —
Kläde til Råck
1: 36
En Hatt med band
4: —
Ett par öron ringar
4: —
En Silfver Dosa
1: —
2 par Handskar
En Röd Myssa til Svär— 24
far
Transport 38: 12
Ed sk
Transport
38: 12
3 Dussin Pipor
— 24
En Cardus af Milfor
— 28
— 8
En D:o Sämre
— 4
LR Krita
4 Al: Röda kant band
— 6
En bok Målar guld
— 2
2 Dussin blå kamelgarns Knappar
1.: —
— 16
Ett Dussin mindre D:o
it Lim
— 6
Krydder för
3: 3
Summa 44: 13

<63>
Maj d. 17de Kom Målarn til oss och
började med målningen i andra stugan
samt slutade d. 25te, betalt med 4 Rdr
16 skr.
den 28de Inföll den märkvärdiga Dagen
då jag blef Förenad med min Hustru
Christina Pers Doter från önsebo.
Bröllopet höls hos oss med största heder, då gästerne förärade i Brud Pengar
25 Rdr 3 skr; til de fattiga samlades 4
Rdr 28 skr 4 r. och til Lazarettet 20 skr
Rgs.
d. 23die Hade vi 4 Ung:nöt til Eklund
i bet.
d. 31sta Reste Soldatren til Salbo-hed,
då And: Olsson i Säby sjutsade vår
Hvitting både Sta och åter.
Juni d. 3die Sådde vi Hampfrö.
d. 9de Började Råg-axen att visa sig.
d. lite Drog vi up luckorna vid öf:qvam.
S:D: Sådde vi Linfrö i Bolandet.
d. 15de Var jag och A:0:S: i Säby til
qvamen och uptog samt hopläste ett par
luckor.
<64>
Juni den 26te Sådde vi Rof-frö.
d. 28de Körde vi ut Dyngan i Vräten.
/u/ij den lsta Var jag til Vesterås och
vid samma tilfälle lade vi in på Conradi.
d. 5te Var E:A:S: til Skattmansö och
Ränsade up ån.
d. 7de Var här i Kyrkan Prost-ting och
visitation af 0: Norström.
d. 8de Körde vi ut Dyngan.
d. 14de gorde Iggström Valet.
d. 15de Fylde vi med ler på Källar-valvet.
d. 18de och 19de Bygde vi Bron i gatan.
d. 20de Stängde jag gärdesgården och
lagade vägen.
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d. 22dra Började vi at Slå i Lång-kärret, blef där 4 Lass Hö. d. 30de
d. 31sta Började vi på Storängen och
blef på honom 11+ Lass hvaraf 2+ kom
i Stallet.
Augusti d. 5te Slog vii Nygårds-vräten,
blef på honom 4 Lass.
d. 6te Slog vi Snåltäppan, blef där 2
Lass, som kom i Stallet.
<65>
Augusti d. 8de Slog vi på Lissel-ängen,
och blef på honom 7 Lass som kom i
Stallet.
d. 12te och 13de Slog jag i Hagan vid
Vräten och blef där 6 Lass hö, som lades i Källar-boden.
d. 14de Tog vi up vår Fräken i Dyan.
d. 15de var jag til Skatt[m]ansö och
ränsade ån.
d. 16de o 17de var vi i Sjön och uptog
8 Lass vass, hvaraf 2 Kom til önsebo.
den 19de Körde vi hem 2 Lass Fräken
och Ett Lass vass:blandor. S:D: tog vi
up ärtren.
d. 20de och 21sta Var jag til Vesterås
om Prosessen med Skattmansöne.
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d. 22dra Skar jag vår Råg i Hagan vid
vräten.
Som blef 2 Tunnor och 12 Kappar.
d. 25te Gaf vi up Storängen.
d. 26te Började vi at Skära.
d. 31sta Var det tilämnad Elds-våda
med Capplans Bastun, som dock väl
och utan Skada afvändes.
S:D: Körde vi hem 2+ Lass gärds Hö.
<66>

September den 4de Började vi at Så.
d. 6te Lånade jag E:A:S: 6 fj. Råg.

d. 7de Slutade jag at Råg-så, och Sådde
En Tunna och 16 Kappar.
d. 12te Slutade vi at Skära, samt Tindade 15 band Råg, 2 b: Hvete, 8 b:
Korn och 8 b: Bl: säd.
Summa 32 Band.
d. 13de Körde vi hem 2 Lass gärds Hö.
I År har vi fådt Summa 39 Lass Hö.
d. 24de gaf vi up gärdet.
d. 28de var Mor til örsensbro efter En
Fjerding strömming för 3 Rdr 8 skr.
Denna väcka hade vi Skomakare och
gjorde 16 par Skor: arbets lön 44 skr.
October den lsta och 2dra var jag och
Stina til Upsala Marknad med en Qviga
som vi fick 10 Riksdaler före och en
Galt för 7+ Rdr.
d. 2dra Körde vi hem det sista af Säden.
d. 7de Var jag och jälpte vår Hvitting
til Eklund med et Lass tegel.
d. 8de Kom Anna til Boksta.
d. 14de var jag när Fattig stugan igångled för mig och Eric Andersson.
d. 9de Afrättades IanOlsson i Håkansbo på Vesterås afrätts-plats.
<67>
October den 21sta och följande dagar,
Brädslog jag Stugorne på hela östra sid:
d. 26te Var jag i ösby på Bröllop.
d. 29de Var jag til Östanbro på en Liqvidation för A:I:S: i Grimle.
Med det samma var jag til Vesterås och
utlöste vår Dom mot Conradi.
November d. 3die Var jag i Klinta på
Hämkomst-öl.
d. 10de Liqviderade jag med Isaac Andersson för Brunkebo Auction.
d. 14de Ankom Hjälpe Prästen
Norrbäck til Prostgården.
d. 24de Blef af vår Konung allment krig
förklarat emot Frankrike.
d. 26te Ränsade vi Källan.
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d. 30de Slutade vi Tröska och blef af
Års:växten 14 T:r 26 Kpr Råg, 7 T:r
18 Kpr Korn, 1 T. 12 [Kpr] Hvete, 18
Kpr Ärter, 10 T:r 8 Kpr Blansäd.
Summa 34 Tunnor 18 Kappar.
<68>
December d. 22
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d. 29de Dödde Norrgårds Farfar.
I År har jag gödslat all Åker på andra
sidan om Bäcken i lissel-gärdet, skiftet
vid Bastun och åkern som är näst den
östersta i Skogs Vräten, samt den närmesta därtill på västra sidan half. Hvilka och blefvo Rågsådde, i Vräten och
alt på andra sidan om Bäcken i litselgärdet utom nedra halfvan på Nyrötan
och den åkern som ärttäppan varit på,
den bredare Bro-Åkern och LaduÅkern, som utgör 13- Tunna utsäde.
I År har alla Räntetagare fått Råg.
Slut för detta År.
<69>
År 1806.
Ianuarij d. 6te Begrafdes Norrgårds
Farfar.
d. 7de Lämnade jag ifrån mig Pengarne
til Bärgs-kararne för Snuset.
d. lite Var jag til Prostgården efter 2
Slädar Angnar.
d. 14de Var jag til Fattigstugan med en
Släda Kastved.
d. 16de Var jag til Tibble Socken och
Köpte mig 3 Tunnor Korn för 6 Rdr
24 skr Tunnan.

d. 20de Gick jag i borgen för Corporal
Hvitting för ett Lån af 86 Rdr 16 skr
7 rst. til Drängen Pehr lansson i Holm.
d. 22dra, Bytte jag åt mig Brunte för
Enberg, och gaf 27 Rdr 37 skr 4 rst.
emellan; Hästen angafs då vara 6 År,
och 7 åt Våren.
d. 28de Föddes Eric And:sons Doter
Brita Stina, och blef döpt d. 30de.
d. 29de Var jag till Revelsta och uttog
Stämning på Bomberg och Kättebo
Bönderne.
<70>
Februarii d. 7de Emottog jag af Lars
Olsson i Grinda 15 Riksdaler Rgs.
d. lite Var jag til Julmyra efter en
Stock til Takränna.
d. 17de Var jag til Sala Marknad.
S:D: Dödde Morbrors lilla flicka i Bolandet.
d. 22 blef Vi i byn stämda af Vassberg för Bränvins Minutering.
d. 23die Köpte jag 2 Tunnor Korn i
Säby efter 6 Rdr 40 skr Tunnan.
d. 24 o 25te Var jag i Carleby på
Tinget.
Martii den 9de Lämnade jag til min
Morbroder i Bolandet Femton Rdr.
d. 13de Körde Eric Jansson med Snöplogen.
d. 14de Begrafdes Morbrors förra Svärmoder i Fattigstugan.
d. 15de Körde Eric And:spn och jag
med Snöplogen.
d. 18de Var jag til Landsberga efter en
Släda angnar för kast-väd.
den 19de Kl: 3/4 til 8 om Morgonen
Föddes vår Doter Anna Christina som
blef döpt
<71>
den 20de: Faddrarne voro, min Morbroder Isaac Andersson i Bolandet och
des Hustru Lisa Claes Doter, samt min
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Svåger och Svägerska uti önsebo: Dr:
Pehr Persson och Anna Pers Doter.
d. 20de kom Magister Lars Arfven til
Sockn:
d. 25te Begrafdes Lars Persson[!] Hustru i Grimle 52 år, tillika med des begge
Söner Pehr Larsson 27 år, och Lars Larsson, samt dottren Anna LarsDoter;
Som alla blefvo til sitt Vilo:rum befordrades[!]. de bägge senare voro Nära
19 år gaml:
d. 26te Körde Eric Jansson med Snöplogen.
Aprill d. 2dra Var jag til Tibble Socken
och Köpte mig 2 Tunnor Korn efter 7
Rdr Tunnan.
d. 4de Hörde jag Lärkan.
d. 12te Var jag til Eklund efter 4 och
ett halft tjog stör.
d. 19de Körde jag 25 Lass Dynga till
Nygårds-Vräten: på Hus-valin samt på
Klinstets sida har jag kört 23 Lass.
<72>
Aprill den 21sta Upskåttades Sommar
vägarne.
d. 27de Var det en stor tilämnad Eldsvåda i Prost-gården; Då den Boden
itändes som är näst gamla Dräng-kammaren.
Maij den 5te Var jag i Grimle på Auction då jag inropade en Koppar Plåt
om 4 R och 6 Dr 10./.R ,gör 25 Dr 8 rst.,
ett utanlås för 4 Dr 20 ./. Och ett Skrufsted 30 Dr 4 rst.
d. 7de Började vi att Träda. S:D: blef
Sjön ren.
d. lite Emottog jag Arende Contract
på Maja Lisas del i Norrgården.
d. 12te Började-vi att Så; då jag Sådde
Nära En Tunna Korn och 2 T:r 4 Kappar B[l]ansäd.
d.15de Afslutade jag Contract med Lars
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Persson i Grimle om des gröda härstädes.
den 16de Sådde jag dem med En Tunna Korn och En D:o Blansäd.
S:D: Sådde vi Ärttren på Åkrarne ofvan
vägen vid Norr gården.
d. 18de Satte jag ut Ryssjorne i Sjön.
<73>
Maij d. 20de Slutade vi att Så.
d. 21sta Sådde vi Hampfrö och satte
Iordpäronen på Port-åkern.
d. 24de Sådde vi Linfrö på halfva Nyrötan.
S:D: Slutade vi att Reda efter.
d. 28de gorde jag årar på vår ökstock.
d. 29de Begrafdes L:P:Sons Son Eric i
Grimle 25 år och 11 m: gl.
d. 30de Blef föreningen ingången med
Kättebo boerne om Grinden vid Långkärret.
S:D: Var jag til Carleby på Tinget; Då
Bomberg blef dömd att deltaga uti alla
Hemmanets utskulderM.
d. 31sta Lejde jag bort skjutssen för
vår Hvitting til Salbo-hed med Per
Andersson i Grimle för 2 Rdr Rgs.
lunii d. 4de Slutade jag at Träda.
d. 10de Betalte jag Pligten för Bränvinssälgningen til Ekman med 10 Rdr
Banco. — Denna väcka var jag när
Hans i 3 Dagar och Smiade.
<74>
Iunii d. 16de Emottog jag Förmynderskapet för Norr-gårds Eric.
d. 17de Stängde jag af min andel för
Maja-Lisas Del uti Norr-gårds Hagen.
d. 20de Körde jag til Stockholm med
en Ko som jag sålde den 23 för 22 Rdr.
Vid samma tilfälle köpte jag en fjerding
Sill för 2 Rdr 12 skr.
d. 27de Sådde vi Roffrö.
Denna Väcka gjorde jag Stolparne til
Fägårds-Portarna.
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<81>
Febr: 16de Köpte jag mina BärgskärrIul, af Ian Andersson i Rösse och Bysocken och Kostade 8 Rdr Rgsmt.
d. 20de Var jag tul Sala Marknad då jag
handlade följande.
4: Rdr 16 skr
En Byx Hud
1: — 32 skr
En D:o tul Anders
»
6: —
En Silfver Kalk
En D:o Som mor
6:— » —
Köpte
7: — » —
En D:o Silfver Dosa
En Silkes Halsduk
»—
1: —
til Petter
1: — 32 —
En Koppar Panna
12 —
En Ull-Sax
1: — » —
En Myssa tul Mor
En Barna-Bok tul
12 —
E:A:S:Son
1: — 16 —
Ett par Skor tul mor
Sma 30: — 24 —
d. 21sta Igenlöste jag min Revers af
IanOlsson i Boksta: Capital 100 och
Räntan 14 Rdr 17 skr 6 r. Sma 114: —
17 —6 Rgsmt.
d. 23die Sålde jag 4 Lass Halm tul Eric
Olsson i Boksta, för 6 Rdr, 1 Lass Bl:säd Halm för 2 och 1 Lass Korn, samt
2 Lass Råghalm för 1 Rdr 32 skr Lasset.
<82>
Februari d. 24de Köp[t]e vi 3 Alnar
Hvitt Chambris af Vestgötar å En Rdr
Alnen.
d. 28de Köpte jag 3 Tälg knif var af IanOlsson på Bysockens-ås för 20 skr, 2
Slipade för 8 skr vardera, och en oslipad
för 4 skr.
S:D: Köpte jag ett Skåp beslag för En
Rdr
Och en Hugg Yxe för 16 skr.
Martsi d. lsta Slog jag up vår-skuln.
S:D: lämnade jag tul Morbror i Bolandet 100 Rdr Rgsmt.

d. 9de Köpte jag en Spinn Råck, af Matias Westerberg i Vesterby och Husby
Socken för 2 Rdr 32 skr Rgs.
den 13de Körde jag fram 12 Lass grus på
vägen vid nässelsta, och på qvarn lotten hafver jag kört Ett Lass.
d. 17de Körde jag 5 Såg stockar tul Sågen.
d. 22dra Köpte jag Ett Slag:ur och ett
hörn Skåp af Dalkarlarne Slas Hans
Hansson och Hed: Olof Olsson i Ryjeråsen och Rättviks Sock: Klockan Kostade 14 Rdr med foder och Skåpet 4
Rdr obeslagit.
25te Hördes Lärkan.
Denna väcka Körde jag ut 85 Lass
Dynga tu l Skogs vriiten.
<83>
Den 31sta Mars Klockan 9 om aftonen
blef vår Son Iohan född; och blef döpt
den 2 Aprill. Faddrarne voro Eric And:
son och dess Hustru, samt Dr: Eric
Ersson och Pigan Anna Ers Dotter i
Mälby.
Uti Fadder Pengar blef gifvit 2 Rdr 2
skr.
Aprill den 5te Ackorderade jag med
Jan Ersson i Brunnsätra om Hållskjutssen för min 1/4de1 om 1 Rdr Rgs
på året.
den 8de Köpte jag 31 Lq Rödfärg för
20 skr LR.
d. 28de Fylde jag min Ek:Tunna med
54 Kannor Brännvin.
Nu i denna månad skaffade jag mig 20
Lass gärdsel och omkring 500 Stör.
Maj 2 Började jag at Träda.
d. 3 var det Tacksägelse för ärhållen
Seger emot Franska Troupperne uti
Pommern den 1 och 2 sistledne Aprill.
d. 5te Började jag att Så: jag Sådde 1 T.
28 Kpr Korn och 2 T:r 2 Kap[p]ar
Blansäd.
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d. 6te Blef Soldaten Per Hvitting gift
med Pigan Greta And: Dotter här-städes.
I. 7de Blef Sjön Ren.
d. 2 Blef vår Soldat utkommenderad på
arbets Comando til Stockholm.
<84>
Då han uti Matsäck bekom 11 Ml b:
15 it Sofv: och uti Dricks Penningar 4
Rdr. På Roten.
Maj 16de Satte jag ut Ryssjorne i Sjön.
d. 19de Sådde vi Ärtren på Lä-Åkern.
d. 20 hördes göken.
d. 21sta Slutade jag att Så.
d. 23die Slutade jag att Träda.
d. 25te Slutade jag att Reda efter.
d. 27de Satte vi Iordpärone.
d. 29de Reste jag till Stockholm med
en Ko som jag fick 18 Rdr före och en
So med 6 grisar hvarföre jag fick 12 Rdr;
vid samma tilfälle köpte jag en fjerding
Sill för 1 Rdr 36 skr, i Hud för 2 Rdr
och 1L Fisk för 1 Rdr.
Iuni d. 3die Afbrann hela Syllby by i
österunda Sn genom en häftig Vådeld.
d. 9de Var jag tul Carleby på Kronskjuts,
med 2 Hästar, en för mig och för M:L:
del, samt skjutssade till Bredsqvarn.
d. 12te Köpte jag en Hund af Björkström för 24 skr Rgs.
d. 16de Började jag att arbeta up Brunn
på Backen, då Vedkasten flyttades på
sidan.
<85>
Iunij d. 23die Var jag i Grimle på Bröllop, då P:P:S: blef gift med Maja Lisa
Ers Dotter.
d. 24de stog jag fadder åt A:M:S: son
Mats i Säby. — är förärad.
d. 30de Sådde vi Rof:frö på M:L: Läåker.
/u/ij d. 7de Började vi at mura Brunn,
5 — 684401 Sv. Landsmål 1968
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som blef fullbordad d. 10de och färdig
med tak den lite.
d. 13de Grusade jag på vägen både på
mitt och Maja Lisas.
d. 14de Körde jag ut Dyngan.
d. 15de Gjorde vi Bron öfver Lands
vägen mitt för kyrkan där ler-vägen
aftager.
S:D: Ränsade jag up ån vid Skattmansö.
d. 21sta och 22dra Lade jag in bron i
Lagården.
d. 25 Gjorde jag Hinken vid Brunn.
d. 27de (Började vi at Slå) på Storängen, fick där 12 små Lass den 28de,
4 i Stallet.
d. 30de Slog vii kärret, blef där 31 Lass.
d. 31sta Slog vi Soldat tegen åt greta.
Augusti d. lsta Var vii Dyan och skar
up vår fräken; blef sen 11 Lass.
d. 3die Slog vi i Nygårds-vräten; som
sedan blef 4 Lass.
<86>
Augusti den 4de Slog Vi Snålteppan
som blef 2 Lass både med mitt och Maja
Lisas.
d. 6te slog vi Lissel-ängen, blef på honom innalles 5 Lass med Maja Lisas.
d. 10de och följande dagar tog vi omkring 600 Löf i Håkansbo, för 3 Rdr
16 skr Rgs.
d. 14de Sådde jag 16 Kappar gammal
Råg i Skogs Vräten.
d. 17de Gaf vi up Stor-ängen.
d. 18de Började vi att Skära Rågen.
d. 22dra Körde jag hem 2 Lass GärdsHö.
Blef inalles 281 Lass Hö.
d. 24de tog vi upp ärtren.
d. 26te Sådde jag 30 Kpr ny Råg.
d. 29de Slutade vi at Skära och tindade
20 b. Råg, 2 b: Hvete, 13 b: Korn och
9 Band Blandsäd.
Sma 44 band.
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d. 30de Var vi tul Iärlåsa efter en Ko.
September d. 4de Tog vi ner Humlan.
N.B. Humlan blef sedan då hon blef
torr 134
d. 8de Körde vi in det sista af Säden.
d. lite Gaf vi up gärdet.
<87>
Septemb: 16de Fick vi Skomakaren,
då han gjorde 13 Par näfver-skor.
Denna Väcka Stängde jag kring Vedbacken och lade Åkern i Vinter-forr.
d. 25te Bytte jag Hästar med Västgöten Johannes Gabrielsson och bekom en
igen af samma färg, som angifves för at
vara 5 a i 6te Året gammal; mellangiften är 16 Rdr 32 skr Rgsmt: den förra
kan värderas tul 50 Rdr så at denne nu
Kostar Circa 1200 Dr.
October 3die Reparerade jag up Sten
mum under Vardags Stugan.
d. 5te Var Mor tul örsensbro efter en
half Tunna Strömmirig för 18 Kappar
Råg.
d. 10de Hemkom Soldaterne ifrån Pommern, n[ämligen] Skarp, Ekholm, Stake,
Vibäck och Grimfält; Lund blef skuten
och qvar i Kriget: Engström och Sidström samt Lundqvist blefvo fångne
och [äro] ännu ej hemkomne.
d. 23die For jag tul Stockholm med en
Ko, för vilken jag fick 21 Rdr; då köpte
jag 4 Tunna Salt för 3 Rdr 16 skr, 4 Lg
fisk för 40 skr.
<88>
Novemb: d. 10, 11 och 12te Var [jag] i
Carleby på tinget mot Per Persson i
Grimle.
d. 23 Läste vi hos Eric Matsson i Präst:
går:
December d. 2dra Köpte vi 8 alnar Cartun til Kläder åt Stina; för [...]
d. 10de Var jag tul upsala med en Ko,
för vilken jag fick 16 Rdr; och 30 Knr

Brännvin för 38 skr Kannan; vid samma tilfälle köpte jag En T. Korn för 7
Rdr.
d. 19de Slutade vi at Tröska, och fick
af Års Växten 22 T:r 19 Kappar Råg,
2 Tunnor 20 Kpr Hvete, 1 T. 14 Kappar Ärter, 16 Tunnor 22 Kappar Korn
och 13 Tunnor 26 Kappar Blansäd.
Summa 57 Tunnor och 5 Kappar.
I år stängde jag gärdesgårdarne i LångKärret på Södra och östra sidorne; och
kring Vedbacken.
I År fick alla Räntetagare Råg.
Slut för Detta År.
<89>
År 1808.
lanuarij d. 4de Köpte jag en Stig kol
för 4 Rdr.
d. 9de Köpte jag 10 Ut Skonäfver för
Säd, och 12 Lg Tak-näfver för 2 Rdr
af Bond. And: Andersson i ()siaren och
Valbo Sockn.
d. 15de Föddes E:A:Sons Son Pehr.
S:D: köpte jag en Slipstens-Vef för 4
Kpr korn.
d. 10de Köpte Vi 14 Lg Lin af Helsingar för 5 Rdr Pundet.
d. 20de Tingade jag en Spis-häll af MasMästaren Ian Jansson från BySoken
och Hyttbyn för 12 Rdr Rgs, då den
hitföres tul Midsommar detta År.
d. 26 Köpte jag en Tunna Korn för 7
Rdr.
d. 28de Var jag tul Tibble Socken och
Köpte 44 Tunna Korn för 7 Rdr 8 skr
Tunnan.
d. 31 Körde jag tul Upsala med 15 Kannor Bränvin som jag fick 13 Dr Kannan
före.
Vid samma tilfälle köpte jag hem 34
Tunna Korn efter 7 Rdr 8 skr Tunnan.
Februari 6te Sålde jag en 4 Ankare
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Bränvin til Mäster Högberg i Rossberga
och Bysocken för 5 Rdr 24 skr.
d. 10de Köpte jag 300 Tegel i Skattmansö-Bruk för 3 Rdr 24 skr.
<90>
Februari d. 17de Köpte jag en Dricks
Tunna af Dalkarlen lon Matsson i Efvesberg och Elfdaln som Kostade 2 Rdr
24 skr Och ett Kylfat för 1 Rdr 8 skr.
d.22dra Var Jag och Stina til Sala
Mar[k]nad då vi Köpte följande.
En Guld-Ring 5 Rdr, En Koppar Kruka
3 Rdr, En Koppar Skål 1 Rdr 16 skr,
4 st: Tenn-Skålar 1:— 32, En Silfver
'Ring 24 skr; En Röd Myssa 24 skr.
Marti d. 4de Köpte Vi 17 Alnar Cattun
til Kläd.
d. 5te Blefvaf[!] Vår Konung Allment
Krig förklarat mot Käjsaren i Ryssland.
d. lite Blefvo Ryttarena utcommenderade at draga ut emot Dansken.
d. 14de Af-Reste efven alla våre Soldater til Samma ort, des Marce var-stäld
til Linde stad.
d. 17de Var jag til Iulmyra efter en Sågstock.
d. 18de Var Jag & Stina Fadder til
P:N:S: Dotter Stina Cattrina i Gillberga.
d. 19de Var jag til Iulmyra efter et Lass
Torr-hakar.
<91>
d. 15de Blef allmänt Krig förklarat
emot Dannemark.
Mars d. 21sta Var E:A:S: på Kron
skjuts, och skjutssade Krut til Långtoraby från Gestre.
d. 23die Var det uttägt i Magazinet, då
jag gick i borgen för 10 T:r Råg, 93- D:o
k[orn].
d. 27de blefvo alla Ynglingar upskrefne,
emellan 18 och 25 År, at til en nödig
Landt-värns troup insättas: — efter
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Kongl: Majts nådiga Förordning af den
14de förvekne Mars.
d. 29de Var vi på Kron-skjuts, til Ny:
qvarn och skjutssade Hö til Vesterås,
4 Hästar af vart Hemman. S:D: Var
jag til Myrkarby på Auction och Köpte
en idels gröda för 2150 Dr.
d. 31sta Dödde Min Faster, Mor Mor i
Grannas.
Apr. d. 5te Hördes Lärkan.
d. 7de Begrafdes LarsLarssons Hustru.
d. 8de Upskottades Sommar Vägarne.
d. 13de Var det Auction hos Morfar.
d. 22dra Var jag i Gillberga å Sågade.
d. 26te Rustade vi ut och beklädde våra
För[s]vars karlar; vi var tilhopa med
Lundqvists Rota om Dr: Daniel Olsson
i Säby; som samma dag reste til Sala.
<92>
April den 25te fylde jag Ek-Tunnan
med Brännvin; däss-utom har jag 30
Kannor.
Maij den 3die Var vi til Carleby på.
Kronskjuts och skjutssade til Långtoraby, 2 Hästar på hvart hemman. P:P:S:
i Grimle & Calle i Bolandet skjutssade
för Mälby.
d. 2dra Började Vi at Träda.
d. 4de Satte jag ut Ryssjorne i Sjön.
d. 5te Började jag at Så. S:D: blef Sjön
ren.
d. 6te Sådde vi ärtren på nedra spjällen
vid Lissel ängen på By-skiftet.
S:D: Sågs Svalan.
d. 10de Slutade jag at Så, då jag sådde
1 Tunna 8 Kappar Korn och 2 Tunnor
2 Kpr Blansäd.
d. lite Utgick första Commenderingen
af Landt-Värnet då endast en från
Socknen utkom.
d. 16de Slutade jag at Reda-efter.
d. 18de Hördes Göken.
d. 18de Slutade jag at Träda.
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d. 20de Satte vi Våra Iordpäron.
d. 22dra Var här i Kyrkan Tacksägelse
för vunnen Seger öfver Ryska arm&n
i Österbotten och Revolax den 27de
sistl: Aprill: af Mauritz Klingspor.
den 21sta, 23, 24 och 25te Stängde jag
in Hagen vid Eric Anderssons på Skogslåtten.
d. 28de Sådde vi Linfrö.
d. 30de Sådde vi Hampfrö.
d. 31sta Släpte vi vall Hästen.
<93>
Iunij den lsta Utgick Andra utcommenderingen af Landt-Värn som var
Eric i Boksta, Unga och gl: L:L: Söner
i Holm, Pehr i Önsebo, E.L.S. Dr: i
Skräddarbo, L:A:S: Dr: i Sto: Ramsjö,
Dr: Eric Ersson i Skattmansö, och Sn
Skom: Ian Jansson.
d. 8de blefvo genom Lott i Sockne stugan uttagne til Landt-Värn 0:I:S: Dr:
i Ingesbo, [L:A:S: Bror Eric i Klinta,
och E,A,S, Dräng i Mälby] — allenast
den första utgick den 10de.1
den lite Var vi på Kronskjuts til Nyqvarn och skjutssade Uplands Vargerings-manskapet med 4 Hästar af vart
helt hemman i Skatte och 2 i frälse.
den 12te Var här i Kyrkan Tacksägelse
för vunnen Seger öfver Ryska Trouppame i Finland vid Pulkila den [2dra]
sist!: Maj af Maurits Klingsporr.
d. 14de Var vår Socken til Carleby och
skjutsade Krut til Långtoraby, 4 Hästar af vart hemman.
Denna Väcka Rögde jag mest hela den
nyss instängda Hagen på Skogslåtten.
d. 18de Körde jag hem Brädeme från
gillberga.
d. 21sta Var jag til Sala och köpte 2ne
Tunnor Kalk til Murningen som kostade En Rdr:
1 Namnen inom klammer är strukna i hs.

S:D: tog jag hem murare från Sala som
började med arbetet den 22dra: och
slutade d. 30de; dagen därpå afreste
han härifrån. Arbets Lön blef betalt
med 6 Rdr.
<94>
Julius d. 5te Sådde vi Roffrö.
d. 7de Körde vi ut Dyngan.
d. 8de Föddes Morbrors Dotter.
d. 12te Var vi til Gestre på Kronskjuts
och skjutssade Dal: Landtvärn til Långtoraby, 4 Hästar af hvart Hemman.
d. 15de Och 16de Lade jag in golf i Lägolvet[!].
d. 21sta Började vi at Slå i Nygårds
Vräten, blef där på min andel 21 Lass.
d. 25te Slog vi Storängen fick där 7 Las
däraf 2 togs i Stal[let.]
d. 27, 28 och 29de Var vi i Dyan och
uphämtade 1 Lass Fräken och 6 Lass
Vass.
Augusti d. lsta Slog vi Lång-Kärret,
där vi fick 2 små Lass S: Dag.
d. 4de Slog vi Litssel Ängen, blef där
4 [Lass].
d. 5te Skjutsade vi med Kronskjuts
Hälsing Regemente ifrån Vesterås Stad
til Nyqvarn, 4 Hästar af hem:, jag och
EricIansson samt E.A.S. för Mälby.
d. 5te Slog vi Snåltäppan, där vi fick
på vår andel Ett Lass.
d. 5te Köpte jag hem en Fjerd: Sill från
Västerås, hvilken Kostade 4 Rdr 24 skr
Rgs.
<95>
Augusti d. lite Var jag när Sm6n och
satte-up min Bärgs-Kärra som jag
gjordt färdig förut vid lediga stunder.
Denna väcka, var det et så stort Rägn
Väder, at den til skörd färdige Rågen,
til större delen tog skada.
d. 17de Började Vi at Skära.
d. 14de Var här Tacksägelse för vunnen

En vittingebonde,s dagbok
Seger öfver Ryska Armén vid Lappo i
Vasa Län d 14 sistl: Juli af Fältmarskalk Mauritz Klingsporr.
d. 19de Körde vi hem 11 Lass gärds-hö.
S:D: Slutade Vi Slå, sedan vii år bärgat
18 Lass Hö; 1 Lass Fräken och 6 Lass
Vass.
a.:ar/ 2147

Mffli1iut/#51544-14W-lg,

af + edberg +i + stiby + har + lag +
kiöpt + 3+ lass + hö +

Så at jag har 8 Las i Stalle, och 13 Lass
i Lagården, Sma 21 Lass.
d. 20de Sådde jag 13 Kappar gl: Råg.
S:D: Gaf vi up Storängen.
d. 25te Svedjade Vii Hagan. S:D: Körde vi på Kronskjuts, och skjutssade
Vestm: Vargerings Manskapet från Västerås Stad til Nyqvarn, 4 Hästar af vart
Hemman, jag, E,I,S, och E,A,S, var stad
från vårt hemman.
<96>
Aug: d. 27de Sådde jag i Hagen 6 Kpr
Råg.
d. 31sta Köpte jag min Klocka af Västgöten And: Gabrilsson för 20 Rdr Rgs
förfärdigad i London af John Ward under N:o 6621. (hvarpå jag betalte 10
Rdr.)
Septemb: d. lsta
14.(6,,Afrud.V.- -7W--4b/* /74#,/4

///Y/T-A

tog + vi + 12 + löv + i + klinta +

d. 6te Var vi til Skolegården och ympade Koppor på våra barn;
d. 3die Tog vi ner Humlan, blef 11
Torr.
d. 8de Tog vi up Årttren.
d. 9de Slutade vi at Skära, och Tindade
9 band Råg, 2 b: Hvete, 12 b: Korn, och
7 b: Blandsäd.
d. 14de Var vår lilla Dr AnnaStina i
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våda at förlora högra Armen genom en
faslig stöt.
d. 15de Sådde jag 5 Kappar Hvete.
d. 17de Gaf vi up gjärdet.
d. 18de Var vi på Kron-skjuts til Sala,
och skjutsade den 19de Östgöta Granadir Regemente til Starfors i Löfsta: jag,
E,A,S, och P,P,S, i grimle skjutsade
för Mälby.
d. 23die Körde vi in det sista af Säden.
d. 25te Var här i Kyrkan Tacksägelse,
för den Svenska skärgårds flottans Seger öfver den Ryska vid Grönviksund
d. 30de Augusti.
<97>
d. 27de och 28de Reparerade jag taket
på Stugorne med Näfver och dubla torf.
d.29de Var våra Sockne bor på Kronoskjuts til Vesterås för at skjutsa Skaraborgs Landtvärn til Nyqvarn, 4 Hästar
af hemmanet, men ingen från Mälby.
d. 29de och 30de Tog vi up våra Jordpäron som blef [...]
d. 28de Fick jag hem En Fjerding
strömming från örsensbro, som kostade
5 Rdr Rgs.
October d. 3die Var vi til Upsala Markn:
med en Galt och 2ne Tjurar, för vardera
af desse 3 fick jag 10 Rdr, Sma 30 D:o.
Vid samma tilfälle köpte jag Tunna
Salt; som kostade 3 Rdr 12 skr.
d. 7de och 8de Var jag i Brunsätra på
Byte.
d. lite Var jag där och höll Auction.
d.22dra Begrafdes Morbrors lilla Dotter
i Boland:
Novemb: 4de Var jag i Boksta på Bröllop: samt d.6 & följande i Långtora på
hemkomöl.
d.1 lte Slagtade vi våra Galtar.
d. 22dra Slutade vi at Tröska; och blef
af Årsväxten 81 Råg, 1-1 Hvete, 18/
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Korn och 10 Blansäd samt 7/16 Tunna
Ärter.
Summa 38 Tunnor 14 Kappar.
<98>
Decemb: 3die Var vi til Brunsätra på
Kron-skjuts, och Skjutssade Ryska
Krigs fångar til Kölfva; 2 Hästar af
Hemmanet då jag och E,I,S, var sta.
d. 7de Kl: 7 om aftonen, föddes Vår
Dotter Iohanna, och blef döpt den 8de;
Faddrarna voro Bonden Eric Matsson
och dess Hustru Catrina Pers Dotter i
Prästegården, samt Dr: Anders Isaacsson i Bolandet och Pigan Anna AndersDotter i Mälby. Fadder Pengarne blefvo 4 Rdr Rgsmt.
d. 28de Var vi til Nyqvarn på Kronskjuts och skjutsade Östgöta Granadiren til Vesterås: 4 Hästar af Hemmanet,
jag och Eric Andson och en Häst från
Norgården.
d. 13de Köpte jag 2 Tunnor Korn i
Prostgården för 10 Rdr 24 skr Tunnan.
I År fick alla Räntetagare Korn.
Slut För Detta År.
<99>
År 1809.
Ianuari d. 26te Körde Norr:gård: med
Snö pl:
d. 8de Köpte jag 24 Kpr Blansäd för
6 Rdr.
Februari d. 6te Körde E:A:S: med Snöplogen.
d. 7de Hemkom våra Soldater, då allenast återkommo Hvitting, Enberg,
Skarf och Lundqvist: de öfrige voro dels
döde och dels sjuke qvar i Umeå.
d. 8de Reste jag til Stockholm med en
Ko, för hvilken jag fick 25 Rdr; vid
samma tilfälle köpte jag 16 Kappar
Salt för 6 Rdr.
d. 12te Slog jag up Vår-skulln.

d. 28de Reste jag til Stockholm med
80 Knr Brännvin, för vilket jag fick 1
Rdr 18 skr Kannan.
Mars d. 4 Fick jag hem min Byrån,
som Möller i Hemmanbo förfärdigat;
Bräderna släpte jag til, arbets lön är 8
Rdr. Beslaget kostade 3: 12 skr. Bräderna kan Räknas til 1: -36. Sma 13 Rdr
Rgs.
den lite afreste våra Soldater som förut hemkommit, tillika med Vargeringen
som å nyo blifvit upsatt: Granaderen
blefvo utcommenderade d. 10de.
d. 21sta Hördes Lärkan.
<100>
Mars d. 13de Timade den stora Revolution i Stockholm, då Konungen blef
satt ifrån Riksstyrelsen ock Hertig Carl
af Södermanland emottog Regeringen
såsom Riks-Föreståndare. — S:D: Var
jag til Bäling och köpte 3 Tunnor Korn
efter 11 Rdr 36 skr samt en Tunna
Blansäd för 10 Rdr Rgsmt.
Aprill d. 21sta upskottades Sommar
vägarne.
d. 23die Var här Tacksägelse, för det nu
ingångna stillestånd; samt den uti
Stockholm timade Styrelse förändr:
Maj d. lsta höll jag Auction i Rabo.
d. 2dra Började Vi at träda.
d. 5te blef Sjön Ren.
d. 6te Satte jag ut Ryssjorna.
d. 9de Började jag at Så.
d. 12te Sådde vi Årttren; ärtteppan var
på nedra ändarne på skiftet nedan för
Bastun vid Storängen.
<101>
Maj d. 14 Hördes Göken.
d. 15de Slutade jag at Så; 1 T. 19 Kpr
Korn och 1 T. 8 Kpr Blansäd.
S:D: sågs Svalan.
d. 20de Slutade jag at Reda-efter.
d. 24de Satte vi våra lord-Päron. S:D:
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blef min Klocka lagad af Landberg
från Biskopskulan
den 25te Sådde vi Lin och Hampfrö.
d. 28de Släpte vi vall Hästen.
d. 30de Började först Råg-axen at visa
sig.
lunij d. 10de Var vi på Kronskjuts til
Vesterås och Skjutsade Kalmare Regemente til Nyqvarn, E:I:S:, E:A:S: och
jag var ifrån Mälby.
d: 14de hade vi besigtning på vattnet,
och drog up Luckorne vid öfverqv:
d. 20de Körde jag 9 Lass grus på Landsvägen vid Nässelsta.
d. 23die gjorde E:A:S: & jag Bron vid
vår grind och E:A:S: Läd-knut.
d. 27de Sådde vi Roffrö.
<102>
Iunii den 29de Körde vi ut dyngan i
Skogs Vrät:
d. 30de Reparerade vi Bron på Lisselgärde.
/u/ii d. 2dra Begrafdes Mats Larsson i
Boksta.
d. 7de Körde vi ut dyngan.
d. 14de och 15de var jag til Upsala med
15 Kannor Bränvin, hvarföre jag fick
1 Rdr 16 skr Kannan.
d. 16de Ingick vi Contract med vår insatta Vargerings Karl Magnus Hvitting
som skall undfå 30 Rdr i Lega.
d. 17de Ränsade jag up ån vid Skattman[sii.]
d. 27de Började vi at Slå på Storängen,
blef på honom 11 Lass hvaraf 1 kom i
Stalle[t.]
d. 31sta Slog vi Litssel Ängen, fick på
honom 5i Lass hvaraf 41 kom i Stallet.
d. 5te Augusti slog vi Nygårds Vräten,
fick där 4 Lass hvaraf ett kom i Stallet.
den 7de Körde vi hem 2 Lass Hö utur
Hagan vid Enkuln, som aflassades i
Stallet.
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d. 8de Var vi på Kronskjuts, och Transporterade Krut från gästre til Långtoraby med 4 Hästar af hemmanet, då
E,I,S, P,P,S, E,A,S, och jag var sta
från Mälby.
<103>
Augusti d. 10de Slog vi Långkärret,
där blef det 4 Lass.
d. 12te Var vi i dyan och skar up vår
Fräken som sedan allenast blef Lass.
d. 14de Skar jag up all vass och fräken
i bäcken på Storängen, som sedan blef
ett Lass.
S:D: eller d. 14de Körde jag hem 1 och
Lass gjärdshö från Nygårds-vräten;
som lades i stalle[t]
d. 16de Började vi at Skära.
d. 18de tog vi up helften af ärtträn.
d. 23die tog vi up den andra helften.
d. 24de Körde vi hem 1 Lass gärds-hö.
aug. 26te gaf vi up Storängen.
d. 28de Började jag at Så; d. 2 Sept:
slutade jag, då jag Råg-sått En och 7/8
Tunna.
Septemb: d. lsta Tog vi ner Humlan;
som sedan blef 1 DI 3 t då hon blef torr.
d. 4de, 5te & 6te var Skomakaren Mats
Larsson hos oss, och gjorde Läder Skor;
åt mig, Stina, Mor, samt lilla Anna
Stina och Johan: Arbetslön betaltes med
En Rdr.
d. 7de Föddes Morbrors lilla Son Pehr,
i Bolandet.
d. 8de Sådde jag Hvete på Nyrötan 6
Kappar.
d. 13de Slutade jag at Skära, och tindade 11 b: Råg, 21 b: Hvete, 13 b: Korn
och 11 b: Blansäd.
<104>
September d. 12te Körde jag hem 2
Lass gärdshö, hvaraf et kom i Stallet.
denna väcka Reparerade jag Källar
Svalan.
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d. 19de Slog vi i Snål teppan, blef där
3 Lass Hö: då vi slutade Slå. Samt blifvit i en Summa 38 Lass Hö: hvaraf 15
komit i Stallet och 23 i Lagården. (Anmärkes at 4 Lass hafver jag bekommit
från Säby: som efven därunder är inberäknat.)
d. 19de Begrafdes Morbrors lilla Son i
Bolandet.
d. 22dra Körde jag in det sista af Säden.
d. 23die Gaf vi up gärdet.
d. 27de och 28de tog vi up våra jordpäron, som blef 16 Tunnor.
d. 29de Fick jag hem En Fjerding
Strömming från orsensb[r]o som koktade 5 Rdr 12 skr Rgs.
October d. 4 hemkom våra Soldater
ifrån Umeå (efter ingodt stillestånd
med Ryssen på 6 Månader) som äro
Hvitting, Björk, Vibäck, Skarf, Grimfält, Björk[!] och Lundqvist.
d. 6t9 October var jag til Revelsta och
uttog Stämning på Skattmansöne för
Vattnet, och Norrgårdarne för Snålteppan samt dess nya instängda haga vid
Enkuln.
d. 8de Blefvo vi Stämde för samma sak
af Skattmansjöne, och för Två männingen.
<105>
October d. 24 å 25te Lagade vi Vägen
med samlad handröfver vår Skog, åt
Kättebo.
d. 26te Körde jag 7 Lass grus på vägen
vid Nässelsta.
d. 27de Plögde jag up det stycket i Hagen vid Skogs vräten som ligger ner åt
Storäng.
November d. 1, 2 och 3die var jag i Carleby på Tinget.
d. 12te Var här i Kyrkan tacksägelse
för ingången fred med Ryssland; då

hela finland blifvit til Ryssland öfverlämnat.
d. 17de Köpte jag 2 Tunnor Råg och
2ne Tunnor Blanstid af E:M:S: i Prästegården; Rågen efter 10 och blansäden
efter 6 Rdr Tunnan.
d. 19de Dödde Probstens Son, herr Lars
Sach: Sepelius på ett Bröllop i Långtora.
d. 27de Slagtade vi 2ne Galtar.
December d. lsta Blef han begrafven.
S:D: Var jag til Sala och skjutsade vår
Hvitting på Mönstringen.
d. 7de Slagtade Vi en Tjur.
d. 9de Afreste vår Vargering Magnus
Dalström til Stockholm.
<106>
Den 17de Ianuarij 1810 slutade vi at
Tröska, då det blef utaf Årsväxten
10 Tunnor 12 Kappar Råg.
10 Tunnor 24 Kappar Blansäd.
14 Tunnor 8 Kappar Korn.
1 Tunna 13 Kappar Hvete.
1 Tunna 10 Kappar Ärter.
samt — 14 Kappar Bönor.
Summa af hela Årsväxten 38: 17.
I År stängde jag följande gärdesgårdar:
Den på vestra sidan om Skogs vräten
em[e]llan Vräten och skogen vid E,A,S,
sida, samt på östra sidan om Badstug
teppan.
I År fick alla Räntetagare Råg.
<107>
År 1810.
lanuari d. 6te Var jag [i] Långtora på
Jul kalas.
S:D: slog jag up hö:skuln som är öfver
Hästen.
d. 17de Slutade Vi at Tröska.
d. 20de Var jag til Huddungeby, &
skjutsade vår Hvitting på Liqvidation.
Febr: 15de Var jag til Sala marknad.
d. 19de For jag på Tinget vid Carleby:
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då jag blef den 23die insatt til Nämdeman och aflade Dommare Eden.
d. 28de Var jag til Tible Sn och Köpte
3 Tunnor Korn efter 7 Rdr Tunnan
samt En Tunna Hafra för 5 Rdr.
Mars d. lsta Köpte jag en Stig Kol af
en i Möklinta för 1 Rdr 8 skr.
den 5te Körde E:A:S: & jag med snöplogen.
d. 8de och 9de höll jag Auction i Prästegård.
d. 15de Var jag, och hjälpte Eric Matsson flytta ifrån Prästegårdeni til Holm.
d. 13de Köpte jag min Stock-såg af
MånsIansson i Huddungeby för 2 Rdr
16.
d. 21sta Körde P,P,S, med Snöplogen.
d. 26te Körde Jag & E,A,S, med Snöplogen.
S:D: Köpte jag 16 Kpr Hafra för 2 Rdr.
d. 29de Slog jag up Vårskuln öfver Lidret.
<108>
Aprill lsta Liqviderade jag Brunsätra
Auction til Ian Jansson i Brunkebo,
med 358 Rdr 11 skr 1 rst. Rgs.
S:D: Lånte jag 112 Rdr Banco, i önsebo.
d. 5te & 6te var vi til Sala med lilla
Iohanna; för at söka bot för ögonen.
d. 9de Var jag til Torgstuna & Valsbrunna och köpte 3 Tunnor Korn för 7
Rdr Tunnan.
S:D: hördes Lärkan.
d. 24 upskottades Sommar vägarne.
Maj d. lsta Började jag at Träda.
d. 3die Satte jag ut Ryssjorne i Sjön.
d. 4de Började vi at Så.
d. 6te Blef Sjön Ren.
d. 12te Sådde vi Ärtren på öfra ändan
1 Hs har Prastegarden, möjligen Prostegarden.
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på Byskiftet eller ofvan vägen vid
Norrg:
d. 14de Hördes Göken. — S:D: Reste
jag til tinget där jag var 4 Dagar.
d. 19de Sågs Svalan.
d. 15de Slutade vi at Träda.
d. 24de Slutade vi at Så, då jag sådt
En Tunna 16 Kappar Korn, En Tunna
Blansäd och En Tunna Hafra hvilket
senare jag sådde på Plogen i Hagen.
d. 26te Takade jag Bodarne & Stallet.
<109>
Maj d. 28de Stog jag Fadder til Carl P:
Bombergs Dotter Stina Lisa i Boland:
Junius d. 4 Satte vi våra Jordpäron och
sådde Hampfrö.
d. 6te Sådde vi Linfrö på Plogen i Hag:
d. 7de Släpte jag vall Hästen.
d. 10de Var här i Kyrkan tacksägelse
och Ringning efter Hans Kongl: Höghet Kron Printssen Carl August, hvilken afl: d. [28] af innevarande månad,
42 år.
d. 13de Stängde jag omkring plogen i
Hagen, vid Storängs-Vräten.
d. 14de Började Råg axen först at visa
sig.
d. 15de & 16de var jag när Smenn och
Smia [de] .
d. 18 & 19 var jag til Sala: då jag köpte
1/ Tunna kalk efter 40 skr Tunnan.
d. 21sta Gjorde jag Grinden emellan
Hagan och Skogs-Vräten.
d. 30. Ringde vi Kungs Ringning.
/u/ii d. 2dra Sådde vi Roffrö.
d. 3die Körde Vi ut Dyngan.
d. 8de Var jag til Sala, då jag köpte mitt
Pitchaft; som jag tilförene tingat af
Herr Doctor AM.
<110>
Iulii d. 19de Ränsade E,A,S, än vid
S[k]attm:sö.
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Denna Väcka Murade jag up Brygg-hus
Muren, med Hvitting tul jälp.
d. 24de Var jag i Gångled vid Kyrkan
då Klockstapeln Kärades.
d. 27de Slog vi Lång Kärret, blef där 4
Lass.
d. 30de Slog vi Storängen, blef på honom 104 Lass, häraf 3 kom i Stalle.
Augusti d. 2dra Slog jag tomten, där
det blef 1 Lass som kom i Stallet.
d. 4de Slog vi Nygårds Vräten, fick där
4 Lass; med Hö på Renarne.
d. 7de Slog vi i Snål-teppan, där det
blef för oss hvardera 2 Lass. S:D: tog vi
up vår Fräken ur Dyan som allenast
blef Lass.
d. 8de Slog vi gjärds Lindorne i Lisselgärdet, där vi fick Ett Lass som togs i
Stallet.
d. 14de Slog vi Lisselängen, där vi fick
61 Lass hvaraf 54 kom i Stallet.
d. 18de Slog jag i Skog Vräten, där det
blef Ett Lass; hvaraf 4 kom i Stallet,
& I i Ladug: —
nu är inbärgat 32 Lass Hö.
<111>
Augusti d. 23 & 24de Körde jag hem
Vedkasten full med stök ur Skogen.
d. 28de gaf vi up Storängen.
d. 29de Började vi at Skära Rågen.
d. 30de Fick Vi hem vårt Valmar ifrån
Stockholm, det Blå var 14 & det Gröna
var 13 alnar, tilsammans 27 som kostade igenlösen 5: — 36.
September d. 4de Började jag at Så,
14T.
d. 6te Blef Skilnaden och Rågången
uphuggen, emellan vår & Skatt[m]ansö
Skog, samt Rören ordenteligt förbättrade.
d. 7de tog vi up ärtren. S:D: Körde vi
hem ett Lass gärds-hö.

d. 8de tog vi ner Humlan; som sedan
blef allenast 3 då hon blef torr.
d. 18de Körde jag hem Ett Lass gärdshö.
Tår köpte jag 2 Lass Hö & 1 Lass fräken.
Summa 34 Lass hvaraf 13 i stallet.
d. 23die Slutade vi at Skära, och Tindade 13 band Råg, 2 b: Hvete, 13 b: Korn,
7 b: Blansäd och på Hafver Plogen har
det blifvit 4 Ti: band.
Summa 39 Band tul Pastor, med Hafran.
d. 26te gaf vi up Gjärdet. S:D: Föddes
vår Dotter Maria Kl: 1/4 tul 11 om aftonen, blef Döpt d.27de: Faddrar voro
Fjerd:man C Bomberg och dess Hustru
Maja Stina Pers Dotter samt Dr: And:
Ersson i Mälby och Pig: Anna Stina
And: Dot: i Säby. Fadd: pengar 2 Rdr
18 skr.
<112>
September d. 28de Hölts Berednings
Commigen i So ckne-Stugan, då jag
efven var Ledamot.
October den lsta Körde vi in det sista af
Säden.
d. 3die Tog vi up våra Jordpäron.
d. 4de Tog vi up våra Rofvor. S:D: Fick
vi hem En Fjerding strömming från Örsensbro, som kostade 5 Rdr Rgs.
d. 13de Ränsade och gödde jag Humlegården vid Bastun.
d. 15de Ränsade vi Brunn.
d. 31sta Var jag i Carleby på Tinget.
November d. 6te Köpte jag Skock VitKål i Skattmansö för 1 Rdr.
d. 9de Var jag tul Torgstunaby och köpte mig 2 Tunnor Råg för 8 Rdr 24 skr
och En Tunna Hafra för 4 Rdr Rgs.
d. 23die Slutade vi Tröska: samt blef
af Årsväxten En Tunna 26 Kappar
Hvete, 14 T:r Råg, 13 Tunnor Korn, 6
Tunnor 16 Kappar Bl:säd samt 4 Tun-
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nor 16 Kappar Hafra och 24 Kpr Ärter,
gör en Summa af 40 T:r 18' Kappar.
December d. 9de Blef af Prädikstolen
allment Krig förklarat emot Konungen
af Engeland och Stora Britanien.
<113>
Decemb: d. 7de Köpte jag i LR Skonäfver, för Säd. S:D: höll jag Auction
hos Sold: Grimfält.
d. 17de Var jag til Torgstunaby på
Doms-Lösen.
d. 22dra Körde Pehr Persson med Snöplogen.
d.
I År fick alla Räntetagare Korn.
<114>
År 1811.
Januari d. 3 Var jag til Upsala med 15

Kannor Brännvin, för vilket jag fick
16 Dr Kannan, gör 13 Rdr 16 skr; vid
samma tilfälle köpte jag 4 Tunnor Korn
efter 6 Rdr 36 skr.
d. 16de Var vi til Vånsjö på Kronoskjuts och skjutsade 400 Sentner krut
til Carleby: (101 häst ifrån Socknen.)
d. 24de Köpte jag En Tunna korn af
Edberg i Säby för 6 Rdr 24 skr.
d. 27de Var här Socknestämma af Baron
Diiben, om Björn-skall, hvilka sedan
uti ingående väcka blefvo anstälde.
Februari d. 10de var jag på graföl i
Nässelsta efter Jan Erssons Hustru som
dödde i Badstun: af os.
d. lite Köpte vi i Tunna Blansäd för
3 Rdr.
d. 17de Lämnade jag Clas Noackssons
penningar til Morbror i Bolandet.
d. 18de och följande väcka var jag i Carleby på tinget.
Mars den 5te Körde jag til Stockholm
1I

hs står siffran 8.
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med 3 Tunnor hafra, hvarföre jag fick
3 Rdr Banco för Tunnan; vid samma
tilfälle köpte jag i Tunna Salt för 4 Rdr
Rgs.
<115>
Mars den 5te hördes Lärkan.
d. 10de var jag på graföl efter löns Larsson i Holm.
d. 17de Lånte jag til Svärfar i önsebo
107 Rdr Riksgäldsmt.
April d. 2dra och &lie hölt jag Auction
i Holm, som steg til 2104 Rdr.
d. 4de Var det Kronskjuts ifrån Gestre
til Långtoraby, för at skjutsa Kronans
Munderings och bevärings persedlar,
då 53 Hästar från Sockn: utgick.
d.13de Föddes P:P:S: Doter Christina.
d. lsta Aprill Slog jag up Vårskulln.
d. 31sta Mars, blef jag slagen af Hästen
i stallet under det at jag skrapade honom.
S: Dag blef jag utnämd til Magazins
förestån[dared
d. 22 höll jag uttägt i Magazinet.
d. 24de Började vi at träda.
d. 26te blef Sjön Ren.
d. 27de Började vi at Så.
d. 29de höll jag uttägt i Magazinet.
d. 30de Sådde vi Ärttren på Nyrötan.
d. 4 Maj satte jag ut Ryssjorne i Sjön.
d. 14 Maj Slutade jag at Träda.
<116>
Maj d. 6te & 7de kom det en myckenhet Snö.
d.9de Var härstädes kron-stämning.
d. 10de höll jag uttägt & Auction i
Magaz[inet.]
d. 12te Sågs Svalan.
d. 14de Hördes Göken.
d. 18de Sådde jag Hafver plogen i Hagen vid Skogs Vräten.
S:D: Slutade jag Så.
d. 20de Reste jag på Tinget i Carleby.
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d. 24de Höll jag Auctions uttägt i Magazinet.
d. 25te Satte vi våra Jordpäron.
d. 26te började Råg axen at visa sig.
d. 13, 28, 29 Maj, 6 & 7 Juni var jag i
Kättebo på Landtmätar förrättning.
Juni d. 8de började jag med Contoret i
brygghus farstu; blef färdit d. 12te.
d. 12te Ankom Landtmätaren Laggström för at dela lisselängen; slutade
d. 18de.
d. 13de Reste jag til upsala på Lagmanstinget som börjades d. 14de; men blef
af Lagman därifrån hemförlof vad, för
Landtmätar förrättningens skull.
d. 21sta Var jag på vägsyn.
Denna väcka gjorde jag min Åkstol.
<117>
Iuni d. 16de Var jag & Stina Faddrar vid
Fjerdingsman Bombergs Dotter Christina i Holm dop: hvilken föddes den
15de.
d. 6te Reste mest alla våra Soldater på
arbets Commendering til Söderköping.
d. 28de Körde vi ut dyngan i Vräten.
/u/ii d. 4de var Jag & Stina Faddrar
til Hvittings Dotter Catrina, som föddes d. 3.
d. 5te Körde vi ut dyngan.
d. 16de Började vi at Slå på Långkärret,
där det blef 3 små Lass.
d. 19de Började vi at slå på Storängen,
blef på honom 11 Lass, hvaraf 3 kom i
stallet, samt ii Tomten, efven i Stallet.
d. 26te Slog vi Nygårds Vräten, blef på
honom 4 Lass med renarne.
d. 31sta Slog vi Lisselängen, blef på
honom 6 Lass, hvaraf 5 kom i Stallet.
Augusti d. 2dra Slog vi Snåltäppan, där
det blef 2 Lass. S:D: Slog vi Soldat tegen.
d. 3 Körde jag hem 1 Lass gärdshö — i
stallet.

d. 6te Körde jag hem 11 Lass D:o i D:o.
d. 5te Slutade vi at Slå, & blef 29 Lass.
I år köpte vi [...]
d. 5te tog vi up Ärtren.
d. 7de Började vi at skära Rågen.
<118>
Augusti d. 9 & 10de Takade jag Ladan.
d. 13de Sådde jag 10 kappar gl. Råg.
d. 14de Var vii Dyan: som blef 1 Litet
Lass.
d. 15de gorde jag bäcken rät på Lisselängen.
d. 19de var vii Sjön och Skar up 2 Lass
Vass.
d. 21 Sådde jag Circa 1 Tunna 8 Kappar Råg.
S:D: Gaf vi up Storängen.
d. 27 Slutade vi at Så, då Sådde jag 31
Kpr Hvete.
d. 28de Slutade vi at Skära, utom hafver plogen, och Tindade 5 b: Råg, 15 b:
Korn, 9 band Blansäd.
Summa 29 Band.
September d. 3 tog vi ner humlan, som
blef 8 torr.
d. 9de var HäradsSyn vid Skattmansö,
emella[n] Fru Conradi och oss om vattnet vid öfverqv:
Denna Väcka Körde jag hem Vedkasten
full med stök.
d. 14de Var jag til Högbo & Prof-tröskade.
d. 30de Köpte jag En Tunna Korn för
8 Rdr.
Octob. d. lsta Var Mor til örsensbro
efter En Fjerding strömming, för 4 Rdr
42 skr.
Denna Väcka Rögde jag tegen i Lisselängen.
d. lite Var jag til Torgstuna på Bröllop, då E:E:S: blef gift med Stina Ers
Dotter ifrån Vallby.
d. 18de höll jag Auction i Holm.
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<119>
Octob: d. 22dra Plögde jag plogen på
Lisseläng.
d. 23die Kom Soldaterne hem från Söderköping där de varit på Arbets Commendering.
d. 26te var jag på Väg-syn.
d. 28 & 29de var jag på Soldat husesyn.
d. 1 & 2 Nov: höll jag intägt i Magazine.
d. 5te Var jag och Stina Faddrar tul
E:M:S: Son Carl Petter i Boksta.
d. 6te Slagtade vi våra Galtar.
d. 8de höls Berednings Committeen i
Sockn; då jag efven var Ledamot.
d. lite var jag på tinget, tul d. 16.
d. 18 & 19de höll jag sista Jntägten i
Magazinet, hvarefter jag Pantade den
21 och 22dra därpå följande.
d. 30de Slutade vi tröska, och blef af
Årsväxten 6 Tunnor Råg, 181 Tunna
Korn, 131 Tunna Blansäd, 4/ Tunna
Hafra, 24 Kappar Ärter.
Summa 43 Tunnor Säd.
Decemb: 14de höll jag Pantintägten uti
Magazinet.
<120>
December d. 9de Var jag på Domlösen.
S:D: Slagtade vi en Qviga.
d. 28de Köpte jag 3 Tunnor Korn i Boksta för 9 Rdr Tunnan.
J år fick alla räntetagare Råg.
Slut för detta År.
<121>
År 1812.
Januari d.2 Köpte jag 22 gongor Söm

a 2 skr 6 ' /. & 2 Grimor a 32 skr st. af
MatsErsson i Djup Bysocken.
d. 16de Köpte jag 1 Tunna 24 Kpr Korn
af en man från Färnebo efter 9 Rdr 12
skr Tunnan.
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d. 21sta Var jag på Graföl i Scholegården.
S:D: Låg E:M:S: hustru i Boksta ihjäl
dess son Carl Petter.
Feb: lsta var jag i Myrkarby på Skogs
syn, på åvärkan.
Febr: d. 3die & hela väckan var jag i
Karleby på Tinget.
d. 15de Köpte jag 1 Tunna Korn för 9
Rdr 24 skr.
d. 16de Var jag på Graföl efter min
Faster Stina Pers Dotter i Boksta.
d. 17de Kl: 8 e:m: Afled Prosten och
Kyrkoherden Herr Magister Sachar:
Sepelius i en Ålder af 77 år 8 Mån.
d. 19de Var jag fil Sala Marknad, då jag
handlade 1 Muff åt Stina för 5 Rdr 24.
En Koppar Kruka 3 Rdr, Ett half-stopsmått af bleck 24 skr.
d. 21sta Köpte jag 11 Tunna Korn a
9: — 32 skr.
Mars d. lsta Begrafdes Prosten Sepelius.
<122>
Mars d. 3die och följ: Dagar, hölt jag
Bouptekning i_Prostgården.
d. 6te Begrafdes Sold: Hvittings Far.
d. 8de Köpte vi en Ko af Hvittingen
för 20 Rdr Rgs.
d. lite & 12te höll jag Auction i Grimle.
d. 13 & 14de höll jag byte i Håkansbo.
d. 16de Var Prästen til vår Farmor.
d. 18 & 19de höll jag Auction i Håkansbo.
Aprill d. 3die Dödde gl: L:L:S: i Mälby.
d. 6te & 7de var jag fil Upland och Köpte 4 Tunnor Korn efter 11 Rdr Tunnan.
d. 8de Dödde vår hulda Moder Kl: emellan 5 o 6 om Aftonen sedan hon Legat
sjuk i en häftig frossa sedan den 2dra
sistl: Februari.
d. 10de Köpte jag 1 Lass Hö i Järlåsa
Prästegård för 3_Rdr Rgs.
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d. 12te Begrafdes E:A:Sons Svärfar.
d. 13de hölt jag Bouptekning efter honom.
d. 14de Köpte jag 2 Tunnor Korn för
11 Rdr T:n.
d. 15de Hördes Lärkan.
d. 19de Begrafdes vår i Lifstiden hulda
Moder.
<123>
Aprill d. 20de höll vi Bouptekning.
d. 21sta & 22 höll vi Auction.
d. 27de upskottades Sommar vägarne.
Maj 8de Köpte jag 8 Li36 Hö, af Not:
Ekman i ösby, a 12 skr Rgs Pundet.
d. 12te & 13de Gjorde jag Okstocken.
S:D: Sågs Svalan.
d. 15de Häcktades grenad: Holms Hustru, för Stöld. S:D: hördes Göken.
d. 16de blef Sjön Wn. S:D: Började vi
at Träda.
d. 17de Satte jag ut Ryssjorne i Sjön.
d. 19de Började vi at Så.
Denna väcka var jag på tinget.
d. 25te Förseglades Bränvins Pannorne.
d. 26te Slutade vi Träda.
d. 28de Sådde vi Plogen i Litsselängen.
d. 30de Slutade vi Reda-efter.
Iunii den lsta började Råg:axen at visa
sig.
d. 2dra satte vi våra jordpäron.
den 8de Var jag tul Sala.
d. 9de släpte vi vall Hästen.
d. 18 & 19de Lade jag in nytt golf i
Svinhusen och Får hus Lanan.
d. 22dra & 23die Var jag anförare för
den nya vägen som anlades vid sandgroparne på holms ägor.
d. 25 & 26 var jag tul Bredgården och
östanbro.
<124>
d. 29de Var [jag] tul Torgstunaby på
Domlösen.
d. 30de Sådde vi Roffrö.

Julii d. lsta Liqviderade jag för Auction i Holm, som hölts den 2 & 3die
Aprill 1811.
d. 2dra var jag på Berednings Committeen då jag äfven var Ledamot.
d. 5te Var jag i Sanda på graföl.
d. 8de Körde vi ut Dyngan.
d. 9de Lade jag in nya pallar i Stallet.
d. 10de var jag tul Järlåsa.
d. 13 Höll jag Hussyn i Bolandet.
d. 16de Var jag på Landtmät för: i
Präst[gården].
d. 17de
tt- 77:t 77)046/4/7.91/444
mistade + vi + en + ko + som + dog.

d. 28de Blefvo alla Soldater Utkommendera-de, tillika med Förstärknin[g]s
Karlarne, Anders Gunberg, Joh: Gr6n,
Per Vit, Per Vill, och Eric Viss; denna
Troup vet ingen hvart han skall anlända.
d. 31sta Började vi at Slå i Långkärre[t],
blef där 2 små Lass.
Augusti d. 4de o 5te Slog vi Storängen,
blef på honom 8 Lass hvaraf 2 kom i
Stallet.
d. 7de gjorde vi Bron på Storängen.
<125>
Augusti d. 10de Slog vi Nygårdsvräten,
där blef med Åker renarne 31 Lass.
d. lite Slog vi Snålteppan tilsammans
med Norgården i hopslog, hvarpå blef
Lass.
d. 12te Slog jag Tomten, där ficks 1 Las
i Stallet.
d. 13de Slog jag Lisselängen, där blef
i år endast 3 Lass — i stallet.
d. 15de Slog jag i skogs Vräten, där det
blef Ett litet Lass i stallet.
d. 16de Prädikade Collega Scholä vid
Gefle, Herr Lars Tross, Prof tul Pastor
härstedes.

d. 17de Slog vi gärdslindarne, där det
blef i lass i stallet.
S:D: och d. 18de tog vi Löf i Nygårds
Vräten — som blef å hvardera deln
Cirka 100.
Denna Väcka Slog jag i Gjärdet, blef 1
Lass i Stallet. Älven stängde jag järdesgårdarne i Lisselängen.
d. 23die Prädika Kyrkoherden ifrån
Järlåsa, Herr Nils Bookman — Prof.
d. 29de Började vi at Skära.
<126>
Augusti d. 24-25 & 26te körde jag hem
vedkasten full med stök.
d.29de Började vi at Skära.
d. 30de Prädikade Cominister ifrån öster Löfsta Hr Per Leutmark Prof.
S:D: Gaf vi up Storängen.
September d. 2dra och 3die RågSådde
vi, då jag sådde 1 T. 12 Kpr.
d. 7de Synade jag Drängen i öfverqvarn
som blifvit slagen den 6te, - - - Brottmål.
d. 12te Körde jag hem 1 Lass gärds hö
som togs i Ladugården. Summa Hö 26i
Lass.
S:D: var jag til järlåsa.
d. 18de Sådde jag 5 Kappar Hvete.
d. 10de Tog vi ner humlan, som endast
blef 5 R — torr.
d. 16de skar vi Brå Korn — til 8 tindband.
d. 20de Blef af Högvördige Herr Doctorn Ledamoten af Kongl: Nordstjerne
orden Professor — Contracts Prost &
Pastor uti Simtuna, [Sven Casp:son
Wijkman] val förrättadt; då Herr Collega Tross fick 22 55/96 och Kyrkoherden
Herr Nils Bookman 22 20/41 Röst.
Comminister Leutmark fick ingen röst.
skilnaden är endast nära En Tolftedel.
<127>
Sept: d. 26te slutade vi skära, då vi tindade 13 band Råg, 16 band Korn, [...]

En vittingebondes dagbok

79

b: Blansäd, och 2 band Hvete: Summa
[...] Band.
d. 28de & 29de var jag til Upsala, och
inlämnade besvär i Dom-capitlet, öfver
Pastors-Vahlet; vid samma tilfälle Köpte jag Ett Ris skrifpapper i Lingonbacka för 9 Rdr Rgs.
Octob: d. lsta & 2dra Var jag i Grimle
til biträde vid Landtmätar förrättning.
d. 5te Köpte jag En Fjerding strömming från örsensbro, för 5 Rdr 24 skr.
d. 12te Körde jag 18 lass Grus på St
Landsvägen.
d. 17de Rännsade vi Brunn.
d. 26te var det tilämnad Eldsvåda i
Kaplan[sgården], då det var en stark
Skorstensbrand.
November d. 2 & 3 höll jag Magazins
intäg[t].
d. 4 & 5te höll jag byte i Sanda.
d. 9de höll jag Auction därstädes.
d. 10de höll jag byte i Nässelsta.
d. 13 & 14 höll jag intägt i Magazinet.
d. 16 höll jag Auction i Nässelsta.
Denna väcka var [jag] på Tinget, börjades d.17.
d. 21 Var jag på Bröllop i Boksta, då
E:E:S: blef gift med Anna Greta Jans
Dotter, ifrån Torgstuna.
<128>
November d. 24, 25 & 26te Pantade jag
för Restantier i Magazinet.
d. 30de Var Mantalsskrifning i Prostgård.
December d. 4de Begrafdes Smed:
Brandberg.
d. 8de höll jag Auction efter honom.
d. lite Slutade vi Tröska, Blef af Årsväxten 1 Tunna Hvete, 101 Tunna Råg,
[...] Tunna Hafra, 15 7/8 Tunnor Korn,
8i T:r Blansäd: Summa [...] Tunnor
[...] Kpr.
S:D: höll jag Pant intägt i Magazinet.
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d. 14de höll jag Seqvest: Auction för
D:o.
Denna vecka var jag til Upsala.
d. 20de var jag på graföl efter gamla
Ian Andersson på Sanda ägor.
d. 21 höll jag Bouptekning därstedes.
d. 30de höll jag Bouptek: efter skräddaren Lars Anderssons hustru i Hörnet.
I år fick alla Räntetagare Korn.
Slut för detta År.
<129>
År 1813.
Januarii d. [...] var jag på Doms lösen
til Torgstunaby, där jag köpte 1 Tunna
Hafra för 11 Rdr Rgs för Tunnan.
d. 7de & 8de Förseglades Bränvinspannorne med Assessor Lönbohms Sigill.
d. 20de höll jag Auction å Sanda ägor.
d. 22 D:o hos And:Larsson i Boksta.
d.28de var jag til Altuna & Köpte mig
Tunna Blansäd för 6 Rdr 24 skr.
1 D:o ifrån Härnevi för 5: — 24.
d. 28de föddes E,E,S, Son Eric i Mälby.
Febr: d. 6te Blef C:G: Trygg gift med
A:A:D: i Gilberga.
Veckan därpå var jag på Tinget.
d. 15 Var jag & Stina til Sala Marknad.
d. 18de höll jag Auction hos grenad.
Stolt.
Mars den 3die Köpte jag 11 Tunna Råg
i Järlåsa för 15 Rdr Tunnan, då fick
jag äfven 1 Lass halm.
d. 5te Köpte vi en Spinn Råck för 3 Rdr
24 skr.
Denna Väcka Körde jag 72 Lass Dynga
til Skogsvräten.
Aprill d. 5te Började vi at Träda.
d. 8de Började vi at Så.
d. 10de Blef Sjön ren.
d. 15de Sådde vi Ärtren på öfra ändan
å Bastuskifte.
d. 17de Satte jag ut Ryssjorne i Sjön.
denna Väcka gjorde gl. Hvittingen

Fänster Karmar, foder & bogar, i vardags stugan och brygghuset.
<130>
Maj den 31sta Satte vi våra Jordpäron.
Junii d. lsta Började Råg-Axen at visa
sig.
Den[n]a vecka gjorde jag farstu-bron.
d. 8de Sådde jag Hafran i Litsselängen.
Denna väcka dikade jag mäst alla diken
i skogs-vräten.
d. 25te Sådde vi Roffrö.
d. 6te Julii Köpte jag 4 Fjerding strömming för 2 Rdr 36 ifrån örsensbro, af de
vanliga Skärkarlar.
d. 12te Ränsade E:A:S: ån vid Skatt,
mansö.
d. 21sta gjorde vi bron vid Norrgårdsgrinden.
d. 22/ Började vi Slå, (i Kärret,) blef
där 3 Lass.
d. 26te på Stor-ängen, blef där 10 Lass;
hvaraf 2 i Stallet.
d. 31 Slog vi Nygårdsvräten, fick där 4
Lass.
Aug: d. 4 Slog vi Lisselängen, blef 4
Lass i Stalle[t.]
d. 9de Slog vi Snål Täppan, blef där 2
Lass hvaraf 1 Kom i Stallet: & 1 Lass i
Tomten.
d. 13 Körde vi hem 1 Lass gjärdshö, i
Stall[et.]
d. 19 Började vi Skära Rågen. d. 27
Började vi Så.
Sädes Rågen köpte jag i Långtoraby, 2
Tunnor a 12 Rdr T:n.
d. 31 Slutade vi Så, 2 Tunnor, däraf 16
Kpr såddes på Plogen.
Sept: d. 6 tog vi ner Humlan; blef sedan
17 R: torr.
d. 16de Slutade vi skära; och tindade
17 band Råg, 1 band Hvete, 15 b: Korn
& 4 b: blansäd: Summa 37 Band.
Octob: d. 26te Kl: 74 eft: m: föddes vår
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Son Carl, Döptes d. 27, dess Fadrar voro
Bonden Pehr Persson och dess hustru
Maja Lisa Ers Dotter och Dr: And:
Jansson i Mälby samt Pigan Caj sa Lisa
And: Dotter i Säby. Fadd: Penn: 1 Rdr
9 skr 10i rst. Rgs.

<131>
November d. 8 och hela väckan var jag
på Tinget.
väckan därpå köpte jag 4 Tunnor 20
Kpr Råg af Eric Ersson i Nickebo a 13
Rdr Tunnan.
1814 den 17de Februarii Slutade vi
Tröska, blef af Års Växten, Ärter 1
Tunna, Hvete 28 kappar, Råg 10 T:r
14 Kappar, Korn 13 T:r 2 Kpr, Blansäd 4 Tunnor 2 Kpr & Hafra 1 Tunna
16 Kpr.
Summa Trettio Tunnor & 30 Kappar.
I år fick alla Räntetagare Råg.
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d. 18 Började vi Så / Sådde korn 1 T.
12 Kpr.
S:D: blef Sjön Ren.
d. 22 Flyttade gl: Prostinnan & Fru
Arfvkl från Prä[stgården].
Junii d. 19de var vi Faddrar tul P:P:S:
Dott: Anna som föddes den 17de.
Julii d. 26 Började vi Slå i Nygårdsv[r]äten, blef 4 Lass.
d. 27 i Snåltäppan', blef 2 Lass, d. 29de
tomten 1 Lass i Stallet.
Augusti d.1 Slog vi Storängen, blef 12
Lass, 3 i Stallet.
d. 4 Litsselängen, blef där 5i Lass i
Stallet.
d. 9 Långkärret, blef där 4 Lass, & 1
Lass i Vreten: lämnades i Ladugården;
1 Lass gärdshö i Stallet.
d. 20de Började vi skära & Slutade d.
14 Sept: — Tindade 12 b Råg, 131 band
korn, 10 b: Blansäd och 3 band Hvete.

År 1814.

Aprill d. 15 Började vi at Träda.
d. 15de satte vi äfven ut Ryssj orne i Sjön.

1I

hs Ståltäppan

Series pastorum
<132>
Förteckning på de Pastorer i Hvittinge om hvilkas namn och lefnads omständigheter man kunnat igenfinna någon underrättelse uti de här vid Kyrkan ännu varande handlingar.

lmo H:Petrus Ton& har underskrifvit Upsala Concilium År 1593.
2do Herr David Petri lefvat i säkerhet emellan 1627 och 1638.
3tio Herr Mattias Succederade efter honom.
4to Herr Nils, som lärer blifvit efterträd af
5te Herr Erasmus Nesselius, som afled år 1668.
6te Och Succederades af II: Sebastian Ihring 1669, dog år 1706.
7[m]o2 Herr Petrus Hagander tilträdde 1707 in Iul, död 1708 in Aprill.
8vo Herr Eric Brunnelius tilförene Comminister härstedes tilträdde 1709,
död d. 13 Feb. 1717.
9ono Herr Elias Gedner, född i Arberå där fadr: var Länsman tilträde Kyrkoherde Ämbetet d. 1 maij 1718, död den 16 maij 1730.
2

Mellan siffran 7 och bokstaven o står i hs ett oläsligt tecken, möjligen d eller t.

6 —684401 Sv. Landsmål 1968
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<133>
10de Herr Lars Lyman, född på Nyckelby Rusthåll i Lohärad År 1700, tilträdde 1732, blef Prost 1775, död d.16de Juli 1777.
lite Magister Sacharias Sepelius, född i Frösunda d. 18de Juni 1734, fad: var
Kyrkoherde. Blef Comminister härstedes 1768, blef Kyrkoherde d.21
Decemb. 1778. Prost 1801. Gift med Magdalenal Catharina Hasselbom d.
7de Januari 1774. Dess Barn är Dotr. Cristina Lisa född. 5 novemb. 1774,
gift med Comministem i Östrunda Eric Ålenius. Sonen Lars Sacharias
född d.24 Aug.1785, död d. 19de November 1809. - Probsten död d. 17
Febr.1812 78 År och 8 Månader gl:
12te Herr Lars Tråss född d.19 October 1771. Präst 10 Junii 1797, Pastor
den 20de Augusti 1813. Tilträdde 1814. Gift med Charlotta Hvitlock 1814.
Contr.Prost 1825 öfver Södra Fjerdhundra Contract d. 9/3 1825. Död
den 21sta Maij 1829, 58 år, 7 Mån. & 2 dagar gammal.
<134>
Förteckning på denna Församlings Comministrar.

1:mo Herr Lars Pontelius finnes hafva varit vid detta. Ämbetet år 1688, och
således förmodeligen den första Comminister alldenstund Bostället blef
Donerat af Kon: Majt den 24 Octob: 1684.
2do Eric Brunnelius, född i Våla Sok: och Brun.sbo af hederligt Bonde folk.
Tilträdde omkring 1689. Pastor härstädes 1709. Död 1717.
3do[!] Eric Odenius tilträdde 1709. Död 1719.
4to Lars Hedbohm Commster 1720, död 1722.
5te Olof Sundbäck tilträdde d. 25 Juni 1723, född i öster Färnbo och Västerboms by; fack: var bonde. Afsatt från Ämbetet d. 22 Apr: 1752. Dödde
i Sala år 1766.
6mo[!] Lars Wallenius tilträdde d. 1 maj 1753. Blef år 1768 Pastor i Alsike.
7m[o] Sach: Sepelius tilträdde 1768 och Pastor härstädes 1778.
<135>
8de Anders Wadin, född i Upsala den 24 Aug: 1746. Comminister 1779. Comminister i Lagga och östuna 1794. Död År 1800.
9de Anton Langesson född vid österby bruk d. 14 Januari 1749. Präst 1775.
Comminister den 14de Maj 1794. Död d. 28de Sept: 1816. Sextio Sju år,
8 månader & 2 Veckor gammal.
10de Gustaf Ludvic Hallerström, född den 22 Aprill 1779. Präst i Junii 1804
och Cominister den 20 Maj 1817. Flyttad till Roslags Bro i Maij 1825.
lite Anders Färner, född i östr Femebo d. 2dra Aug: 1787. Prästv: i Örebro
d. 7/6 1812. Comminister d. 11/5 1825, tilträdde 1826.
1 Hs har genom skrivfel Magdalela. Enligt Fant-Låstbom, Herdaminne skulle
Sepelius' hustru ha hetat Margareta Cath.. Hasselbom. Hon hette emellertid Magda-

lena.
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<136>
Här vill jag anföra när våra Hus äro bygda, nemligen
Stugorne 1785. — Brygghuset 1787. — Stallet 1760. — Bodarne lära vara
bygde i början af 17tonde Seculum. — Källaren 1780. — Fä-huset 1789.
— Ladan 1796. — Fårhuset och Svinhuset 1791. — Hönshuset 1797. —
Bastun 1783.
Insidan av frampärmen

Mälby Hemman som består av Åtta Öresland, är fördelade emellan följande Åbor på efterskrefne sätt:
Afledne Eric Erssons Arfvingar äger 3 öres 12 Penl: —
Eric har 2 öresland 8 Penning!. som är 56 Penl: eller 7/24 dels Hemman.
Maja Lisa 1 Öresland 4 pi: som är 28 pi: el: 7/48.
Eric Andersson äger 1 öres 18 pi: som är 42 pl. eller 7/32 dels hemman.
Pehr Jansson äger 1 öres 18 pi: som är 42 pi: eller 7/32 Dels hemman.
Fjerdings man Petter Bomberg äger efvenledes Ett Öresland som är 24
pen!: eller Dels Mantal.
Som tilsammans utgör Ett Hemman och 8 Öresland: — Hvilket är af undertecknad uträknadt och befunnit,
Mälby den 26te December 1806.
Pehr Jansson
i Mälby 181106

Insidan av bakpärmen
Sammandrag af Uträkningen öfver Brandstodsmedlen til Lilla härnevi och Sista, år 1801.

Til Lilla Härnevi

Hemman
tal
Rdr skr rst

Thorgstuna Sockn
Härnevi
Östrunda
Hvittinge

911
111
261
29

Summa

1581

Hvaraf belöpte på
hvart helt hemman

Hemman
tal
Rdr skr rst

Och tul Sista

911
111
261
29

852 12 2 Thorgstuna Socken
105 45 11 Härnevi
247 47 9 östrunda
270 5 5 Hvittinge
1476 15

9 15

1581

Summa

3

498 36
62 —
145 7
158 2

863 47 —

Hvaraf belöpte på
1 hvarje hemm: . . .
1476 Rdr 15 skr 3 rst.
863 Rdr 47 skr
2340

14

2
6
7
9

3 tilsammans

5 21

9
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Noter till Dagboken
Beträffande regelbundet återkommande uttryck se ovan s. 9 f.
Flertalet ägonamn återfinns på beskrivningen till kartan över storskiftet ovan s. 14.
År 1795
De katastrofala verkningarna av orkanen i nordvästra Uppland den 8-9 maj berodde
på följande omständigheter. Tjälen hade redan helt gått ur jorden. Ovädret började
med häftigt regn, så att träden blev våta och marken uppblött. Regnet övergick till
våldsamt snöfall, temperaturen sjönk och snön frös fast på träden, så att grenverket
blev tätt och bildade ett väldigt vindfång. Särskilt de stora granarna vräktes omkull
och bröt upp enorma rotstjälpor och krossade mindre träd. Eftersom vinden var
nordlig, föll alla träd åt söder.
Vasa i Finland hade samtidigt liknande storm. På denna sidan Bottenhavet började det mellan Gävle och Älvkarleby, men förödelsen blev värst mellan Dalälven
och Uppsala-trakten, särskilt i Våla hd. I väster sträckte sig ovädret till trakten av
Broddbo.
Målaren Hans Vickström har återgivit förödelsen i bild. »Det stora skogsfallet» är
avbildat på målningar av Hans Vickström i Munga i Tierps sn och Lilla Bälgsnäs i
Hedesunda sn. Jfr Erixon 1935b och Ekman 1795.
<2> Lä-åkrane laduåkrarna, åkrarna vid ladan, dvs. logbyggnaden på gården. Jfr
s. 31.
År 1797
<4> Magazinet sockenmagasinet, som ännu är bevarat och tillhör Vittinge församling. Det ligger ca 200 m N om kyrkan. Se vidare bilaga A med bilder.
<5> Iärdeslindctrne — ibland skriver PJ lindorne. Ordet lind(a) har ju varierande
betydelse på olika håll. Här betyder det 'grässlänt (mot bäcken)'. Ordet är numera
föga använt. I Norrby an var uttrycket 'plöja fastlind' i motsats till 'plöja vändplöjning' vanligt ännu för något årtionde sedan. Om ordets betydelse på andra håll i
länet se Thorfors 1931, s. 26, Erixon 1935a, s. 264, Johnsson 1965, s. 71 och där
citerad litt.
Blandar (sekunda) hö av olika slags växter.
<6> Prevetet avträdet. 1821 28/3 skriver PJ Hemlighuset.
Är 1798
Anders. I bouppteckn. 1831 nämns han som kyrkvärd.
12/3 och 10/4. PJ:s hem var en burgen gård, och ibland lånade man ut pengar mot
pant. 1798 var ett svårt år för bönderna. Missväxt rådde på grund av torka. På PJ:s
hemgård hade man 1795 skördat 42 t:r säd, 1796 31 1/16 och 1797 32 1/4 t:r, men
1798 fick man endast 21 t:r; möjligen är häri även inberäknad en del säd från en
granngård, där PJ:s far hade del i grödan. Rågskörden var endast 6 t:r mot 17 t:r
två år tidigare. Han köpte också det året 10 1/2 t:r råg, varav dock troligen en del
gick till brännvinsbränning. Till råga på olyckan härjade en svår hästpest under
sommaren.
<9> Lars Iggströnt var predikobiträde åt kyrkoherde Sepelius, möjligen samtidigt
informator åt dennes son Lars, f. 1785. Jfr <32> och <61>.
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Färdsled,a färdsläde, stor släde utan sits och skärm. Den var avsedd för att fora varor
på forväg, färdväg, därav namnet. Motsvarande hjuldon kallades färdkärra (fälkärra)
eller bergskärra. Bilder av båda åkdonen i Erixon 1935a, s. 108 och 113. Jfr Thorfors
1931, s. 36 f.
<10> Lansvägarne delades så att varje bonde fick en viss sträcka att underhålla.
Ännu mot slutet av 1800-talet hade Vittinge endast två indelade sockenvägar: 1)
Sörby (i Västerlövsta sn)-Brunnsätra-Kölva och 2) Brunnsätra-Vittinge kyrkaYtterkvarn ( = Nydalavägen genom Torstuna). Se vidare Lorichs, s. 91 o. 369.
Nygårdsvreten låg i nordvästra hörnet av dåvarande Mälby. Det var på 1600-talet
ett torp under skattehemmanet, som emellertid 16/10 1726 delades mellan prästgården och skattehemmanet. (Domkapitlets prot. VI E 65, s. 471.)
Hästhagen låg S om Nygårdsvreten.
År 1799
Källan den gemensamma brunnen, finns fortfarande kvar och ligger i byns sydvästra hörn.
<13> Grus för vägunderhållet hämtade Mälbybönderna i Hårsbäck i Västerlövsta
socken.
Rågen kostade 9 rdr 16 skr tunnan. Priset var ovanligt högt på grund av missväxten.
Olsmässkroken närmade sig också, då det alltid var ont om spannmål.
28/7 köpte PJ 10 böcker, dvs. 240 ark, Lingonbacka-papper. Han förbrukade alltså
ansenliga mängder skrivpapper. Jfr s. 29 ovan.
<14> Gammal råg. PJ iakttar den gamla föreskriften: Höstsådden »begynnes efter
gammalt maner om Olofsmäss-afton med gammal Råg och Hvete, och därmed continueras tul Larsmässo-afton, hwilken därföre sås så tideligen, efter han senare gror
än den nya, som utsås ifrån Larsmässan och til Bertilsmässan, då rätta sädestiden
är ute.» Mentzer 1774, s. 47.
<15> Årsved så mycket ved som beräknades behövas under året. Den fördes hem i
längder om 4-5 m, långved, och höggs upp hemma vid vedkasten. Efter »skogsfallet»
1795 hade man ju nu ont om skog och brände i stor utsträckning stök, dvs. avfallsved. Men i bakugnen måste man ha ordentlig ved. Jfr Eriksson 1925, s. 95 f.
<17> Magister Wall[e]nberg. Johan Wallenberg — han är icke upptagen i Fant Låstbom, Herdaminne — förordnades till adjunkt och ämbetsbiträde åt kyrkoherde
Sepelius 1792. Han kom i konflikt med församlingsbor, och tvisten drogs inför rätta.
Detta torde ha varit anledningen till att han lämnade Vittinge. Sepelius kallade
honom i skrivelse till domkapitlet 18/11 1799 »en man av rätt vidsträckta begär»
som inte var nöjd med »den lön mina villkor kunnat åstadkomma». Han tjänstgjorde
sedan som v. skolmästare i Vaxholm, och vid Sepelius död skrev han (16/3 1812)
till ärkebiskopen och anhöll att få bli nådårspredikant i Vittinge, dock utan framgång.
Andra stugan »finrummet» som låg på andra sidan om farstu n., farstun f. mot vardagsstugan, köket. Jfr Isaacsson 1918, s. 34 och Eriksson 1925, s. 72 f.
Moster i Kättebo hette Anna Andersdotter, och hennes man, som dog redan 23/5
1800, Anders Andersson. Jfr ovan s. 18.
År 1800
<18> Korn. PJ:s far köpte på en månad 7 t:r korn. Skörden 1799 var inte dålig. Korn
ingick visserligen i form av mjöl och gryn i stor utsträckning i kosten, men troligen
avsågs det inköpta mest för brännvinsbränning och ölbrygd.
Segerberg. Pehr Segerberg var adjunkt åt kyrkoherde Sepelius. Ej upptagen i FantLåstbom, Herdaminne.
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<19> Kunga-Skjuts Nyqvarn—Irsta kyrka. Avståndet är ca 12 km. Nykvarn ligger vid
Sagå' n, och man förstår hur betungande skjutskyldigheten kunde vara, då den måste
fullgöras så långt hemifrån.
10/2 Vägunderhållet såväl sommar som vinter ålåg bönderna. Mälbybönderna hämtade gruset i Hårsbäck i Västerlövsta sn. Det kördes hem med släddon, lades upp vid
vederbörandes väglott och spreds sedan på hösten, man »grusade vägen». Vägsyn
verkställdes av länsmannen i sällskap med någon nämndeman.
Beträffande vinterväghållningen tycks ibland en man ha kunnat köra med snöplogen (jfr 9/3 00). Då vägarna längre fram blev bredare och kraven större, krävdes
i regel tre—fyra man och två eller flera dragare för att ploga vägen. I slutet av 1800talet var bönderna uppdelade i ploglag, som vardera hade en viss vägsträcka att hålla
öppen. För varje ploglag utsågs på sockenstämman en snöplogfogde, som hade att
svara för bud om plogning eller skottning.
<19> 20/2 vår ös-kopp dvs. brunnshinken, troligen ett kraftigt laggkärl.
24/3 PJ tycks ha känt sig smickrad av erbjudandet att komma som dräng till en
granngård. Därav blev dock intet.
<20> Förseglade Länsman vår Bränvins-panna. Brännvinslagstiftningen ändrades
gång på gång under senare delen av 1700-talet och början av 1800-talet. Man försökte med förbud, men bönderna var angelägna att få bränna, och förbudet kunde
inte upprätthållas. På riksdagen i Norrköping 1800 reglerades rätten att bränna
och knöts till jordinnehav men begränsades till åtta månader årligen. De som brände
fick också sälja, dock minst ett halvstop i taget (0,651). Pannornas storlek skulle stå
i visst förhållande till jordarealens storlek. PJ brände i betydande kvantiteter och
drev också affärer med produkten. En och annan gång kom han i konflikt med länsman Wassberg med anledning av dessa affärer.
<21> Skolmästar:huset uppfördes på Säby ägor på en av brukspatron Georg Conradi
donerad tomt. Se vidare bilaga B.
Stölder ur sockenmagasinen var vanliga. Dessa stod vanligen på ganska höga stolpar.
Tjuvarna kröp under golvet och borrade hål på detta och tappade säd genom hålet.
Möjligen har Vittingemagasinet ursprungligen stått på högre stolpar och sedan
sänkts för att försvåra stölder.
<22> Mosterman. Den döde hette Anders Andersson f. 1761. Jfr ovan s. <17> och
18.
<23> Statrum ett gammalt vedmått av växlande dimensioner, även kallat famn.
Ett stavrum med här angiven längd och med 6 kvarters djup ( = vedtränas längd)
kallades storfamn eller Stockholms brofamn. En skogsfamn var 3 x 3 x 14 alnar.
<24> Slottet är tydligen ett gårdsnamn. I magasinets intäktslängder 1806 och 1810
nämns en gård Nya Slottet, där en Eric Ersson bodde.
<25> Vädkasten här platsen för uppläggning av ved hemma vid gården, sedan den
huggits upp till kastved. Eljest 'regelbundet upptravad ved', 'vedtrave'.
168 löt dvs. knippor, kärvar.
<26> Drottningen Gustaf IV Adolfs gemål drottning Fredrika, född prinsessa av
Baden.
Tionde-räkningen var ett maktpåliggande uppdrag, som brukade åligga sexmännen. Trots att PJ var endast 18 år, litade kyrkoherden tydligen helt på honom.
<27> Upskatnings-CommiMn taxeringsnämnden.
Tröska i Prästegården. PJ hade åtagit sig att tröska åt kyrkoherden mot viss del av
den tröskade spannmålen. Detta kallades att tröska te spanns. PJ tjänade här, enligt
anteckning 12/2 01, 14 t. råg.
22/12 Eric Jansson dog inte av detta knivhugg men blev i december 1804 ihjälslagen av Ian Olsson. Se anm. till <58>.
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Är 1801
6/1 Sko-näfver. Arbetsskor, stövlar och grova kängor, som hade bottnar av flera
lager näver mellan bindsula och yttersula, förekom i trakten ännu på 1890-talet.
Bottnarna var ca 2,5 cm tjocka. De kallades näverstövlar, näverskor och ansågs
särskilt varma.
Kälk-spänger järnskoningar till kälkar.
22/1 angnar. Agnar blandade med kli eller gröpe och vatten användes som foder —
aorpa, sörpa eller stöp.
<30> Sahla mark: Sala vintermarknad drog ännu omkring 1900 mycket folk, som kom
långa vägar. Om marknadsliv i Sala se skriften Anders Diös bygger i Sala, s. 38 ff.
Kättbo stugan. Måhända den stuga där PJ:s moster och hennes familj bott. Att timrade hus revs och flyttades, var ingenting ovanligt. Vid rivningen numrerades
stockarna. Både i Huddunge, Västerlövsta och Vittinge förekom det att man »högg
upp» timret och gjorde huset färdigt på den ort där virket fanns och sedan sålde
stugan till de skogfattiga trakterna i södra Uppland. Detta kallades »att timra i
kallknut». Handel med färdigbyggda hus är sålunda en gammal företeelse. Se
Barcha3us 1923, s. 21 f. och Johansson 1940, s. 190. Jfr s. 103 not till Rb 14/5 21.
Bocksta Boksta. Rörande stavningen se ovan s. 23.
<33> Kärret Långkärret.
gemål, d. 1813.
Änkedrottningen Sofia Magdalena, Gustaf
<34> elofte året elfte året, från tidens bibelspråk.
<35> Runskriften 7/11. PJ hade inte någon större respekt för sin granne Eric Andersson.
11/11 I hs är nämnaren 32 uteglömd i bråktalet som anger rågmängden.
Brandskatter se s. 83.

År 1802
<36> Skall. Db talar flera gånger om skall men endast en gång om björnskall; troligen avses här och i övriga fall vargskall. Vargar nämns aldrig direkt i Db, den 15/303
använder han noanamnet odjuren. Jfr s. 13 och <114>.
Ekfatet var avsett för brännvinsbränningen.
q:vägen kvarnvägen.
en såg-stock hvardera dagen. Man körde mycket små lass. Skogskälkarna var också
klena. Möjligen använde man här endast en kälke, släpkälke, och släpade hem
stockarna.
<37> 7-14 mars. Jfr ovan s. 19.
Calby. Karleby. Stavningen återger ett uttal som ännu kan förekomma i trakten.
Holmbo:rens skiftedt. Möjligen hade något område här i närheten hört till byn Holm.
Jfr Thorfors 1931, s. 6.
<38> uphuggningen af en Bod se anm. om Kättebo-stugan <30>.
Muskus-kläder myskfärgade (rödbruna) kläder.
AU åker bytte vi. Eric Andersson var missnöjd med resultatet av delningen. På PJ:s
faders förslag bytte man då lotter. De två uddarna på Storängen undantogs från
delning. Dem skulle de två gårdarna turas om att slå. Jfr uppgiften under 22/7 02.
<41> Stängde ... sådan vi störat. Se Eriksson 1925, s. 96. Såsom framgår av <42>,
stängde man på PJ:s jämförelsevis lilla gård på ett år inte mindre än 505 alnar,
över 300 m. Härtill åtgick mycket stängselfång och mycket arbetskraft.
<42> Räntetagama skulle ha hälften råg och hälften korn. I praktiken gav man råg
ena året och korn det andra.
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År 1803
<43> Jungfru Anna; märk titeln på prästgårdsmamsellen.
<44> De två under den 9/4 nämnda personerna var ökända tjuvar. Säkerligen misstänktes de nu också för stölden hos PJ.
<45> odjuren vargarna. Jfr anm. till <36> ovan.
Tinget 1-3 juni gällde brännvinsstölden.
<46> Sticles Råg utsäde.
<47> är förärad är ditskrivet efteråt och anger att PJ givit vedertagen faddergåva.
Eric Ersson torde ha varit dräng hos PJ. Denne är nu ansvarig husbonde och gör
utförligare anteckningar än förr.
År 1804
<50> Almänningen och utkrönt. Jfr ovan s. 9. Utkröna 'stämpla ut'.
11/2 ett Lass kornhalm för stör. Affären tyder på att PJ har ont om foder. Han hade
också slagit upp vårskulln redan 1/2. Men stör bör han nu ha tämligen god tillgång
på, sedan ungskogen växt till efter orkanens härjningar i maj 1795.
18/2 Maciester manchester (tyg). Scharlakan scharlakansfärgat fint ylletyg.
<51> 2/4. Den nämnda auktionen hölls redan i april 1801 efter avlidne f. nämndemannen Per Olsson i Boksta och förrättades av länsmannen C. F. Wassberg. PJ:s
far hade varit närvarande vid bouppteckningen efter Per Olsson som godeman för
en dotter till denne. Då Wassberg inte kunde förmås att godvilligt lämna redovisning
för auktionen, stämde myndlingens förmyndare, Eric Andersson i Mälby, godemannen
med yrkande, att denne skulle redovisa vad som tillkommit myndlingen. Detta var
icke möjligt utan tillgång till handlingarna rörande auktionen, och PJ:s far nödgades
därför stämma länsman W. för att fä fram dessa. Processandet började redan 1802.
Sedan PJ:s far dött i febr. 1803, inträdde PJ som sterbhusets talesman. Wassberg
lyckades med allehanda knep få uppskov. Först i febr. 1804 skulle dom falla, men då
befanns det att parterna »i godo förenta blifwit». Vad förlikningen innehöll får man
alltså inte veta. Inte heller är det klart, varför PJ skulle ha pengar av Wassberg.
Genom denna rättegång fick han emellertid tidigt träning i att uppträda och föra
talan inför rätta.
6/4 Var och en som inte var delägare i magasinet var skyldig att ställa borgen för
varje lån. Den nyblivne bonden PJ ansåg tydligen detta mera som en formsak; han
gick på en gång i borgen för åtta stycken. Jfr Bilaga A.
9/4 I hs slutar ena raden ... skära Långhalm och sor- och på nästa rad följer på åt
hästarna. Uttrycket heter vanligen 'sorpa (eller sörpa) på'. Sista stavelsen av sorpa
är överhoppad.
I bouppteckningen efter PJ är upptagen en Hackelse Kista med Knif, alltså en
primitiv hackelsemaskin. I slutet av 1800-talet var hackelsemaskiner vanliga i
trakten.
<52> 20/4 ärttäippris. Jfr ovan s. 10.
<53> 31/5 Avståndet Karleby—Västerås via Sevalla och Hubbo torde ha varit ca
45 km.
Det var inte ovanligt att man ackorderade in kreatur på bete för viss tid »till fors».
Var Eklund bodde framgår inte av Db, men i Jamtebo fanns en Eklund.
13/6 Sedan 1771 fanns en »föreningsdom», innebärande att kvarnägaren skulle
öppna dammluckorna vid visst vattenstånd. Den kritiska tidpunkten inträffade i
allmänhet i mitten av juni. Bönderna avvaktade då med spänning luckornas öppnande, men Skattmansö ville ha kvarnen i gång så länge som möjligt och förhalade
öppnandet. Ibland drog bönderna själva upp luckorna, och detta kunde leda till
utdragna processer.
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Ordet 'först' i anteckningen 13/6 antyder att PJ fann det väl sent.
<55> 8/9 PJ köper 1/4 mantal i Säby, alltså en granngård, för mycket billigt pris,
men 16/10 blir han stämd för köpet, och 6/11 avstår han gården till Lars Olsson i
Grinda, som förmodligen hade bördsrätt till egendomen.
<56> 22/10 Sk:ö Skattmansö.
<57> 30/10 flyttade pigan. Tidigare hade fardagen för tjänarna tydligen infallit i
början av oktober.
<58> Dråpet hade inte med knivhuggningen 22/12 00 att göra. Det hade skett
13/12 04. Ian Olsson blev 14/1 05 dömd till döden för att ha misshandlat Eric Jansson
till döds. Han avrättades den 9/10 05.
År 1805
<59> 22/1 Kron-sjuts. PJ fick alltså ersättning av allmänna medel.
<60> 18/2 byx-hud åt gossen. Gossen är troligen PJ:s kusin Per, f. 1794, som bodde
hos PJ. Jfr ovan s. 18.
Beträffande inköp av mössor jfr Eriksson 1925, s. 87.
<63> Ang. dammluckorna vid öfverqvarn se ovan anm. till 13/6 04.
<64> Prost-ting. Visitator gav församlingen mycket erkännande men förmanade
föräldrar och husbönder och skolmästaren att för all ting lära barnen redigt stava
och läsa väl i bok.
<65> Tio tjog löf alltså 200 knippor.
<67> Stugorne avser endast en byggnad, mangårdsbyggnaden, uppförd 1785.
östanbro i Björksta sn med bro över Sagån.
Hjälps Prästen Norrbäck, ej nämnd i Fant-Låstbom, Herdaminne. Kh Sepelius anmäler 17/4 06 till domkapitlet, att den gamle Prästmannen Per Norrbäck är sjuk
och icke kan göra tjänst.
<68> Norrgårds Farfar hette Jan Ersson och var född 1732.
År 1806
<69> 22/1 Här har hästarna verkligen namn. Enberg kallades hästen efter förre
ägaren, en finländsk soldat. Då PJ vanligen hade endast en häst, fanns det inte
mycket behov av namn. Men vid PJ:s död upptogs i bouppteckningen två hästar,
dock utan namn. Däremot hade de sju korna och tjuren då namn. Fåren var däremot
namnlösa.
<70> 22/2 Se ovan anmärkningarna till <20>.
18/3 Landsberga en gård i Biskopskulla, Lagimda kommun, där man har ont om
skog. Troligen bytte man jämnt om jämnt, eftersom PJ inte talar om någon mellangift.
<71> Magister Lars Ar/v61 gifte sig sedan med kyrkoherde Sepelius dotter Christina
Elisabet. Död som komminister i Tensta 1820. Jfr s. <131> med anm.
25/3 (och 29/5) Enligt dödboken dog samtliga i häftig feber.
19/4 Klintstets sida. Klintstet är väl ett namn bildat till bynamnet Klinta.
29/5 jfr anm. till 25/3.
<73> 30/5 utskylder se ovan s. 31.
10/6 Jfr ovan anm. till <20>.
<74> Stolparne och Portarne. PJ tillverkade portarna på en dag men tycks ha behövt
avsevärt längre tid att göra stolparna. Försågs de möjligen med utskärningar? Jfr
Landberg 1935, s. 235 och Alenius 1940, s. 51 ff.
<74> PJ tjärade (halva) stugan. Rödfärgning tycks alltså ännu inte ha slagit igenom
här. I april 1807 köpte han dock rödfärg. I Nässelsta använde han på 1820-talet
både tjära och rödfärg. 1 Starfors i Vä.sterlövsta sn var spåntaken 1772 »öfwer-
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strukna med victriol-watn som war kokadt och med rödfärga blandadt» (Barclueus
1923, s. 20).
11/7 backen troligen lagårdsbacken, fägården.
<75> blef ej ta fullo uträttadt. Jfr 7/11 01 samt 19/8 06. Kritiken är försiktigt uttryckt.
<76> AM Löt. Det var vanligt att räkna löv i tjog knippor.
<77> För hästar och får användes särskilt asplöv, varav en kärve ansågs ha samma
näringsvärde som en kappe havre. Jfr Erixon 1935a, s. 259.
<78> PJ skriver konsekvent örsen,sbro om nuvarande örsundsbro.
humle gårdar. Ända till 1860 var bönderna enligt lag skyldiga att hålla humlegårdar.
Jfr Läsning för Allmoge 1827, s. 21 »Om Humle gårdars Utwidgande».
Ännu på 1890-talet förekom humlegårdar i Norrby sn.
2/12 PJ är överraskande väl informerad om truppernas rörelser. Efter Karl Johans
hitkomst blev det sämre med den saken.
Är 1807
<80> 9/2 Vatt-Kälka kälke att dra vatten på (från brunnen som låg betydligt lägre
än husen i Mälby.) Jfr bild 1.
<81> 16/2 Bärgskärrlul. Bergskärra var en kraftig kärra med rätt höga bräddar,
som användes på forväg, »fälväg* till bergslagen och därav fått sitt namn. I Norrby
socken kallades den både fälkärra och pinnkärra, vilket tycks antyda att bräddarna
ursprungligen bestått av pinnar, ribbor. Bild av bergskärra hos Erixon 1935a, s. 113.
I bouppteckningen efter PJ nämnes en »Ny färdkärra med Hjul och axel» samt en
»dito med Halfhöga dito». Där talas också om »1 Större Färdsläda*. Axlarna var vid
denna tid ibland av trä.
16/2 Rösse. Skrivs nu Rossö, men uttalades Bössa ännu för något årtionde sedan,
kanske ännu?
<82> 24/2 Ch,ambris kambrik (tygsort).
22/3 Slag:ur och hörn Skåp. I bouppteckningen nämnes »1 Väggur med forder 8:40,
1 Skåp med Skänk i Saln 2:—, 1 Hörn Skänk i Kammarn»: 1:16, 1 D:o på Vinnl:
31/3 Johan (Jan) Pehrsson blev bonde i Nässelsta, nämndeman (»tolvman») och
häradsdomare, som i olika avseenden gick i faderns fotspår, även när det gällde affärer. Han fortsatte att föra faderns räkenskapsbok (Rb). Många historier, belysande
den respekt som domare och länsmän hade för honom, berättas ännu. Han lär sällan
ha förlorat ett mål, som han åtagit sig att sköta. — I Vestmanlands Läns Tidnings
julnummer 1944 finns en rolig och intressant skildring av Jan Pehrsson, skriven
av Paul Andersson i Mälby.
<83> 8/4 Rödfärg. Jfr anm. till 7/7 06, <74>.
Sista uppgiften för april belyser den våldsamma åtgången av »stängselfång» till
alla gärdesgårdar.
<84> 2/5 lk L £6 b: (dvs, bröd) och 15 Sofv: (dvs. sovel =köttmat och fisk).
9/6 Bredsqvarn låg vid Sagån i Breds sn.
<85> 23/6 Maja Lisa Ers Dotter var PJ:s myndling. Hennes man Per Persson i
Grimle blev sedan bonde på Norrgården i Mälby, som ännu är i släkten.
7/7 Brunnar murades (utan murbruk) med stora gråstenar. Ovanpå timrades gärna
ett par varv med stockar, och därpå lades så ett brunnstak av plank.
<85> bron i Lagården. Betydelsen av bro här oviss, möjligen 'golv' eller också mockbro
'brygga (utanför mockgluggen) varpå gödseln utkastades'. Se Larsson i By 1939,
s. 59.
25/7 Hinken var ett kraftigt laggkärl (stort ämbar, spann). PJ tycks alltså även ha
kunnat »kimma», göra laggkärl. I bouppteckningen upptas en stor uppsättning laggkärl och en betydande mängd snickeriverktyg, t. ex. »14 Hyflar diverse slag».
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<87> lade Åkern i Vinter-forr höstplöjde. Uttrycket är inte vanligt om ens känt på
orten. PJ har det troligen från facklitteratur. Det står t. ex. i Mentzer 1774, s. 39-40
och Carleson 1769.
3/10 Sten mura stenfoten, grunden.
<88> 23/11 Läste vi hos ... avser de regelbundna husförhören, då också mantalskrivningen hölls.
År 1808
<89> 4/1 PJ köper en stig kol. Bönderna i Mälby tycks inte ha kolat, tillgången på
skog var inte tillräcklig. De tolv grannsocknarna i Salbergs län, dit icke endast
Huddunge och Harbo utan även Västerlövsta, Norrby och Tärna hörde, fick inte
sälja skogsprodukter, t. ex. ved, kol och timmer, till annan ort än Sala Bergslag
(Barchwus 1923, s. 21 f.). De skulle för varje mantalsskriven mansperson leverera ett
stavrum ved eller en stig kol till Sala Bergslag.
20/1 Spishällen med PJ:s initialer och årtalet 1808 finns bevarad i Vittinge Hembygdsförenings museum.
6/2 Ankare Bränvin. En ankare rymde 15 kannor = 39,26 liter.
<90> 17/2 Efvesberg Evertsberg.
Kylfat ett kar med kylvatten, genom vilket två rör, »pipor», ledde från hatten
över brännvinspannan. Kylfatet var fyllt med is. Se Erixon 1935a, s. 454 f.
19/3 Torr-hakar torrakar, träd som torkat på rot och blivit stående så att barken
fallit av.
<92> nedra spjällen. Ordet spjäll som beteckning på liten åker är vanligt i skifteshandlingar från storskiftet och laga skiftet, men innebörden tycks nu vara bortglömd.
Enligt Hellquist betyder det liten hörnig åker. Lindfors 1815-1824 har bl. a. betydelsen euneus (kil), och för spjälla 'skära sönder i småbitar'. I storskiftesförordningen
1749 talas om att jorden genom tegskiften är sönderdelad till remsor och spjäll.
Troligen är den egentliga betydelsen av spjäll 'de (oregelbundna) delarna av ett
jordområde, vilka blivit över, då de regelbundna tegarna lagts ut'.
<94> Lade jag in golf i Lä-golvet. I lägolvet, den del av logbyggnaden där man lade in
den otröskade säden, fanns vanligen inget golv alls eller mycket primitivt sådant.
När man körde in säden, lade man första varvet, i Vittinge kallat sto, på andra håll
stol, med axen uppåt. Vid tröskningen tog man sedan dessa band (kärvar, bundan)
mycket försiktigt, för att inte den samlade spillsäden skulle gå förlorad.
<95> Bärgskärra se anm. till 16/2 07.
<97> Boningshuset hade tydligen torvtak. Jfr Hammarstedt 1908, s. 322 ff.
År 1809
<99> 4/3 Byråu. Bouppteckningen upptar »1 Mans Byrau 10:—».
11/3 Vargeringen som å nyo bli/vit upsatt. Vargeringen var urspr. en reserv av ynglingar, avsedda att när de vuxit upp insättas på vakanta rotar. Under 1700-talet
periodvis avskaffad återupplivades den 1788, men 1791 vakanssattes numren. Nu
1808 uppsattes den igen och inkallades tillsammans med de »ordinarie» soldaterna,
vilket egentligen inte var meningen.
<100> 13/3 Statsvälvningen 1809 är en av de få rikspolitiska händelser som PJ nämner, fastän de inte direkt praktiskt återverkar på Vittinge. I Rh har han skrivit av
en kort redogörelse för Vittingeböndernas reaktion på den stora daldansen 1743.
<101> 14/6 Luekorne vid öfvergv. Jfr ovan anm. till 13/6 04. Fru Conradi stämde
sedan PJ för uppdragningen. Hennes man var död sedan 1808.
<102> 16/7 Vargerings Karl Magnus-Hvitting. 'Karl' är här appellativ.
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<105> 1-3/11 Tinget. Tvisten med Skattmansö om dammen vid överkvarn behandlades.
19/11 Prostens ende son Lars Sepelius var född 1785 och student. Något närmare om
hans död är inte känt.
År 1810
<107> 6/1 hö:skuln ö/ver Hästen. Troligen var den avsedd som vårskulle, men då RT
nu nödgas slå upp den så här tidigt, undviker han att använda den beteckningen.
Jfr ovan s. 11.
<109> 6/6 och 13/6 plogen i Hagen en odling.
30/6 Kungs Ringning efter tronföljaren Carl August, som dog 28/5 18.10.
År 1811
<114> 27/1 Björn-skall. Jfr anm. till <36>.
<115> 31/3 skrapade ryktade.
<116> 9/5 kron-stämning står troligen för 'kronostämma' till uppbörd av kronoutskylder. (Denna sammanställning har föreslagits mig av ordbokschefen Sven Ekbo.)
8/6 Contoret. Ordet användes förr i denna trakt för 'förvaringsrum', 'skrubb', 'garderob'. 'Farstukontoret' och 'trappskrubben' var synonymer. Om denna betydelse
eller 'skrivrum' avses här är oklart.
Åkstol. Kärrorna hade inga fjädrar. En primitiv åkstol eller åkbräda, åkbräde förfärdigades av två stänger, något längre än åkdonet. Tvärs över dessa, ungefär vid
mitten, spikades en bräda att sitta på, något kortare än kärrans bredd. Stängerna
vilade på kärrans gavlar och fjädrade sig något, när man satt på brädan.
<118> 9/9 HäradsSyn enligt dom 19/2 1810. I Uppsala domkapitels arkiv E V, 65 2
finns en rapport av kontraktprostens ombud vid förrättningen, komminister E.
Hasselqvist. Där uppges synen ha ägt rum 29/9, PJ skriver 9/9. Det beslöts att den
Förening, som vore träffad och af Lagmansrätten stadfäst 1771, skulle gälla. »Dock
blef Prästebords Irmehafwaren och Mälby Byamen et wite af Tjugu Rdr förelagt
om Damluckorna af dem, utan ägarens wettskap, blifwa updragna, fastän den i
Föreningsdomen utsatte dagen dertil också wore förliden.* — Fru Conradi dömdes
betala rättegångskostnaderna.
<119> 8/11 Berednings CommitMen bevillningskommittén vari pastor var självskriven
ledamot.
År 1812
<121> 2/1 En gång Söm =32 st.
21/1 Graföl i Scholegården. PJ är med på begravningen men nämner icke vem som
skall begravas. Det bör ju ha varit någon anförvant till läraren Gabr. Bolin.
<122> tul Upland. PJ räknar Vittinge till Västmanland och betraktar sig själv som
västmanlänning. Jfr Isaacsson 1923, s. 8 ff. och Eriksson 1925, s. 67.
13/3 byte delning.
<123> 25/5 _Förseglades Bränvins Pannorne. Man fick inte bränna på sommaren.
18-19/6 Lanan förrummet.
<124> 9/7 pallar i Stallet plankorna i spiltorria, som ligger ovanpå stallgolvet.
28/7 denna Troup vet ingen kvart han skall anlända. PJ är van att veta vart soldaterna skall sändas och är nu en smula irriterad att hållas utanför. Men mobiliseringen
är nu, sedan Karl Johan kom, mera krigsmässig än förr.
<126> 16/9 Brå Korn tidigt korn, sexracligt. Jfr bråpotatis.
<128> 11/12 Uppgiften om havre ej införd.
14/12 Seqvest: Auction försäljningen av panterna i magasinet.
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Är 1813
<129> 72 Lass Dynga. Man hade förr mycket små gödselkärror, som kunde stjälpas.
I bouppteckningen upptas två sådana kärror under namn av hävdkärror (»I Häfd
kärra med trä axel och Hjul 1:16. 1 dito utan dito —8*). Jfr Rietz hävd f. gödsel
Ul., s. 287.
<130> 19/8 &ides Rågen utsädesrågen.
26/10 föddes PJ:s Son Carl. Han blev sedan bonde i Mälby. Förblev egendomligt nog
analfabet. Lät grannar föreläsa vissa saker ur Enköpings tidningar för sig.
Är 1814
Anteckningarna för 1814 är mycket få och knapphändiga. Det beror nog inte bara
på att Db är fullskriven. Se härom inledningen om kyrkoherdevalet 1812, s. 23.
22/4 Flyttade gl: Prostinnan & Fru Arfv&t. Fru Magdalena (Fant-Låstbom skriver
felaktigt Margareta) Sepelius och hennes dotter Christina Lisa, gift 1. m. komministern i österunda Eric Manins och 2. m. prästmannen Lars Arfvön.
Series p xstorum,
<132> Fant-Låstbom, Herdaminne upptar utom de i Db nämnda kyrkoherdarna
ytterligare två namn: Simon Bartholdi, som underskrivit prästerskapets beslut att
gilla Johan III:s liturgi 1577, och Abraham, som 1604 kallas constituerad Pastor.
Där uppges också att nr 2 dog 1657, nr 3 1658 eller 59, att nr 4 Herr Nils, som
där kallas Nicolaus Martini, blev kyrkoherde här 1659 och att nr 5 Nesselius, som
var komminister i Norrby, dog innan han hann tillträda i Vittinge. För Hagander,
Lyman och Sepelius har Herdaminnet andra data för deras död. Beträffande
Sepelius är Db:s uppgift den rätta. Han dog 17/2 1812. Också beträffande Sepeäus' hustrus namn kan genom PJ:s anteckning Herdaminnets uppgift korrigeras. Hon hette Magdalena Catharina Hasselbom — Herdaminnet uppger förnamnen Margareta Cath.
Uppgiften om Tråss död 21/5 1829 är den sista daterade anteckningen i Db. Men i
Rb, som innehåller en vackert renskriven och något omarbetad förteckning över
prästerna i Vittinge, har PJ med rent kalligrafisk handstil lagt till efterträdarens
namn Herr Johan Pettersson, född i Tärna d. . Pettersson utnämndes 27/1 1830 men
tillträdde först 1832, och då var PJ död.
<134> Beträffande komministrar upptar Herdaminnet två namn före Pontelius:
En rus Magni Fernsbogiensis, 1638. Pvgd s. å. samt Petrus Davidis Hvitting 16441659, son till kyrkoherde David i Vittinge; han blev sedan kyrkoherde i Biskopskulla
och dog 1674. Om Pontelius och FIallerström ger Herdaminnet några kompletterande data.
I Rb har PJ som nr 11 efter Hallerström upptagit utförliga data om komminister
Carl Tunelli, som utnämndes till komminister i Vittinge 4/6 1823 men aldrig tillträdde denna tjänst.
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Pehr Janssons räkenskapsbok
Dagbok eller Förteckning på de kostnader, som jag varit högst nödsakad
att värkställa här vid Gården på mitt äganade Ett Fjerdedels Mantal uti
Nässelsta; uptagne i den ordning de förefallit efter min hit-flyttning: Räkningen är stäld i Rgs mt.
1821 Uti Januarii och Februarii Månader, nödgades
jag vara omtänkt att till en Ny byggnad öfver Källaren, samt åtskillige behof, ifrån andra Skogar
förskaffa och hemföra Fem & 3/4 tjog dels Tall och
dels Gran Timmer; hvilket öfver hufvud anses
kosta med huggning och hemförsel 32 skr st:—gör
Mars 29 Skedde Flyttningen till Nässelsta. Den 31
Jnreddes Hemlighuset, med Smide till Dörren
samt bräder och spik etc: uptages hela denna
kostnad sammanräknadt till
Maij 7 Sprängdes Sten undan för Brygghuset, där
det skulle stå, som förrättades af 2ne Personer —
Uptages för Mat & Dagspen: tilsammans 32 skr
Person — Krutet oberäknadt
[Maij] S:D: Upgräfdes Brunnen, som reparerades
till Murame och Ränsades, därföre uptages
Sedan timrades däromkring, samt fyldes och Lades tak af 2ne Man en dag — utom Fyllningens
framförande
[Maij] 14 Nedtogs Brygg-huset af 2ne Man, som
kjöptes af Eric Larsson i Heby d. 2dra Mars för
36 Rdr, för nedtagningen 1: 16
Huset fördes hem d. 15de och följande dagar, med
43 Hästar, hvarföre uptages, för Manskap ock kost
tul 32 skr Hästen
Upsattes och takades af 4 Man i Tre dagar a 32
skr
Kjöpt 1 Tolft plank till golf a 4 Rdr Tolften,
.något af det gl. golfvet i Stugan nutjades äfven
Tolft Bräder till panel a 3 Rdr Tolften
Samt
Golfvets inläggning med Rötsvillar, Stenmur, fyllning, nya Vasar, gjordt en ny dörr och en Fänsterluft, jämte dess insättning etc:
Omblyat 2ne Fänsterlufter a 1 Rdr luften

4

76: 32

1: 8

1: 16
1: 24

16

37: 16

28: 32
8: —
6: —
4: 24

6: 32
—
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Således kostar Brygghusets upsättning utom Muren
Iunii 1 & 2dra Sprängdes stora Sten utom Stugugafveln, kostade enl: beting 2 Rdr — åtgodt 31
Bergkrut a 40 skr R, 2: 44
[Tunii] 2dra Kjöptes 2000, Murtegel från Skattma[n]sö
Bruk, kostade med forlön 3: 16 skr 100 — gör til66: 32
sammans
Kjöpt 200 Murtegel ifrån Hårrsta a 1 Rdr 24 skr
3: —
100
Till alla Murar hafver åtgådt 151 Tunna Grå-kalk
23:12
a 1: 24
1: —
6 kappar Hvitlims kalk a 8 skr Kappen
[knä] 4de Börjades Murare Arbetet, först med Källarens välfvande, sedan upsattes Brygghus-Murn,
och så, Muren i vardags-Stugan, samt aldra sist
Muren i Helgdagsstugan med kakel-Ugnen i Kammaren; Kosthållit 2ne Murare uti 15 dagar a 20
6: 12
skr om dagen
Murarenas Arbets-lön för alla 4 Murar, enl: beting 24: —
45 st: HandtLangare Dagsvärken under hela arbetet, a 32 skr om dagen oberäknadt Sand och Ler
gör 30: —
kjörning med Hästar
Smide till Murarne 2 Man i 2ne dagar, a 32 skr,
2: 32
utom kohl och Järn som äfven åtgådt
Iunii 12 Upskrufvades Stugu-byggningen å begge ändar, och golfven uti Vardagsstugan och Kammaren uttogs, värkstäldes af 4 Personer 1 Dag —
3: 32
samt för Skrufvarne 1 Rdr
Uti Vardags Stugan och Kammaren inlades sedan
nya Golf, med vasar och fyllning, jämte Stenmu8: —
rens reparation — 4 Personer i 3 dagar a 32 skr
Till Golfven åtgådt 21 Tolft plank a 4 Rdr Tolften 10: —
Till Ny panel i Kammaren — 1 Tolft bräder
3: 16
Som till Golf och paneler, jämte åtskillige behof
erfodrats spik, är sådan upkjöpt efter flere Notor;
1000 Stum 7 Rdr 24 skr, 1400 4tum 8 Rdr 8 skr,
19: 20
900 3tum för 3 Rdr 36 skr — eller tilsammans
[Iunii} 27 & 28de Takades Stolpboden, därtill åt12: —
gick 4 Tolfter Bräder a 3 Rdr Tolften
2: 32
4 Mans dagsvärken under takningen
Sedan drefs bottnarne och en del Lår-balkar gjor3: 16
des nya — med nya plank etc.
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44: 20
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Iulii 2 Jnsattes nya Fänsterlufter i VardagsStugan
och Kammaren, Betaltes till Herr Möller i Hemmanbo för Snickare arbete med virke — tilsammans
Fänstren kostade
För beslag till 2ne Vindfänster
[klä] Denna Vecka Rappades VardagsStugan ock
kammaren invändigt — kostade med kost och
handtlangare
[Iulii] 16 Takades Ladan, på densamma uplades
9 Tjog halm a 4 Rdr Tjoget
Stänger jämte arbetsLön för uttakningen
Sedan förbättrades Skån, samt Logen drefs och reparerades — uptages till
[Iulii] 19 Jnsattes Spänn-bjälkar å Fähuset, som
skedde med skrufvar af 4 Man en dag, samt för
skrufvarne
För Sprintarnes Smidning, samt järn och kohl
Bredslagit den ena Knuten, hvarf öre uptages
d. 20de Uplagdt på denna Hus Räcka 6 Tjog halm
a 4 Rdr
Stänger och ArbetsLön uptages till
Uplagdt en Ny takbära på Södra sidan
Denna Vecka gjordes Dörr för Källaren, (utaf
kjöpt virke)
Smide med Järn och Kohl
Ett Groft och bastant StockLås
Aug. 25,26 & 27de Arbetades up Sten-murn omkring
Källaren af den tilförene Sprängda Sten a 4 Man
om dagen
Sept: Takades Svinhus tak-räckan på Ladugården,
med 4 tjog
Stänger och täcknings kostnad
[Sept:] 10 Kjöpt Fyra Lass Takvass af Ian Olsson
i Säby, för att nästa år hafva i beredskap till Portlidret, Stallets och Vedlidrets takning — a En Rdr
Bco Lasset
(Summa omkostnader detta År 531 Rdr 28 skr eller
9,568 Dr 16 :I:.)
1822 d. 28 Mars, Börjades med uphuggningen å Nya
Källar Kammaren, sedan jag förut accorderat med
Abr: Nyström i Lundsås, Ian Andersson i Spaksbo,

10: 24
7: 24
1: 8

19: 8

4: —
36: —
16
1: 32

41: —

3: —
1: —
: 36
24: —
3: —
: 32

32: 20

1: 24
16
: 40

3: 32

8: —
16: —
—

18: —

6: —
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samt Eric Ersson i Nickebotorp och afsked: Grenad: Eric Hvitting, a 16 skr om dagen i dagspenning och kosten; den sednare kan skäligen [räknas]
till 24 skr om dagen (i anseende till bättre hållning:) Denna byggnad med dess takning upgick
med sammanräknade 44 dagar a 40 skr om dagen
Husets tälgning 2ne personer 1 Dag
Trappan för Förstugu-dören — upsattes af 2ne
Man a 1 dag
Till underslag åt taket 21 Tolft bräder a 3 Rdr
Tolften
10 LR Ny Taknäfver a 20 skr L
Som Taket var så svagt å Stugorne, nödgades jag
at därå uplägga 4 Tjog till dess ytterligare conservation, a 2 Rdr Tjoget
För Stänger och uttakningen uptages
lurni 10 Börjades att lägga golf i källar-kammaren,
därtill har åtgådt 1 Tolft Granplank 9 Alnar långt,
i Farstu
Till Under-golf i kammaren, 1 tolft behållna bakar
Dess inläggning jämte fyllning etc:
Till öfra golfvet 2 Tolfter Plank a 3 Rdr Tolften
Samt till Panelen 2 Tolfter bräder a 2 Rdr 24 skr
Tolften
Forlön för Bräder och plank ifrån Löfsta
Inläggningen i alla dessa rum af golf och panel
gjordes med sammanräknade 15 dagar a 40 skr om
dagen
Betalt till Eric Lindgren för Snickn ing, till dörrar
och Fänster efter accord — då han sjelf holt virke
Dess kosthållning vid insättningen 3 dagar a 24
skr om dagen
För Lås och Gång-järn till bägge dörrar
Betalt för begge Fänsterlufterne i kammaren
För en D:o i Farstugan, där gammalt snickeri blef
nytjadt
För beslag till 2ne Vind-fänster
Iunii 25 Nedtogs Stallet, samt den 26te äfven Vedlidret; under desse hus Lades Nya knutstenar,
samt nästan alla Svillar: Stallet omändrades, upsattes å nyo, med nya åsar och tak-bäror, takfoten uplades af upskuren Vass. Till detta Arbetets
förrättande är 36 dagar åtgådda a 32 skr per dagen
7— 684401 Sv. Landsmål 1968
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36: 32
1: 32
2: —
7: 24
4: 8

8: —
1: 32

61: 32

3: —
1: —
1: —
6: —
—
1: 16

12: 24
12: —
1: 24
3: 32
—
1: 32
1: —

24: —

55: 32
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på Taket Lades 6 Tjog halm a 2 Rdr Tjoget
Nya Vingskidbräder med Stänger och takning
Till hela Stallets inredning å nyo, är åtgådda 48
st: Tall timmer a 24 skr st: — till Flyr och pallar
'amt vasar och golf i begge rummen
Vid inläggningen 19 Dagar a 32 skr om dagen
2ne Nya Dörrar, samt Måck glugg med Smide etc.
Kjöpt 2ne Nya Stocklås till dörrarne
Julii 1 Lades nya knutstenar och nya Svillar sammanknöts till Vedlidret, upsattes den 2dra och 3die,
lades takfot af Vass med nya Vingskidor etc: d.
4de, Takades med 5 Tjog halm (d. 5te) a 2 Rdr
Tjoget
För det förut beskrefna arbetet, jämte takning,
med Rötsvillarnes underläggning a 12 dagar
Detta År i Våhr-tiden, träffades accord med Anders Hansson i Askbäcken, om stängsel af fast
gärdesgård omkring Skogsängen Kärret, hvarest
hägnaden aldeles var förfallen — utgörande 264
Famnar a 4 skr st:
För en Grinds förfärdigande, med Stolpar och någon röjning, är bekommit 1 kanna Br[än]vin
samt 4 Kappar Korn Malt
På Taket å Höladan därstädes är uplagdt 3/4 tjog
halm — a 2 Rdr Tjoget
För vingskidstegar, Stänger & takning
Julii 15 För den oundvikeliga nödvändighet som fodrades, uplades å Portlidret — 1 Tjog halm — etc:
NB för uttakning & stänger.
kvenledes var jag lika nödsakad att täcka Bodame på Gården med 2ne Tjog halm
För en del nya stänger, jämte uttakningen uptages
Såsom vid gården erfordrades flere Lås, nödgades
jag till nyo förskaffa, ett till hvardera af Bodarne,
samt ett till Foderladan — a 24 skr st:
Uplagdt på Farmors gl: Bod 1i Tjog halm
För Uttakningen och stänger uptages
October 30 Jnrättadt en så kallad Farstuguqvist,
öfver trappan till Källarkammaren, uptages, för
Arbete, med bräder och Spik — i ett för allt
För en Dörr med gångjärn och Smide etc: till Svalan för Källaren — uptages och ett för allt

12: —
2: 24

24: —
12: 32
3: 16
1: —

79: 24

6: —
8: —

14: —

22: —
1: —
: 40
1: 24
—

26: 16

16

4: —
1: 16

7: 32

1: 24
3: —
: 32

5: 8

3: 40
1: 36

5: 28
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1823 Febr: 2 Accorderades med Snickaren August Lagerqvist i Vånsjö, om 4 st: Dörrars förfärdigande
hemma hos sig på egen kost, och fördes tul honom
4 st: plankor a 24 skr st:
samt 10 st: goda och utvalda bräder a 16 skr st:
Maij 24 Ankom Lagerqvist för att insätta dörrarne,
samt omlade Golfvet i HelgdagsStugan med fot
paneler därstädes, inlade Nytt golf i Farstugan,
och gjorde Nya dörrar därstädes; därföre betaltes
i Arbets-lön — utom Skjuts & kost
Kjöpt 1 Tolft Bräder a 3 Rdr samt 7 st: Plankor
a 16 skr st:
Betalt för 4 st: Lås, samt Gångjärn, klinkor och
handtag till dörrarne, tilsammans
Åtgådt Spik af flere sorter sammanräknadt för
För ett Fänster ofvan för Farstugu dörrarne
Biträdt med 13 dagswärken vid Snickeriets insättning och golfvens inläggning, därföre uptages a 32
skr
Förfärdigat en Ny Farstugu trappa, med virke för
Augusti 9 Nedtogs Port-Lidret af 3 Män 1 dag a 32
skr
Vägglaget upsattes af Lika många karlar på 4
Dagar
Kjöpt 2 Tolfter Brädbakar till Skullvirke a 1 Rdr
Tolften
25 Uplagt Takfot af vas med nya Vingskider m:
m:
26 Uttakadt 4 Tjog Halm, a 2 Rdr Tjoget, med
Stänger & arbetslön
För åtgodt Timmer 11 Tjog a 24 skr st:
Golfs, Flyrs och pallars inläggning m:m: af 4
dags-virk:
Sept: 2 Betalt till Målaren Hr L: Carling i Sala, för
anstrykning på dörrar och Fänsterlufter — enligt
meddelad Räkning med Skjuts och kost
Sept: 19de Jnrättade jag helften af Fårhuset (som
förr har varit inredt i 2ne rum) till ett rum för Agnar — medelst inläggning af vasar och golf samt
bastant mellan-balk af gammalt timmer; värkstäldes af 3ne Dagsvärken: NB med afbalkning
m;m: därföre uptages, för dagsvärken, Materiaher, plank, bräder och spik till
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2: —
3: 16

13: 24
5:16
10: 8
3: 24
: 36

8: 32
2: 16

49: 28

2: —
8: —
2: —
2:16
9: 24
9: —
2: 32

35: 24

21: —

4: 24
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Septemb: 25 Företog jag reparation å Farmors Bod,
medelst upvägning, nya knutstenars underläggande; Takades med Ii Tjog halm a 2 Rdr Tjoget;
samt för 3 Personer en dag med Upskrufn:
takning, och 4 st: Vindskids Bräder — a 8 skr st:

3: —
2: —
—: 32

1824 Om Vintern framfördes 3 Tjog talltimmer största
delen 18 Alnar Långt, hvilket jag till största delen
förskaffade mig af andra, (för att påbygga Stufvu40: —
byggnaden,) uptages blot tul 32 skr st:
Iunii 8 3 Man för att nedtaga gl:Taklaget med Röst
2: —
— a 32 skr med kost
d. 9, 10, 11 & 12te, 10 Man om dagen vid påbyggnaden med Vägglag och röst — gör 40 dagar a 32 skr
26: 32
om dagen
Kjöpt Spån uti Nora Sn nära 12.000 a 4 Rdr 1000 48: —
För hemförslen beräknas minst i Forlön 2 Rdr
24: —
1000de
Kjöpt Spik som åtgådt såwäl till Spån som underslag och flere därtil hörande behofver enl: qvitto,
57:34
för
Iunii d. 14, 15, 16 & 19de Vid Takets påläggning,
med sammanräknade 58 Man (a 14 & 15 hvarje dag)
38: 32
hvarföre uptages som ofvan
Iulii d: 2 & 3die Bredslogs östra Gafveln med Knu4: —
tarne och 2 Man om dag:
7: 24
Rdr
Tolften
gör
Därtill åtgådt 3 Tolfter Bräder a 24,
Kjöpt En Tunna Tjärvatten till Taket som först
3: —
anströks
D:o En Tunna Tjära till D:o efter Åtta Rdr Tun8: —
nan
d. 13, 14, 2ne dag: Vid anstrykningen af 2
2: 32
Personer om dagen
[Aug:] d. 4 Betalt till Hr Anders Möller i Hemanbo
för 2ne Fänsterlufters förfärdigande till gaflarne,
4: 24
Virke oberäknadt
5:
16
D:o För Glas i dessa Lufter a 2 Rdr 32 skr Luften
—:
28
Beslag till ett VindFänster, å ena ändan,
Sept: d: 15, 16 & 17 Förfärdigades Trappan i Farstim up på Vinden a 3 Man om dagen, uptages som
6: —
tilförene med kost
2:
24
Åtgådt plank och Bräder jämte spik etc: för
Vid samma tilfälle inlagt panel i Farstugan med

5:32

272: 30
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golf ofvan på Bjälkarne, 1 3/4 Tolft Plank och
4: 18
bräder eller tilsamans 21 st: a 21 Rdr Tolften
Då Skorstenarne förhöjdes, kjöptes 150 Tegel 4 Rdr
4 Tunnor Grå kalk samt 4 kappar hvit kalk 6: 8
Betalt tul Grenad: Klint Arbets Lön för Murning,
rummens rappning tillika med Stenfoten Samt för
10: 16 20: 24
handtlangare och kost, tilsamm:
Jnsatt fot-paneler i Helgdagsstug[a]n och källarkammaren, jämte lister uti linea nedan om Fän2: 24
stren; åtgodt En Tolft Bräder
3: 40
1: 16
2ne dagars arbete med kost a 32 skr
1825 Junii 13 & 14de Inlades Golfvet i öfra kammaren
4: 36
på Vestra ändan, med 19 Plankor a 12 skr st:
—:
36
åtgådt 150 st: 4tum spik a 24 skr 100de
Vid Jnläggningen 2ne Personer i 2ne dagar, a 32
2:32
skr
D:o Veckan efter Midsommar Upsattes och fullbordades RedskapsLidret vid Landsvägen, till vägglag och rösten, som jag köpt på Auction i Nickebo'
6: 24
torp d. 25 Febr: 1824, för
5: —
Hemförs kostnaden uptages till minst
16
Samt för upsättningen tilsammans 8 dagsvärken
8: 6
Uplagt på taket 3 1/4 Tolft bräder a 2: 24 Tolften
4: —
och 32 st: behållna Brädbakar a 6 skr st:
därvid äro åtgådda 150 st: 4tum och 100 st: 3tum
1: 8
spik
Vid Takningen, golfvets och Skullvirkets inläggning af 3 man uti 3 dagar — gör 9 a 32 skr om da—
gen, virket oberäknadt
Förfärdigat 2ne Nya Portar och en Lucka med
gångjärn — haspor och Smide till alla 3, uptages
4: 16
i ett för-alt med bräder och arbetslön etc: till
Aug: 15 & 16de Jnlades Golfvet på stora Vinden öfver helgdagsstugan och Källarkammar farstu, med
8: —
24 st: plankor 9 Alnar långa a 16 skr st:
1:
16
200 st: 4tum och 50 st: 5tum spik
6: —
3 Mans dagsvärken uti 3 dagar a 32 skr om dagen
Vid slutet af Augusti Förfärdigades Farstu qvisten öfver Förstugu trappan, därtill hafva åtgått 24
6: —
st: bräder a 12 skr st:
—
samt 200 st: 3 a 4tum spik
32
och arbetslönen uptages till minst
Sept: 6 Förfärdigat och insatt en Grind emellan Går-

36: 10[!]

8: 8

40: 22

15: 16

9: 32
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den och trägården, för hvilken uptages, för virke,
spik, Smide och arbetslön etc:
D:o 14 & 15de Jnlades Golfvet i öfra kammaren på
östra ändan, med 10 st: 94- Alns plank a 16 skr st:
För 100 st: 4tum Spik
Samt 3 dagsvärken vid inläggningen
[Sept:] För Snickeri till de mindre Fänsterlufterne
å Södra Sidan till Vinden, med dess insättning och
virke, samt för Glas uti bägge desse lufter, upföres kostnaden i ett för alt tilsammans — med
1825 Sept: 15, 16 & 17de Anströks Stufvubyggnaden,
Stallet och Vedlidret, jämte halfva Ladan etb: med
Rödfärg, därtill åtgick 44 Lit Rödfärg a 1 Rdr 24
skr LR
jämte 4 La Råg Mjöl a 40 skr LRdet
och 2ii Vicktriol a 12 skr R
Samt för arbetslön vid anstrykningen med kost
1826 början af Iunii Månad, Uphögs Tak-rännorne och
upsatte[s] på bägge sidor å Stugubyggnaden: därtill
åtgick 6 st: Unga och Vac[k]ra Tallstockar om 14
Alnars längd, a 24 skr st: för hvardera
För Urhuggning och upsättning; 6 dagsvärken med
kost a 32 skr
9 stycken Krokar af järn — uptages till minst, med
järn o. kol
Iunii 14 Anstrukit Taket med En Tunna Tjära —
kostade
Betalt för Tjärningen med handtlangare, och kost
[Iunii] 15 & följande dagar, blef Rummen, med
Farstu, invändigt målade till Väggar och Tak etc:
— Därtill kjöpt färg för
Betalt Målarens betingade arbetslön, efter accord
Dess kost uti 11 Söckne dagar — a 24 skr per dagen
1827 Junii 25 & följande dagar, inlades Paneln i den
Vestra Kammaren på Vinden; därvid åtgick 2
Tolfter Bräder, a 3 1/3 Rdr Tolften
150 st: Fyrtumspik, a 24 skr 100 — gör
Arbetslön för 2ne Personer i 3 dagar med kost, a
32 skr om dag:
[Junii] 28, 29 & 30de Jnrättades ett Skafferi-rum
på Vinden, öfver Kammaren mitt för Farstu: därtil åtgick 9 st: Bräder till Väggar och dörr a 12
skr st:

2: 8
16
: 24
2: —

5: 40

5: 32

6: 36
3: 16
: 30
2: 24

13: 10

3: —
4: —
6: —
12: —
1: 16

26: 16

17: 44
3: 16
5: 24

26: 36

6: 32
: 36
4: —

12

11: 20
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5 st: Plankor till golf a 16 skr st:
A Tolft Sågbakar till taket, som och tjenar till Panel
Jnrättat ett Fänster å Norra väggen med boga &
glas samt foder
Till denna inrättning användt 200 4tum Spik a 24
skr
För 6 st: Mans dagsvärken med kost, a 32 skr st:
Julii 2, 3 & 4de, Blef golfvet uptagit i Brygghuset, å
nyo åter inlagdt, med införd fyllning därunder; Ny
dörr Gjordes för Huset, samt de 2ne knutarne på
den vestra ändan blefvo Brädfodrade: för detta
arbete äro 1i Tolft Bräder använda, a 12 skr st:
150 st: Fyrtumspik — a 24 skr 100
Samt för 8 st: dagsvärken — som ofvan.
Kjört Fyllning som anskaffats och inpackades under golfvet i Brygghuset; — därföre uptages
1827 Septemb: 13 Blef hela stugu-Taket anstrukit,
hvartil åtgick 36 Kannor Tjära, som kostade
12 skr Kannan
För 3 Personer vid Tjärningen a 32 skr

103

1: 32
:36
16
—
4: —

12: —

24
: 36
16
—

11: 28

9: —
—
11: —
[Summa 1 411: 40]

Noter till Räkenskapsboken
År 1821
Redan av första raden får man det intrycket, att PJ är obehagligt överraskad av
det dåliga skick, vari byggnaderna i Nässelsta befinner sig. Han nämner kostnader
som han varit »högst nödsakad» att verkställa, och liknande beklaganden återkommer flera gånger (jan. 21, mars 22 och juli 22).
7/5 Brunnen. Jfr anm. till <85> ovan.
14/5 PJ hade köpt ett brygghus i Heby i Västerlövsta sn, och detta revs och flyttades till Nässelsta. Jfr Rb juni 1825 samt anm. till <30> ovan.
Rötsvillar de understa syllama. Jfr Larsson i By 1939, s. 53.
4/6 vardags Stugan köket. Helgdagsstugan, som låg på andra sidan om förstugan,
kallades också 'andra stugan', senare 'sal'. (Jfr planen s. 17 samt Eriksson 1925, s. 74
och Larsson i By 1939, s. 40 ff.)
28/6 Sedan drefs bottnarne. Plankorna i logtilster och bodbottnar stack ut genom
väggen mellan två stockar och var inte fastnaglade. När de torkat drevs de samman
med kilar vid sidorna. Jfr Larsson i By 1939, s. 60.
Lår-balkar mellanbalkar mellan (spannmåls)lårarna.
Juli Rappades VardagsStugan. Säten mellan stockarna fylldes ut med bruk av linskävor och ler.
16/7 9 Tjog halm 9 tjog halmkärvar.
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Skån logskulle. (Jfr Isaacsson 1923, s. 125 anm. 2, Eriksson 1943, s. 124 f. samt
karta s. 141, och Geijer-Holmkvist 1929, s. 20.)
19/7 Spänn-bjälkar. Stockar skruvades fast i horisontell ställning som förstärkning
till väggen.
20/7 takbära (tak-bäror 25/6 22) kraftiga stänger under takskägget på halmtak. De
vilade på från takbandet (hammarbandet) utskjutande nabbar, bjälkhuvud, och
försågs stundom med korta iborrade pinnar som stack upp i (men inte igenom)
halmen. Dahlgren, Glossarium upptar Takbära f. Taksparre?, ett förslag som alltså
inte är riktigt. Utg. har ännu 1968 i Norrby sn sett kvarsittande takbäror, men
mycket få känner nu termen. K. Mattisson anför till bild i Sv. Uppslagsbok vid
art. halmtak termen >>avas» för en motsvarighet till takbära. SAOBArkiv har
flera belägg från äldre tid, som dock knappast klargör innebörden. Erixon 1949,
s. 59 förklarar ordet 'fotbära' (och 'fotstång') som 'stång vid takfoten över nedre
ändan av hängen', vilket verkar överraskande.
StockLås kraftigt lås där mekanismen av järn täcks av en bastant träklabb, som kan
vara ca 40 x 20 x 10 cm.
10/9 Stallet och vedlidret torde ha legat i samma byggnad på var sin sida om portlidret. Takskägget, takfoten, på halmtaket lades här tydligen av vass. Se 25/8 23.
År 1822
Mars. Stugorne torde avse stugubyggnaden som alltså hade halmtak, på underlag av
bräder och näver.
10/6 behållna bakar oskadda bakar.
Flyr är tydligen PJ:s beteckning för golvet omedelbart nedanför pallarna. 26/8 23
talar han om Port-Lidrets ombyggnad och fortsätter: Golfs, Flyrs och pallars inläggning ... 1 förra fallet kunde flyr vara flertal till fly, som lär ha använts om gången
mellan båsraderna i lagård. Men vanligare i denna betydelse på orten är flo (best. sg.
hon), som enligt SAOB också kan ha formen flor. Flyr kan möjligen ha vokalen från
subst. 'fly' och verbet 'flyta'.
Eftersom det i båda beläggen talas om 'golv' vid sidan av 'flyr', är det möjligt att
PJ med flyr menar endast dyngrännorna, mockrännorna. Jfr Larsson i By 1939,
s. 57.
År 1823
9/8 Skullvirke. Ovanför portlidret fanns med dåvarande byggnadssätt normalt en
skulle.
25/9 Farmors Bod. Farmor avser här förre ägarens änka, som bodde kvar på gården
och åtnjöt »fördel», visst underhåll in natura, bl. a. husrum och vedbrand samt mjölk
efter behov. Enligt fördelskontraktet fick hon också årligen en Galt-kult till slakt,
vidare 3 lass hö och 4 tjog halm samt till »Kål och Potataes-Land ... hela teppan
vid Åbron i Södra gjärdet.» Fodret utbyttes dock vissa år mot att hon fick »2
Får med Lamb framfödda».
År 1824
Efter skogsfallet 1795 var det ont om byggnadsfång i Vittinge. (Jfr Grau 1904, s.
464). PJ planerar att bygga på stugubyggnaden med en övervåning, och han måste
köpa virke. Jfr bilderna sid. 16 och 17.
9/6 Spån. Nora sn var berömd för sin spånhuggning och sina laggkärl. Se Barchseus
1923, s. 19, Hammarstedt 1908, s. 324, Johansson 1940, s. 24 och Larsson i By
1939, s. 67.
15/9 panel innertak; rummens rappning se ovan anm. till juli 21.
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Är 1825
Juni Nya Portar. Jfr ovan <74>. Se också Larsson i By 1939, s. 58 och 61 (bild). De
där beskrivna portarna var vanliga i trakten.

År 1826
Juni Uphögs Tak-rännorne ... För Urhuggning ... För urhuggning av denna art hade
man särskilda yxor med eggen vinkelrät mot skaftet.
År 1827
13/9 Stugtaket hade tjärats i juli 1824, då det var nytt. I sept. 1827 anstryks det
igen. Spåntaken måste underhållas ordentligt.
Sista sidan i Rb innehåller endast tre rader, men den är egendomligt nog inte nersummerad, fastän eljest alla transporter är nedräknade och överförda.
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Bilaga A
Sockenmagasinrörelsen

Tanken att magasinera spannmål under goda år för att bättre kunna reda
sig vid svaga skördar är naturligtvis gammal. Tidigt uppstod också på skilda
håll en viss organiserad samverkan för ändamålet. Åtminstone redan år
1700 fanns i Stora Tuna i Dalarna och i Mo i Gävleborgs län av föreningar
anordnade spannmålsbodar. Vid riksdagen 1723 gjordes ett försök att få
till stånd en undersökning, huruvida icke bönderna genom samverkan
skulle kunna uppföra egna förrådshus för förvaring av sparad spannmål.
Men bönderna satte sig emot detta och förslaget föl1.1 Finland togs emellertid tanken upp, och här kom de första stadgarna för en magasinsförening
till stånd 1726. Några år senare fick landshövdingarna i uppdrag att propagera för inrättande av sådana föreningsmagasin. Resultatet blev till en början magert. Men 1740-42 rådde missväxt i landet, och då kom frågan i en
ny dager. Här och där hade man också gjort goda erfarenheter av anordningen, och rörelsen började sprida sig.
Den 7 augusti 1750 utgick ett nytt kungl. brev till landshövdingarna med
anmodan att agitera för inrättande av spannmålsmagasin, och nu medsändes de nämnda finländska stadgarna från 1726. Skörden hade några år
varit god, och bönderna hade överskott på spannmål. Förutsättningarna
var alltså gynnsamma. Viktigt var också att bönderna fick tillstånd att ta
ut virke ur kronoskogarna för uppförande av sådana magasin.
Föreningsbildandet tog nu fart. Redan den 4 november 1750 grundades
i Vittinge »en frivillig förening om ett Sädes-Magasins inrättande», och
stadgar fastställdes av Kungl. Maj:t den 19 april 1751. (Se nedan s. 108
ff.) Saken seglade i hög grad i medvind.
På de flesta håll var det emellertid ett kinkigt problem, hur man skulle
få bokföringen tillfredsställande skött. Det var svårt att få kompetent kraft
härtill. De styrande hade också uppmärksamheten riktad härpå, och en
bonderiksdagsman från Närke fick i uppdrag att utarbeta anvisningar för
bokföringen och förslag till nya stadgar, eftersom den finländska förebilden
visat sig behäftad med betydande brister. Det nya förslaget kom så att
tjäna som mall.
Också i Vittinge hade magasinsföreningen haft vissa svårigheter. I förrådshuset hade uppstått betydliga förluster på grund av »en mindre försiktig hushållning och brist af fullständiga föreskrifter angående förvaltningen». Och fonden hade kommit i »osäkra händer». Genom nya och mer
detaljerade stadgar ville man reorganisera förvaltningen, då man nu 1798
fått uppförd en ändamålsenlig magasinsbyggnad. Redan tidigare hade en
barnalärare verkat i Vittinge och erhållit visst vederlag såväl från magasinet
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som från Skattmansö säteri, men dessa bidrag till lärarens avlöning hade
indragits och verksamheten därför måst nedläggas. I de nya stadgarna, som
troligen utarbetats av kyrkoherde Sepelius, tar man nu in en bestämmelse
om visst bidrag årligen från magasinet till lärarens lön. Vidare löser man
frågan om bokföringen på det sättet, att sysslan som magasinsskrivare mot
särskilt arvode uppdras åt den nyvalde skolmästaren. Säkerligen hade man
vid lärarvalet i september 1798, då studeranden Gabriel Bolin utsågs, tagit
hänsyn även till dennes lämplighet som magasinsskrivare. Räkenskaperna
är också vackert och redigt skrivna och gör ett mönstergillt intryck. Av
PJ:s dagbok att döma har också magasinet under hans tid fungerat på ett
tillfredsställande sätt.
Enligt första punkten i stadgarna från 1750 var förrådshuset i Vittinge
redan från början avsett att tjäna även som ett fattigmagasin. Härifrån
utbetalades också regelbundet understöd till socknens fattiga, mest änkor
och avskedade soldater. Stundom skedde också utlåning till behövande eller
försäljning till reducerat pris. En särskild s. k. matvåhnskassa för akuta
understödsbehov, som förvaltades av pastor, fick ibland tillskott ur fattigmagasinet. Dettas räkenskaper är för åren 1816-31 i allmänhet underskrivna
av såväl pastor som Pehr Jansson. För att hålla isär de olika förråden använde man, i varje fall under 1800-talet, för den egentliga utlåningsfonden
beteckningen skatteförrådsmagasinet eller endast skattemagasinet.
Ett sockenmagasin var ett slags bank. Varje förening bestämde vilken
spannmålsmängd som skulle sättas in från början. Även icke-delägare fick
låna men måste ställa borgen eller pant, och detta gällde även delägare
som lånade mer än han satt in.
Räntan kunde variera. I Vittinge var den 5 kappar per tunna, men det
vanliga var 4 kappar. Detta verkar högt, men man måste komma ihåg, att
säden var mycket dyrare på våren då lånen togs än vid återbetalningen på
hösten.
Om inte all säd lånats ut senast i juni månad, ålåg det varje delägare att
ta ut ett visst kvantum spannmål som lån mot ränta, men denna sattes
härvid väsentligt lägre än vid vanliga lån; i Vittinge tog man i detta fall
2 kappar per tunna.
Beträffande detalj bestämmelserna för Vittinge hänvisas till nedan avtryckta stadgar från 1750 och 1798.
Men utvecklingen inom lantbruket och regleringen av sockensjälvstyrelsen under 1800-talet förändrade förutsättningarna för magasinsföreningarnas verksamhet. En viss inskränkning i dessas fria ställning skedde genom
förordningen om sockenstämmor och kyrkoråd 1817, och ännu större förändringar i samma riktning inträdde genom de nya kommunalförordningarna
1843 och 1862 års kommunallagar. Principiell kritik mot magasinen hade
redan tidigare förekommit. (Se Läsning för Allmoge 1827, s. 10 ff.) De
gamla föreningarna började nu på de flesta håll upplösas.
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Avvecklingen blev emellertid en mycket komplicerad affär. Vid riksdagen
1862-63 föranledde förslag till bestämmelser härom starka meningsmotsättningar. Det kungl. brev av den 4 december 1863, som blev resultatet
av riksdagens beslut i frågan, skapade ingen riktig klarhet. Det hette däri
bl. a. »att det må ankomma på vederbörande kommunalstämma, att, i de
fall där sådant icke af befintliga villkor vid enskilda donationer förhindras,
vidtaga de ändringar med dylikt Magazin, som af kommunalstämman anses
nyttige, under iakttagande likväl att, därest magasinsrörelsen kommer att
minskas eller helt och hållet indragas, det genom den befintliga spannmålens försäljning erhållna penningekapitalet under behörig kontroll bibehålles». (Cit. efter Sjölin 1934, s. 355, från vilken flertalet uppgifter här är
hämtade.)
När detta kungabrev kom, var antalet sockenmagasin i riket 989, därav
i Västmanlands län 52.
I Vittinge beslöt sockenstämman redan den 2 januari 1865 att avveckla
såväl skattemagasinet som fattigmagasinet. Befintlig säd skulle försäljas
till delägarna.
Det andra viktiga beslutet i avvecklingsfrågan fattades vid delägarstämma den 1 april 1964, alltså nära hundra ål senare. Den hölls i godtemplarlokalen i Gillberga under ordförandeskap av nämndemannen Arne Eriksson
i Gillberga. Då beslöts att hela behållningen i magasinskassan, i runt tal
46 400 kronor, skulle överlämnas till Vittinge församling att användas för
uppförande av ett församlingshem vid Vittinge kyrka. Magasinsbyggnaden
skulle överlämnas till Vittinge församling för framtida vård och underhåll.
Sedan detta beslut fastställts av länsstyrelsen den 16 juni 1964 och vunnit
laga kraft, beslöt kyrkofullmäktige den 23 oktober s. å. enhälligt att med
tacksamhet mottaga gåvan.
Församlingshemmet uppfördes redan följande år och invigdes den 12
december 1965 av kontraktsprosten Erik Nordgren.

Stadgar för sockenmagasinet i Vittinge 1750
Kongl. Maj:ts
Nådiga Stadfästelse uppå den Förening som Inbyggarne uti Hvittinge
Sockn och Westmanland sins emellan ingått om ett Spannemåls Magazins inrättande i berörde Sockn: Gifven Stockholm i Råd-Kammaren
den 19 Aprilis 1751.
Kongl Maj:t har Lands-Höfdingen och Riddaren af Dess NordstjerneOrden Baron Friedrich Friesendorff i underdånighet vid handen gifvit,
huruledes, sedan han, till fullgörande af Kongl. Maj :ts Nådige befallning
under den 7 Augustii näst förledit år, genom tjenliga föreställningar sökt
förmå Invånarne i det honom anförtrodda Länet, at, när årsväxten är god
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Bild 5. Sockenmagasinet i Vittinge från sydost. Enligt uppgift i dagboken är huset
byggt 1797. Det består av tre våningar med stadiga innertrappor mot östra gaveln.

och ymnig, göra frivilliga sammanskott till Härads, eller Sockne Magaziners
inrättande, har sådant haft den hugneliga verkan, at största delen af
Socknarne der i Länet till en slik angelägen inrättning sig beqvämat, och
at deribland Invånarne uti Hvittinge Sokn sig i berörde mål så förenadt,
som deras uprättade och insände Förenings-Skrift omständeligen utvisar,
så lydande ord ifrån ord, som följer:
Som Hans Kongl: Maj:t vår Allernådigste Konung, igenom Dess till LandsHöfdingen och Riddaren af Kongl: Maj:ts Nordstjerne-Orden Högvälborne
Baron Herr Friedrich Friesendorff under den 7de sistl: Augusti aflåtne
Nådiga Skrifvelse Nådigst behagat förständiga, at som Den Högste Guden i
detta år Nådeligen välsignat Landet med en ganska god och ymnig årsväxt,
det vore högstnödigt och nyttigt, låta inrätta Sockne Magaziner eller Kornhus hvarutur vid infallande missväxt-år, eller när någon annan olycklig
händelse träffade, man kunde hafva tilgång, hämta nödigt förråd till bröd-
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Bild 6. Magasinet från sydväst. Kyrkvärden Paul Andersson i Mälby har här i sin hand
alla de tre imponerande nycklar, som behövs för att ta sig in i den bastanta och väl
underhållna byggnaden.

föda och utsäde; Hvilken Nådiga Skrifvelse Högbemälte Herr Baron,
Lands-Höfdingen och Kong!: Riddaren Nådgunstigast för oss allmänt
kundgöra låtit; Altså, och till underdånig åtlydno häraf icke allenast hos
Hans Kongl: Maj:t för Dess Högstbepriseliga Nåd och Faderliga hulda
omsorg vi troplicktigste och lydigste undersåtare aflägga underdånigste
tacksägelse, utan ock till bevakande af vår ägen härunder beroende välfärd, hälst Den Högste Guden så Nådeligen i år välsignat oss med en rik
och ymnig Sädes bergning, hvarföre Hans Heliga Namn vare evinnerligt
äradt och prisadt, °tvungit åtaga oss merberörde högst nyttiga Magazin
at uprätta, som under en aktsam och Gudi behagelig hushållning förmodeligen skall gifva oss önskad frukt, och till större redighets erhållande, hafve
vi derom stadnat uti följande öfverenskommelse:
1:o Till Magazins Fond kommer af hvarje helt Hemman en half Tunna ren
Säd, hälften Råg och häften Korn, samt proportionaliter af de mindre
Hemmanen, efter otta dagar förut skedd kundgörelse af Predikostolen,
ovägerligen at aflevereras vid En Daler Silfvermts plikt till Socknens
Fattige och
2:o Förbehålle vi oss, at få njuta Krono-Tionde Boden till Spannemålens
förvarande, enär Tionde sättning med Westmanlands Infanteri° Regementet efter åstundan kan träffas; emedlertid skola vi det här utfäste Sädes-
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Bild 7. Konferens på trappan. — När man kommer in står man på ett stadigt golv,
vilket kan drivas ihop med kilar när det torkat, men då måste magasinet först tömmas
och göras rent.
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Qvantum på sätt, som förberördt är utgöra och lägligast kan ske, straxt
efter vederbörande in- och uttagit Krono-Tionde Spannemålen, samt i fall
flere år för Kronans räkning den sistnämnde Spannemålen skulle komma
at in- och utlevereras, vi då så skola laga, at bemälte Tionde Bod efter erhållit bud blifver ledig.
3:o Som detta Magazin utom god hushållning och förvaltning ej kan hafva
bestånd, så äro följande Disponenter utsedde, nemligen Per Olsson i
Brunckebo, Lars Larsson i Sveden och Olof Jonsson i Säby, hvilka åligger
så väl at besörja om Intägten af Magazins Spannemålen, som dess vårdande,
utlåningar, mellangiftens samt Lånens tidiga infordrande, Räknings hållande för Fonden och afkomsten, med mera; Och till den ändan skall Magazins-Huset med trenne Lås förvaras och förenämnde hvarthera en Nyckel
dertil behålla, och äro skyldige vid In- och Uttägter alla tre vara närvarande,
såsom ock
4:o Enär någon vill göra Lån af Magazins Spannemålen, bör den samma
hos ofvannämde Disponenter eller Föreståndare sig först anmäla, hvarefter
de sistnämnde uti allmän Socknestämma, till undvikande af ansvar, haf va
Församlingens Ledamöter at föredraga, hvilka thå haf va tillfälle och frihet
att yttra sig, huruvida det begärte Lånet må lämnas eller i anseende tul
förekommande ordsaker afslås; i hvilken förra händelse för Lånet behörig
säkerhet sättas bör och Magazinet hos Låntagaren derföre framför alle
andre Borgenärer, lika med Kronan äga företräde.
5:o Bör uti mellangift på hvarje Tunna Säd vid återlefvereringen betalas
Fem Kappar till Magazinet så god och ren Säd, som blif vit uttagen, hvarvid
Föreståndarna åligger, at så väl lånet, som Räntan infordra till Octobris
Månads slut, eller i annat fall derföre själfve vara ansvarige.
6:o Skulle någon af de utsedde Föreståndare antingen genom döden afgå
eller eljest vilja sig samma förvaltning afsäga, böra andra beskedlige och
bofaste Män, till hvilka Sockne-Männen haf va allmänt förtroende utväljas
och tillsättas; viljandes SockneMännen tilse, at, när förvaltningen på sätt,
som omrördt är, nöjaktigt skjötes, ihugkomma dem, som dermed besvär
hafva, med skälig vedergällning af den inflytande Magazins afkomsten.
7:o Förbehållasig Sockne-Männen at Magazinet förblifver nu och evärdeligen under deras ägen och fria Disposition, så at hvarken Krono-Betjeningen
må sig på något sätt dermed vidare befatta, än lämna behörig handräckning, när den, till Lånens och Räntans infordrande af tredskande betalare
fordras, eller Magazins Fonden till någon privat gälds afbetalande användes,
mindre på annat sätt, under hvad namn det vara må, rubbas eller angripas.
8:o Kommer vid hvarje års slut, behörig redo och Räkning af Magazins
Föreståndare uti allmän Socknestämma in Dupplo at upgifvas och visas, så
väl för Magazins behållningen, som dess afkomst, på det Sockne-Männen
må kunna ärfara den flit som Föreståndarena dervid ådaga lagt.
Och som vid detta värks inrättande icke alla omständigheter så noga
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Bild 8. Målkärl i Vittinge sockenmagasin från Pehr Janssons tid.

kunna i början förekomma, eller nu till sin oumgängeliga nytta märckas;
Så anhålle vi aller ödmjukast, det täcktes Högvälborne Herr Baron, Lands
Höfdingen och Kongl: Riddaren Nådgunstigast gynna vårt bästa och låta
upställa de Reglor och vilkor, som till Inrättningens bestånd i framtiden
kunna lända och här ej äro observerade, samt på denne vår Författning,
som vi obrottsligen vilja hålla — Hans Kong!: Maj:ts Nådiga Confirmation
och Stadfästelse utvärcka.
Hvittinge Sock[n]e-Stufva den 4 November 1750.
På SockneMännens vägnar — Johan Funck. Laur: Lyman.
Eric Ersson i Myrkarby.
Eric Ersson i Gillberga. Lars Ersson i Boksta.
Härads Domare
Nämndeman
Johan Ersson i Klinta. Anders Andersson i Nässelsta. Lars Persson i Grimle.
Lars Jönsson i Holm. Anders Andersson i Kättebo.
Nu emedan denna afhandling blifvit till Kongl: Maj:ts Nådiga bifall och
Stadfästelse i underdånighet anmäld, och Kong!: Maj:t den samma så mycket
mera med Nådigt Välbehag anser, som desse Sockne-Boer derigenom ådagalagt en underdånig villighet at fullgöra Kong!: Maj:ts milda och på deras
egen vältrefnad syftande åstundan; Fördenskull har Kong!: Maj:t härmed
velat meddela dem Dess Nådiga Stadfästelse å alt hvad dem emellan i
föregående måtto blifvit slutit och afhandlat, så at den samma må äga en
kraftig Förbindelse till hvar och en deltagares ob[r]ottsliga efterlefnad,
8 — 684401 Sv. Landsmål 1968
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jämväl ock lända alle andre vederbörande till behörig efterrättelse. I öfrigt
förblifver Kongl: Maj:t desse Hvittinge Sockens Innevånare med all Kongl:
Nåd och ynnest städse bevågen. Datum utsupra
Adolph Friedrich
L. S.
/Gust: Boneauschöld
Stadfästelse uppå Hvittinge Sokens i Westmanland träffade Förening om
ett Spannemåls Magazins inrättande i berörde Socken.
At föregående Afskrift är med det Höga Originalet .aldeles likalydande,
intyga
[Underskrifter saknas]

Stadgar för sockenmagasinet i Vittinge 1799
För at ådagalägga den Undersåteliga nit, at gå Kongl: Maj:ts Lands-Faderliga omvårdnad till mötes, hvaraf Hvittinge Skatte-Mäns hjertan varit och
ännu äro eldade, samt för at bereda en lättare tilgång på nödig Spannemål
inom Socknen, vid infallande missväxts år, ingingo de, redan den 4 Novembr:
1750, en frivillig förening om ett Sädes-Magazins inrättande hvarpå äf ven
Kongl: Maj:t den 19 April 1751 Allernådigst täktes lämna Thess Höga
Stadfästelse.
Alt ifrån den tiden har ock denne inrättning blifvit vid magt hållen; och
hafva Delägarena, vid flere tillfällen, kunnat inse nyttan af den samma,
ehuru en mindre försigtig hushållning och brist af fullständiga Föreskrifter
angående förvaltningen, förorsakadt Förråds-Huset betydeliga förluster;
Desse oaktadt, har dock Magazinets Spannemåls Förråd nu hunnit till den
högd, at Delägarena, öme om sine Barns väl, sorgfällig° för deras undervisning i Christendoms kunskapen, angelägne om deras tidiga danande till
dygd och Gudsfruktan, och lika beredvillige, at efterkomma Kongl: Maj:ts
förklarade Nådiga vilja om Sockne Scholars inrättande på Landet, sågo sig
förledit år i stånd, at till en redan antagen Scholce-Mästares afiöning, af
Magazinets-Fond anslå årligen Sex Tunnor Spannemål, utom de Trenne
Tunnor, dem Herrskapet på Skattmansö i afsende på Frälse Ungdomens
Cluisteliga undervisning, Nådigt utfäst Sig vilja, ifrån Herregården, årligen
aflämna till befrämjandet af samma nyttiga ändamål.
Och på det at denna nu vidtagna Författning, som syftar på befrämjandet
af den Aldra Högstes ära, Konungens Höga Nöje, Det allmänna Bästa,
samt den upväxande Ungdomens san,skylliga Väl, måtte i framtiden hafva
bestånd, och Magazinets thettil anslagne Fond, intet som hittils komma i
osäkra händer, eller förlora något af den rätt Kongl: Maj:t Allor Nådigst thy
meddelt till dess tilväxt och stadga, hafva Delägarena varit omtänckte, at
upsätta en viss ordning, som vid Magazinets förvaltning hädanefter kom-
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mer at ovägerligen och noga iakttagas af dem, hvilkom Hushållningen vid
detta Förråds-Hus, kan blifva anförtrodd.
Till den ändan hafve vi, samtelige Magazinets Delägare, uti pålyst allmän Sammankomst velat Stadga och Förorna som följer, nämligen:
Först: som Magazin[e]ts säkerhet hufvudsakeligen therpå beror, at den
utlånta Spannemålen blifver hvarje Höst indrifven, så blifver det ock de
varande eller antagande Föreståndares ovillkorliga skylldighet, at årligen
indrifva all utlånt Spannemål, både till Capita! och Interesse, och det alldra
sist innan November Månads slut; I vidrigt fall komma de sjelfve, at för de
utestående Lånen vara Magazinet ansvarige, enligit 6te §: af Kongl: Maj:ts
Nådiga Stadfästelse; och må ingen för[e]vändning af missväxt eller något
annat af Låntagarena förebäras.
För det andra: Men som Förråds-Huset, detta försiktighets mått oaktadt,
kunde en och annan gång blifva lidande, ianseende till Låntagares eller
Cautionisters dödliga frånfälle; eller deras oförmodade afflyttningar ifrån
Socknen; så anse vi det äfven som en hufvudgrund för Magazin[e]ts framtida bestånd: at Lånen altid skola anses såsom bundne vid Låntagarenas
innehafde Jord, men icke vid deras Personer; I kraft hvaraf den aflednas
Arf vingar ell: den som Jordbruket tilträder, skall vara förpligtad, at ovägerligen betala de, af företrädaren gjorde Lån.
För det Tredje: Som Kong!: Maj:t Nådigst samtyckt till och Stadfästadt
Delägarenas underdåniga anhållan: at Magazinet måtte få stå under deras
ägen fria Disposition, så at ingen Krono-Betjente må sig thermed befatta,
alt therföre stadga vi härmed: at ingen Krono-Betjent må hädanefter föreslås eller antagas till Magazins Föreståndare, utan skola thärtil utväljas
godkände Skatte Delägare, hvilka skola biträdas med ordenteliga Räkningars förande af SchoheMästaren, som therföre af Magazinet erhåller
Tvänne Tunnor Säd, såsom årlig Lön, samt af Fyra Mätare som tagas af
Skattet efter Tour, och kunna årligen ombytas.
För det Fjerde: Aldenstund Magazinets Fond består af Råg och Korn;
altså åligger det Föreståndarena noga tilse, at vid Intägterna ej måtte af
Mätarena emottagas annan än ren och strid Säd, som i godhet kan vara
svarande emot den utlånta; På det Rågen ej må blif va förvandlad till
Svingel och Tranärtterl, ej heller Kornet till Blandsäd; utan skola Låntagarena vara förbundne at, utan någon slags invändning förskaffa sig ren och
strid Säd till inbetalning, ehuru de sjelfve ej skulle hafva den sådan; och
skall all den Spannemål som emottages vara väl gistad.
För det Femte: Men som Föreståndarenas säkerhet äfven mycket therpå
beror; at de undslippa den kostsamma Rättegångs vägens vidtagande med
tredske betalare, så tillägga vi dem härmed den oinskränckta rättighet: At,
1 Man trodde tydligen att säden kunde förvandlas till ogräs, en föreställning som
lär ha levat kvar mycket länge.
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så snart någon med inbetalningen af sitt Lån uteblifver och det ej alldrasist
å den andra utlyste Intägtsdagen, i Boden aflämnar, må För[e]ståndarena,
bitredde antingen af Fjerdingsmannen i Socknen, eller en beskedelig Delägare, af Låntagarens, om han är Skatteman, men eljest af Cautionistens
egendom utpanta så mycket som emot lånet svarar i värde; och, ifall denne
icke igenlöser sin Pant inom Trenne veckor therefter, äga de magt, at Panten till den mästbjudande försälja, och för Penningarne Spannemål upköpa
samt i Magazinet inlämna; hvarförutan den tröge betalaren skall vara skyldig, at för Pantnings besväret särskild betalning erlägga till dem, som den
samma förrättadt.
För det Sjette: Vid utdelningen af Magazinets Spannemål åligger Före,ståndarna at iakttaga följande omständigheter:
Först utlyses af dem, vid Marix Bebodelse tid, litet förr eller sednare,
efter Vårens beskaffenhet, en viss dag, på hvilken alla de, som Lån åstunda,
böra sig i Sockne-Stufvan anmäla och en ordentelig Lista af MagazinsSkrifvaren upsättas, efter hvilken utlåningen sedan sker till en hvar som
sig thertil angifvit; hvilken doch för Lånet bör sätta säker Caution eller
svarsgod Pant, om han ej är Delägare, men för dem gör deras handskrifna
Bomärke, tecknadt på Uttagnings Längden tillfyllest.
Sedan åligger det Magazins Skrifvaren, at straxt efter sedan utlåningen
skedt, otta dagar förut af Predikostolen tillkänna gif va: at på följande Söndagen Uttagnings Längden skall blifva i allmän Sockne-Stämma upläst,
då hvar och en Låntagare skall vara förbunden at till oredighets förekommande, vara närvarande, för at kännas vid sin Skuld; hvarpå Längden
straxt af Fyra eller Fem Låntagare underskrifves och verificeras, som sedan,
jämte Hufv-ud-Räkningen öfverlämnas till Pastor, — för at revideras.
För det Sjunde: Som Magazinet, enligt dess första Inrättning, bör hafva
bestånd af sig sjelft, och ingen äga rättighet att annorlunda, än som Lån,
therur uttaga någon Spannemål; Alt therföre bör all den Säd, som nu är
utestående indrifvas; Dock på det de som häfta för större skullder, af Sex,
Otta eller flere Tunnor, intet måtte blifva aldeles ruinerade, tillåtes dem få
årligen göra mer eller mindre, dock altid någon afbetalning af Capitalen;
men hela Interesset af Låne-Summan bör ovägerligen inlämnas; Skulle
någon härmed tredska, gör han sig förfallen tul Pantning för hela det Qvantum Spannemål han tul Magazinet skyldig är.
För det Ottonde: Mag[a]zinets Fond, som nu lärer vara circa Tre hundrade
Tunnor, bör aldrig nedsättas under Två hundrade Tunnor, af hvilka någon
del kan blifva öfver Sommaren i Magazinet conserverad; men på det Förråds-Huset ej måtte sakna nödig tillgång till bestridandet af sina utgifter,
skall det, enligt bruket i flere Församlingar, åligga en hvar Delägare, at i
proportion af sitt Hemmans tal uttaga och förvara 2 eller flere Tunnor, alt
efter som utlåningen varit större eller mindre, hvilka åter om Hösten skola
inlämnas med haft Interesse eller 2 Kappar på Tunnan.
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Bild 9. Prov på de äldsta och yngsta målkärlen i inagasinet. På bordet ligger Ut och
Intägts Längder för År 1820, förda av magasinsskrivaren och skol mästaren Gabr.
Bolin.

För det Nionde: Så snart Förrådet öfverstiger Två Hundrade Tunnor,

måga Föreståndarena med Delägarenas samtycke, hälst till dem sjelfva, å
Auction försälja öfverskottet, och skola de, för den försålda Spannemålens
influtne Penningar inlämnas i Kyrckans förvar, at, vid behof, af Delägarena
och till deras förmån, disponeras vid Kyrko och Prästegårds Byggnader, vid
Brandstoders utgifvande, då tillgången är så stor; samt till A,B,C-Böckers
och Catechesers inköp för utfattiga Barn.
Föregående Nie Puneter, skola framgen tjena Mag[a]zinets Föreståndare
tul noga efterrättelse; och på det denna inrättning som åsyftar flere medmänniskors framtida nytta och gagn, måtte blifva orubbad, anhålla vi i
djup ödmjukhet, at Högvälborne Herr Grefven, öfver-Hof Stallmästaren,
LandsHöfdingen, Commendeuren af Kongl: Maj:ts Nord- och Riddare af
thess Svärds Orden täcktes, såsom Konungens Högsta Ombud i Länet,
lämna oss, å Konungens Höga vägnar, Stadfästelse på denna vår enhälliga
Förening, at den för oss och våra Efterkommander må tjena för Lag och
blifva obrottsligt, till alla delar iakttagen.
Hvittinge Sockne Stufva vid Allmänna Sammankomsten den 20 October
1799.
Å Egne och de öfrige Delägarenas vägnar:
Sachar: Sepelius

Geo: Conradi
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Eric Andersson i Nickebo — Gl: Olof (Bomärke) Olsson i Myrkarby —
Anders (Bomärke) Andersson i Kättebo — U: Lars (Bomärke) Larsson i
Holm — Eric (Bomärke) Olsson i Boksta — Per (Bomärke) Olsson Ibid: —
Jonas (Bomärke) Ersson i Säby — Jan (Bomärke) Ersson i Gillberga —
Anders (Bomärke) Andersson i Axsjö — Anders (Bomärke) Mårtensson i
Klinta — Eric (Bomärke) Jansson i Mälby — Olof (Bomärke) Larsson och
Klockaren Ahlström i Nässelsta.
År 1799 then 14de December är detta Sockne-Stämmo Beslut å Westerås Slott i Lands-Cancelliet ingifvit; Och pröfvar Kongl: Maj:ts BefallningsHafvande skjäligt that samma, till kraft och verkan Lag förmår i allo att
gilla och fastställa. utsupra
U: G: Delagardie
J. W. Almgren
Föregående afskrifts likhet med Originalet intyga
[Namn saknas]

Bilaga B
Kampen för en skola i Vittinge
Enligt 1686 års kyrkolag ålåg klockaren viss undervisningsskyldighet, men
omfattningen av denna skyldighet var oklar. Vid en prostvisitation i Vittinge den 12 okt. 1766 upplystes, att klockaren Anders Hagander meddelade barnaundervisning. Men eftersom han inte ensam kunde hinna med
»att denna syssla förestå», så hade han under sig till hjälp en avskedad
soldat Anders Säfström och en hustru Kerstin Larsdotter i Oxmyran, som
vore godkända att försvarligen undervisa. Visitator förmanade församlingens ledamöter att inte för hastigt ta sina barn från deras läromästare.
Den som Vittinge har att tacka för att socknen tidigare än andra församlingar i östra delen av länet fick en ordnad undervisning för allmogens
barn, är kyrkoherden Sacharias Sepelius. Han kom som komminister till
Vittinge 15 juni 1768, och redan 17 juli s. å. togs frågan om en skolmästares
anställande upp på sockenstämman. Redan då framfördes tanken att
sockenmagasinet skulle bidraga till lönen, och baron Stierneld på Skattmansö erbjöd sig att »proportionaliter emot de andra» deltaga i kostnaderna
för lärarens avlönande. Men skatteförsamlingen vägrade och förslaget föll.
Av protokollet framgår att det fanns ambulerande lärare som verkade i
socknen.
Men Sepelius är inte overksam. Den 21 juli 1776 lyckas han få stämman
att för ett år på prov som lärare antaga en scholaris från Nora stad,
Olof Norenius. Denne går i gårdarna från by till by för ett arvode av 24 öre
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i veckan per barn, till dess »han kan förses med andra wilkor». Man märker
här att det är Sepelius som fört protokollet och att han ser hoppfullt på
framtiden.
Snart har han också en glad överraskning till sockenstämman. Det hade
varit ett bekymmer att skaffa bostad för läraren. Men nu hade friherrinnan
Christina Stierneld, född Falcker, »på vederbörandes hemställan» till skolmästarboställe donerat en liten fastighet Skräddarbacken, bestående av
en hustomt om 69 x 51 alnar på Skattmansö Säteris ägor »öst Söder om
Skarps Solldatetorp nästbelägna Back Byggnader, bestående af stufwa,
kammar, fähus och Bod, sådana som the nu på stället stå och befinnas».
Stället torde ha legat väster om Vittingesjön på en backe med sluttning
mot öster; rester av byggnader lär ha funnits där i mannaminne. Den 28
oktober 1776 fick församlingen fasta på lägenheten.
Norenius undergick prövning för prosten Tillus i Simtuna och fick ett
intyg om sin skicklighet till barnalärare. Han återanställdes, och man utverkade stadfästelse på hans anställning av domkapitlet.
Han fick goda vitsord också av Sepelius. Efter några år flyttade han till
Stockholm, där han fick en bättre avlönad lärarsyssla. Samtidigt avgick
klockaren Hagander. Dennes efterföljare fick nu, så gott det gick, ta hand
också om undervisningen. Se s. 20.
Sepelius är emellertid fortfarande verksam. När sällskapet Pro fide et
christianismo 1798 utsänder ett cirkulär till de kyrkliga myndigheterna
»Förslag till sockenskolor» (se Sjöstrand 1961, s. 111), tar Sepelius å nyo upp
tanken på en skola i socknen. Resultatet framgår av nedan återgivna officiella redogörelse från 1813. Den utgör svar på ett cirkulär från Uppsala
konsistorium, som av 1812 års uppfostringskommitté anmodats införskaffa
detaljerade uppgifter om undervisningsanstalter i stiftets församlingar. Den
är skriven av den originelle prästmannen Pehr Hällinder, vilken tjänstgjorde som vice pastor i Vittinge i avvaktan på den nyutnämnde kyrkoherde
Tråss' tillträde.
Mellan skolan och sockenmagasinet rådde växelverkan. Magasinet bidrog
till lärarens avlöning, och denne var mot särskild ersättning bokhållare åt
magasinet. Man hade nu anställt en ny lärare, Gabr. Gabrielsson Bolin från
Boda i Sparrsätra. Denne blev rotfast i Vittinge och tycks ha skött magasinets räkenskaper på ett föredömligt sätt. Det skolhus, som PJ var med om
att uppföra, låg på Säby mark, men det exakta läget har icke kunnat fastställas. Här hade också Bolin sin bostad, i varje fall under större delen av
sin verksamhetstid. Huruvida han någonsin bodde vid Skräddarbacken
synes ovisst. Vid prostvisitationen den 7 juli 1805 får han goda vitsord. Det
antecknas att han har ett litet boställe om tre rum, men läget anges icke.
Vittinge sockenskola är föga beaktad i den pedagogiska litteraturen.
Westling 1900 tar visserligen upp den (s. 227 o. 229), men L. M. Bååth,
som lämnar en till synes fullständig uppräkning av de skolinrättningar
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som fanns i Uppland omkring 1814 (Bååth 1908, s. 663 ff.), nämner den
inte alls. I själva verket finns ett fylligt arkivmaterial och en detaljerad
skolordning för denna första sockenskola i Vittinge — den första i hela
Fjärdhundraland. Enligt Bååth fanns i ärkestiftets över 230 församlingar
endast 39 skolinrättningar, dvs. sockenskolor och bruksskolor. Härtill bör
alltså läggas Vittinge sockenskola. En utförligare redogörelse för denna
skola och dess förhistoria är avsedd att införas i Årsböcker i Svensk undervisningshistoria.
En översikt lämnas i Hällinders här avtryckta skrivelse.

Vittinge sockenskola — en officiell redogörelse 1813

Ur Uppsala konsistoriums till 1812 års uppfostringskommitté ingivna
berättelse.
Infordrade uplysningar uti cirkulair N. 3, § 3 rörande läro och Underwisnings anstalter uti Hvittinge Församling äro följande:
Uti Hvittinge Församling, finnes ej någon så beskaffad Schola, som i
Schema N. 3 om för mäld är, ej heller någon så kallad Ambulatorisk Scholw
inrättning, men wäl en så kallad Sockne Schola; denna Schola blef stiftad
åhr 1798 igenom då warande Församlingens Nitiske Pastor och Probst
Herr Mag: Zakarias Sepelii berömliga bemödande i samråd med då warande
Bruks Patronen på Skattmanssö gård Herr Gustaf Conradi, och samteliga
Församlingens skatte allmoge.
Ahr 1798 den 26 augustii hölts Sokne stämma' med Hvittinge Församling, då samteliga Församlingens skatte menn woro kallade at sig infinna,
då Pasto[r] Försammlingen förestälte, Herr Bruks Patronen wälborne Herr
Gustaf Conradis benägna yttrande om den påtänckta Scholw inrättningen
och barna lärarens aflönings sätt, och at nämde Herre förklarat sig wilja, i
händelse skatte församlingen af sit Magazin wille bidraga tul denn[a] inrättning åhrligen med 6 tunnor spanmål at för frälset tul denne inrättnings
bestånd, låta åhrligen til barne läraren ifrå Herrgården Skattmansö aflämna 3 tunnor, hälften Råg och hälften Korn, doch med det hwilkor, at
en man därtil antages som är skickelig, och färdig at öfwer Magazinets
Räkenskaper föra ordenteliga Räkningar, då han och därför kunde få i lön
2ne tunnor spanmål, och för om för mälte anslagne lön plicktig underwisa i
Christendomens stycken de torftigesta af Frälsets ungdom; öfwertygad och
försäkrad om Herr Bruks Patron G: Conradis fullgjörande af dess gifna
löfte upmuntrade Herr Probsten Mag: Zak. Sepelius de öfrige Sokne menn,
at enhälligt ingå i den[na] Christelige inrättning, som åsyftade Guds Ära
och Församlingens väl.
1

Ils har stänna.
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Församlingen ärkände med skyldig wördnad och tacksamhet Conradiske
Herrskapets wälwilja och emotogo den såsom et Hedrande wädermäle af
Herrskapets Gudeliga nit för den sanna Christendomens inplantande, och
efter någon ytterligare öfwerläggning kommo enhälligt öfwerens, at tul alla
delar ingå i Herr Bruks Patron G: Conradis om för mälte förslag. Hvar på
beslöts och stadgades:
lmo at en barne lärare snarliga skulle antagas,
2do at församlingen jämte Pastor skulle pröfwa dess skickelighet, at under-wisa, i läsande, skrifwande och räknande och därjämte dess skickelighet i
lefwernet at handleda ungdom, uti Guds frucktan och Christelige seder.
3/ stadgades om Schol mästarens lön, som framdeles widare kommer at
omröras.
4/ om nödige hus för Scholmästaren.
5. at wid förefallande ledighet Scholmästare och klockar syslorne skulle
förenas, enligt Församlingens öfwerens kommelse wid probste visitation
30 oct 1785 med bibehållande af den wanliga Klockare, och den stadgade
Schol mästare lönen.
Sålunda afhandlat, beslutit, i allmen Sokne stämma upläst, justerat och
godkändt, intyga
Gust: Conradi

Zakarias Sepelius

Ofwan anförde stiftelse och stadgande befunnes af här fundna handlingar
wara understäld Höga Lands Höfdinge Ämbetets stadfästelse i Vesteråhs,
den 18 Dec. 1798, underteknad och stadfäst af då warande Lands Höfdingen öfwer Håfstallmästaren, Commendeuren af Kongl Majts Nordstjerne
Orden Högwälborne Herr Grefwe Ulr: G: de la Gardie medelss följande
resolution.
Som jag wid granskning af Hvittinge Församlings i lagl. Soknestämma
widtagne angelägna och beröm wärda författning tu l inrättnin[g] af en
barne Schola i soknen, funnit de derwid gjorda aftal och beting i lag grundade och för ändamålet tjenande, så har jag den, sådan den i allmen[na]
Soknestämman den 26 aug; fatad och aftald blifwit, i förmåg[o] af 14 § 4
Cap: utsöknings Bl, och Kongl. Resolution på prästerskapets beswär af
10 aug. 1762, til alla delar härigenom fastställa welat. Vesteråhs slott af
Lands Cancelliet U1r: G. De la Gardie.
ut supra
Enliget Schema Num 4 Quxst. 5 bestrides underwisningen wid anförde
Scholae inrättning af en Studerande af Uplands Nation wid namn Gabr:
Bolin, som med stor pluralM blifwit härtil wald 16 Sept: 1798. Hans löne
hwilkor äro följande; som kan rönas af Soknestämo protocollet 26 aug: 1798.
3 tunnor sed ifrå Skattmansö Herr gård, af Skatte Magazinet 6 tunnor, af
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Pastor i församlingen 1 tunna, och 2ne tunnor såsom lön för Magazins
räkenskapen, och därjämte 2 skr för hwart barn i weckan han underwisar,
men för de fattiges barn niuter Scholmästaren ingen särskild betalning,
hwilken pänninge afgift uphörer, då en dag Klockare Syslan kan bli
förenad med Scholmästar beställningen.
Scholans inkomster, och utgifter äro inga.
Underwisningen för ungdomen lämnas uti et af Församlingen upbygdt
Scholhus på Säby ägor, upbygdt på en Tomt, som blifwit donerad af Herrskapet Conradi på Skattmansö, et hus upsatt af Församlingen i skäligt godt
stånd, och som til dess smärre bristfälligheter bör af Scholmästaren wårdas.
Barnen intages i denna Schola, på 7 åhret med ingen inskrifnings kostnad,
blott 2 skr i weckan ärlägges för de förmögnes mindre barn, och de barn som
underwisas, åtnjuta ej något understöd til föda och Kläder men wäl något
understöd medelss abc böcker och chatecheser för de utfattiga, som upköpes för medel af Sokne Magazinet.
Underwisningen skier hufwudsakel. i Christendomens stycken, uti stafwande och innanläsning, til dess barnen kunna wäl utan til Lutheri, och
Svebilii förbättrade förklaring, och äfven uti skrifwande och räknande; och
inga andra böcker följes, än näst abc boken, Psalmboken och den förbättrade chatechesen.
Uti det som rörer Landtskiötseln och slögderna gifwes ej wid denna
Schola någon underwisning; och någon skildnad i underwisningen könen
emelan gifwes ej heller.
Underwisningen tager Kyndelsmesso tiden åhrligen sin början, och slutar
missommars tiden, höste termin börjar efter Michaelisdag och continuerar
til Juhl; föreläsningarne börjas kl. 7 och 8 om mornarne med morgonbön
och sång, och warar til 12, och därpå börjas kl. 2 efter middagen och wara
til 6 och 7.
Disciplinen tages noga i ackt enligt Schole instruction och ordningen som
af Herr Probsten Sepelius blifwit föreskrifwen och som 1800 den 8 December blifwit i Högwördigste Dom Capitlet i Upsala presenterad, och med
välbehag ansedd.
Examen anställas med barnen wanligen altifrå stiftelsens början wid
wårterminens slut, då uti en presenterad längd och Lista på de barn som
frequenterat Scholan, Pastor eller den Hans sysla förestår dem examinerar
både i innan läsning och utan läsning, och då uti wissa columner täcknar
för hwar och en hwad framsteg han gjordt antingen mer eller mindre berömliga, och hwad skickelighet och anständighet wisats uti upförande, då
i synne[r]het flit och et beskedligit upförande recommenderar til hogkomst
med någon tjenlig bok af de förrut omförmälte.
Antalet af lärjungar wid wårtermin stundom 30, stundom och 40, men
höste termin inställa de sig Sällan förr än de vanlige husförhören äro utlyste.
Förbättringar uti Scholans inkomster och utgifter äro ej at förwänta
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men wäl för barne läraren, då en dag Klockare och Schol mästar Sysslorne
kunna komma at förenas.
Enligheten med de handlingar som här finnas rörande Scholle inrättningen
betygar
Pehr Hällinder v. Past.
Hvittinge 9 nov: 1813

Zusammenfassung
Während eines Aufenthaltes im Kirchspiel Vittinge in West-Uppland im Sommer 1919, fand der Herausgeber in dem Dorfe Nässelsta in Vittinge ein kleines
Tagebuch von den Jahren 1795-1814, das von einem ganz ungeschulten Bauer
Pehr Jansson (PJ), geboren 1781, geschrieben war und sich nun in den Händen
eines Enkels befand. Da der Herausgeber sich eben mit einer Untersuchung der
Mundart dieser Gegend beschäftigte und nach älteren Belegen der Volkssprache des Ortes suchte, sah er hier, da doch PJ schon als 14jähriger Knabe das
Tagebuch begonnen hatte, eine Möglichkeit, gute Belege des Dialektes in älterer
Zeit zu linden. In dieser Hinsicht war das Studium der Schreibweise PJ:s eine
Enttäuschung. Er hatte sich merkwördigerweise der Schriftsprache und zwar
fast einem Kanzleistil angeeignet, obgleich die Rechtschreibung viol zu wilnschen
liess.
Hier entstand die Frage, in welcher Weise er das Schreiben gelernt hatte. Der
Vater war allerdings Kirchenältester, konnte aber nicht einmal seinen Namen
schreiben, hatte ihn somit nicht unterrichten können. Eine Kinderschule gab
es in Vittinge erst seit 1798, und zu der Zeit war PJ schon ein gesehickter
Sehreiber.
Sein Enkel erzählte, dass der Grossvater von einem verrufenen Winkeladvokaten, namens Jon Brecklin, der sehr begabt gewesen sein sollte und eine Art
Schule in einer Nachbargemeinde gehabt haben sollte, Unterrieht im Schreiben
und Rechnen erhalten hätte. Verschiedene Anekdoten ilber Brecklin, vom
Herausgeber damals aufgezeichnet, werden angefährt.
Werm sich also sehr wenig von Mundart im Tagebuch vorfand, war der Inhalt
kulturgeschichtlich von grossem Interesse, weil er ein eingehendes Bild vom
Leben und Arbeiten, von wirtsehaftlichen und sozialen Verhältnissen auf einein
westuppländischen kleinen Bauernhof um 1800 gibt.
In der tberzeugung, dass das Tagebuch wort sej, veröffentlieht zu werden,
nahm der Herausgeber 1919 eine Abschrift. Diese blieb bei dem darnaligen
Herausgeber des „Svenska Landsmål", Professor J. A. Lundell, liegen, wurde
— auch vom Abschreiber — vergessen und ist erst im Jahre 1963 in den hinterlassenen Papieren Lundens entdeckt worden.
Die Anregung zu vorliegender Ausgabe ist von Professor Dag Strömbäck
gekommen.
Während der Arbeit mit dem Manuskript, die wegen ungfinstiger Arbeitsverhältnisse eine sehr lange Zeit in Anspruch genommen hat, ist vie! neues
Material entdeckt worden.
Das wiehtigste davon ist ein Rechenschaftsbuch (Rb), eine Art Fortsetzung
des Tagebuches, fik die Jahre 1821-1827 mit eingehender Besehreibung von
Umbau- und Neubauarbeiten, "iusbesserungen von Dächern und Versetzungen
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von kleineren Häusern — in einem Fall (Rb 1821) mit 43 Pferden — Pferdetagewerken?
wobei besonders Fussböden- und Dachkonstruktionen mit
dazugehörigen Fachwörtem von Interesse sind, z. B. Substantive vägglag,
röst(e), rötsvillar, takbäror ,Dachträger`, skån ,Scheunenboden`, flyr und pallar
,verschiedene Teile vom Stallfussboden`. Von Verben können genannt werden
omblya und uttaka.
Eine weitere Quelle ist die von PJ verfasste Beschreibung von seinem Heimatdorf Mälby, Dorfverordnungen von sowohl Mälby als Nässelsta, zum Teil angefiihrt, Dresch-Protokolle und verschiedene Handschriften von PJ.
Das Tagebuch hat einen annalistischen Charakter. Die Sprache ist einförmig.
Worte und Redewendungen kehren regelmässig wieder. Die Darstellung folgt
dem Rhythmus des Arbeitsjahres. Eine Anzahl typische Fachwörter ist S. 10-13
erörtert worden: tinda ,den Zehnten zahlen`, träda ,brachen`, reda efter ,nachbehandeln`, skorpharva ,die Kruste der Erde mit der Egge brechen`, ge upp gärdet ,das Vieh zum Grasen hin.einlassen`, plog, plogen in der Bedeutung ,Neubruch`.
Schon 1796 oder 1797 schreibt PJ mit Runen, „was er fiir sich selbst haben
will". Er hat selbst einige neue Runenzeichen gemacht, und an 30 Stenen im
Material kommen seine Runen vor, zum letzten Mal 1816 in Rb. Wie er sich die
Runenschrift angeeignet hat, ist nicht bekannt; die Frage wird S. 25 f. erörtert,
wo auch die Formen seiner Runen behandelt werden.
Die Sprache des Tagebuches ist einfach und der Satzbau primitiv. Die Formen der Substantive stimmen recht genau mit denen der Hoehsprache, was
darauf beruht, dass der Dialekt der Gegend in diesem Punkt sehr nahe mit der
Schriftsprache iibereinstimmt. Nach und nach verbessert sich PJ:s Fähigkeit
Sätze zu bauen, und in seinem Rb von den zwanziger Jahren weicht seine
Schreibweise sehr wenig von dem Kanzleistil der Zeit ab. Eigentiimlich ist
seine Verwendung des Plurals der Verben. Im allgemeinen benutzt er nur den
Singular; aber in besonders feierlichen Zusammenhängen — z. B. bei Taufen
seiner Kinder, bei Einberufung von Soldaten — schreibt er voro (statt var),
blefvo (statt blef) u. ä. Die Rechtschreibung ist sehr unsicher, wenigstens während
der ganzen Tagebuchzeit.
Im Jahre 1811 bekam PJ, der schon viele Aufträge in seinem Kirchspiel hatte
und bereits Schöffe war, einen weiteren verantwortungsvollen Auftrag. Es gab
damals in Vittinge wie in vielen anderen Gemeinden ein sogenanntes Sockenmagasin, d. h. eine Art Getreidebank oder Kornhaus, wo die Bauern im Herbst
Roggen und Gerste deponieren und später bei Bedarf leihen konnten. Fur diese
Bank war PJ viele Jahre Vorsteher. Die Satzungen filr das Kornhaus, die auf
den Seiten 108-118 als Beilage A abgedruckt sind, waren sehr streng, und gaben
den Vorstehern grosse Macht. Einzelheiten in den Satzungen lassen tief in die
Denkweise und den Volksglauben der Bauern blicken.
In dem Tagebuch wird auch das Schul(meister)haus erwähnt, und man erfälirt, wie die Mitglieder der Gemeinde på gångled, d. h. Arbeitsleute (und
-tiere) der Reihe nach, das Schulhaus bauen. Beispielsweise fährt PJ einen
grossen Baumstamm dorthin.
Der Pfarrer der Gemeinde, S. Sepelius, versuchte drei Jahrzehnte lang die
Bauern von der Notwendigkeit zu iiberzeugen, einen Lehrer filr die Kinder anzustellen und eine Schule einzurichten. Dieser Kampf wird in Beilage B, S.
118-120, geschildert.
Zwischen der Getreidebank und der Schule bestand ein Wechselverhältnis.
Fik die Leitung der Getreidebank war es sehr schwer gewesen, einen fähigen
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Schreiber zu bekommen. Nun fand man schliesslich den Ausweg, diesen Auftrag
dem Lehrer anzuvertrauen. Er sollte gegen besondere Entlohnung mit Getreide
Schreiber des Kornhauses sein.
PJ war Nachbar zum Pfarrhaus und interessierte sich sehr fiir die Geistlichkeit; davon zeugt das Tagebuch. Aber im Jahre 1812 traf ein Ereignis ein, das
die Beziehungen störta und sogar eine Krise in dem Leben PJ:s hervorgerufen
zu haben scheint. Man hatte in Vittinge einen neuen Pfarrer zu wählen. Das
Resultat gefiel PJ nicht, und die Majorität war sehr knapp — nicht einmal
1/10 von einer Stimma. Er legte Beschwerde ein. Dabei stiltzte er sich unter
anderem auf zwei Zeugnisse. Der Vorsitzende bei der Wahl, der Superintendent
des Ortes, ein mächtiger und einflussreicher Kontraktprobst, fand diese beleidigend und machte eine Rechtsfrake daraus. PJ, der als Beisitzer im Amtsgericht sass, wurde als Unverantwortlicher von der Ausiibung seines Amtes
ausgeschlossen und musste sich sehr schwer dematigen; er hatte sein Gesicht
verloren. Die Wahl wurde festgestellt. Von dem allen schweigt das Tagebuch.
Die Wahl und ihre Nachwehen sind im Text S. 22-25 erörtert worden.
Fiir die folgenden Jahre (1815-1820) sind nur vereinzelte Notizen und Benierkungen gefunden worden. 1820 kaufte PJ einen Bauernhof in dem Nachbardorf Nässelsta und zog im Frialling 1821 dorthin. Die Beweggriinde dazu
sind dunkel. Von den zwanziger Jahren haben wir das Rb. PJ starb 1831. Das
alte Haus in Nässelsta, Bild 3 und 4, bestand mehr als hundert Jahre danach,
und das Kornhaus, Bild 5-7, steht noch da.

Litteratur
Alsne, S., 1966. Från prästtionden till reglerad lön. (Studia Historico-Ecclesiastica Upsaliensia 9.)
Anders Diös bygger i Sala 1966.
Barchmus, A. G., 1923. Resa genom Västmanland 1772. »Berättelser angående
hushållningen». Utg. av S. T. Kjellberg (Västmanlands fornminnesförenings
årsskrift. 13.)
Bååth, L. M., 1908. Upplands förvaltning. (Uppland. Skildring av land och folk
II.)
Carleson, C., 1769. Hushåls-Lexicon. 2:a uppl.
Dahlgren, F. A., Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i
svenska språket. (1914-1916).
Ekman, E., 1795. Årim.ärkningar, öfwer det stora Skogs-fall, som hände uti
Upland, i Maji månad, innewarande år 1795. (Ny Journal Uti Hushållningen
för September och October År 1795.)
Eriksson, M., 1925. Bondeliv i norra Uppland vid mitten av förra århundradet.
(Fataburen 1925.)
1943. Hjäll och tarre samt andra ord för översäng och övervåning. (Skrifter
utgivna genom Landsmåls- och folkrninnesarkivet i Uppsala. Ser. A:4.)
1954. Dialekterna i Uppland. (Svensk Uppslagsbok 2:a uppl.)
Erixon, S., 1919. Bebyggelseundersökningar. (Fataburen 1918.)
1921. Skultuna bruks historia I.
1922. Svensk byggnadskultur och dess geografi. (Ymer 1922.)
1935a. Skultuna bruks historia II.
1935b. Hans Vickström. (Svenska kulturbilder. Ny följd II.)

126

Aug. Isactesson

1938. Svenskt folkliv.
1945. Svenska kulturgränser och kulturprovinser.
1949. Halmtakstyper i Sverige. (Folk-Liv 1948-49.)
Fant, E., & Låstbom, A. T., 1842-1845. Upsala ärkestifts herdaminne 1-III.
Forsell, J., 1904. Beskrifning öfver Tärna socken.
v. Friesen, 0., 1928. Runorna i Sverige.
Geijer, H. & Holmkvist, E., 1929. Några drag ur Västmanlands språkgeografi.
(Sv. lm. årsh. 1929.)
Grau, 0., 1904. Beskrifning öfver Vestmanland 1754. (Ny upplaga utgifven av
Vestmanlands läns tidning 1904.)
Hammarstedt, E., 1908. Allmogens byggnadssätt, boningsinredning och dräkt.
(Uppland. Skildring af land och folk II.)
Herweghr, D., 1925. Ordbok över Västmanlandsmålet. Idioticon Westmarmicunn av Daniel Herweghr. (Bilaga till Högre allm. lärov:s i Västerås redog. f.
läsåret 1924-1925.)
Holm, G., 1967. Epoker och prosastilar. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap.)
Holmberg, 0., 1962. Leopold under Gustaf IV Adolf 1796-1809.
Isaacsson, A., 1918. Anteckningar om seder och bruk i Varmsätra i Uppland
före lantmäteriet på 1860-talet. (Sv. lm. årsh. 1918.)
1923. Södra Fjärdhundralands folkmål. (Sv. lm. B. 21.)
Jansson, S. 0., se Wennberg, L.
Jirlow, R., 1964. Plog och årder i Västmanlands län. (Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 45.)
Johansson, A., 1940. Från 1800-talets Huddunge.
Johnsson, B., 1965. Synpunkter på 1600-talets geometriska kartering. (Ymer
1965.)
Juhlin-Dannfelt, H., 1908. Landthushållningen i Uppland. (Uppland. Skildring
af land och folk II.)
Larsson i By, C., 1939. En Dalasockens historia II.
Liljeblad, S., 1935. Samuel Liljeblads resa genom Västmanland juni 1797. Utg.
av S. Erixon. (Västmanlands fornminnesförenings årsskrift 23.)
Lindfors, A. 0., 1815-1924. Fullständigt svenskt och latinskt lexicon 1-2.
Lorichs, L. L., 1932. Vägar och gästgivaregårdar i Västmanlands län.
Lundberg, 0., 1935. Uppland, utg. av Upplands nation.
Läsning för Allmoge och menige Man. Westerås T. R. Björkbom 1827.
Mattisson, K., Halmtak. (Svensk Uppslagsbok 2:a uppl. 1955.)
Mentzer, M., 1774. Svenska åkermannen.
Pettersson, C.-G., 1957. Redogörelse för de viktigare sysslorna inom jordbruket
i Munktorps socken särskilt med avseende på terminolågin. (Västmanlands
fornminnesförenings årsskrift 40.)
Ryding, N., 1964. Underrättelse rörande åkerbruket m. m. i Dalarne år 1800.
(Sv. lm. årsh. 1964.)
Sjölin, W., 1934. Sockenmagasinen. (Landskommunernas tidskrift 1934.)
Sjöstrand, W., 1961. Pedagogikens historia III: 1.
1965. Pedagogikens historia III:2.
Spångberg, C. F., 1964. Från gångna tiders Västerfärnebo. (Västmanlands
fornminnesförenings årsskrift 45.)
Thorfors, A., 1931. Jordbruket i Romfartuna. (Sv. lm. B. 16.)
Wennberg, L., 1775. Den gamla swenska hushålds-allmanackan. Utg. av S. 0.
Jansson 1965.

En vittingebondes dagbok

127

Wess&i, E. & Jansson S. B. F., 1958. Upplands runinskrifter 4:3.
Westling, B. G. W., 1900. Hufvuddragen af den svenska folkundervisningens
historia.
Vestmanlands Läns Tidning 1944.
Ålenius N., 1935. Bondehem och bondekonst. (Uppland utg. av Upplands
Nation.)
1940. De uppländska portlidersstolparna. (Uppland, UF:s årsbok.)

Källor
Förutom de här återgivna urkunderna (Db och Rb), vilka förvaras i enskild
ägo, har arkivalier i Riksarkivet, Landsarkivet i Uppsala, Lantmäteristyrelsens
arkiv och Lantmäterikontoret i Västerås utnyttjats.
Stadgarna för sockenmagasinet är avtryckta efter avskrifter i Landsarkivet
i Uppsala och redogörelsen för sockenskolan efter original i Riksarkivet.

Aspects of Generative Dialectology
By Thomas Markey

Recent articles1 have effectively shown how the theory of generative grammar2 can be applied to practical dialectological problems. Though studies3
which contain applications of generative procedures to dialectology have
appeared, there is no readily available outline of these procedures with
exemplary applications. Thus, at present, there is no handbook, such as
those for traditional clialectology,4 to specifically illustrate how generative
procedures are applied to clarify and explicate specific syntactic, semantic,
and phonological isoglosses. It is also clear that dialectology, traditional or
otherwise, has long suffered from the lack of a concise statement of procedural methods. The following article is a modest attempt to provide such
a statement for generative dialectology.
The phonological component of a generative grammar consists of ordered
sets of phonological rules (P-Rules) which operate on a string of formatives provided with a structural analysis by the syntactic component, and
1 Morris Balle, "Phonology in Generative Grammar," Word 18.54-72 (1962). Mario
Saltarelli, "Romance Dialectology and Generative Grammar," Orbit' XV. I. 51-59 (1966).
Horst Isenberg, "Diachronische Syntax und die logische Struktur einer Theorie des
Sprachwandels," Studia Grantmatica V. 133-68 (1965). Paul Postal, On the "So-Called"
Mentalistic Theory of Sound Change (forthcoming).
2 By "generative grammar" I mean the theory of grammar as outlined by Noam
Chomsky, among others, in, for example, Noam Chomsky, Aspects of the Theory of
Syntax (Cambridge: The M. I. T. Press, 1965), and many other works by the same
author.
8 For example: Julia Anne Sableski, "A Generative Phon,ology of a Spanish Dialect"
(unpublished Master's dissertation, Dept. of Linguistics, University of Washington,
1965).
4 By "traditional dialectology" I mean any theory of dialectology prior to the application of g3nerative theory to dialectology. Examples of traditional dialeetological
studies are: K. Jaberg, Sprachgeographie (Aarau, 1908), A. Dauzat, La gSographie linguistigue (Paris, 1922), Brondum—Nielsen, Dialekter og dialektforskning (Copenhagen,
1927), and Walter Mitzka, Deutsche Mundarten (Heidelberg, 1943). Later I shall also
define "structural dialectology" which may also be covered by the term "traditional,"
even though structural dialectology makes significant departures from the traditional
dialectology practised by the above scholars.
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assigns to this string a representation as a string of phones.1 Formatives are
of two types: grammatical and lexical. In the following, we shall concern
ourselves primarily with lexical formatives. Each lexical formative is represented in a systematic orthography as a string of symbols, each of which
is assigned to certain categories. Thus, each symbol in a systematic orthographic representation is assigned to a phonological eategory which is composed of distinctive phonological features.2 The Swedish word, pojke, would
be specified as follows in terms of a distinctive feature matrix:
Features

vocalic
consonantal
strident
compact
grave
diffuse
flat
continuant
nasal
voiced

P

o

j

k

e

+

+
—

+
—

—
+

+
—

+
+
—
—

+
+
—
+
+

+
— —
+ —
——
+ —

+
+
—
—
+

—

+

+

+

—

The systematic orthographic representation, pojke, represents the level of
systematic phonemics or "morphophonemics" in one of the several senses
of this term. The choice of elements, [p-o-j-k-e], on this level is determined
by features of both the syntactic and the phonological component. For
example, given the formatives, flicka and pojke, we might, in the interests
of economy, consider representing the final vowel in both of these formatives
by -e; giving: flicke, pojke. However, given the rules:
flick-e -+ flickor—rs
pojk-e -› pojka/—r
1 For a discussion of the phonological component in a generative grammar and of
the ternainology introduced here, see: Noam Chomsky, "Current Issues in Linguistic
Theory," Janua Linguarum 38. 65-75 (1964).
2 On the terminology and theoretical implications of distinctive features, see: R.
Jakobson, G. Fant, and M. Halle, Preliminaries to Speech Analysis (Cambridge: The
M. I. T. Press, 1952), R. Jakobson and M. Halle, "Funclamentals of Language," Janua
Linguarum 1. 20-36 (1956), M. Halle, "Questions of Linguistics," Il Nuovo eimento 13,
Series X. 494-517 (1958), M. Halle, "On the Bases of Phonology," The Structure of Language, ed. by J. A. Fodor and J. J. Katz (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, Inc.,
1964), pp. 324-333.
3 The symbol, -›, means "may be rewritten as," and, i—, means "in the environ
ment of." Thus, /r—#, means "in the environment after r and before pause."
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we would soon find that this generalization severly complicates the grammar
of Swedish and that -a and -e are noun "class markers" which are subject
to two different syntactic rules.
Formatives are assigned morphophonemic representations in the morphophonemic division of the phonological component. Forms with a morphophonemic representation are also called "base forms." Base forms are the
in-put of the P-Rule division of the phonological component, and a representation in terms of phones (systematic phonetics) is the out-put of the
P-Rule division, as weil as the in-put of the morphophonemic division. The
relationships and functions of these subdivisions 'of the phonological component can be diagrammed as follows:
Phonological component
A

in-put

B

out-put

C

phonetic division — morphophonemic division — P-Rule division
t

in-put

out-put

i

In dialectology formatives are optimally reported in a systematic phonetie representation (Landsmålsalfabet, IPA, etc.), which, in a narrow phonetic transcription, attempts to faithfully record the precise phonetic shapes
of a dialect's lexical formatives. Given the systematic phonetic representation of formatives in various related dialects (D1...„), we select a
basic alternant or common denominator (base form) which reflects all the
systematic phonetic features of the given forms in the simplest and most
general way. For example, given:
D1 va
D2 vat
D, vat
D, va/
which are all dialectal variants of the third person singular preterite of
Swedish varda, recorded in the Landsmålsalfabet and, henee, provided with
a systematic phonetic description. We now proceed to derive a basic alternant for these variants.
Certain restrictions are imposed in deriving base forms. A base form must
be derived in such a way that it will optimally reflect phonetic features
common to all variants (Dl _ D„). Then, too, a base form must be selected
in such a way that it will permit the most general' P-Rules to operate upon
it to convert it, in the simplest possible manner, into the phonetic representations recorded for related variants (Dl ... D4).
11

shall define what 1 mean by »general» P-Rule in the following.
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In the forms given above we note that all have an initial v, which, in
terms of distinctive features, is represented as:
(a)

+ consonantal
+ voiced
= morphophonemic [v]
[ + strident

All forms have a final, voiceless cacurninal dental which shares the distinetive features:
(b)

+ consonantal

- diffuse
[ - voiced

= morphophonemic [T]

All forms have vocalic nuclei which share the common features:
(c)

+ voiced
+ compact = morphophonemic [Al
[ - diffuse

Thus, we have selected [vAT] as a morphophonemic representation for
the variants recorded for (D1... Di). We have also fulfilled the restrietions
of generality and simplicity in selecting [vAT], and a more detailed investigation of (D1... D4) will, let us assume, show that we have accounted for
syntactic factors in selecting this base form.
We have now described the procedure for selecting base forms, given
dialectal variants which are recorded in a systematic phonetic representation.
In accordance with our earlier statement, base forms are the in-put of
the P-Rule division. From our definition of the phonological component
(p. 2), we recall that P-Rules assign a systematic phonetic representation
to base forms. The procedure of deriving base forms from systematic phonetic representations and then providing a set of rules to reconvert base
forms into systematic phonetic representations may seem circular, but, in
terms of descriptive adequacy, this can be shown to be the most systematic and optimal procedure. This will become clear in the following discussion.
The rules of the P-Rule division of the phonological component are ordered
in terms of generality and simplicity. Thus, a more complex rule--one
which is more specific in terms of contextual restrictions, is less general
than a context free rule—one which may be applied in all cases. For example,
the rule: a -> o/ consonant--#, is more general than: a -> o/p--#. A natural
evaluation measure (simplicity measure) for the P-Rule component is provided by the notions of generality and ordering. It has been shown that, as
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the depth of ordering increases (1...n), the generality of P-Rules descreases in direct proportion to the increment of their position in an ordered
set.' That is: rule 1 will be more general than rule 2, which will be more
general than rule 3, etc. Although not stated in these terms, this fact has
long been recognized by historical linguists. Rules which are relatively high
(early) in the order of historical development are usually more general than
rules which occur relatively low (later) in the order of historical development. For example, a higher rule in Old Icelandic is probably:
a -> u/—u *landu >lund
which is more general than
å -> ¢/ w—u *vdtru > vro
which may occur slightly later in the order of historical development.
The empirically obvious fact that P-Rules provide the different phonic
isoglosses or heteroglosses which define dialect areas has long been recognized by dialeetologists. Even the notion of ordered rules, though not formally expressed, is inherent in such statements as:
1 mi> 2 ai> 3 åi> 2
where the numbers inclicate the order of the P-Rules which account for the
secondary diphthongization of common Norse ei.
We must, I think, eonclude that the formation of dialect groups can be
accounted for by the dissemination of P-Rules from one dialect area to
another. Samuel J. Keyser, in his review of The Pronounciation of English
in the Atlantic States, says:
through a comparison of rules and their respective orderings from one dialect to another, the possibility now anses of accounting for the formation of
new dialect groups through the geographical dissemination of rules.3
A recapitulation and re-interpretation of an example given in the same
review will serve to illustrate the notions: 1) P-Rule, 2) base form, and 3)
the relationship between P-Rules and phonic isoglosses. Some alteration of
the data has been necessary on my part, but this does not detract from the
pedagogical suitability of the example. Let us assume that we are given
the following sets of variants for diphthongs in the following dialects:
1 Noam Chomsky, "Current Issues in Linguistie Theory," Janua Linguarutra 38. 7174 (1964).
Ernst Wigforss, "Södra Hallands folkmål," Svenska Landsmål 141. I. 665 (1918).
3 Samuel Jay Keyser, review of The Pronounciation of English in the Atlantic States
by Hans Kurath and Raven I Mc David, Jr., (Ann Arbor: University of Michigan Press,
1961) in Language 39.313 (1963).
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Rochester
Winchester
Charleston
New Bern

five
twice
five
twice
five
twice
five
twice

1
[a:i]
[ai]
[a:i]
[Di]
[a:i]
[Di]
[a:i]
[ai]

II
[am]
[au]
[2e:u]
[Du]
[a:u]
[Du]
[x:u]
[au]
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down
out
down
out
down
out
down
out

In the diphthongs in I and II we have three variant first components,
a-, ce-,
which share the distinctive features:
+ compact
— flat
[ — grave
which we represent by morphophonemic [a]. The maximally simple base
form for the diphthongs in I is thus [ai] and for II [au]. The selection of
these base forms is clearly based on the same set of criteria used in selecting
[vAT]. We note that dialect (1) contains the base form. Given a rule of the
form:
Rule 1) a Di—

[ + vocalicl + consonantal
j — voiced

which means that a is to be rewritten as D before the cluster vowel and voiceless consonant, Rule 1 will convert the Charleston base forms:
five
twice

[a:i]
[ai]

[a:u]
[au]

down
out

[a:i]
[Di]

[a:u]
[Du]

down
out

into:
five
twice

which are the systematic phonetic representations recorded for this dialect.
The rule required to derive the New Bern forms is of a different sort:
Rule 2) a aa/—u
which will convert the base forms into the systematic phonetic representations recorded for that dialect.
The Winchester dialect shares Rule 1 with Charleston and Rule 2 with
New Bern. The rules required for Winchester are:

134 Thomas Markey
Rule 1) a —> of— [ + vocalic] f + consonantall
1— voiced
Rule 2) a -÷
Rule

Winchester
[a:i]
[ai]

[a:u]
[au]

[a:i]
[Di]

[a:u]
[Du]

(1)

[a:i]
[Di]

[w:u]
[Du]

(2)

As is shown above, Rules 1 and 2 will derive the systematic phonetic
representations recorded for Winchester from the base forms. We also note
that an important restriction has been applied: Rule 1 must precede Rule
2. One important consequence of ordering the rules is that ordering permits us to write rules which are simpler than rules which do not require
ordering. For example, if we were to account for the Winchester data by rules
which were unrestricted as to order, then we would require, in addition to
Rule 1, the following counterpart to Rule 2:
Rule 2') a --> bei—u

[ + consonantal
+ voiced

Clearly, Rule 2 is simpler than Rule 2' because it is more general.
Now, if we reverse the order of Rules 1 and 2 and apply them to the same
set of base forms, we derive:
[a:i]
[Di]

[m:u]
[xu]

Lot us say that these are the forms we find recorded for a transitional dialect, X, which is located in an area between New Bern and Charleston. The
rules now show us that X was influenced by both New Bern and Charleston.
By the same reasoning, Winchester is also a transitional dialect between
Charleston and New Bern, as it shares the rules of both of these dialects.
The clifference between these transitional dialects, X and Winchester, is
statable in terms of the order in which Rules 1 and 2 are applied.
Before we draw any further conclusions about the degrees of relatedness
between these transitional dialects, let us take a look at Rochester. In Rochester the systematic phonetic representation is equivalent to the base
form. We recall that the base form was determined by simplicity criteria
alone and that no historical considerations were involved in establishing it.
Clearly, the base form is an underlying form from which all other dialectal
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variants may be derived by the application of a maximally simple set of
ordered rules. Thus, in many ways, an underlying or base form is analogous
to the starred forms of historical linguistics from which the attested forms in
daughter languages may be derived. For example, IE *patr is actually a
base form from which Germanic forms, such as: Goth. fadar, Ok. faöer,
OE fceder, OS fader, OHG later, may be derived by the application of sets
of rules, such as Grimm's Law. It may be concluded that base forms often
represent the forms of an earlier stage of the language,' or, if you will, of a
conservative dialect which has not entered the cycle of ordered rules which
derive forms for other dialects.
Earlier we stated that the process of selecting base forms from sets of
systematic phonetic representations and then establishing a maximally
simple set of rules to reconvert base forms into the recorded systematic
phonetic representations might seem circular, possibly unnecessary. True,
the process is circular, but far from unnecessary, as it provides a built-in
check for the genetic relatedness of the recorded systematic phonetic representations. If we cannot establish base forms for a set of systematic phonetic
representations which will allow a maximally simple set of ordered rules to
reconvert them to their recorded systematic phonetic representations, then
the recorded set of systematic phonetic representations has no genetic relationship. For example, let us say that we are given the following set of forms
for "he came" for supposedly related Swedish dialects:
D, han kom
D2 hän tuli
We can readily establish [hAn] as the base form for the pronouns, han and
hän, but it is clearly impossible to establish a common denominator for
tu/i and kom which will allow us to derive these forms in any maximally
simple fashion by a set of ordered rules. Thus, D, and D, have a slight, if
any, degree of genetic relationship. D, is, in fact, Swedish, while D2 is Finnish.
After this excursus let us return to our American dialect example. We
have previously determined that X and Winchester are transitional dialects.
Rules for these dialects were disseminated from Charleston and New Bern.
From our discussion of base forms, we conclude that Rochester is a relic area,
as the systematic phonetic representations recorded for this dialect are
equivalent to the base forms, which often represent an earlier stage in the
historical development of a dialect.
Given the following map of these dialect areas:
1 On the relevance of base forms to the older stages of a language, see: Leonard
Bloomfield, "Menomini Morphophonemies," Travaux du Cercle linguistigue de Prague
VIII. 105-15 (1939), and Morris Halle, "Phonology in Generative Grammar," Word
18.54-72 (1962).
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Winchester
Charleston *
New Bern
X *

Rochester *

Map 1
and the fact that phonic isoglosses are established by rules of the phonological component, we can now insert phonic isoglosses associated with their
respective rules to show the genetic relationship of these dialects:
Winchester
* (1-2)

Charleston

(1)

New Bern
(2)

X *

(2-1)

\
Rochester (o)

Map 2
Given our statements about 1) base forms and 2) the relevance of the
order of rules to diachronic interpretations, we can now make the following
conclusions:
Rochester, where (fa) on Map 2 indicates that no rules are required to derive
the systematic phonetic representations from the base forms, is a relic area
showing conservative phonological features.
Charleston, which requires (1), a high order rule, to derive its systematic
phonetic representations from the base forms, is a direct descendent of Rochester.
Winchester is a transitional area which was firat influenced by Charleston
and then by New Bern, as is shown by the order of the rules (1-2) and that this
dialect shares the rules of New Bern and Charleston.
New Bern is a secondary descendent of Rochester after Charleston, which
is shown by the fact that (2), a lower order rule, is required to derive its systematic phonetic representations from the base forms.
X is a transitiona1 area which was firat influenced by New Bern and then
by Charleston, as is shown by the order of the rules (2-1).
Winchester is more closely related to Charleston than is X, as is shown by
the difference in the order of rules (2-1) for X and (1-2) for Winchester.
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I believe that these conclusions may be validly drawn from the information provided by the P-Rules, their order, and a geographical display of the
areas in which the P-Rules operate. The objection may be raised that these
conclusions exist in a sort of theoretical vacuum, as empirical or extralinguistic factors, such as:
Settlement Rochester was founded in 1784 by Scotch Presbyterian, whereas
Charleston, New Bern, Winchester and X are later settlements in that order.
Geography Winehester and X are separated by a high mountain range
which has cut off these two areas.
Cultural Winehester is a dairy-farming area with the expression milch kine
(cf. OE cg, `cows'), while X, a tobacco farming area, does not know this expression.
Boundary Winehester was, until 1820, administered by Charleston, and
was subsequently ceeded to New Bern.

which are usually introduced in any "traditional" dialectological discussion
to explain the erection of isogloss barriers, are not provided by the generative approach outlined thus far. Of course, extra-linguistic factors of this
sort (1-4) must not be omitted in a dialect-geographical study. They may
be used, when available, as a check on the validity of a generative analysis.
When they are not available, we must proceed with a generative analysis
alone.
In summary, we must not over-estimate the explanatory power of a generative approach alone. However, in terms of explanatory adequacy, this
approach is surely to be preferred over traditional methods. Note that the
notions 1) ordered rules and 2) base forms permit a deeper interpretation
of isogloss barriers than does a traditional approach. These notions alone,
even where they are not supplemented by extra-linguistic factors, provide
us valuable insights into the relative chronology, if not the precise geographical location of isogloss barriers. Thus, given the facts that the order of
rules (1, 2, 3, etc.) generally reflects the order of historical developments in
a dialect and that base forms often, reflect an earlier or the earliest stage in
the history of a clialect, then isogloss barriers defined in generative terms are
readily open to chronological interpretation. The validity of such a generative
chronological interpretation of isogloss barriers must be checked by extralinguistic factors which have direct phonological and historical relevance.
In addition to extra-linguistic factors (1-4), place names are an invaluable
asset in the chronological interpretation and geographical location of isogloss barriers. For example, in the Charleston area (the area bounded by
the isogloss barrier erected by Rule 1) we find two villages just north of the
ai-aufivi-vu isogloss which presently separates Rochester and Charleston
(see: Map 2). The villages are Stoughtville and Nice Town. However, the
local Charleston pronounciation of the diphthongs in these two place names
is [au] and [ai]. This shows us that Rule 1 does not apply in these cases and,
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consequently, that this isogloss barrier must have fomerly extended farther
north than it now does.
Generative dialectology simply cannot omit the important information
afforded by place names and extra-linguistic factors. However, the necessity
of including such information in generative dialectology has often been
overlooked by disciples of generative grammar who have attempted to
apply generative theory to dialectology.'
On the other hand, traditional dialectology has largely failed, if we exclude
its use of extra-linguistic factors, place names, and older manuscripts and
inscriptions, to provide substantive information about the relative chronology of isogloss barriers. Traditional dialectology, devoid of the important
notions 1) base forms and 2) ordered rules, simply has no dating device
built into its approach to phonological problems.2
Another important aspect of the generative approach to dialectology is
that it permits us to make statements about the relations between dialects
in quantifiable terms. Given Rochester as the base form, we set up phonological rules which derived the systematic phonetic representations recorded
for all five dialects in our American example. The phonological rules for
Rochester are Po; that is, no rules are required to derive the systematic
phonetic representations recorded for Rochester from the theoretical base
forms. Here, the symbol, o, indicates the null set, a set which has no members. The forms recorded for Charleston are generated from the base forms
by a P-Rule, Pi, and those of New Bern by P2, etc. Thus, the Charleston
forms are accounted for by Po + Pi, where P1 represents the addition of a
phonological rule, P-1, to the phonological component of Rochester. The
set, Po + Pi, is an extension rule, as it represents an extension to the grammar of Rochester.3 We symbolize this set as, Po + P1 5 El, where the sym-

1 For example, Saltarelli, "Romance Dialectology and Generative Grammar,"
Orbis XV. I. 51-59 (1966), fails to make this important observation. However, Horst
Isenberg, "Diachronische Syntax und die logische Struktur einer Theorie des Sprachwandels," Studia Grarnmatica V. 157-159 (1965), does include such features en passant
in his rather eclectic and inconclusive theory of language change.
2 Consider, for example, Leonard Bloomfield's statement about isoglosses: „An isogloss tells us only that there has occurred somewhere and at sometime a sound-change,
an analogic-semantic change, or a cultural loan, but the isoglosses do not tell us when
or where this change occurred." (Leonard Bloomfield, Language, New York, 1933),
480. True enough: merely drawing isoglosses from the available data to geographically
bound dialect areas provides no substantive chronological information. This is particularly true when the approach has no built-in means of assigning deeper rneanings to
the relevance of isoglosses, and such built-in "means" are obviously provided by the
generative approach.
3 On the notion extension rules, see: Edward S. Klima, „Relatedness between grammatical system," Language 40.1-20 (1964). Consider also that the order of the extension
rules (El—E4) helps define the order of historical development of these dialects. Note,
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bol, 5 , is to be read "is included in." Thus, the null set, Po, and the set
containing one rule, Pi, are both included in Extension Rule 1, El. The difference between Rochester and Charleston is, then, the difference of one
extension rule. The phonological changes which differentiate the five dialects in our American example are definable in terms of extension rules,
and the rules for these dialects are:
Dialects

Rochester
Charleston
New Bern
Winehester
X

P-Rules

Po
Po + Pi
Po — P1 + P2
Po + P1 + P2
Po + P1 + P2
+ P3r, where "r" reads
"reverse the order of
the rules"

E-Rules

El
E2
E3

E4

however, that dialects (2) and (3) are chronologically equivalent, as both are subject
to P-2. What we are saying is that dialect change and relatedness can be defined by
diachronically interpreted extension rules.

A Sociolectal Study
of the Stockholm Region
Björn H Jernudd and Tommy Willingsson

0. Purpose
The purpose of this investigationl is to demonstrate the areal sociolectal
differentiation of the Stockholm region. The linguistic index that we evaluate is the areal distribution of responses to picture stimu1i2 accompanied
by simple questions. The study shows that a simple linguistic index can
reveal areal social structure in the same way as other indices usually employed in the social sciences.3 We employ the areal distribution of votes for
the conservative party (Högerpartiet) as a criterion of an area's social
character4 (see appendix 1).

1. Method
A sample of 14-year old school-children (appr 1200) were shown 38 pictures,
accompanied by simple questions, such as "What is this" and "What is he
doing?". They were asked to write their most common word for this picture
on a questionnaire, which contained 38 numbered lines, one for each picture. The pupil was asked to state his sex, but apart from that he rema,ined anonymous.
1 The field work was carried out between 16 and 26 October 1962. The original report was presented to the Seminar of Economic Geography, Stockholm School of Economics.
We wish to thank Professor W. William-Olsson, Drs C. Elert, M. Gorosch and C.-G.
Jansson, Mrs R. Höglund, Messrs F. Crispin and L. Dahllöf and the school authorities
for their assistance.
2 We obtain words (lexes) as responses. The informants' selection of responses from
their repertoires of codes is a topic in the study of speech; cf Dell Hymes: Models of the
Interaction of Language and Social Setting. Journal of Social Issues, 23, 8-28, 1967.
3 Cf W. William-Olsson:
Huvuddragen av Stockholms geografiska utveckling 1850-1930. (Stadskollegiets utlåtanden och memorial, Bihang, 1937, nr 11) Stockholm 1937.
Stockholm, Structure and Development. Uppsala 1961.
4 W. William-Olsson, op.cit. (b), p 44.
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A standardized introduction preceded the projection of the pictures,
asking the pupils to supply the words they use most frequently when talking
to each other in the schoolyard. We also stressed that this investigation
had nothing to do with their teachers or schools, so they could write whatever they wanted. Our behaviour and dress was casual, and as far as possible
the same in all schools. The eliciting session lasted for an hour.
When sampling students we based our selection on the zoned areas of the
compulsory school (grundskolan) in Stockholm, Solna and Sundbyberg5 (see
appendix 2). In each school we sampled approximately 30 students from the
7th grades. Only normal classes (normalklasser) were used.
The electorates6 and the school areas cover each other well. The percentage
of conservative votes in the school areas was compiled by averaging the percentages of all electorates within it.7
There were at that time 66 schools with grade 7. We visited and used material
from 37 of these. Twenty-one schools in Stookhom, Solna and Sundbyberg
were selected to assure a sufficient coverage of central areas. The remaining
schools, all in the western and southern suburbs, were randomly chosen. The
latter are marked in appendix 2.
The everyday concepts illustrated by the pictures were determined subjectively. A pilot study made us delete a few illustrations that either elicited
the same response everywhere or caused too varied an answer. We also had
to conform with school policy in not giving the students an opportunity to
express contents like "teacher" or "fight" or "the brown bottle on an eating
man's table". The pictures were, perhaps, humorous and they appear to have
served their purpose well. They stimulated our contact with the students.
The order of presentation was random, but remained the same in all classes.
We also showed the pictures to and recorded the responses of seven (sampled)
pupils in each group after the questionnaire session. This report refers to the
questionnaire answers only.
2. Analysis
The percentage of answers per same response per school was compiled.
These percentages constitute our x variables. The correlation coefficient
(Pearson coefficient) expressing the relation between each x variable and
the y variable, the conservative votes in the respective school districts, was
determined.
6 Sammanställning av klassordningsförslag för Stockholms obligatoriska skolor läsåret
1962-63. Stockholms skoldirektion, SD 653-6.62:150 (r).
8 Valdistrikt och vallokaler vid 1962 års stads fullmä ktigeval. Kungörelse avseende
Stockholm.
7 A list of electorates within the school areas and the percentages of conservative
votes per these areas can be obtained from the authors.
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The following list enumerates those responses that have a coefficient
higher than + 0.30. We have arbitrarily selected this cut off point. We
assume that a lower coefficient means little or no dependency between the
two variables. Also, we have only stuclied those responses that were obtained
in at least half of the schools (18 schools). This is again an arbitrary decision
meaning that we consider only relatively common responses. The number of
responses that occurred in only a few schools was very large. The number in
parenthesis is the picture numbers (see appendix 3).
—0.7 to —0.6: plugghäst (13; high school student)
—0.59 to —0.5: snäcka (17; nose)
0.49 to —0.4: bang (10; afraid), tjacka (35; buy)
0.39 to —0.3: krubba (5; eat), kurr (31; fight), pluggis (13; high school student), röka (25; smoke), syrra (38; sister)
0.8 to 0.7: gymnasist (13; high school student)
0.69 to 0.6: kavaj (24; jacket), skrajsen (10; afraid)
0.59 to 0.5: vägarbetare (27; road construction worker)
0.49 to 0.4: bar (16; restaurant), dumlåda (6; TV set), handla (35; buy),
käka (5; eat), lön (29; pay check), näsa (17; nose), pys (12; boy), skalle
(8; head), skor (1; shoes), slagsmål (31; fight), slåss (18; to fight), älska
(36; love)
0.39 to 0.3: bagare (11; crown), bolma (4; to smoke), fimp (25; smoke),
hand (26; hand), huvud (8; head), köpa (35; buy), mössa (15; cap), nos
17; nose), sälja (14; sell), tidning (37; newspaper), tjej (19; girl), vissen (32;
have a headache), öga (9; eye)
3. Conclusion
Most responses give little social information. This is an expected outcome,
particularly considering the very small list of pictures. There are responses
(the list above) that carry a heavy social bad. Their areal distributions
satisfactorily reproduce the social differentiation pattem in the Stockholm
region.
There are pairs of responses to the same picture like "plugghäst-gymnasist", "snäcka-näsa", "bang-skrajsen" and "krubba-käka", where the former response shows a high negative correlation coefficient, and the latter a
high positive correlation.
The correlation index shows that the areal distribution of these responses
is similar to the social differentiation as expressed by other social indices.
The study reinforees the conclusion that speech is important for the study of
social regional differentiation.
8 The spelling is ours. For a complete account of pietures and responses see the forthcoming paper "A list of lexemes elicited from children in the Stockholm region". Total
lists and tapes will be deposited in Landsmålsarkivet, Uppsala, Sweden.
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Appendix 2

Zoned areas of the compulsory school in Stockholm,
Solna and Sundbyberg in 1962-63.
Index to numbered areas (schools studied):
Area no: School:
1 Abrahamsberg*
2 Bergholm*
3 Blommensberg*
4 Bromma Läroverk*
5 Engelbrekt
6 Enskede Läroverk
7 Gubbängen*
8 Gärdet
9 Hägerstensåsen*
10 Hässelbygård*
11 Hässelbystrand*
12 Högalid
13 Högdalen*
(* randomly selected)

14 Katarina Real
15 Kungsholm
16 Kungsholms Läroverk
17 Larsboda*
18 Långbrodal*
19 Matteus
20 Norra Latin
21 Nytorp*
22 Rågsved*
23 Sofia
24 Statens Normal
25 Sundby*
26 Södra Latin

27 Vasa Real
28 Västertorp*
29 Årsta
30 Örby*
31 östra Real
32 Bergshamra
33 Hagalund
34 Nyboda
35 Råsunda
36 Lötskolan and
Ängsskolan
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Appendix 3
The following list enumerates, per picture, those responses that were obtained in at least 18 schools, with their respective correlation coefficients.9
Picture

Response

rxy

No. of
schools

1, shoes

dojor
pjuck
skor

.09
.14
.40

36
29
25

2, look

blänga
flukta
glo
kolla
looka
titta

- .02
- .02
.27
- .11
.09
.04

20
32
36
22
36
28

3, run

knata
kubba
kuta

.17
- .02
.26

23
31
36

Picture

rxy

Response

No. of
schools

lubba
skubba
springa

- .10
- .09
.20

36
31
25

4, smoke

bolma
blossa
röka
smoka

.30
- .29
.15
.12

34
34
36
30

5, eat

äta
käka
krubba
svulla

.04
.49
- .32
- .09

18
36
36
27

9 In order to indicate the nature of the responses we provide, below, a few "translations". These "translations" should not be understood as equivalent. My informant
was Mr D. Holden of Monash University, Melbourne:

5, eat

äta
käka
krubba
svulla

8, head

huvud
knopp
skalle

.04
.49
- .32
- .09

18
36
36
27

eat
have tucker
have grub
swill

.30
.22
.48

22
33
36

head
nob
skull

13, student
in a secondary
school
17, nose

gymnasist
plugghäst
pluggis
student
kran
näsa
nos
snäcka
snora

.79
- .68
- .33
.13
- .04
.46
.39
- .53
- .10

31
36
21
19
35
28
25
27
24

high school student
swot
trier
student
snoz
nose
snout
shell (beak)
bugle

25, smoke

cigarrett
fimp
giftpinne
röka
tagg

.18
.34
- .03
- .36
.04

28
26
26
35
30

cigarette
butt
poison-pin (coffin-nail)
smoke
fag

28, policeman

byling
polis
snut

- .29
.20
.06

30
25
36

copper
policeman
demon

10- 684401 Sv. Landsmål 1968
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6, TV set

dumburk
dumlåda
låda
TV

- .00
.46
- .24
.12

36
26
25
36

7, food

käk
krubb
mat

- .10
- .11
- .00

36
36
22

huvud
knopp
skalle

.30
.22
.48

22
33
36

9, eye

lysmask
öga

.05
.35

22
36

10, afraid

bang
paj
rädd
skakis
skraj
skrajsen

- .43
.20
.00
- .02
.09
.64

22
19
25
26
36
22

bagare
bagis
krona
spänn

.34
.17
.09
- .15

21
20
33
35

grabb
kille
kis
pys

.21
.07
- .19
.40

36
36
36
30

13, student
in a secondary school

gymnasist
plugghäst
pluggis
student

.79
- .68
- .33
.13

31
36
21
19

14, sell

sälja

.30

36

15, cap

mäck
mäcka
mössa
smäck
smäcka

- .01
- .10
.38
- .09
.15

19
32
32
36
24

bar
fik
kondis
krog
restaurant

.43
- .01
.04
.14
.21

19
33
18
27
36

kran
näsa
nos
snäcka
snora

- .04
.46
.39
- .53
- .10

35
28
25
27
24

8, head

11, crown

12, boy

16, restaurant

17, nose

18, fight

bråka
fajtas
slåss

- .05
- .08
.47

19
35
36

19, girl

brud
tjack
tjej

.00
-.06
.30

34
25
36

20, woman

kärring
nucka

- .01
- .16

36
28

21, good

döbra
jättebra
mysigt
skitbra
smart
stenbra

- .16
- .12
.00
- .17
.13
.03

21
24
28
34
18
21

22, trousers

brallor
byxor
långtjafs

.10
.27
- .19

36
26
20

23, money

kosing
money
pengar
stålar

.23
.28
.16
- .24

36
31
28
36

24, jacket

blazer
jacka
kavaj
rock
cigarett
fimp
giftpinne
röka
tagg

.12
.04
.63
.01
.18
.34
- .03
- .36
- .04

18
35
36
18
28
26
26
35
30

26, hand

hand
karda
kratta
labb
våffla

.34
- .21
- .24
.26
- .26

35
31
30
28
28

27, worker

arbetare
.19
gubbe
.02
jobbare
.28
jobbargubbe - .24
vägarbetare
.52

31
33
33
20
19

25, smoke

28, policeman byling
polis
snut

- .29
.20
.06

30
25
36

29, pay

.10
.07
.41
.00
- .17

26
29
34
33
30

avlöning
kosing
lön
löning
stålar
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30, dress

blåsa
klänning
trasa

— .12
.28
.08

28
36
26

31, fight

fajt
kurr
råkurr
slagsmål

.15
—.31
.04
.48

34
18
23
36

32, have a
headache

dålig
— .02
ont i skallen — .29
.38
vissen

18
22
25

33, brother

brolla
brorsa
pral
praling

34
36
36
27

— .24
.23
.05
— .28
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34, kass

kass
skitdålig
skral
urdålig

—.21
— .17
.19
— .09

29
30
27
26

35, buy

handla
köpa
pröjsa
tjacka

.40
.35
— .23
— .45

32
36
23
34

36, love

älska
gilla
lajka
tycka om

.48
.04
— .16
.08

23
35
22
18

— .15
.34

36
33

— .36

36

37, newspaper blaska
tidning
38, sister

syrra

Utsyn over norsk målforegransking*
Av Olav T. Beito

Byrjinga til norsk målforegransking er nokre ordsamlingar og grammatikkoppskrifter frå bygdemål. Den fyrste av desse ordsamlingane som kom ut
på prent, var «Den Norske Dictionarium eller Glosebog» (Kbh. 1646) av
Christen Jensön.' Den inneheld om lag 1000 ord, og dej aller fleste er frå
Askvoll i Sunnfjord, der Christen Jensön var prest, og der han var Udd og
oppvaksen. Han skreiv g tolleg bra etter målforet og normerer ikkje så
mykje etter dansk.
I foreordet sitt seier Christen Jensön at han har gjeve ut dette arbeidet
«... paa det voris gode oc gamle Norske Sprog (Som i synderlighed med
mange Tungemaal oc fremmet Sprog er bemenget ...) diss klarligere kunde
komme for Dagen / oc fra de andre adskillis». Det er altså ein viss språkleg
patriotisme som her kjem fram.
På slutten av 1600-talet kom det til fleire ordsamlingar.2 Desse har direkte eller indirekte samanheng med den innsamlinga av målforeord, som
vart sett i gang 1697-1698 ved eit rundskriv frå oversekretwr i Kanselliet i
Kobenhavn, Mathias Moth, til bispane i Danmark og Noreg. Foremålet var
å samle leksikalsk tilfang. Ein av desse ordsamlarane, stud. Jacob Rasch,
som seinare vart rektor i Stavanger, har jamvel hatt planar om å reise rundt
i heile landet og samle inn ord. Om dette skreiv han til Moth 1698. Men denne
planen vart det ingen ting av. Moth fall i unåde, og ordbokarbeidet stogga.
Den topografiske litteraturen på 1700-talet interesserte seg ög for målfora. I 1743 vart det sendt ut ei sporjeliste frå kanselliet til embetsmennene.3
Dette var for å samle tilfang til eit stort topografisk, statistisk verk for
heile riket, og i denne lista galdt dei to siste sporsmål målfora, «rare» ord og
*) Dette utsynet over norsk målferegransking vart gjeve i Nordisk Seminar ved Uppsala Universitet 22. april 1968. I eit einskilt foredrag er det urild å gjeva ej nokolunde
uttomande framstelling, og mangt har eg lote fara fort over eller lata ute. Såleis
har eg ikkje kunna gå inn på tilskot til norsk målforegransking frå utanlandske vitskapsmenn, som amerikanarane G. T. Flom og Einar Haugen eller sveitsaren 0. Banclle,
for berre å nemne det viktigaste. I mellomtida er det kome ej utforlegare utgreiing,
som eg kan vise til om norsk målforegransking, nemleg Ingeborg Hoff: Norwegisehe
Mundartforschung (Zeitschrift fur Mundartforschung, Beihefte, Neue Folge Nr. 6).
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«Nomina Propria». På sporsmålet om «rare» ord kom det ög mange «rare»
svar, «rar» då i den norske tydinga «underleg». Det var ej sjeldsynt fflre presten i Drangedal i Telemark synte sine sokneborn når han skreiv at i hans
prestegjeld «tales godt Dansk». Men presten i Solum i Telemark skreiv samstundes: «Hvad sig er anbelangende Talemaaden, da er den tildeels latterlig
og forunderlig i visse Ting». Og amtmann Tonder i Romsdal undra seg over at
bondene sjolve ikkje syntest slike ord som dei brukte, var «underligere end
andre gode Danske Ord». Men noko verdfullt språkleg tilfang kom då ög han
etter denne lista, og dessutan har vel denne innsamlinga gjeve stoyten til
somme storre ordsamlingar som kom ut i 1740-åra. Her er swrlig å nemne
«Glossarium Norvagicum» av Erik Pontoppidan d.y. Den kom ut 1749 og har
til undertittel «Forsog paa en Samling af saadane rare Norske Ord som geemeenligen ikke forstaaes af Danske Folk».4 Frå same tid er professor Knud
Leems store ordsamling, som mest inneheld ord frå Karmoy i Rogaland.5
Av ordsamlingar som har samanheng med norske topografiske arbeid frå
1700-talet, er nemnande Hiorthoys frå Gudbrandsdalen,6 Stroms frå SunnWilles frå Seljord5 og Wilses frå Spydeberg.5
Mange av embetsmennene som skreiv opp frå norske målfore, var danskar,
og om dej gjeld ofte det som Marcus Schnabel seier om Erik Pontoppidan:
«Han er ikke paalidelig, som ingen Danske i det norske kan vare, da de ej
have Sprogets Genius inde.» Dej aller fleste av desse forfattarane var geistlege og kjende latin, gresk og hebraisk. Eit lite utkast til ein bygdemålsgrammatikk frå Vest-Agder, skriven i fyrste halvparten av 1600-talet, er
såleis på latin.i° Og latin, gresk og hebraisk vert nytta til jamforing og forklaring av norske bygdemålsord. Slik avleier Pontoppidan mange norske
ord av gresk, og han meiner å finne fleire greske ord i norsk enn i dansk. Men
stundom synest Pontoppidan sjolv ha ei kjensle av at han kanskje har gått
over bekken etter vatn, og han seier at om han hadde kunna islandsk, ville
han venteleg vore i stand til å gjera noyare greie for den opphavlege tydinga
av somme ord, og syne skyldskap og sams opphav langt greiare og grundigare
enn han no hadde gjort. Den fyrste som nytta gammalnorsk til jamforing
med eit norsk målfore, er presten Marcus Schnabel, som gav «Prove paa
hvorvidt det gamle Norske Sprog endnu er til udi det hardangerske Bondemaal». Dette var skrive i 1770-åra og kom ut i 1784 ,fire år etter at forfattaren var dod. Det er berre eit forearbeid til den grammatikken og ordlista som Schnabel hadde planlagt; men det er fyrste opptaket til ej historisk
målgransking hjå oss."
Noko framhald fekk denne jamforinga med gno. ikkje for det fyrste. Ordsamlinga heldt fram, stimulert av innsamlinga til ordboka åt Videnskabernes Selskab i Kobenhavn. I 1808 vart det sendt rundskriv gjennom bispane
med oppmoding til prestane om «at imikomme med de ualmindelige Ord og
Talemaader, som i deres Sogne maatte vare brugelige». Dej samlingane som
kom inn frå Noreg, er ikkje så store. Dei er utgjevne av Sigurd Kolsrud i
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1957.12 Ej stor ordsamling på 6 000-7 000 ord, mest frå Vestlandet, men ög
frå andre landsdelar, kom ut 1802. Meister for denne var Laurents Hallager.13
I inrdeiinga seier Hallager at målet skil seg frå dej to andre nordiske språk
både i ordtilfang, uttale og syntaks, «saa at man kan sige, det ikkun har
manglet Dyrkning ved Skrivter, for at blive et selvstandigt Sprog ligesaavel
som hine». Men det foremålet Hallager nemner for si ordsamling, er «at berige
og fuldstancliggjore det falks Skrivtsprog». Videnskabemes Selskabs Ordbog
har då ög nytta Hallagers ordsamling.
Etter 1814 vart foremålet med ordsamling frå målfora å fornorske skriftspråket, eller som stiftamtmann W. F. K. Christie sa det: «Skriftsprogets
nationale Udvidelse og fremmede Elementers Udsondring». Christie gjekk
sjolv gjennom Haldorsens islandske leksikon ord for ord og noterte tilsvarande norske. Han gjorde opptak til ej norsk målforeordbok som skulle ta
med alle norske ord. Dette verket, som han kalla «Norsk Dialect-Lexicon»,
fekk han ikkje fullfort, og manuskriptet vart fyrst prenta 1937.14
Dej praktiske freistnadene på fornorsking av skriftspråket skapte ordskifte og strid, og den språkstriden som gjekk for seg i 1830-åra, vart ein
veldKjar for Ivar Aasen. Aasen var då ein ung mann, han var fodd 1813 i
Orsta på Sunnmore, hadde vore omgangsskulelwrar og var no huslarar. I
eit par år hadde han vore i huset hjå prost Toresen i Heroy, som las latin
med han og ville hjelpe Aasen til å studere. Aasen ville ikkje studere ved
universitetet og bli embetsmann, men han ville gjerne skaffe seg kunnskapar, og på eiga hand las han gammalnorsk og framande mål. Han fylgde
interessert med i språkstriden i trettiåra, og han skreiv i 1836 eit diskusjonsinnlegg «Om vort Skriftsprog»", men offentleggjorde det ikkje; det kom fyrst
ut meir enn 70 år etterpå i Aasens Skrifter. I denne artikkelen går Aasen mot
både Henrik Wergeland og P. A. Munch. Han trur ikkje som Wergeland at tida
sjolv skal bera fram eit sj olvstendig skriftspråk. Det ville etter Aasens meining bli «en evig Opbyggen og Nedriven, da Sproget manglende en bestemt
Basis, stedse vil valde fra det Ene til det Andet, saa man ikke veed hvad
man skal holde sig til». I motsetnad til den tanken P. A. Munch hadde vore
inne på, at ein kunne leggje ein einskild dialekt til grunn for eit riksspråk,
seier Aasen: «Det er ikke min Hensigt hermed at fremhave nogen enkelt af
vore Dialekter; nei ingen sådan bor vare Hovedsprog, men dette skulde
vare en Sammenligning af, et Grundlag for dem Alle. Til et saadant at fuldfore, skulde der gjores Ordsamlinger for enhver af Landets Provindser med
grammatikalske Oplysninger og bestemte Ordf orklaringer». I dei fylgj ande
åra (1837-1841) får Aasen i stand ein grammatikk og ei ordbok for Sunnmors-målet. Desse arbeida er grunnleggjande for hans seinare målgransking.
Frå Sunnmors-ordboka henta han typeord som han nytta på granskingsferdene sine, og Sunnmors-grammatikken var den ramma som han fylte
med meire innhald og vida ut, etter kvart som han utvida granskingsområdet sitt.
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Då Aasen i 1842 fekk stipend av Vitskapsselskapet i Trondheim, ville han
forebels avgrense granskingane sine tul bygdemåla i Bergens Stift. Men alt i
den fyrste halvårsmeldinga si tul Vitskapsselskapet gjorde han framlegg om
å utvide området tul heile landet. Han måtte då gje avkall på ej inngåande
detaljgransking av dej einskilde målfora; det ville vera for mykje for ein
mann. «Derimod», seier han, «vilde det uden Tvivl were tul stor Gavn at
tilveiebringe en Oversigt af hele Landets Almuesprog». Til dette arbeidet
rekna han å bruke 3-4 år.
Vitskapsselskapet gjekk med på den utvida planen, og Aasen gjennomforte han. Nyttårsaftan 1846 skreiv han tul Vitskapsselskapet: «De viktigste Dele af Landet ere saaledes bereiste, og der er tilveiebragt en Oversigt
af Sprogets Tilstand over det hele eller i de fleste af de storre og vigtigere
Distrikter. De Dele af Landet hvortil denne Undersogelse ikke er bleven
udstrakt, ere: Osterdalen og Stroget i Ost for Kristiania, samt den nordlige
Deel af Nordlandene». Av dei stadene Aasen her reknar opp, er det smrleg
Osterdalen han gjerne vii vitja, noko som han åg gjorde i september 1847,
på vegen frå Trondheim tul Oslo. I den siterte arbeidsmeldinga seier Aasen
at vel var det enno mykje å samle, som kunne gjeva tilskot til det planlagde verket; men han er for det fyrste troytt av ferdalivet; han er redd at
samlingne kunne gå tapt, eller han falle frå, for verket var fullfort, og han
vii difor straks gå tul utarbeiing av ein grammatikk og ej ordbok på grunnlag
av det tilfanget han hadde.
Det er altså ikkje ei rekkje monografiar eller ordsamlingar frå einskilde
målfore han vii gjera ferdige, men ein grammatikk og ej ordbok over det
norske folkemålet. I mars 1848 kom så «Det norske Fo1kesprogs Grammatik»16 og to år seinare «Ordbog over det norske Folkesprog».17 Ordboka inneheld om lag 25 000 ord. Grammatikken såg Aasen på nwrmast som ej innleiing tul ordboka, men som vitskapsverk er vel grammatikken like vel viktigast. Professor P. A. Munch skreiv sterkt rosande meldingar både av grammatikken og av ordboka. Men han hadde ynskt storre tilnaerming tul gammalnorsk i skrivemåten. I den fylgj ande tida er Aasen på samlarferd kvar
sommar, til stader der han ikkje for hadde vore, tul Ostfold og Norclland,
men han kom oNg tul bake til dej bygder han for hadde vitja. Det tilfanget
han samla, vart nytta ut i dej nye utgåvene av grammatikken og ordboka.
Dej vart båe sterkt utvida. I skrivemåten gjennomforte han no sin landsmålsnormal, og bokene fekk nye namn: »Norsk Grammatik» som kom ut
186419 og »Norsk Ordbog» 1873.19
Eit viktig foremål for Aasens målforegransking var då målreisinga, å
skapa eit norsk skriftmål på grunnlag av dej norske målfora. Dette gjorde
at han la smrleg vekt på å finne samsvar og samanheng mellom målfora innbyrdes og deira historiske samanheng med vårt gamle skriftspråk, med
gammalnorsken.
Den mannen som mest beinveges heldt fram med Ivar Aasens verk, var
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Hans Ross. Han var teolog, men sokte ikkje prestekall. Fyrst samla han ord
for Ivar Aasen, men då andre utgåva av Aasens ordbok var ferdig, byrja
Ross innsamling for sin eigen del, og frå 1877 hadde han statsstipend til
målforegransking. 1895 kom Ross' ordbok, som kan kalla «Norsk Ordbog,
Tillseg til «Norsk Ordbog» af Ivar Aasen».2° Ross' ordbok er noko storre enn
Aasens, og sidan heldt Ross fram så lenge han levde med å gje ut mindre
tillegg til ordboka. Han samla tilfang frå alle målfore, sxrleg har han mykje
frå Sorlandet, den landsluten der han sjolv var oppvaksen, og der Aasen
hadde gjeve seg lita tid på sine ferder. Ross var ikkje så krxsen som Aasen,
når det galdt å ta opp ord; han tok med både skjellsord, og ord som vart
nytta til nedsetjande personkarakteristikk. I definisjonane er Ross meir
ordrik, mindre konsis enn Aasen. Han har jamt fleire cisme og legg meir vinn
på å få fram variantane av målforeformene. Ross' andre hovudverk er
«Norske Bygdemaab>.21 Til irmleiing gjer han greie for irmdelinga av dei
norske målfora, og han held seg her heller noye til Lundens utgreiing «Om
de svenska folkmålens frändskaper». Elles utgjer verket ej rekkje einskilde
utgreiingar om dei ulike norske målfore. Dej er heller ujamne på storleik; om
målet i Vest-Telemark er det mest, 64 sider, men om Sognamålet er det
berre 4 sider.
Ross var fonetikar, han hadde studert fonetikk i England, og i «Norske
Bygdemaal» la han mest vekt på lydleera. Rose nytta der det lydskriftalfabetet Johan Storm hadde skapt.22
Storm hadde, liksom Ross, lsert mest av engelske fonetikarar. I innleiinga
til fyrste heftet av tidsskriftet «Norvegia» (1884) sette Storm opp program
for framhald av målforestudiet. Han seier at Aasen har gjort det grunnleggjande arbeidet, som andre kan byggje vidare på. Det som no stod på
dagsordenen for språkgranskinga, var den systematiske målforegranskinga
(dialektologien). Den skulle dra fram alle målforeswmerke og ordne dei inn
som delar av heilskapen. Det trongst sjolvstendige vitskaplege utgreiingar
om dei einskilde målfore og målforegrupper, om det innbyrdes hovet mellom
dei og om deira historiske framvokster. Det var om å gjera ved kvart målforesxrmerke å få greie på utbreiinga av det og grensene for det, så langt råd.
Det galdt ikkje berre om å finne ut kor mykje kvart målfore hadde halde
oppe ,av det gamle, men åg å få greie på korleis det nye hadde vakse fram.
Det galdt ikkje berre om å veta kva eit ord heitte i dei ulike målfore, men
ög korleis og kvifor det hadde kome til å heite såleis. Fyrst når swrmerka i
dei einskilde målfora var fullt ut gjennomgranska, kunne ein nå det vitskaplege foremålet, å setja opp eit heilsleg system, ei uttömande inndeling i
större og mindre grupper, karakteriserte ved visse skiljemerke. Storm hadde
planar om å gje eit utsyn over dei norske målfora. Desse planane fekk han
ikkje realisert; men han skapte eit norsk lydskrift-alfabet og sette opp
sporjelister til lyd- og formlwre, og han fylte dei sjolv ut frå mange målfore.
Ein av Johan Storms elevar var Amund B. Larsen. Hans fyrste arbeid
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«Oplysninger om Dialekter i Selbu og Guldalen»23, som kom ut i 1881 er noko
nytt i norsk målforegransking, liksom hans «Oversigt over de trondhjemske
Dialekters Slxgtskabsforho1d»24 (1884) er vår fyrste verkelege dialektmonografi. Han har ög laga vårt fyrste prenta målforekart, «Oversigtskart over
visse dialektfxnomeners udbredelse i Kristiansands stift»25, som kom i 1896.
I 1894 kom ög hans doktoravhandling, «Lydlwren i den solorske Dialekt,
isser i dens Forhold til Oldsproget>>26. Solormålet var Larsens morsmål, og i
1883 hadde han skrive ej utgreiing om Solormålet, som han fekk kongens
gullmedalje for. På granskingsferder hadde elles Larsen skaffa seg personleg
kjennskap til målfora i heile landet, og i 1897 kom hans «Oversigt over de
norske bygdemaal»21. For Bymålslaget tok Larsen på seg å skrive om dei
viktigaste bymåla, og i 1907 kom «Kristiania Bymål»28, 1911-1912 «Bergens
Bymål av Larsen og Stoltz29, og i 1925 kom «Stavanger Bymål» av Berntsen
og Larsens°. Berntsen var stavangermann og Stoltz bergensar, båe var filologar, men deira del i desse bokene var fyrst og fremst innsamlinga av tilfang kvar frå sitt målfore. Desse bymålsmonografiane var noko nytt i nordisk målgransking på den tid. 1926 kom så Larsens store verk «Sognemålene».
Storste delen av verket utgjer ej eksempelsamling til lyd- og formlwre, ordna
i parallelle rekkjer for dei einskilde bygdene. Dette var etter den planen han
i 1910 hadde sett opp for ei samla framstelling av dei norske målfora.32
Larsen seier sjolv at han byrja studiet av bygdemåla med det foremålet
«at jeg ved hjwlp af oldnorskens levninger i disse skulde kunne opklare nogle
af de ting ved vore xldre sprogtilstande, som de literxre mindesmwrker ikke
tilstrxkkelig oplyste». Og i samsvar med dette er tittelen, «Lydlxren i den
solorske Dialekt, iswr i dens Forhold til Oldsproget». Men i foreordet til
denne boka seier han ög: »Jeg har holdt det for min hovedoppgave at lxgge
det eksisterende sprogstoff frem og mindre lagt an på at efterspore meget
gamle sproglige tilstande». Og i roynda er det alltid slik at Larsen ikkje av
grensar sine granskingar til å leite etter «oldnorskens levninger», men ög vii
leggje fram «det eksisterende sprogstoff» i målfora. Han såg ikkje berre den
historiske samanhengen i målet, men ög samanhengen i målf öra, den indre
samanhengen i det einskilde målforet og hopehavet mellom dei ulike målfora. Han var klår over at språklydane er lekkar i eit system, der brigde
i ein einskild lyd kan fore til gliding i ej heil rekkje; for lydane laut halde
eit visst avstand frå einannan, så dei ikkje fall saman, Larsen såg klårare enn dei fleste i samtida at dei tallause variantane i talen kunne forast
attende til eit avgrensa tal einingar, med ein viss «slingringsmon» i uttalen.
Han er her inne på tankar som fonologane seinare har forma nwrmare ut og
grunngjeve (jfr. Sognemålene s. 9 ff). Larsen hadde ög auga for kva dei
målgeografiske tilhova hadde å seia, og sxrleg i bymålsmonografiane syner
han sans for dei sosiale skiljelinene i målet og for generasjonsskilnaden.
Såleis var Larsen på fleire måtar framom si tid. Alt fram mot våre dagar
har «Lydlwren i den solorske Dialekt» vore monster for målforeutgreiingar.
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Dette har så å seia vore bibelen for den norske dialektologskulen, som Amund
B. Larsen må reknast for grunnleggjaren av. Storste veikskapen ved denne

skulen er, at den har lagt så einsidig vekt på lydlwra, slik at andre sider ved
målet har vorte forsomde. Den sterke interessa for eldre språktilstand har
ög i nokon mon kome i vegen for uttomande skildring av notidsmålet.
Ein som tidleg såg desse veilene, var Moltke Moe, vår fyrste professor i
«Norsk Folkesprog og Folketraditioner» (1886-1899). Då Larsen disputerte
på «Lydlwren i den solorske Dialekt», sa Moltke Moe i sin opposisjon: «Jeg
må bare fra mit standpunkt beklage at vi ikke har fåt et lige så omfattende
og indtrxngende arbeide over de andre sider af sproglivet». Og i sine forelesningar seier Moe at ein bor halde seg til «vort folkesprog som det er, ikke
slig det har vxret». Moe var fyrst og fremst folkemixmegranskar og har ikkje
gjort noko nemnande med norsk målforegransking. Den undervisningsplikt
han hadde hatt i norsk folkemål, vart i 1899 fort over til eit nyskipa professorat i «landsmål og dets dialekter».
Om innehavaren av dette professoratet, Marius Hxgstad, kan ein nok
seia at han var meir interesåert i dei gammalnorske enn i dei nynorske målfora, og det meste og viktigaste av hans vitskaplege produksjon handlar om
gammalnorske målfore. 33' 34 Det som då fyrst og fremst interesserer han i dei
nynorske mälfora, er dei gammalnorske målforesaermerke han finna att, som
t.d. vokalharmonien i Stodmålet.38 Meir enn Amund B. Larsen sjolv verkeleggjer Heegstad Larsens ord om å bruke «oldnorskens levninger» i målfora til
å klårleggje eldre språktilstandar. Men omvendt har han då gjeve oss betre
historisk kunnskap til forståing av dei ny-norske målfora.
Sigurd Kolsrud vart Heegstads ettermann i 1923; embetet hadde alt i 1916
skift namn til professorat i nordisk målvitskap. Kolsrud la ög i si målgransking hovudvekta på å klårleggje den historiske framvoksteren, og han valde
språkhistoriske emne for sine fyrste vitskaplege arbeid. Han var ög medutgjevar av manuskript etter Marius Heegstad, og elles har han gjeve ut fleire
eldre nynorske ordsamlingar. Dei nynorske målfora ser han fyrst og fremst
frå ein historisk synsstad; men han legg dessutan sterk vekt på den målgeografiske samanhengen. Det er tydeleg at han har lxrt mykje av Amund B.
Larsen. Dej målfora Sigurd Kolsrud hadde fyrstehandskjennskap til og
personleg granska, var mest Austlands-mål. Her er sxrleg nemnande «Romeriksmålet»38 og «Målet i Oysterdalane og Solorbygdene>>.37 Dessutan gav han
ut eit oversyn over norske målfore, «Nynorsken i sine målfore» (1951).38
Norsk Målforearkiv vart skipa i 1935 etter opptak av Sigurd Kolsrud, og
han var styrar der til han cloydde. Her gav han ut «Skrifter frå Norsk Målforearkiv» som omfattar somme nye må1foreutgreiingar38, men dei fleste er
eldre ordsamlingar som er nemnde ovanfor (2), Kolsrud planla og forte tilsyn med arbeidet på «Norsk dialektatlas», og for dette sette han i gang eit
synopsisverk over norske målfore, stort sett etter den planen Larsen hadde
lagt fram 1910 (jfr 32).
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Bergens museum som vart grunnlagt i 1825 av stiftamtmann Christie, fekk
universitetsstatus i 1948, men alt i 1918 vart der skipa eit professorat i vestnorsk målforegransking, og innehavaren av dette embetet vart styrar av ej
folkeminnesamling, som g samla inn stadnamn og anna målforetilfang.
Den fyrste professoren i vestnorsk målforegransking var Torleiv Hannaas.
Vi har funne han som utgjevar av eldre bygdemålsskrifter (1, 2, 5, 10). Han
har ög skrive om «Sffitesdals-målet»4° og «Vestegde-målet»". Hannaas' ettermann i embetet var Gustav Indrebo. Han var norron-filolog, språkhistorikar
og stadnamngranskar, men han har ög gjeve ut eldre vestnorske bygdemålsskrifter (11, 14) og eit utsyn over «Sognamålet».42 Den siste professoren i
vestnorsk målforegransking var Olai Skulerud. Han var fyrst og fremst
målforegranskar, men sine viktigaste arbeid hadde han skrive for han vart
professor, og dej handlar om austnorske målfore og mest om målfora i Telemark, swrleg i Tinn herad 43-46.
Professoratet i vestnorsk målforegransking vart i 1951 omgjort tul professorat i nordisk målvitskap, men innehavaren av dette embetet administrerer framleis innsamlinga av målforetilfang. Den fyrste innehavaren av
dette professoratet var Mikjel Sorlie. Han har bl. a. skrive om sitt eige målfore, Hedalsmålet i Valdres" og om Bergens eldste bymål". Den noverande
innehavaren av embetet, Per Thorson, har seerleg skrive om målf era i Ryfylke".
Noko nytt i norsk målforegransking var Hallfrid Christiansens doktoravhandling, «Gimsoy-målet, fonologi og orddannelse»5°. Som tittelen tyder på,
var der gjennomfort fonemisk analyse etter monster av Pragskulen. Det
same gjeld delvis hennar oversynsarbeid om norske må1fore51. Hallfrid Christiansen ser på målfora både frå synkronisk og diakronisk synsstad. Ej reint
synkronisk skildring av fonemsystemet i Trondheims bymål har Arne Vanvik
nyleg gjeve52.
Like tul det siste er det interessa for lydlxra som har dominert norsk målforegransking. Dei fleste utgreiingane handlar om lydverket i dei einskilde
målf era, oftast frå historisk synsstad. Arbeidet fylgjer i stor mon det programmet Johan Storm sette opp, og har Amund B. Larsens målforeutgreiingar tul monster. Eit beinveges framhald av Larsens utgreiingar om
trondermål er Jorgen Reitans arbeid om «Aalens maalfore»53, «Tynsetmålet»54 og »Rorosmålet»55. Og vi merkar samanheng med «Lydlwrren i den solorske Dialekt» i monografiar som Skuleruds Tinnsmålet" og Ingeborg
Hoffs Skjetvemålet", Numeda1små1et57 o. fl.
Om syntaks er det små sffirskilde utgreiingar for Tromso bymål av Ragnvald Iversen59, Stavanger bymål av Martin Svendsen59 og Kristiansands bymål av Arnulf Johnsen69. Enes er det mest berre få og spreidde opplysningar om syntaks å finne i målforeutgreiingane.
Litt meir er det om formlaere, men oftast er det stutte og skjematiske
oversyn som tillegg tul lydleera. Spesialutgreiingar om morfologiske emne er
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få. Det fyrste storre arbeidet av dette slaget er «R-boygning, etterroknader
i norsk formlxre»61 av Olav T. Beito, og av same forfattar «Genusskifte i nynorsk»62 , dessutan er å nemne Kjell Venås: «Sterke verb i norske målfore»63.
Som for nemnt vart Norsk Målforearkiv skipa i 1935. Til å byrja med var
det ikkje stort anna enn Amund B. Larsens bibliotek og målforeoppskrifter,
og det vanta både lokale og personale. Samlingane vart lagra i eit kjellarrom
under den gamle regjeringsbygningen; i 1943 fekk arkivet eit lite rom på
Universitetsbiblioteket, der det vart verande i 8 år, til vi fekk våre noverande rom på Blindern. Loyving til sin fyrste tenestemann fekk arkivet i
1939; det var Olai Skulerud, som sidan vart etterfylgd av Ingeborg Hoff. Vi
har no ein fyrstearkivar, ein amanuensis, ein vitskapleg assistent, ein kartteiknar og ei kontordame. Men over heile landet har vi eit nett av friviljuge
medarbeidarar, lffirarar, studentar og andre interesserte. Desse fyller ut
sporjelister, samlar leksikalsk tilfang, og er kontaktmenn for våre folk frå
arkivet, når dei er ute på samlarferder. Norsk Målforearkiv samarbeider med
Universitetet i Bergen og Lxrarhogskulen i Trondheim om innsamling av
målforetilfang. Vi har ög eit nxrt samarbeid med det nynorske ordbokverket, som i lang tid har drive innsamling av leksikalsk tilfang frå målfora,
og vi driv no mykje med kopiering av målforetilfang, som har interesse for
fleire av dej nemnde institusjonane. Dej to storste arbeidsoppgåvene som
vi er opptekne av, er målforeatlaset og innsamling av leksikalsk tilfang til
ej målforeordbok.
I dette historiske utsynet har eg nemnt mange namn, mange fleire kunne
ha vore nemnde, og somme einskildpersonar har gjort ein stor innsats. Men
norsk målforegransking har lenge sakna institusjon.ar som kunne drive organisert, kontinuerleg arbeid. Og no, då vi etter kvart har fått slike institusjonar, er vårt storste problem å skaffe nok pengar til arbeidet. Her ligg vi enno
langt etter våre granneland.
Bibliografiske noter
Christen Jensen: Den Norske Dictionarium eller Glosebog. Kbh. 1646. Nye utgåver:
Kra. 1915 AT/ T. Hannaas. Bergen 1953 v/ P. Thorson.
Frå slutten av 1600-talet: Ordsamling frå Robyggjelaget. Utg. v/ T. Hannaas. 1911.
Jonas Ramus: Ordsamling frå Norderhov. 1698.
Thomas Bloch: Glossemata Tellemarchia. Fyresdal 1698.
Jacob Laugesen Bork: Ordsamling fraa Bo i Vesteraalen 1698.
Jacob Hasch: Norsk Ordsamling. Stavanger 1698.
Skrifter frå Norsk Målforearkiv ved Sigurd Kolsrud, nr. 6-9. 1956-1957.
1743. Sjå Reidar Djupedal: Den store innsamlinga av topografisk, historisk og
språkleg tilfang ved embetsmennene. 1743. (Mimen» bd. X s. 289-330, 337-362,
442-485).
Erik Pontoppidan: Glossarium Norvagicum. 1749.
Knud Leems Norske Maalsamlingar. Utg. v/ T. Hannaas. 1929.
H. F. Hiorthoy: Physisk og Ekonomisk Beskrivelse over Gudbrandsdalens Provstie. 1785.

Norsk rnedforegransking

157

Hans Strom: Physisk og Oekonomisk Beskrivelse over Fogderiet Sondmor. Sort,
1762-1766.
Hans Jacob Wille: Norsk Ordbog indeholdene en samling af Norske Ord som ister
bruges i Sillejord. Ms. fra ca. 1780 i Vid.selsk. Trondheim.
J. N. Wilse: Norsk Ordbog eller Samling af Norske Ord i SEM' de som bruges i Egnen
af Spydeberg og viidere paa den Ostre-kant af Norge. 1780.
Maalltere og ordtoke fraa Vest-Agder. Utg. AT/ T. Hannaas. 1911.
Marcus Schnabel: Prove paa hvorvidt det gamle Norske Sprog endnu er til udi det
hardangerske Bondemaal. Vid.selsk. i Trondheim 1784.
Jfr. M. Schnabels ordsamlingar frå FIardanger 1774-1776. Utg. v/ Gustav Indrebo
i «Nokre eldre vestnorske bygdemaalsskrifter» 1933.
Norske Ordsamlingar til Videnskabernes Selskabs Danske Ordbog 1810-1812.
Skrifter fraa Norsk Maalforearkiv X. 1957. Utg. y/ S. Kolsrud.
Laurents Hallager: Norsk Ordsamling el. Prove af Norske Ord og Talemaader. 1802.
W. F. K. Christie: Norsk Dialect-lexicon. Utg. vi Gustav Inclrebo. 1937.
Ivar Aasen: Om vort Skriftsprog. Skrifter i Samling III, 7-11. 1911-1912.
Ivar Aasen: Det norske Folkesprogs Grammatik. 1848.
Ivar Aasen Ordbog over det norske Folkesprog. 1850.
Ivar Aasen: Norsk Grammatik. 1864.
Ivar Aasen: Norsk Ordbog. 1873.
Hans Ross: Norsk Ordbog, Tillng til «Norsk Ordbog af Ivar Aasen». 1895.
Hans Roas: Norske Bygdemaal. 1905-1909.
Johan Storm: Norsk Lydskrift med Omrids af Fonetikken. «Norvegia 1884 og 1908.
Amund B. Larsen: Oplysningar om Dialekter i Selbu og Guldalen. Kgl.no.Vid.
Selsk.Skr.Tr. 1881.
Amund B. Larsen: Oversigt over de trondhjemske Dialekters Sltegtskabsforhold.
Kgl.no.Vid.Selsk.Skr. Tr. 1884.
Amund B. Larsen: Oversigtskart over visse dialektfmnomenes udbredelse i Kristiansands stift. Vid.selsk. Forhandl. 1896.
Amund B. Larsen: Lydlteren i den solorske Dialekt, ister i dens forhold til Oldsproget. Vid.selsk.Skr. 1894.
Amund B. Larsen: Oversigt over de norske bygdemaal. 1897.
Amund B. Larsen: Kristiania Bymål. 1907.
Amund B. Larsen og Gerhard Stoltz: Bergens Bymål. 1911-1912.
M. Berntsen og Amund B. Larsen: Stavanger Bymål. 1925.
Amund B. Larsen: Sognemålene. Vid.akad.skr. 1926.
Amund B. Larsen: Om en samlet fremstilling av alle Norges bygdemaal. Maal og
Minne 1910, s. 109-115.
Marius Htegstad: Gamalt Trondermaal. Vid.selsk.Skr. 1899.
Marius Elgstad: Vestnorske Maalfore fyre 1350. I Nordvestlandsk. Vid.selsk.Skr.
1908. II Sudvestlandsk 1. Vid.selsk.Skr. 1915. 2. Vid.selsk. Skr. 1916 og 1917.
Tillegg 1935.
Marius Htegstad: Vokalharmoni i Stodmaalet. «Norvegia» 1908, s. 132-141.
Sigurd Kolsrud: Romeriksmålet (Norske Bygder). 1934.
Sigurd Kolsrud: Målet i Oysterdalane og Solorbygdene (Norske Bygder). 1942.
Sigurd Kolsrud: Nynorsken i sine målfore. 1951.
Skrifter frå Norsk Målforearkiv y/ Sigurd Kolsrud.
1. Reidar Myhre: Iddemålet. Vokalismen. 1952.
III. Halvor Dalene: Solumsmålet. Lydverket. 1953.
XIII. Olaf Olssen: Bronnoymålet. Lydverket. 1958. Jfr. ovanfor 2.
Torleiv Hannaas: Stetesdals-målet (Norske Bygder). 1921.

158 Olav T. Beito
Torleiv Hannaas: Vestegde-målet (Norske Bygder). 1925.
Gustav Indrebe: Sognamålet (Norske Bygder). 1937.
Olai Skulerud: Telemaalet i Umriss. 1918.
Olai Skulerud: Tinnsmaalet I 1922, II 1938.
Olai Skulerud: Utsyn over målet i Norderhov. (Ringerike). 1926.
Olai Skulerud: Utsyn over målferet i Ådal. (Ringerike). (Festskrift tul Hjalmar
Falk). 1927.
Mikjel Serlie: Hedalsmålet. 1943.
Mikjel Sorlie: Bergens eldste bymål. 1950.
Per Thorson: Målet i Nordaust Ryfylke. 1929.
Hallfrid Christiansen: Gimsoy-målet. 1933.
Hallfrid Christiansen: Norske dialekter. 1946-1948.
Arne Vanvik: A phonetic-phonemic analysis of the Dialect of Trondheim. 1966.
Jergen Reitan: Aalens maalfore. 1906.
Jorgen Reitan: Tynsetmålet. 1926.
Jergen Reitan: Rerosmålet. 1932.
Ingeborg Hoff: Skjetvemålet. 1946.
Ingeborg Hoff: Numedalsmålet. 1949.
Ragnvald 'versen: Syntaksen i Tromse bymaal. 1918.
Martin Svendsen: Syntaksen i Stavanger bymål. 1931.
Arnulf Johnsen: Syntaksen i Kristiansands bymål. 1962.
Olav T. Beito: R-beygning, etterrelmader i norsk formlsere. 1942.
Olav T. Beito: Genusskifte i nynorsk. 1954.
Kjell Venås: Sterke verb i norske målfere. 1967.

Zusammenfassung
Die orsten Anfänge einer norwegischen Mundartforschung sind einige Wörtersammlungen und grammatische Darstellungen einzelner Mundarten (sieh Noten 1-14). Die meisten Wörtersammlungen hängen direkt oder indirekt mit
Einsammlungen för dänische Wörterbilcher oder för topographische Werke zusammen. Aber sehon in der ältesten Wörtersammlung ist ein sprachlicher Patriotismus spörbar, der sich später, besonders nach 1814, stärker geltend macht,
und Aasens Werke (16-19) sind nicht nur för unsere wissenschaftliche Mundartforschung, sondem auch fiir die neunorwegische Schriftsprache grundlegend.
Die lexikalische Arbeit Aasens wurde von Hans Rosa fortgesetzt (20), der auch
ein Sammelwerk fiber die verschiedenen Mundarten geschrieben hat (21), wo er
Storms Lautsehrift (22) benutzt und wie ebenfalls A. B. Larsen besonders die
Lautentwicklung vom Altnorwegischen her beachtet. Larsen hat nicht nur die
Mundarten verschiedener Gegenden beschrieben (23-27); er ist auch för die
Erforschung der städtischen Sprachen bahnbrechend geworden; seine Werke
(23-32) haben Schule gemacht und sind bis auf unsere Tage vorbildlich. Am
Anfang der dreissiger Jahre finden wir auch Monographien mit phonematischer
Analyse nach dem Vorbild der Prager Schule (50), und später kommen einzelne
synchronische Mundartbeschreibungen (52). Die norwegische Mundartforschung
hat sich besonders mit der Lautlehre beschäftigt, und Arbeiten ilber MorpholDgie
und Syntax sind nicht zahlreich (58-63). Viele Einzelpersonen haben bedeutende
Beiträge zur norwegischen Mundartforschung gelief ert; aber Institutionen, die
eine organisierte Arbeit kontinuierlich betreiben können, sind spät errichtet und
arbeiten noch mit unzulängliehen Mitteln.

Två leknamn
Dra gränja och Kurra gömma
Av Julius Ejdestam

Bland de gamla svenska idrottslekarna finns en, som utföres på följande sätt.
Två personer ligger, vända mot varandra, på knä med händerna stödda mot
golvet. I munnen håller de på mitten i vågrätt läge var sin käpp. Om bägges
nackar ligger en och samma repslinga på sådant sätt att repet löper under
käpparnas ändar. De tävlande, som således är hopkopplade medelst repet,
försöker att, krypande bakåt, dra motståndaren med sig. Leken är mycket
påfrestande för såväl munnen och käkpartiet som nacken.
De beskrivningar, S3111 finns av denna lek, är förhållandevis få. I en uppteckning från Malung i Dalarna meddelas: »Leken dra gränja utföres här på
följande sätt. De båda deltagarna ställa sig på alla fyra, vända emot varandra. Kring deras nackar lägges en repstump, som är hopknuten till en
slinga. I munnen ha de tävlande var sin pinne, och under ändarna på dessa
pinnar löper repet. De båda tävlande krypa nu baklänges och söka draga
varandra med sig» (ULMA 2715, s. 12 f.).
Under namnet draga blistra (drägä bleisträ) anföres samma lek från Gotland: »Tvenne gossar lägga sig ner på marken på händerna och vända med
ansigtet mot sig, och hafva en 1/2 alns lång pinne i munnen som räcker ut
framför begge mundgiporna. Nu lägger man en kort hopbunden töm eller
tvenne strumpeband öfver nacken på de begge kämpande, men så att det
går under pinnen i munnen och sålunda ej kan slira öfver hufvudet. — Nu
börjar täflingen: begge söka att krypa baklänges och draga kamraten med
sig; men denne stretar mot allt hvad han kan, träder fingrarna ned i grästorfvan för att hålla mot och gör nacken styf. Slutligen måste den ene följa
med den andre, som då har vunnit spelet» (Svenska lekar 1. Gotländska lekar
samlade av P. A. Säve, utgivna av Herbert Gustavson, nr 47).
Från Gotland uppges även dräga bläistrur. Betydelsen av blistra är 'falsk
lycka eller utlöpande knut.'1
Samma lek beskrives från Grangärde i Dalarna, dock utan angivande av
1 Gotländsk

ordbok på grundval av C. och P. A. Säves samlingar.
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benämning (ULMA 11483, s. 19). I Boda i samma landskap kunde dra
gränja utföras dels med rep om nacken men utan pinne i munnen, dels i
stående ställning med rep om nacken och pinne i munnen samt dels och
vanligast i fyrfotaställning, varvid de tävlande, som var vända mot varandra, i munnen hade pinnar, vilkas ändar var förenade med rep (ULMA
2551, s. 9 f.). I en annan källa från samma ort beskrives emellertid endast
den form, som här inledningsvis har angivits (NM utan acc.nr ). Från Boda
meddelas vidare: »När till ex. i forna tider en skomakare skulle becksömma
en tjock näverbotten, brukade han säga: nu blir det till gränja och draga.
Eller vid ett annat ansträngande arbete, då krafterna knappast räckte till,
kunde det heta: gränja bra, så går det» (ULMA 2551, s. 9). — Verbet gränja
är här liktydigt med »grina».
Denna lek går i Lillhärdal i Härjedalen under namnet grinvarg (ULMA
5040, s. 288). Dra gränja kallades i österlövsta i Uppland »en sorts lek jämförlig med tämja stutar» (ULMA 303 :636 b), och i Östervåla i samma landskap fanns en lek, vari »de tävlande voro vända från varandra och hade tömslingan i munnen som betsel» (ULMA 2999, s. 25). Dra dälagrenjen (dala-)
var i Alfta, Hälsingland, namn på en lek, som eljest kallades »dra oxe».'
Namnet dra gränja är belagt i Västerfärnebo, Västmanland, men beskrivning saknas (ULMA 881:5 1:258 a).
I Askers socken i Närke drog man grägna med käppar, vilkas ändar var
förenade med snören. Deltagarna var vända från varandra (ULMA 1914:3,
s. 33). I Hedesunda, Gästrikland, utfördes dra gränja dels utan käpp men med
snöre om nacken, dels så att de lekande bet var i sin ände av ett snöre eller
en käpp (ULMA 17436, s. 32 ff.).
Spänta gränja beskrives från Årsunda i Gästrikland på detta sätt: »En
person ställde sig fyrfota på golvet (på knäna, stödd av händerna). Ovanpå
honom lade sig två stycken rygg mot rygg; de hade ett rep i munnen med en
pinne (dvs. kavel vid vars ändar ett rep var fäst för att ej skada munnen).
De skulle nu av alla krafter dra åt var sitt håll» (ULMA 5057, s. 14).
Från Rengsjö i Hälsingland föreligger beskrivningen av en lek, vars namn
erinrar om det från Härjedalen tidigare nämnda grinvarg. Utförandet avviker från det för dra gränja normala — dock har en käpp använts. Det är
möjligt att upptecknaren har missuppfattat sagesmannens skildring: »Dra
flinvarg. Två personer satte sig på golvet och beto åt var sin ända av en
pinne, vilken var fäst vid en rem, som gick runt halsen. Den, som följde
med, han tappade» (ULMA 2671:2).
I Skåne har leken förekommit under namnet grina spedor.2
I Åkers härad i Södermanland utfördes leken enligt Gustaf Ericsson på
följande sätt: »Dra grägna. Ett långt tåg, tömmar eller snöre sammanknytes
1 Se
2

t. ex. Nordisk kultur XXIV, s. 25.
Tillhagen-Dencker, Svenska folklekar och danser 1, s. 127.
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med båda ändarna. Tvenne personer taga var sin stark pinne i munnen horisontellt så att båda ändarna sträcka sig ungefär 6 tum utom mungiporna.
Tågöglorna häktas bak på bådas halsar, och fortsättningen av tåget tages
en del på vardera sidan om munnen under pinnens ändar på vardera. Så
stå de emot varandra och gå baklänges för att draga varandra. — Härvid
grägnas och grinas betydligt, och det gäller att ha styva senor bak i halsen
samt styva tänder att fasthålla pinnarna» (ULMA 347:66, s. 23).
Leken finns också i Danmark: »At gloes Kat. To Karle, hver med en Kjap
i Munden, inger sig fladt ned på Jorden på Mayen med Hovedeme imod
hinanden. Der speendes en Rem, som de har om Nakkeme, og som går
nedenunder Kjappene. Det gjalder nu om, at den ene kan rykke den anden
til sig, idet han altså skyder sig tilbage, ved Hjalp av Remmen der strammes så meget som mulig. Den, der har den starkeste Nakke, kan selvfolgelig
gjore det. Handerne sattes på Jorden, og med dem stritter de imod gjensklig» (E. T. Kristensen, Danske Börnerim etc., nr 3631). — Bland en del
andra namn nämnes även at grinne ad Rwve n.
Av det material, som hittills har framlagts, bör man kunna dra slutsatsen
att uttrycket dra gränja betecknar den lek, som utmärkes av att de tävlande
ligger på händer och knän, vända mot varandra, samt är försedda med käpp
i munnen och rep om nacken. I flertalet av de här ovan redovisade fallen,
då annan lekform beskrivits under detta namn, kan det antagas att denna
härleder sig från den förra. Samtliga belägg på att benämningen dra gränja
har betecknat leken med käpp och rep härrör från Svealand och södra Norrland.
Emellertid visar det sig att på ett västligt område i Götaland och Svealand beteckningar, som går tillbaka på eller är besläktade med dra gränja,
avser en lek, vilken också har framskymtat ovan och vari deltagarna har
rep om nacken men ingen käpp i munnen. Tävlingen är alltså endast ett
styrkeprov för nacken. Belägg härpå finns bl. a. i Värmland från Frykerud
(ULMA 2531:3, s. 8, och 2740:4, s. 18: dra gräng samt 2370:4, s. 17: dra
grin), Glava (IFGH 3613, s. 41: drog gränne), Grums (IFGH 1226, s. 7: drog
gränne), Högerud (IFGH 3680, s. 5 och 17: dra gränne), Lekvattnet (IFGH
1542, s. 12: dra gräng), Nor (IFGH 4030, s. 36: dra gränna) och Rämen (IFGH
3788, s. 39: dra gräng), i Västergötland från Brunn (IFGH 4147, s. 9: drog
grina) och Starrkärr (IFGH 750, s. 12: dra grenne) samt i Halland från Getinge
(IFGH 3110, s. 24: dra grine).
Även i litteraturen har denna lek utan användning av käpp gått under
namnet dra gränja.'
Det torde vara riktigt att betrakta de västsvenska beteckningarna (dra
gränne osv.) som sekundära i förhållande till dra gränja.
Leknamnet dra gränja är belagt i olika former alltifrån tiden omkring
1 T.

ex. Johan Götlind i Nordisk kultur XXIV, s. 22 och 24. Tillhagen-Dencker a. a.
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16001, men vi får därav ingen ledning för tolkningen av ordet gränja. SAOB
säger att detta är av »ovisst ursprung». Noreen menar att detsamma synes
motsvara ett norskt dialektord grenja 'Txppe, Stykke tyndt og grovt Ted'
(Aasen)2. Något fog för en dylik tydning torde dock icke förefinnas, i synnerhet som det inte i något fall har kunnat påvisas att en »grenja» av ifrågavarande slag har använts i denna lek. Något annat substantiv gränja har
jag icke lyckats finna, med undantag för ett dylikt med betydelsen 'gnällig
flicka' på Sollerön i Dalarna (Ordbok över folkmålen i övre Dalarna, mns.
i Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala). I Säves ordbok finns ett
gräjnä, riksspr. »grina», betydande 'ansiktet, fluren, grinan.' Dessa båda
bildningar ger dock ingen förklaring till leknamnet.
Däremot finns i åtskilliga dialekter, såsom även här ovan har framgått,
ett verb gränja (och därmed besläktade former), i stort sett synonymt med
verbet grina. I Gustaf Ericssons ordlista ur Åkers och österrekarne härads
folkspråk anföres grägna i följande betydelser: 1) lipa, grina, göra fula miner:
hästen grägnär illa; 2) lipa, gråta, smågråta; 3) skratta på ett fult, opassande
sätt. Och från t. ex. Dalarna antecknas (enligt nyss angivna ordbok) gränja
i betydelserna: 1) gråta högljutt, kinka, smågrina, vara grinig, skria, gråta
(om barn); 2) grina, förvrida anletsdragen, förvrida ansiktet till gråt, grina
illa; 3) visa tänderna (om hund), draga läpparna tillbaka och lägga öronen
bakåt (om häst); 4) skratta. Söderwall har gränia, grännia, gränna: 1) ryta,
tjuta; 2) under tjut gnissla med eller visa (tänderna), grina.
Det är tydligt att verbet gränja mycket väl kan användas för att beteckna
det »grin», som uppstår, då man drar gränja med en käpp i munnen. Enär
ett acceptabelt substantiv gränja i detta fall saknas, är det nödvändigt att
undersöka om icke leknamnets gränja likväl ursprungligen är ett verb. En
sådan förklaring är antagbar dock endast om det kan göras sannolikt att
mellan dra och gränja har funnits konjunktionen och. Dra gränja skulle i så
fall genom konjunktionens bortfall ha uppstått ur ett dra och gränja — med
betydelsen 'dra och grina' (med munnen).
Det finns ett annat leknamn, som synes vara — och har antagits vara —
uppbyggt på samma sätt, dvs, med verb jämte feminint substantiv, som
dra gränja. Det är klura gömma. Dessa båda namn användes likväl på olika
vis, såtillvida som gränja nyttjas som objekt till dra (man drar gränja), medan kurra gömma (kurragömma) i sin helhet har objekts ställning (man leker
kurra gömma). För denna undersökning spelar den skillnaden emellertid
ingen roll.
Om leknamnet kurra gömma anför Hellquist i sin etymologiska ordbok:
»kurra el. kura i uttr. k gömma, Lind 1749: kura gjöme, Sahlstedt 1773: kura
i göma, 1796: kurra gömma; i ä. tid även kurra bo och gömma (jfr sv. dial.
1 SAOB,

art. gränja, och korr: not s. 164.
Samlade dikter av Gunno Eurelius Dahlstierna utg. av Erik Noreen, första delen,
s. 76 (i Sv. förf. utg. av Sv. vitterhetssamf. VII).
2

Två le1cnamn 163
kurra-bo-gömma Ögtl., Nke), el. blott kurra bo (till sbst. bo). Säkerl. är det
hos Sahlstedt förekommande kura i gärna den ursprungliga formen, till f sv.
gärna, gömställe, sv. gömma. Det i dial. även uppträdande kur(r)a gömme
hör till ä. sv. gömme n. el. har kanske i vissa trakter uppstått ur fsv. gömo,
oblik kasus till gärna.»
Hellquists åsikt — liksom även SAOB:s, se art. kurragömma — att ursprungsformen till kurragömma skulle vara kura (kurra) i göma (Sahlstedt)
måste vara oriktig redan av det skälet att man inte kurrade i en »gömma»
(gömställe). Man kurrade i boet, såsom fortfarande sker i denna lek. Benämningen kurra (i) bo —varav kribo, se nedan — bekräftar detta. (Man kan
ju med utgångspunkt i kribo spekulera över om ett äldre kurra i gömma inte
borde ha givit ett kurri gömma i stället för kurragömma.) En deltagare kurrade, de andra gömde sig på olika platser. Det fanns ett bestämt »bo» men
ingen bestämd »gömma». För den, som kurrade i boet, gällde det att efter
visst dröjsmål, vanligen sedan han räknat till ett bestämt tal, söka rätt på
dem, som gömt sig, samt att, så snart han funnit någon, före denne rusa till
boet och där spotta eller dunka i en vägg. Med denna lekens form som utgångspunkt står det klart att det av Hellquist anförda namnet kurra bo och
gömma icke innehåller substantivet gömma utan det likalydande verbet. Det
av samme författare nämnda kur(r)a gömme är utan tvivel sekundärt och
innehåller substantivet — se liknande exempel nedan.
Denna gömlek har många namn. I Skåne, södra Småland, Blekinge, Halland och Bohuslän, alltså till övervägande delen de forna danska landskapen,
kallas den leka gömme. I Småland, Västergötland och Östergötland heter
den kribo, grebo — av ett äldre kurra i bo. Spotta knut är belagt i Västergötland och Värmland, i det förra landskapet även spotta hånken,. Från Södermanland, Uppland och Västmanland antecknas kurra gömma och kurra bo
gömma. I Dalarna och Norrland är kurra gömma det vanligaste. Landet
delas således, när det är fråga om de mest brukade namnen, i tre områden:
ett syd- och sydvästsvenskt med leka gömme, ett nordgötiskt med kribo
och ett svealändskt-norrländskt med kurra gömma, i de sydligare delarna
därav även kurra bo gömma.
Om gömma i kurra gömma är verbets infinitiv, måste en äldre form kurra
och gömma — eller hellre kurra och gömma sig eller kurra och gömmas (ref 1.) —
förutsättas. Estlandsordboken (mns. i Landsmåls- och folkminnesarkivet i
Uppsala) har som namn på denna lek blundas och gömmas från Nuckö, och
från Odinsholm gömmas och läggas. Här finns alltså både konjunktionen och
den reflexiva formen.
Men det föreligger också direkta motsvarigheter till kurra och gömma och
till kurra gömma, och i dessa fall är det fullt klart att gömma är verb. I
Glömminge på Öland heter leken räkna och gömma (ULMA 270:5). I Mora
i Dalarna kallas den blunda gömma, ett uttryck som knappast kan förklaras
på annat sätt än som uppkommet ur ett blunda och gömma. Från Gotland
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anför Säve i det tidigare här citerade arbetet om gotländska lekar täljagömma, vilket väl förutsätter ett äldre tälja och gömma. Den rimligaste förklaringen till namnformen kurra gömma torde i enlighet härmed vara att
den har uppstått ur ett tidigare kurra och gömma.
Man har, såsom här har visats, antagit att gömma i kurra gömma och
gränja i dra gränja har varit feminina substantiv. Beträffande det första
fallet är antagandet uppenbarligen oriktigt, emedan sammanställningen av
kurra och gömma under sådan förutsättning inte är möjlig. Det andra antagandet bygger på en hypotes om ett feminint substantiv gränja, som inte
har kunnat beläggas. Men om det kan göras sannolikt att kurra gömma går
tillbaka på ett äldre kurra och gömma, så styrker detta åsikten att dra
gränja har uppkommit av ett tidigare dra och gränja. Detta namn har då betecknat den lek, som utmärkes av att deltagarna har var sin käpp i munnen
och rep om nacken. Uttrycket dra och gränja täcker precis vad som sker i
leken. Att denna på sina håll har fått namn efter grinandet framgår också
av de ovan anförda benämningarna »flinvarg» och »grinvarg» liksom även
av det danska namnet »grinne ad Raeven»,
Centralområdet för dra gränja har i sen tid varit vissa mellansvenska
landskap. Där har både leken och namnet bevarats. I andra trakter har
namnet i förvanskad form använts om en annan, närbesläktad lek. Så kan
det västsvenska dra gränne vara en sekundär namnform, bildad analogt
med kulta kiste, leka gömme, nöta gunne, tränga korve osv.
Korr.-not: Enligt uppgift av doc. M. Eriksson finns leken "draga gränja" avbildad
på uppländska kyrkomålningar från medelt. och 1500-t., t.ex. i Tensta, dat. 1437
(Cornell-Wallin, Joh. Rosenrod, 1962, s. 63) och i Harg, dat. 1514 (Cornell-Wallin,
Tierpsskolans mästare, 1965, s. 92-93). På språkbandet till sistnämnda kan läsas:
dragha gränia

Resume
Dans la litthrature dtymologique, par ex. chez E. Hellquist, le nom de jeu suedois
kur(r)a gömma `jouer å cache-cache' est interprete comme un ancien kura i
gömme avec le substantif göme—gömo (forme obl. de göma) comme derniåre partie
du mot. Comme parallåle ä ce nom de jeu M. Ejdestam en presenta un autre, dra
gränja d'un jeu °ii deux personnes agenouillhes la corde au cou et un baton dans

la bouche essayent de se battre en tirant chacun de son cöte, un jeu qui fait
souvent faire des grimaces (»grina illa») aux joueurs. Le verba gränja est syn.
de grina et ne peut pas s'analyser comme subst. L'auteur voit å la place dans les
deux noms kurra gömma et dra gränja deux verbes relies par och (et), c.å.d. les
plus ancien kurra och gömma, draga och gränja.

Johan Eriksson Tenn
En hembygdsvårdare i vår hågkomst

En svår förlust drabbade den övredalska hembygdsvården och folklivsforskningen, när hemmansägaren Johan Eriksson Tenn i Evertsbergs by i Älvdalen
helt hastigt gick ur tiden den 5 juli 1967 vid en ålder av 72 år. Själv en
minnesgod man skall han alltid med tacksamhet minnas av oss.
Johan Tenn hörde till de fridsamma män i sin by, kring vilka föga buller och
gny råder. Likväl kom han att vid sidan av sitt lantbruks dryga vardagsmöda
förvärva en rik och mångsidig kännedom om sin födelsebygds arbetsliv, traditioner och språk. Få kände Evertbergs kappellagsby så levande och djupt som
han till såväl forntid som samtid. Genom sin minnesgodhet, ljusa livssyn och
stillsamma humor, sin alltid lika beredvilliga hjälpsamhet och forskarhåg vann
han många vänner både inom och långt utanför den egna bygden. Och för den
gästande forskaren blev han en utomordentlig kontaktman och meddelare,
varom hans många uppteckningar för Elfdalens hembygdsförening och Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala bär lysande vittnesbörd. Som Evertsbergs kappellags ombud i hembygdsföreningen kom han att göra socknen oersättliga tjänster. Han tillhörde hembygdsföreningens ledning och skrev flera
artiklar för Skansvakten av stort dokumentärt värde. Sådana artiklar grundar
sig dels på folktraditionens rika stoff efter olika sagesmäns minnen, dels på uppspårande, samvetsgrant lästa och granskade äldre handskriftliga urkunder.
Under en tid av drygt två decennier hade Landsmåls- och folkmirmesarkivet
i Uppsala förmånen att räkna Johan Tenn som medarbetare. Därunder besvarade han ett stort antal frågelistor rörande skilda sidor av arbetslivet, om laggare
och deras byggnader långt ute på skogens virkesmarker, om bygdens märkliga
bössmeder, om handlande och herrarbetare, om vallhjon och skolmästare etc.,
alla av högt värde för den samtida folklivsforskningen. Frågelistorna hade utarbetats av Lars Levander och svaren tillgodogjordes i stor utsträckning den av
honom planerade stora boken om Älvdalskt arbetsliv, av undertecknad postumt
utgiven 1953.
Ett förnämligt drag i Johan Tenns verksamhet för arkivets räkning bestod
däri, att han för svårare frågor underkastade sig mödan att besöka flera andra
och äldre minnesgoda sagesmän och kvinnor. Härigenom fördjupade han i rikt
mått sin egen kännedom och erfarenhet, vilket i sin tur stimulerade hans självständiga forskarlust. Utan stöd av arkivets frågelistor skrev han smärre uppsatser och utredningar av stort kompletterande värde. Till god hjälp kom härvid
samtidigt hans förmåga att i enkla, men instruktiva teckningar återge tekniska
detaljer, redskap, fordon och byggnader. Hans på arkivet förvarade blad och
samlingar bär för all framtid vittne om hans oförtrutna mödor och hans redbara
fo rskningsmetoder.
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Såsom ett vackert uttryck för hans varma hembygdskänsla och förtrogenhet
med traktens traditioner och minnesmärken framstår också hans aktiva medverkan vid tillkomsten av den lilla boken om Evertsbergs kapell, vilken undertecknad på uppdrag av kapellets styresmän sammanställde och utgav år 1960.
Med denna bok kunde ett av byborna länge närt önskemål uppfyllas: Genom utdrag ur tillgängliga dokument i kapellets arkiv och andra urkunder skulle en så
tillförlitlig beskrivning som möjligt lämnas över kapellet, dess tillkomst och ombyggnad samt dess inventarier och traditioner. I denna undersökning fann jag
i Johan Tenn en varm vän och ett utomordentligt stöd, utan vars existens och
hjälp måhända boken svårligen kommit till. Stort är förvisso tomrummet efter
vännen och medforskaren i Evertsbergs by. Med djupaste tacksamhet ser vi
tillbaka på hans gärning.
Stig Björklund

R esume
Johan Eriksson Term, proprietaire foncier å Evertsberg, village de l'Älvdalen,
Dal6carlie est d6c6d6 le 5 juillet 1967. Comme il connaissait parfaitement la vie
laborieuse, la langue et les traditions de son village, il fut pendant une vingtaine
d'ann6es d'une grande aide å l'Institut de dialectologie et folklore pour l'information et les notations concernant le patois. Les mat6riaux d'ordre linguistique et
pratique ont 6t6 largement utilis6s dans le livre du Dr. L. Levander «La vie laborieuse å Älvdalen» (Älvdalskt arbetsliv, 1953), entre autre de nombreux dessins
repr6sentant cliff6rents outils et constructions qui font partie des notations
d'Eriksson Tenn sur la tradition culturelle ancienne dans l'ouest de l'Älvdalen.
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Ydre-emigrationen till USA 1845-1851
Vid mina fältundersökningar i Ydre 1951-53 för min licentiatavhandling om
ydremålet hörde jag flera meddelare tala om emigranter från Ydre, som rest till
USA redan omkring 1850. Intresset för dessa hade återupplivats vid läsningen av
ett amerikabrev, som jämte kommentar införts i Ostgöta Correspondenten 23/10
1948 med anledning av Augustana-synodens 100-årsjubileum den sommaren.
Brevet är daterat »Cineinnati d. 2 september 1845» och undertecknat »Petter
Cassel». Det synes vara det första av de brev, som Peter Cassel sände till sin hembygd efter framkomsten till New York d. 11/8 1845. (Alltså tidigare än P.
Cassola brev 9/2 1846, som allmänt uppges vara det första; se t.ex. H. Nelson,
The Swedes in N. America, 1943, s 250.) överresan hade tagit jämt 8 veckor
med briggen Superb. Det publicerade brevet är en samtida avskrift av P. Cassels
brev, vilken bevarats i ett gårdsarkiv i Långebråta, Kisa sn, och ställts till tidningens förfogande av prof. Ivar Thorling, Uppsala. Enligt tidningsartikelns data
om P. Cassel, skulle han vara född i Åsbo (Og) 1790, vilken uppgift är den vanliga i såväl svenska som amerikanska publikationer, så långt jag kunnat kontrollera. (Se t. ex. G. M. Stephenson i Swed.-Amer. list. Bull. 1929; A. Widén i
STF Årsskr. 1948; S. Rönnegård, Utvandrarnas kyrka, 1961 och anförda källor
av dessa förf.) Denna uppgift om födelseorten ledde mig till en början på villospår.
När jag på hösten 1962 återupptog mina forskningar rörande ydremålet sökte
jag — i avsikt att verifiera vissa undersökningsresultat — brev och dagböcker
skrivna av ydrebor så tidigt på 1800-talet, att deras skrivvanor direkt återspeglade deras talspråk, dvs, ej påverkats av folkskolans undervisning. Jag hade
vid tidigare uppteckningar och bandinspelningar funnit att meddelare, som ej
genomgått 6-årig folkskola, talade en mer genuin dialekt. Jag fann i Ydre föga
material av värde för min undersökning, tills jag en dag kom på spåren att det i
Amerika fanns en dagbok av ydrebon Anders Petersson, som jämte en syster utvandrat från gården Sjöarp i V. Ryd 1850 och bosatt sig i Peter Cassels settlement New Sweden, Iowa. Jag sökte och erhöll ett amerikanskt forskningsanslag
från American Association of University Women. Hösten 1965 hade jag tillfälle
att excerpera verbformer ur Andrew Peterson Papers, som sedan 1940 förvaras i
Minnesota Historical Society Manuscript Department i St. Paul (signum An. P.
485). Förutom ett par brev omfattar samlingen 10 tjocka volymer i folio utgörande dagböcker och räkenskapsböcker 1854-1898, skrivna på ydremålsfärgad
svenska av ovannämnde Anders Pettersson (f. 20/10 1818 d. 31/3 1898). Då den
första bevarade dagboken av A. Pettersson påbörjas den 23 juni 1854, befinner
han sig i New Sweden, Jefferson County, Iowa, men den 4 maj 1855 lämnar han
jämte en syster och svåger samt några andra svenskar Iowa med båt från Burlington och reser med hjulångare uppför Mississippi till St. Paul, och därifrån
vidare med båt till dåvarande San Fransisco i Carver County, Minnesota. De
stegar upp »claims» och slår sig ned som nybyggare vid Clear Lake, nuvarande
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Lake Vaconia. Deras nybygge, som får förstärkning av svenskar och norrmän,
kallar de Scandia. A. Pettersson skriver sina dagböcker huvudsakligen för att
hålla reda på inkomster och utgifter, på dagsverken och arbeten utförda för
egen och andras räkning. Han noterar knapphändigt vad som utförts under
dagen — eller vad som hindrat arbetets utförande. Han antecknar adressat och
adressort för de brev han sänder, vilket gjorde det möjligt för mig att uppspåra
andra tidiga ydreemigranter och deras vistelseorter i USA. I Augustana Seminary Archives, Rock Island (Ill), där jag arbetade under november och december
1965, fann jag något dussin utflyttningsattester skrivna av prästmän i Ydre för
sockenbor, som utvandrat på 1840- eller 1850-talet och bosatt sig i Iowa eller
angränsande delar av Illinois, bl. a. för L. P. Esbjörns svärfar, hemmansägaren
Peter Magnus Magnison (f. i Sund 1802), som med hustrun Lisa Persdotter (f.
i V. Ryd 1802) och deras 6 barn utvandrade till USA 1851. Jag påträffade också
flera brev från medlemmar av familjen Magnusson.
Vid genomgång av husförhörslängder från Ydre för att verifiera en del uppgifter om ydrebor, som jag funnit matrikelförda i Augustanasynodens äldsta
kyrkor (t. ex. New Sweden, Swedesburg, Burlington, Moline, Berlin, Andover),
fann jag att emigrationen från Ydre var påfallande stor redan vid slutet av 1840och början av 1850-talet. Jag fann också att Peter Cassel — omnämnd som
granne av A. Pettersson — var född och uppväxt i Redeby, Asby socken i Ydre,
där hans far Carl Birgerson ägde och brukade en släktgård. P. Cassels fru i första
giftet, Anna Svensdotter (f. 25/2 1796 d. 29/5 1829) var också född och uppväxt
i Ydre. P. Cassel tillhörde en gammal ydresläkt, som sedan 1600-talet ägt gårdar
i N. Vi och Asby. För närmare upplysningar om släkten hänvisas till Axel Setterdahl, Ostgöta Nation i Lund, sid. 191-192.
I Nils W. Olsson, Swedish Passenger Arrivals in New York, Sthm 1967, sid.
64-65, uppges korrekt födelseort för P. Cassel. Av a.a. framgår också att samtidigt med denne utvandrar hans syster Ingeborg Catharina Carlsdotter jämte
hennes man Johannes Månsson, torpare från Bygdämne i Tidersrum och deras
döttrar. Men de data, som ges i a.a. om denna familj, är i flera avseenden oriktiga. Johannes Månsson är ej född i Kisa utan i N. Vi. Födelsedata för döttrarna,
som är tre (ej två) bör korrigeras: Greta Carolina (f. 18/4 1834), Gustava Maria
(f. 7/10 1837), Stina Lovisa (f. 14/10 1842). (Två söner, födda resp. 11/9 1831 och
20/11 1840, hade avlidit). De övriga i P. Cassels sällskap var två ogifta syskon
till P. Cassels hustru i andra giftet, nämligen brodern Erik Peter Andersson
(f. 10/3 1813) och systern Sara Lovisa Andersdotter (f. 8/7 1824), båda från
Bjärkeryd i Kisa, samt mjölnaren Johan Danielsson jämte hustru och fem barn,
vilken 1838 övertog Qvarnstugan under Föllingsö, Kisa socken, då P. Cassel
flyttade därifrån till Bjerkeryd, hustruns fädernegård, av vilken han ägde och
brukade en del från och med 1838. Danielsson hade tidigare varit rättare på
Föllingsö (1830-1835) och kände P. Cassel väl från deras gemensamma tid på
Föllingsö. Med P. Cassel, hans hustru och fem barn utgjorde sällskapet alltså
21 personer, vilket väl stämmer med de uppgifter som lämnas i Ostgötha Correspondenten den 29 oktober 1845 av »Wän af Sanning*. Denne uppger bl. a. att
P. Cassel vid avresan från Kisa ägde 1375 Rdr Bko, hans son Carl Johan, 400
Rdr, hustruns bror 350 Rdr, systems man 800 Rdr och att P. Cassel kvarlämnade en fordran på 2000 Rdr Rgd, intecknad i den lilla gård, som han avyttrade
kort före sin avresa. Verktyg och utrustning till ett värde av 1000 Rdr Rgd medfördes. P. Cassel och hans släktingar hade vid avresan inga skulder.
Ytterligare en släkting till P. Cassel hade tagit ut flyttningsattest till Amerika
1845, nämligen hans gudson och systerson skräddaren Erik Johan Eriksson. 1
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husförhörsboken står dock antecknat för 1845 »återkommen från sina amerikanska idéer». Sommaren 1845 tog han ut lysning till äktenskap med Sara Maria
Månsdotter f. i Asby 16/8 1816. — dotter till dåvarande änkan och ägaren av
1/4 mtl Redeby, Catharina Carlsdotter (f. 18/3 1791 i Asby) i hennes gifte med
Magnus Peterson (f. 3/4 1792 i Sund) — men först 16/4 1846 vigdes paret i Asby.
Samma år utvandrar skräddare Johan och hans hustru till USA och bosätter sig i
Cassels settlement. Sara Maria Månsdotter är den första, som enligt Asby husförhörsböcker tagit ut flyttningsattest till USA från denna socken. Hon hade då
tjänst hos kapt. A. von Heijne i Snararp, Asby. Hennes man tog 1846 ut flyttningsattest från Kisa, där han arbetade som sockenskräddare. Att de emigrerade
från olika socknar och tog ut flyttningsattest före vigseln, förklarar att de i
passagerarlistan står som »affianced» (jfr Olsson a.a.s. 77). Erik Johan Eriksson
följde det råd P. Cassel gav i ovannämda brev från Cincinnati 1845: »Jag tilllika med Karl Johan låter särskilt hälsa snickaren Carl Nilsson och skräddaren
Johan och bedja dem att de aldrig låta någon trygga av sig från att resa över till
Amerika, ty här hava båda dessa just sin plats.» En annan släkting till P. Cassel,
hemmansägaresonen Johannes Bengtsson (f. 1820), tog ut flyttningsattest till
USA från N. Vi 1845. N. W. Olsson uppger (a.a. s. 65), liksom flera andra som
skrivit om emigrationen, t. ex. G. M. Stephenson (a.a.s 4-5), H. Nelson (a.a.s 249),
S. Rönnegård (a.a. s 94), Lars Ljungmark (Den stora utvandringen, Sthm 1965,
s 34), att P. Cassels utvandring föranletts främst av amerikabrev han fått läsa
från Polycarpus von Schneidau till dennes i Kisa bosatte fader major J. H. von
Schneidau. Detta är dock enligt husförhörslängdernas uppgifter omöjligt. P. von
Schneidau utvandrar 1842 från Stockholm fem år efter faderns död 1837. Major
J. H. von Schneidaus änka i ett senare gifte, Anna Maria, f. Fridman, flyttar 1837
till Mjellerum i Kisa, vilket gods då ägdes av hennes broder, häradshövding
C. G. Fridman. Endast hennes barn, dels i tidigare gifte (Hultström), dels med
von Schneidau, bodde någon tid på Mjellerum. (Enligt husförhörsboken »logerar*
major J. H. von Schneidau på Värgården i Kisa 1832-1837, inflyttad från Lönneberga.) Till vad som föranledde P. Cassels utvandring återkommer jag.
De brev, som P. Cassel sände från Amerika till släkt och vänner i Ydre och
Kinda (bl. a. till brodern Johan, som övertog släktgården Redeby i Asby), bidrog
till att redan under de närmaste sex åren över hundratalet personer utvandrade
enbart från Ydre. En häftig polemik mellan belackare och försvarare av emigranterna pågick i östgötha Correspondenten under 1840-talet. En del av P.
Cassels brev, som cirkulerade i avskrifter, publicerades i tidningar. År 1846
trycktes (hos C. D. Ekblad et Comp.) i Västervik »Beskrifning öfver Norra
Amerikas Förenta Stater ... jemte Anteckningar och Bref från Byggmästaren
Per Cassel, Bönderne Danielson, Månsson, E. P. Andersson och C. J. Cassel från
Kisa Socken i östergöthland, hvilka med familier 1845 utflyttade till Norra
Amerika, samt från några andre utwandrade Svenskar, hvartill äro bifogade
Några Reflexioner i anledning af Per Cassels Bref, jemte Strödda underrättelser
rörande Norra Amerika, m.m. Andre tillökta Upplagan.»
Ydres andel i emigrationen till USA de närmaste åren före och efter 1850 har
hittills förbigåtts i tystnad. Jag återkommer till orsaken. Ännu i det senaste
verket, N. W. Olssons ovan citerade, omnämnes varken den numera välkände
dagboksförfattaren Anders Pettersson eller L. P. Esbjörns svärfar Magnus
Magnison. Jfr a.a. s 189. Peter Cassel, presenterad i snart sagt alla arbeten om
emigrationen till USA, uppges äntligen med korrekt födelseort, men intet säges
om att han tillhör en gammal ydresläkt. Ytterst få av utvandrarna från Ydre
1845-1850 återfinnes i a.a. av N. W. Olsson.
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Ur språklig synpunkt är de första svenska bosättningsområdena i USA särskilt intressanta. Emigranterna kommer frän samma bygd i Sverige och har i
generationer bevarat sin genuina dialekt, som levat kvar som en språkö, isolerad
från utvecklingen i moderlandet. Särskilt gäller detta bosättningsområden, där
nybyggarna var mer eller mindre släkt, t. ex. Palm Valley i Texas, som fått
namn efter smålänningen Svante Palm, och New Sweden, Iowa, där östgöten
Peter Cassel ville bygga en framtid för sig och sina anförvanter.
Antal personer, som enligt husförhörs- och flyttningslängder avflyttat till
USA 1845-1851 direkt från någon av Ydres 6 socknar. (Dåvarande Ydredel av
socknarna Askeryd, Malexander och Rumskulla har ej medtagits i undersökningen.)

Asby
Norra Vi
Sund
Svinhult
Torpa
Västra Ryd
Ydre (totalt)

1845

1846

1847

1848

1849

1850

1851

Perioden
1845-1851

0
1
0
0
0
0
1

1
0
3
6
0
0
10

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
7
0
0
7

0
2
4
12
0
3
21

1
3
0
0
0
17
21

12
1
39
1
9
7
69

14
7
46
26
9
27
129

Av kyrkoarkivalierna framgår att mindre bemedlade personer, som ej fått hjälp
av släktingar, måst avstå från planlagd resa eller avbryta påbörjad. Sådana har ej
medtagits i tabellen. Emigrationen ökar förhållandevis snabbt. Enbart år 1852 utvandrar från Ydres socknar mer än dubbelt så många som under hela perioden 1845-1851.

Summary
The district of Ydre in Östergötland has, up to now, been hardly—if at all—
rnentioned in the American or in the Swedish standard works on immigration.
However, Ydre has, from 1845 on, played a surprisingly great part as weil in the
Swedish emigration history as in the history of what is known as "Swedish
America". Peter Cassel, the well-known founder of New Sweden, Iowa, was bom
and raised in Asby, Ydre (not Åsbo as frequently stated), and belonged to an old
Ydre family, possessing several estates in Ydre from the begirming of the 17th
century. In 1845, P. Cassel brought with him to the U.S. his own family, his
youngest sister and her family, and a brother and sister of his wife's, all of them
departing from Kisa. In his first letter from the U.S. , dated Sept. 2nd, he asked
his eldest sister's eldest son to join hirn in the new country, and the nephew
accordingly came in 1846, bringing also his wife. She emigrated directly from
Ydre, and so did another of P. Cassel's relatives, in 1845. My investigation shows
that 129 persons emigrated in 1845-1851 directly from Ydre, among them a wellto-do farmer, Magnus Magnusson who, in 1852, became father-in-law of Prof.
Rev. L. P. Esbjörn. Also Andrew Peterson, the writer of the wellknown Swedish
cliary from 1854 to 1898, emigrated from Ydre in 1850. Very few of the Ydre emigrants are listed in N. W. Olsson's Swedish Passenger Arrivals in New York 18201850, Stockholm 1967. The frequently quoted statement that P. Cassel was in-
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fluenced by letters from Polycarpus von Schneidau to his father, J. H. von
Schneidau, is wrong. The latter gentleman died in 1837, five years before his son
Polycarpus emigrated to the U.S.
R. Sylvia K. Rydgård

Mer om västgötamålens r-ljud
Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1967, s. 124 f., fäster Sixten Bengtsson
uppmärksamheten vid ett tidigare i litteraturen inte beaktat uttal av långt rljud i västgötamål. I orden större och värre har han konstaterat tungrots-r +
tungspets-r, alltså förindelsen hr. Ljudet har visat sig finnas eller har funnits i
större delen av Skaraborgs län och i Kullings härad i Älvsborgs län. Någon förklaring till detta egendomliga uttal lämnar Bengtsson inte. Hans avsikt är
endast att fästa uppmärksamheten vid företeelsen.
För orden större och värre noterar Landtmanson (Västergötlands folkmål, del
4 s. 69 f.) formerna större (-ha), störrer (-har) och värre (-ha), värrer (-har). Komparativändelsen -re varierar i flera adjektiv med -er i vä,stgötamålet, t. ex.
längre—länger, bättre—bätter. En god minnesregel, avtecknad från Vartofta härad,
lyder:
Sex timmars sömn,
ej lagen förglöm.
Sju, om det tränger,
men se'n inte länger.
Formerna stönar och vänar skulle kunna bedömas som bildade i analogi till
längar och bättar. Vid sidan av länger och bätter finns längre och bättre, och det
ligger då nära till hands, att också vitnar får biformen vänra, och i stället för
stönar brukas en variant st4ra.
Förklaringen till den av Bengtsson konstaterade säregna förbindelsen hr
skulle alltså kunna vara en strävan att uttala orden större och värre med den
vanliga komparativändelsen -ra.
Gunnar Linde

Resumé
Dans la collection de l'annee 1967, p. 124, de cette revue M. Sixten Bengtsson fait
remarquer une prononciation singulär° de la consonne r dans les dialectes de la
Vestrogothie. M. Gunnar Linde cherche une explication aux formes a,norrnales
d'ime comparaison entre les formes comparatives normales stö.ne 'plus grand', vähe
'pire' et une variante apparaissant dans certains clialectes stö.ner, väner, qui donnerait les formes stöyre, vänre.

En vittingebondes dagbok
Tillägg och rättelser

Till s. 20 rad 6 f.: Meningen »Möjligen har PJ av Norenius fått lära sig de första
grunderna i skrivning», utgår och ersättes med följande: »Tidpunkten, då Norenius lämrmade Vittinge, har icke kunnat fastställas, men enligt en kommunionsbok från Svea Livgarde ( i Sthlms stadsarkiv) gick han till nattvarden i
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Livbataljonens församling i Stockholm den 13/8 1786, samma dag som Pehr
Jansson fyllde fem år. N. hade alltså redan då flyttat från Vittinge, och PJ kan
svårligen ha fått lära sig skriva av honom.»
Till s 24 rad 8: »Pehr Jansson var också vaccinationsföreståndare i Vittinge,
Bolin var vaccinatör och fick som sådan medalj, t.o.m. två gånger. Då kyrkoherden gjorde upp listor till ledning för ympningen, måste PJ ha nödgats nära
samarbeta med honom. Inte heller kunde han undgå att råka prosten Wijkman,
som efter 1814 höll täta visitationer i Vittinge. Vid prostvisitationen den 7/7 1819
försökte PJ avsäga sig uppdraget att vara vaccinationsföreståndare, men på
Wijkmans föreställning förmåddes han 'att ännu en tid därmed fortfara'.»
Till s 26 rad 1 nedifr.: »Om PJ här avsett ö-ljud, kan han ha gjort sin runa
efter frakturstilens (Schwabach) stora ö, som tecknet i hög grad liknar.»
Till s 27 rad 15 står: 19, 28, läs: 1928.
Till s 27 rad 18: »PJ:s c-runa kan vara en ombildning av frakturstilens (stora)
C med bågen ersatt av två raka bistavar.»
Till s 39 korrekturnoten, rad 8 nedifr. tillägges: »Ytterligare tre ex. av Brecklins
»lathundar» är nu (dec. 1968) anträffade i Norrby sn. De torde sålunda ha varit
uppskattade och ganska spridda. Tydligen skaffade sig Breeklin någon inkomst
genom tillverkningen.» De föregående orden samma rad: »trol. bror till dagbokens författare» utgår.
Tills 123 rad 10 står: der, läs: die; rad 11 står: einem, läs: einen.
August Isaacsson
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Niels Åge Nielsen, Dansk etymologisk ordbog. Kobenhavn 1966. XX +481 s.
(Gyldendals rede Ordboger.)

Det nordiska språkområdet är sedan gammalt ganska välförsett med etymologiska ordböcker. Det gäller emellertid om flera av dem, att de nu börjar bli
gamla och därmed föråldrade. Våra tre stora »klassiker» —Falk-Torp, NorwegischDänisches etymologisches Wörterbuch (1910-1911; nytryck 1960), Torp, Nynorsk etymologisk ordbok (1919; nytr. 1963) och Hellquist, Svensk etymologisk
ordbok (1:a uppl. 1920-1922, ny omarbetad och utvidgad uppl. 1939, nytr. 1948)
— hör förvisso till det yppersta som presterats på området men motsvarar givetvis inte dagens krav i fråga om aktualitet.
Den nya danska etymologiska ordboken (DEO) är skriven av professorn i
nordiska språk vid Odense universitet Niels Åge Nielsen, som redan fiffigare
gjort sig känd som skicklig etymolog. Författaren yttrar i förordet, att boken
kan betraktas som en länge saknad ersättning för E. Jessens Dansk Etymologisk
Ordbog från år 1893. Mindre anspråkslöst men med lika stor rätt kan det sägas,
att Nielsens ordbok såvitt det gäller danskan givit oss den länge saknade ersättningen för Falk-Torp. Liksom sin föregångare är DEO en ordbok för fackmännen.
Ordfränder citeras från hela det indoeuropeiska språkområdet, och författaren
gör flitigt bruk av »stjärnformer», dvs. rekonstruerade grundformer på olika
nivåer (urnordiska, germanska och indoeuropeiska). Även om de formella synpunkterna dominerar, ges här och var ordhistoriska och därmed förbundna
kulturhistoriska notiser, ibland ganska utförliga.
De ca 13 000 artiklarna behandlar följande ordgrupper:
Det danska riksspråkets mera allmänna inhemska ord.
Mera sällsynta, föråldrade eller dialektala ord som behövt tagas med för att
förklara de vanliga orden.
Lånord, dvs, ord som egentligen lånats från främmande språk men blivit
fullt införlivade med danskan och inte längre känns som främmande.
Främmande ord (mer eller mindre vanliga), som är besläktade med ord ur
de tre första grupperna.
Av sammansättningar och avleidningar har givetvis endast ett urval kunnat
tagas med. Denna nödvändiga begränsning uppväges emellertid därav, att förstavelser och avledningsändelser behandlas i särskilda artiklar på alfabetisk
plats.
Vad de främmande orden beträffar, är DEO avsedd att vara ett supplement
till Sven Bfilels Gyldendals Frenamedordbog. Detta förhållande tillsammans med
principerna för urvalet av främmande ord (se punkt 4 ovan) har medfört, att en
mängd mer eller mindre exklusiva lånord, i regel av latinskt eller grekiskt ursprung, finns medtagna, under det att ord som chokola,cle, kaffe, sola inte fått
komma med.
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Personnamn har inte beretts någon plats, och av ortnamn upptas bara några
få mera kända namn. I särskilda artiklar behandlas t. ex. Angel, Bornholm, Bwlt,
Fyn, Silland, Skåne, Vendsyssel. Danmark och Sverige finns som uppslagsord
med hänvisning till resp. folkslagsnamn (daner och sveer).
Ordförklaringarna bygger givetvis i stor utsträckning på de talrika etymologiska ordböcker, som numera står oss till buds. Förf. framhåller själv sitt särskilda beroende av Pokornys Indogermanisches etymologisches Wörterbuch
(1959-1965). Därutöver har förf. i imponerande grad tillgodogjort sig en mycket
omfattande speciallitteratur rörande enskilda ord och ordelement. Det framgår
av de ofta fylliga litteraturanvisningar, som avslutar ordboksartiklarna och som
inte är det minst värdefulla i ordboken.
Ordboksartiklarna förefaller att vara utarbetade med stor noggrannhet och
gott omdöme. Studiet av ett antal slumpvis valda artiklar har endast givit anledning till några mer eller mindre bagatellartade anmärkningar och kompletteringar.
angel 'fiskekrog'. Här hänvisas till II ål 'smal vandrende; mork stribe langa
ryggen af dyr', vilket härledes ur ett germ. *öla-. Bakom sammanställningen av
dessa båda ord ligger förmodligen en alternativ härledning av II ål ur ett
*anhla- e.d. (jfr Falk-Torp och Hellquist).
blive uppges ha inlånats i danskan i slutet av 1300-talet. I svenskan är verbet
belagt redan under 1300-talets förra hälft. Rimligtvis är ordet lika gammalt i
danskan, även om det inte är anträffat tidigare än i Huskvarna fragm. III
(Brondum-Nielsen, Glda. Gr. 12, s. 19).
I. bringe. Ett därmed besläktat germ. *branha- 'brat, hoj' säges (efter Hellquist m. fl.) ingå i svenska ortnamn. Detta är dock högst tvivelaktigt; härom
senast John Kousgård Sorensen, Danske so- og ånavne, 1 (1968), s. 202 ff.
jämte där anf. litt.
bunke och bynke: här kunde hänvisas till Hesselman NTU 7 (1935), s. 1 ff.
franker. Fvn. frakkr 'modig, rask' härledes ur ett gorm. adj. *franka-, under
det att no. och sv. clial. frakk 'anselig, dygtig' säges innehålla en onasalerad sidoform, avljudande med frwk. Skälen för denna uppdelning av materialet förefaller dunkla.
herred: här kunde också hänvisas till Thorsten Andersson, Svenska häradsnamn (1965).
hindbwr: se äv. Rolf Nordhagen, Botaniske studier over bringebwr og andre
folkelige Rubus-navn i Norden (1965).
I. hundrede. Det kunde ha nämnts, att det osammansatta *hunda- ( =lat.
centum) är belagt i de germanska fornspråken (got., fsax., ags., fht.). Jfr fvn.
hyndast »aukast til eit tal, som vert rekna med hundrad» (Heggstad).
I. hms 'stor stak': se Torsten Bucht i Saga och sed 1944, s. 41 ff.
I. -ing: se äv. Ståhle, Studier över de svenska ortnamnen på -inge (1946), s. 1 ff.
kage (no. kake, sv., no., isl. kaka) återföres på ett germ. *kakan-, bör vara
*kakön-.
klemte v. 'klämta', »afledn. med -te til et *klemp-, modsv. fornsv. klemp 'klokkeknebel', sa. ord som klimp». Detta är den traditionella härledningen av klämta
(klemte), om man bortser från det förhastade påståendet, att sv. klänvp och
första stavelsen i fsv., fda. klwmpta (-e) är samma ord som klimp. Fråga är
emellertid, om sv. klänvp förmår bära upp rollen som grundord till verbet
klämta. Sv. klånvp 'klockkläpp' är tidigast belagt i två sena handskrifter av
Upplandslagen, skrivna av samma hand i slutet av 1500-talet (se SAOB samt
Schlyters utgåva av UL s. 26 och s. LII f.). Det kunde vara frestande att be-
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trakta detta sent och klent belagda ord som en hybrid av kläpp och klimp. Mot
detta talar dock i någon mån den omständigheten, att klimp veterligen aldrig
förekommer i betydelsen 'klockkläpp'. Snarare skulle klämp kunna vara ett
efter verbet klämta (fsv. klwmpta) ombildat kläpp. Och då kvarstår problemet om ursprunget till verbet klämta. Den vanliga härledningen av kläpp
'klockkläpp' ur *klimpa- är likaledes långt ifrån oomtvistlig (jfr da. klwbber,
mlty. klepel, kleppel 'klockkläpp'). Hela ordgruppen tarvar en grundlig undersökning.
1. nogle. Förf. ansluter sig med någon tvekan till Brondum-Nielsens uppfattning, att fda., fsv. nykil är ett helt annat ord än det allmänt nordiska lykil(l).
Skälen för att här räkna med olika ursprung förefaller mig inte bärkraftiga.
maser 'ryss': litteraturuppgifterna kan kompletteras med Sven Ekbo, Om ortnamnet Roden och därmed sammanhängande problem (ANF 73, 1958, s. 187 ff.).
Dansk etymologisk ordbog är tillägnad Peter Skautrup på dagen för hans avsked som professor vid Århus universitet. Men hela den nordiska språkforskningen står i tacksamhetsskuld till professor Nielsen för ett arbete, som för lång
tid framåt kommer att framstå som oumbärligt.
Lennart Moberg

Resume
M. Niels Åge Nielsen, professeur des langues nordiques å l'Universite d'Odense,
dejir connu auparavant comme etymologiste eminent, a publie en 1966 un
#Dictiormaire etymologique de la langue danoise» (Dansk etymologisk ordbog),
lequel remplace avantageus3ment les precedents dictionnaires etymologiques sur
le vocabulaire danois. Le nouvel ouvrage de Nielsen n'est pas seulernent une
aide aux amateurs interesses mais avant tout un dietionnaire pour les specialistes, et il contient le vocabulaire compare de tout la region linguistique indoeuropeenne. Outre des points de vue formels le livre nous donne des notiees sur
l'histoire des mots et l'histoire culturelle du vocabulaire commun de la langue
danoise officielle et il comprend meme certains mots rares dans les dialectes et
des mots etrangers empruntes. La recherehe linguistique nordique doit beaucoup
de reconnaissance au prof. Nielsen pour son travail qui restera longtemps indispensable.

Bibliografi for folkelivsforskere. Med ~lig hen,blik på de materielle kulturprodukter og nwringslivet. Et udvalg ved Karsten Lcegdsman,cl. Kbhvn 1968, 432 s.
(Kobenhavns Universitets Institut for europoeisk folkelivsforskning.)

En lätthanterlig bibliografi över den omfattande litteraturen om materiell folkkultur, närmast avsedd som hjälpmedel för studerande vid universiteten i Norden,
är den ovannämnda volymen, som tillkommit på initiativ av prof. Axel Steensberg vid en revision av tidigare använda litteraturförteckningar och som gjorts
av K. Lgdsmand. Omfånget vidgades under arbetets gång och resultatet har
blivit en handbok som inte bara tillgodoser undervisningens behov utan också den
allmänna forskningen på detta område. Det är självklart att den nordiska litteraturen fått huvuddelen av utrymmet men också den allmänna europeiska litteratur som behövs för jämförande forskning har tillgodosetts i rimlig omfattning.
Särskilt viktigt är att också smärre uppsatser i periodica och hembygdspublika.

176 Litteratur
tioner etc. medtagits. Materialet är sorterat i sju huvudavdelningar: Folklivsforskningen i allmänhet, hjälpmedel, historia och principer; Kulturlandskabet;
Bygninger; Boligens inventar; Dragt; Mad og drikke, Nydelsesmidler; Arbejde
og erhverv, samt underindelat i 35 underavdelningar som gör det lätt att söka
efter det man letar efter. Ett genomögnande av de olika avdelningarna ger vid
handen att bibliografien bör kunna bli lika användbar för alla nordiska folklivsforskare. Den som behöver fullständigare uppgifter i enstaka fall får naturligtvis
gå till Internationale Volkskundkiche Bibliographie. Men denna kan ju inte som
här ifrågavarande arbete bli var mans egendom, och den danska bibliografien är
aktuellare än den internationella — den medtar litteraturen t.o.m. 1967 — och
den har efter vart kapitel insatta tomma blad, där användaren själv kan införa
senare utkommen litteratur som komplettering. Boken synes vara ett så bekvämt och nyttigt arbetsredskap för fackforskarna att den borde finnas till
hands hos varje nordisk folklivsforskare. Man har stor anledning att vara tacksam mot prof. Steensberg och hans medarbetare liksom mot Köpenhamns universitet, som ekonomiskt möjliggjort bibliografiens utgivande.
Manne Erikssson

Resume
L'Institut de recherches sur les traditions populaires europeennes å l'Universite de
Copenhague (Institut for europeisk folklivsforskning) a demande h M. K. Lgdsmand de cornposer une bibliographie pour les chercheurs d' ethnographie (Bibliografi for folkelivsforskere, 1968). Cette bibliographie donne pour les etudes
universitaires et la recherche en general une vue d'ensemble sur la litterature
norclique et europeenne s'y rapportant dans un cadre relativennent limit jusq'
l'annee 1967 comprise. C'est un instrument d'orientation divise par sujets
groupes, qu'il est trås utile d'avoir sous la main pour chaque chercheur des coutumes nordiques et aussi pour ceux s' occupant des questions ethnographiques
europeennes en general.

Finlands svenska folkdiktning V. 3. Sånglekar. Utg. av Otto Andersson under medverkan av Greta Dahlström och Alfhild Forslin. Åbo 1967. xliii, 853 s. (Skr. utg.
av Svenska Litteratursällskapet i Finland, nr 423).
I sin förnämliga serie Finlands svenska folkdiktning har Svenska Litteratursällskapet i Finland utgivit ännu en del, som i ordets alla betydelser kan kallas tungt
vägande. Den nya delen Sånglekar har redigerats av de nordiska folkvise- och
folkmusikforskarnas nestor prof. Otto Andersson i samarbete med Greta Dahlström och Alfhild Forslin. Fru Dahlström har svarat för analyserandet och ordnandet av melodierna, färdigställt melodimanuskripten för notskrivaren samt
uppgjort förteckningar och register, medan fru Forslin främst ägnat sig åt redigeringen av texterna och lekbeskrivningarna. Denna nya volym ansluter sig
värdigt till Otto Anderssons tidigare i samma serie publicerade samlingar, Den
äldre folkvisan (1934), Folkdans A. 1. Instrumentalmusik, menuetter, polskor,
poloniiser (1963) och Folkdans A.3. Bröllopsmusik (1964).
Bandet Sånglekar söker återge hela det hithörande traditionsförrådet inom
finlandssvensk folkkultur, d.v.s. praktiskt taget alla de sånglekar, som upptecknats bland Finlands svenskspråkiga kust- och skärgårdsbefolkning jämte
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sådana som med högrestå,ndskulturen inkommit i landet och spritts till de inre
bygderna. Materialet har inte slaviskt övertagits, därom vittnar de många variationerna som visar på stark folklig musikskaparverksamhet. I Finland utgjorde
f.ö. sånglekarna ända till slutet av 1800-talet ett viktigt inslag i folkligt nöjesliv
— liksom bland barn och ungdom på rikssvenskt håll — och en rikssvensk granskare av denna samling möter här många välbekanta inslag både ifråga om melodier, texter och lekbeskrivningar. Samlingen omfattar 310 typnummer, de allra
flesta med många varianter. Enligt sammanställningen i det alfabetiska textregistret återfinnes 69 av typerna i N. Denckers sångleksregistrant och inte
mindre än 93 i Dencker-Tillhagens Sånglekar.
Prof. Anderssons utgåva är för Finlands del avslutningen på det insamlingsarbete av hithörande art, som både där och i vårt land påbörjades av den hit
överflyttade finländaren A. I. Arwidsson med hans Svenska fornsånger (183442). Hos oss återstår ännu mycket, innan en lika fullständig svensk dokumentering skulle kunna framläggas. För ett sådant företag bör Anderssons och hans
medhjälpares insats kunna bli både en inspiration och en hjälp. Volymen är ett
ståtligt bidrag till nordisk folkdikts- och folkmusikforskning.
Manne Eriksson

Resume
Le professeur Otto Andersson, Åbo, a publi6 le tome V.3 du grand ouvrage de la
collection «Finlands svenska folkdiktning» (La po6sie populaire su6doise en
Finlande) avec la collaboration de Mesdames Greta Dahlström et Alfhild Forslin.
Ce volume de 855 pages a pour titre «Sånglekar» (Rondes et Chansons) et reproduit å l'aide de textes, m6lodies et explications de jeux, en tout 310 versions,
tout le matåriel qui s'y rapporte de la tradition culturelle populaire su6doise de
Finlande. Le livre est une contribution trås importante la recherche sur la
po6sie et la musique populaires nordiques.

Norsk Eventyrbibliotek. Redigert av B. Alver, 0. Bo, R. Kvideland og M. Nolsoe.
—Band 1: Prinsessene som dansa i åkeren. Eventyr frå Rogaland. Stavanger-Oslo
1967, 206 8. (Det norske samkget). Inb, no. kr 35.-.
Den viktigaste av alla nordiska utgåvor av folksagor och den som mest djupgående påverkat både nordisk sagoforskning och i synnerhet norsk kultur och
norskt språk, är utan tvekan »Norske Folke-Eventyr» (1842 f.), de sagor som P.
Chr. Asbjornsen och Jorgen Moe valde ut bland sina egna och andras uppteckningar och gav den slående språkliga form som med ens gjorde dem till en kär
folkläsning. Om deras samlarverksamhet var insprirerad av bröderna Grimms
»Kinder- und Hausmärchen», gav deras egen snart klassiska samling upphov till
ett flitigt upptecknande av folksagor både i Norge och i de nordiska grannländerna, även om de hopbragta sagosamlingarna där inte fick samma nationella
betydelse som samlingarna »Norske Folke-Eventyr» och »Norske Huldre-Eventyr
og Folkesagn» i sitt hemland. Där stå de som ett nationalmonument och de har
bestämt vår uppfattning av den norska folksagotraditionen.
Men deras verk uttömmer ju ingalunda den rika skörd av lokala uppteckningar
som gjorts i landet, ofta tillgängliga endast för specialforskarna i arkivens samlingar eller tryckta i ortspublikationer eller för allmänheten svåråtkomliga veten12 - 684401 Sv. Landsmål 1968
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skapliga skrifter. Behovet av något slag av samlad utgivning av det hopsamlade
materialet har i Norge gjort sig kännbart liksom här i Sverige, där vi sedan 1937
med Gustav Adolfs Akademiens då påbörjade serie »Svenska sagor och sägner»
igångsatte en utgivning av enskilda framstående sagosamlares texter i någorlunda
fullständigt skick. Nu har på norskt håll ett liknande initiativ tagits med en
serie »Norsk Eventyrbibliotek», beräknad att i sin helhet omfatta 10-15 band,
vardera med ett urval av de bästa och mest karakteristiska folksagorna från en
viss landsdel. Det första bandet innehåller uppteckningar från Rogaland.
Denna nya norska folksagoutgåva avser att samtidigt tjäna forskningen- och
att ge för allmänheten läsbara texter. Originaluppteckningarna ges därför inte,
så som skett i GAAs svenska serie, med iakttagande också av upptecknarnas alla
felstavningar och syntaktiska fel. Där inte särskilda skäl talat emot det har en
viss redaktionell bearbetning med större konsekvens i rättskrivning och formuleringar genomförts, men både den lokala språkprägeln och de olika berättarnasupptecknarnas individuella egenheter har i görligaste mån bevarats.
De 53 sagor från Rogaland som ingår i det första bandet omfattar bl. a. uppteckningar av Arne Garborg, Torleiv Hannaas och T. Mauland. Urvalet har
gjorts av Reimund Kvideland, som också försett texterna med ordförklaringar,
anmärkningar och hänvisning till typnummer (AT och NE). Denna norska serie
lovar att bli en synnerligen nyttig källpublikation för alla nordiska folksagoforskara.
Manne Eriksson

Resume
On a l'intention de publier en Norvege une edition complåte des contes populaires
du pays dans leur forme de notation originale sous le titre »Norsk eventyrbibliotek»
(Bibliothåque des contes populaires norvegiens). Cela comprendra en tout d'
aprås les estinaations dix å 15 volumes. Un volunae de contes intitule uPrinsessene som dansa i åkeren» (Les princesses qui clansaient dans le champ, vol. 1,
1967) ont ete rassembles par M. R. Kvideland qui adjoint aussi aux textes des
explications de mota, des remarques sur les differentes versions. Cette nouvelle
edition des contes populaires de Norvåge a pour double but de remplir les besoins
de la recherche et de donner aux lecteurs interesses des textes lisibles. La serie
promet d'6tre une edition utile des sources pour la recherche nordique et europeenne au sujet des contes populaires.

F. de Tollenaere, De Hwrigasti-inskriptie op helm B van Negau. Haar betekenis
voor de Oergermaanse klankleer en voor het probleem van de oorsprong der runen.
Amsterdam 1967, 120 8., 2 pir. (Mededelingen der Kon. Nederlandse Akaclemie van
Wetenschappen, afd. Letterkunde. Nieuwe reeks—deel 30—No. 11.)
Under odlingsarbete hittade år 1811 en bonde under godset Negau i Steyermark
26 romerska bronshjälmar, vilka senare till större delen hamnade i Mynt- och
antikkabinettet i Wien. Där upptäcktes så småningom på en av dem en längre inskrift med s.k. »nordetruskiska» skrivtecken och en läsning av denna publicerades
av A. Steinbiichel år 1826, som tolkade huvuddelen av texten som Haripsas
Titi filius och daterade den till början av andra årh. f. Kr. Det tjugotal omnämnanden i litteraturen, som under de följande hundra åren förde samman
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denna inskrift med övriga sådana med etruskisk skrift från Norditalien, tolkade
den som en romersk soldats ägaremärke på sin hjälm.
Ett helt annat intresse kom den till del sedan C. J. S. Marstrander i en uppseendeväckande avhandling »Les inscriptions des casques de Negau, Styrie» 1925
(i Symbolae Osloenses 3) sökt visa, att den innehöll två urgermanska personnamn i keltiserad form, Harigastiz och Teiwa och således var ett bevis på att
nära förbindelser måste ha funnits mellan keltiska folk och germaner i alpområdet: här fanns den felande länken som visade sambandet mellan runalfabetet och
den etruskiska skriften! Denna nyupptäckt av Negau-insk.riften fick långtgående
verkningar, särskilt sedan Marstrander 1928 bättre underbyggt sin teori om
runskriftens italiska ursprung. År 1930 anslöt sig också M. Hammarström till
hans mening: här fanns länken som förenade de norditaliska alfabeten från
300-talet f.Kr. med de första runinskrifterna i tredje århundradet e.Kr. En
ytterst livlig diskussion följde och den har som resultat givit ett 80-tal avhandlingar, uppsatser och omnämnanden fram till år 1967. För tyska forskare under
30- och 40-talen var det klart att här förelåg »das älteste germanische Schrif tstiick» (Kretschmer) och denna lilla text gav hos dem upphov till långtgående
spekulationer. Men naturligtvis saknades inte kritiska röster, både ibland språkmän och arkeologer. Hjälmarnas former visade att de måste stamma från en
betydligt senare tid än vad först antagits och blandningen av yngre och fornåldriga drag i texten, så som den tokades av Marstrander (rent germansk!), var
minst sagt förbryllande: å ena sidan ett uråldrigt Teiwa- med bevarat ieur. ei
i st.f. i och å andra sidan Harigasti med synkoperat -a-, som Bergastenens
SaligastiR i st.f. HlewagastiR på Gallehushornet.
Det är åt denna långa och skiftesrika tolkningshistoria som den nederländske
germanisten F. de Tollenaere ägnat ovan nämnda skrift, där han publicerat vissa
resultat från den kurs i runologi han som t.f. professor hållit läsåret 1965-66 vid
universitetet i Leiden, Det är en mycket lärorik och roande metodologisk studie,
vari han ingående behandlar de skiftande daterings- och tolkningsförslagen i den
till 100 nr uppgående bibliografiska referatsamlingen 1826-1967. Svårigheterna
har bl. a. varit att komma överens om inskriftens datering, dess syfte och språk.
Ett allvarligt fel har dessutom varit att man sökt tolka namnformerna utan att
ta hänsyn till hela den befintliga texten. Det slutresultat de gemensamma ansträngningarna lett till genom Reineekes arkeologiska datering 1950 av hjälmtypen till tidig kejsartid och R. Eggers övertygande tolkning av hela inskriften
1960 som en beteckning för hjälmens ägare och besked om den truppavdelning
denne tillhört, är följande: Med norditalisk skrift och romerska siffror står:
HARIGASTI TEl V. A. III. IL., d.v.s. Harigasti Tei V(exillarius) A(larum) III
Il(lyrieum). Den germanske legionärens latiniserade namnformer är genit. av
Harigastus och Teus (för germ. *fiewaz). »Damit entfällt diese Inschrift völlig
fik die Beurteilung altwestgerrnanischer Flexionsformen», medger W. Krause
1963 (men Marstrander vidhåller ännu 1965 (NTS) att inskriften »uten tyll er i
germansk sprog» och att den innehåller germ. ava- »i den opphavelige form
teiwa-» för, Tyr, krigsguden!).
Inskriftens ålder, enl. Reinecke 6-9 e.Kr., liksom inskrifter på fynd med norditaliskt alfabet vid en handelspost från kejsartiden i Kärnten, gjorda av R.
Egger 1959-61 under utgrävningar av Magdalenensberg, visar att latinskt och
norditaliskt alfabet brukats jämsides fram till vår tideräknings början. Negauinskriften bevisar således inte några närmare kontakter mellan keltiska och
germanska stammar ett par århundraden före Kr., inte heller kan den tas som
bevis för att norditalisk skrift varit på väg att övergå till runor. Negau-inskrif ten
12* — 684401 Sv. Landsmål 1968
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har således inte löst gåtan om runskriftens ursprung. Möjligen kan det sägas att
den, genom att visa upp felslutet om de norditaliska alfabetens totala ersättande
med latinskt ett eller ett par hundra år f. Kr., fört med sig en möjlighet att
minska tidsgapet mellan de »etruskiska* alfabetens försvinnande och de äldsta
runinskrifternas uppträdande i Östeuropa.
Manne Eriksson

Resumé
Le professeur Dr F. de Tollenaere rend compte dans son ecrit «De Harigastiinskriptie op helm B van Negau» (1967) de l'imposante litterature, en tout env.
100 theses et artieles, publiee au sujet de l'inscription sur le casque de bronze
deterre, en 1811, å Negau en Styrie. Cette inseription sur le casque B semblait
d'abord d'origine etrusque et en tout oas eerite avec un alphabet sud-alpin anthrieur au latin. Le principal de eette abondante litterature traitant de l'inscription a ete eerit å partir du moment ott le chereheur norvegien C. J. S. Marstrander
essaya en 1925 de la traduire avec les mots harigasti teiva, dans une forme
germanique primitive, et le fit remonter au 11e siecle av. J.-C., puis les chercheurs
allemands le considerent vite comme «le texte germanique le plus ancien» (Kretschmer 1929). Marstrander a lui aussi trouve dans cette inseription un argument
en faveur de sa theorie sur les origines des caracteres runiques qui proviendraient
d'un alphabet sud-alpin plus ancien.
Du point de vue archeologique le type du casque en question ne pouvait pas
ötre cependant si ancien majs devait dater du I" siecle apres J-C. En essayant
de traduire toute l'inseription du casque B et pas seulement deux ou trois mots
separes du contexte, on trouva que ce texte eontenait reellement im materiel
de noms germaniques majs sous une forme latinisee et qu'il donnait le nom et le
corps d'arrnee de son ancien proprietaire. II ne pouvait done pas ötre utilise
comme source pour la phonetique germanique aneienne (Reineeke et Egger
1960). Le Prof. de Tollenaere pense comme Egger que le texte doit ötre traduit
ainsi: Harigasti Tei vexillarius alarum III Illyricum. Cela ne donne pas la
preuve de la conservation de la diphtongue ei >i dans la langue germanique ni la
solution au probleme de Porigine de Pecriture runique, nrieme si on prend en
consideration la distance temporelle reduite entre la disparition de l'alphabet
sud-alpin et l'apparition des Runes dans l'est europeen. — L'ecrit de F. de
Tollenaere est une le9on tres enrichissante et divertissante d'interpretation des
documents.

Sameslöjd — tradition och nydaning. Handlingar från internordiskt symposium
kring samisk slöjd i Jokkmokks museum 23-25 maj 1966. Red. av H. Hvarfner.
Luleå 1967, 268 s. Norrbottens museum. Kr 22:Mönsterbok i samisk slöjd. Horn- och träslöjd. Sammanställd och ritad av R. J:son
Lette. Utg. av Same-ätnam genom dess slöjdutskott. Luleå 1968. 23 s. text + 52 plr
med motstående text. Norrbottens museum. Kr 27:Möjligheterna för en etnisk minoritetsgrupp som vår nordiska samebefolkning
att i dag i vår pågående kulturutjämning bevara sin egenart är inte gynnsamma.
Ingen skulle väl vilja hindra samerna från att få del av alla »välfärdssamhällets»
förmåner i form av moderna bekvämligheter och ekonomisk jämställdhet, men
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därmed försvinner mycket av de naturliga förutsättningarna för det som varit
grunden för samernas särställning, deras på självhushållning byggande fullständiga anpassning till renskötseln och dess miljö. Rajden går inte längre med hela
familjerna till och från fjällbetena, när man kan använda flyg. Kåtorna ersätts
med vanliga svenska bostadshus, de förnämliga hemslöjdade hushålls- och
arbetsredskapen byts ut mot billigare fabriksvara. Metall och plast måste även
där i nyttans intresse ersätta slöjdens vackra ting av ben, horn och trä. Kan
något göras för att åt framtiden i annan form bevara det samiska handarbetet
under de nya villkor det ställs inför? Att detta sker är ju ett intresse inte bara
för samerna själva utan för hela vårt lands kultur, som skulle lida en svår förlust
om samekulturen försvinner.
De närmast berörda parterna har sedan länge sett dessa faror, men frågan är
om man gjort tillräckligt från de ansvariga myndigheternas håll. Lapparna
själva har ju sedan 1944 i Same-ätnam fått en organisation, som också vill ta
tillvara den nedärvda hantverksskickligheten och rikta in den på nya uppgifter.
När slöjden inte kan fortleva för sina gamla syften, måste den övergå från brukskonst till konsthantverk och inrikta sig på försäljning, till turistsouvenirer och
minnessaker. Och denna hantverkskonst kan inte fortleva som en kopiering av
gamla ärvda former, den måste kunna förnyas och anpassa sig till förhållandena
i det förändrade samhället.
Dessa frågor tas upp rätt ingående i de båda här ovan nämnda skrifterna, som
både behandlar sameslöjdens ursprung, utveckling och framtidsutsikter. I
»Sameslöjd» ger således en rad av Nordens främsta kännare av samekulturen
redogörelser för hur frågorna ligger till. Terminologien inom slöjden och termernas ursprung behandlas av A. Nesheim, I. Ruong skildrar slöjdens förhållande
till den naturliga miljön och arbetsmaterialet. Om den lapska ornamentikens
ursprung ger Wilh. Holmqvist en historisk skiss, som börjar hos koptiska munkar
i Egypten på 400-500-talet e. Kr. och via merovingisk och nordisk djurornamentik med flätbandsmönster leder till fynden vid Valsgärde och i Sigtunas »svarta
jord», som visas vara nära fränder till dagens samiska flätbandsornament. J. Granlund behandlar den lapska »kisan», det skrin i svepteknik, i vilket samerna förvarade sina dyrbarheter både i kåtan och under raiderna. Bo Sommarström berör ett
annat ornamentsmotiv i avhandlingen »Den fyrkantiga solen», den på flertalet
bevarade lapptrummor centralt placerad figurgrupp som han kallar »rutkors».
Han söker besläktade motiv på sibiriska trummor och i medeltida magi samt i
»julkorsen» eller julkronorna med på kant ställda rutor av halm eller trä o.d.,
som särskilt funnits i Värmland, på Åland och i Österbotten. Ytterst torde också
förbindelser finnas mellan denna lapska figur och nordindiska kantställda kvadrater som kosmiska symboler. Också nåjdens orientering i tid och rum dras in i
resonemanget, liksom hela trumbilden och dess eventuella likhet med urgamla.
världskartor. R. Lette skriver om den samiska tennslöjden, Phebe Fjellström
om tradition och nyskapande i hantverksproduktionen och pekar på pågående
stilförändringar som utslag av bevarad konstnärlig livskraft. »Indirekt är den
expanderande samiska slöjden ett tecken på att samisk kultur har funnit ett
fäste för sin särart. Slöjden är bara ett exempel på hur samisk kultur bryter
igenom på bred front. Slöjdexpansionen är tillika det mest konkreta exemplet
på det av Israel Ruong myntade valspråket: Aktiv anpassning.»
En rad andra artiklar berör kultursynen, t.ex. 0. Vorrens »Statisk og dynamisk», samt konstnärens arbetsvillkor, anspråken på god kvalitet och åtgärder
till skydd mot förfalskningar samt förhållandet till kunderna.
»Mönsterbok i samisk slöjd», som utgivits under medverkan av I. Ruong,
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L. Wallmark , och Phebe Fjellström, har en inledning av den sistnämnda. Urvalet av mönster till traditionella samiska husbehovsting, knivskaft, slidor,
nålhus eller vatten- och mjölkskopor, är gjort från gamla välkända slöjdares
yppersta produkter. De är avsedda att brukas vid undervisningen i samelöjd.
Dess plats på skolschemat avser att »främja kunnigheten i äkta lapsk slöjd och
kännedom om dess arter, mönster och teknik».
Man behöver kanske ändå inte vara allt för pessimistisk om möjligheterna för
denna inom Norden särpräglade och självständigt utformade hantverksproduktion att fortleva och skapa attraktiva försäljningsartiklar som förutsättning
för dess ekonomiska bedrivande också i framtiden.
Manne Eriksson

Resumefr
«Le travail manuel des Lapons — traditions et renouvellement » (Sameslöjd, 1966)
et « Traite du travail manuel lapon » (Mönsterbok i samisk slöjd, 1967) sont deux
ouvrages publies par le Mus& du Norrbotten å Luleå, qui traitent tons deux
des possibilites qu'a un groupe ethnique minoritaire de conserver au maximum
son earactere distinctif dans la planification sociale qui caracterise notre epoque.
Quand il s'agit de l'art traditionel artisanal chez les Lapons, il leur faut se
tourner vers l'industrie destin& au commerce touristique etc. s'ils veulent que
cet art survive. L'enseignement du travail manuel lapon se donne aetuellement
dans les ecoles laponnes et les Lapons eux-memes ont depuis 1944 leur propre
organisation « Same-ätnam », qui s'efforce de conserver et cultiver l'habilete
hereditaire des artisans et aussi d'aider la vente de leurs produits. Dans le
premier ouvrage cite on rend compte de l'histoire ancienne du travail manuel
lapon et des modeles d'archeologie, de la terrninologie artisanale ainsi que de la
ressemblance de certains dessins avec ceux des autres peuples de l'aretique.
Le dernier ouvrage contient une collection de copies d'un certain nombre d'objets
plus anciens de qualite superieure, destines å servir de modeles å la jeunesse
laponne d'aujourdh'ui dans les cours de travail manual.

Undersökning av
svenska dialekter och folkminnen
1966-67
Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala
Årsberättelse för budgetåret 1966/67
Av Dag Strömbäck och Folke Hedblom

I. Översikt över ekonomi, förvaltning och personal
Arkivets stat för budgetåret 1966/67 fastställdes genom k. brev den 3/6 1966.
Anslagens belopp och fördelning på skilda poster framgår av statsliggaren
för nämnda år del I:2 s. 16 ff.
Anslaget till avlöningar har höjts med 146 790 kronor (varvid rörligt
tillägg bortfallit), anslaget till omkostnader med 14 400 kronor och anslaget
till insamling och bearbetning av vetenskapligt material med
5 000 kronor.
Även detta år har Kopparbergs läns landsting lämnat ett anslag av 6 000
kronor till biträdeshjälp vid redigeringen av Dalmålsordbokens tryckmanuskript. Vidare har Magnus Bergvalls stiftelse anslagit 10 000 kronor som bidrag
till utgivningskostnaderna för Dalmålsordboken.
I arkivets styrelse har professor B. COLLINDER varit av Kungl. Maj:t förordnad ordförande. Professor V. JANSSON har varit vice ordförande, överbibliotekarien G. HORNWALL skattmästare och arkivchefen professor D. STRÖMBÄCK
sekreterare. övriga ledamöter har varit professorerna L. MOBERG, BO WICKMAN, H. STÄHL, GERD ENEQUIST och L. HERMODSSON. Suppleanter: professorerna
S. CARLSSON och G. TIDESTRÖM.
Arkivets fasta personal har utgjorts av:
Arkivchef

Professorn i nordisk och jämförande folklivsforskning, särskilt folkloristisk
vid Uppsala universitet, fil. dr DAG STRÖMBÄCK.
Ordinarie tjänstemän

Fröken A.-L. BORG, förordnad som kontorsskrivare, se nedan.
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C. Extra ordinarie tjänstemän i högre lönegrad än Ae 19
1. Förste arkivarier i lönegrad Ae 27, fr. o. m. 1/1 i Ae 28: docenten fil. dr
FOLKE HEDBLOM, arkivchefens ställföreträdare och föreståndare för fonogramavdelningen; fil. lic. RICHARD BROBERG, föreståndare för folkminnesavdelflingan; docenten fil. dr STIG BJÖRKLUND; fil. dr NILS TIBERG.
2. Arkivarier i lönegrad Ae 24: fil. lic. ÅSA NYMAN och fil. lie. GusTEN WIDMARK.

D. övrig icke-ordinarie personal
Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. kand. RUNE VÄSTERLUND, t.f. föreståndare
för expeditionen.
Arkivarie i lönegrad Ae 22: fil. lic. WOLTER EHN.
Teknisk assistent i lönegrad Af 18-22: ingenjör TORSTEN OniAus.
Förste arkivassistent i lönegrad Ae 13: fru DAGMAR HOLMKVIST.
Kansliskrivare i lönegrad Ae 11: fröken ANNA-LISA BORG, fr. o. m. 1/1 kontorsskrivare i Ae 13.
Kansliskrivare i lönegrad Ae 11: fröken INGALILL ~STRÖM.
Kontorist i lönegrad Ae 9: herr NILS OSTLUND. (Tjänstledig för militärtjänstgöring fr.o.m. den 16 maj ). Vikarie: fröken BIRGITTA EHRSSON fr. o. m. 12/6.
E. Extra medarbetare
Såsom av Arbetsmarknadsstyrelsen avlönade arkivarbetare har tjänstgjort
fru MARGARETHE NORMAK och fr. 0. m. 8/5 fru KARIN BENTEMARK. Pensionerade
medarbetarna docent MANNE ERIKSSON, fil. dr HERBERT GUSTAVSON och fil. dr
ELLA ODSTEDT har även detta år i viss utsträckning fortsatt sitt medarbetarskap i arkivet, varom se nedan under III: 2.
För til~ anställd personal redogöres nedan under institutionens olika avdelningar.
Arkivets lokaler. Frågan om nya lokaler för arkivet i ett nyuppfört hus,
Östra Ågatan 27 i Uppsala, har under året fått sin slutliga lösning. De i senaste
årsberättelse nämnda förhandlingarna om hyresavtal mellan Kungl. Byggnadsstyrelsen och Byggnadsfirman Anders Diös AB slutfördes, och avtalet undertecknades den 26/7 och 2/8 1966. Byggnadsarbetet fortskred i rask takt, och
huset färdigställdes i febr. 1967. På framställningar av Byggnadsstyrelsen och
Utrustningsnämnden för universitet och högskolor beviljade Kungl. Maj:t den
11/11 1966 anslag å 170 000 kr. till inredning och 50 000 kr. till utrustning av de
nya lokalerna.
Under hösten upprättades i samverkan med nämnda myndigheter inrednings-,
möblerings- och utrustningsplaner, och de beställda inventarierna levererades
i slutet av februari och början av mars. Flyttningsplaner hade uppgjorts i samråd
med Statens transportkontor och efter ett omfattande packningsarbete kunde
transporterna från lokalerna i Wahlenbergsvägen 13 och Carolina Rediviva
börja den 6 mars. De pågick oavbrutet till den 5 april. Fonogramavdelningens
samlingar av grammofonskivor och ljudband flyttades den 5-6 juni. På grund
av flyttningen hölls arkivet stängt för besökande tiden 13/2-5/5. Arbetet med
uppordning av samlingarna och färdigställandet av inredningen pågick vid arbetsårets utgång. — Liksom tidigare har ansvaret för lokalernas färdigställande
och inredning samt flyttningens planläggning och genomförande åvilat BROBERG.
Vid packning och flyttning erhöll han sakkunnigt bistånd av förste expeditionsbiträdet vid Universitetsbiblioteket SUNE JOHANSSON. Av tjänstemännen med-
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verkade främst VÄSTERLUND, DEIN och ORDAUS. -Efter vederbörlig besiktning
av lokalerna beviljades arkivet den 23/5 av Riksarkivet rätt att för vetenskapliga
ändamål låna arkivalier från statliga arkiv.

II. Samlingarnas tillväxt och användning
Handskriftssamlingarnas tillväxt under året framgår av nedanstående
översikt.
lexikaliska ordsamlingar 29 049 bl. 16:0 (därav excerpter ca. 9 000 bl.
16:o).
texter, monografiska skildringar, svar på frågelistor, folluninnesuppteckningar 315 bl. fol. och A4, 3 408 bl. 4:o, 6 bl. 16:o samt 9 band och häften.
grammatiska anteckningar 306 bl. A4, 424 bl. 4:o, 8 bl. 16:o och 1
band A4.
primäruppteckningar 17 häften 8:o.
melodier 27 st.
teckningar och skisser 43 st. och 2 kartor.
fotografier 232 st.
Fonogramarkivet har under året tillförts 121 nyinspelade originalband
(i tim.) samt 72 kopieband. På de senare har i de flesta fall sammanförts valda
partier av inspelningar från ett större antal grammofonskivor och ljudband.
Motsvarande gäller om de 29 kopior på grammofonskivor, som framställts under
året. Därtill kommer kopior för tillfälligt bruk inom institutionen.
Referensbiblioteket har under året ökat med 177 nummer jämte drygt ett
femtiotal leveranser av tidskrifter och fortsättningsarbeten. Förvärvet har såsom
tidigare i stor utsträckning skett genom gåvor från institutioner och enskilda
samt genom byten med tidskriften Svenska Landsmål och arkivets skriftserier.
Fru Majken Dencker har som gåva till arkivet överlämnat en del av sin framlidne makes, fil. dr Nils Denckers, efterlämnade boksamling rörande folkmusik
etc. om ca 390 volymer. 66 band har nybundits eller reparerats jämte 1 band
tillhörande handskriftssamlingarna.
Antalet besök av forskare ej tillhörande institutionens personal har varit
3 379 (därav på Fonogramavdelningen 388).
Lån av handskrifter och böcker inom staden har beviljats i 46 fall varvid
612 nr utlånats och utom staden i 18 fall varvid 194 nr utlånats. Hela antalet
utlånade nr var således 806.

III. Arkivarbeten och materialbearbetning
1. Allmän översikt
Det bör inledningsvis framhållas, att det gångna året i stor utsträckning fått
sin särskilda karaktär av det omfattande arbetet med institutionens och samlingarnas flyttning till de nya lokalerna. Detta har i större eller mindre utsträckning hindrat personalen att fullgöra sina normala uppgifter, särskilt
under det senare halvåret.
Expeditionen har föreståtts av VÄSTERLUND. Fru HOLMKVIST har haft
den närmaste ledningen av arbetet och dessutom ansvarat för den centrala
accederingen av allt inkommande handskriftsmaterial samt assisterat besökande
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forskare. Hon har vidare arbetat med uppordnandet av vissa äldre samlingar.
Under året har 595 nya enheter införts i accessionskatalogen. Fröken OmSTRÖM har svarat för stenografering, maskinskrivning och andra sekreterargöromål, fört topografiska registret och personregistret samt omhänderhaft distribution och lager av arkivets publikationer. Hon har dessutom svarat för utlåning
av handskrifter och böcker. OSTLUND har deltagit i skiftande kontorsgöromål
och har assisterat BROBERG vid förberedelserna för flyttningen. Fröken EHRSSON,
som övertog hans arbete den 12/6, har utfört allmänna kontors- och expeditionsgöromål såsom stenografering och maskinskrivning m. m. HEDBLOM har varit
arkivets kassaförvaltare. Fröken BORGS arbetsuppgifter har främst gällt arkivets administration: bokföring, kassa, medelsrekvisitioner, redovisningar,
löne-, skatte- och sjukvårdsärenden samt övriga ärenden rörande ekonomi och
personal. Länsassessor I. ROSENFELD har varit sakkunnig medhjälpare vid
handläggningen av personal-, löne- och bokföringsfrågor. MIN har deltagit i
skilda arbeten inom expeditionen. Förutvarande kontorsbiträdet fru CARIN
HEDBLOM har tidvis utfört vissa administrativa m. fl. uppgifter. Fr.o.m. den
8/5 har fru BENTEMARK biträtt med uppordning av arkivsamlingar, maskinskrivning och vissa arbeten vid biblioteket.
Referensbiblioteket har omhänderhafts av VÄSTERLUND, som svarat för
inköp, byten, katalogisering och bindning. Han har också lett fru NORMAKS
arbete med genomgående översyn och revidering av bokkatalogerna.
Under året har 1 371 brev och 1 095 andra försändelser avsänts från expeditionen, arkivchefens korrespondens delvis oräknad.
Om sak- och or dr egist erar b et en se nedan under Folkminnesavdelningen
och landskapsundersökningarna.
De språkliga landskapsundersökningarnas verksamhet har fortgått
efter i huvudsak oförändrade riktlinjer.
Dalarna. BJÖRKLUND har varit ledare för Dalmålsundersökningen med Dalmålsordbokens fortsatta publicering som huvuduppgift. Sjätte häftet (Dölsk—
Fjäre) utkom av trycket i december 1966. Sjunde häftet föreligger till större
delen i korrektur och till åttonde häftet har tryckmanuskript färdigställts.
Kompletteringar till tryckmanuskriptet har i första hand hämtats ur de fältanteckningar som under senare år gjorts med ledning av ordboksredaktörens
kompletteringsfrågor, utarbetade vid artikelskrivningen. Betydande tillägg har
också gjorts ur A. Nygårds primäranteckningar från Leksand och delar av
Ovansiljan från 1927-29, ur Niss Hj. Matssons registeranteckningar från Malung,
Lima och Transtrand samt ur andra ordsamlingar. I detta arbete har tidvis
doc. S. FRIES deltagit. Liksom tidigare har fil. dr ELLA ODSTEDT granskat
definitioner av textila termer i ordboksartiklarna och universitslektor TINA
PIERCE har översatt huvudbetydelserna till engelska. I korrekturarbetet har
vidare deltagit docenterna Fries, E. 0. BERGFORS och B. Lrnntrr, Fagersta,
samt fru GUN BJÖRKLUND och fil. lic. Niss Hs. MATSSON. — Övrigt excerperingsoch registreringsarbete vid Dalmålsundersökningen har utförts av fru Björklund och fil. mag. GERD EKLUND. Stud. RUTH BJÖRKLUND har biträtt med
sortering av ordkort och utskrivning av hänvisningar. Ordbokens oktavregister
har under året ökat med ca 2 200 kort till ca 144 450 kort och sed(Ssmaterialet i
kompletteringsregistren har tillförts 6 926 blad.
För sitt hängivna och betydelsefulla arbete med Dalmålsordboken tilldelades
doc. Björklund av K. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien det Lindska
priset den 20 mars.
Herr E. DAHLGREN har fortsatt sina språkliga uppteckningar från Hedemora
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sn med doc. S. Fries som granskare. Fil. kand. JOHN BJÖRKLUND har i samband med 3-betygsuppsats skrivit ut fonogram från Grangärde sn.
Gotland. Med fortsatt stöd av Statens Humanistiska Forskningsråd och
Gotlands läns landsting har GUSTAVSON fortsatt arbetet med manuskriptet till
en ordbok över folkmålet i Lau sn på grundval av M. Klintbergs samlingar.
Handmanuskriptet har under året tillförts partiet som—synd (sid. 5 701-6 571).
Renskriften har förts fram till ropa.
Gästrikland. VÄSTERLUND har granskat inkomna frågelistsvar och andra
uppteckningar samt fört korrespondens.
Hälsingland. HEDBLOM och VÄSTERLUND har granskat inkomna samlingar
och korresponderat med upptecknare. Läroverksadjunkt E. ERIKSSON, Bollnäs,
började i juli i Uppsala en utredigering av framlidne kyrkvärden P. Herzells
efterlämnade samlingar från Bollnäs sn. Fil. stud. EVA BRINK har för 3-betygsuppsats skrivit ut fonogram från Färila sn.
Här j e dalen. STRÖMBÄCK har under sommaren 1966 fortsatt sitt arbete med
utredigeringen av sina uppteckningar från Långå by i Hede sn (tillsammans med
sin sagesman Johan Persson från Långå, f. 1879). Samlingen uppgår nu till 6 278
blad 16:o.
Jämtland. Fil. dr T. BUCHT har utredigerat egna äldre anteckningar från
Lockne m.fl. snr. WIDMARK har genomgått äldre ordsamlingar för kontroll av
uppslagsord och utskrivning av efterledshänvisningar. VÄSTERLUND har granskat uppteckningar och korresponderat med meddelare. Fil. lic. VIDAR REINHAMMAR har fortsatt sin utredigering av egna uppteckningar frän Ströms sn.
Lappland. VÄSTERLUND har svarat för granskning och korrespondens och
har utskrivit uppslagsord på ordsamlingar.
Medelpad. Rektor A. HELLBOM, Stockholm, har bearbetat texter från
Njurunda m. fl. snr, vilka han i maskinskrivet och bundet skick överlämnat till
arkivet.
Norrbotten. Författarinnan ANNA RöNNovisT har fortsatt sin utskrivning
av inspelade dialekttexter från Nederkalix sn. Större delen av fonogrammaterialet från socknen föreligger nu i utskrivet skick. Hon har dessutom utökat sin
ordsamling med nya uppteckningar. Dessa och övriga uppteckningar från landskapet har granskats av WMMARK och VÄSTERLUND, utskrifterna även av HEDBLOM.

Närke. Excerpering för ordregistret har utförts av fil. stud. MARGARETA WIRF
under ledning av Enig, som också svarat för kontakten med ortsmeddelarna.
I granskningsarbetet har även VÄSTERLUND deltagit.
Småland. VÄSTERLUND har granskat inkommet uppteckningsmaterial från
ortsmeddelare.
Södermanland. Under ledning av WIDMABX har fil. kand. INGRID NORRMAN excerperat äldre samlingar för ordregistret, som härigenom tillförts ca
4 000 blad 16:o. Fil. lic. R. OTTERBJÖRK har utredigerat egna äldre orduppteckningar från elva socknar bl. a. Hölö, Ripsa, Sorunda, Stigtomta, Svärta, Turinge och Tveta.
Uppland. ERIKSSON har fortsatt utredigeringen av egna uppteckningar från
Ostervåla sn, varigenom denna sockensamling nu ökat till över 24 000 blad 16:o.
Han har vidare lett ortsmeddelaren Sarah Ohlssons arbete med en större ordsamling från Nora sn och börjat genomgå samlingar från Roslagen för utsättande
av uppslagsord. DIN har hållit kontakt med ortsmeddelare genom brev och besök, utskrivit fonogram från Vaksala sn och bearbetat egna samlingar. Fil. mag.
B. NORDBERG har såsom ledare för de stadsmålsundersökningar som i samarbete
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med arkivet bedrives av Forskningskommittén i Uppsala för modern svenska
med hjälp av studenter fortsatt arbetena med utskrivning av fonogram från
Uppsala stad.
Värmland. Under året har kand. J. JACOBSSON avslutat sitt mångåriga arbete på ett manuskript till en ordbok över Dalbymålet. Manuskriptet, som ej
är avsett att tryckas i obeskuret skick, omfattar 11 509 blad 4:o och innehåller
ca 23 000 uppslagsord.
Västerbotten. Ordregisterarbetet har under WIDMARKS ledning fortgått
med fil. stud. H. FRÖDIN samt teol, och fil. kand. AntLE TRYGGVESON-WIKTORSSON som excerpister och med ett resultat av ca 5 000 blad 16:o.
Med den vid Länsmuseet i Umeå verksamma Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre Norrland (FFÖN) har samarbetet fortgått efter samma linjer
som tidigare. Antikvarie PER-UNO ÅGREN har varit undersökningens föreståndare med fil.kand. GUNNEL SANDSTRÖM som amanuens och prof. K.-H. DAHLSTEDT som tjänstgjort som dess vetenskaplige rådgivare. Bland utförda fältarbeten märkes inspelningar av folktradition i Sorsele sn i samverkan med
lokala intressenter samt dessutom i 8 socknar, de flesta i Västerbottens kustland. Dessutom har lapskspråkiga inspelningar gjorts i Malå, Arvidsjaurs och
Sorsele sur under medverkan av fil. dr G. HASSELBRINK, Uppsala. — Det inkomna materialet har accessionsförts. Arkivmaterialet omfattade den 31/12
1966 847 handskriftsnr och 980 ljudband. Vissa inspelningar har skrivits ut.
Västergötland. Såsom frivillig medarbetare har folkskollärare S. BENGTSSON, Skövde, fortsatt att skriva ut en del av de talrika inspelningar som gjorts
under hans medverkan. Under året har han utskrivit 228 sidor (A4 maskinskr.),
bl.a. omfattande svårare texter, vilkas tolkning krävt resor i landskapet för
kompletterande upplysningar.
Ångermanland. Fil. dr ELLA ODSTEDT har fortsatt bearbetningen och kompletteringen av sina samlingar till en ordbok över Arnäsmålet. VÄSTERLUND har
granskat språkliga uppteckningar från ortsmeddelare.
Östergötland. Läroverksadjunkt P. AGGEMARK har utredigerat uppteckningar från Tjärstad m. fl. snr.
Estland och Gammals v ens k b y. Undersökningen av estlandssvenskamas
liv och folkkultur har fortsatts under ledning av TIBERG med biträde av fil.
kand. ANNE-MARIE CRONSTRÖM samt tre excerpister. Tibergs primäranteckningar och vissa kvartosamlingar har excerperats, varvid ca 500 nya formkort
(A-kort) och ca 1 000 nya betydelsekort (B-kort) tillförts Tibergs kortregister.
ordbok in 8:o. Ännu större är det material som införts på de äldre korten. Specialregistren för namn på personer, orter, djur, växter m.fl. har kompletterats
med primärnotiser. Ordregistret över Tibergs egna primäruppteckningar uppgår
nu till ca 44 000 blad 16:o och det allmänna estlandssvenska ordregistret till ca
25 000 blad. — Om Tibergs resor se nedan.
Svensk -Amerika. HEDBLOM har under vintermånaderna katalogiserat de
band som inspelades under den tredje Amerikaexpeditionen, mars-juni 1966,
samt börjat skriva ut mindre textpartier. Han har utarbetat redogörelser för
resan, varav en tryckts i Svenska Landsmål 1966. ORDÅITS har accessionsfört
samtliga band och upprättat en särskild förteckning. Prof. N. HASSELMO,
Minneapolis, Minn., har ytterligare bearbetat sitt manuskript till en avhandling
om engelska inslag i amerikasvenskan. Fil. kand. G. NYSTRÖM har utskrivit dalmålstexter från Minnesota.
Folkminnes avdelningens verksamhet har under året kommit att bli
starkt lidande i samband med arkivets flyttning. Avdelningsföreståndaren
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BROBERGS tid har nästan helt måst tagas i anspråk för den nya lokalens färdigställande och ledningen av flyttningsarbetet. Avdelningens personal har dessutom haft sina arbetsplatser i den provisoriska lokalen Wahlenbergsvägen 13
under det att arkivsamlingarna och den för det dagliga arbetet viktiga realkatalogen varit kvar i de fönsterlösa rummen i Carolina Rediviva. Därtill kommer att NYMAN varit tjänstledig under så gott som hela höstterminen och intill
början av februari. Som vikarier tjänstgjorde tiden 5/10-31/12 fil. stud. ANITA
HEDMAN och fil. kand. CECILIA MAGNUSSON 10/1-29/1. Vissa uppgifter inom
avdelningens insamlingsverksamhet har tidvis ombesörjts av EHN. Det är
främst denna verksamhet som har kunnat fortgå, inbegripande granskning, instruktion och korrespondens. Hedman har dessutom bl.a. ordnat prof. J. A.
Lundells efterlämnade stora samlingar av matrecept, matordningar m.m. Det
under året inkomna och accederade folkminnesmaterialet uppgår till 2 200 blad
4:o, 3 häften A4, 18 blad melodier, 8 teckningar och 12 fotografier.
Fonogramavdelningen har föreståtts av HEDBLOM. Eftersom hans arbetstid till större delen upptagits av hans göromål som ställföreträdande arkivchef har verksamheten vid avdelningen främst kommit att åvila ORDAUS.
VÄSTERLUND och EaN har dessutom medarbetat vid skilda tillfällen.
Vid årets början återvände Hedblom och 0rd6us med inspelningsbilen från
sin tredje expedition till Svensk-Amerika. Fältinspelningarna i Sverige har under
hösten koncentrerats till Uppland. Under vintern och våren 1967 gjordes flera
besök i Eskilstuna stad och en resa i Norrbotten. Se nedan under Resor.
Bland arkivarbetena må nämnas att Hedblom och Ordens accederat och katalogiserat de i Amerika inspelade banden. Bland mera omfattande kopieringsarbeten som Ordeus utfört må nämnas framställning av arbetskopior (40 band)
åt de studenter som engagerats för utskrivning av de i Eskilstuna inspelade texterna. Detta är ett led i det samarbete mellan arkivet och Forskningskommitt6n
i Uppsala för modern svenska (inom Institutionen för Nordiska språk) som omnämndes i fjolårets arbetsberättelse och som då främst var inriktat på Uppsala
stad. Andra större uppgifter har varit assistens vid avlyssning av skivor och
band (bl. a. ett stort material för Mr. Th. Markey), planläggning av fonogramavdelningen i den nya lokalen och överförande dit av apparater och annan utrustning samt slutligen skiv- och bandsamlingen den 5-6 juni. Därpå följde ett
tidskrävande inordningsarbete som ej hann avslutas före årets utgång. — Avdelningen har demonstrerats för 15 grupper studerande i Nordiska språk och
Nordisk folklivsforskning. Härvid har Ehn medverkat. — Utskrifter av fonogram har gjorts; se ovan under Dal., Fläls., Norrb., Uppl., Västerg. och Sv.-.Amer.
Lapska avdelningen. Fil.dr G. HASSELBRINK har fortsatt sitt förberedande
arbete för utgivande av en ordbok över de sydlapska dialekterna. Därvid har en
del av de befintliga orduppteckningarna överförts till omkr. 25 000 excerptkort
ordnade i alfabetisk följd. Detta har delvis skett genom Xerox-kopiering. Årets
arbete har främst avsett prof. K. B. Wiklunds opublicerade uppteckningar.
Teol. och fil. kand. 0. KORHONEN har utskrivit fonogram och utredigerat egna
uppteckningar. Om Hasselbrinks och Korhonens resor se nedan under Resor,
Lappland och Jämtland.
Utgivningsverksamheten. Av tidskriften Svenska Landsmål och Svenskt
Folkliv har under året utgivits årg. 1965 (Upps. 1966, årg. 88, h. 286 fr. början,
vii, 236 s.) och årg. 1966 (Upps. 1967, årg. 89, h. 287 fr. början, vii, 155 s.). — Av
arkivets skriftserie B »Folkminnen och folkliv» har utgivits nr 13, »Herrarbete.
Dalfolkets siisongvisa arbetsvandringar i jämförande belysning», av Göran Rosander (Upps. 1967, 443 s. text, 16 s. pir). Av serie D »Ordbok över folkmålen i
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övre Dalarna» av L. Levander och S. Björklund har häfte 6 utgivits (Dölsk—
Fjäre, Upps. 1966, s. 401-480). Av häfte 7 förelåg en del vid budgetårets slut i
ombrutet korrektur.
2. Enskilda medarbetares verksamhet inom arkivet
STRÖMBÄCK har under läsåret föreläst över folklig tideräkning (ht. 66) och
valda etnologiska frågor (vt. 67) samt lett dels tvåbetygsseminarier i etnologi,
dels det högre seminariets övningar över valda folkloristiska och etnologiska
problem. Liksom tidigare har Strömbäck i samråd med medarbetarna planlagt
och lett institutionens undersökningar inom skilda områden, skriftutgivning m. m. Han har redigerat tidskriften »Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv» årg. 88, 1965, samt »Arv. Tidskrift för nordisk folkminnesforskning» vol. 22,
1966, och — förutom minnesteckningar i Vitterhetsakademiens och Gustav
Adolfs Akademiens årsböcker — publicerat »Några norröna vedernamn» (i Orter
och namn. Festskrift till Valter Jansson 1967). Han har vidare föreläst vid universiteten i Dublin och Galway (april 1967).
HEDBLOM har under hela året varit arkivchefens ställföreträdare. Han har
dessutom tjänstgjort som arkivets kassaförvaltare samt som föreståndare för
fonogramavdelningen (se ovan). Han har haft daglig mottagning, handlagt ärenden rörande personal, tjänster, löner, honorar, publikationsfrågor, utarbetat petitum, ansökningar, redogörelser, protokoll och fört en omfattande korrespondens
med forskare och institutioner i Sverige och utlandet. Om hans verksamhet i övrigt
se ovan under Fonogramavdelningen och landskapsundersökningarna. Hedblom
har inom Institutionen för Nordiska språk varit ledamot av Forskningskomrnitten
för modern svenska (FUMS), som nära samverkar med arkivet, se ovan.
Vid sidan om tjänsten har Hedblom under höst- och vårterminerna vid universitetet givit en kurs i landsmåls- och folleminneskännedom (30 tim.) samt vid
Stockholms universitet dels hållit föreläsningar över »Dialektologiskt fältarbete»
inom ämnet Fonetik (8 tim.) dels också givit en kurs i landsmålsalfabet inom
ämnet Nordisk folklivsforskning (8 tim.). — Av trycket har han under året utgivit »Research of Swedish Speech and Popular Traditions in America 1966»
(i The Swedish Pioneer Historical Quarterly, April 1967), »Den tredje inspelningsexpeditionen till Svensk-Amerika» (i Svenska Landsmål 1966), »Ortnamn i
emigrantsamhälle. Om svensk ortnamnsbildning i Amerika» (i »Orter och namn.
Festskrift till Valter Jansson 1967». Även i Namn och Bygd 54, 1966) samt (tillsammans med D. Strömbäck) »Landsmåls- och folkminnesarkivets i Uppsala
årsberättelse 1963/64» (i Svenska Landsmål 1965) och d:o för 1964/65 (i Svenska
Landsmål 1966). Dessutom en mindre artikel i Svenska Landsmål 1966.
BROBERG har varit föreståndare för Folkminnesavdelningen (se ovan). Hans
uppdrag att som arkivets representant omhänderha dels den nya arkivlokalens
färdigställande under byggenskapens slutskede samt dess inredning och utrustning dels också förberedandet och genomförandet av själva flyttningen, har dock
tagit det allra mesta av hans arbetstid. Eftersom dessa ärenden med sina talrika och skiftande detaljer varit bundna av det givna tidsschemat, har han till
en del måst handlägga dem under tider då han varit tjänstefri.
Om BsönKtubms verksamhet vid Dalrnålsundersökningen se ovan. — Vid
sidan av tjänsten har han under året publicerat boken »Indor i Våmhus sn. Något om en dalabys tillkomsthistoria, dess folk och väg mot nya tiden» (Folklivsskildringar utgivna av K. Gustav Adolfs Akademien 5. Upps. 1966) samt fyra
smärre uppsatser »Notdragning», »Tunnbrödsbak», »Hårarbete» och »Korgflätning», (samtliga i Dalarnas Hembygdsbok 1965).
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arbete vid Estlandssvenska undersökningen se ovan.
har tjänstgjort vid Folkuninnesavdelningen, se ovan. Hon har vid
sidan om tjänsten fortsatt sitt arbete med en gradualavhandling om färöiska
folksagor och har åtnjutit tjänstledighet med B-avdrag tiderna 5/9-25/11, 5/1211/12, 2/1-3/2.
Om WIDMARKS arbete se ovan under landskapsundersökningarna för Västerbotten m. fl. — Han har vid två tillfällen demonstrerat arkivet för grupper av
studerande i Nordiska språk. Han har åtnjutit tjänstledighet med B-avdrag för
eget vetenskapligt arbete 1/9-30/11.
VÄSTERLUND har varit verksam vid de flesta landskapsundersökningar och vid
Fonogramavdelningen, se ovan. Han har därutöver utfört åtskilliga, ofta omfattande, arbetsuppgifter som berört de flesta landskap, såsom t. ex. utsändning,
arkivering m. m. av Th. Markeys språkgeografiska frågelista om verben bliva
och varda. Vid skilda tillfällen har han demonstrerat institutionen för grupper
av studerande och för enskilda forskare från in- och utlandet. Han har vidare
tjänstgjort som institutionens bibliotekarie och somt. f. expeditionsföreståndare.
Såsom sådan har han bl. a. svarat för arkivsamlingarnas tekniska vård, inventarier, materiel m. m. Under senare halvåret har hans tid väsentligen upptagits av
flyttningens förberedande och genomförande såsom en av Brobergs närmaste
medarbetare.
EHN har medarbetat vid landskapsundersökningarna för Uppland och Närke,
vid Folkminnes- och Fonogramavdelningarna, och i övrigt i skilda uppgifter inom
institutionen. Han har demonstrerat arkivet och dess samlingar för bl. a. grupper av studerande i Nordisk folklivsforskning. Under senare halvåret har han
tillhört den arbetsgrupp som under Brobergs ledning förberett och genomfört
flyttningen. Ehn har åtnjutit tjänstledighet med B-avdrag för egna studier 19/928/10, 19/1-28/4. Vid sidan av tjänsten har han under höst- och vårterminerna
givit en kurs i etnologi inom ämnet Nordisk folklivsforskning. —Under året har
han publicerat en utgåva av G. Floderus, »Beskrifning öfver Rasbo och Kihls församlingar» med kommentar (i Minnesbok över Rasbo-Rasbokil. 1966. Tierp
1966).
Om ORDEUS' arbete se ovan under Fonogramavdelningen.
F. förste arkivarien doc. M. EnntssoN har fortsatt sina arbetsuppgifter vid
Upplandsundersökningen (se ovan) och har liksom tidigare besvarat förfrågningar från redaktionen för Svenska Akademiens ordbok i Lund. Såsom redaktionssekreterare för Svenska Landsmål har han medverkat vid utgivningen av
årgångarna 1965 och 1966 och förberett årg. 1967. Han har bistått besökande
forskare och i övrigt deltagit i skilda uppgifter inom institutionen. — Han har den
3/5-24/5 givit en kurs i dialektkännedom vid Stockholms universitet. Av
trycket har han utgivit »Olof Gjerdman 1883-1965» samt redigerat och författat
efterskrift till Gjerdmans postumt utgivna uppsats »Om mina undersökningar
av svenska stadsmål» (i Svenska Landsmål 1965). Han har vidare publicerat en
ree. i Svenska Landsmål 1966.
F. förste arkivarien fil. dr Il. GUSTAVSON har fortsatt sitt gotländska ordboksarbete, se ovan under Gotland. — Av trycket har han utgivit »P. A. Säve och
hans sagesmän» (i Gotländskt arkiv 38, 1966) och »Ortnamn och ortnamnssägner
i Hablingbo» (i Boken om Hablingbo; förut tryckt i Gotl. arkiv 35, 1963).
Om f. medarbetaren fil. dr ELLA ODSTEDTS arbete se ovan under Dalarna och
Ångermanland. (Dr Odstedt avled strax efter arbetsårets slut, den 5 juli 1967.)
Om fil. dr G. HASSELBRINKS verksamhet se ovan under Lapska avdelningen.
— Av trycket har han utgivit en rec. i Svenska Landsmål 1966.
011I TIBERGS
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Resor och uppteckningsarbeten
(Ortsmeddelarnas verksamhet här i regel ej upptagen.)
Dalarna. BJÖRKLUND gjorde 1/7-4/7 och 15/7-24/7 uppteckningar av dialekt och traditioner i Floda, Järna, Leksands, Lima, Malungs, Våmhus, Åls och
Älvdalens snr. Den 14/6-19/6 reste han i landskapet för uppteckningar i ÅLs sn
och för överläggningar med ledamöter av landstingets förvaltningsutskott rörande landstingets fortsatta stöd till arbetshjälp vid Dalmålsordboken. Som inledning till en längre uppteckningsresa under tiden 26/6-21/7 1967 deltog Björklund med föredrag och demonstrationer i Kungl. Gustav Adolfs Akademiens
fyra kulturdagar i Bonäs Bygdegård den 26/6-29/6. Samtidigt gjordes i Våmhus sn förberedelser för kommande uppteckningsarbeten. HEDBLOM och ORDAUS
företog den 14/2-16/2 en resa till Hälsingborg för bandinspelning av moramål
hos en där bosatt sagesman. Vid ett besök i Sandviken den 28/11 gjorde Ord6us,
fil. kand. G. NYSTRÖM och fil. mag. L. PERSSON en upptagning av folkmål från
Älvdalens sn. Fil. dr G. ROSANDER har under 1966 upptecknat traditioner om
arbetsvandringar etc. i Rättviks m. fl. snr. Fil. stud. H. FRÖDIN har på grundval
av egna inspelningar författat en proseminarieuppsats betitlad »Om malungsmålets utveckling under 1900-talet».
Dalsland. Folkskollärare G. HELLMAN har upptecknat folkminnen från
Laxarby sn.
Gotland. GUSTAVSON gjorde sommaren 1966 uppteckningar av dialekt i
Fide, Havdhenis och Lau snr.
Gästrikland. Fotograf W. ERIKSSON har fortsatt sina språkliga och etnologiska uppteckningar i Torsåkers sn.
Hälsingland. Under tiden 16/5-19/5 gjorde HEDBLOM och ~tus inspelningar av folkmål och traditioner i Trönö sn med herr H. MICKELSSON som medhjälpare. Vid en resa den 24/6-28/6 1966 till Alfta och Ovanåkers snr tillsammans med STRÖMBÄCK gjorde Enbr uppteckningar av folkminnen och dialekt.
Fil. stud. ULLA FORSELL har gjort egna uppteckningar i Bollnäs, Järvsö, Ljusne,
Mo, Rengsjö och Trönö snr för en trebetygsuppsats i nordisk folklivsforskning,
»Kosthåll och matordning i Hälsingland».
Jämtland. Under en inspelningsresa på sydlapskt område gjorde teol. och
fil. kand. 0. KORHON och fil. dr G. HASSELBRINK under tiden 30/4-4/5 bandupptagningar av lapska dialekter och traditioner inom Frostvikens sn. Fil. lic.
REINHAMMAR har under ca 2 veckor fortsatt sina språkliga uppteckningar i
Ströms och Hamrnerda1s mr samt upptecknat växtnamn från Mattmars sn.
Herr E. J. LINDBERG har fortsatt arbetet på sina omfattande samlingar av folkmål och folkminnen i Ragunda sn, herr S. TOTTEGÅRD har upptecknat dialekt i
Revsunds sn, och fröken MÄRTA SANDBERG har bedrivit uppteckningar av folkminnen i Lit och Oviken m. fl. snr.
Lappland. Den 21/12 gjorde VÄSTERLUND och ORDAus en inspelning i Uppsala av dialekt och folkminnen från Vilhelmina sn med fil. mag. G. ERIKSSON
från Lövberg som sagesman. Teol. och fil. kand. 0. KORHONEN reste vid olika
tillfällen under sommaren 1966 för inspelningar av lapsk dialekt i Norrkaiturns
lappby, Gällivare sn. Tillsammans med fil.dr G. HASSELBRINK gjorde han även
inspelningar på sydlapskt område i Risbäck och Borgafjäll, Dorotea sn, under
tiden 6/4-9/4. Jfr ovan under Jämtland. Teol. stud. Bo LUNDMARK vistades bland
Sirkas-samerna i Jokkmokks sn under juni och juli 1966 och gjorde därvid språkliga och etnologiska uppteckningar. Under resor i Lappmarken har han insamlat
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material för en trebetygsuppsats i religionshistoria, »Mano. Om månen i lapsk
religion». Herr A. NILSSON har gjort språkliga och etnologiska uppteckningar
från Fredrika m. fl. snr.
Norrbotten. ORDEUS och amanuens GUNNEL SANDSTRÖM från Folkmålsoch folkminnesundersölmingen i övre Norrland (FFÖN) gjorde den 13/6-23/6 en
resa för inspelning av dialekt och folkminnen i Nederluleå och överluleå snr.
Folkskollärare E. LUNDBERG har bedrivit fortsatta uppteckningar av folkmål
och traditioner i Norrfjärdens sn.
Närke. BROBERG företog en resa i landskapet den 14/4-22/4 för besök hos
ortsmeddelare och överläggningar med berörda institutioner och enskilda angående Örebro bildningsförbunds folkminnesarkiv.
Småland. Fil. kand. G. EDSTRÖM har gjort språkliga och folkloristiska uppteckningar från Gärdserums och Ukna snr och herr G. JOHANSSON har fortsatt
sina uppteckningar av dialekt och folkminnen från Moheda och öra snr.
Södermanland. ORDEUS och fil. mag. B. NORDBERG besökte Eskilstuna
den 20/2-22/2 och 10/4-14/4 för inspelning av stadsmål (40 band).
Uppland. Erm och ORDEUS reste i landskapet vid fyra tillfällen under
augusti och september för bandupptagningar av dialekt och folktraditioner. Inspelningar gjordes i Bladåkers, Faringe, Möja, Nora, Villberga och östervåla snr.
I Nora och östervåla medverkade ERIKSSON och i Möja folkskollärare J. WESTIN. Elm och Ordhus gjorde vidare tillsammans med fil. mag. B. NORDBERG en
inspelning av stadsmål i Uppsala den 30/1. Fröken SARAH OHLSSON har gjort
fortsatta språkliga uppteckningar i Nora sn, och herr ANDERS BJÖRKMAN har
upptecknat folkminnen från Söderfors sn.
Värmland. Den 17/4-20/4 företog BROBERG en resa i landskapet för besök
hos ortsmeddelare samt i arkiv och hembygdsvårdande institutioner. Han överlade med läroverkslärare A. ERNVIK i Kristinehamn angående fortsatt utgivning
i arkivets serie av »Folkminnen från Glaskogen» och besökte emigrantarkivet för
Värmland i Värmlands läns museum samt ortsmeddelare i Färnebo, Gustav
Adolfs och Nors snr. Under tiden 8/6-11/6 sammanträffade han med landshövdingen samt natur- och kulturvårdande myndigheter i länet för överläggningar
och gjorde resor i de västra och norra delarna av landskapet i samband härmed.
Läroverkslärare A. Ernvik har upptecknat folkminnen från Järnskogs, Köla och
Ålgå snr, och herr S. LARSSON har besvarat frågelistor och gjort folkrninnesuppteckningar från Gustaf Adolfs och Nordmarks snr.
Västerbotten. HEDBLOM vistades i Umeå den 12/4-13/4 för deltagande i
årsmöte med styrelsen för Folkmåls- och folkminnesundersökningen i övre
Norrland och samråd om gemensamma fältarbeten m. m. (Jfr ovan under Norrbotten.)
Västergötland. BROBERG har den 21/4 och 7/6 besökt Institutet för folklivsforskning vid Göteborgs universitet för överläggningar i samarbetsfrågor.
Folkskollärare S. BENGTSSON har gjort resor för kontroll av dialekt i samband
med transkribering av inspelade texter, och folkskollärare G. HELLMAN har bedrivit fortsatta folkminnesuppteckningar i Tiveds sn.
Västmanland. Folkskollärare R. SVEDSKOG har skrivit frågelistsvar och
upptecknat folkminnen från Fellingsbro, Himmeta, Medåkers och Näsby snr.
Ångermanland. Folkskollärare F. BERGVALL besöktes av VÄSTERLUND och
professor K.-H. DAHLSTEDT den 26/7 och av NYMAN den 15/8-17/8 för instruktion och genomgång av manuskript för tryckning av hans samling av sagor från
Edsele sn. Bergvall har vidare fortsatt sina språkliga och folkloristiska uppteckningar från Edsele. Fil. dr ELLA ODSTEDT har gjort dialektuppteckningar i Arnäs
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sn i juli och prof. K.-H. Dahlstedt i Anundsjö sn. Fru MÄRTA KIELGREN har
upptecknat dialekt och folkminnen från Eds sn.
Östergötland. Läroverksadjunkt P. AGGEMABK har fortsatt sina uppteckningar av folkmål och folkminnen i S:t Anna och Tjärstads snr.
E stlandssvenskarna. Under 14 resor till estlandssvenskar bosatta i Stockholm och dess omgivning har TIBERG gjort uppteckningar, komplettering och
kontroll av dialekt och folktraditioner från Runö, Nuckö-Rickul, Odensho1m,
Ormsö, Rågöarna, Korkis, Gammalsvenskby och Nargö.

Compte rendu
des recherches dirides par l'Institut de dialectologie et de folklore d'Upsal
pendant les annöes d'exercice 1966-67. Par DAG STRÖMBÄCK et FOIarr HEDBLOM.

I. Organisation, budget, direction et eollaborateurs.
II. Accroissements des archives et utilisation des collections.
III. Travaux dans les archives, ölaboration des matöriaux:
Aper9u genörale; publications de l'Institut.
Travaux des employös.
IV. Voyages et enquetes dans les provinces.

Landsmålsarkivet i Lund
Årsberättelse 1966/67
Av Sven Benson

I. Organisation, ekonomi, förvaltning
För landsmålsarkivets i Lund organisation och förvaltning gäller av Kungl.
Maj:t den 4 april 1941 fastställt reglemente. Arkivets styrelse utgjordes till den
11 jan. 1967 av prof. K. G. LJUNGGREN, ordf., prof. SIGFRID SVENSSON, V. ordf.,
prof. OLOF ARNGART, prof. GÖSTA HOLM, överbibliotekarie KRISTER GIEROW
och arkivchef SVEN BENSON, sekreterare och skattmästare. Suppleanter var
prof. BERTIL MALMBERG och prof. TAGE AHLDAN. Sedan ordf., prof. K. G. LJUNGGREN avlidit den 11 jan., förordnade Kungl. Maj:t den 3 februari 1967 prof.
SIGFRID SVENSSON att intill utgången av juni 1968 vara styrelsens ordförande.
Den 25 maj 1967 förordnade universitetskanslersämbetet prof. Bertil Malmberg
att vara ledamot av styrelsen t. o. m. den 30 juni 1968 och prof. JERKER Rostx
att under samma tid vara suppleant i styrelsen. Styrelsen har under året sammanträtt 4 gånger.
För bestridande av kostnaderna för arkivets verksamhet under året har följande belopp disponerats:
Avlöningar 203 445 kr
Omkostnader 10 683 kr
Insamling och bearbetning 38 000 kr.

2. Personal och tjänstgöringsförhållanden
Institutionens fasta personal har under året utgjorts av doc., fil. dr SVEN BENSON, arkivchef (Ae 29 1 juli-31 dec., Ae 30 fr. o. m. den 1 jan.), fil. dr INGEMAR
INGEns, arkivarie (Ae 24), fil. lic. STEN-BERTIL VIDE, arkivarie (Ae 22; befordringsgång), fru BnrrA AXELSSON, kansliskrivare (Ae 11) t. o. m. den 15 aug., fru
MAJBRITT KVANT, kontorist (Ae 9) t. 0. m. den 30 nov., fru INGER OLOFSSON,
kansliskrivare (Ae 11) 1 oktober-31 maj, fröken EVA LUNDBERG, kontorist (Ae 9)
1 febr.-31 maj, kansliskrivare fr. o. m. den 1 juni, fru AMF Rusonx, kontorist
(Ae 9; befordringsgång).
BENSON har under året lett och övervakat institutionens arbete samt själv
drivit insamlingen av dialektmaterial från de östra delarna av arkivets undersökningsområde. Han har därjämte fortsatt undersökningen av ortnamnen i Harjagers härad och kartläggningen av vissa drag i den sydsvenska konsonantismen.
Benson besökte den 26 juli Reftele i Småland för instruktion av medarbetare,
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den 3-4 augusti Uppsala för överläggning med cheferna för ortnamnsarkivet
och landsmålsarkivet och den 24-25 april Göteborg för överläggning med chefen
för institutet för ortnamns- och dialektforskning. Därjämte deltog han den 3-8
juli i nionde internationella ortnamnskongressen i London.
Vid sidan av arkivchefstjänsten har Benson meddelat 32 timmars akademisk
undervisning i folkmålskännedom och hållit 4 föreläsningar om svenska dialekter
vid en av universitetskanslerämbetet anordnad kurs för norska och danska studenter i Lund.
Benson har under året publicerat Blekingemålens ställning (i Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1966), Sockennamnen i Harjagers härad (ib.), Vidstreck (i ANF 81), Litteraturkrönika 1965 (ib.; tillsammans med prof. K. G.
Ljunggren och doc. B. Loman) och Sildschwedischer Sprachatlas 2. Han har
därjämte redigerat årshäfte 1966 av Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift.
INGERS har lett undersökningen av dialekt och ortnamn i Skåne och deltagit
däri, granskat dels nyinkommande material av excerpter och uppteckningar, dels
äldre dylikt, utredigerat under arbetsåret utförda uppteckningar och utfört
diverse excerperingar av dialektformer och äldre ortnamnsformer ur handskrifter, kartor, etnologisk och topografisk litteratur; har handlett en excerpist och
utfört vissa registreringsarbeten samt granskat manuskript och besvarat förfrågningar. Han har deltagit i Namnberedningens i Lund sammanträden och
granskat förslag till namngivning på gator och vägar i tätorter i Malmöhus län.
För dialekt- och ortnamnsuppteckning företog han en resa till Åhus under tiden
8-12 augusti och en till Trolle-Ljungby m. fl. orter den 29 augusti-2 september.
Under perioderna 1-8 aug., 15-22 sept., 27-30 sept. och 6-10 febr, tjänstgjorde
han som t. f. arkivchef.
Ingers har under året publicerat Jöns Svenssons hus i Kabbarp, ett kulturreservat i Bara härad (i Skånes hembygdsförbunds årsbok 1966), Folkspråket i
Ystad (i Ystads Fornminnesförenings skriftserie XI), Ur Görarps bys handlingar
(i Jul vid Sundet 1966), Sägner från Stehag ( i Onsjöbygden 1966) och Reformationslitteratur från Malmö, en språklig granskning (i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1967).
VIDE har lett insamlingen av dialektmaterial från Halland och västra Småland, handhaft bibliotek och fonogramavdelning samt utfört vissa registreringsarbeten. Tillsammans med kontoristerna Majbritt Kvant och Eva Lundberg har
han graverat grammofonskivor och kopierat inspelningar, som ställts till förfogande av olika personer (jfr nedan). Den 11-16 augusti samt 17-18 och 22-26
maj gjorde han inspelningar av dialekt på skilda platser i Halland (jfr nedan).
Den 26-27 september besökte han Institut for jysk sprog- og kulturforskning i
Århus. Utom arkivtjänsten har han givit två 6-timmars kurser i landsmålsalfabet och läsning av dialekttexter. Under tiden 4-15 juli tjänstgjorde han som t.f.
arkivchef.
Vide har under året publicerat Sydsvenska växtnamn (Skrifter utgivna genom
Landsmålsarkivet i Lund 17), Bygdehistoria på band (i Södra Unnaryd-Jälluntofta fornminnes- och hembygdsförenings årsskrift 1966), Daniel Rydsjös
dialektdiktning (i Onsjöbygden 1966) samt artiklar och recensioner ji tidskrifter
och dagspress.
BRITA AXELSSON har som kansliskrivare handhaft registrerings-, expeditionsoch bokföringsarbetet samt personalärendena.
INGER OLOFSSON har ombesörjt de göromål som tidigare bestritts av Brita
Axelsson. Hon har därjämte med biträde av kontoristen upprättat manuskript
till ett register över de skånska jordeboksnamnen.
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MAJBRITT KVANT har stämplat, räknat och ordnat samlingar, biträtt i grammofonarbetet vid gravering och katalogisering samt renskrivit brev och manuskript. Under tiden 16 aug.-30 sept. vikarierade hon på kansliskrivartjänsten.
EVA LUNDBERG övertog som kontorist Majbritt Kvants arbetsuppgifter; under
juni månad har hon som kansliskrivare ombesörjt kontorsarbete av alla slag.
AMY RUBORN, som under hela året har åtnjutit partiell tjänstledighet med
tjänstgöringsskyldigheten nedsatt till hälften, har räknat, stämplat och ordnat
samlingar, satt stickord på nya samlingar och utfört olika slag av excerperingsarbete.
Tillfälliga medarbetare. Skriftställare HELGE ANDERSSON har fortsatt
excerperingen av ortnamn ur lantmäterihancllingar, huvudsakligen från Kristianstads län. Fru BRITA VIDE har excerperat samlingar från Blekinge och Kalmar län samt kopierat blekingska samlingar. Fil. lic. ÅRE HANSSON har skrivit
ut skånska texter efter fonogram. Fil. stud. TORBJÖRN EDBERG har excerperat
skånska ortnamn ur kyrkoböcker, Decimantjordeboken och nyutkomna delar av
det danska diplomatariet. Fil. stud. KERSTIN EDBERG har excerperat skånska
ortnamn tillsammans med Torbjörn Edberg och därjämte excerperat dialektord
ur halländska frågelistsvar. Fil. kand. KRISTINA BELFRAGE har likaså excerperat dialektord ur frågelistsvar från Halland. Fru BRITA AXELSSON har under
kortare perioder 1967 biträtt med sammanställandet av deklarationsuppgifter
och årsredovisning.

3. Samlingarnas tillväxt
Handskriftsamlingarna har under året utökats med följande material:
1 bl. fol., 585 bl. 4:o (Bl. 194, Hall. 58, Sk. 110, Sm. 191, Öl. 17, Vrml. 15),
79 772 bl. 16:o (Bl. 2 226, Hall. 11 124, Sk. 53 836, Sm. 10 369, blekingska kopieserien 2217), 1 104 bl. A4. Av detta material utgöres 32 639 bl. 16:o av ortnamnsexcerpter ur äldre källor och 902 bl. 16:o av dialektala ortnamnsformer (Bl. 19,
Hall. 6, Sk. 549, Sm. 328). Manuskriptbeståndet utgör nu 1 bd fol., 17 h. fol.,
91 h. A4, 104 h. 4:0, 264 h. 8:o, 41 h. 12:o, 10 h. 16:o, 20 h. i växlande format,
3 999 bl. fol., 96 284 bl. 4:0, 4 901 bl. 8:0, ca 3 291 500 bl. 16:o, 21 987 bl. A4
och 186 bl. i växlande format.
Fonogramavdelningen har under året utökats med 190 originalskivor
och 29 band och omfattar nu 4 158 originalskrivor, 1 050 kopieskivor och 249
band.
Inspelningar har gjorts av Ingers i V. Klagstorp, Sk., och av Vide i Frillesås,
Harplinge, Idala, Stråvalla, Träslöv, Tvååker, Veddige, Vessige, Våxtorp, Värö
och Ås, Hall., samt Röke, Sk., och Horred, Vg. Vidare har bandinspelningar
ställts till förfogande för kopiering av bonden Arvid Andersson, Reftele, från
Kinnared, Hall., och Bredaryd, Burseryd, Dörarp, Forsheda, Gränna lfs, Göteryd, Hagshult, S. Hestra, Hånger, Jälluntofta, Kållerstad, Kävsjö, Odensjö,
Reftele, Tånnö, Villstad, Vireda, Värnamo, Åker, Ås och Åsenhöga, Sm., av
teol. kand. Nils Bengtsson, Lund, från Malmö, Sk., av glasblåsare Tor Krantz,
Hovmantorp, från Hovmantorp, Sm., av kontorschef Nils Lindström, Alvesta,
från Aringsås, Bolmsö, Ekeberga, Lekaryd, Skatelöv och Vislan.da, Sm., av fil.
mag. Bengt Nilsson, Lund, från Kvenneberga, Nydala och Virestad, Sm., samt
av rektor Johan Svensson, Tvååker, från Tvååker, Hall.
En del inspelningar har ännu ej blivit överförda till grammofonskivor.
Biblioteket har under året utökats dels genom inköp och byten, dels genom
13— 684401 Sv. Landsmål 1968
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gåvor från följande: arkivchef Sven Benson, Lund, professor dr W. Foerste,
Mönster, professor Ragnar Hemmer, Helsingfors, arkivarie Ingemar Ingers,
Lund, herr Gust Johansson, Göteborg, fru Margareta Lindmark, Lund, professor
K. G. Ljunggren, Lund, lektor Bo Magnusson, Kalmar, dr W. F. H. Nicolaisen,
Edinburgh, professor Jöran Sahlgren, Uppsala, professor L. E. Schmitt, Marburg, professor A. H. Smith, London, arkivarie Sten-Bertil Vide, Dalby; Byaruvas hembygdsförening, Mellersta Hallands hembygdskrets, Kungl. Vetenskapssamhället i Uppsala samt Svenskt musikhistoriskt arkiv. Bytesförbindelser upprätthålles med ett sextiotal in- och utländska institutioner och sammanslutningar.
Mikrofilmavdelningen har under året inte undergått några förändringar.
Besök. Antalet antecknade besök på arkivet har under året uppgått till 1680.
Besökande forskare har handletts av arkivchefen och arkivarierna, vilka även
besvarat inkommande förfrågningar.

Arkivarbete, materialets bearbetning och tryckning
Allt inkommande material har granskats av Benson, Ingers eller Vide. Huvuddelen av det inkomna kvartomaterialet har excerperats på sed&blad.
Exeerperingen av ortnamn ur skånska lantmäterihandlingar har huvudsakligen varit inriktad på Kristianstads län. Excerperingen av ortnamn ur husförhörslängder från Skåne har avslutats. Likaså har excerperingen av ortnamn ur
Deeimantjordeboken och nyutkomna delar av det danska diplomatariet slutförts.
Blekingeordboken har fortsatts genom excerpering och kopiering av nytillkommet material.
Sammanslagningen av de skånska sockensamlingarna till häradssamlingar
har fortsatts, likaså utskrivningen av skånska fonogram.
I serien Skrifter utgivna genom Landsmålsarkivet i Lund har under året utkommit nr 17, Sten-Bertil Vide, Sydsvenska växtnamn och nr 15:2, Sven Benson, Sildschwedischer Sprachatlas 2. I nära anslutning till arkivets arbete har
Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1966 utgivits. Beträffande skrifter,
som utgivits av arkivets tjänstemän, hänvisas i övrigt till mom. 2.
Följande arbeten pågick vid årets slut: arkivchef SVEN BENSON Blekingska
dialektstudier II, Blekingsk ordbok, Bebyggelsenamnen i Harjagers härad, Die
Erforschung der schwedischen Mundarten, docent BERTIL EJDER Ortnamn på
-ryd, Dagens tider och måltider, fil. lic. ÅKE HANSSON Fonemsystem i skånska
dialekter, arkivarie INGEMAR INGERS Ortnamnen i Lund 2, Skånska drag i texten
i Lunds stifts landebok, Skolslang och akademisk slang i Lund, Ortnamn i
Glimåkra, docent DAVID KORNHALL Sydsvenska fisknamn, lektor GÖSTA SJÖSTEDT Glimåkramålets formlära, arkivarie STEN-BERTIL VIDE A. J. Krögers
dialekttexter, Folkliga växtnamn.

Insamlingsarbetet 1966 67
I nedanstående översikt över fältarbetet anges först upptecknaren, därpå upp.
teckningsorten och slutligen antalet manuskriptblad. För flertalet orter har
arbetet avsett komplettering ur olika synpunkter av tidigare undersökningar.
Översikten upptar jämväl äldre uppteckningar, som utredigerats under året, samt
excerpter och texter från grammofonskivor.
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Bräkne hd. Manfred Magnusson, Asarum 162 bl. 4:o; Ellen Svanström,
Hällaryd 10 bl. 4:o, 9 bl. 16:0.
Medelstads hd. Ture Andersson, Ronneby lfs. 3 bl. 4:o; Gösta H. Dahl,
Ronneby lfs. 3 bl. 4:o.
Östra hd. Stig Nilsson, Jämjö 3 bl. 4:o; Teodor Olsson, Torhamn 5 bl. 4:o;
Albert H. Svensson, Sturkö 8 bl. 4:o.
Halland

Fjäre hd. Frida Börjesson, Landa 3 bl. 4:o; Algot Jonzen, Lindome 3 bl.
4:o, 41 bl. 16:0; Gunnar Lindson, Lindome 94 bl. 16:o.
Viske hd. Ivar Johansson, Värö 36 bl. 4:o, Värö och Veddige 16 bl. 4:0.
Skåne

Albo hd. Ola Carlberg, Fågeltofta 9 bl. 4:o, 99 bl. 16:o; Åke Hansson, Vitaby
9 bl. A4.
Bara hd. Ingemar Ingers, Bara 35 bl. 16:o, Burlöv 79 bl. 16:o, Skabersjö
3 bl. 16:0, Tottarp 3 bl. 4:o.
Frosta hd. Ingemar Ingers, Borlunda 229 bl. 16:o, Gårdstånga 3 bl. 4:o;
Nils Modig, Norra Rörum 411 bl. 16:o, 1 bl. A4; Fabian Wendel, Munkarp 3 bl.
A4.
Färs hd. Tora Holmström, Vomb 4 bl. 4:o; Gunnar Persson, Västerstad 42
bl. 4:o.
Gärds hd. Ingemar Ingers, Everöd 23 bl. 16:o; Gösta Sjöstedt, div. socknar
5 bl. 16:o.
V. Göinge hd. Gösta Sjöstedt, Farstorp 9 059 bl. 16:o, Vinslöv 26 bl. 16:o,
div. socknar 16 bl. 16:0.
Ö. Göinge hd. Sven Ahlberg, Osby 3 bl. 4:o; Gösta Sjöstedt, div. socknar
16 bl. 16:o.
Herrestads hd. Åke Hansson, St. Herrestad 53 bl. A4.
Ingelstads hd. Hugo Areskoug, Onslunda 2 851 bl. 16:o; Åke Hansson,
ö. Ingelstad 1 366 bl. 16:0.
Järrestads hd. Åke Hansson, ö. Nöbbelöv 43 bl. A4; Birgit Lindström,
Stiby 5 bl. 4:o.
Lj units hd. Ingemar Ingers, Snårestad 23 bl. 16:o.
Luggude hd. Ingemar Ingers, Frillestad 4 bl. 16:o.
Onsj ö hd. Fabian Wendel, Billinge 20 bl. 4:o, 182 bl. 16:o.
Oxie hd. Ingemar Ingers, Husie 1 bl. 4:o.
Torna hd. Ingemar Ingers, Bonderup 90 bl. 16:0.
Vemmenhögs hd. Olof Persson, Tullstorp 1 bl. fol., 1 bl. 4:o.
Villands hd. Ingemars Ingers, Gualöv 302 bl. 16:o, Ivetofta 165 bl. 16:o,
Kiaby 57 bl. 16:0, Rinkaby 120 bl. 16:o, Trolle-Ljungby 1 677 bl. 16:o, Åhus
1 281 bl. 16:o; Gösta Sjöstedt, div. socknar 5 bl. 16:0.
N. Åsbo hd. Kjell-Åke Carlsson, Riseberga 42 bl. A4; Gösta Sjöstedt,
Färingtofta 2 756 bl. 16:0.
Småland

Allbo hd. Lennart Magnusson, Moheda 4 bl. 4:o; Bengt Nilsson, Slätthög
7 bl. 4:o.
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Kinnevalds hd. Karl Nilsson, Kalvsvik 8 bl. 4:o.
Konga hd. Karin Johansson, Ö. Torsås 4 bl. 4:o; Tor Krantz, Hovmantorp
4 bl. 4:o, 243 bl. 16:o.
Mo hd. Gustav Andersson, Valdshult 5 bl. 4:o; Olga Andersson, Åsenhöga
15 bl. 4:o; Bror Mårtensson, öreryd 4 bl. 4:o.
N. Möre hd. Elsa Mattson, Dörby 9 bl. 4:o.
S. Möre hd. Tage Gajbert, Vissefjärda 181 bl. 16:0.
Norrvidinge hd. Selma Karlsson, Berg 78 bl. 4:o.
Sunnerbo hd. Ingeborg Johansson, Markaryd 15 bl. 4:o; Sten-Bertil Vide,
Hallaryd 4 bl. 4:o.
N. Tjusts hd. Annie Andersson, Dalhem 3 bl. 4:o.
S. Tjusts hd. Eric Eilert, Blaekstad 3 bl. 4:o.
S. Vedbo hd. Edit Nilsson, Hässleby 6 bl. 4:o, 13 bl. 16:0.
Västbo hd. Dagmar Lundsten, Femsjö 7 bl. 4:o, 92 bl. 16:o; Allan Nilsson,
Jälluntofta 7 bl. 4:o; Josef Ryden, Kulltorp 3 bl. 4:o.
Västra hd. Gustav Arvidsson, Bringetofta 467 bl. 16:o.
Östbo hd. Fingal Johansson, Fryele 5 bl. 4:o.
Öland

Gräsgårds hd. Helge Jönsson, Segerstad 13 bl. 4:o.
Möekleby hd. Lage Nilsson, Gårdby 4 bl. 4:o.

C ompte rendu
des reeherches dirides par l'Institut de Dialeetologie de Lund pendant les
annoSes d'exereice 1966-67. Par SVEN BENSON.
Organisation, budget et administration.
Employ4s et eonditions du travail.
Aceroissements des collections.
Travaux dans les arehives, utilisation des collections; publieations de PInstitut.
Voyages et enquaes dans les provinees.

Institutet för folklivsforskning
vid Göteborgs universitet
Årsberättelse för budgetåret 1966/67
Av Julius Ejdestam

Institutet är anslutet till Etnografiska institutionen. Institutets föreståndare är
fil. dr JULIUS EJDESTAM.
Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under respektive titlar för Göteborgs universitet i regleringsbrevet av 29/6 1966 angående
anslag för budgetåret 1966/67 till E. Högre utbildning och forskning b) Universiteten m. m.
Institutets manuskriptsamlingar har under året ökat med 500 till ca 238 000
sidor. Uppteclmingsarbete har bedrivits i Bohuslän, Halland och Västergötland.
210 volymer, smärre skrifter och särtryck oräknade, har tillförts institutets
bibliotek.
Från prof. Hilding Celanders dödsbo har institutet mottagit en samling manuskript, böcker och särtryck.
Det interna arbetet har, i den mån det inte gällt att betjäna forskare, inriktats
dels på omarbetning av realkatalogen, dels på komplettering av bokbeståndet
och dels på inventering av vissa äldre samlingar.
Ur manuskriptsamlingarna har utlånats 448 nummer, häri icke inräknat
sådant material som inom institutet ställts till forskares förfogande.
Institutets föreståndare har under en månad idkat folklivsstudier i Chile. De
expeditionella arbetsuppgifterna har under denna tid handhafts av fru RUTH
LARSSON.
Föreståndaren har under året publicerat »En förnamnsstudie» (i Svenska
Landsmål 1966).

Compte rendu
des recherches dirig6es par 'Institut d'Ethnologie et de folklore å l'Universit6 de
Gothernbourg pendant les annees d'exercice 1966-1967. Par JUTJUS EJDESTAM.
Direction, budget et employ6s.
Travaux executes par 'Institut.

Institutet för
ortnamns- och dialektforskning
vid Göteborgs universitet
Årsberättelse för 1966/67
Av Verner Ekenvall

1. Organisation, ekonomi och förvaltning
Institutet är anslutet till Institutionen för nordiska språk, vars chef, professorn
i nordiska språk, tillika är chef för institutet.
Anslagen för bestridande av institutets verksamhet är uppförda under respektive titlar för Göteborgs universitet. Från Göteborgs Kungliga Vetenskaps- och
Vitterhets-Samhälle har erhållits ett anslag om 1 500 kronor som bidrag till en
undersökning av Göteborgs dialekter.

Personal och tjänstgöringsförhållanden
Föreståndare för institutet har varit docenten fil. dr VERNER EICENVALL, tillika
universitetslektor i nordiska språk. Hans tjänstgöring vid institutet motsvarar
1/2 universitetslektorstjänst. Institutets personal har i övrigt bestått av fil. lic.
DAVID PALM, som uppehållit amanuenstjänsten mot arvode, samt av ett kontorsbiträde med halvtidstjänstgöring i Ae 9. Sistnämnda tjänst har under budgetåret uppehållits av fru MAJ-BRITT ABRAMSON. SOM timarvoderad medarbetare
har fil, dr h. c. ERIK LARSSON tjänstgjort.
EICENVALL har under året lett och övervakat institutets arbete samt själv insamlat ortnamns- och dialektmaterial från Tjörn. Han har därjämte granskat
manuskript till Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, del 17, Sörbygdens härad,
författat av lektorn fil. dr Gunnar Drougge, och delar av volym 6, Inlands
Nordre härad, författade av professor Assar Janzän.
PALM har granskat manuskript till ovannämnda del 17 av OGB samt jämte
fru Abramson korrekturläst renskriften av manuskript till delar av volym 6.
Han har självständigt eller i samråd med Ekenvall besvarat förfrågningar från
institutioner och enskilda forskare, genomgått inkommande material samt handhaft vissa expeditionsgöromål.
LARSSON har fortsatt arbetet på den bohuslänska ordboken. Han har tillsammans med Palm granskat inkommande uppteckningar.
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ABRAMSON har renskrivit manuskriptet till bebyggelsenamnen i del 6 av Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län, jämte Palm korrekturläst renskriften, fört
institutets kataloger och register samt utfört förekommande maskinskrivningsarbeten.

Institutets arkiv
Dialektsamlingarna på sedeslappar har under året ökats med uppteckningar från
Kungshamn (94 lappar). Av snickare KARL G. OLSSON i Röra har förvärvats en
anteckningsbok (48 s. 4:o) med folkminnen från Orust. Ortnamnsuppteckningarna på sedeslappar har ökats med avskrift av fil. dr ERIK LARSSONS uppteckningar från Angereds och Bergums socknar 1965 (619 resp. 1 062 lappar)
samt bibliotekarie TR. GÖRLINGS uppteckningar från Sotenäs hd (494 lappar).
Från Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala har förvärvats kopior av M. Svenungssons ortnamnsuppteckningar frän Angereds och Bergums socknar 1938 jämte
äldre belägg av ortnamn från samma socknar (1 277 resp. 1 530 lappar). Till
komplettering av tidigare förvärvat ortnamnsmaterial för Göteborgs och Bohus
län har från Svenska ortnamnsarkivet erhållits 126 lappar.
Från Kungliga Krigsarkivet har kopior förvärvats av Sjökarteverkets äldre
hydrografiska kartor (25 kartor med film), Sveriges topografiska kartor (26
kartor med film), ur Hermelinska kartverket Volym 8 (10 blad med film), samt
kartor från olika delar av Bohuslän alla utan år (4 blad).
Från Göta Hovrätts arkiv har mottagits fotokopia av Ägorättshandlingar,
Göteborgs och Bohus län, volym 1 (3 s. A4).
Manuskript har skänkts av fil. mag. Hugo Karlsson, Härnösand: »Studier över
båthamn, särskilt namn på backebåtar och bankskutor från 1700-talets Bohuslän» (213 s. A4), samt av fil. stud. Thorbjörn Hansson, Göteborg: »Benämningar
på några sjöfågelsarter vid Nordvästeuropas kuster» (36 s. A4).
Trycksamlingen har ökats med 105 nummer.
Arbeten utförda av institutet eller under dess medverkan
Lektor G. DROUGGE har till institutet lämnat manuskript till del 17 av OGB.
Arbetet på OGB 6 (A. JANZåN), OGB 7 (V. EKENVALL) och OGB 12:2 (D. PALM)
pågår. ERIK LARSSON fortsätter arbetet på den bohuslänska ordboken.
Arbetet med katalogisering av institutets dialektprov på skivor har fortsatt.

Compte rendu
de 'Institut des recherches toponymiques et dialectologiques å l'Universit(5 de
Gothembourg pendant les annkes d'exercise 1966-67. Par VERNER EKENVALL.
Organisation, budget et administration.
Employ6s et conditions du travail.
Archives de 'Institut et accroissements des collections.
Travaux ex6cut6s par l'Institut. Publications.

Insänd litteratur
22.2.1968-31.12.1968

Abhandlungen und Berichte des Staatl. Museums fur Völkerkunde, Dresden.
Bd 24-25. Berlin 1965; Bd 27. K. Schubarth-Engelschall, Arabische Berichte
rnuslinnischer Reisender und Geographen des Mittelalters ilber die Völker der
Sahara. Berlin 1967. - Acta ethnographiea Academiae scientiarum Hungarieae.
T. 17: 1/2. Budapest 1968. - Alingsåsbygden. Årsbok för Alingsås museum och
konsthall 1966-1967. Alingsås 1968. - Arbek hins islenzka fornleifafelags 1967.
Reykjavik 1968. - Arkiv för norrländsk hembygdsforskning. Utg. av Kulturhist. fören. Murberget. 17. Härnösand 1968. - The Arnamagnman institute.
Bulletin 1967/68. Kbh 1968. - Arts et traditions populaires. Ann& 15 (1967):
3/4. Paris. - Badische Heimat. Jahrg. 48 (1968): 1/2. Karlsruhe. - Beiträge zur
Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd 89-90: 1/2. Halle 1967-68.
- Blekingeboken. Arg. 46 (1968). Karlskrona 1968. - Bohusläns hembygdsförbunds årsskrift 1968. Uddevalla 1968. - Bromma hembygdsförenings årsskrift.
Arg. 39 (1968). Sundbyberg 1968. - By og bygd. Norsk folkemuseums årbok.
Bd 20 (1967). Oslo 1968. - Bygd och natur. Arg. 49. Malmö 1968. - Dalarnas
hembygdsbok. Utg. av Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund. 1966-67.
Falun 1968. - Det Kg!. Danske Videnskabernes Selskab, Kbh. Hist.-filos. meddelelser: Bd 42:5. P. V. Rubow, Goldschmidt og Nemesis. 1968. - Deutsche
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Sektion fär Völkerkimde und deutsehe
Volkskunde, Berlin. Volkskundliche Informationen. April 1967; November 1967.
- Deutsches Jahrbueh fur Volkskunde. Bd 13 (1967):2-Bd 14 (1968): 1-2. Berlin. - Egyetemi Neprajzi Intezet, Debrecen. Közlemenyek a debreceni Kossuth
Lajos Tudomänyegyetem N6prajzi Intezet6b61. 21. Z. Ujväry, Nepdalok es
balladåk egy al-dunai Szekely közössegböl. 1968. Miiveltseg es hagyonagtny.
Studia ethnologica Hungariae et Centralis ae Orientalis Europae. 10. 1968. Ethnographia, se Neprajzi mäzeum, Budapest. - L'Ethnographie. [Utg. av]
Societ6 d'ethnographie de Paris. Nouvelle s6rie. Nos 60/61. Armee 1966/1967.
Paris 1966-67. - Fakta om Stora Kopparberg. Grycksbo 1967. - Fataburen.
Nordiska museets och Skansens årsbok. 1968. Sthm 1968. - F F Communications. Ed. for the Folklore Fellows: Vol. 84:1. No 200. L. Petzoldt, Der Tote als
Gast. Volkssage und Exempel. Hki 1968; Vol. 85:1. No 202. J. Pentikäinen, The
Nordic dead-child tradition. Nordic dead-child beings. A study in comparative
religion. Hki 1968. - Finnbygden. Tidskrift för Värmlands finnbygder. Arg. 21
(1968): 1-4. Torsby. - The folklore and folk music archivist. Vol. 9:3; vol. 10:1.
1967. Bloomington. - Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning.
1968:1-4. Sthrn 1968. - Forschungsinstitut fär deutsche Sprache, Deutscher
Sprachatlas. Jahresbericht 1967. Marburg 1968. - Forskningsnytt fra Norges
almenvitenskapelige forskningsråd. Arg. 13 (1968): 1-4. Oslo. - Froöskaparrit.
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Armales Soeietatis seientiarum Fwroensis. Bök 16. Törshavn 1968. - Från
Borås och de sju häraderna. Årg. 23 (1968). Borås 1968. - Fynske aarboger.
Udg. af Hist, samfund for Fyns stift. 10:1. Odense 1968.- Fölisön. Fölisöstiftelsens publikation. 1968. Nationalmuseets frågelista XV; Nr 15 A, 1968. Hfors
1968. - Föreningen Mora bygdelags sångbok. Mora 1967. - Förhandlingar vid
sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning. 3. Göteborg
1965. Utg. av Sture Allen. Gbg 1966 (Dupl.); 4. Uppsala 1967. Utg. av K.-H.
Dahlstedt & Gun Widmark. Upps 1968 (Dupl.). - Globen. Nyheter från Generalstabens litografiska anstalt, Kartografiska institutet och Esselte map service.
1968:1-4. Stlun 1968. - Kungl. Gustav Adolfs akademien, se Hembygdsskildringar. - Hembyden. Utg. av Dalslands fornminnes- och hembygdsförbund.
1968. Vänersborg 1968. - Hembygdsskildringar utg. av Kungl. Gustav Adolfs
akademien, Upps: 2. Bonäs bygdegård. Stiftelsens tillkomst och syftemål. 1967; 3.
Från fyra kulturdagar i Bonäs bygdegård den 26-29 juni 1967 under medverkan
av Kungl. Gustav Adolfs akademien. 1967. - Hessische Blätter för Volkskunde.
Bd 59 (1968). Giessen 1968. - Historisk samfund for Praesto amt. Årbog 1966.
Ny ra3kke. Bd 6:5. U.o. - Historisk årbog for Thisted amt 1968. Kbh 1968.
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. Årsberättelse. 1967/1968.
Lund 1968. - Håloygminne. Utgj. av Hålogaland historielag. Bd 12. Årg. 49
(1968): 1-3. Svorkmo. - Institute of ethnology, Academia Sinica, Nankang,
Taipei. Bulletin nr 24-25. 1967-68. Monographs: No 9. Li Lin-Ts'an, A study of
the Nan-chao and Ta-ii kingdoms in the light of art materials found in various
museums. 1967; No 10. Shun-Sheng Ling, The dolmen culture of Taiwan, East
Asia and the Southwestern Pacific. 1967; No 11. Jen-Ying Wang, Population
change of Formosan aborigines. 1967; No 13. Sung-Hsing Wang, Kwei-shan Tao:
A study of a Chinese fishing community in Formosa. 1967; No 14. Liu Chi-Wan,
Great propitiatory rites of petition for beneficence at Sungshan, Taipei, Taiwan.
1967. - Institutul de etnografie i folclor, Bucuresti. I. U. Jarnik & A. Birseanu, Doine i strigå,turi din Ardeal. 1968. - Journal of English and Germanie
philology. (JEGP). Vol. 67:1-3 (1968). Urbana, Ill. - Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet. Årg. 54 (1968). Upps 1968. - Jyske folkemål. Udg. af
Institut for jysk sprog- og kulturforskning: Bd 7. C. Schade, Bidrag til et jydskt
idiotieon 1807. Dialektoptegnelser fra Mors. Aarhus 1968.- Jämten. Föreningen
Heimbygda,s årsbok. Årg. 62 (1968). Östersund 1968. - Kalender. [Utg. av]
Svenska folkskolans vänner. Årg. 83 (1968). Jakobstad 1968. - Kalevalaseuran
vuosikirja 48 (1968). Hlri 1968. Seulaset. KKKTK:n ja Kalevalaseuran tiedotuslehti. 1968:1-4. U. o. - Kansantieto. Suomalaisen kirjallisuuden seuran
ka.nsanrunousarkiston kysely- ja tiedotuslehti. 12-18, 21. Forssa 1961-64, 1968.
Kronobergsboken. Årsbok för Hylten-Cavalliusföreningen. 1968. Växjö 1968.
Kulturen 1968. Lund 1968. - Kustbon. Organ för estlandssvenskarna i
Sverige. Årg. 25:1-3 (1968); 25:4 (1968), Estlands svenskar 25 år i Sverige,
jubileumsskrift, Kustbon 1944-1968. Sthm 1968. - Kobenhavns universitets
institut for europzeisk folkelivsforskning, Kbh.: J. Sprogoe Koster, Sadelmageiiet. En oversigt over håndverket på historisk baggrund, samt gennemgang af
materialer, redskaber og arbejdsmetoder, med sterlig vzegt på fremstillingen af
seletoj, ridetoj og sadeler. 1968. K. Laegdsmand, Bibliografi for folkelivsforskere
med sxrlig henblik på de materielie kulturprodukter og naeringslivet. Et udvalg.
1968.- Leuvense bijdragen. Tijdschrift voor moderne filologie. Jaarg. 56 (1967):
4-57 (1968):2. Leuven. - Memoires de la Societe finno-ougrienne. 145. Fennougrica. Juhlakirja Lauri Postin kuusikymmenvuotispäiväksi 17.3.1968. Hki
1968. - Nårodni muzeum, Praha. 150 let Nåroclniho v Praze. Sbornik
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prispevkö k jeho dejinam a niznamu. Praha 1968. - Navnestudier udg. af
Institut for navneforskning: Nr 6. J. Kousgård Sorensen, Danske so- og ånavne.
1. A-D. Kbh 1968. - Neprajzi milzeum, Budapest. Ethnographia. A magyar
neprajzi tarsasag folyeirata.
78:4-79:2. 1967-68. Index ethnographicus.
nvf. 10 (1965); 11. Kovåcs, Z., Szabadteri neprajzi natizeumok. 1968. A Magyar
nepmesekatalegus fiizetei. 4. Ruszkovies Istvan mesei. 1968. Neprajzi közlemenyek. 11:3/4. Szabö F., Del-Tiszantuli munkåsszerzödesek, 1889-1944. 1966;
12:1/2. 1967. A Neprajzi Mözeurn ffizetei. Sz. 23-29. 1967. A Neprajzi
Mözeurn gyiljtemenyei. Sz. 8. 1967. The folk art of Transdanubia. Exhibition
arranged by the Ethnographical Museum, Budapest. 1968. Magyar nepszokasok.
Kiallitas a Neprajzi mözeurnban 1967/68. - Nordiska museet, Sthlm.: Bibliografiska meddelanden från Nordiska museets bibliotek. Nr 15-18. 1967-68.
(Dupl.); Svenskt liv och arbete. 28. Lantarbetaren och boken. Minnesanteckningar. 1963; 29. Amelie Rundberg, Strängnäsminnen. 1964; 30. Folkbildningsminnen. Minnesanteckningar till folkrörelsernas och folkbildningsarbetets historia. 1968. Nordiska museet, (utg.). Maj Norderman-Hedqvist, Nordisk folkkonst.
1968; S. Wallin, Tapeter 1500-1900 i Nordiska museet. [1968]. Nordiska museets
handlingar. 69. N. Sahlgren, Äldre svenska spannmålsmått. En metrologisk
studie. Sthm 1968. - Nord-Nytt. [Utg. af Institut for europwisk folkelivsforskning, Kbh.] 1968:1-5. - Norrbotten. Norrbottens museum. Årsbok 1969.
Luleå 1968. - Norrbottens museum, Luleå: A. W. Axelson, Gällivare-verken,
investerings- och spekulationsobjekt 1855-1882. En lokalhistorisk studie kring
kampen om naturtillgångarna i Norrbotten. 1964; H. Beskow, Bidrag till studiet
av övre Norrlands kyrkor. 2. uppl. 1955; Phebe Fjellström, Tuodjö. En bok om
samisk brukskonst utg. av Jokkmokks museum. 1967; S. Wahlberg, Från laxhav
till renfjäll i Norrbotten. 1967; Birgitta Hallgren, Forntid i Norrbotten. Arkeologi i fjällbygd, älvdal och kustland. 1963; Birgitta Hjohlman, Arkeologstigen i
Jävre. 1967; Kalix. D. 1: Namn och språk. 1967; Mönsterbok i samisk slöjd.
Horn- och träslöjd i Norrbottens län sammanställd och ritad av Runo J:son
Lette. 1968; Sameslöjd - tradition och nydaning. Handlingar från internordiskt
symposium kring samisk slöjd i Jokkmokks museum den 23-25 maj 1966. 1967.
Norsk folkemirmelags skrifter, Oslo: 101. R. Bergh, Tro og trolldom. Folkeminner fra Porsanger. 1968; 102. II. Floden, Ein fjellgard. 1968. - Det kongelige
norske videnskabers selskab, Trondheim. Forhandlinger bd 40 (1967). 1968;
Skrifter 1967. 1968. - Norveg. Tidsskrift for folkelivsgransking. 13. Oslo 1968.
Nysvenska studier. Tidskrift för svensk stil- och språkforskning. Ärg. 47
(1967). Upps 1968. - Nämnden för svensk språkvård. Årsberättelse för 1967.
Sthm 1968. - Orbis. Bulletin international de docurnentation linguistique. T. 16
(1967):2. Louvain. -Polar record. Vol. 14. Nos 88-90, Jan.-Sept. 1968. Cambridge. - Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wroelaw. Oskar Kolberg, Dziela
wzystkie. Tom 44-45. Gery i Podg6rze. Cz. 1-2. 1968. - Proceedings of the
Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland for 1967. London
(cop. 1968). - Proverbium, se Suomalasien kirjallisuuden seura. - Pålsgården.
[Utg. av] Ockelbo hembygdsförening. Ärg. 28 (1968). Ockelbo 1968. - Recorded
sound. The journal of the British Institute of Recorded Sound. Nos 29-32, Jan.Oct. 1968. London and Exeter. - Revista de etnografie i folelor. T. 13 (1968):
1-5. Bucure0i 1968. - Revue anthropologique. Organe de l'Institut international d'anthropologie. Anne,e 1968. Paris 1968. - Riksdagsbiblioteket. Förteckning över riksdagsbibliotekets nyförvärv år 1967. Sthm 1968. Årsbibliografi över
Sveriges offentliga publikationer. Ärg. 37 (1967). Upps 1968. - Saga och sed.
Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok. 1967. Upps 1968. - Samiske sam-
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linger. Bd 9. E. Schytte Blix, Nesseby- og Polrnakslekter. Oslo 1967. - Sanastaja. Aikakauslehti sanatietoja ja-tiedusteluja varten. No 94-95. Vaasa 1968.
- Scandinavian studies. Vol. 40:1-3, Feb.-Aug. 1968. Lawrence, Kansas. Sehweizerisehes Archiv far Volkskunde. Jahrg. 64:1/2. Basel 1968. - Scottish
studies. Vol. 11 (1967): 1-12 (1968): 2. Edinburgh. - Scripta ethnologica: 24.
V. Anttila, Hirvenmetsästysseurueet Suomessa syksyllä 1966. Turku 1968; 25.
V. Anttila, Rymättylän talvinuottakalastus muuttuvana elinkeinona 1885-1967.
Turku 1968. - Skansvakten. Elfdalens hembygdsförenings midsommartidning.
Nr 53 (1968). Älvdalen 1968. - Skrifter frå Norsk målferearkiv ved Olav T.
Beito: 19. A. Steinsholt, Målbryting i Hedrum. Oslo 1964;20. A. Bjorkum, Årdalsmål hjå eldre og yngre. Ei utgreäng om formverket med eit tillegg om generasjonsskilnad i lydverk, ordbruk og formverk. Bergen 1968. - Skrifter från
Folklivsarkivet i Lund: 10. Gabrielle Jeansson & Inga Kindblom, Kring livets
högtider i Örkelljunga församling. Lund 1968. - Skrifter utg. av Svenska litteratursällskapet i Finland: 423. Finlands svenska folkdiktning. 5:3. Sånglekar.
Hfors-Åbo 1967; 424. Historiska och litteraturhistoriska studier 43. Hfors 1968.
- Skrifter utg. genom Landsmålsarkivet i Lund: 18. D. Kornhall, Sydsvenska
fisknamn. Lund 1968. - Slavia Occidentalis. T. 27. Kskga pamiatkowa ku czci
Profesora Wladyslawa Kuraszkiewicza. Poznan 1968. - Smithsonian contributions to anthropology, Washington: Vol. 6. C. Evans & Betty J. Meggers,
Archeologieal investigations on the Rio Napo, Eastern Ecuador. 1968. - Smålands museum. Medlemsblad. Ärg. 7 (1968): 2. Växjö 1968. - Somogyi mnzeurn
filzetei. Kiadja a Rippl-R6nai mnzeum, Kaposvår: 7. Judit Knezy, A Hedrehelyi
gölöncserek. 1966; 8. J. Hoss, Halåszat, nådaratås 68 tåplålkozås egy Nagybereki
közsegben. 1966; 12. J. Kanyar, Edit Kerecsenyi & Judit Knezy, Fejezetek
Pogånyszentpeter törtenet6böl. 1967; 13. Somogyi nephagyomånyok. 1968. Sprog og kultur. Utg. af Institut for jysk sprog- og kulturforskning. Bd 26:1.
Aarhus 1968. - Stencilerade skrifter från Institutionen för folklivsforskning vid
Lunds universitet (Folklivsarkivet): 4. S. B. Ek, östra Torn. Etnologisk bystudie. Lund 1968. - Stiftelsen Folkmåls- och folkrninnesinstitutet för övre Norrland. Verksamhetsberättelse för 1967. Umeå 1968. (Stenc.) - Stora Kopparbergs museum. Sthrn 1967. - Ströms hembygdsförenings årspublikation.
Strömsboken. 1967. D. 2:2:24. Strömsund 1968. - Studia ethnographica Upsaliensia. 29. Ellen & Hilberth, Contribution å l'ethnographie des Gbaya. Lund
1968; 31. E. Handen, The eulture policy of the Basel Mission in the Cameroons
1886-1905. Lund 1968. - Studia philologiae Seandinavicae Upsaliensia: 5.
Fr. Tamrn, Fonetiska kännetecken på lånord i nysvenska riksspråket. Facsimiletryck av 1887 års upplaga. Upps 1966. - Suomalaisen kirjallisuuden seura:
Proverbiurn. Bulletin d'informations sur les recherches paremiologiques 10-11,
1968. Hki 1968. Studia fennica. Revue de linguistique et d'ethnologie finnoises.
T. 13. Hki 1967. Suomi. 112:4. S. Haltsonen, Vanha Tuutari. Tuntemattoman
tekijän käsikirjoitus 19. vuosisadan alusta. Hki 1967; 113:1. Leea Virtanen,
Kalevalainen laulutapa Karjalassa. Hki 1968; 113:2. P. Pulkkinen, Supistumaverbien imperfektityypit karjala-aunuksessa. Hki 1968; 113:3. J. U. E. Lehtonen, Suomenlahden suornalaisten saarikylien avioliittokenttiä. Hki 1968; 113:4.
Sihvo, Unto Seppäsen Myllytarinat. Hki 1968. Tietolipas: 51. L. Hakulinen, 0.
Ikola & P. Ravila, Kirjoituksia suomen kielestä. Hki 1967; 52. T. Vuorela, Perinnetietoa. Hki 1967. Suonialaisen kirjallisuuden seura, (utg.). I. K. Inha 1894.
Valokuvaaja Vienan Karjalassa. A photographer in Viena Karelia. Toim. U.
Vento & P. Laaksonen. Hki 1968.- Suomen kielen nauhoitearkiston toiminta v.
1967. Hki 1968. - Svenska litteratursällskapet i Finland. Årsberättelse för år
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1967. Hfors. - Svenska turistföreningen. Årsskrift 1968. Småland. Sthm 1968.
STF:s tidning, Turist. Arg. 36:2-6, 1968. Solna 1968. - Svenskbygden. Tidskrift för finlandssvenskt kulturliv. Arg. 47 (1968): 2-7, 1968. Jakobstad. Sveriges medeltida personnamn. Ordbok utg. av Kungl. Vitterhets-, historieoch antikvitetsakademiens personnamnskommitt6. H. 1. Aabiorn-Ar(n)vidh.
Sthm 1967. - A Szekszårdi Balogh Adåm milzeurn fiizetei: 8. Makra S., A n6pmese katalogizålåsånak Uj m6dszere. Szekszård 1967. - Sörmlandsbygden. Arg.
37 (1968). Nyköping 1968. - Tromso museum, Tromso: Årsberetning 1967. 1968.
Acta Borealia. B. Humaniora. No 9. S. Kraft, PomorhandelenN på Nordnorge
under 1800-talets förra hälft. 1968. Ottan Populwre småskrifter fra Tromso museum: Nr 55(1968:1). P. Simonsen, Steinalderen på Soroy. 1968; Nr 56 (1968:2).
Jan Mayen. 1968; Nr 57 (1968: 3). 0. Vorren, Samene i natur- og kulturrniljoet.
1968. Tromso museums skrifter: Vol. 7:6. Varanger-funnene 6. Analyseresultater
og mindre rapporter. 1968; Vol. 13:1. Excavations at Russekila in West Spitsbergen. 1. Skeletal remains. 1967-68. - Turun Yliopiston Kansatieteen laitos.
Monisteita: 2. V. Anttila, Kansankultuurin keruun ja tutkirnuksen vaiheita
Suomessa. Turku 1968. - Udvalg for folkemåls publikationer; Serie A. Nr 23.
B. Jul Nielsen, Et Bjerrehermdsmål. Udtrykssystennet i dialekten i Barrit,
Klakring og As sogne. Kbh 1968. Serie B. Nr 7. Kr. Medier, Kås og brygge. Betegnelser for anlobsbroer. Khb 1968. - Universitetet i Bergen. Årbok. Humanistisk serie. 1967. Bergen 1968. - Universitetsnytt. Utg. av universitetskanslersämbetet. Arg. 4 (1968): 5/6. Sthm 1968. - Uppland. Årsbok för medlemmarna i
Upplands fornminnesförening. 1967/68. Upps 1968. - Uppsala universitetsbiblioteks årsberättelse för räkenskapsåret 1965/66. Upps 1968. - Varbergs museum. Årsbok. Arg. 19 (1968). Varberg 1968. - Vendsysselske ärboger. [Udg. af]
Historisk samfund for Hjorring amt. 1968. Hjorring 1968. - Western folklore.
Vol. 27: 1-2, 1968. Berkeley and Los Angeles. - Vetenskaps-societeten i Lund.
Årsbok 1968. Lund 1968. - Kungl. Vitterhets-, historia- , och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska serien: D. 16. N. Lagerholm, Den svenska stormaktstidens högadliga begravningsskick 1650-1700. Sthm 1965. - Vänersborgs
söners gilles årsskrift. Tidskrift för Vänersborgs museum. Arg. 37 (1968). Vänersborg 1968. - Värmland förr och nu. Meddelanden från Värmlands fornminnesoch museiförening. Arg. 66 (1968). Ystad 1968. - Västerbotten. Västerbottens
läns hembygdsförenings årsbok. Arg. 49 (1968). Umeå 1968.-Västerbottens norra
fornminnesförening. Meddelanden 29. Styrelseberättelse för år 1967. Skellefteå
1968. - Västmanlands fornminnesförenings årsskrift. 46-47 (1965/66-1967/68).
Västerås 1966-68. -Västra Göinge hembygdförenings skriftserie 16 (1968). Hässleholm 1968. -- Åländsk odling. Årsbok. [Utg. av] Ålands folkmirmesförbund.
Arg. 29 (1968). Mariehamn 1968. - Aarboger for nordisk oldkyndighed og
historie udg. af det Kgl. nordiske oldskriftselskab 1967. Kbh 1967. - Århus
stifts årboger. Udg. af Historisk samfund for Århus stift. Bd 60. Århus 1967.
- Älvdalens skjutfält och Artilleriskjutskolans läger i Trängslet. Falköping 1968.

Andersson, Th., Lysings härad och dess socknar (ur: ödeshög genom seklerna.
Skänninge 1968). - Dens., Byanamnet Fjälster (ur: Ortnamnssällsk:s i Upps.
årsskr. 1968. Upps 1968). - Dens., i swng medh sko och hosor. En ordspråksallusion hos Hemming Gadh (ur: ANF, bd 83:1, 1968). - Dens., Luntertun i
Reinke de Vos (ur: ANF, bd 83:1, 1968). - Aunola, T., Pohjois-Pohjanmaan
kauppiaiden ja talonpoikien väliset kauppa- ja luottosuhteet 1765-1809. Hki
1967. Akad. avh. - Bergh, G., Att tappa björklake (ur: Gastronomisk kalender
1969. Sthm 1968). - Bergfors, G., Ordpar på ångermanländskt landsmål (ur:
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Fjällsjö krönika, årg. 19, 1967). - Bergh, B., Den heliga Birgittas Revelaciones.
Bok VII. Revelaciones. Lib. VII. Upps 1967. Akad. avh. [Utg. av] Kgl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien. Saml. utg. av Sv. fornskriftsällsk.
Ser. 2. Lat. skr. Bd 7:7. - Björklund, 8., Kring uppkomsten av två unika hantverk - korgmakeri och hårarbete - i Ovansiljan (ur: Från fyra kulturdagar i
Bonäs bygdegård den 26-29 juni 1967). Upps 1967. - Bucht, T., Det ångermanländska uttrycket velle gå (ur: Annales Acad. regim scientiarum Upsaliensis
11, 1967. Sthm 1968). - Cabouret, M., L'6volution de la vie pastorale dans la
vall& de l'Otta (Norvåge orientale) (ur: Revue de goSographie alpin°, Mont6e de
Rabot, Grenoble). U.å. - Dens., Nomades et pasteurs VI. (ur: Revue Oographique de l'est 1966:3/4). - Dens., La transhurnance du mouton dans le sud-ouest
de la Norvege (ur: Norsk geogr. tidsskrift bd 21, 1967). - Edström, G., Richard
Dybeck som folklorist. En undersökning baserad på hans samling Folk-lore i
Vitterhetsakademiens antikvarisk-topografiska arkiv. Upps 1968 (Dupl.) Ehn, W., Gatu- och kvartersnamn i Uppsala (ur: Upplands nations årsskrift 30,
1967. Upps 1968). - Dens., In memoriam Nils Ålenius (ur: Uppland 1967/68.
Upps 1968.) - Elgeskog, V., [Rec. av] Göran Rosander, Herrarbete. Dalfolkets
säsongvisa arbetsvandringar i jämförande belysning. Upps 1967 (ur: Kyrkohist.
årsskr. utg. av Sv. kyrkohist. fören. Årg. 1967). - Elmevik, L., Ocke och Åkersjön (ur: NoB, årg. 55, 1967. Upps 1967). - Dens., Ycklinge och Åckelsta (ur:
NoB, årg. 55, 1967. Upps 1967). - Eriksson, M., Geijer, Anders Herman (ur:
Sv. biogr. lexikon bd 17. Sthm 1967). - Dens., Gjerdman, Olof Henrik (ur: Sv.
biogr. lexikon bd 17. Sthm 1967). - Eriksson, W., Malmbergsringen (i: Innerringen. Tidskr. för de SKF-anställda i Sverige. Arg. 15, 1968:4. Gbg 1968). Erlandsson, A., Skånska generalguvernementet 1658-1693 och dess arkiv. Förvaltnings- och arkivhistoriska undersökningar. Lund 1967. Akad. avh. - Ernvik, A., Folkminnen från Glaskogen. Sägen, tro och sed i västvärmländska skogsbygder. 2. Upps 1968. - Ewald, G., Psalmodikon och kammarorgel som folkinstrument (ur: Falköpings tidn.). Alingsås 1968. - Fredlund, J. G., Fornfynd i
Oland (stenc. 1968). - Fritz, 8., Studier i svenskt bankväsen 1772-1789. Sthm
1967. Akad. avh. - Haatanen, P., Suomen maalaisköyhälistö tutkimusten ja
kaunokirjallisuuden valossa. Hki 1968. Akad. avh. - Hagström, B., Ändelsevokalerna i färöiskan. En fonetisk-fonologisk studie. Sthm 1967. Akad. avh. Hasselbrink, K. G., Homonyme Wortformen und Minimalpaare im Siidlappischen (ur: Zeitschr. fiir Mundartforschung. Beihefte. N. F. Nr 3/4. Verhancll. des
zweiten internat. Dialektologenkongresses 2. Wiesbaden 1968). - Dens., Neue
lappische Lehrbiicher (ur: Ural-altaische Jahrbilcher Bd 39:1/2. Wiesbaden 1967).
- Dens., Metaphonie als distributives und redundantes Merkmal im Siidlappischen (ur: Congr. secund. internat. fennougricarurn, Hki 1965, I). - Hautamäki, L., Development of settlement in some rural com.munes in Western Finland since 1920. Hki 1967. Akad. avh. - Hedblom, F., Om avlyssning och utskrivning av dialekttexter i fonogram. Några erfarenheter och problem (ur:
Nysv. stud. Arg. 47, 1967. Upps 1968). - Dens. & Nyström, G., Frän Älvdalen i
Mellanvästern (ur: Dalarnas hembygdsbok 1966. Falun 1968). - Hellberg, L.,
Kurnlabygdens ortnamn och äldre bebyggelse (ur: Kumlabygden 3. Kumla 1967).
- Hirvonen, K., Matriarchal survivals and certain trends in Homer's female
characters. Hki 1968. Akad. avh. - Hjorter, J., Några bilder från väckelsens
dagar (ur: De hundra kyrkornas ö. Arg. 45, 1967. Visby 1967). - Hultblad, F.,
Övergång från nomadism till agrar bosättning i Jokkmokks socken. Sthm 1968.
Akad. avh. - Hvarfner, H., Professor Sigurd Erixons efterlämnade materialsamlingar. [Översiktlig inventering av professor Sigurd Erixons efterlämnade
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samlingar. Upprättad i mars 1968 av K.-0. Arnstberg, T. Norstad, B. Turesson.]
Sthm 1968. (Dupl.) - Ingers, I., Johan Ernst Rietz. Ett 100-årsminne (ur:
Hälsn. till Tygelsjö o. V. Klagstorps församl. 3, 1968). - Isaksson, 0. & Persson,
B.-A., (red.), Fria museer för fria människor. Debatt vid Svenska Museimannaföreningens möte i Göteborg den 8 september 1968. [Utg. av] Sv. Museimannafören. U. o. 1968. -Johansson, Ö., The gross domestic product of Sweden and its
composition 1861-1955. Sthm 1967. Akad avh. - Kornhall, D., se Skrifter utg.
genom Landsmålsarkivet i Lund 18. - Koskenniemi, L., Suomen evankelinen
liike 1870-1895. Hki 1967. Akad. avh. - Kristensson, G., A survey of Middle
English dialects 1290-1350. The six northern counties and Lincolnshire. Lund
1967. Akad. avh. - Lillius, H., Der Pekkatori in Raahe. Studien ilber einen
eekvershlossenen Platz und seine Gebäudetypen. Hki 1967. Akad. avh. -Lindblom, B., On the production and recognition of vowels. Lund 1968. Akad. avh.
- Linan, B., Näs och Nås (ur: NoB, årg. 55, 1967. Upps 1967). - Dens., Former och användning av ordet ö i österdalska ortnamn (ur: NoB, årg. 55, 1967.
Uppe 1967.) - Dens., Bynamnet Indor i Vårnhus socken i Dalarna och därmed
sammanhängande namn på Ind- (äldre Hind-) (ur: Ortnamnssällsk:s i Upps.
årsskr. 1968. Upps 1968). - Lindgren, A., Ein Stoekholmer mittelniederdeutsches Arzneibuch am der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Sthm 1967.
Akad. avh. - Lindgren, J., Intergeneration farm transfers. A study of intergeneration farm transfers vvithin families in Finland. Härneenlinna 1968. Akad.
avh. - Luht, Aime, Estnische Sammlungen im Volkskundearchiv der Finnischen Literaturgesellschaft (ur: Finnisch-ugrische Forschungen, Bd 34. Hki
1962). - Dens., Bibliographisches Verzeichnis von Schriften und Werken von
Oskar Loorits (1900-1961) (ur: Ural-altaische Jahrbiicher, Vol. 37, 1965. Wiesbaden 1966). - Lundman, B., L'Europa del Nord. Antropologia (ur: Razze e
popoli della terra, di Renato Biasutti, vol. 2, 4a ed. Torino 1968). - Meurling,
Anna Christina, Svensk domstolsförvaltning i Livland 1634-1700. Lund 1967.
Akad. avh. -Niclasen, B., (red.), The fifth viking eongress. Törshavn, July 1965.
Törshavn 1968. - Nummi, V. J., Operator/operand languages. Hki 1968. (Annales Acad. scientiarurn fennicae. Ser. A. I. 427.) - Nyman, Åsa, L'Europa del
Nord. Etnografia e tradizioni popolari (ur: Razze e popoli della terra, di Renato
Biasutti, vol. 2, 4a ed. Torino 1968). - Olofson, Chr., Wetlandi: Godenedorp (ur:
Handl. angående Villands härad. Kristianstad 1968). - Rasmussen, H., Limfjordsfiskeriet for 1825. Swdvane og centraldirigering. Kbh 1968. Akad. avh. Rissanen, M., The uses of one in Old and Early Middle English. Hki 1967. Akad.
avh. - Rogby, 0., Niederdeutsch auf friesischem Substrat. Die Mundart von
Westerhever in Eiderstedt (Schleswig-Holstein). Die starktonigen Vokale und
die Diphtonge. Uppe 1967. Akad. avh. - Sandnes, J. & Tylden, P., Namn i
fjellet. Oslo 1968 (Orionbokene). - Sandred, K. I., Notes on the distribution of
some plough terms in modern English dialeets (ur: Studia neophilologica, vol.
40:1, 1968. Upps 1968). - Skaräi, J. av, Donsk-foroysk or5ab6k. T6rshavn
1967. - Slotte, P., Naturnamnen i Karleby (ur: Karleby sockens historia 1, Åbo
1967). - Smedberg, G., [Rec. av] Olov Isaksson, Bystämma och bystadga. Organisationsformer i övre Norrlands kustbyar. Om samspelet mellan lokal tradition och central påverkan. Upps 1967. (ur: Kyrkohist. årsskr. utg. av Sv. kyrkohist. fören. Årg. 1967). - Strömbäck, D., Johan Ohlsson in memoriam (ur:
Hälsingerunor 1968. Malung 1967). - Dens., Minnesord 6 november 1965 (ur:
Saga och sed 1965. Upps 1967). - Dens., Några norröna vedernamn (ur: Orter
och namn. Festskr. till V. Jansson 22/5 1967. Lund 1967, samt ur: NoB, årg. 54,
1966. Upps 1967). - Sundquist, N., Det medeltida Domkapitelshuset i Uppsala
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och dess portal (ur: Nordisk medeltid. Konsthist. studier tillägn. Armin Tuulse.
Sthm 1967). — Tiberg, N., Estlandssvenska upsalaundersökningen (ur: Kustbon, årg. 25 (1968):4. Estlands svenskar 25 år i Sverige. Jubileumsskrift Kustbon 1944-1968. Sthm 1968). — Törnros" B., Båtar och båtbyggeri i Ålands
östra skärgård 1850-1930. Åbo 1968. (Meddel. fr. Sjöhist. mus. vid Åbo akad.
11.) — Vallinkoski, J., Turun akatemian väitöskirjat 1642-1828. Die Dissertationen der alten Universität Turku (Academia Abo5nsis) 1642-1828.2:7. Hakemistot—Registerband C—I. Hki 1968. (Helsingin yliopiston kirjaston julkaisuja
30:7.) — Westerbergh, Ulla, Glossarium till medeltidslatinet i Sverige. Glossarium media° latinitatis Sueciae. (Kgl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien.) Vol. 1:1. A-attinentiae. Sthm 1968. — Wittting, C., Methoden zur
Erforschung einer Sprachgemeinschaft (ur: Zeitschr. fär Mundartforschung.
Beihefte. N. F. Nr 3/4. Verhandl. des zweiten internat. Dialektologenkongresses
2. Wiesbaden 1968). — Zielfelt, L., Kullerstad sockens minne. Tiden före år
1700. Linköping 1966.

Rune Västerland

P

SVENSKA LANDSMÅL
OCH SVENSKT FOLKLIV ÅRG. 1968
Innehåll I Table des matUres
August Isaacsson, En vittingebondes dagboksanteckningar 1795-1830
Thomas Markey, Aspects of Generative Dialectology

1
128

Björn H. Jernudd and Tommy Willingsson, A Sociolectal Study of the
Stockholm Region
140
Olav T. Beito, Utsyn over norsk målforegransking

148

Julius Ejdestam, Två leknamn. Dra gränja och Kurra gömma

159

Stig Björklund, Johan Eriksson Tenn

165

Meddelanden och aktstycken. Av Sylvia Rydgård, G. Linde och
A. Isaacsson
167
Litteratur av L. Moberg och M. Eriksson

173

Undersökning av svenska dialekter och folkminnen 1966/67. Av
D. Strömbäck, F. Hedblom, S. Benson, J. Ejdestam och V. Ekenvall 183
Insänd litteratur. Av Rune Västerlund

204

Bilaga 1968: Manne Eriksson, Register till tidskriften Svenska Landsmål 1953-1967. (H. 291)
Prenumeration på tidskriften kan verkställas genom hänvändelse till Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala. Prenumerationspriset utgör kr. 25: — per årgång. Äldre årgångar
erhållas, i mån av tillgång, till reducerat pris. — Bidrag avsedda för tidskriften kunna
insändas till redaktören

docenten Folke Hedblom, Landsmålsarkivct, Ö. "kutar' 27,
753 22 Uppsala,
eller till redaktionssekreteraren

f. docenten Manne Eriksson, Landsmålsarkivet, Ö. Ågatan 27,
753 22 Uppsala.
På grund av de höga tryckningskostnaderna ombedjas bidragsgivarna att insända endast
fullt tryckfärdiga manuskript. Högst två korrektur kunna lämnas till författarna. I andra
korr. må ändring mot MS ej företagas.

Pris för årgång 25 kr.

ALMQVIST • wurasta.

694401

