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Efterföljande tre små skrifter ha icke förut varit okända. 
I sin förteckning över handskrifter rörande svenska språket i 
Uppsala universitetsbibliotek' har E. H. Lind påpekat, att av-
skrifter av de två första finnas i Nordinska samlingen. Efter 
honom har Noreen upptagit dem i sin utförliga bibliografi över 
landsmålslitteratur 2. Sedan dess ha emellertid originalen, som 
tillhöra den Ihreska manuskriptsamlingen, tillsammans med 
denna införlivats med samlingarna i Uppsala bibliotek. 

Den tredje, som ej nämnes av Noreen, har P. von Möller 
känt ock även haft tillgång till vid utarbetandet av sin ordbok 3, 
likväl utan att lemna så fullständiga uppgifter om ock ur den, 
att dess publicerande blivit överflödigt. 

Tillsammans torde dessa tre små skrifter representera så 
gott som allt vad vi från 1700-talet ha antecknat om den hal-
ländska dialekten, ock det har därför synts lämpligt att här 
meddela dem förenade. 

Störst intresse har tvivelsutan C. 011ARISII lilla grammatik 
med åtföljande språkprov. Författaren var född år 1696 ock son 
till kyrkoherden i Abild, Andreas C. Han blev student i Lund 
1714 ock 1721 komminister i Skredsvik, där han avled år 1734. 
Fadern hade redan gjort sig känd för sitt oroliga lynne — han 
blev avsatt fyra gånger4  — ock även sonen spred oro kring--
sig i stiftet. Bland annat var han författare till ett memorial, 
som av några bohuslänska komministrar ingavs till riksdagen 
ock föranledde häftiga stridigheter. Kanske tyder denna oro 
på ett konstnärstemperament; säkert var det en avgjord för- 

Samlaren 3 (1882), s. 62-63. 
Vårt språk I, s. 161 o. 269. 
Se företalet s. III. övriga där nämnda ordlistor känner jag ej 

närmare till; de äro också betydligt senare, i det författarna äro födda, 
Kidron 1780, Skarstedt 1815 ock Holmberg 1817. I de Rietzska 
papperen å Lunds universitetsbibliotek finnes bland några mindre hal-
landica även en halländsk ordlista av Skarstedt. Möjligt är ju, att den. 
kan vara åtminstone i huvudsak identisk med den av v. Möller begagnade 

4)Se om honom Skarstedts Herdaminne s. 231-34; om Carl C. 
s. st. s. 719-20. 
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fattarbegåvning som dolde sig under hans kappa. Hans »collo- • 
quium inter Hallandum et Bahusiensem» visar säker observation 
av allmogen ock en förmåga att återge en situation ur vardags-
livet, som för denna tid är anmärkningsvärd. 

Handskriften återgives här efter det i Ihreska samlingen 
befintliga originalmanuskriptet. Detta består av 16 sidor i 4:o, 
därav den sista blank. Grammatiken är skriven med latinsk 
stil, dikten ock samtalet, antagligen senare, med gammal svensk. 

Lind, som endast haft avskriften i Nordinska samlingen att 
tillgå, säger om skriften, att den »torde vara från omkring mitten 
av 1700-talet», ock Noreen, som tydligen stöder sig på denna upp-
gift, sätter den 1  till tiden »omkr. 1750». Såsom framgår av ovan 
lemnade uppgifter om författaren måste denna datering flyttas 
tillbaka antagligen ett par decennier, alltså till 1720-talet. För-
hållandet torde vara, att Erik Benzelius, vilken redan såsom 
professor i Uppsala påbörjat vidlyftiga samlingar till en svensk 
dialektologi, vid sin utnämning till biskop i Göteborgs stift (år 
1726) av prästerna därstädes infordrat redogörelser för målen i 
de olika pastoraten2. Då B. år 1731 blev biskop i Linköping, 
skulle man därigenom ha fått gränsåren för skriftens tillkomst. 
Sedermera skänkte Benzelius denna sin samling till Vetenskaps-
akademien, varifrån Ihre vid utarbetandet av sitt dialektlexikon 
fick låna den3. Härav skulle också förklaras, hur dessa skrifter 
kommit att hamna bland Ihres kvarlåtenskap. 

Av större intresse än dateringen är dock att bestämma 
språkprovens hemort, i den mån detta med den bristfälliga 
ljudbeteckningen låter sig göra. I colloquiet säger Bahusiensis, 
att han »ä heme nor i Sörbögde, nor kring Oddevall». Skreds-
vik, där förf, var komminister, ligger strax väster eller nordväst 
om Uddevalla, några mil söder om Sörbygden. Att det är en 
Sörbygdsbonde som talar, framgår än tydligare av hans replik: 
»wi ha dragoner i Sörbögde, men här sör we Oddewall» etc. 

De tre socknar, av vilka Sörbygdens pastorat ock härad 
består, ha emellertid sinsemellan ganska olika dialekter. En 
nordsydlig höjdsträckning skiljer Krokstad ock Sanne ock ut-
gör samtidigt språkgräns. »Bahusiensis» språk överensstämmer 
närmast med Krokstads. Det har g, b, d (krägga, jäda) i stället 
för Sannemålets k, p, t; han säger också regelbundet jä, vilket 
i Sanne skulle hetat jeg4. 

1) Vårt språ.k I, s. 161. 	2) Jfr Noreen I, s. 208-9. 
Se Ihres företal. För upplysningar om handskrifternas historia 

har jag att tacka bibliotekarien 0. Walde. 
Biblioteksamanuensen G. Wetterberg har välvilligt meddelat mig 

upplysningar om Sörbygdsmålen, liksom docenten E. Wigforss om dia-
lekterna i Halland. 
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Den lilla grammatiken vill, såsom redan namnet antyder, 
redogöra ,för målet i hela södra Halland. Tydligt är dock, att 
författaren närmast redogör för de förhållanden, han själv bäst 
känner till, ock att särskilt bonden måste antas tala en (mer 
eller mindre väl återgiven) bestämd dialekt. Närmast till hands 
ligger det ju att antaga, att denna är dialekten i Årstads härad, 
då författaren är född i Abild ock under sin uppväxttid synes 
ha vistats huvudsakligen i denna ock kanske även grann-
socknarna. 

C. har även — på latin ock i omskrift på svenska alexandriner 
— författat ett Rudbeckianskt skämt: Hallandia orbis terrarum genetrix 
(i handskrift bland Ihre-papperen), där han bl. a. säger: 

Dum fueris felix, qvod opto, Carolo fave, 
Qvi tibi ut semper sit fidus cupide naval; 
Nec leviter tactam in Abild & Lunnagård Musam 
Sperne meam versu quae Indere gestit agresti. 

I slutet av denna »lusus ingenii» ger han också några bidrag till 
karakteristiken av olika landskapsinvånares lynnen ock språk, som här 
må anföras: 

»När man wil weta af hwad landskap en obekant bonde kr, så 
kan thet letteliga ske, när man frågar effterföljande 
Qv. I. Hafven i god prest? 

R. Kindbon: Ja Gud hafwe lof en Gudz man. 
Smolandus: Åh en Mestare. 
Scanus: Han är han som the andra. 
Hallandus: Ja män han ä hoflig. 
Bahusiensis: Ja, Ja, förgill, förhefftig, en Åman. 

Predikar han wel. 
R. Kinboensis: Ja han lärer Gud ord wackert, gif:e Gud vi 

skicka oss ther effter. 
Smol.: Ja thet är en kamskiärare, Gudz ord flyter som hamle. 
Scan.: J kan wel weda är han prest, så kan han präcka. 
Hall: Han präckar Gudz ord. 
Bah.: Ja, Ja, han skriger förhefftigt. 

Mår han wel. 
R. Kindb.: Å ja men, församlinga ä lita hielper hwad hon 

förmår kantenka Gudz welsignelse är fela dai 
bästa. 

Smol.: Han! han har pengar satt. 
Scan.: Ja han perser icke så lidet vtaf oss. 
Hall:: Han må la må wal når han ä präst. 
Bah.: Han har en förhefftig Inamm[e?]' han står nock på 

sin geritut.» 

1) Bokstaven är skriven ut i kanten ock icke fullt säkert tydbar. 



6 	 MÖLLER, ÄLDRE HALLÄNDSKT FOLKSPRÅK. 

Att C. emellertid känner till de sydligare målen i »prsepo-
situra Laholmensi», framgår av R. 13 ock 14, där han fullt 
riktigt framhäver ett par karakteristika, som särskilja målet i 
denna trakt från dem norr om Nissan. Hallandus säger, att 
han, »har gema naire i Hahlen, naire we Hahlmsta», ock det 
kunde passa in på det några mil norr härom belägna Årstad-
Abild ungefär lika bra som Bahusiensis' lokalisering »nor i Sör-
bögde, nor kring Oddevall». Anmärkningsvärt är dock, att C. 
såväl i R. 10 som i bondens tal låter upp- heta »ap-». Denna 
form tyder avgjort på målen mot gränsen till Småland ock finnes 
icke alls i socknarna ner mot kusten. 

Även anmärkningarna om B r eareds målet finnas i original 
i Ihreska samlingen (fyra sidor i 4:o) samt i avskrift i den 
Nordinskal. En anteckning å originalet av Benzelii hand anger 
dess datum till 1729. Författaren, Andreas Schomberg eller 
Schumbergh, såsom han själv skrev sig, blev student i Lund 
1711, kyrkoherde i Breared 1719 ock dog där 1742. 

Schumberghs ordlista har tydligtvis varit Ihres viktigaste 
källa för halländska dialekten. De fiästa orden häri återfinnas 
i hans dialektlexikon, i allmänhet angivna såsom hämtade från 
Hall. austr. Återgivandet är dock otillfredsställande, flera 
tryckfel eller felläsningar förekomma. 

Huruvida Ihre haft några andra källor för halländskan, är 
svårt att säga; det är föga troligt, att han haft sådana. Bland 
hans papper finnes visserligen en ordlista av Osbeck 2, men denna 
har han tydligen ej begagnat sig av, då däri finnas flera ord, 
som ej medtagits i ordboken, under det att de ord, som äro 
gemensamma för båda, ej av Ihre särskilt utmärkts såsom hal-
ländska. Ett ord »kilta» (se även under »tåna»), som han upp-
tager med ursprungsbeteckningen Hall., finnes emellertid varken 
hos Schumbergh eller Charisius. Jag har därför genomgått några 
partier av dialektlexikonet, men utan att finna några andra 
hallandica, som ej Schumbergh har. 

I Linds förteckning har genom tryckfel kommit att uppgivas, 
att denna avskrift skulle innefatta 9 sidor; i värkligheten är det 4, 
därav den sista blank. 

Doc. H. • Lindroth har gjort mig uppmärksam härpå; se för 
övrigt om denna längre fram. 
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Om Charisius och Schumbergh knappast äro kända mer än 
till namnet, var däremot författaren till den sista ordlistan, Pehr 
Osbeck, en framstående vetenskapsman, bekant vida utom fä-
derneslandets gränser. Född 1723, kom han vid 22 års ålder 
till Uppsala, där han vid sidan av sitt egentliga huvudstudium, 
teologien, med iver ägnade sig åt botaniken under ledning av 
Linné, till vars bästa ock käraste lärjungar han hörde. Åren 
1750-52 medföljde han såsom skeppspräst ett av ostindiska 
kompaniets fartyg till Kina. Efter hemkomsten blev han först 
huspredikant hos C. G. Tessin. År 1758 förordnades han till 
v. pastor i Hasslöv ock blev efter några år kyrkoherde där-
städes. Såsom sådan avled han år 1805. 

I sin 1757 utgivna dagbok över den ostindiska resan berör 
Osbeck på flera ställen språken i de olika länder, han besökte. 
I en kortare självbiografi' uppgiver han, att han »för att lära 
Spanskan . . . under resan, till eget bruk, sammanskrifvit en 
Grammatika på Spanska och Svenska, tillika med en hop sam-
tal på samma språk». Ock språkliga intressen visade han även 
såsom kyrkoherde. I en beskrivning närmast över Hasslövs 
pastorat, sedan utvidgad att omfatta hela Laholms prosteri, som 
han påbörjade strax efter sin ankomst till Hasslöv, ock som var 
påtänkt till införande i Vetenskapsakademiens handlingar, har 
han även upptagit efterföljande ordlista över målet i Hasslöv. 

På 1790-talet utförde Osbeck en renskrift av beskrivningen, 
vilken han dedicerade till stiftets biskop, Johan Wingård. I 
denna har han emellertid av utrymmesskäl uteslutit bl. a. ord-
listan. Denna finnes dock i konceptet, som förvarats i prost-
arkivet ock med detta hamnat på Landsarkivet i Lund. 

Som förut nämnts, finnes bland Ihres papper även en ordlista 
med titel »Vocab. obseruata in Hasslöf, Hall. Austr. et transm. a Petro 
Osbeck, Past. ibm.» Den består av tre blad i 4:0 ock är numera ofull-
ständig, i det den slutar med »Limma, mjuka». Den omfattar 
endast ungefär en tredjedel så mycket som den här meddelade 
handskriften, men innehåller dock två ord, som saknas i denna: 
»Allmig, säges om kreatur; som äta hvad dem förelägges» ock 
»Döja ondt, må illa, slita ondt». Då Ihre ej upptagit denna 
ordlistas uppgifter i sitt lexikon, är den väl senare än 1766. 
Kan han möjligen (genom Linné?) ha begärt den, men fått den 
för sent? 

P. von Möller har, som redan nämnts, känt ock begagnat 
denna ordlista. Emellertid har han långtifrån upptagit alla 
däri förekommande ord, ock ännu mindre har han uppgivit sin 
källa. Endast i få fall förekommer hos honom ett »Osbeck», 

1) Avskrift bland Lunds universitetsbiblioteks »Biographica minora», 
jfr Skarstedts Herdaminne s. 1094. 
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antydande att han funnit ordet av så stort intresse, att han 
upptagit det, fast han ,ej längre funnit det gångbart'. Talrika 
äro ej häller de ord, där ett »Hasslöf» anger ordets förekomst i 
denna socken. Ock även om Osbeck har.  en form, som avviker 
från de hos v. Möller utan särskild ortbeteckning upptagna, 
alltså för hela Halland gällande, har han ej ansett lönt att sär-
skilt anmärka detta. 

Det är ej häller alldeles säkert, att v. Möller begagnat det 
i prostarkivet befintliga exemplaret. Åtminstone tyda några 
omständigheter på att han haft ett annat att tillgå. Följande 
ställen synas mig särskilt göra detta troligt. 

v. Möller har ett adjektiv »geriger räntelig, gifvande» med 
ett exempel »men ä så geriger i axen (Osbeck)», men i ordlistan 
upptages endast gerig med betydelsen 'skyndsam'. »Mora sej, 
glädja sig, roga sig», av v. M. citerat från 0., finnes ej häller 
i detta exemplar. Ock Skärnimmer, som v. M. översätter med 
'lätt- eller kla,rfattlig', har hos 0. betydelsen 'granlaga' — »säga 
om örjord, hvilken är våt emot torka, och ofruktsam». 

Vid tryckningen följes här konceptet i Lunds landsarkiv. 
Troligen härstammar ordlistan från 1760-talet, då Osbeck, enligt 
vad hans brevväxling med C. G. Tessin visar, företrädesvis under 
dessa år var sysselsatt med utarbetandet av pastoratsbeskriv-
ningen. I manuskriptet ha med senare hand, antagligen från 
tiden omkring 1800, gjorts åtskilliga tillägg. Vem deras upp-
hovsman är, torde nu svårligen kunna utrönas. Utom några 
etymologiska funderingar lemna dessa anteckningar upplysningar 
om nordhalländska motsvarigheter till Osbecks ord ock uttryck. 
De ha därför här medtagits. För att utmärka dem såsom senare 
tillsatser ha de tryckts med mindre stilsort (borgis); understrukna 
ord äro i avtrycket spärrade. Dessutom ha de ord ock tale-
sätt, som jämväl finnas upptagna i den mindre ordlistan, »Ihre-
fragmentet», betecknats med en asterisk * framför ifrågavarande 
uttryck. 

I alla tre bidragen ha vid tryckningen dels enstaka bok-
stäver, dels dialektens ord ock uttryck samt citerade ord från 
andra språk — till läsarens bekvämlighet -- utmärkts med sär-
skild stilsort (egypt.). 

1) P. v. Möllers egendom Dömestorp ligger just i Hasslövs socken, 
ock huvudgården Skottorp strax därintill. 
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§ 1. 
De literarum & syllabarum usu. 

R. 1. 
pronuntiatur ut ai longum, in qvo discrepant ä Smolandis 

& Westrogothis Hallandhe finitimis, qvi ai brevi utuntur, ut 
pro Bred dicunt brai 

de 	dai 
Se 	sai 
Led 	lai 
sned 	snai 
wred 	wrai 
En 	Ain 

R. 2. 
ante r, in i vertitur ut ihr pro Blir vd l eder. 

R3. 
in A vertitur saepissim sed non semper ut 

pro där dicunt dar 
här 	har 
Pär 	Par 

R. 4. 
mutatur cum A. in qvibusdam bisyllabis; etiam cum Au 

in monosyllabis ut 
pro Åka dicunt aga 

Så 	Sau 
Såga 	Saga 
Klå 	Klau 
Stå 	Stau 
Få 	 Fau 
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R. 5. 
interdum ut e sonat, ut meg pro mig, deg pro dig. 

R. 8. 
& D & G in medio vocis raro sonant. ut 

pro Lifter dicunt Ätter 
Hofrett 	Horett 
Hofstat 	Hostat 
Hofslagare Hoslaare 
Bröder 	bröra 
Wenda wenna 
börda 	böra 
mörda 	möra 

R.7. 
D. P & G. raro in fine audiuntur. ut 

pro Jag dicunt Ja. 
dag 	da. 
log 	lo. 
Hof 	ho. 
god 	go. 
mod 	mo. 
stod 	sto. 
bod 	bo. 
bud 	bu. 

R. 8. 
pro T utuntur. ut 

pro stut dicunt stud 
klut 	klud 
Skata 	Skada. 

R. 9. 
cum G permutantur. ut, 

pro klaga, dicunt klaka. 
kråka, 	kraga. 
Stake, 	stage. 
braka, 	braga. 
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II ante P. sonat a. ut, 

pro Vppe dicunt 	Appe. 
Vpstånden 	Apstånden. 

 
Y post F in voce Fyra pronuntiatur ut i fira. 

 
L finale in voce skal i. e. debet, omittitur ut, Ja ska, du 

ska, han ska. 

 
In Praepositura Laholmensi ex duolllis N in media voce 

posterius sonat g. ut, 
pro Spinna dicunt 	spinga. 

Rinna 	 ringa. 
Qwinna 	ciwinga. 
Gunnil 	gungel. 

 
Ibidem Sk valet .3K in reliqvå Hallandiå tv. 

 
Duae diversae consonantes in media voce non exprimuntur, 

sed omissa priori posterior duplicatur. ut 
pro Hjelte, dicunt 	Hiette. 

signe benedicat sinne 
E. G. Gud signe dicunt Gu sinne. 

 
Interdum utraqve omi ttitur. ut, pro werlden dicunt waren, 

pro fierden Uren. 

De Verborum flexionibus & Syntaxi: 

R. 1. 
Flexiones Verborum natur å observant ut, wi worom, i woren, 

-the wore. wi gåm, i gån, the gå. Wi haddom, i hadden, 
the hadde. 
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R. 2. 
Elegantiam Sveeanam in neutrius generis nomina expri-

menda nunquam negligunt. ut, Tu får, tu lamb, tu åhr, try 
diur, try bord semper dicunt; nunqvam twå får, twä lamb›  
twa &hr, tre diur, tre bord etc. 

§ 2. 

Locutiones qvaedam Hallandicae interpretatse. 
Hallandus dicit inimico. 

Wettu waida mairän haim, sau skattu sai ja ska lära deg.. 
id est 

Wilt tu weta mer än hem, så skalt tu se jag skal lära tig. 
Hero dicit servus: 

Waiden i hwa? Liga dar som ja kam pau gauren, saa 
kam me fauren löbanne snu dä paib i wäret 

id est: 
Weten i hwad? Rett som jag kom på gården så kommo, 

fåren löpande så thet pep i wädret. 

Frisk vp min penn' ännu, mitt Fäderland vtmåla 
Af konster slögder mong, som Hallandskt folck kan tåla 

Spinn', wäfwa makalöst och giöra sker af horn. 
Ta staf i hand, gå bort i Skåne tröska korn. 

Än hwad för ädelt godz pottaskan ju bör heta, 
Hwem henne brenna kan behöfz ej här at leta. 

Lax, wax med hanog söt kan här en bonde ha. 
Flesk, rågbröd är hans kost om åhret hwar en dag 

Ett är ännu jag tör wel säija werdt at skrifwa 
At ingen bonde är så wahn at handel drifwa, 

Som the i Halland bo, när the tu l Skåne gå 
At handla hest och korn med annat hwad the få. 
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Colloqvium 
inter 

Hallandum & Bahusiensem 
in via occurrentes 

Hallandus. Da min haire! i. e. god dag min gosse 
Bahusiensis. Sinne min pilt! i. e. Gud welsigne etc. 
H. Hor han i gema? i. e. Hwar ärn i hema 
B. Hi spoul i dät? 
H. Fråuan ä fri sija dai i waura gaura 
B. Jä ä heme nor i Sörbögde, nor kring Oddewall. 

Men hör har i jårt hem? 
H. Ja har gema naire i Hahlen, naire we Hahlmsta'. 
B. Håt skal i giöre här? 
H. Ja wil raisa te Åddewalla å sai om ja kunne fau sälja tu 

ryttera hårs. Waiden i nåen som har lyst te å kiöba seg 
nit å dum? 

B. Jä kan icke si, jä kan te jår dät. 
H. Bor ingen Rickinester ella Lutnant hos ihr, i ijar böijd? 
B. 	Wi har Dragoner i Sörbögde, men här sör we Oddewall har 

de Ryttare, der är Ofcer nocke då dem. Håt mener i få 
för den brone heste, som i håller sör i then wenstre hanne? 

H. Dä ä ait hårs, mån i tro, påu kapyr2  Dä mainar ja å fan 
fyrretiywe risdala före. 

B. 	Jä har wel sedt så hefftig heste förr, dät får i alri i si dar. 
H. Jo ja ska la ihr sai ja ska fau dum. fast dä ä ingen hääst 

vdan määr. 
B. Huwuolet står säe sör hos jår? 
H. Koret ä dålt 3  haila lannet ap and. men rånen han ä sau 

å san. Ann bått hos ihr? 
B. Dät är förskete4  och förstygte vtå löxe5  och swimringe6. 
H. Hwom bor har pau dätta bohlet? 

Det andra h senare tillskrivet. 
Jfr Rietz »på, kapörr, fort, om körande, Ul.» 
'vackert'. 
Urspr. försketet, men sista t överstruket. 

6) »lölcsa, s. f. råglosta, Bromus secalinus» NiMn s. 83. 
6 ) 'losta'? Jfr Rietz 'Svemmel, dårrepe' ock 'svimbel, losta'. 
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B. Dät är en Ryttarel plasse2  där bor en ätterbalsere3  som 
håller krue, män ho är en förwulen4  fårkåne5. 

H. Ha dai gött dricka så willom wi gau dar in å ta wos amn 
potta ella tio. 

B. Jä wet ej om jä tims5. 
B. I skun wal slippa kiöba, ja ska wal legga vdet, men ja 

har lyst te å snacka mä ihr för more å löllighaid skyl. 
Mån bolaren ä haimlais? hwa haider han. 

B. Han står på Tone och leger med then wässle knwolle7, 
de kaller ham Gres Göde son och kåne kaller de Gunware 
Wätlesdotter. 

H. Hwa haiden i? Hwa ä ijart namn? 
B. Assgöt Aslagsson heder jä, huwulit heder i? 
H. Ja haider Paijar Nailssen. 

Å! sai hocken liden lölli häun! 
Cauponam ingrediuntur & salutant. 

B. God dae i ståwe, tack för näst. 
H. Goa daa har inne, tack skun i ha för sainast. Lam wos 

fau in am n påt öhl. 
Bibunt. 

B. Tack för gott öhl dät är förhefftigt. 
H. Tack å ähra för gött öhl, dä wa fint dä ä så baist så dä 

ä lyst and. 
H.5  Taur Asgot nu skum wi dricka duskaul. wi rågams wal 

tijare å flaira ganga. Taur pau ährlihaid å kärlihaid, din 
skaul å min skaul, å hwicken dars' sijer J te hin annan 
han ska ge den anre en hal alen tobback. 

B. 	Nu är i förwule och förskrulle", hi skal wi sä dät, huwulit kan 
wi dricke duskål, Broren, wi kan ske ser icke hor" annen mere. 

1) senare tillagt 	 2) 'torp', se Nilkn s. 98. 
'en 30111 tager änka till hustru', se Götheb. Mag. 1759, s. 190. 
'oförvägen, påflugen, oregerlig', se Rietz s. 796. 

C) 'hustru'; se Göteb. Mag. 1759, s. 191. 
'nännas, förmås till', se Rietz s. 733. 
'hunden', jfr Göteb. Mag. 1759, B. 193 »kåfvål». 
Vid övergången från en sida till en annan har skrivaren över-

hoppat Bahusiensis' replik. 
8) dar ändrat från som. 

'för galen', jfr no. »skrullet, verrtiekt»: Falk-Torp (1911), s. 1032. 
ändrat från hwar. 
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H. Jo, hauraste knöckarn, skum wi san. 
B. God tår då, du och du i lit och dö, i frost och snö. 
II. 

	

	Hwa wa dä för am n man som mötte deg Brour, förr än ja 
kam te deg? 

B. Dät war en Fudekar, han wa heme bort i norfutteriet, 
Broren, Jä har icke sedt ham mer än en gang i Bulären1, 
då war han förwonne och förgrätte2. 

11. Hwom wa han wraier pau, ella snibba han å dommenairade 
pau bynnerna? 

B. Han kyttes förgrättit på alle man. 
Ä han san fali dä ä en laier haire dä. Ja, ja, stränga harra 
få staeket bestilling. 

B. 

	

	Håller i hulingar te krägga där du är heme? Wi har för- 
wont med dät at wi skal hålle hulingar tu l at jäda här i 
lanne. Här fräges ätter kultar och kulter förhefftigt, för 
gråbena har want för mange nu en tid. 

H. Nä, wi måm wal dar mä, wi ham inte beho ha mairän amn 
liden faurahaire om summaren te å ynta lommen, men fa[!] 
å hårskrijatur gau sicker. 

B. Dät är förgilt. 
fl. Jaha, wi ham wal aitt daulit lann ella, men dä ä än då amn 

provins 4 , at wi slippum dai laije dyren som har bått häne ä. 
Waistu nån som wil kiöba horsker? Ja har seistan ella 
syttan mä meg. Sai har! 

B. Huwulit har du så mange med dei5, det är en förynn, håt 
wil du ha för hör 

II. Ja faur trai styfwer för taffel sker som ä vdå Eusahor, 
men för dai anre som ä vdå kohor å wärahor faur ja fira 
skelling. 

B. Håt sir du! är desse vdaf kuhöne? 
H. Jaha. Wettu kiöba6  en kum? 
B. I är förgill hos jår til at giöre. Håt skal du ha för ham? 
H. Äuta skelling ge dai wal, men du ska hahn för sy. 

0: Bullarens härad (tonvikten på ä). 
'förargad ock misslynt', jfr Nikn under von ock grätten. 

5) 'trätte', jfr »dar bannor, Lindberg Skeemålet s. 77. 
i. e. profit [not i marg.]. 
ändrat från deg. 
b ändrat från p. 

2-123244 Sv. landsm. Möller. 
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B. Wi har håsken sker eller kammer af höne här nor. 
H. Hwa aden i dau mä? Aden i mä trasker? 
B. Wi äter med träsker och har inte gott vdå höne. 
H. 	Hos oss dar kostar am n liden horänne skellingar. 
B. Giör i store wärskab hos jår? 
H. Jaha. wi giörom fäxa gille hos wos. Dar som bor nåen 

harreman ella Fåude så ä dai alti mä, å ä förswar i bryllup, 
å prästen ä alti mä å synger å laser. 

B. Präste giör wäl en ruorass när de har ädt? 
H. 	Jaha, å förswaret giör likasom am n Bispetass om qwälen når 

dai synga Bru å Brugum i seng. 
B. Det är förbefftigt och förgilt. 

Dicunt vale. 
H. Nu skattu ha tack för meg, tack, tack manga tacker, så 

far nu wal. 
B. Tack du, för du har plaget mei. far wel! 

Variatio locutionis plebeiae 
juxta dialectus 

Hallandus 
Dä ä måxan umolit 

te å kunna maira 
stauet, i dässa bastu-
rna skars tierna, för 
dai manga Cunterbus-
sioner å flaira trebbe-
lasser som folck blair 
sau grumt plastairat 
mä; Å dä dä alra-
laiasta at folck kan 
intet skaffa seg nået 
the å betahla såddana 
skatter mä. 

Provinciales 
Bahusiensis 

Dätt "är vtenckelit 
at ett menneske kan 
pricke sin person i 
desse förstygge tijr, då 
en blir så förhefftigt 
plaued mä Contribus-
sioner och andre för-
mange och för store 
tributter För man wed 
icke håt man skal giöre 
eller hår man skal ta 
tu l at betale de för 
mange och för store 
trebbeleringer mät. 

Ingen. Svec. 
Thet är nes tan ogiör-

ligt at kunna blifwa 
wid macht, i thessa 
swåra tider, tå man 
varder så swårliga 
beswära d med Con-
tributioner och flera 
stora vtlagor, helst 
som man ringa för-
mår förskaffa sig tul 
sådana vtgiffters af-
betalnin g. 



[Pastoris i Breared, Hr Sehomberg 1729] 
Anmärekningar på the ordalag som brukas i [i Söder Hallan'] 

Brearedz socken. Nembl. 
Ban, laa. 
Barn, baret. 
Bröghuus, Startzet. 

Dråfiler. 
Diefwelen, Oliker. 

Alter. 
Fönster, winufwat. 
Fotapall, Skaiiiei. 
Gå hem, giem. 
Gosse, Haire. 
Glasögon, glarufwen. 
Gåse krås, loffier. 
Gröt som är tun, Slinka. 
Hemgifft, Bossdaail. 
Hynda, tillika. 
Kifwa, träta, Siählaehta. 
Kläder som äro nya, pielta. 

gambla, lasa 
och rassa. 

Kiortel, wennika. 
Klockare, giein. 
Käre, goa. 
Korg, korf. 
Kroper el. munkar, konsingar. 
Lijfstycke, Salträ. 
Lakarn, blai. 
Mössa, peekelhufw,a. 
Morötter, Barkenrötter. 

Nyligen, Snifaa. 
Nästan, moussa. 
Nösta, nögla. 
Nätt, giit och fankert. 
Odugligit, afbeke. 
Oroligt wäder, täfwengätt. 
Om ing skal troo, måske troo. 
Pattal, palthästa, skintruten, 

och paltringa. 
Piga, Grebba. 
Pisk, Snärt. 
Påmifia sig, hugsa. 
Skoor af läder, Lofskoo. 
Skåla af leer, koussan. 
Stoo, hors, magga, swerra. 
Swärfader, Bästen. 
Swärmoder, bästen.D1 
Spisöhl, Skänkeboor. 
Tala, karpa. 
Tufia, twinla. 
Twätola, waska. 
Twätta up käril, wassla. 
twå personer, tösa. 
Vthropa en, uthråna. 
Viol, feila. 
Wackert, dolt och wailast. 
Wälling, Stassa och störia. 
Äple, äble. 

1) Orden inom klammer äro tillagda av E. Benzelius. 



Om ortens [a: Rasslas] talesätt och folknamn. 

Språket är mycket öfwerensstämmande med danskan, fast 
än landet want Swenskt, sedan Brömsebroiska Freden 1645, då 
Halland fick Swensk regering. 

Här är ock någon skillnad på ord och uttal i Pastoraterne, 
t. e. längre norr pronuncieras k ibland som aj. Kyrka heter 
där sjörka, köra uttalas sjöra 0. s. w. 

Hwad i Hasslöfs Pastorat och närmaste Socknar kommit tul 
min kundskap will jag här anföra. 
Abul, apel. 
Adjö, a Dien, äfwen Adjö wackert brukas af bönder, som tycka 

något mera om sig, än allmänt. 
Aksjon, auction. 
Afwe hat, afunnd. Bära ,afwe tu l någon, hata någon. 

*Aga, köra, åka. Aga mök, köra gödsel, aga in hö, köra in 
hö, aga med någon, åka med någon. 

*Agare, Ekållon. 
Alt, ett. 
Mig eller Aliger, frisk, munter. (af afla, 

*Allastar (accentus in ultima), allestädes. 
Alfara wäg, landzwäg. Det gror intet gräs på alfara wäg, 

sägs om ofrucktsamma skökor. 
Allmusse, allmosa. Brukas ock för wälgärning. Dä wa en 

allmusse (ironice). 
Anka, eller bära ank tu l någon, bära hemligt hat tu l någon. 
Ansa, laga om, Ansa ljusstakarne, göra ren ljusstakarne. 

*Artig, löjeligl, tokig, fånig. 
Babba (jm: Pappa) kalla en del barn sin far, öfwerensstämmande 

med Turkiska ordet Fader. På andra orter kalla barnen 
sin Far dadda. 
s) I Ihre-fragmentet tillagt: är en så besynnerlig, som här allmän 

bemärkelse. 
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'Bahuset, en kammare fram för Bondstugorna. 
'Bal, en Så. (synes hafwa 9ågon gemenskap med Balja). 
Barleje (af Barnläge), barnsäng, Barleje mat, barnsängsmat. 
'Bass, bus. Han gick bass på, Han gick bus på. 
Batting, barn, som födes utom ägtenskap. 
Begängelse, buller. (ler. 16:5.). Där är en sådan begängelse, 

där är et sådant buller. 
Behäfte, willkor. På det behäftet, med det willkor. 
'Bent groft, Bent garn, groft garn. 
Berätta, communicera. Han will bli berätt i dag, han will 

gå 	tu l Herrans nattward i dag. Berätta en, ge en natt- 
warden; Berättad, en som fått nattwarden. 

*en Bete, en snöpt bagge. Ett bete, en stund. 
Bestilla, beställa, göra. 
Bewuren. De kunna intet bli dem bewurna, de kunna ej bli 

af med dem. 
'Bindelse, obstruction (kallas äfwen: Häfta.) 
'Bjär (af Berg), backe, kålbjär, kålhage, en säng med kål. 
Blaga, slå. Blaga en, slå en. (item: Plagga & per aphxresin: 

Lagga.) 
Blia (af Bliga, Blicka), se med spänd upsyn på någon. 
Blommor, plommon. 
Blus på himmelen (Blus, bloss i allmänhet), nordblåss. 

År 1759 sågs här nordblåss med besynnerlig stark rådna, 
som med sitt sken lyste öfwer husen liksom gården stått i 
ljus låga; hwar af folket blef bestört. Är det samma som 
sågs i Upsala den 4 Februarii nämda år, och är beskrefwit 
i Wet. Acad. Handlingar 1764 p. 203. 

'Blära, blåsa, vesical. 
'Blöte, pöl, kärr, moras. 
'Bo, wanna, rödja, laga. Bo säd, wanna säd. Bo sina ängar, 

rödja ängarna. Bo hjul, förbättra hjul. Cfr. Hagstr. Beskr. 
p. 46. (Bo en släde, förhöja medarne genom underslag. Bo en 
vagga, slå under gängorna) 

Borda, et band af Sammet tu l hatteband. 
Brada, pråla. 
Brasen, Braxen. 

1) Ihrefr.: blåsa som tages af kreatur. 
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Brudstass eller Stass, en brudskara. Brudtämma eller Brud- 
sätta (Bruclqwinna). 

Bryta, säges om lin wid första tilredningen. 
Bräa, Smälta. 
Bräcklig, som har bråck. 
Bränne, wed. 
Bräska, hugga eller bryta af löfquistar at torka tu l Fårens eller 

Gettrens föda om wintren. 
Bräske, löfquistar, i förenämda afsigt samlade. 

*Buker, små halmkärfwar, hwaraf 3 eller 4 sedan samman- 
bindas tu l en kärfwe af wanlig storlek, som sedan skäres 
jämn i stubben at täcka med'. 

*Bynga, begynna. 
*Byssing ungt swin, större än gris. 
*Bål, lifstycke, öfra delen af ett lintyg. 
Bånnan, en af inälfworna. Magens delar delas här i Bånnan, 

Kongshättan, wänstran, wåmmen, åndetarmen. 
Bår, barn. Pronuncieras lika med bår, hwar med bäras. 
Bälja, råma. 
Bändel, binnike band. På Turkiska Bond. Se Lagerbrings 

Bref tu l CancellieRådet Ihre. 
Bärnia, drägg. 
'Bässa, falla. Han bass, han föll. 
Bästa eller bästa mor, Swärmor. Många hafwa ingen mening 

här med; utan om hjertat kunde tala torde det snarare säja: 
wärsta mor. 

Bäste eller Bäste far, Swärfader. 
Böke, Bök eller Bög, Bokträd. Risböke, ung seg Bok. 
Böl, oxe, som want tjur i några år, men nu utskuren. 
Bäste, en bog af en Swinskinka. 
Calentan, en Samleplats för Präster i Catholska tiden. Se 

Glossarium norveg. 179. 622. 
Capsenera, gå i borgen, cautionera. 
Dalla, en 2 alnar lång stake med fot och pipa, hwaruti ljus 

sättes för dem, som spinna eller ha annat arbete, at flere 
där af kunna se. 

1) 	Ihrefr.: små halmkärf war, innan de blifwit upgjorde, samman- 
bundne tu wanlig storlek och skurne jämna i stubben. 
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'Draör, små lass hö eller säd, m. m.1  
Drifvas, blomma. Säden drifves, säden står i blomma. 
Dron, (en swordom). Dron ta mig. Dron skall waa någon 

ond warelse. 
Drätt, långa smala blå och hwita dukar med åtskilliga faeoner 

som brukas at kläda wäggar med wid brölloper. (Kallas 
ock: Dragkläden, Dragtyg.) 

Dröplen faller ned. De bruka dra up den med håret — — - 2  
(circumflexus in priori). Dröplen, tungspenen. Botas med salt, 
som i sked hålles under. 

Där häne, där borta. 
Ededröj, nyckter. (Edre, Danice: sedru, nykter) 

'Efterhöst, höst3  (senaste delen af hösten.) 
Fallera, fattas. (fallera på, misstaga sig) 

'Farsyster; Faster. 
I far, säges om Suggor. Hon är i far. 
Fessla, sladdra. 
Filket, slaskigt eller glatt. Pilkat på wägen. (Filkig, sliddrig.) 

"Fingeri-ring, wigningsring 3 el. 4 dubbel af silfwer el. armt. 
Fjälar, bräder. Kallas Pjalar på andra ställen. (Fjölar i Norr- 

Halland, Dele i Danmark.) 
Plira, Flissa, grina, le. 

"Florön, Fähusgålfwet. (Floen i N. Hall.) 
*Fly, laga, förbättra. (Fly sig, skaffa åt sig) 
Fly, et moras, et sumpigt ställe. (it: Hängefly) 
Flyta, göra säden ren från damb och agnar. 

"Flä, flarn, bark på Tall, som brukas til nät, m. m. 
'Flä, blad af Typha, i synnerhet af Sparganium max.4  
'Fnatta sig, klå sig (sägs om kreatur — 
Fordårrad, fördärfwad. 

"Framtiden, wår. I framtiden, tu l wåren. 
,"Froödag, J. Mariae Bebodelsedag. 

Fråsta, frysa. Det fråstar, det fryser. 

Ihrefr.: Draa, litet lass. En draa hö. Plural. draer. 
När qwinnor plågas af clavus hysteriens, säga de, att hj esse n 

fallit ned, och draga upp den med håret, hwartill likwäl annat 
medel fordras. Dröpeln draga de icke upp med håret [senare handen]. 

Ihrefr.: höst, tiden efter sädesbergningen. 
Ihrefr.: Typha eller Sparganium erectum. 
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"Frönt, rutit, sägs om träd. 
Fälad eller Fäladsmark, utmark, af danska ordet fellig, com- 

mune. 
Fär, besked. Där är intet får med honom, där är intet be- 

sked. . . (Får, duglighet, werksamhet, quasi af faire, göra.) 
*Färga, grisal. Soön har färgat. (Förmodligen af blod, som der- 

wid rinner). 
Fätte, ull af et får hoplagd. 
"Föl, tunn. Föl hatt, tunn hatt. 
*Föl, förstår. Hon föl intet så mycket, hon förstår ej — (Af 

Danska ordet: föle, känna, erfara.) 
Föl, fölunge, innom år. Fölsing öfwer et år. (Af Föda.) 
Förackt, förseelse. Han gjorde det af föraekt — ej med flit. 
Förning, kakor och annan mat som föres tu l gästabod. 
Förstyr, Taleman wid Bröllopper. 

"Föråret, wåren. 
Gangsträale, trädstycken som dåga tu l redskaper. 
Gar, garn. 
Gemajn, gemen, Sällskapslik, (umgängsam) 

"Genfär, någon warelse, som går efter de döda. (som liksom 
far igän in i werlden.) 

Gera, sätta band på tunnor och dylikt. (gemenskap med gärda.) 
"Gerig, skyndsam. Far! j ä så girig. 
Gill, grann eller wacker. 
Gilla, snöpa. 
Gille, gästabod. 
Glaröjen, glasögon. 

*Glaser, glasmästare. (Glasare, i N. Hall.) 
Glo, se stint ut. 
Glött, barn. (af Tyska: Gluth, glöd, ett ord, hwarmed Tyskarne ofta 

nämna sina små barn, då de caressera dem.) 
Goönisse, Tomtegubbe. Se Ström Söndmöre 1. 539. (Gode 

Nissen, Danskarna tala om 'Nisser, såsom ett underjordiskt folk.) 
Grebba, piga. 
Grisk, hurtig. Hästen är grisk påt. Tallesättet lärer wara i 

behåll efter Grwkelauds färderna. 
*Groske, gräset som wäxer up, sedan där en gång är slagit. 

1) Tillägg i Ihrefr.: Suggan är i far, full af grisar. [Jfr I far här 
ovan]. 
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Grysma en smula. En gryma [l] smör. 
Grytegrepe, at lyfta på och af Grytan med. aliis Hadda. 
Gråö, blåst. 

*Guse, tok. Et mans namn i K. Eric XIV[!] tid. Lagerbring 4. 86. 
*Gusla, trålla, signa. (Gusla sig; rectius: Gudsla, wisa sig andäktig). 
*Gusleri, trulldom. 
Gycklare, gördelmakare. (it. Gycklemagare) 
Gylta, en ung sugga. 
Gå ut i egit ärende, ire ad reqvisita naturae. 
Gårbo inhyses hjon. 
Gården, Herregården. 
Gäfwa, gåfwa. 
Gällaslös, skuldfri. 
Gänget, twärgången i kyrkan. 
Gäre, gärdsgård. 

'Gör, färgat ullgarn. 
Göra, Hönsen göra, hönsen vvärpa, göra gagn på en ting, göra 

slut — 
*Görne, hyende. 
Görne, hörne, wrå. 
Hagalen, girig (som är galen till att wilja haf wa) 
Haire eller Here, dräng. I wår tid må man wäl lägga et r till. 

(egentligen: Herde). 
Hal-artig, Hel-galen. Se artig. 

*Flalldann, icke särdeles. Kanske det skall wara half dansk. 
(Af Hall och Dan; det senare af dana, formare. Således: Halfdant 
— blott till hälften sådant, som föregifwes). 

Hamla, qwista trän i skogen til bränsle. Cfr ArfdB. VI. § 2. 
(gå illa åt.) 

*Halmpägel, 2 käppar, wid ena ändan hopbundna, at där med 
bära halm af logen. 

*Hams, prat af intet wärde. 
Hane, tupp (af Han, mas.) 

*Har, harf. Hara, harfwa på åkren. 
Hjemma, hemma. Hor ha j hjemma? hwar ären j hemma? 
Hialös, en som altid usslar sig, bedragare. (Hiaslös, modlös, 

qvasi: hjertlös) 
*Hin, den (andre). Hin wana, den andre wägen. Hinas 2 Tim. 

3: 9. (van, väg af vända, revertere.) 

a 
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'Hin dan, i föregårs (andre dagen före den, man berättar). 
Hint året, sidstledna året. 
Hjärna, Se Görne. 

'Hoa (jrn: ilDfva, Hofgård), gå till herregården och arbeta. Gå 
te hoa. 

"Hogård, herregård. (Hofgård). 
Homeja, fönsterglugg ned på sidan af taket, widare innan till 

och smalare 'utåt, där fönstret sitter. (qvasi: Hofmedja, eller 
midt på Hofvet eller Husbyggnaden). 

Honing, arbete till herregården. Göra honing 	(Hofning.) 
Hor? hwarest, huru? (Danice: Huor?) 
Hofwedkål, hwitkål. (hufwudkål, kålhufwud, brassica capitata). 
Hua, mössa. (Hufva i N. Hall. contr. pro: Huf wedbonad) 
'Hult, skogspark. 
'Hus, torp. 
*Husman, torpare. 	 • 
Hwadt, hwättjat eller täipadt. Han har hwadt lian. 

"Hwesa wid något, ha betänkande wid något. 
*Hydda, laga, sätta i stånd. Hydda mat, hydda kläder. 
"Hynda, 212 med järn-naglar hopfästa krokiga trän, hwar emellan 

Slottekarlarne fästa sin wädja eller brynsten. Kallas som. 
ligstäds Skuretafia. 

Hå eller groske. Se groske (Groske är ej utsatt). 
Hålla (i stället för hålla up). Det häller, det håller up at rägna-
Hån, skamflat. Han blef så hån. Det är så hånt, det är 

skamligt. 
'Hånn-ol, käppen, som hålles uti när man tröskar; den andre 

käppen kallas Sla-ol. 
Hårt, frucktskal, Bokbårrt, yttersta taggiga skalen på Bok-

nötter, kart på gammal Björk. 
Håsa, strumpa. 
Fläfwer, hederlig. 
Häla sig, begå sig. Han kan intet häla sig där. 
Hälad, helg, Häledar, helgedagar. 

"Hälede, helfwete. 
Häll, lycka. Måtte han få häll där till, måtte han få lycka 

där till. 
Häne, borta. Där häne, där borta. 

'Hängklä, en disk med communicanter. 2 Hangklä, 2 diskar. 

4 
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*Härklal, tiltaga. Watnet härklar sig, *atnet ,tiltager. 
Häs, en stack hö i form nästan som en likkista. 

*Häske, matlag, man och hustru. 
Höfwa, behaglig tid. Säges om gamla, som dö. Det war hans 

goa höfwa, han dog i behagelig tid. 
*Höst, Slåtter- och skördetiden. Hösta, Slå och bärga. 
Höwäling, rep, som bindes om hö el. halmlasset. (troligen af 

hvälf va) 
1, icke. Nej männ har jag i, nej men har jag icke. 
*I lell, 
I sta, på stan, rätt nu. 

*Jfara kläder, gångkläder. Här wid rinner mig i hogen wing- 
åkrarnas Sommarklädning, som de kalla iwaxla, och torde 
wara af i omwäxling. 

*Iordag, lördag. (Lordag i N. Hall.) 
Isenfärga, blyerts. (af E i sen, jern) 

*Jär, gäst, gäsning. 
lär, en ås, lång hög backe. 

*Iär, blomma. Säden går i järs. Säden blommar. 
längor i axen, säges om säden, när hon ger wäl i skäppan. 

(Jänger, i. e. Ger igen.) 
lär eller ler, er. 

*Iäva, skalla, jaga4. Wi ska jäwa i dag —. 
Jönne, gönne el. Hjörne, hyende, kudde. 

'Kal, kalf. 
Kalun, den kokade wåmmen af kor, oxar, som ätes. 
Rammer», kammare. 
Kana, åkesläda. 
Kanns, allenast, mans. Låt honom kans göra det, låt honom 

mans göra det. (Dan. kuns). 
Karakulla, et qwinfolk, som hjelper kokerskan på gästabod. 

(af kar, kärl och kulla, piga) 
*Kast, et par 5. 

Ihrefr.: sig. 
I Ihrefr. är likwäl ändrat till: icke des mindre. 
Ihrefr.: Säden är i jär. 
Ihrefr. även: Jäfwa intet kreaturen, jaga dem icke ock wi 

ska i följa/ide exempel ändrat till Vi skole. 
Ihrefr. med exempel: et kast neker, par kärfwar. 
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Kje, ledsen. Kje wid något, ledsen wid något. 
Kifstark, trätgirig. 

*Kifwa igen, disputera, träta'. 
Kila af, gå fort bort. (som en kil, hwilken drifwes af en rygga) 
Kimma, klämta. (blott en art deraf) 
Kjol, räck. Kissla, foetum edere. 
Kjitta, katta, kirstin. 

*Kjysa, döfwa2. 
Kjälla. Sägs om kattan när hon får ungar. Fr. chatter. 
Kjälling, kattunge. 
Kjönne, tjenstefolk. 
Klak, klakt, swag, swagt, wekt. 
Klafsen, redetråden på en harfwa. 

*Klinkeband, membrum virile på kreatur. 
'Klippa, en kärfwe, som icke är full uttröskad, hwar af skäres 

hackelse 3. 
Kneble, knipple, hörfrö med sitt skal. 
Kno, 24 omgångar på en strumpa. 
Knubb, en kort stäck, wid pass et slädelass. 

*Koka eller Koga, se Up i wädret. 
'Kor, korn. 
Kowark, eouvert, 

*Kräften, kräftan. 
Krepera, fela. (förgås) 
Kröbale, kryp, inseet. (it. krybelse, båda af krypa. Dan. krybe) 
Kulbars, en Fisk, som annars kallas girs. 

*Kurra, en pöl. 
Kunna te, göra wid. Hwad kan jag te det? hwad kan jag 

göra wid det? 
*Kylling, kyckling. 
Kyrkewärg, kyrkowärd. (af värja, förswara). 
Käck, kokerska på Brölloper och andra gästeboder. Wid slika 

tilfällen nyttjas någon enka, som är wan wid matlagning 
något mer än allmänt och en gammal gubbe tu l öltappare. 

I) Ihrefr. även: kifstark, trätgirig. 
Ihrefr. tillägger: kjysa elden. rarissime vsurpatur. Paullo fre-

quentius autem: förkjysa. 
Ihrefr. har pluralformen Klippor. 
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'Kårs 1, stor skål, eller slef. 
Kål-bjär, kålhage. 
Kålla, fråssa, som ock här 

*Kår, korg. 
'Källare, en kammare med 

och rnatwaror gömmas, 

kallas Frusa. (af köld och frost). 

ingång från förstugan, där dricka 
eller främmande gästa, eller de 

gamle bo, som ha undantag. 
*Käppi:tilja, en ygla på et rep, som bindes om lass. 
Käre, kärfwe. En käre halm. 

"Könne eller Kjönne, tjenstefolk. (Dan. tyende) 
Laga te, wara hafwande. 
Laj, lie. 

'Lake, blomsterrullarne på Hassel, Björk, al etc. hwarpå han- 
blommorna sitta. 

Lamma-griner, stekte lamb- och fårehufwuden. 
Lage, trasa. 
Lasarn, Lazarettet. 
La va, låta bli. 
Ida mö, lika mycket. 
Lifsspärning, hopp om lifwet. Jag menar där är lifsspiärning 

på henne. (lifsbiäring, lifsbergning.) 
=Limma, mjuka. 
Limmig, mjuk. Jorden blir limmig. 
Litta, litet. 
Lolig, tämmelig. (Loflig) 
Logulf eller Logul, lada. (Logolf) 
Luk, ogräs. Luka, rensa bort ogräs. 
Lunagod, ombytelig i sinnet. (af Luna, måne) 
Lyng, ljung, Erica vulgaris. 
Lynkadt, ljumt. (Ljumkadt eli. ljummadt). 
Låft, inre taket i huset. 
Låk kallas ogräs. 
Låfsko, lädersko. 
Lalla, sagta, gå Mila, gå sackta. 
Lättan, wänstra handen. 
Löa, sägs om kor, som snart skola kalfwa. Räta. 
Lönn, klappen, som i trägården brukas. 	• 

1) Ihrefr.: Köfs. 
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Lönna, klappa jorden. 
Löte, ringen på hjul. 
Löwerståek, libbsticka. 

.maj, löfquistar. Mej. 2 Maccab. 10: 7. 
Majninge måndag. Den bästa sädesdag för winterrågen. 
Majlsa, mjölke-sil. 
Maneset, uthuset. 
Marc-klocka ringa. Ringa om aftonen Mariae klocka. 
Markad, marknad. 
Massel, Fnassel, et slags frisel. 
Mastig, mastigt, i myckenhet. 
Mest, mycket. 
Mestra, en hopknipning på trå eller tarmar. 
min eller mjäll, blomstren på Bok. 
Missbänk, dref bänk. 
Moddt, brå,dt. Ha modå om, ha brådt OM, 

Mosam, lustig. (Danice: Morsam) 
Myra, mörda. 
Mäjr, mer. (snarare: måer) 
Mäkulla, dyngan. (Mök- eller Måk-kullen). 
Mä härke, med nöden. 
Mäja. Se Pjätta. 
Mök, dynga, gödsel. 
Mölla, qwarn. 
Nabo, granne eller gårdbo. 
Nacka-spännet, det räta trädet på klafwen. Kle,fwe kallas det 

bögda. 
Nadda eller Naddana, de 3 dagarne före och de 3 efter Phi- 

lippi och Jacobi dag. Räknas både efter gamla och nya 
stilen. (Kallas eljest: jernnätt:er) 

Namma, fatta uti. (af Tyska nehmen, unde compositum, annamma.) 
Neekamannen, et slags tråll, som folk inbillar sig. (Necken, 

Neptun, hafsguden). 
Negel, nyckel, (uttalas: Nejel) 
Neglat eller Nyeklat, et nysta. Neglen, nystan. 
Negliker, Tenlikar. 
Nimmerdaggi hånungsdagg. De säja, at om den faller på wäf, 

blir där af råstfläckar. 
Nimmt, eldfängt. (Åfwen af: nehmen, Som lätt fattar tag.) 



OSBECK, HASSLÖFS TALESÄTT. 	 31 

Nodt, knapt, gran laga. Det är så nodt med det. (noga, nogt.) 
Notyska, mus. (Otyska i N. Hall.) 
Nycklat, nystat. 
Nyra en, säja en något i tysthet. 
Nåcka-spjäll, Spindelwäf. 
Nåtten, natten. 
Nöder, Tuppens galestunder om natten. Hanen har galit 2, 3 

— noder. (Kallas 1, 2, 3, Skorpan i N. Hall.) 
Nödja, en stor träklubba, at slå på wiggar med, när stockar 

skola klyfwas. (Nyggia i N. Hall.) 
Nöfwa, nöje, göra ens nöfwa, betala til nöjes. 
Nössla, rota. Säges om Swin. 
Oön, Oden. Oöns hundar, et slags Foglar, som flyga här om 

nätterna i stora flockar, och med wingarne ge et läte som 
Stbfware1. (När desse foglar höras, kallar Allmogen det: Hoa- 
Oa-jagten, Odensjagt). 

Ohälle eller Uhäll, olycka. 
01, hwal. Sägs om Sill, m. m. 
Orsam, yrhet i Sjukdom. 
Otta eller Ookta, wackta, gå wall med kreatur. (it. tidig mor- 

gonstund; t. e. Julotta; göra otta). 
Otack, skada. Hästen fick otack, hästen fick sin del, blef 

strängt körd. 
Passla. Sägs om ormar, som krypa ibland löfwen, utan at ses. 
Paije, kappråck. 
Paykte, pekade. Imperf. af peka (rustice: pajka). 
Pallt, klädning, råck, wäst, in. m. 
Pass, jnmäte i kreatur, när det är uttagit. 
Pocka sig bort, skynda sig bort. 
Pjätta, et här allmänt sätt at aftaga säden, och skiljes där 

med ifrån mäjja, att den som pjättar förer den afslagna 
säden in tu l den qwarstående; men igenom mäyning fälles 
säden undan wid hwart hugg. Vid pjättning följer den i 
hamn och häl som uptager och binder säden; men wid 
mäyning blir hon liggandes på åkren och bjudes sedan. 

Plata eller plada på, lappa. 
Plate, pinne, skopinne. 

1) Cfr. Dragfoglar. Sjöborgs beskr. ö. Bleking 1. p. 137 nota. 
[Not av Osbeck nederst på sidan]. 
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Plattgård en liten herregård. (Bör rätteligen wara afhyst hemman 
under herreg.) 

Plure, en liten plugg, som sätts emellan järnringen på et lie- 
skaft eller mäjetyg, at där med fästa lian wid skaftet. 

Plägel, tröskekäpp eller slaga. Pråsa, dank. 
Pråssa eller pråssas, roa sig, raillera med någon. 
Präka, predika; säja en sanningen. lag har nog präkat för 

honom, Jag har nog sagt honom sanningen. 
Pugga, groda, kreatur eller människja, som nämnes så med 

förackt. 
Puken, Fanen. 
Puka-lär, et slags Swamp af flere alnars längd, uti sprickor på 

bokträn, en hand bred eller mer, af läders tjocklek. 
Pulting, en liten knubb. 
Pung, pund. 
Purka, wägglus. 
Pyket, qwickt. 
Pycke, leksaker. 
Pyrig, qwick, förmodeligen af Grekiska ordet 114, eld. (unde 

& Daniee: fyrig & Thentonice : feurig af Tyska ordet Feuer, quod 
itermn a 7ae.) 

Pjyske el. Pjyska, Spergula arvensis, et ogräs här i säden. 
Påk, gåsse. (Sammandrag af: Pojke.) 
Påst, pump. 
Päl, påle. 
Pän, nätt. Hon är så päner pået, hon är så nätt. 
Qvafwer eller Wärdsler, environen wid Springkällor. Många 

sådane finnas wid Hallands ås, farlige at råka uti. 
Radt eller ravkit, snart, beqwämligt, radt at tilta, snart at 

ärnå. 
Rattar, käppar, i synnerhet de, som brukas wid täckning at 

fastbinda halmen med, som sker med wredne qwistar, eller 
här så kallade Tillingar. Cfr. ängelska ordet Raft, läckte. 

Raja, laga, kläda, bädda. Raja mat, laga mat; raja bruden, 
kläda bruden. Raja under någon, bädda — (rätteligen: reda.) 

Radd, trasa. 
Rappt, snällt. 
Rensa. dicitur de hircis tempore coitus. Alio sensu sumitur 

Gen. 35: 2. ande videtur, quam caute orator Sacer loqvi 
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debeat loco peregrino, adhuc incognito. (frequentatiuum a 
ränna, coire.) 

itesma, Panicula graminis, et strå med sin fruckt- eller blom- 
ruska. 

Ribs, winbär. 
Rimst hörfrö, hörfrö från Riga. 
R,one, råmm. 
RO eller Rou, råg. 
Rugga, rägna smått. 
Rummet, utom hus. ute på rummet, ute på fältet. 
Runga, dundra. Åskan rungar. 
Råne, wagn, hwarpå hö och säd hemköres, och eljest är tjenlig 

för et Sällskap at åka på. 
Räke, fastande spott. 
Rälig, grym. (rtidslig, som man.  kan rädas för.) 
Röddet, rödacktigt. 
Röe, blod, som tappas af kreaturen, när de slacktas. (it. makti 

quoniam vis animalium in sanguine.) 
Röna-sula kallas det trädet på höstwagnar, som understödjer 

häcken, med ena ändan under häcken och den andra i axelen 
utom nafwet. (quasi: Rånesulan, stödet för rånen.) 

Sajs, Sax. 
Sambära, komma öfwerens. Wi sku sambära oss, wi skola 

komma öfwerens om — 
Samvet, förstånd. 
Sans, förstånd. Han är utan sans, han wet ej till sig. 
Sav, såg. 
Segel, handskära. 
Sena, groske, som stådt öfwer wintren. (af sen, tardus). 
Si, säja, De si så, de säja så. 
Sian, sedan (igean, igen). 
sigg, Fargalt. 
Simulajra, låta pruta med sig. 
Skafwa. Skafwa lin, skaka lin. 
Skammel, pall. (ren danska). 
Skapet, Penis hos kreaturen. (egentligen hos Hästar.) 
Skar, djefwulstyg. Möss, som äta up säden, kallas ock skar. 

Hon har råkat ut för skar, sägs om någon, som hastigt 
blifwit sjuk. Det är skar med honom, det är swagt med 
3-123244. Sv. landern. Möller. 
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honom. (af skarn, lutum. ita: Skarsfolk 0: lortbyke.) Han är 
et skar, han är en elak man, il est la chiasse du genre 
humain. 

Skidet, orent. Se skidet ut, ha en sur upsyn. 
Skitt, dåligt. Det är skidt med honom, han är dålig. 
Sjädda, dimba el. Tåga, som det egenteligen kallas i liasslöf. 
Skjälling, en half styfwer. 
Skjyga, Sjukdom 
Skjyra, afhugga. 
Skogale, liten skog, Skorna, bli mager. 
Skosnuan, Skogs Trollet. Skårsnuan, Fauna. 
Skrin, mager, Skrifit hemman, dåligt hemman 
Skrubber, gråsugger 
Skräna, gråta 
Skud, insecter, som äta up skinn. 
Skäckta, wägglus. 
Skäfwer, ängelska Sjukan. (skifwer.) 
Skälla för, kalla en. De skälla honom för Commissarius. 

de kalla honom Commissarius 
Skälle, Samling af frö, när säden är rengjord. 
Skälls, skiekelig. Cfr. Skiels Glossar. Norveg 
Skäring, ostwassla, som upkokas med sur mjölk. 
Skärnimmer, granlaga. Sägs om örjord, hwilken är wåt emot 

torka, och ofrucktsam. 
Skätta, Sjätta el. Skäckta. Sägs om lins- och harnp-tilred[nling, 
Sköbytter, mjölk- el. silbyttor. Skört, kjortel. 
Slafwe, halmen, som ligger på åkren, när säden är upbunden. 
siegna, bli töwäder. 
Slemma rosen, Den slemma rossjukdomen. 
Slå i kull ugnen, falla i barnsäng. 
siöö, Nvårdslös. 
Slöja, hora. 
Smale, Får och getter. 
Smita, Smutsa. 
Snacka, tala. 
Snaga, leta. Sägs om späda barn, som söka efter modrens bröst. 
Snia, Tvista. (snida) 
sniig eller Snedig, illslug. 
Snimman, nyligen. 
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Snäf eller Snäfwert, trångt. 
Snäll, klok, intet snäll, tokig. 
Snärt, piska, merendels med träskaft och tagel. 
Spega, torka. Här är så stark Spega, här är så stark torka 
Speka, klifwa. Speka up. — 
Spela, leka. Sägs om hästar och andra oskäliga kreatur. 
Spinnet, hörneskåp, som brukas wid främsta bänken i brud- 

stugorna. 
Spiällsam, osäker. 
Spordan, efterfrågan. Det är en sådan spordan efter säd. 
Sprygg, skygg. 
Spårabåra, hålet på et lieskaft, hwaruti liens häl insättes. 
Spårka, sparka. 
Stajrset, brygghuset. (Daniee: Stegerset). 
Stass, ståt. Brudstass, Brudskarans gång tu l och från kyrkan. 
Streppebytta, mjölkbytta, som hålles i handen wid mjölkning. 
Sträde, gata, som går igenom eller ifrån by. Cfr. ital. streto 

eller Spanska estrecho, Sund. 
Strö eller Ströa, hö som wäxt på utmarken i moras. 
Strögods, Strö, utsockne hemman. 
Stugor, uttröskade hela kärfwar. (Stupor) 
Stynting, en gåsse om 4 å 5 år. 
Staga, sorla. 
Ståek, käpp. 
Stöf, damb. Stöfwa, damba. 
Stölln, stallet. 
Sure, den Sure, den onde. Diab. 
Swan, ytan på träd. 
Sween, wedbränd. (Sweden, swedd). 
Swenskar, Småländningar, eller andra, som ej äro födda i Skåne 

eller här i orten. Är wäl en gammal gwarlämning af 
fordna hatet. 

Swora, Swarfwa. 
Swåger, måg. 
Sya, koka. (Sjuda) 
Sya bränwin, bränna bränwin. 
Sygget, wåt. 
Säl, sjelf. De säla, husbonde och matmoder. 
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Säng, dålig, en som har liten eftertanka. cfr. 1hre Diss. in 
libr. hymn. Svec. 

Sär el. särsint, underligt sinnad. (egensinnig) 
Sömm, häskosöm, Spik. 
Skir, får. 
Sär, Suggor. 
Tala we, talas wid, helsa på. 
Tarm, Buske. 
Tega, aga. 
Tehätten, tiltagsen. 
Tesättning, tillstånd. Efter tesättning, efter så beskaffadt til- 

stånd. Är allmänt talesätt om barnsängsqwinnor; Hon är 
lolig (någorlunda) efter tesättning, efter sitt tilstånd. 

Testamente, Personalier. 
Tewara, hemwist. 
Tillet, taket in uti böndernas ryggstugor. 
Tillingar, vvidjor. 
Tjo eller To, twätta. 
To, ull eller lin. (it. Tone). 
Toböder, ängull. 
Tosig, småtokig. 
Traj, tre. 
Trajling, enwis. 
Trajbaining, trefot. (trebening) 
Trina, stiga på. Tren. 2. Sam. 6: 13. 
Trulka,, träta på en. 
Trumla, wält. (Tumla) 
Träale, träd, trädwara. Gangs-träale, som dåger till wagns- 

eller annan redskap. 
Trögel, bedrägeri. 
Trögla, bedraga. 
Tungnimmer, som har swagt minne. 
Twetohlab tosla?, hermaphrodit. 
Twinla dricka, slå nytt dricka på tunnan. 
Ty, förmå, förslå. Jag tyer intet, jag förmår intet. Det tyer 

intet, det förslår intet. 
Tynga, wara någon till beswär eller tunga. 
Tynta, en ganska liten nöt. 
Tå eller Tjå, twä. (To) 
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Tåoke eller hane, tupp. 
Tåft, en jord wid gården som want eller är inhägnad (gammal 

Tomt). 
Tåga dimba. 
Tålig, stilla. 
Tårra, torka. 
Tårska, tröska, uti imperf. tarsk. 
Tårskel, et träd at klappa kläder med. 
Tämmelig, så så, dålig. 
Tämmeligen, så där. 
Tänna, göra på eld. (Tända.) 
Täppede, bordtäcke. (Tapåt, Danice: Tepped). 
Töj tog, irnperfectum af taga. 
Ubilligt, ololigt, öfwermåttan. 
Ua, öga, uen ögon. 
Uga, wecka. 
Ugn. Slå kull ugnen, få barn. 
Uhäll, olycka. 
Upsiag, moderpassion, kallas ock upstigelse. 
Urt, ört. 
Uräte, halm, som kreaturen förkastat, när de ätit, och sedan 

uptages at nyttjas i nödfall. 
Utlöbe, skalken af en brädstock eller yttersta brädan. 
Uting, råttor. 
Uwäle, elände. 
Wa, not. (Wad; draga wad eller not). 
waj, wet. la waj, jag wet. Det weda wi, det weta wi. 
Wald, utwald. Säges både om människjor och annat. 
Wagle, en hylla eller ställning i förstugan för hönsen. 
Walen, frusen. 

wassla. 
Wang, gärde, eller åker och äng tilsammans. 
Wangalag, de som ha åker och äng tilsammans. 
Wanhappigt, wanskeligt (hybridum af Svenska och Engelska). 
Wara sig, wackta sig. Waren jer, ackten er. (Dan. ware) 
Warsel eller genfär. Se genfar. 
Welighet, interesse. Jag will ge i welighet — — — (willighet, 

hwad f-riwilligt lofwas, äfwen ränta, för lån.) 
Wigringar, widjor. 
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Willast, bäst. Det är det willaste jag har, det är det bästa 
jag har. 

Wildter, arg. (vild) 
Wilka någon med något, upmuntra — — 
Willnas te, hoppas. Jag willnas te, jag hoppas. 
Win, bränwin, win. 
Wraka, en trädmachin, som brukas wid täckning på halmtak. 
Winga garn, nysta garn, trå. 
Wre-löe, på arbetwagn. 
Wållränna„ skena. Sägs om hästar. 
Wåra, tillreda jorden och så, antingen det är om wåren eller 

hösten. Tewåra, sluta utsädet. 
Wädja, et stycke sandsten, som man håller i handen, at slipa 

lie med. 
Wädja, slipa lien på förenämda sätt. Hwaddt är imperf. af  detta 

verbum. Jag har hwaddt Lajen. Jag har slipat lien. 
Wälkommen, en allmän helsning (i stället för god dag), som 

brukas af dem, när de äro på främmande ställen och någon 
då kommer in. 

Wänna sitt watn, pissa. 
Wännas, resa, gå. Nå ä du ute och wännes, nå är du ute och 

går — — (af vända) 
Wätter, något slags troll. 
Ydd, en töm, hwar med stutar ledas. 
Ynka, enda. Nån ynka, någon enda. 
Yaae, yxa. 
Yta, aflämna. Yta tionden, betala tionden. 

mma, stora larver, som af Sphinx. 
År, ålder som jorden tilredes med. 
År dröj, en machine i form [af] et A hwar på ärjekroken köres 

till åkern. 
Arm, arm, brachium. 

rale, urminnes. Af ärale tid, af urminnes tid. Någre hålla 
före, at det danska ordet arilds tid skulle ha sin uprinnelse 
af Harald Hyldetand, som regerade i 7i2 Seculo. Pontopp. 
Atlas 1. 205. 

Ärender egna, gå i egna ärender. Tre ad requisita naturae. 
Äring, årswäxt. 
Ättdryger, högdragen. 
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Öf eller isiätt, wäft. 
Öfs eller Afs, takfot, Suggrundium 
Öfsasyrpe, säd som spilles, när hon kastas in 
Ök, hästkreatur. 
Öna, lamba 

Orden uttalas ock ibland annorlunda, än de skrifwas. t. e. 
N uttalas som ng uti åtskilliga ord, som minge i stället för 
minne, qwinga i stället för qwinna, ringa i stället för rinna 
Det somlige uttala, som det skrifwes, pronunciera andre annor-
ledes, som uti Weinge Pastorat Skärby Sehörka i stället för 
Tjärby Kyrka. 

En hop främmande ord rådbråka de på sitt sätt, som exsti-
mera, i stället för estimera. 

Folkets namn äro ock til en del besynnerlige, som ibland qwins-
namnen Olar (olur)1  Tyre, Toa, Lusse, Tåren, Troen, Swenbår, 
Boel, Sissa, Nilla, Ellna, Karna, Agnes, Pernilla, Nilla, Kärstin, 
(Kirstin) som de i allmänt tal äfwen kalla Kitta; och ibland 
mansnamnen Örjan, Wärne, Kjäll, Sewed, Sjönne, Affe, Troet, 
Jngwar, Åke, Falk, Tue, Så,ne, Brodde. 

Et ords olika betydelse är åfta mer angelägit at weta, än 
mången i hast föreställer sig. Jag kommer ihog en stor Herre, 
som hade nog försmädelse i Holland för det han kallade en 
annan där i landet för Kärl, i tanka, at det hade samma be-
tydelse, som i tyskan, men lärer på Holländska swara emot svår 
hundsfott. Föga bättre när sådant händer hemma i landet. 

För några är sedan berättades mig, at en hederlig man af 
wåra utländska grannar råkade wid sin resa genom Laholm at 
fråga: hwem som war den höjeste man i staden? (han mente 
den förnämste) och fick til swars: kardemakaren. Han war då 
den längste man i Staden. Det kan äfwen hända en af wåra 
egna infödde, at de under sina resor hemma i sitt fädernesland 
råka bli et åtlöje på en gästgifwaregård, när de sakna kundskap 
uti landzorternas olika språk och äfta intet förstå hwar andra. 

Om en herre kommer til Halland och får höra, at han är 
girig, kunde han lätteligen bli stött, i synnerhet om han woro 

1) 1 Dannemark är Ole et mans-namn. [Not av Osbeek.] 
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fallen för snålhet, om han ej förstår ordets bemärkelse här i 
landet. Det tycks wara naturligt, at först lära Swens16n, äfwen 
ordens olika bemärkelse uti olika orter, innan utländska språk 
läras i grund. Men det kan intet ske innan landskapsorden 
öfwer alt blifwa bekante och upteknade. Hwarföre, i stället för 
en hop andra onyttiga skrifter, om icke på flere sätt skadelige, 
woro angelägit, at beskrifningar påtänktes öfwer de ännu icke 
widrörde Socknar, härader och län. 

Men de äro få, som wilja arbeta för intet. Om de, som 
ärna blifwa Magistrar, ålades at utgifwa den ena disputationen 
om en Sockn efter den andra, så skulle den Swenska Geo-
graphien snart upnå all möjelig fullkomlighet, och folk få en 
nödig kundskap om sitt älskade Fädernesland. 



Trois contributions å la connaissance des dialectes 
d'autrefois de la prov. de Halland, publiees 

par Bert Möller. 

Hallandiae australis dialectus, consignata a C. Charisio, p. 
9-18. 
Notices de grammaire. Colloqvium inter Hallandum et Bahusien-
sem. L'auteur est ne en 1696 dans la par. Abild (Halland), 
comministre de la par. Skredsvik (Bohuslän), mort en 1734. 

Liste de mots, usites dans la par. Breared, annotes par A. 
Schomberg, p. 19. 
La liste date de 1729. L'auteur &tåt cure de Breared (Hall. 
merid.), mort en 1742. 

Mots, locutions et noms de personnes usites dans la par. 
Hasslöf, annotes par P. Osbeck, p. 20-40. 
L'auteur, botaniste et voyageur celebre, disciple de Linné, etait 
des 1758 cure de Hasslöf ; mort en 1805. La liste fait part d'une 
description de la doyenne rurale de Laholm. 

4-123244 Sv. Modem. Mö ll er. 
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Ärg. 1925: TIBERG, Dagösvenskarna. HERLENIUS, Religiösa rörel-
ser i Falun på 1850-70-taien. HERLENIUS, Några fästmansbrev 
från Särna. GEIJER, Undersökningen av Svenska folkmål 1924-
1925. Landsmålsföreningarna i Lund 1924. Institutet för ortnamns-
ock dialektforskning i Göteborg 1924. 

Bilagor: BOETHIUS, Orsamålet, s. 67-146 (h. 166 IV. 4). 
BANNBERS, Malungs skinnarmål (h. 166 IV. 5). 
RUTBERG, Häxprocesser i norska Finnm arken (h. 167 = 
XVI. 4). 
TYDEN, Vok. U ock 0 i gammal kort stavelse i upp- ock 
mellansvenska folkmål (h. 168 -= B 23). 



Förslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar 

tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. y. 
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 

nr 1-5, 6-10 o. s. v. 

Av den äldre serien äro följande band kompletta till 
bindning: 

I: 1878-81. 
hh. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E 
1885 A, 1886 C. 
hh. 1881 D, 1882 B, 105, 156, 166. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 32, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126. 

XI: hh. 54, 57, 58. 
XTT:  hh. 43, 46, 48, 87, 144. 

hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hh. 59, 62, 66, 68. 
hh. 63, 150, 155, 167. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XX:  hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
hh. 16, 30, 52. 
hh. 71, 85, 98, 134. 

Övriga band äro under arbete ock skola bliva fär- 
diga så fort som möjligt. 

Av den yngre serien B äro nr 1-15 kompletta, att 
binda i tre band (1-5, 6-10, 11-15). 

SVENSKA 

LANDSMÅL 

11 - 15 

Askur 

Fryksdalmal 

Mat. kallar 
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