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NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM 

DE SVENSKA LANDSlifiLEN OCK SVENSKT FOLKLI.F VII, 2. 

Huskurer ock signerier 
samt folkliga namn på läkemedel 

från Ångermanland 

samlade af 

ERIK MODIN. 

Föreliggande samling huskurer, recept ur den ångerman-
ländska allmogens läkekonst, är gjord under en sommarvan-
dring efter Ångermanälfvens floddal. Den grundar sig delvis 
ock mest på muntliga meddelanden af läkedomskunniga per-
soner — vismän, visgubbar ock visgummor — delvis är dess 
innehåll, oftast ordagrant (inom citationstecken), taget ur en 
s. k. svartkonstbok, som anträffades i en enskild persons 
ägo, men nu tyvärr synes hafva förkommit på väg till en 
offentlig samling, dit den var ämnad att skänkas. Denna 
svartkonstbok hade hittats vid ritning af en gammal stuga i 
Tåsjö socken under en af stugans takåsar ock torde, af skrifsätt 
ock utseende att dömma (årtal eller namn funnos ej i hänne 
utsatta), förskrifva sig från ej särdeles många årtionden till-
baka, antagligen från omkring 1820. 

Man skulle af det ej så obetydliga antalet helt ock hållet 
på vidskepliga grunder fotade kurer, som meddelas, ha an-
ledning tro folket i de trakter, där de upptecknats, vara i 
betydlig grad vidskepligt. Om också ett sådant antagande i 
mycket beklagligtvis bekräftar sig, bör dock i sanningens in-
tresse sägas, att äfven här stigande folkbildning skingrat det 
mesta af forna dagars vidskepelse ock att många af de här 
meddelade kurerna numera endast äro minnen från skrock-
fulla ock öfvertroende förfäder, hvilka minnen man ej utan ett 
medlidsamt löje omtalar. Särskildt gäller detta de kurer, som 
afse mänskliga sjukdomars botande. I boskapsmedicinen där- 
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emot spörjer man ännu vanligen om råd hos vismannen, ett 
förhållande som väl är att förklara däraf, att allmogen i dessa 
trakter ända till på sista tiden ej haft tillfälle att vid före-
kommande sjukdomsfall vända sig till sakkunnig veterinär. 

Såsom förklaring öfver åtskilliga i huskurerna förekom-
mande folkbenämningar på medikament bifogas en förteckning 
på sådana, hvari såväl allmogens som svenska farmakoOns 
medicinnamn äro upptagna. Största delen af dessa hafva 
benäget meddelats af herr J. R. FoRssErtLL, postmästare i 
Backe, f. d. apotekare, genom hvilkens försorg den citerade 
svartkonstboken äfven tillvaratogs. 

Kurerna äro, så vidt ske kunnat, ordnade efter medicinal-
styrelsens formulär till rapporter för lasaretts- ock brunns-
läkare. 



Kurer för människor. 
»att bota vinerisk sjukdom 

2 13 iorthornspirtus, 2 /3 Kummellolja, blanda det tillsa-
mans uti en flaska och smörg sårena dermäd — sedan 4 p 
jelopa, det tas in som det är på fastande mäga, sedan kjöp 4 

trifoium [trifolium], 2 (3 kinarot, roten skall man skära 
[stöta] sönder väl och koka trifoium och roten tillsamans uti 
en kanna vatten, till det blir ett stop, sedan skall man sila det 
i ett kjerl, då skall man taga 2 bi rötvark [rödt kvark-]pulf-
ver och blanda Det uti, och då skall man Drika morgon och 
afton — äfven är det bra att dricka hägglag, då han [sjuk-
domen] står invärtes 

att bota på annat sätt 
4 i3 Pors kokar uti 3 stop vaten, till det blir en Kanna, 

den skall drikas 2 å 3 gångor om dagen, uti den lagen skall 
man iblanda för 2 p blyättika, och om man är sår, då skall 
man kjöpa för 6 iS oblandat grå markurialsalfva och smörja 
sig mäd.» 

Ett medel mot en mängd sjukdomar är följande; före-
trädesvis användes det dock mot s. k. ältfrossa, de första 
symptomen till svårare frossa eller den s. k. tredjedagsfrossan: 

En handduk lägges i fyrkant kring en ullsax, så att dess 
snibbar komma att ligga utanpå saxen. Saxen med hand-
duken föres därpå trenne gånger motsols kring den sjukes 
midja, hvarunder den, som företager kuren, »räknar upp alla 
slags mat eller blommor». Då den rätt eller blomma, som den 
sjuke mest tycker om, nämnes, lägger sig saxen af sig själf 
utanpå handdukssnibbarna. Den sjuke gifves nu in det före-
mål, som nämndes, när snibbarna förändrade läge, ock sjuk-
domen häfves. 

• 
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Kurer mot »riset» (engelska sjukan hos barn, rachitis). 
Denna sjukdom, ganska allmän bland barnen, anses läkarne 

ej kunna bota, utan är botandet däraf helt ock hållet en 
folkets hemlighet. Af »riset» finnes det nio olika slag, skilda 
åt efter den kroppsdel, hvari det håller sig. Det gifves ock 
nio slags bot därför. De vanligaste sätten att bota »riset» äro 
att smörja eller jorddraga. 

Rissmörjan tillagas af 1/8  mark hundister — är det sjuka 
barnet en gosse, skall istret vara af en hund; är det en flicka, 
skall det vara af en hynda — 1 lod hvitlök ock 9 lpd layer-
[lager-]bär, hvartill somliga äfven tillsätta något kvicksilfver. 
Alltsammans uppvärmes i ett »skrälle» framför elden, hvarvid 
man noga måste tillse, att ingenting af ingredienserna rinner 
bort. Smörjan är då färdig att användas. 

. Andra tillreda rissmörjan af slagvatten eller brännvin ock 
hundister samt tivelbär (bären af källerhalsbusken, daphne 
mezereum) ock kvicksilfver. 

Vid barnets smörjning går man till väga på ett visst sätt, 
hvarvid 3-talet ock riktningen (»ansyls» eller motsols d. v. s. 
i riktning mot solens gång) har stor betydelse. Barnet smörjes 
på både främre ock bakre sidan af kroppen; först frampå 
högra sidan af hufvudet åt den vänstra till, sedan på vänstra 
sidan af bålen ock på högra foten, fram ock bak tre hvarf, 
hvarefter, allt under det med en knifsudd »ritas tre gånger 
motsols», följande besvärjelseformel läses af den smörjande: 

»Uppå ett bärg, där ingen vistas må, 
uppå sjö, den ingen ände är på, - 
i stock och i sten, 
där skall N. N:s nio slags ris gro och bo 
och ej i dina inälfvor, kött eller bio — 

I de tre namn Gud Fader, Son och Helge And.» 
En del vismän anse dock »läsningen» helt ock hållet obe-

böflig för kurens goda värkan. 
Sedan barnet blifvit smordt, förvaras hvad som möjligen 

blifvit kvar af smörjan i vaggan (»tullan») för att användas 
vid nästa smörjning, eller också uppbrännes det, ty åt mer än 
en kan ock får ej samma salva användas. Till den, som bereder 
smörjan, måste antingen barnet medtagas eller också lemnas upp-
gift på barnets kön, ålder ock namn samt ett af dess plagg. 
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Det slag af »riset», som kallas vaZbennenrise, botas genom 
j orddragning. Därvid går så till: 

Det sjuka barnets mor uppsöker vismannen eller besökes 
af honom. Han går förut, ock hon bär barnet efter honom 
ett stycke från gården. Under tiden få de ej tala, utan endast 
genom tecken meddela sig med hvarandra. Kommen till en 
plats, som anses lämplig, gräfver vismannen med en skyffel 
en grop i marken, efter att först försiktigt hafva bortskurit 
torfven, där hon skall gräfvas. Då gropen gräfts så stor, att 
barnet godt kan få plats i hänne, lägges af den tillvaratagna 
torfven ett tak öfver densamma med öppning åt sidorna, så 
att barnet där kan dragas in ock ut. Understundom brukar 
man ock, för att slippa sålunda täcka gropen, genomgräfva 
en större tufva. Nu tar visgubben barnet af modern ock 
skjuter det »ansyls» ett udda tal gånger (vanligen tre, sju 
eller nio) ner i fördjupningen i marken. För hvarje gång 
tar modern emot det ock lemnar detsamma ofvan jord tillbaks 
åt honom. 

Sedan dragningen är försiggången, lägger vismannen en 
(hälst gammal skillings-) kopparslant ned i gropen ock sam-
manlägger sedan sorgfälligt myllan ock torfven, på det stället 
ej sedan må kunna igenfinnas af någon annan. Modern bär 
därpå det jorddragna barnet före, ock visgubben följer efteråt 
hem till gården, där han, innan han lemnar huset, måste 
bringa barnet till sömns. Barnet får nu ej nämnas vid namn, 
förr än det vaknar. Betalning eller tack tar jorddragaren ej 
den gången emot — vid annat tillfälle dock med nöje. 

Dragning sker äfven på annat sätt. Det sjuka barnet 
föres genom en begagnad sele — en gosse genom en, som 
nyttjats af en häst, en flicka genom en, som nyttjats af ett 
sto. Äfven detta sätt är afsedt för viOnnnenrise. 

Ett tredje slags dragning sker genom en enbuske, som 
från roten klufvits uppåt toppen till, dock ej hel ock hållen. 
Barnet föres genom öppningen af en hälst ogift kvinna. 

3)Ris» botas äfven därigenom att det sjuka barnet af en ej 
släktinge (hälst en »gammeljänte») bäres trenne gånger under 
tre på hvarandra följande torsdagar kring ett hus, som varit 
flyttadt trenne gånger. 
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För flera slag af värk användes åderlåtning eller kopp-
ning, hvari vismannen därföre i de flesta fall skaffar sig er-
farenhet ock vana. Efter svartkonstboken meddelas här nedan 
en teckning af handen ock de af dess ådror, som vanligen öpp-
nas, samt regler för åderslagningen: 

»N:o 1 för hufvudet och dess värk 
N:o 2 för agslar och dess värk 
N:o 4 för Jertatt och dess sväda 
N:o 3 för magen och dess värk 

För torr bröstvärk åderen [öppnas] på 
vänstra armen mitt för armväkett på indra 
sidan 

För ryggvärk mitt fram på fötterna till hvilkendera sidan 
verken står 

För rosvärk åderen utanpå kulan [fot eller länd?] 
För qvinnfolk som har mistat sin tid åderen på vänstra 

fotknyllan innanpå foten.» 
Mot hufvudvärk. 

En fläkt sill lägges med köttsidan uppåt under fotsulan. 
Ett annat medel mot samma onda är att lägga rå, i skif-

vor skuren potatis på hufvudet. 
Sönderstött granris, lagdt på hufvudct, hjälper ock. 

Mot tandvärk. 
Tandvärk anses, likasom »riset», vara af nio slag; för 

hvart ock ett af dem skall olika botemedel användas: 
Man tager hinnan af ett kokadt ägg ock lindar denna 

omkring vänstra lillfingret, då värken stannar. 
En pinne tillspetsas af löfved (veden af något löfträd). 

Med denne petas blod ut ur den sjuka tandpulpan. I ett löfträd 
borras sedan ett hål i riktning mot nordstjärnan. I detta hål 
inslås den blodiga pinnen. Då försvinner värken; men om någon 
fäller trädet, hvari pinnen inslagits, får han tandvärken. 

»för styg tanvärk då skall hufvudåderen På tumen 
öpnas åt den sida, hvilken värken står». 

Mot öronvärk (örst3rng). 
1) »då skall man kjöpa Jorthornspiritus för 3 (3 med några 

dropar päparmynt- (el. bernstens-)olja iblandat, det skall läggas 
in uti öronna med bomull» 
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Bröstmjölk droppas in i öronen, hvarefter en tapp svart 
fårull ditstoppas. 

Fårmjölk, indroppad i öronen, hjälper äfven. 
För svår örstyng ock hufvudvärk: nio råttlortar läggas 

i en kopp kaffe ock förtäras. 

Mot fallandesot (epilepsi), 
efter svartkotistboken. 

Fullväxta personer, som tidtals öfverfallas häraf, gifver 
man före eller under anfallet två matskedar bomolja, hvari en 
matsked sönderstött socker blandats. För barn ock ungdom 
tages mindre olja ock socker. Är ej sjukdomen alltför hårdt 
inrotad, skall man finna, att de sjuke ofta efter första intag-
ningen befrias från sin sot. 

För att afiägsna blemma (en ögonsjukdom) 
håller man handen på det sjuka ögat ock läser trenne gånger: 

»Jungfru Maria geck ättä en å, 
Bar ä strå, å blemma tå.» 

»att ställa blod 
På såret skall man säta vänstra namlösfingeret och läsa 

dessa ord 
stå stilla, du lilla lilla röda, som liger här och tilrar, så 

sant en man, som vet rätt och vitnar rätt i de 3 namn g. f. 
s. h—» 

»att stä blod På ett annat sätt 
Jesus Christus stä din blod, 
Som han gjorde åt Jordans flod 
i dagar och i nätter 3 — 
i de 3 namn gud fader son och heliga and!» 

»att ställa vark 
— då skall man rita med namlös fingerett 3 varf mot solen, 
der varken står, eller med en knifs udd och läsa äfter föl-
jande ord 

Jesus gick På kjörko gård 
till att leka alla sår 
Jesus somna 



8 	 MODIN, HUSKURER OCK SIGNERIER. 	 VII. 2 
varken domna 
i de 3 nam gud fader son och helge 
and. 3 gånger skall det Jöras efter varan.» 

Näsblödning 
stillas, om en tråd hårdt knytes omkring vänstra lillfingret. 

Blodflöde 
ur sår hämmas genom påläggning af torr röksvamp (lyco-
perdon bovista). 

»att ställa sjukdom på M[änniskor] — 
tag en spik, som har rostat, ur en Lik kjista och en sten från 
kjyrkogårdeu, då skall man passa på, när densamma pisar, och 
slår spiken i jorden på det ställe, som pisset är, och det bör 
ske, då han P[issar], medan det är varmt, och säga 

denna spik har seta uti en död 
nu skall du Satan sätta sjukdommän i snö.» 

»för alla invärtes Plågor 
att ta in är Friarinnans guldroppar bäst — en teskied.» 

»ett gott medel för En mänjska, då hon är sjuk och 
liger ganska klen, 

då bör man uti bränfvin gifva henne inn Tulitång-Balsam för 
4 	då hon återfår sina krafter och blir bra.» 

Mot halssvullnad. 
Man lägger den strumpa (yllestrumpa), som man under 

dagen haft på vänstra foten, afvigvänd omkring halsen på 
kvällen, när man går till sängs. 

Mot gulsot. 
Nio löss läggas i ett glas franskt vin med litet saffran 

uti. Detta bör tas in i början af sjukdomen. 
En gädda fångas ock släppes lefvande i en med vatten 

fylld bunke, som ställes framför sängen, där den sjuke ligger. 
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Denne bör en stund oafvändt se på gäddan, på hvilken då 
öfverflyttas den sjukes gula färg ock krankhet. Gäddan får 
sedan ej dödas, utan skall släppas ut i sjön. Fångar någon 
annan hänne sedermera, får han soten. 

Mot svår barnsbörd. 
Vatten slås först genom en knifslida, sedan genom vig-

selringen, hvarefter det gifves den sjuka in. 
En kvinna, som har svår barnsbörd, bör i skogen upp-

söka ett träd, som delat sig ock sedan åter växt tillhopa till 
en stam. Genom öppningen i stammen skall hon dricka något 
vatten. Då försvinner det onda. 

»För brutna och klämda ben, som man får värk uti 
eller sulnan 

då skall man först koppa sig ganska väl och sedan Lägga 
blyvits-salfva öfver alt der sullnan är, äfven bör man Lägga på 
plåster, som uppdrar ett lite hol, så att värkvattnet får rinna 
ut, men då all sullnan är borta, då slutar man mäd berörda 
plåster och låter sedan sårett hela sig — 

silfverglits-salfva skall bredas ut ganska tunt och lågas 
öfver alt der sullnan är.» 

Mot »kammen», 
en muskel- eller ledsträckning i nedre armen, hvarigenom hand-
leden styfnar ock det »gnure» eller »knärte» i densamma, då den 
röres, är vanligaste botemedlet att hugga — »hågg bort kam-
men», som det heter. Detta tillgår på följande vis: 

Den lemmalytte lägger armen på en »kabbe» (träklabb) 
eller dylikt, hvarpå vismannen tager en yxa i händerna ock 
säger: »Jag hugger.» Den, som lider af kammen, frågar: »Hvad 
hugger du?» Vismannen svarar: »Kammen!» ock hugger så 
med yxan tre gånger på hvar sida om leden, hvarunder han 
säger lika många gånger: »Borti le å ti ve!» [ur led ock i ved]. 

Ett annat botemedel för denna åkomma är att med den 
hand, i hvilkens led man har kammen, fatta under »väster-
sör-knuten» på ett hus, som är flyttadt tre gånger, ock lyfta, 
då det onda försvinner. 
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Mot »vre» (vrickning af någon led). 
Man smörjer den vrickade leden med smörjan ur ett hjul, 

hälst ett kärrhjul. Somliga läsa därunder trenne gånger: 
»ur vre å ti le 
i namn Fader, Sons och Helig Andes.» 

»för bensår och ros [erysipelas], 
då skall man kjöpa 4 j9 röbolius, 2 9 talig, 1'/2  hars, det skall 
koka tillsamans till en salfva, som bredes ut på en linne lap 
så stor som sårett är, och lägg det på morgon och afton, män 
först skal man smörja sårett mäd jorthornspirtus.» 

Mot samma åkomma. 
Man trycker med högra handens pekfinger lindrigt rundt-

omkring det »rosbrutna» stället, allt under det man baklänges 
räknar från tjugo till ett. 

Mot slag ock stötar. 
För att skydda sig mot stötar ock slag tar man ett »död-

ben» på kyrkogården ock bär det i något af de plagg, man 
har på sig. 

Den, som tagit ett sådant ben, anses hafva kunnat taga 
det blott såsom lån på viss tid. Om han ej i rätt tid återbär 
det, blir detta hans olycka. En, som ej enligt öfverenskom-
melse lemnade det låntagna dödbenet åter, fann sig vid den 
bestämda tiden, oaktadt kvällsmörkret ock den långa vägen, 
alldeles nödtvungen att springa åter med det till kyrkogården, 
ty den döde behöfde det själf vid spöktimmans inträde. Om 
sådana ben behållas längre, än utfäst är, sägas de ock växa ut 
till oerhörd storlek ock sålunda förråda den, som har dem. 

Vid stötar förebygger man blånader ock svullnader ge-
nom att med något stål, hälst en knif, flera gånger stryka 
öfver det stötta stället. 

På brännsår 
lägges potatisskaf, eller också strykes däröfver slem ur näsan 
(snor). 

Kylskador 
behandlas med i sprit eller brännvin blandad svingalla. 
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Sår i allmänhet 
läkas med hunileinjöd, blandadt i brännvin eller sprit. 

Hudlöshet hos barn 
botas därigenom att potatismjöl eller också »maskmjöl» (ur 
maskgångar i trä) påströs de hudlösa ställena. 

Solbränna 
förekommes därigenom, att man, så fort myrorna om våren 
komma fram, genom att hålla handen öfver stacken, skaffar 
sig myrsyra (m8rpiss) ock därmed öfverstryker ansiktet. 

Skabb 
botar man genom att tvätta sig i sin egen urin. 

Mot reformar (»rimsmug»). 
Man ritar med en brödbit eller ett knappnålshufvud en 

femhörning omkring reformen ock kastar brödbiten eller knapp-
nålen ifrån sig eller bränner upp den. 

Vårtor 
borttagas så: 

En tråd eller ett tagelstrå knytes kring värtan. Sedan lägges 
tråden eller tagelstrået i golfsprundet. I den mån tråden eller 
taglet multnar, försvinner vårtan. 

Ett annat sätt att borttaga vårtor är att tvätta sig i regn-
vatten, som stannat i någon urgröpning i en sten. Detta bör 
hälst ske i månljus. 

Mot liktornar. 
Smörjning ur en kyrkklocka tages ock smetas på liktornen, 

som då småningom försvinner. 
»det besta medel att botta svåra Liktorn: då skall man 

blöta foten ganska väl uti varmt vatten, sedan skall man lägga 
på sijillplåster.,  

Mot fulslag. 
Man smörjer det sjuka stället med smörja ur en kyrkklocka. 

Mot flen (-= fulslag ?). 
Ett glödande kol släppes trenne gånger inom linnet ner 

efter kroppen. 
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»ett gott medel att bota för bröstböldar 
då skall en man rita [mentulä1 3 varf mot solen i kring 
bröstett, äfven 3 kors, sedan skall man taga i bröstet med nam-
lös fingerett och framfingerett samtt tumen på vänstra hand 
och säga: 

Jag tar dig här 
och sätter dig der 
du skall försvinna i hull 
som döder man i mull — det 

skall jöras 3 gångor,» 

Mot utslag, finnar ock bölder i ansiktet. 
Ett halfstop eller ett kvarter brännvin lemnas af den sjuke 

åt vismannen. Detta brännvin skall vara det första, som tappats 
ur fatet. Vid solnedgången besöker vismannen den sjuke, som 
då måste lägga sig till sängs. Brännvinet slås i en spillkum; 
däri blandas litet fint sönderklippt hår af patientens hufvud, 
hvarjämte en halsduk, som af honom plägar bäras, neddoppas 
i blandningen. Sedan skall han spotta däri, ock sedan vis-
mannen läst en tyst besvärjelse öfter kärlet ock den sjuke 
smakat något af dess innehåll, är det färdigt att användas. 
Vismannen stryker däraf först en ring kring den sjukes ansikte, 
sedan ett kors däröfver; hvarefter den sjuke skall sofva. Hvad 
som är kvar af blandningen nedgräfver vismannen, som ej den 
gången får betalas eller tackas för sitt besvär, sorgfälligt i 
jorden. 

Stammande hos barn 
botas, om man vid slakt hastigt slår dem öfver munnen med 
en varm lunga. 

Mjälthugg (häll i sidorna eller underlifvet) 
försvinner, om man lägger en enris- eller grankvist mellan 
linnet ock bara kroppen ock går. 

Mot förråke (d. ä. då man blifvit »vitterbeten» eller 
»råkat ut för något»: ett hastigt uppkommande, svidande ut-
slag på huden i form af små, röda blemmor): 

Man tager i (hälst) en flaska eller ett annat kärl vatten ur 
en källa, som flyter ut mot väster. Den vitterbitne ock en 
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med honom ej släkt person blåsa hvarannan gång i vattnet 
ock i luften nio gånger. Med detta vatten smörjas de onda 
ställena. 

Ett annat medel för det samma (»till att slå ned på en, 
som har råkat ondt», efter svartkonstboken): 

Den sjuke skall först vägas. Man binder därföre ett band 
eller en handduk om lifvet på honom, sätter besmanet på 
tre marker ock lyfter, under det man räknar från tre till ett, 
afvigt. Sedan sätter man besmanet på fem marker ock lyfter 
under räkning från fem till ett, afvigt; sedan på nio marker, 
lyfter ock räknar: nio, åtta, sju o. s. v. till ett. Bandet eller 
handduken, som användts vid vägningen, knytes kring besmanet, 
som får stå ute öfver natten. Kuren skall nämligen företagas 
på kvällen strax före solens nedgång. 

I en kopp hålles sedan något vatten. Däri läggas tre 
obrukade knappnålar. En hårtapp just bak i nacken på den 
sjuke klippes af; så äfven litet af naglarna. Detta jämte en bit 
af patientens linne lägges i koppen. Sedan tager man en 
udda slant (t. ex. en trestyfver), som man för ansyls tre gånger 
omkring den sjukes midja. Så gör man en smörgås så stor 
som slanten, skafver något af slanten samt litet guld på den 
ock låter den sjuke äta upp hänne. 

I en tunderbit slås därpå eld, ock det brinnande tundret 
släppes tre gånger uppifrån ock nedåt mellan den sjukes linne 
ock kropp. Med vänstra handen skall det tagas emot, så att 
det ej faller ned på golfvet. Fnöskebiten lägges sedan i koppen. 
Denna tager man nu i högra handen, går nedom huset ock 
kastar bort innehållet ur honom under uttalande af följande ord: 

»Tag da här 
och ryk och ränn 
öfver vatten och land, 
i väder och vind 
och i helvetet in, 
och låt N. N. 
få sin helsa igen.» 

Dörren till det rum, där den sjuke befinner sig, får sedan 
ej öppnas före midnatten. 
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»Då man råkat ut för elakt», 
skall man taga tre stenar, en som legat synlig på marken, 
en som legat täckt af jorden, ock en som legat i vatten. Alla 
dessa brännas, tils de varda glödheta ock läggas sedan i upp-
värmdt vatten. Detta får stå, till dess det blir så afkyldt, att 
den sjuke tål att tvätta sig däri. Vattnet hålles därpå bort i 
ett täckt rör eller aflopp, så att ej solen skiner därpå. Blir 
det ej bra med sjukan efter första tvättningen, upprepas denna 
tvänne gånger till. Då botas man ofelbart. 

»att bota för onda skott eller då man har råkat ontt af 
någon ting af jord vatn eller väder 

då skall man kjöpa för 2 p Drakblod, '2 9 biörngalla, 1 p run-
håls, roten skärs sönder ganska väl och kokar uti ett V2  quarter 
brännvin, och då läger man galen och bloden uti och låter det 
smälta väl, då silar man ifrån det tunna uti en kopp, då tar man 
en knif och ritar 3 varf mot solen, och för vart varf skall 
man läsa dessa ord: 

det gik en finne på hafstran, han kunde Jära för 
all slags skot som i verden var, han kunde jöra för 
finnskott för blodskott för trolskott för ont af vatn 
för ont af jorden för ont af väder för hat för afund 
för värk och plågor, han kunde jöra för alt slags 
skott som i verden var — 

8 p päparmyntolja slås uti droporna, äro Plågorna mycket 
stora, skall man läsa följande ord och njykja [nyttja] knifven 
på lika sätt, och för vart varf skall man huga uden i golfvett 
3 gånor och spota 3 gångor: 

Uppå ett berg der ingen vistas må 
uppå en sjö den ingen ände är på 
i stok och i sten 
der skall N- N- Plågor gro och bo 
och ej i dina ju älfvor kjött eller ben 

så sant en man som vet rätt och vitnar rätt i de 3 namn 
gud f. S. h.» 

»salfva för trollskott 
— — — — pullfver 6 — 
Jorthornspirtus 2 — p 
lagerbersolja 2 — 
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som skall blandas tillsammans, så skall man smörja sig, sedan 
man har ätitt eller drukitt.» 

»Att göra en efter sej» (d. ä. vinna ens kärlek). 
För att »göra en efter sej» tager man den första groda, 

man möter om våren, ock lägger den i en myrstack. När 
myrorna afgnagt köttet af benen, tager man ett af dessa ock 
lägger i födan åt den, man vill förhäxa. 

Hjärtat hos grodor anses också som ett godt älskogsmedel, 
som därföre i mat eller dryck gifves åt det åtrådda föremålet. 

Ändamålet tros äfven vinnas, om man ur vänstra lillfingret 
droppar tre droppar blod i kaffet åt den, hvilkens kärlek man 
vill vinna. 

Ett annat sätt: 
Man skaffar sig »dödmull» (mylla från kyrkogården) i en 

dosa ock låter föremålet för ens kärlek förtära något litet däraf. 

För att få veta, på, hvilket håll man får sin fästmö, 
brukar man fästa en liten trästicka i bakdelen på en bröms, 
som då tros flyga åt det håll, hvarifrån man får fästmön. 

I samma afsikt tages äfven nyckelpigan, till livilken man 
säger: 

»Gullhöna, gullhöna! Flyg vestät, flyg ystät, flyg nörät, 
flyg sörät, flyg dit käresta vännen min bor!» — Nyckelpigan 
flyger då af fingret åt det håll, där denne eller denna bor 
eller kommer att bo. 

Mot svartsjuka. 
Man ger den svartsjuke i mat eller dryck in sönderstötta 

tivelbär ock slår honom kåda i hufvudet, eller som formeln 
lyder: 

sju helsinges pläga 
botas med tivelbär ock kåda. 

För att kunna vakna tidigt 
tager man dödben på kyrkogården ock lägger i den säng, 
man sofver uti. 
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Kurer för kreatur. 

Då sjukdomar träffa boskapen, tros detta ofta bero på 
onda människors illvilja. Sådana kunna, förmenar man, under 
vissa förhållanden beröfva kreaturen matlusten, förmågan att 
»järte» (idissla maten), skaffa dem »fanga» eller »skott» (trum-
sjuka), »stämma» (stranguri) o. s. v. Ett villkor för dem för att 
göra detta är att erhålla några tagel eller hårstrån af det djur, 
de vilja förgöra; ja, äfven om de blott sett djuret, kunna de 
»få makt med det». Af de kurer, som i dessa ock i andra fall 
användas åt kreaturen, har det lyckats få reda på följande. 

Mot stämma (stranguri) 
ock andra sjukdomar hos boskap har användts »nålsalt». Sådant 
skaffade man sig genom att lägga en synål, som begagnats vid 
liksvepning, i vanligt salt. Detta gafs det sjuka djuret in. 

Mot trollskott (väderstinnhet hos djur, vanligen kor). 
Man stryker djuret ansyls tre gånger efter ryggen 

med en näsduk, som man hållit i handen vid nattvardsgång. 
Ett skott afsk,jutes tätt intill ryggen på det sjuka 

kreaturet. 

För kor, som mistat »jästen». 
Man ger dem en tugga från ett friskt kreatur, ock »järten» 

återkommer. 

»Hufvetylla» (hufvudtokighet, en hjärnsjukdom hos får) 
botas genom att med en syl sticka hål i nackbenet, så att det 
vatten, som orsakat sjukdomen, rinner ut. 

»För hästar som maran rider 
skall man kjöpa för .. antimoni krujurn, 2 (3 röt vark pullfver, 

spiskumill, 2 ig runhåls rot, altsammans skall stötas 
sönder och lägas in uti en putelgi, slå sedan på vatn beler 
drika der På, gif då hästen in sedan solen går ner, och sedan läs 
sama ord som åt folk 

det gik en finne på hafs stran o. s. v.» 
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För att förekomma ormbett 
på kor låter man den nyburna kon — det är hälst sådana som 
ormen biter — nosa på kalfven; ormen har då ej makt med 
hänne. 

Har en ko blifvit ormhuggen, tvättas såret med ett dekokt 
på barken af tivelbärsbusken ock lakrits eller norsk tobak, 
hvari något löpe (tjesloge) blandats. 

»För att fri boskapen för oty på sommarbete» 
låter man den om våren, då den skickas till fäbodarna, gå öfver 
brinnande tunder (fnöske), som lägges på fäliuströskeln. 

För att skydda boskapen för rofdjur på betet 
lägger man en gammal lie öfver fähuströskeln, hvaröfver boska-
pen går. 

För att boskapen skall trifvas på betet 
ger man den på våren »libiksticka» (levisticum officinale), blan-
dad med sådor ock salt. 

Att »stä» kor (komma dem att trifvas på ett ställe). 
Man stoppar salt i munnen på skällkon, så att saliven 

(sekle) kommer därpå. Sedan tager man några saltkorn ur 
skällkons mun ock ger den eller dekor, man vill »stä». 

Ett annat sätt: 
Man lägger salt i kokgrytan ock leder kon ansyls tre gånger 

omkring grytan, Livarefter kon tillåtes äta upp saltet. 

Att »stä» hundar. 
Man lägger en brödbit i vänstra armhålan ock går, till 

dess den blir fuktig af svett. Brödet gifves hunden, som sedan 
troget följer den, som »stätt» honom. 

Ett annat sätt: 
Man för med högra handen en brödbit tre gånger ansyls 

omkring vänstra handleden under utsägande af följande formel: 
Nu skö du fålj mäg 
Juss som fan fålj länsehman 
Ätte lanne. 

Brödbiten gifves sedan åt hunden. 
Sv. land" VII. 2. 	 2 
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För att få en god jakthund 
bör man låta en hund, som är afsedd för jakt, smaka af en 
skjuten björns hjärta. 

»Göra åt skogen», »göra igen kräken, som är skogstagna, 
skoggömda». 

När kreatur förloras på betet ock man ej strax lyckas 
finna rätt på dem, tror man ännu mångenstädes, att vitrerna, 
skogs- ock bärgrået, eller de osynliga lagt beslag på dem. 
Man söker då en visman, som »gör åt skogen», »gör igen dem». 
Följande olika sätt därför hafva antecknats: 

Gamla liar eller tvagor (kvastar af granris) läggas i 
angulära figurer — vanligen femhörningar — på jordfasta stenar 
i närheten af det ställe, där boskapen försvunnit. Därtill läses 
en besvärjelseformel, ock förtrollningen löses. 

Skoggömda kreatur gör man igen äfven med tillhjälp 
af myror. Sådana tagas ock knytas in i en påse, där de få 
vara, till dess att kreaturen komma till rätta, hvilket van-
ligen sker ganska snart. De osynliga ock myrorna stå näm-
ligen i sådant samband med hvarandra, att de förra snarare 
släppa ifrån sig den tagna boskapen, än de tillåta myrorna 
skadas eller omkomma. 

Myror tagas, så Många som kreatur äro borta, ock 
stoppas in uti ett nafvarhål på en mot söder vänd vägg. Hålets 
öppning tilltäppes med en grästorfva skuren ur kyrkogården. 
År boskapen ej »allt för hårdt tagen», kommer den hem med 
lif. 1 annat fall finner man den död utanför det bärg eller 
den sten, där den bärgtagits. Myrorna böra då utsläppas. 
Har vid deras insläppande i hålet någon skadats, så är ett af 
de återfunna djuren på samma sätt skadadt. 

En person fick sina tre getter bärgtagna. De »gjordes 
igen»; ock en morgon anträffade han dem, alla lefvande, utan-
för en stor sten. En af getterna hade dock ett ben af brutet. 
Vid undersökning af de instängda myrorna vardt han varse, 
att ett ben på en af dem var afryckt. Hade detta ej skett, 
skulle alla getterna återkommit oskadda. 

Man söker sig tre myror. På marken eller på ett bord 
ritas trenne koncentriska ringar med olika långa radier. De 
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tre myrorna släpper man sedan inom den första ringen. Gå 
nu alla myrorna samtidigt till sista ringen ock stanna där, på 
kommer den skoggömda boskapen hem. Stanna åter myrorna 
vid hvar sin ring, så dör boskapen i sin fångenskap. 

För att förekomma, att boskapen »förgöres», 
inlägger man vid inredning af stall ock fähus i nafvarhål 
i väggarna små flaskor med kvicksilfver uti, för hvilket vitt-
rerna, som tros förgöra kreaturen, sky. 

Vid kusten begagnas understundom själens hufvu.d att för-
drifva vittrerna med. Ett själhufvud, lagdt under stall- eller 
rahusgolfvet, gör sålunda, att boskapen ej ofredas af nämnda 
väsenden. 

Hvarjehanda. 

»Att göra lyok Påsar 
tag 9 robebor[?], 9 pionkjernor, stöt sönder dem, tag sedan en 
ny semskskinslap och sy en liten påsa, Tag så en ny. röd 
silkeslap och skrif första bokstaven af namnet På, låg alt-
sammans uti Påsen och sy ihop den — 

Ett annat sätt 
tag 5 Robebor, 5 Pion Kjernor, runhåls rot, Divelsträk, 

Kamfort, vitlök, drakblod, sy en sämskskins Påsa och läg in 
altsammans den, och då skall den bäras På halsen, och skrif 
första ordet af namnet På ena sidan och ett kors på andra 
sidan.» 

Att förgöra bössor. 
Bössor förgöras, så att de ej vare sig »gå rätt» eller, om 

skottet träffar, »döda» villebrådet, blott man, så fort man hör 
ett skott smälla, med foten ritar ett kors på marken. 

Skydd däremot: 
1) Misstänker den skjutande, att »ondt är i görningen», bör 

han skynda sig att blåsa krutröken ut ur bösspipan, då för-
trollningen misslyckas. 
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Man tager »dödben» på kyrkogården, bränner dem till 
pulver ock skurar därmed den förgjorda bösspipan. 

Genom att skjuta en »ohalsad» kula genom pipan häfver 
man också förtrollningen; 

så också, om ett stycke af en gammal murken likkista 
tre gånger föres genom kulloppet. 

Samma ändamål vinnes genom att lägga brändt bröd 
som förladdning. I trots af förtrollning träffa ock döda gfven 
kulor, i hvilka ett rågkorn instöpts, eller sådana af silfver. 

Man.  gör sitt tad. Därunder föres bösspipan tre gånger 
ansyls under vänstra benet. 

Bösspipan bestrykes med blod vare sig af djur eller 
människor. 

För att få god jaktlycka 
spar man vid nattvardens begående brödet genom att med 
tungan föra det upp i gomhvalfvet, fäster det på en vägg ock 
skjuter igenom detsamma. Ur det framsippra då, säger man, 
några bloddroppar, med hvilka man smörjer bössan. 



Namn på läkemedel. 

Antimonikrujum, Timodikrut, Glifsgläfs, på grund af dess 
form äfven kalladt Långstråle antimonjum Rå svafvel-
antimon, spetsglans (Antimonium crudum, numera kalladt 
Sulphuretum stibicum crudum); användes mest i boskaps-
medicinen. 

Björngalla eller Oxgalla Bilis bovina inspissata; på somliga 
ställen äfven kallad Tolfmanskraft, ehuru därmed all-
männast afses Unguent. lauri terebinthin. 

Boskapspulver se Fätrefnad. 
Brändsten Svafvel (Sulphur). 
Bärnstensolja Rå bärnstensolja (Pyroleum succini crud.). 
Desma, Mysk Moschus. 
Dr Vikströms pulver se Fätrefnad. 
Dyfvelsträck Gummi-resina asa foetida; ett ingrediens i en mängd 

folkkurer, hvilket af allmogen anses vara inkokt drakblod. 
Ekorrpärer se Ståndpärs. 
Fiolsträngsdroppar, Kolikvint- 1. Kolokvintdroppar Tinctura 

coloeynth. compos. 
Friarinnans [Friherrinnans] gulddroppar; tillredas olika på 

olika apotek. 
Fätrefnad, Kräkpulver, Vargpulver, Boskapspulver, Sven Sa-

mols pulver, Dr Vikströms pulver äro benämningar på 
olika slags boskapspulver, vanligen Pulv. equor. gris. med 
växlande tillsatser. 

Gipsjakop Oxymel ceruginis (Unguent. feruginis); användes på 
sår hos hästar. 

Glifsgläfs se Antimonikrujum. 
Gråpomada} se Markurialsalva. Gråsalva 
Grönolja se Lagerbärsolja. 
Grönsalva se Sjumannakraft. 
Hirken pirken Viscum album; för kreaturssjukdomar. 
Hjorthornspir(i)tus Liquor succinatis ammonici pyroleosi (förut 

Liquor cornus cervi succinatus). 
Hvalfett, Hvalref se Kvalsocker. 
Hvalfiskfjäll Ossa 
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• 

Hvita ormen är en medeltidsbenämning på någonting, som man 
ej 	så noga vet hvad det är. Vid efterfrågan bära f på 
apoteken lemnas vanligen svafvelsyradt kali. 

Hvitt Arsenik (Acid. arsenicos.). 
Hvitt inte Svafvelsyrad zinkoxid (Sulphas zincicus); användes 

för ögonsjukdomar. 
Ister begäres af en hel mängd slag: hund-, häger-, häst-, katt-, 

mygg- (detta företrädesvis för befordring af skäggväxten, 
hvartill äfven begagnas Vraksjäl, surnadt själspäck), räf-, 
svin-, varg- m. fl.; apotekaren lemnar dock genom lätt för- 
låtligt svek vanligt svin ister. 

Jeloppa 1. Jeloppapulver Jalaparot (Tubera jalapx). 
Johannesört Flores hyperici. 
Kassla fisla se Tissel tassel. 
Kinarot Tubera chinw. 
Kolikvint- 1. Kolokvintdroppar se Fiolsträngsdroppar. 
Kräkpulver se Fätrefnad. 
Kumminolja .1Etheroleum carvi. 
Kvalsocker, Hvalref, Hvalfett Cetaceum. 
Lager(bärs)olja, Grönolja Oleum lauri; ett mycket användt 

läkemedel ()som lagar allting»). 
Lefver ock lungans pulver se Rötvarkpulver. 
Libiksticka Radix levistici; användes i kokurer. 
Lussalva se Markurialsalva. 
Långstråle antimonjum se Antimonikrujum. 
Markurialsalva, äfven Gråsalva, Ryttarsalva, Lussalva, Grå- 

pomada Kvicksilfversalfva (Unguentum bydrargyri). 
Maskfrö (Märkfrä) Flores cinx. 
Maskros Maskrosrot (Radix taraxaci). 
Min stora skinnpäls är en förvrängning af Mixtura simplex, 

ett vid förkylningar vanligt medikament. 
Mysk se Desnia. 
Niomanstyrka se Sjumannakraft. 
Oleum p etreolj a, Stenolj a Pyroleum petneum. 
Ormaska (Årmaska) Ossa usta prxpar. 
Orsten se Svinsten. 
Oxpärer se Ståndpärs. 
Pionkärnor Semina pxonix. Uppträdda på snören, läggas de af all- 

mogen omkring halsen på barn, som ej kunna hålla sitt vatten. 
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Pors Ledum. 
Runhåls(rot) Rhizoma aristolochim. 
Ryttarsalva se Markurialsalva. 
Räflungssaft Liquor peetoralis. 
Röbol(i)us Bolus ruber. 
Rötvarkpulver [Rödt kvark pulver?], Lefver ock lungans pul- 

ver Rödt hästpulver (Pulv. equor. rubr.). 
Sensalva se Sjumannakraft. 
Sigill-lack Rödt vax. 
Sjumanna-, Tolfmannakraft, Niomanstyrka, Grönsalva, Sen- 

salva Unguentum land terebinthin. 
Sprängkorn Semina ricini. 
Sperstus se Stinkspistus. 
Stenolja se Oleum petreolja. 
Stinkspistus, Sperstus Ammoniak blandad med lavendelolja; 

begagnas såsom uppkviekande luktmedel (vanligen för att 
hålla sig vaken under gudstjänsten i kyrkan). 

Ständpärs, Tikur, Ekorrpärer, Oxpärer Boletus eervinus. 
Sven Samels pulver se Fätrefnad. 
Svindöd Radix cardopatim. 
Svinsten, Orsten Carbon. kalieus bituminat.; begagnas mot de 

flesta sjukdomar hos svinen. 
Sårbalsam se Tulitångbalsam. 
Tikur se Ståndpärs. 
Timodikrut se Antimonikrujura. 
Tissel tassel, Kassla fisla, förvrängning af Cassia fistula; 

användes åt sjuka kreatur, merendels kor. 
Tivel-, Tiver-bär Fruetus mezerei. 
Tolfmanskraft se Björngalla o. Sjumannakraft. 
Trifoinm, Trifoljum Trifolium album. 
Tulitängbalsam eller Sårbalsam Tinctura benzoös eompos.; 

användes företrädesvis på sår. 
Vargpulver se Fätrefnad. 
Venört, Vendelrot Radix valerianx. 
Vraksjäl Se Ister. 
Zinkadunsen 1. Zinsinkadunsen Essentia duleis, ett slags rogif- 

vande droppar. 

Stockholm, Kongl. Boktryckeriet 1886. 
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AF 

NILS SJÖSTRAND. 

UPPFÖRD FÖRSTA GÅNGEN Å »FÖRENINGENS FÖR SMÅLANDS MINNEN» 
FEST D. 15 MAJ 1883. 

STOCKHOLM 1886 
KONGL. BOKTRYCKERIET 
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Personerna 

Anders Persson, rik bonde 
Sara, hans hustru 
Märta, deras dotter 
Karl Pärsen, deras son, student 
Karl Fredrik Hag6n, student 
Johan August, bonddräng 
Håkan, bonddräng 
Mor Nilsson, studentuppasserska. 

Första handlingen timar i Småland, den andra i Lund. Det små-
ländska folkrnålet är från Kalfsviks socken, Kinnevalds härad. Mor 
Nilsson talar staden Lunds vulgärspråk. 

Författaren vill hafva anmärkt, att detta stycke är skrifvet för ett 
studentspex i Lund ock icke gör anspråk på någon annan förtjänst, än 
den ett samvetsgrant återgifvande af allmogens språk ock tankegång 
möjligen kan gifva det. 



Första handlingen. 

Första uppträdet. 

Märta (ensam): 

Ja, nu nå ja entlien blett åinsammen åin stunn, så sa 
ja då läsa bråivet. Akk, va han skrivo bra, Joan-Agust! 
(Läser:) Elskade jäatevenn å dyra oggdomsblomma! Ja taa 
nu pennen i migg oläade neve te å skriva nånna rao te de å 
letta de veta, att ja gualåv haa helsena, de fonemsta pau 
joon, ja vell se, å att ja kåmmo te de um nånna da, ess 
ja fan ti. Men ja haa satt me fåre å helsa paa de åitt slaw 
å va boss de nånna da å ha rolit å talas ve må faa dig um 
vaur afäad. Fo inte bäa de te å gau å venta leiggo må vauot 
jeftaremaul, ja vell se, fo du kann väll fostau, att vi sann ihop 
så foot sum möjjlit. Å nå ja nu fau faas gaur å mönna peiggo 
paa böjdena, så velinen vi näkk reda uss å bäaja uss bra, 
sulle ja tro. Ajjös må de så leigge, elskade jäatevenn å dyra 
oggdomsblomma! Ja sa snaat va hoss de å ta i migg faugg 
håila migg levnasgläe å lökka, migg tsäaleks ros å fojöllande 
skrin. Tekknat vennlit å tsäaleksfullt. Johan August Pettersson. 
— Jaa, harre migg ti va han skrivor å leiggor ut at väl! De 
ä då möe grannare en um en lässte i pesalmebokena ella postil-
lena. Akk, um an bara kimme snaat! Å kannse han kåmmor 
i da, fo de ä nu fira daa, sigg an skråiv detta häana bråivet, 
kann ja si. 

Andra uppträdet. 

(Märta; Sara kommer in.) 

Sara: Mäata, Mäata, faalia baan! va bara taa du de te? 
Ä 'kke de åitt tsäaleksbråiv, du läso nu ijåin? Du haa då 
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blåitt så galen å fojoodo, sigg du böajade å bli åvoråins mä 
Pella Joan-Agust. Nu må tro bry du de inte um tsöakeharrens 
Kal-Fredrik måio, endau du kunne bli hasskap, ess du bara 
velle. Men de sa ja se de mä, Mäata, att vell du bara gau å 
leigta ette di 	vällsignade Joan-Agust å inte jelpa din gamla 
moo lite mål°, så sa du vassen fan Joan-Agust ella tsöake-
harrens Kal-Fredrik ella Hanken i Hauostöap ella Jaen i Smöra-
maula ella Swenn i Röovik ella nåen anen — så möe så du 
våit de! 

Märta: Jo, moo lella, ja sa jelpa eo dåbbelt mål), ess ni 
bara inte setten co pau tjwä,an mot van° forenig. 

Sara: Ja, de tro ja väll, fo jöo ja inte de, så kåmmo dn 
ju ifrau me, få 'nu ja våit oot au. Men nu böaja ja å bli så 
krasslior å ookeslöso, så ja behövvde de så iggolien väl, å mina 
öjen ä ju så daulia, så ja knappt venno si mina ejne neva. 

Märta: Ja, moo lella, allri sunn ni augka pau, att ni letten 
me fan Joan-Agust, fo bätto here de faunn ni låita ette. Men 
vue de bara inte så faalia befwäalit å va hasskap, så kunne ja 
väll ella tökka um tsöakeharrens Kal-Fredrik. 

Sara: Ja du haa dan alla daa vatt åin tökken tsuraskalle,, 
så se nået te de, de ä sum tsöra hutet mot åina veigg. 
sigg så måtte de väll i guss namm endau inte va så faalia 
brauttum hello! 

Tredje uppträdet. 
(De förra; Anders kommer in.) 

Anders: Ne, de fostauss väll, men de skaa jaggu inte å 
teigka pau sigg framti, mä åitt oo sakkt. 

Märta: Hann ni dan höot pau,. va vi hann sakkt, faa? 
Anders: Ja, baan lella, ja haa väll de, vaat evvelia oo. 

Men de va väll inte tiggt i de, fo de ä fostaundit au de, att du 
tökkor um Joan-Agust, sum ii mä åitt oo sakkt bå rikor å resal-
verador å annsiddor å höodor å vöodor å åitt sum åitt anet. 
Å tsöakeharrens Kal-Fredrik sa du inte bry de um, fo de 
våit iggen, naur an blio råjje te å jefta se. Å sigg så kann de 
kannse bli jwanot nåkk iblann fo de å aljera hasskap, mä åitt 
oo sakkt. 

Märta: Ja, de maunn ni väll se, faa lelle! 
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Anders: Å den däane Haukenen i Hauostöap haa väll ig-
gana å va mä må 'nn sigg fijol å sigg gaurabit, så han ä då 
inte riko nåkk te å fau de. 

Sara: Jaa men harre migg levanes ti! Huot bara sa de 
gau fo me, nå dekena kåmmo baat å ja inte haa nået enda 
menskanes liv å tala te måjjo! 

Anders: Ä-ä-ä, du haa väll menstnigens me, huot de då 
gauo, å nå ja haa vunnet dra åvoråins mä de tess nu, så stinn 
vi väll i Jessu namm venna bäaja uss ihop te vauo döada, mä 
åitt oo sakkt, utan te å ha dekeslynena hemma å vakta na 
bettia å såint fo heradrumla. Ä de dan inte hättor å si henne 
väl jeftor å bäajador i näste gaur iggte? Jo, moo lella, kumme 
Joan-Agust i denna stunn, så sulle ja vass pinåde, mä åitt oo 
sakkt, je håmen dekena mä hull å hauo, fo bätto maw kunnen 
vi då allri fau. Men nu fau ja låv tt gau ut åitt slaw å si te 
kriatuon. Ajjös mä co så leigge. 	 • 

Sara: Ja, men tsöakeharrens Kal-Fredrik, de vue allt nået 
hättor åpp, sulle ja tro. Men ja sa kann teigka allri fau migg 
velj e fram. 

Anders: Ä-ä, hasskap ä möe semmor en redit bugp,afålk. 
Sara: Men venta lite, Annos, så fau ja se de nået! 
Anders: Ja, kåmm dam, ess du vell me nået, fo nu gauo 

ja ut. (Anders ock Sara gå). 

Fjärde uppträdet. 

Märta (ensam): 

De ä då besönnlit endau, att iblann ä en så faalia 
å ja ä seko pau att Joan-Agust kåmmor it i da, bara fo de 
ja ä så faalia auventanes å glas, så ja knappt väft migg levanes 
rau. Å allri haa ja vatt i staugg te å glömma håmen så möe 
sum åitt öjnablekk, sigg vi dansaden ihop i sönndos autte da 
sigg, for han va då så jönnena rolior å glaa, så allri fens de 
väll hansa make. Men nu ä ja tjwuggen te å si ette at i 
tsöket, mäan moor ä ute. Harre migg ti, va de sulle bli rolit, 
ess Joan-Agust kumme nu i da! (Går.) 
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Femte uppträdet. 
Johan August (kommer in ock ser sig omkring): 

liäa si de redit tomt ut, ja vell se, iggen menske hemma. 
Å ja, ä bara Mäata hemma, så ä de min fel så möes bätto, 
ess hugg ä åinsammen, ja vell se. Ja sa rätt ta å leigga i å 
fugga åin bit, så kannse hugg kåmmo. (Sjunger:) 

Migg lella Mäata, migg oggdomsblomrna, 
mett jäatans tsäraste ogga viv! 
Migg jäatevenn! ja te de vell kårnma, 
å si gg bli boss de mett håila liv. 

Ejj fens åin mö, vaat ja öjat vendo, 
sam så haa tsusat å hänrökkt me; 
ne, um ja råiste krigg väans lendo, 
ja funne iggen så tsäa sum de. 

Du ogga mö, o du vena lelja! 
ja vell de elska te livets höst, 
å iggen sa me ifrau de felja, 
du ä migg gläe, mett håpp å tröst. 

liöo du väl sauggen, sam lätt se fwiggar 
å bär åin helsnig te de frau me? 
Sa ja väll ejj, få 'on migg saugg fokliggar, 
i mina äama fan trökka de? 

Se, höo du inte, migg lella Mäata, 
di gg Joan-Ågust, som kummet hit, 
for att de fwegka sett håila jäata, 
sett håila liv å sin tro å lit? 

Sjätte uppträdet. 
(Johan August. Märta kommer in.) 

Märta: Ne si pau frernmat! Go da, Joan-Ågust! 
Johan August: Go da ijåin, rnigg lella rara Mäata, ja 

vell se! 

it 
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Märta: Akkaname, va du fuggo väl, Joan-Agust! Takk 
fo de sista å fo dett bråiv! De va då så iggolien grant, så 
de kunne då iggen präst leigga ut at grannare. 

Johan August: Å de ä iggen tigg å takka fåre å iggana 
mot va ja velle skriva. Du kann allri tro, ho ja haullor au de! 
Ja, ja ä så jäatans gla ve de, Mäata, så ja snik vella äta åpp 
de, ess ja inte velle, du sulle leva, ja vell se. Men nu sulle 
ja väll ha menstnigens Ain redio muss, ja vell se, ella tjwau? 

Märta: Ja, ess du velle så ha tsue, men bara fwygga de, 
så iggen fan si at, fo dan fau ja höra fwitoo jemt fo den 
föll. (De kyssas.) Men ho leigge blio du hoss uss nu, Joan-
Agust? 

Johan August: Jaa, ja fatt si, huot de bäa se. Ja sa nu 
fåst å fremst tala mä faa din um vaur afåad, å si gg sann 
vi väll bli hoss iggannra for allti. 

Märta: Jaa, de sa nåkk gau bra, Joan-Agust lelle! 
Johan August: Å ja, mot me pläe han inte va illavuon. 

Men si där ann vi moo Sara! 

Sjunde uppträdet. 

(De förre. Sara kommer in.) 

Johan August: Go da, go da, moo Sara! Takk fo de 
sista å fo luggesigg, ja vell se! 

Sara: Takk fo de! 
Johan August: Huot stauo de te mä, co? 
Sara: Å jo, gualåv fo helsena. 
Johan August: Jaa, de ä de fonemsta, ja vell se. Men 

var ann ni joot au tsöakeväaden i da? 
Sara: Jo, han bara je ut åitt slaw å kånimo 	snaat 

ijAin. Men huot stauo de te däa hemma? 
Johan August: Å jo, gualåv, di streta inä at, å når en 

bara haa helsena, ja vell se, så gaur ingen nö aut en. 
Sara: Nee, de ä sekot de. Men sa en va daulio, så ä de 

fwauot, fo dan tya en ingen tigg. De fan väll ja si, for endau 
ja bara ha hatt lite uggt i öjenen, så han ja vatt så jäalöso. 

Johan August: Dan sunn ni, faen go, fara te tunn, fo 
där ä åin öjnadåktare, sum håite Lövegren, å han ä så faalia 
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nemmo te å bota öjen, så um så fwelvaste påkko hadde 
fojoot co, ja vell se, så jr an co bra ijåin, ess ni bara faen dit. 

Sara: Ja sau, de ä nået, sum töl å teigka pau. Men kåmm 
nu igg häa, Joan-Agust, så sunn vi väll låita åpp åin kupp 
kaffe, tess faa kåmmor ijåin, å dau kana väl han menstnigens 
visa åin syp å lite paubet, ja våit. 

Johan August: Jaa, ja kåmm då inte hit fo den föll, ja 
vell se, men — 

Sara: Tsära jäatans goa, bevaas väll, de våit »en väll. 
Märta: Va så go å sti ing,  Joan-Agust! 
Johan August: Jaa, takk sunn ni ha dan, men de ä då 

alldåiles fo möe befwäa, ja vell se. 

Åttonde uppträdet. 

Håkan: 

Igen igge! Nå, de va då jedrigen go så möes bätto, 
så tya ja mä å lawa munnaråjjan i aanig, tess den vektia 
stunnen kåmmo, for i da sa ja då, migg liv å publikån, fria 
te Mäata, så sant ja håite Hauken å vell äta, nå ja ä sulten. 
Akkaname, va hugg ä grannor å fwauggtidlior, å va ja hadde 
fwauot ve å si henne å Joan-Agust dansa te hopes var evvelie 
dans i sista lekstuena, å att ja sulle seta å spela håile kwellen! 
Ja, ja va fress te å sprigga åpp mönna gauggor å slita na 
frau an, fo nåkk kunne ja va liaså väadio te å fan na sum 
den dumme Joan-Agust, fåst han kannse har åitt ygkelit 
tusan dalo måir en ja. Men så haa ja då väll fostaugg fo 
måir en tie tusan måir en an nånnstig i sign levanes ti fan. 
Men Mäata haa kannse allaråjje låvat å ta an, å dan vell ja je 
na åin kunst. Men ja sa fria te na endau fo höktidlihåitAn 
föll.. Hugg ä allt därigge, ja sa rätt ta å spela åpp åina 
pålske, så hör ugg me kannse å kåmmo. (Spelar en polska.) Men 
höo, däa kåmmo nåen. Ja jömmo me i åina vrau — a-a, i 
kantisiot. Å ä de hugg, så spriggo ja fram, å ella så kann ja 
menstaigens va däa, tess ja blir åinsammen ijåin. 
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Nionde uppträdet. 
(Håkan dold. Märta ock Johan August inträda.) 

Märta: Va 'kke de mosik härigge, å ingen sys te. (För sig 
själe Å ja tötte de va, sum ja hadde höot Hauken i Hauos-
töap spela. 

Johan August: Nee, häa syggs igen  tigg, (ser i förstudörren) 
å iggentig-g här ute hello. 

Håkan (för sig): Nee, si där ä Joan-Agust! Jaa, ä de 
inte fwelvaste faen! 

Märta (för sig): De måtte väl inte va Hauken! For ä han 
häa, så friar an ijåin te me ette vanlihåiten mä sia tosiga-
foro, å de um stuena vue full au fålk. 

Håkan (för sig): Ja, de kann du lita de pau. Harre gu, 
uni hugg bara vue åinsammen! 

Johan August: Vi hann bestemt höot fåil. 
Håkan (för sig): Jo, de sulle du fan vär au, ess bara inte 

Mäata vue häa. 
Märta: Jaa, de si sau ut. Men kåmm, så gaunn vi igg.  

ijåin. 
Johan August: Nee du, Mäata lella, ja sa ut åitt slaw te 

besten fåst. 
Håkan (för sig): Jaa, de jöo du, jeken ta me, allt rätt i. 
Märta: Men du kåmmo väl snaat ijåin? 
Johan August (högt) ock Håkan (för sig): Ja men, de ä 

iggen fare. 

Tionde uppträdet. 
(Håkan, dold. Märta.) 

Märta: Jaa, de ä då sekot de, att Joan-Agust ä allt bättor 
en bå tsöakeharrens Kal-Fredrik å Hanken i Hauostöap å alli- 
hop herana här i såkknena. 

Håkan (för sig): Ja så, du tökke de. 
Märta sjunger, Håkan spelar: 

Ja, migp, tsäre Joan-Agust, 
all migg gläe å migg tröst, 
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allri kunne ja de glömma, 
fo du levor i mett bröst. 

Håkan (för sig) :  Ja, de kunne ja migg fel tro! 
Märta (fortsätter): 

Å, ja sa bli hull å troen, 
huot lökkan veksla rnau, 
jömen livet ja de följor 
igg i herdens römdo blau. 

Håkan (för sig): Jaa san! Hugg fuggo rnigp, fel inte så 
fobannat illa, dekeslynena. 

Märta: 	Men va höo ja? Ä de inte 
Haukens tono, sum me nau? 

Håkan (för sig): Jo, de kann du je de faen pau! 
Märta: 	Stakkas Hanken, spela inte, 

fo du fan me ejj endau. 
Håkan (för sig): Jaa snu, fwit i vekket dau! 
Märta (fortsätter): 

Sauggens tsusnigskraft ä mekti, 
tonono te jäatat gall. 

Håkan (för sig): Så-å-å! 
Märta (fortsätter): 

Men den kraft, sum tsäalek ejo, 
tsusa dåbbelt måir endau. 

Håkan (för sig, suckar): Jaa, ja menu, jör de sau! 
Märta (fortsätter): 

Stakkas Hanken! Ess du vue 
här i da, ja sae de: 

Håkan (för sig): Va dau, ess ja fau freja? 
Märta (fortsätter): 

Spela, fugg, ja fugg å spela, 
men du fau dåkk allri me. 

Håkan (för sig): Nå, så håkket faen sum helst! (Spelar 
ännu en strof.) 

Märta: Va bara ä de ja höo? De lautor alldåiles, sum 
nå Hanken spela nåen grann vise. Men de kann allri va han 
endau, fo dan sulle han väll synas. Ja gauo rätt igg äitt slaw, 
tess Joan-Agust kåmmo te bakes. (Går.) 
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Älfte uppträdet. 

Håkan: 

Si san ja, nu ä ja då åinsammen ijåin, å nu sa ja då 
vass pinåtre inte krypa i vrau leiggo, utan aljera gainig å 
fria te dekena mett fo Joan-Agusta näse, ess de vue så. Å 
fåst ja nu våit, att hugg ä glaa ve Joan-Agust å de inte tsena 
nåentigg te å fria te na, å fåst ja inte freja ette na, så kann 
ja ju jöra nie galen endau, bara fo ro föll, å så fau ja si, 
va Joan-Agust taa se te. Ja sa ta me nånna redia bjäala 
å endau åin redio tannvaktarebåss, så jelpo de allt åpp helanet. 
Å sigg jöo ja sau häana (åtbörd): Vell du nu ta åitt redit krava-
tak må me? Fo töo du inte de, så töo ja ta dekena ifrau 
de, ho bra du fwäaj å hugg lipa. Ja vell si den, sum inte 
hykes å darra fo Hanken i Hauostöap, når an ä vellto. Men 
si häa kåmmo Joan-Agust. 

Tolfte uppträdet. 

(Håkan ock Johan August.) 

Johan August: Si, här ä ju Hanken i Hauostöap. 
Håkan: Jo jo menu! Go da, go da, Joan-Agust! De va 

rolit å f'au si de här i da å de endan pau åin tökken hökktisda 
fo me sum denna. 

Johan August: Så-å-å — va ä de dau for åin hökkti, ess 
ja fan freja? 

Håkan: Jo, si du, ja haa leigge tött um Mäata häa, å i 
da — — — 

Johan August: Å i da — —? 
Håkan: Jo, i da sunn vi jöra åpp van° jeftaremaulsafäad. 
Johan August: Sunn ni jöra åpp co jeftaremaulsafä,ad, 

Mäata å du? 
Håkan: Ja, just vi, ess du vell veta 't. Men vaffo si du 

så faalia låssen ut fo de? 
Johan August: Ja-a? ja låssen? Ja e inte låssen, men ja 

ä ajo, ja, ja ä rasanes, fo si du, de ä ja, sum sa ha Mäata. 
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Håkan: Du? va seo du? Sa du ha Mäata? Fy fwems, 
Joan-Agust, å jökkla må me pau de viset! 

Johan August: Här ä igget jökkel, for anten sa ja ha 
Mäata ella sa ja dö. 

Håkan: Dö dan for all den dåil! 
Johan August: Jaa, åin au uss. 
Håkan: Jaa, inte ja, så möe så du våit de! 
Johan August: Jaså, du tro kannse, att ja inte sulle tya 

ta åin tökken däana snusmummrik å fwitrevvlig sum du, ja 
vell se! 

Håkan: Ja, de staur i harrans haugg, stun de staur i 
pesalmebokena. 

Johan August: Nee du, de staur i migg haugg, å de sa 
du fan vår au! (Rusar mot Håkan.) 

Håkan: Venta lite, teigk de väl fåre fåst, få 'fln du slor 
häl me! 

Johan August: A, inte sa ja öa de, men nåkk sa du fan 
så naöe, så du mens at. 

Håkan: Men tya du inte öa me, så ä du ju inte åinsam-
men um Mäata endan. 

Johan August: Töst, ella freja ja inte ette, va ja jöo! 
(Rusar ånyo mot Håkan.) 

Håkan: Venta lite du! De ä åin vekti afäad, fostauo du 
väll, fo sann vi slåss, så sa åin au uss stypa, å dan behövor 
en allt teigka lite pau sigg hädanfäad, sum de staur i pesalme-
bokena. 

Johan August: Nee, ja frejar inte ette nåen tigg, fe nu 
sunn vi ihop! 

Håkan: Nå ja, lett at gau! Så sa Mäata snaat fan lipa 
ve dett lik ella ve beigges. Si san ja! Ajjös mä de nu, 
migg lella fijol å mett beljaspel, mett liv å migg gläe, migg 
gaur å mett hus å håim å hest å kor å faur å fwin — å 
Mäata! Å nu sann vi slåss, Joan-Agust! 

Johan August: Ja, näkk sa du fan tsenna, va ja duo te. 
(Skrål ock oväsen.) 
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Trettonde uppträdet. 
(De förre, Märta, Sara ock Anders.) 

Märta: Va bara ä de for åitt 
Sara: Tsära jäatans goa, va bara stauo pau? 
Håkan: Jo, de va bara ja, sum to Joan-Agust i faugg i 

gläen övor at han sa jefta se mä de, Mäata. Å ettesum ja 
allti haa vatt go venn mä bå de å Joan-Agust, så kann du 
väll fostau, att ja il glaar i da, nå de gaur eo väl ä ni sunn 
ihop å bli »blått fo väaden tjwau, fo gud åitt liv, åin anda», 
sum de staur i pesalmebokena. Lökka nu te bå gläe å fromma 
å framgågg å ro å husafre å malt å brö å all anen guss väll-
signelse fo bå fålk å kriatuo, sum de staur i pesalmebokena! 

Märta ock Johan August (på en gång): Ta,kk sa du ha, 
Hanken! 

Anders: De va möe bå grant å hökktidlit å fwauggtidlit, 
mä åitt oo sakkt, men ja sa väll ha åitt or å se, ja mä, ettesum 
de väl endau ä ja sum bestemmo, huot de sa bli? 

Märta: Ja, ni hann ju allaråjje låfft uss å fau kåmma 
ihopes, faa lelle? 

A 	 unders: Jaa, ja haa väll de, å g vällsigne co, mä åitt 00 
sakkt! De ä va ja vell se. 

Sara: Å ja mä, ettesum de sa så va, endau du hadde 
kunnat bli hasskap, ess du bara hadde vellat. 

Håkan: Å ja mä ennu åin gaugg ella åin anen reso, sum 
de staur i — 

Märta (infaller): i pesalmebokena. 
Håkan: Ja vesst! 
Anders: Ja men, höo du moo, huot sa du bara bära de 

te mä dina vällsignade öjen? De gauo, faen go, allri väl, ess 
vi venten leiggo mä å freja dåktan te raus. 

Johan August: Nee, ja tökke, att ni sunn fara te den 
däane öjnadåktan Lövegren i Lunn, fo de ä åin redio fasen te 
ka, ja vell se, fo han venno lawa i aanig öjenen pau mensko, 
sum allri i sigg levanes ti ha hatt nånna öjen, ja vell se, å dan 
måtte de väl inte va fwauot for an å bota co, moo Sara. Ä 
nu fa ja te Skaune ette åin last mä fwin i maan, så dau kunnen 
ni ju fau gått sellskap, ja vell se. 
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Anders: Ja du, de va inte så besatta dumt, Joan-Agust. 
Men de ä väll så gått ja följo mä fwelvo, mä åitt oo sakkt, så 
kann ja helsa pau Kalle mä de samma å si, va han taa se 
te. Ja ä reddor, att han bara gaur å slo daugk däa nere. 
Å tsöakeharren tro, att de blir iggana au an, når an inte haa 
vunnet ta kandaten enn, endau han haa vatt där i fu auo. 
Han ä liadano sum tsöakeharrens Kal-Fredrik. Vell du följa 
mä, Sara, så faen vi i ruaas bettia. 

Sara: Jaa, nåkk vell ja de, å fan ja migg rätta syn ijåin, 
så nåkk vue de åina guss gauve. 

Märta: Bann inte ja dau fau följa mä? De blio så töst å 
aatit, nå ni änn baate. 

Anders: Baan lella, de sa väll va nåen å si te husen å 
husaullet å di annre fwinen, ella sulle du väll de fan. 

Sara: Å ja, fo den föll so jöo de desamma, em hugg ä 
mä ella hemma. 

Anders: Ja, datt kann du jäana fan följa mä. 
Märta: Takk sunn ni ha, faa lelle! 
Anders (till Johan August): Å dau ii de åppjoot bå digg 

afäad mä dekena, mä åitt oo sakkt, å att du kåmmor it i maas 
bettia klåkkan fira, så faen vi te staen i sellskap, å sigg faunn 
vi sellskap håile vejen te Lunn, fo vi tann pau tåwet, fostauo du. 

Johan August: Ja, ja sa inte falera pau klåkkslawet, ja 
vell se. 

Anders: Ja, gu vällsigne co dan å letten uss allri augka 
pau, att ni hann fautt kåmtna ihop! 

Sara: Ja, gu vällsigne eo beigge tjwau! 
Håkan: Ja, ge vällsigne rikelia å i ötnnokt mautt, sunt de 

staur i pesalmebokena! 
(Kör:) 

Si sau ja, nu ä alltigg klaat, 
vi faen um åin liten stunn, 
ess allt gauo väl, vi treffens snaat 
i dimmumhöljda staen Lunn. 
Ä dåktan hemma bara, 

allt väl — 
nåkk sa han bota Sara 

ni fostaunn me väl. 
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si gg nå vi hoss dåktan vatt, 
så helsen vi pau heon vauo, 
sum enn studera där i Lunn 
si gg mönna mönna harrans auo. 
Nä,kk blir an läad den haten, 

allt väl — 
ess han kann ta kandaten 

ni fostaunn me väl. 
Men måtte vi ejj treffa ut 
fo Smaulans mennens styresmenn, 
fo Liggsten å Frans Johansen 
fo Söstrann, Gustavsen ijenn, 
fo dau di uss beskriva, 

allt väl — 
au uss åin avbild jiva 

ni fostaunn me väl. 
lim vauo klässel, um vauot liv, 
å um vauot ekta fwenska sprauk 
di haulla fåredra allt jemt 
å jöra se foskrekklit brauk, 
si gg trökka di si gg smöaja 

allt väl — 
å am vauot menne &jaja 

ni fostaunn me väl. 
Men lika väl vi faen dit 
te öjnadåktan Lövegren, 
så bli nåkk moos öjen bra, 
å heon sunn vi treffa sen 
pau lokus pekkatorum 

allt väl — 
breve,Tegn&ska forum 

ni fostaunn me väl. 
Märta: Hanken lelle, spela nu lite får uss, så ä du så 

snello, å de ä de roliaste ja våit å höra de spela. 
Håkan: lijauBs mä? 
Märta: Jaa, ja kunne väl tro, de va du, sum skremde me. 

Men spela nu lite, så ä du dåktior, å dan sa du fan dansa fåst 
mä me paa mett bröllåp. 
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Anders, Sara, Johan August (på en gång): Jaa, spela lite, 
Hanken, så sa du ha tusen takk! 

Håkan: Jaa, dansen bra dan, så sa ja nåkk håndana spela 
åina pålske i den höjre koren, sum de staur i pesalmebokena. 

Johan August: Jaa, dau dansen ni, fwäafa, mä fwäamo å 
ja mä Mäata. 

Anders: Jaa, de ä klaat sum kaavaspa! 
Sara: Jaa, men ja ä ju alldåiles fo gammel te å fwegga 

pau sum får i väana. 
Anders: Ä-ä fwit! Miura nu bara, så tann vi uss åin fwegg, 

vi mä! Vi sunn väl inte va sem mor en oggana. (Spel ock dans.) 
Märta: Sugg nu lite, Joan-Agust, fe ja våit, du fuggo så 

bra. 
Johan August: A-a-a ja! 
Håkan: Ja, fugg ette tusan jekna, så sa ja spela, å de sa 

bli, så de höos, de låva ja, va me anngano. Bara leigg du i 
mä höjan röst, sum de staur i pesalmebokena. 

(Håkan spelar, Johan August sjunger, alla utom Håkan dansa.) 



Andra handlingen. 

Första uppträdet. 

(Pärsen ock Hagen.) 

Hagen: Tjenis! 
Pärsen: Tjenis, tjenis! 
Hag6n: Sitter du ock pluggar ännu? Slå du ihop boken! 

livad du kan, så kan du. 
Pärsf5n: Ja, men Bromans fördömda litteraturhistoria har 

jag då min själ inte den ringaste aning om, ock då står man 
ju där så vackert för gubben. Hvad skall man svara på hans 
eviga frågor? 

Hagen: Det gör alldeles detsamma. Drag till med hvad 
fan som hälst! 

Pärsen: Ja, det är inte så till att dra till häller. Du, som 
tenterar i prillan, kan dra till, men för mig duger det inte 
utan fara att snårt nödgas rekommendera mig. 

Hagen: Nåja, det kan väl inte gå besattare, än att du får 
komma igen en annan gång. Men hör du, ska vi tentera hvar-
andra som hastigast på den halftimme, som är kvar? 

Pärs6n: Ja, kör för det! När dog Cicero? 
Hagen: Det vete fan. 
Pärsen:.  Nå, hvad har han skrifvit då? 
Hagen: Tal mot Katilina ock — Verres — ock — 
Pärsen. Vidare? 
Hagen: Liksom inte det vore nog! Gud gifve, att de varit 

oskrifna! Då skulle jag i denna stund känna mig betydligt 
lugnare. 

Pärsen: Nå, när lefde Tacitus? 
Sv. landsm. VII. 3. 	 2 
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Hagån: Ja, han hör väl till sagovärden, för inte har jag 
hört talas om den gynnaren. 

Piirsån: När dog Plautus ock Terentius? 
Hagån: Ja, det vet jag min själ inte häller. 
Päisån: Hvad var det för några gökar? 
Hadm: Jo, Plautus var en muntergök, det vill jag minnas 

att jag sett någonstädes, men Terr — Terrengius har jag inte 
det nöjet att närmare känna, men det var väl en vanlig ler- 
gök, kan jag tro. 

PärBån: Inte närmare? Nå, det vore då synd att begära. 
Hvad var Ovidius för en man? 

Hagån: Det var väl en talare? 
PitreESn: Nej. 
Hagån: En sakförare då? 
Introån: Nej. 
Hagån: Nej, det är sant, han var min själ en teolog, han 

har ju skrifvit »Ars amandi». 
Pärsån: Nej då, han var inte ens teologie studerande. 
Hagån: En skald kanhända, ifall litteraturhistorien känner 

någon passagerare med det namnet? 
Pärsån: Rätt, han var en skald. 
Hagån: Kan du se, att man kan sina »stycker»! Men svara 

själf lite, bror lille, för af dina tomma frågor blir jag, fan ta 
mig, inte vis! 

Parsån: Hvad ska jag svara på? 
HagE5n.: På dina egna frågor. 
~sån: Se så ja! Smickra mig inte! Jag kan väl inte 

svara på allt häller. 
Hagån: Nå, hur tusan kan du då bedömma, om jag svarar 

rätt eller inte? 
Päisån: Ack, jag bara skämtar ju. Vi gå ju bara igenom 

preliminärerna till den stora examen. 
Hagån: Men något bristfälligt. 
Parsån: Hur så? 
Hagån: Jo, nog borde man ta sig en ärlig sabelklämtare 

under denna förberedelse för att inte i första taget darra för 
professorns frågor. 

Pärsån: Du sade något. Härliga idé! Jag bar visst lite 
punsch kvar. 
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Hagen: För tusan, dra då fram med denna prxparatio 
extraordinaria, så ska det nog gå bra för oss. 

Pärsen: Se här! 
Hagen: Skönt! 
Pärsen: Se så ja, skål bror! 
Hagen: Skål, skål! Ock hviska sen efter tusan granater! 
Pärsen: Var lugn! Kan jag besvara en enda fråga, så 

skall hedern bli din eller min, ock gå vi igenom, så nog fan 
är vårt vetande taxeradt så högt det tål. 

Hagen: Ja, det ska gudarna veta! Skål! 
Pärsen: 'Skål, skål, hedersbror! 
Hagen: Ja, skål för allesamman de romerske skribent-

murflarna, både Cicero ock Terr — Terrengius ock gubben 
själf, ock hela den filosofiska fakulteten ock allt annat ondt, 
hm — — godt på jorden! Se så ja; nu är det allt tid på att 
gå ock akta sig, 'ätt man inte får en särskild skrapa för det 
»Herrn kommit för sent till tentamen». 

Pärsen: Recte, ergo earaus! Dens operem favent! Skulle 
tro, att det latinet duger. 

Andra uppträdet. 

Mor Nilsson: Harre gud, va här ser ud! Kourt o flaskor 
pou bor o stola o goll. Ja, de e sekort de, kandaten levor do, 
som vär da va den siste. Han motte ha en rijor far, nour han 
kann fou leva so forstörat our ifrou our. Tägk, om bara faren 
vesste ändou, hodden sonen e te o rösta om! Men ja ska do, 
minsann, inte gou o sladdra om ed ändou inte. 

Tredje uppträdet. 

(Mor Nilsson, Anders, Sara ock Märta.) 

Anders: Häa sa de väll va, sum Kalle bo, fo de stauo då 
hansa namm skrevet pau döona. Ja, inte ä häa så fobannat 
fauggtidlit, de vue sy gg å se. Ja kann just unnra, va de ä 
for killa tsärig, sura gauo häa. Go da! 

Mor Nilsson: Go da ijenn! 
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Anders: Bo stodenten Kalle Päasen häa? 
Mor Nilsson: Ja menn. 
Anders: Han haa tjwau rumm, tro ja? 
Mor Nilsson: Ja menu. 
Anders: Jo jo, fauggtidlit sa de va, kann teigka. Men 

var ä han nu? Ja velle tala ve an, fo ja sulle liasum va 
hansa faa. 

Mor Nilsson: Jason minsann! Ja, do four patronen venta 
letta, for han jekk ud i stan, men han e nokk snart ijenn. 

Anders: Kåmmen ni igg, kwennefålk! Kalle ä ute, men 
vi sunn venta, tess- han kåmmo. 

Sara: Ja, här ä ju rätt grant. Kåss va han ha mönna 
bökko! Men de ä då besönnlet, att an inte haa så möe sum 
åin bibbel, å de ä väll huesaken endau. 

Anders: Ja moo lella, de fostauo du inte. Du sa veta, 
att heon sa ta fisålågie, ne, fisågålie, faefi, filågåfie, ne, huot 
faen ä de nu, flit — 	filåsåfiekandaten, mä åitt oo sakkt, å 
de ä åitt strau vassare en bibblen, må du tro. Dan su di 
gau ijömen övo hunnrade bibbla å kunna dum råint sum vann, 
fo de haa tsöakeharren sakkt. Men va stauo nu pau? Höo, 
håkket jekla rennane i trappono! 

Fjärde uppträdet. 

(De förre, Pärsen ock Hagen.) 

Pärsen: Se så ja! Nej se på — hemfrämmadt, tror jag! 
God dag, far ock mor ock syster! (Hagen hälsar äfven.) 

Anders, Sara ock Märta (till Hagen): Takk for ijaugs, Hagen! 
Hagen: Tack rör det! 
Farsen: Har du träffat dem förut? 
Hagen: Ja, i förmiddag. 
Pärsen.: Men hvarför har du inte talt om det? 
Hagen: För att inte oroa dig före tentamen. 
Pärsen: Det var då en värklig öfverraskning. Nu komma 

vi från professorn ock ha tenterat i latin ock gått igenom. 
Det böra vi allt ha oss en glädjeklämtare på. An finns det 
några droppar kvar i flaskan. Skål, skål! (Allmän klingning.) 
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Visserligen fln° »herrarne rest till examen», men hvad sjutton 
tusan gör det i alla fall! — Hvad förskaffar mig det nöjet att 
se Er här? 

Anders: A.-å, vi sullen bara si te, huot de va mä de, vi 
hunnen inte te å gan te de få 'nu nu, fe vi hann vatt loss 
dåktan. 

Pärsen (afaides): Ja, kan jag begripa, livarför gubbstuten 
kommit med mor ock syster på köpet, så vill jag fan ta mig 
underkasta mig en ny tentamen i latin. (Högt:) Det var snällt 
af Er allesamman! 

Anders: Ja, de va rolit ä si, att ni leven å glonn å hann 
helsena, mä åitt oo sakkt. Å nu sa du väll snaat jöra frau de 
dina studio, så du kann fau de åitt bröstökke nåen stess i 
väana. Ja sulle vella tala ve de lite måjjo, Kalle! Känna 
hit in! 

Pärsen: Ja, jag kommer genast. (Ropar:) Mor Nilsson! 
Mor Nilsson: Ja, vell harren noud? 
Pärsen: Gå ock köp två flaskor punsch! 
Mor Nilsson: Ja ment], vekked pris ska de vara? 
Pärsen: Det gör fan detsamma. Här är en tia. 
Mor Nilson: Ja menn. E de noud anned barren vell ha? 
Pärsen: Nej, men skynda på för tusan! 

Femte uppträdet. 
(Hagen ock Märta.) 

Hagen: Nå, det var då roligt att få återse dig, lilla Märta! 
På dig har jag tänkt öfver tusen gånger i veckan. 

Märta: Jasau. 
Hagen: »Jaså» svarar du med en köld, som skulle ha 

kommit Nordensköld ock Palander att förstelna. Mins du de 
fröjder, vi haft tillsammans? Mins du också, huru elak du 
var i julas, när du gaf mig min första korg? Ock denna 
var du nog grym ock hård att i förmiddags förnya i Botaniskan, 
under det din mor var hos doktorn. Men du har väl gjort 
allt detta bara för att i dag få ta dina korgar tillbaka ock 
gifva ditt hjärta ock hela din varelse åt mig? Skulle du väl 
ha hjärta, söta Märta, till att ge mig en tredje korg? 
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Märta: Ja va,ffor inte? Au me sa du fan kaaja så mönna 
gauggo du fria, fo vi passen inte for iggannra. Ja ä ju åina 
boggagrebbe å duor inte te å alj era hasskap, å sig-g — — 

Hagen: Ock sen? 
Märta: Å si gg så tökke du nåkk um annra dekor å fina 

niamsello, å ja — — 
Hagen: Ock du? 
Märta: Ja tökker am Joan-Agust, ro han ä fäadio te å 

jefta se nano sum helst. 
Hagen: Fördömda prilla! Hade jag bara tagit den, så 

kunde jag möjligen ha mera hopp. Men hör du, Märta, har 
du då aldrig tykkt om mig? 

Märta: Jo nåkk haa ja de, men de fostauo du väll, att de 
inte hän te leiggo, å sigg så tökke ja möet bättor um Joan-
Agust, fo han han allvaa mä de han seo. 

Hagen: Tror du då inte, att jag också menar allvarligt? 
Märta: Jo -  de kann väll va, men fan seo, att de inte ä väat 

å tro, va stodento prata, fo de blir endan allri nåen tigg au 
va di se. 

Hagen: Har du inte ett enda tröstens ord till mig, Märta? 
Märta: Ne, va lune de va fo nået? Ja sa gan igg te far 

å mor å Kalle åitt slaw. Vell inte du följa må? 
Hagen: Nej, efter detta tredubbla frierifiasko anser jag 

mig för närvarande tämligen öfverflödig i ert sällskap. Farväl, 
älskvärda Märta! 

Sjätte uppträdet. 

Hagen: 

Död ock fasa! Hvi lefver jag! Jag är ju mördad till 
min själs bästa vara, plundrad på allt, som var mig dyrt ock 
kärt. Det är då tusan, att man lekamligen lefver ändå, äfven 
sedan man blifvit andligen mördad. »Själfmördaren» mördade 
sig, som bekant, men den famöse mannen lefver ju ändå. 
Märta har mördat mig, ock likväl tyckes jag lefva. Märta! 
Märta! Om du inte funnits, så ginge jag nu inte ock blygdes 
öfver ett tredubbelt, kubiskt fiasko. 
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Tjusande väna mö, 
du som af kärlek brann! 
hvi blef du kall som snö? 
Hvi blef du hård som sten? 

Hvi har du lärt mig om kärlek att drömma, 
då du så hastigt din vän kunde glömma? 

Flyktiga flarn! 
Hvi blef du skapad att tjusa, förrycka 
blott för att mörda min frid ock min lycka? 

Flyktiga flarn! 
Hvi biet* jag fängslad en gång i ditt garn? 

att jag ej dig sett! 
att du funnits ej! 
att du aldrig lett, 

vänlig ock öm ock skön! 
0 att jag likväl förmådde dig glömma! 
Aldrig om kärlek jag mer skulle drömma. 

Trolösa mö! 
Hvart skall jag fly för dig, grufliga mara? 
Hur blifva lossad ock fri från din snara? 

Trolösa mö! 
Skall jag för din skull väl tråna ock dö? 

Nej jag vill ge dig fan. 
Tusende finnas än. 
Vet, att jag är en man! 
Vet, att jag hämnas kan! 

Tror du, jag klär mig i säck ock i asko? 
Nej, jag ger tusan mitt kubiska fiasko, 

ock med behag 
skall jag bele, hvad jag älskat ock vördat, 
sedan mitt hopp blifvit sviket ock niördadt, 

ock med behag 
skulle jag skåda ditt fiasko en dag. 

Gift dig med bondefan! 
Han kan dig passa just. 
Blif du hans söta fru, 
blif det på stunden nu! 
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Aldrig jag mer skall dig söka ock gästa, 
nej, i min sorg skall jag supa ock festa 

ock uti vin 
finna de fröjder, hvarefter jag spanat, 
fröjder långt större, än nånsin jag anat, 

ock uti vin 
dränker jag minnet af fästemön min. 

Sjunde uppträdet. 
(Hagen, Pärsen ; Mor Nilsson utanför.) 

Pärsen: Nå, det är att vara man. Vore jag i ditt ställe, 
så skulle jag göra likaledes. Skål på dig, hedersbror! 

Hagen: Skål, skål! Ditt deltagande ska lätta sorgen öfver 
denna vidriga katastrof, detta kubiska fiasko. 

Pärsån: Ja, men hur var det med ditt fiasko nummer 2? 
Ditt första därhemma i julas ock ditt tredje nyss har jag åsett 
ock bevittnat. Men ditt andra, hur gick det till? (Knackning.) 
Stig på! 

Mor Nilsson: Här e punfen, havren, o päggana tebaga. 
Pärs(ån: Nå det är bra. (Till Hagen:) Men hur var det med 

nummer 2? Vi ta oss en drammare först för dagens högtid-
lighet, så mins du det bättre. 

Hagen: Jo, det är fan så högtidligt att göra två fiasko 
på dagen. 

Pärsen: Skål på dig emellertid! 
Hagen: Skål, bror! 
Pärsån: Nå, hur gick det med berättelsen? 
Hagen: Jo, när fargubben din var med mor Sara hos 

doktorn, gjorde jag sällskap med Märta i staden. Hon ville 
se sig om lite, förstår du. Vi pratade om ditt ock datt ock 
visste, inte om någonting, förr än vi var midt i Botaniskan, ock 
jag var just i taget med att kläcka ur mig den allra lilla 
nättaste kärleksförklaring, när vi där mötte de båda store 
småländske urteologerna, du vet, ock kan man väl undra på, 
att hon af vördnad för desse båda andans män måste rodna 
öfver en kärleksförklaring från en så lättsinnig sälle som mig, 
isynnerhet som hon visste, att de ovillkorligen hörde vårt 
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samtal. Hon rodnade ock visade sig så ond, att jag inte på 
en stund vågade återgå till hufvudämnet, ock när jag sedan 
sökte slå in en tråd i vår kärleksväf, då var hännes sinne 
förhärdadt, ock med ett sardoniskt löje gjorde hon mig tota-
liter förstummad. 

Pärsen: Nå, hvad gjorde du då? 
Hagön: Obstupui steteruntque CO11193 et vox faucibus hfflsit. 
Pärsen: Stackars bror Hagåd Du har min själ fått göra 

skäl för många bägare i dag. Skål, hederspascha! 
Ragen: Skål, skål! 

Åttonde uppträdet. 
(De förre ock Johan August.) 

Johan August: De sa väl va häa sum fwäafan å fwäa-
mån å Mäata å fwaugon sa va, ja vell se. 

Pärsön: Se på främmadt! God dag, god dag! Välkommen 
hit! Jag har hört, att du varit här, ock vi ha väntat dig 
länge. 

Johan August: Go da, harr Haga! 
Hagån: God dag, god dag! 
Johan August: Takk fo de sista å fo loggesigg, ja vell se! 
Hagen: Tack för det! 
Johan August: Ja, nu haa ja uträttat mina afäador å åitt 

sura åitt anet, så nu ä bå ja å di annre fwinen i aanig te å 
fara, å ja splle nu treffa tnett övria råisesellskap, ja vell se. 
Å nu måtte di väll va råjje te hemråisena, fo tåwet gauo snaat. 
Ja san ve stafonen, att di lawade låffmativet i aanig te å gau, 
å provtsöode at fram å tebakes. 

Pärsån: Å ja, ännu har Ni ett par timmar på Er, så Ni 
behöfver inte göra Er brådtom. Se här komma de för resten 
alla tre. 

Nionde uppträdet. 
(Alla personerna utom Håkan.) 

Anders: Si go da, min tsäre Joan-Agust! Vi hann ventat 
de åin lauggo stunn, å nu ä du väll hemråjje? 

Sv. landsm. VII. 3. 	 3 
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Johan August: Ja, for all den dåil, allt ä klaat å fäadit, 
bå ja å di annre fwinen, ja vell se, så ja sa inte falera. 

Anders: Ja, dau lawen vi uss i aanig vi rna. Å du moo, 
du haa väll dina mekklamentor å di gg ty i aanig, mä åitt oo 
sakkt, så vi sann bara ta ajö au herana. Ajjös [nä de, Kalle, 
å lett me nu si, att du mä snaat blio råjje te å fara hän! Ou 
vällsigne de, mett baan! 

Pärsen: Adjö, far! 
Sara: Ja, ajjös mä de, Kalle lelle! Ou vällsigne de! 
Pärsen: Adjö, mor! 
Märta: Ajö, ajö, Kalle! Läs nu bra å kåmm si gg hemm 

å va mä paa mett bröllåp! 
Pärsen.: Adjö med dig, Märta, tack ska du ha! 
Anders, Sara, Märta, Johan August: Ajjös, harr HaOn! 
Hagen: Adjö, adjö, hälsa hem! 
Anders, Sara, Märta,Johan August: Ja, de sunn vi nåkk jöra. 
Pärsen: Vi ska väl ha ett glas, innan vi skiljas? 
Anders: Ja, de haa du rätt i, Kalle! 
Johan August: Ja, de vue inte så fuheistrane dumt, fwaugo. 
Alla: Skål! 
Anders: Harren vare mä eo beigge tjwau! Men ja velle 

tala nånna oo mä piena, få 'nu ja gauo. 
Färgen (ropar): MOT Nilsson! 
Mor Nilsson: Ja menu, vell barren noud? 
Anders: Ja, ja velle bara be henne si ette herana väl, så 

sa ja nåkk ha na i menne. 
Mor Nilsson: Ja menn, di e minsann so snälla o ordente- 

lia, so de e inte noud o si ou. Men ja ska ändou jöra som 
patronen sijor. 

Anders: Ja, de vue bra, si däa har ogg lite fo befwäat. 
Mor Nilsson: Takk, goa patron, å lökkli resa! 
Anders: Takk fo dä! 

Kör: 
And., Sara, Märta,' Ja, nu hann vi treiTat vaura tjwan stodento. 
Johan August: J Ajjös mä co beigge, Kalle å HaOn! 

Anders: 	Moo lella, ta nu dina mekklamento! 
Du sa nåkk bli bra, de sae Lövegren. 

Alla: 	 Å haa dåktan sakkt, att ni sann snaat bli bra, 
så kann tröikkt ni lita pau va dåktan sa! 
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Sna at nåkk, Kalle lelle, taa du väll kand aten, 
ella blio du haullen for åin föllehunn å slav. 
Ella blio ja tjwoggen te å snaat je åpp staten. 
Harre Gu, huot gauo de dau mä Mäatas av! 
Ja, broo lelle, läs å plogga natt å da! 

Ja, fo tusan läs, så sa de nåkk gau bra! 

Vi faunn fygga pau, fo snaat gauo låkkmativet, 
å de fena baat ve tien, de sa gau. 
Men för all den del, det står vål ej för lifvet? 
Teigk, um de haa gautt, no vi sunn stia pari! 
Hane Gu, huot gauo de dau mä mina fwin? 
Ajj, ajj, ajj! dau haa di lupet baat for hin! 

Ja, nu haa ja sitt den granna akadmien, 
å nu fa ja båim mä lella gumman migg. 
Ja, migg lella Mäata, nu ho de pau tien, 
att vi fann håirn mä vaura granne fwin. 
Ajjös nu mä er å håila staen 'Ann. 
Låkkrnativet fäadit ä å gan pau stnnn. 

VII. 3 

And., Sara, Märta,1 
Johan August: j 

Anders: 
Johan August: 
Märta: 
And., Sara, Märta,' 
Johan August: I 

And., Sara, Marta,1 
Johan August: j 

Pärsån ock Hagån : 
And., Sara, Märta: 
Johan August: 
Alla: 

Anders: 

Johan August: 

And., Sara, Märta,t 
Johan August: 



Förklaringar. 

I Småländskan (Kalfsviks s:n) är e = a, å = o, o = e, u = 
ock u (det senare bl. a. i Agust, uss); r = öfvergår i utljud 
(så vida ej följande ord börjar med vokal) ock i inljud före 
kons. till a eller e, t. ex. faa far, aamg ordning, . haja bärga, 
oe 

	

	ord, mo mor, hed a hörde; försvinner efter a, t. ex. slav 
slarf, av arf, vapa värpa, vav hvarf. 

I skånskan är ou = ou, o = e. 
ann (vi, ni) hafva. 

haten kraken, oduglingen. 
bjäala »mulbänkar». 

fasen fan. 

glo titta. 

helanet humöret. 
here gosse, dräng. 
huot hurvuret, huru. 
hatet hufvudet. 
hykeS kryper i hop, blir rädd. 
höodor hörd, ärad. 

iggana intet. 

jäalöso orolig, otålig. 
jörnen, -a genom. 

tnaw måg. 
må '1113 mer än. 

Vid korrekturet har e. 
A. MALM benäget biträdt. 

nemmo kvick, skicklig. 

OBB 0-gBt ung, -t. 
råjje redo, färdig. 
rösta »rusta». 
Se säga. 
sim sedan. 
skaa skadar. 
sann (vi, ni) skola. 
fitoo glåpord: 
fygga skynda. 
tannvaktarebåss tobaksbuss. 
vass pinåde 'lindrig svordom (vår 
vass pinåtref Herres pina ock död 

1. träd). 
vekket hvilket. 
vöodor vördad, värderad. 
öa öda, döda. 

o. biblioteksamanuensen, fil. kand. 



VI. 1. Laumålets kvantitet ock aksent af M. KLINTBERG. 
23 h. VI. 	Smärre meddelanden, s. i—c. 

Af årgången 1886 aro utkomna: 
24 h. Bih. I. 2. Sumlen, af J. BUREUS. 
25 h. V. 5. Barnvisor ock barnrim, af J. NORDLANDER. Text. 

För följande årgångar af tidskriften äro bidrag får-
diga eller under utarbetning af: 

Med. stud. E. ALMBLADH (Historier på landsmål från N. Möre), 
Bibliotekarien R. BERGSTRÖM (Smärre bidrag), Stud. G. BLADIN (Folk-
melodier), Lektor C. J. BLOMBERG (Multrå-målets ljudlära; Fonetiska 
studier), Docenten K. BOHLIN (Folkmelodier), Med. kand. A. BONDESON 
(Sagor ock sägner), Fil. kand. V. CARLHEIM-GYLLENSKIÖLD (Folkmelodier; 
Sagor ock visor), Rektor G-. CEDERSCHIÖLD (Medeltidsberättelser), Kam-
marherre G. DJURELOU (Visor ock melodier), Kapten V. ENGELKE (Från 
Helsingland), Kantor ENNINGER (Folkmelodier), Metallarbetaren G. ERICS-
SON (Från Södermanland), Professor A. 0. FREUDENTHAL (Anteckningar 
öfver Vöråmålets ljud- ock formlära, jämte språkprof; Upplysningar om 
Gamla-Karlebymålet i Österbotten, jämte språkprof), Brukspatron J. V. 
GRILL (Anteckningar om Tylö-målet), Lärovärksadjunkten K. A. HadsoN 
(Ljud- ock formlära för e-målet i Östergötland), N. L. HALLENDER (Ord-
bok öfver Barne härads folkmål), Fil. kand. 0. HOPPE (Svenska ordspråk 
på folkmål), Chargé d'affaires G. 0. HYLTEN-CAVALLIUS (Värends ordbok; 
Sagor ock sägner från olika landskap utom Småland), Litteratören J. 
JONSSON (Person- ock ortnamn från Hossmo; Folkminnen från Möre), 
Litteratören M. JONSSON (Ölands kreatursmärken), Amanuensen G. J:SON 
KARLIN (Folkvisor från östra Skåne; Folkskådespel), Lärovärksadjunkten 
M. KLINTBERG (Laumålets ordbok), Kyrkoherden E. KORSSTRÖM (Nagu- ock 
Pargas-målen), Komminister A. KULLANDER (Västgötamål), Biblioteks-
amanuensen E. H. LIND (Samlingar från Filipstads bärgslag), Redaktör 
A. LINDGREN (Om folkmusik), Docenten J. A. LUNDELL (De svenska 
landsmålens utbredning, I. Plan för undersökningen; Öfversikt af de 
svenska landsmålens fonetik; Bröllops- ock andra kväden på folkmål 
från 1600- ock 1700-talen otntrykta med kommentarier), Lektor M. F. 
LUNDGREN (Ortnamn; Medeltidens personnamn), Professor A. Tu. LYSANDER 
(Sagojämförelser), Biblioteksamanuensen A. MALM (Dopnamn inom Vem-
menhögs härad; Ordbok öfver Vemmenhögsmålet), Stud. E. MODIN 
Folkets zoologi; Sägner), Skolläraren K. NILSSON (Ordbok öfver syd-
östra Blekings folkmål), Fil. kand. J. NORDLANDER (Ordbok öfver Multrå-
målet i Ångermanland; Ordbok öfver härjedalskan; Åldre ock yngre 
norrländska personnamn; Häxprocesserna i Ångermanland), Kartografen 
E. 0. NORDLINDER (Bergsjömål; Lule-socknarnas ortnamn), Docenten A. 
NOREEN (Grammatikor för dalmålen; De svensk-norska gränsmålen), Läro-
värksadjunkten G. NORLANDER (Småländsk ordbok), Lärovärksadjunkten 
J. NYBLEN (Växtnamn från Ljunits härad), Med. stud. A. G. NYBLIN 
(Staffanssjungningen), Fil. lic. N. OLSEN' (Luggudemålets ljudlära; Om 
verbalböjningen i nordvästra Skånes landsmål), Hemmansägaren P. PETERS-
SON (Ordbok öfver norra Hallands folkmål), Seminaristen 0. P. PETTERS- 



SON (Lapparnas sommarlif), Fil. kand. A. RAMM (Folkmelodier), Lektor 
J. 0. I. RANCICEN (Svenska folksagor från Österbotten), Fil. stud. E. G. 
SAHLSTRÖM (Värmländska), Fil. kand. P. A. SANDÅN (Ordbok för Vadsbo-
målet), Docenten H. SolitcK (Den vandrande juden; Magister Matthias' 
Copia exemplorum), Biblioteksamanuensen C. G. STJERNSTRÖM (0Ill källorna 
för Ihres dialektlexikon; Förteckning öfver den svenska landsmålslittera-
turen), Med. stud. G. SUNDSTRÖM (Dansföreningen i Uppsala), Docenten 
S. SÖDERBERG (Forngutnisk grammatik), Professor E. TEGNÉR (Skånska 
ortnamn), Hemmansägaren Sv. THOMASSON (Sagor ock visor från Bleking: 
Tre svartkonstböcker), Doktor F. UNANDER (Ordbok för västerbottniskan ; 
Bomärken), Docenten H. A. VENDELL (Sagor, visor, gåtor m. m. från 
Estland; Ordlista öfver Nargö-målet), Med. kand. V. VENNSTRÖM (Upp-
landshistorier), Litteratören A. VIBÄRG (Sägner från n. Roslagen), Fru 
E. WIGSTRÖM (Vandringar i Skåne; Skånska allmogeseder; Folkdiktning 
från Skåne, Bleking ock Öland), Språkläraren C. G. ZETTERQVIT (En 
svensk polyglottsamling från 1850-talet); hvarförutom skola lemnas visor, 
sagor, sägner, gåtor o. d. ur landsmålsföreningarnas samlingar. I en 
särskild serie utgifvas som bibang till tidskriften äldre blott i hand-
skrift eller sällsyntare tryck tillgängliga arbeten på eller om folkmål 
eller rörande andra sidor af folklif vet, ock hafva vi f. n. under utgif-
ning (i förening med Svenska litteratursällskapet) en samling af 1500-
ock 1600-talens visböcker. 

I följd af ökadt statsunderstöd utkommer tid-
skriften Svenska landsmålen från ock med år 1884 
med trettio tryckark (480 sidor) årligen. Priset 
för årgång är oaktadt denna utvidgning oförändradt, 
då subskription sker hos utgifvaren, 3 kronor med 
tillägg af postporto, ock betalningen sker genom post-
förskott vid mottagande af årets första nummer. Pre-
numeration kan ske genom närmaste postanstalt. Tid-
skriften är äfven tillgänglig i bokhandeln. 

Stockholm, 1887. Kongl. Boktryckeriet. 


