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När Fru Eva Wigström i slutet av 1880- ock i början av
1890-talet till red. av Sv. landsm. översände manuskript till sin
3:dje samling folkdiktning', var avdelningen »Folktro ock sägner»
huvudsakligen ordnad på samma sätt som i de två första samlingarna, sålunda från Skåne: Hönsgummans, Ringarens,
Rive-Pärens, Skepparens, Skollärarens Säljekvinnans
berättelser ock Gumman från Skanörs Ljung; från Bleking: Blekingsbondens, Hellgrenskans ock Sömmerskans
berättelser; vidare Gumman från Oland ock Norrländskans berättelser; därjämte funnos en avdelning från Karlshamnstrakten ock en från Gottland (Norrländskans ock
Säljekvinnans berättelser samt det gottländska materialet 2 kommo
en senare sändning, 1891). Samlingarna från Bleking ock
Öland betecknades i handskrift som »bihang».
Några av samlingarna voro försedda med inledningar, så
lydande:
Hönsgummans berättelser.
Min mor, två av mina mostrar ock jag hava varit hönsgummor
på var sin bärrgård, ock ehuru jag ingenting sett eller hört på det
gods jag varit ock ej häller vill förtälja något därifrån, så har jag hört
så mycket mera om andra härregods häromkring.
Ringarens berättelser.
När en människa har så mycket med kyrkan att göra, som ringaren
har, så kan det ej slå fel, att en inte till sina tider skulle ha sett
ock hört ett ock annat, som just inte är så rätt fram som fot i hosa.
Första samlingen utgavs i Kobenhavn 1880, 2:a samlingen i
Göteborg 1881. Dessa innehålla även visor ock sagor. Visor•ock lekar
medföljde även för 3:dje samlingen, men publiceras icke nu. För 3:dje
samlingen voro ursprungligen avsedda jämväl de sagor ock sägner, som
ingå i 5:e bandet av tidskriften.
Delvis under form av urklipp ur Sv. Dagbl. 1889 (»Resebref
från Gottland»).
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Ock vad inte en själv erfarit, har en hört av äldre kamrater, vänner
ock bekanta. För att börja med något, vill jag först förtälja sägnen
om fröknarna på Klågerups härregård i Hyby socken.

Skepparens berättelser.
Jag är barnfödd i Simrishamn ock har alltifrån mina pojkår farit
till sjös en lång, lång tid med andras skutor, sist med min egen, men
utomlands har jag ej varit längre än i Danmark ock Bornholm, så jag
kan måst tala om sådant, som hänt vid våra stränder.

Sägner ock folktro från Blekinge ock Öland.
Förnämsta orsaken varför uppt. här upptager en liten samling
sägner ock övertro från ovannämnda landskap (öländingen kallar själv
sin ö för »Vårt landskap») är en strävan att åt kommande släkten söka
bevara så rnyckpt som möjligt av vårt folks sägner ock tro.
Dessutom ligger det mig om järtat att visa, huru även den flyktigaste bekantskap med allmogen från de måst skilda delar av landet
kan rikta en uppmärksam samlare med ganska värderika skatter.
Nedanstående är nämligen upptecknat sommaren 1883, då jag
uppehöll mig ett par veckor i Karlshamn, huvudsakligen för att vila
ut efter en längre tids ansträngande arbete. Under denna tid kom jag
dels tillfälligtvis att tala med åtskilliga personer av arbetsklassen, dels
företog jag vandringar i staden ock deg; omgivningar i avsikt att söka
efter folksägner ock övertro hos äldre ock yngre personer av skilda
levnadsyrken, ock jag kom därvid till den övertygelsen, att Blekinge
skulle vara ett särdeles tacksamt fält för en samlare av folkdiktning.
Vad däremot Öland beträffar, kan jag ej dömma därom, ty allt
vad jag här har antecknat som öländsk folktro o. d. har jag i Karlshamn hört av en gammal kvinna, som var bördig från Öland. Jag
antar mig böra tillägga, att såväl denna gamla kvinna som ock alla
de blekingsboar, som för mig berättade sägner, spökhistorier m.
fullt ock fast trodde på sanningen av hela denna deras brokiga sagovärld.
Detsamma är, som jag förut ofta antytt, fallet med de flästa av
den stora mängd skåningar, som varit mina »källor». De allra flästa, män
som kvinnor, äldre som yngre, ha varit övertygade om värkligheten
av sina underbara berättelser, ock då jag under mina vidsträckta vandringar blivit förti•olig med rådande förhållanden, finner jag denna övertro
helt naturlig.

Efterhand sändes flere tillägg, huvudsakligen från Skåne
(stundom med närmare angiven lokal), något från Bleking.
Namngivna sagesmän voro blott OKTAVIA SJÖSTEDT ock riksd.
B. PETTERSSON i Rödeby (genom skollärare K. NussoN). Dessutom sände hon en del uppteckningar från Småland, gjorda av
fru MARIA FRIMAN i Liared. Då jag redan funnit det mycket
svårt att »hitta» i de på samma sätt ordnade två första sam-
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ungarna, begärde jag att få ordna om samlingarna efter sakliga synpunkter, ock detta medgavs. Jag hade då ingen annan
utväg att angiva de olika partiernas härkomst än genom de
ovannämnda titlarna. Jag antager, att de under en personöverskrift sammanförda berättelserna ock folktron i regel härleda sig från en person: det finnes i dem ett visst psykologistk
ock stilistiskt sammanhang.
På mitt förslag beslöts i övrigt, dels att i denna 3:e samling intaga allt det material, som fru W. på spridda håll publicerat utom de två större samlingarna, dels att med denna samling införliva en del uppteckningar av olika personer från olika
trakter av sägner ock folktro, som tid efter annan överlemnats
till tidskriftens redaktion för offentliggörande. Ju mera materialet samlas, ju lättare är det naturligtvis för den vetenskapliga
forskningen att tillgodogöra sig detsamma.
I denna 3:e samling ingå sålunda fullständigt följande
tidigare publikationer av fru EVA WIGSTRÖM (Så vitt de innehålla folktro ock sägner):
Omklädda folkseder. Runa Haz. 1888, s. 18-19.
De nedstötta andarna. Anteckningar, gjorda i Västra Göinge
härad i Skåne under våren 1889. Haz. Medd. 1889 (tr.
1891), s. 21-26.
Spöken och gastar. Anteckningar, gjorda i Västra Göinge härad
i Skåne under våren 1889. Haz. Medd. 1890 (tr. 1892),
s. 17-26.
Tro och sägner om foglar. Anteckningar, gjorda i Västra
Göinge härad i Skåne under våren 1889. Haz. Medd. 1890
(tr. 1892), s. 27-29.
Dödsriket och folkfantasien. Fornm.-för. tidskr. 8[: 3], 1893,
s. 313-317.
Trollkonster och häxerier. Anteckningar, gjorda i Västra och
Ostra Göinge härad i Skåne under våren 1889. Baz. Medd.
1891 ock 1892 (tr. 1894), s. 13-20.
Urgamla offerseder i Skåne i slutet af nittonde seklet. Naturen
og Menn. Bbh. 1894, s. 275-288.
Växtlifvet i folkets tro och diktning. Ord o: bild 1896, s. 12-19.
Två blad ur folkets dolda kunskap. Fornm.-för. tidskr. 9[: 3],
1896, s. 275-297.
De uppteckningar, jag i övrigt införlivat med fru Wigströms
samling, voro till mig lemnade av bibliotekarien RICH. BERGSTRÖM; arbetaren C. J. CARLSSON i Uppsala (bland studenter
titulerad' »professorn», lär någon tid ha tjänstgjort som folkskollkare), från Uppland; kapten V. ENGELKE, huvudsakligen
från Ostergötland; doktor ALBIN HILDEBRAND, från Oland; doktor
TORBJÖRN HVASS från Dalsland; 0. MARTINSON fr. Degebärga i
Skåne (troligen arbetare, har lemnat även andra uppteckningar,
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ville köpa en svartkonstbok); läroverksadjunkten J. N. NYBUN
i Kalmar; doktor A. G. NYBLIN från Närike; stud. A. PETERSSON
fr. Förkärla (urspr. ett föredrag på folkmål vid en landsmålsfäst i Lund); kyrkoherden NILS SELLERGREN, fr. Småland; folkskolläraren C. E. WEIS i Lönnebärga (Små!.); folkhögskoleeleven
A. VIBÄRG från Valö i Uppland (en större samling signerier);
stud. 0. WIKLUND i Uppsala, fr. Nederkalix; några uppteckningar av mig från Ålem i Kalmar län ock ett par signerier
uptecknade av prof. C. E. WACKERBARTH (gjorda på en lapp,
som låg i en honom förut tillhörig bok). — Vad som härleder
sig från ena eller andra källan såväl i Aves samlingar som i
övrigt, framgår av registret.
Ordnandet har varit förenat med åtskilliga svårigheter, dels
liggande i sakens natur ock beroende på vetenskapens nuvarande ståndpunkt, dels beroende på att i de ursprungliga uppteckningarna någon saklig ordning ej varit avsedd. Med tilljälp
av dels innehållsförteckningen, dels det alfabetiska registret bör
det emellertid för forskare vara lätt att finna vad som sökes.
Registret har blivit utförligare än nödigt: jag har där snarare
velat giva för mycket än för litet. Vissa brister torde kunna
ursäktas med att det (mig veterligen) är det första i sitt slag.
L11.
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brännvin ock öl offras i stall ock fähus etc. 866; b. i liks mun
— dödar (häxeri) 908; vid läsning 952; brännvinsflaska i
likkista 713, i kyrkogårdar 715; brännvinskontrollör —

träck kastas in 550.
bröd spricker — lik i släkten 34; trollen låna b. 184, 224;

osyrat b. önska havsfolket ock de nedstötte 439; pigan
trampar på brödet 503; heden kvinna över väg — barn
skola sakna b. 1190; b. ock ost i barnets hand — måttlig
människa 1235; sista biten — maktbiten 1360; deg söndagskväll — bröd brister 1493; brödbakning 1493-1496; brödbit efter bad 425, 1087; på brödgrissla resa häxorna 985;
brödskiva i sjön — foglar skjutas 804; brödsmulor i vatten
— tack (till näcken?) 371.
bröllop 1111-1121; hos trollen i Hyggebackar 181; trollen låna
brudklädning 216; med olyckor 521; på Torsjö — spökeri
850; vid nymåne — ljuslagda barn 1122; bådas av dans
ock brudståt 1306; stryka kreaturen över ryggarna —
trivas 1425.
Brösarps socken (Albo h.), se Skipparp.
Bröstabjär (Blek.): brudfärd bärgtagen 242.
Buhult: trollen vilja åt Karin 249.
buller under påskveckan undvikes 918.
Bunke (gast) ock »sjungaren» 619.
buskar ock träd 73-95.
byg = korn sås 1481.
bykkittel — bortbyting 260.
byta barn (de underjordiske) 290; bytingar, se bortbytingar.
byxor: ungar (av hemfogel) få gå genom b. för att narra kråkan
1449, räven 1471.
Bårslöv s:n (Lugg. h.): blås ej efter första svalan 145; »sjungaren»
vill slå tolva med en död 619; syndabekännelsen ock Åtanasii symbolum mot häxeri 917; häxa i Väluv 1037; tröskar
mårtensafton — slag i nacken 1489.
båtsman bärgtagen 230.
åt bäckar ock strömmar offras 916.
bäckaman 359-401; hindras genom stål i sängen (heden kvinna)
1193.
bäckasin säger 125.
Sv. landmil,. VIII. 3
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bäekjungfrur spela 396.
Bälinge sockens namn (Uppl.) 823.
bältesyxa: Ola Sones 174.
bärg remna, när Härren dog på korset — Notevalla kyrka 193.
»Bärget siska» 937.
Bärgman i Vinslöv frimurare 1066.
bärgtagna 230-249; bärgtagen flicka hos jätten i Stenshuvud
164; b. pojke i Stenshuvud 167; b. kviga — skogsrå 330;
heden kvinna skyddas genom stål i sängen 1193; kreatur
d:o genom stål vid tröskeln 1428; jfr bortbytingar; bärgtroll — skatter 758.
bärnsten skyddar mot trolltyg 538.
»Bärta, ge mig (barnet) en bentand» etc. 1269, 1270.
bättring: människans (himlabrev) 474.
böja rygg — husbondeväldet 1120.
bölande djur — fallandesot 1299.
bölder av att modern sitter på kista ock äter 1128; rör nagelbeslagen kyrkport 1129; botas av kyrkan 1281, med hand
av lik 1282; hos barn (botemedel) 1288-91; var på kakbitar till foglarna 1366.
bön läses för barn — gudfruktigt 1230.
Börringe (Vemmenh. h.): skogsman ock -käring 343.
bössor förtrollas 913.
ealtha palustris, se kalvleka.
Carlsson: 2, 5, 8, 98, 217, 459, 464, 531, 532, 534, 539, 639,
640, 641, 758, 773, 775, 786, 819, 823, 854, 856, 1046, 1370,
1399, 1400, 1427, 1428, 1454, 1458, 1480.
Cederkrans föreslår livegenskap 787; C. ock Gustav III 788;
döttrar ogifta 789.
Cederkvist »om torspjäsko» 279; kände till bjäru 1003, möter
bjäru 1004.
chrysanthemum leueanthemum 97.
dagg till kaka (häxeri) 910; i d. badas midsommarsafton 1362;
d. midsommarnatten på vävar 1492.
daggorm — lytessår 1179; botemedel 1342.
mamsellerna Dal veta om människoslakteri 1066.
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Dalby s:n (Torna h.): jorden öppnar sig — troll 203; bortbyting —

eld i bakugn 250; trollhare 563; Påte 800-802; turken hos
köpmännen (frimurare) 1065.
Dalens dräng ser två vita spöken 629.
Dalsland: Steneby s:n 846.
dans hos trollen 235; hos de underjordiska 287; skogsjungfrun
i d. 312; vid näckspel 394, 395; havsfrun bjuder upp 432;
havsfolk i d. 438; d. på lördagsnatt 473; läsare dansa (nakna)
500; d. med eld ock lågor 521; d. med Brambo-Kittan 621,
med Röepäng 623; Klaus ock nattramnen 646; Mårtens d.
med självspilling 654; d. med svarta Bolla 677; d. med
gastar — jord lånad från gravar 694; d. ock lek St. Hansnatten 919; djävulen med i dans 1027; d. med barnet — anlag
för d. 1229; d. ock brudståt båda bröllop 1306; dansnöje:
varulv ijälslagen 779; Purken ock flickan 902; dansplats
för de underjordiske 288; danssjuka 395.
danskar ock svenskar 814-817.
David (hälgonet): vantar — solstråle 492.
Dedekind: mur kring kyrkogården rives — skatt 753.
deg sättes söndagskväll 1493.
Delila ock Simson 1066.
demonologi 154-471.
»Den store profeten Satan» etc. 954.
»Det var inte jag som sa't» etc. 1085.
»Det var uti en salig stund» etc. 932, 933.
»Det är lika omöjligt för mig att bli fattig» etc. 825.
di släcker åskeld 1191, 1413; moder nekar äta bjuden mat —
barn vill ej dia 1130.
diarré hos tatare (häxeri) 973.
Dingelvik (Dals!.): prästdotter förgör sig 846.
tiö gård: ek får ej huggas 824.
djur 98-153; jakt ock fiske 1416-1424; husdjuren 14251472; djuren knäböja julnatten 484, tala julnatten 485; nedgrävas levande att vakta skatt 730; plågas — vanskapade
barn 1135; havande undvika ovanliga djur (lyte) 1153, varsam i förhållande till djur 1157; andar i djurhamn 597.
djävulen ock hälvetet 495-523; drives undan av ljus julafton
483; djävlar fly för korstecknet ock Jesu namn 1031; dansa
i lekstuga 1027; jfr Blåkullafärder.
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Dockendal (S. Åsbo h.): hög på silverstöttor — bägare rövad 214.
dommare som dömmer orätt, i läsning 961.
dop 1228-1257; prästen staplar — barn bytes bort 252, 261.
dra sädesstrån — tomtar 454, 455.
dragare skyddas mot trolldom genom flygrönn 913; stannas 975;

dragoxe förlorar makten (häxeri) 1037.
drakar ock skatter 724-764.
draning = vind: havsfrun säljer 430.
dricka med häst eller nöt — barn dräglar (lyte) 1134; efter en

annan — ovänskap 1074; ur kokkärl — dödsarbetet förlänges 1081; med barn vid bröstet — barn storätare 1227.
dricka (subst.) vid läsning för »stecker» 952.
drottning Kersti — Östhammars vapen 856.
druckna skyddade mot spöken 541.
drunknad vill i kristen jord 688; sammanvuxna ögonbryn båda
drunkning 56.
dråpare botar skäver 858, fallandesot 1303.
drägla (lyte) — lytesflundra 1131, moder äter med grytslev
1132, biter i lintyg 1133, slickar grytslev 1. dricker med
häst etc. 1134; botemedel 1292-1294.
Dräjerskan i Väluv (häxa) 1037.
dräng narras av skogsfrun 332, blossar över skatt 724, 725;
d. ock fästmö ta skatt 726; d. hos änka som givit sig hin i
våld 992; drängen vill skrämma Bastian 1020.
dröm om avliden bådar död 35; om kyrkogång d:o 36; om tillkommande 1093; drömgröt 1100, drömpannkaka 1101, drömplättar 1095.
»Du heliga Guds tämpel» etc. 1326.
»Du kjuva ock mod sjelige» etc. 945.
»Du klot skall stå stilla» etc. 942.
»Du röda blod ock strida ström» etc. 922, 923.
»Du röder, som en man står i hälvetet» etc. 924:
»Du skall förvissna som dagg» etc. 956.
»Du tandvärk, jag besvär dig» etc. 967, 968.
»Du vanta vän, du dåre» etc. 488.
Dybäcks gård (Vemmenh. h.): skogsfrun ock härreman 347.
dymmelonsdag — trollpacka till Blåkulla 979, 980; dymmelveckan: vrår sopas förut mot loppor 99.
dyrbarheter i Husbärget 176.
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dyvelsträck mot trolltyg 914; vid läsning 945.
dåligt möte präst 18; d. färd, om man vänder om 1078; dåligt
minne, om gudmodern glömmer 1. tappar något 1245.
däggdjur 148-153; jakt 1416-4419; husdjur (vård ock sjukdomar) 1425-1448.
»Där har du till dig» etc. 1339.
»Där är icke en brudstass så lång» etc. 566.
döden 1407-1409; efter döden 514-523; gengångare 592723; stork flyger mot kyrkan — bådar död 25; hundar
tjuta d:o 41; döende patient ger varsel 65; de dödas julotta
486, 488; * djävulen jälper bära död 521; bindel om livet (lik)
522; död kvinna förlöses 711; brännvin ur död människas
mun dödar 908; döda människor 'med häxeri 908-909, med
spikklubba 915, genom läsning (skott) 951; häxa kan ej dö
1010; häxas död ock begravning 1013; död uppväckes 1044;
häst ock husbonde kämpa med döden 1052; gudmoder havande — barn dör 1238; bådas av likfärd 1306; död tar
med sig tandvärk 1393; dödsarbetet förlängas, om man äter 1.
dricker ur kokkärl 1081; dödsbud 32-57; kanariefogel
ock grönsiska tystna 131; skovorna i grötgrytan julafton
1108; barn eller moder nyser först 1218; dödsdömd löser
sitt liv 843; dödskalle lånas — skyddar i strid 869; med
ärter (häxeri) 912; djurs dödskamp — fallandesot 1136;
svår dödskamp 1408, 1409.
dödmansmod (sjukdom) — mätes med ullgarn 1367.
Dön, Bengt, ock Jösse Jösse ovänner 1058.
dörrar reglas ock haspas efter barns födelse 1201; kristningskläder hängas utom dörren, mot förkylning 1236; moder
kikar genom dörrspringa — barn vindögt 1185.
döva värk genom läsning 959-963, 1036.
dövhet av åkauna 1368, botas med fett från kyrkklockorna
1369; dövstumma = trollbytingar, begravas i markaskäl
262; fader river tungan ur starungar — barn dövstumma
1135.
E. har pängar i brandmur — spökar 699.
Ebbarps klint (Sk.): trollpysar bära vatten 205.
Edsbärgs s:n (När.): grå so spökar 561; se Brännebacken.
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»Ego vasse torres» etc. 1346.
Ehrenbuseh kör nyårsnatten 601.
ek får ej huggas, gubbe hotar 824, 826; skott mot figur på ek
875; ek sätter löv — strå skjuter 1485; Bastians ekekista
— vantrevnad 1021; ekkvistar läkemedel för husdjur 1437;
ekållon sås — bröllop efter skörden 179.
Ekeby s:n (Lugg. h.), se Truedstorp.
eko svarar ja 1109.
ekorre möter — otur 5, 6.
elak man osalig — korpar 518; »den elake» se djävulen.
elden 1412-1414; mot bortbyting 257; himlabrev skyddar mot
eld 474, 475; eld ock lågor under dans 521; gast liksom
bara eld 595; eld kastas efter lik 720; till bloss för gast 725;
eld av nio slags trä 857, 875; julkors mot eldfara 865; eld
mellan kläderna (botemedel) 873; vigsel vid elden 904; eld
fästes med läsning 936, 937; eld jälper smörlycka 1007;
eld för att påskynda döden (häxas) 1010; eldar på alla bärg
julafton 1048; lek med eld — väter under sig 1088; eld i
badvatten för barn mot trolltyg 1267; i eld kastas fällda
mjölktänder 1269, 1270; eld av tre slags bränsle mot sår
ock hudlöshet 1339, med flinta ock stål mot utslag (vita
elden) 1346, 1347; åt elden offras hår ock naglar 1352, 1353;
d:o naglar mot tandvärk 1395; utländska elden botas 1396;
eld i hemfoglars dun etc, mot häxeri 1430; bränsle får ej
tagas från bakugn 1496; åt elden offras salt, när mjölk
spilles 1497; »Elden är en god dräng» etc. 1412, 1414; elddrake flyger under himlen 594; Bastians dräng förvandlas
till d:o 1020; Eadfrustande hästar släppa glödande mynt
602; eldglöder kastas efter lik 719; kvinna går över e.,
skall kyrktagas (mot trolltyg) 1194, 1197; rena vaggan
1223; under döende 1010, 1409; eldklot -= skogsrå som
flyr åskan 280; eldkol i, innan man kastar ut efter barn
1268; mot gastakramning 1375, när ko kalvat 1442; eldkvast — gast ur skorsten 594; eldmärke hindras av kol i
badvattnet 1209, botemedel 1341; eldstrimma = drake på
skatt 739; eldsvåda bådas av hundar som tjuta 41; varsel
om d:o 64, 71; vind vändes 1034; eldsvåda — sårig hud
(lyte) 1177; släckes med di 1191, 1192; syns för »underlig»
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here 1306; aska från e. botar sår 1341; jfr utländska elden,
vita elden.
eljan = havstång mot skäver 1324.
eilekors (mot älven) 400, 401.
Elmhult (Smål.): skatter (troll) 212; d:o under stång på gården 739.
Elmströmskan botar dödmansmod 1367.
Elmtamåla (Blek.): råttor öda grödan 149.
Elna går igän 656.
Eina Pärs morbror ser troll fly åskan 271, skjuter ned häxa 984.
Elsa, Else ser havsfruns barn 411, tre små vitklädda barn 609.
Emmas fästman död — går igän 603.
»En för far, en för mor» etc. 853.
enarmad (lyte) — vinge bruten av slaktad gås 1155.
enfärgad ko: mjölk offras åt hyll 92.
kapten V. Engelke: 129, 472, 1067, 1082-1086, 1089, 1105, 1106,
1115, 1116, 1351, 1360, 1371-1374, 1389, 1392, 1495, 1503.
Engeltofta (Bjäre h.): grym ägare — gosse i trädgården 827;
På! Skytt 828, 1416.
Englarp: varsel av döende 65.
»Erik Andersson står på bärget» etc. 952.
Eriksson (Hans-): pigan hämtar Påte ur graven 800, släkten
har Påtes värja 801.
Eskilstorp (i Vintrosa, När.): piga bärgtagen 247.
Eskilstorp s:n (Oxie h.): Urnamossevären 558.
Esperöd (Sk.): barnmorska (förlöser jättens hustru) 164.
Espö s:n (Vemmenh. h.): fosterfördrivning — spöken 515.
Everöd (Ingelst. h.): troll arbeta åt slaktare 220; brudgum sinnessjuk 858.
F.: gumman F. i Härnösand under isen 1407.
Fabbesjön (Blek.): brud tagen av trollen 178.
»Fader vår» ville inte gå 974; baklänges (häxeri) 857; medan
gök gal — jälp i barnsnöd 1187.
fadder — vätte (padda) 305; ej farföräldrar 1249.
fallandesjuka, -sot 1277, genom konster med äpple 892; orsaker
1136, 1137; botemedel 1280, 1295-1308.
faller ofta omkull — dör snart 37; löv, frukt o. d. faller på
moder — födelsemärke 1141; barn avvänjes vid öppna fåror
— faller lätt omkull 1264.
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falskt spöke 581-591.
Falsterbo: Jerusalems skomakare 494; spånekäring 669; häxor 990.
fan på lasset 565; jfr djävulen.
Faneby (Södml.): Tok-Pälle blir rasande 498.
far ock son spöka 660.
Farao (i läsning) 942.
farföräldrar ej fadder 1249.
fargalt: äpple prickat med borst av f. — kärlek 893.
farmor bärgtagen 235; ger barn mynt ock ägg 1260.
fartyg räddas genom varsel 69, 70.
fastande gapar mor över födelsemärke 1310.
fattig: ägaren av Diö — ej bli fattig 825; fattigdom: pängar
i brudens sko hindrar f. 1111; f. eller välmåga spås av
ägg 1259; fattighusgumman i Fjärdingslöv 794, 795.
Faxbärget (Uppl.): bärgtroll — skatter 217, 758.
famla assa foetida = dyvelsträck 914.
»Feta mig detta fläsket» etc. 1337.
fett av vite ormen — allvetande 114, från nageln vid kyrkklockorna mot dövhet 1369.
fettisdag ätes svinfötter 1448.
fickor — troll gömma sig för åskan 282.
fiender: bonde kapar kättingar 786.
filspån av nio slags äggjärn mot skäver 1331.
fingrar sammanvuxna (lyte) — fladdermus 1154.
finnkäring återställer smörlycka 1007.
fisk 107.
Fiskar-Kallen på gastens rygg 683.
fiske 1420-1424; Sven i Midingstorp fiskar i Mien 155; jättens vid Stenshuvud 170; Ola Sona får ett troll på kroken
174; havsmannen fiskar 364; offer till havsfrun 420; människoben ge tur 870; fiskkrok till drunknad 688; fisknät
knytas ej Petri dag 1422.
»fistel» mellan svinets ock lammets tår ock i torskhuvud vållar
fistel (lyte) 1138.
•
Fjelje s:n (Torna h.): liktåg visa sig (varsel) 47, 48; mördad
hustru spökar 632.
Fjälkestad s:n (Ö. Göinge h.), se Torsebro.
Fjärdingslöv s:n (Skytts h.): kalvar leka på gården (spöke) 560;
(fattighusgumman i F. 510, 794-795).
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fjösbenta höns — fjädrar i håret etc. 1461.
fladdermus, se flädermus.
flagga visar, var lik ligger i sjön 68.
flaggkonstapel Sjöberg om lindormen 119.
flicka bärgtagen i Vitaby 236; vitklädda flickor -- vättar 285;
f. dansar bland de underjordiske 287, har möte med näcken
382, regeras av den onde 497, offras för att hämma päst 837,
tagen av rövare 842; lägges på skjorta 1206; karlavulen,
om hon döpes först 1243; botar gosse för »vita elden» 1347.
flinta skyddar hästar mot maran 774, f. ock stål mot »vita elden»
1346, 1347.
Fliseryd (Smål.) 129.
Flodegraven (Skytts h.):, jakt, underliga syner 625.
mot flog (läsningar) 938, 939.
Floresjö (Sk.): Holgers fru på Härkebärga 795.
flugrönn, se flygrönn.
flundror med fläckar ätas — barn dräglar (lyte) 1131; lycka
vid fiske 1421.
»Flygande fogeln» (fartyg) 810.
flygrönn: uppkomst 82; hämtas St. Hans-kväll 83; mot troll ock
häxeri 81, 913, 975, 1054.
flytta: flytta eller ej — sko kastas (orakel) 23; Klasagubbe
flyttar 158; lik flyttas — spökar 691; sopor medtagas vid
flyttning — trevnad 1076; efter solnedgången — annars
skvaller 1077.
fiyttfoglar räknas fram- ock bakåt 122.
fläck: vit f. på nagel etc. betyder hat o. d. 28.
fläder, se hyll.
flädermusen tillhör djävulen, användes vid trollkonster 148; två
ben med magiska krafter (kärlek) 886; dess blod väcker
kärlek 148, 887; vållar missbildning av fingrar (lyte) 1154;
i båtens stäv vid fiske 1424; offerdjur 1438.
flög se flog.
fodra: gårdsrå fodrar 459.
foglar 122-147; hemfoglar 1449-1472; foglar på fönster —
varsel om död 66; fogel ger varsel om eldsvåda 71; = troll
som fly för åskan '276; bryt ej ben eller vinge av slaktad
fogel (lyte) 1155; foglar få smörgås med klippta naglar —
mot skäver 1327; flyga över öppen säng — sjukdom 1349.;
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fä var på kakbitar - mot bölder 1366; få avfallet hår svagsint 1392; fogelbegravning 124; fogelhack (lyte) - frukt
vari fogel hackat 1174, 1347; andar i fogelskepnader 598.
folkfäster vid källor (midsommar) 919.
Fosie s:n (Oxie h.): bonde i sällskap med troll 159-161.
fosterfördrivning straffas (spöken) 515.
fot: ond fot 17, 1510; sjuk rör f. - livstecken 51; fot framom husbondeväldet 1119.
Fotevik (Skytts h.): krigshär visar sig 829.
fradga av hingst - svagsint 907.
frambindningsknutar brukas till bjäru 1003.
på fredag klippas naglar - mot tandvärk 1395.
Fredshög (Skytts h.): danskar få mat, ta yxa 814.
Frenninge s:n (Färs h.), se Skumparp.
Fridhem (Gottl.): skatt funnen - lärarinnorna 830.
frieri under själaringning 879, 880; till änka, medan man står
lik - ja 881; skärva av sleven julafton - aldrig ja 1108.
fru Alman i Liatorp: 10, 11, 15, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 37, 38,
51, 55, 62-65, 72, 200, 216, 249, 312, 359, 360, 368, 370,
392, 451, 455, 456, 487, 488, 500, 585, 674, 741-744, 824826, 911, 1000, 1027-1031, 1036, 1039-1041, 1071, 1073,
1074, 1078, 1095, 1107, 1111-1114, 1117, 1261, 1306, 1350,
1375, 1491, 1507.
frimurare 1065, 1066; mana spöken 542; frimureriet stiftas av
skräddare som varit i Blåkulla 980.
Frisagården (Vemmenh. h.): igänmurad dörr - det knackar 831.
friskytt 1416-1419; går igän 675; Skytten i Ålem 804.
fritänkare får se hin 1047.
frossan (botemedel) 1370-1374; gudmoder trampar barnet på
tröskeln 1280.
Frosta här., se Skåne.
frostskador förebyggas med kallt vatten över barn 1208.
fru på Trollenäs bärgtagen 237; med svart slöja (syn) 574;
fru Gyllenskepp (död) ligger i vatten - ber om jälp 692;
fru Lundström skållar padda - jordvätte 303; fru Olsson
skadar vätte 298; fru Z. spökar 606, visar sig för student 607.
Fru Alstad s:n (Skytts h.): osynlig kamrat på åkdon 564; pojke
hoppar, vill nappa luvan (otyg) 579.
Fruehäll (Sk.): höna vaktar skatt 732.
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frukt vari foglar hackat — fogelhack 1174; frukttjuvar — falskt
spöke 586.
fruktsam, se havande.
fråssare — moder äter 1. dricker med barn vid bröstet 1227.
fräknar (lyte) av kalkon- ock vipägg 1139, 1309.
Frälsarens bild på remnad sten 489; skjutes på för att bli
friskytt 1418.
främmande kommer — katt tvättar sig 10.
FröjeI (Gottl.): häxa skapar bjäru 1005.
Fuglevik (Sk.): död havande får barnkläder, betalar 710.
Fuglie s:n (Skytts h.): trollens skorsten 194.
fulvärk botas med läsning 964, 965.
fyra: gå kors över f. vägar, hämta f. grässtrån från f. väderstreck — drömma om tillkommande 1093:
vid fyrtio år lytesfri 1277; 40 morgnar gapar modern över
födelsemärke 1310.
fyrväppling hindrar vända syn 912; ger makt över häxor 981.
får: barn hälften lam hälften människa 502; får få nattvardsoblater — gengångare. 1026; blodpölsa i fårs ändtarm —
förstoppning (lyte) 1143; fårbogar som fiol ock stråke 394;
fårgödsel — aprilsnö 1480; fårskötsel 1446, 1447.
fåror öppna, när barn avvänjes — stupar 1264.
i fähuset offras öl ock brännvin julafton 866.
fålla tänder — kastas i elden 1269.
fällkniv uppslagen — missbildad mun (lyte) 1152; kastas i förväg vid såning 1482.
fältprosten Gummerus 790-793.
fältväbel Nicander fraktar Tok-Pälle till dårhuset 498; möter
pyssling som räcker trädtopparna 575.
fäm »pet» mot getingar 98.
fänrik skjuten i krig — varsel 62.
färd dålig, om man vänder 1078.
Färlövs s:n, se Skåne.
Färs här., se Skåne.
fästefolk: generalerna på Hyby ock fröknarna på Klågerup 838;
fästman död — varsel 62; spökar 585.
födelsedag vilken veckodag (se övernaturliga ting) 535; födelsedagsrägn — sorg 19.
födelsemärke: orsaker 1140-1142; botemedel 1310-1312.
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föl = näcken 372; pigor krypa nakna genom fula= — maror 765.
ej följa varandra till graven — Nymans spådom 1025.
fönster öppnas vid svår dödskamp 1408; den onde drives genom
sylhål i fönsterblyet 497.
förargelse — skator skratta 20, 21; knappnålar tas upp på
måndag 1070; nyckelknippa på bordet 1072; jfr förtret;
förargelseblomma = galium verum 96.
förbannar maten — trollen ta den 227; förbannelse över jätten
Gelles gård 206.
förbund med nisse 469; med den onde att ej få barn 511, 512;
med osynliga — gengångare 667; med hin — spökeri 679;
med d:o — svartkonstbok 860; med hin — samma sill i
trätton år 992; d:o — mjölkhäxa 1010.
förebud 5-31; förebud ock varsel 1-72; barn 1. moder
nyser först 1218.
förgjorda åkertegar 1475; jfr häxeri.
förkläde: två förkläden — magskäver 1167; gäss få gå över
köksförkläde — hemkära 1471.
mot förkylning — kristningskläderna på dörrens yttersida 1236.
Förkärla s:n, se Blek.
förlåtelse: gast vill ha f. 665; f. för Påte 800.
förlösning hindras genom padda 307; grevinnan jälper padda
310; styckevis — barnskrik om nätterna 695; på kyrkogården 706-711; flik av mässkjorta jälper 711; två otidiga
djur skiljas — jälper vid f. 1188.
först se brudgummen — husbondeväldet 1117, 1118.
förstoppning (lyte) — blodkorv av fårs ändtarm 1143.
förståndet förloras (lyte) — fradga från hingstmun 907; foglar
få avfallet hår 1392.
försvär sig: flicka för att ej få barn 511,
förtret om man nyser 15; när kläderna vränga sig 29; av hyllemoran, om träd hugges 85.
förtrollade prinsessor — paddor 302.
förtryckt barn — någon kör förbi gudmodern 1241.
förvandling till varg — lappkvinnas konster 1059.
förvillad av skogsfrun 318, 320, 321; av självspilling 651; av
spånekäringar 668, 669.
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föräldrar ringas i graven med grytkrokar o. d. 1272; sjunka,
om barn snurrar omkring stol 1273; skjutas i graven, när
barn gå baklänges 1274.

G., kammarjunkare (Bjällerup) — spöke 821, 822.
gagnsvirke = virke till husgeråd ock redskap 260.
galgbacke — lantmätare spökar 673.
gallum verum vållar förargelse 96.
Gamlagumpa ock Barfota 849-851.
»gamle härr Nils» — Röcklavisan 248; »gamla grevinnan» på
Torsjö river tornet 851; gammalt linne till första skjortan
1211; g. som Metusalem 257; g. får visdomständer — dödsbud 55.
Gamle skans (Karlshamn): fru Gyllenskepp (död) ligger i vatten,
ber om jälp 692; blossande gast 727.
gapa över födelsemärke (botemedel) 1310.
Garda (Gottl.): mur kring kyrkogården rives — skatt 753.
garnhaspla — haspelskäver 1171 (jfr ullgarn); garnhärvor redas
— blåsa på svala 1507.
garvare Lengqvist — spökerier 587; garvaregesäll manar onda
andar över Lengqvist 587; tomte ser till garveri 467.
gastar 514-523, 592-123; gasten Store Ture 199; gast möter
på vägen 543; skriker ock blossar — manas 1044; gastakramning botas 1375; jfr gengångare.
gelskeri: rå 402; bjära 1002, 1005; mot geiskerier — aska i
badvatten 1221; jfr häxeri ock trolldom.
jätten Gelles gård förbannad 206.
Gemla leksaksfabrik (Smål.) 825.
Genarps s:n, se Skåne.
generalerna på Hyby ock fröknarna på Klågerup 838.
gengångare 514-523, 592-723; Påte i Dalby 800; Ingegärd
vid Steneby 846; Engeltoftas ägare 828; kung Ingel 840;
visa sig för »gamla grevinnan» 851; mjölkhäxa 1010; oroa
prosten Å. 1033; prästfrun i Lister 1050; Otte Grans hustru
1066; ses av den som är född på torsdag 1203.
geografi (ortsägner) 819-856.
Gessie s:n (Oxie h.): Urnamossevären 558; G. präst ej oäven i
svartkonst 1016, fäster rövare 1022.
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gesäll ock student ovänner (varsel) 63.
getbjörk skyddar mot troll o. häxeri 81.
getingar fredliga 98.
gifte hindras (lyte) — visp slickas 1144; giftermål 10911121.
gille: trollens julafton i kvarn 198; i Skräve kvarn 199; i
Hammars hög 213; dans med trollen 235.
Ginhammarsbacken (Uppl.): Rasbo kyrkas ursprungliga plats 531.
Gislövs fiskeläge (Skytts h.): otur med kalvar 162; trollens föda
163; havsman flyter iland 405; offer för gott fiske 420; havsfolket vill ta pojke 438; blodpölsa (lyte) — uppskuren grästorv 1311; paddor i brännvinspannan 1506.
Gislöv (Järr. h.): ritt på bäckhästen 376; varg tar kvinna 785.
»Giv mig en bentand» etc. 1269.
Gladsax s:n (Järn b.): stenblock — jättekast 171; Gladsaxbacken älvaspel 397; jfr Skåne.
glafsen = saxen (mot troll) 274.
glas ock porslin kastas efter kyrktagen kvinna 1198; grannas,
går sönder 1275.
Glemmipge s:n (Ingelst. h.): självspilling dansar med Mårten 654.
Glimminge (Järr. b.): hin bjuder på möljebröd 499; G. Stenhus
— jätten 832-836; barnflicka Mixar 975; G. Stjärna —
jättekast 833.
gloria kring ljuset julnatten 484.
gloso: möter årsgångare, får offer 545; möter min far 546;
barn mördat 642; Amen Amensen möter 1048.
gluffesuggan = gloson 545.
glupskt barn — gudmodern äter kål ur sked 1252.
glädjetrådar bindas kring rågstrån 27.
glödande järnstång — skattgrävare 747; jfr pängar.
glömma: gudmoder glömmer ngt i kyrkan — barn får dåligt
minne 1245.
gnidsten i likkista 713; g. ock sax, när gäss matas 1467.
»goanissen» vill ta städja 468.
»God morgon, du heliga Guds tämpel» etc. 525.
»God morgon, hela mig» etc. 1336.
»God morgon, plikten fuller» etc. 1421.
Gohult (Smål.): tomtar spinna 456; fästman som spöke 585.
Goligat manar spöken 1056.
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golvsanden sopas över tröskeln — sopskäver 1160.
gosse: silver till ellekors av mödrar med gosse som förstfödd

400; g. eller flicka — höger 1. vänster fot först 1242;
lägges på särk 1206; g. i högsätet, karl för sin hatt 1231;
döpes först — annars mes 1243; säx gossar efter varandra
— pris av kungen 1276.
Gottland: 1, 21, 40, 56, 74, 209, 276, 277, 279, 287, 290, 302,
318, 374, 402, 492, 505, 583, 682, 705, 712, 716, 720, 729,
830, 865, 869, 870, 1002-1006, 1009, 1033, 1076, 1079,
1081, 1090, 1155, 1221, 1256, 1257, 1376, 1393, 1494, 1499.
Vamlingbo s:n: 278.
Bro s:n: 283, 504, 1415.
Visby 471.
Garda s:n: 753.
Västerhäjde s:n: 326, 830 FridKlintehamn: 325, 1002.
hem.
Fröjd s:n: 1005, 1110 Solvapen 492.
Gottlands
bärga.
svag
för
sitt
yttre,
tvistar
med
björken
80; grangren som
gran
skavit mot annan — knarrträ 1383; granviska utanför trappan
antändes 1060.
Gran åker över Rasbo kyrka 1046.
Grans hustru gengångare 1066.
Granboda (Uppl.): Anton Gran åker över Rasbo kyrka 1046.
granna glas 1. porslin — går sönder 1275.
granne: jord tas från grannens åker — bättre skörd 1486.
gravar redas av små barn — dödsbud 38; jord från tre gravar
— god gröda 694; grav sjunker — fallandesot (lyte) 1137;
gå kring föräldrars grav ock kring kyrkan mot fallandesot 1306; gravhögar vid Simrishamn 845; moder på gravkulle — trögt ock liknöjt sinne (lyte) 1183; gravskäver —
moder ser i öppen grav 1169; gravsör — mördade barn 642;
gravsör — barnamörderskor 643.
Grebybärg (Öl.): guldvagn dras upp av mjölkfödda tvillingkalvar 754.
Grenome (Uppl.): >svår karl», över Rasbo kyrka 1046.
grepar ute — för påskkäringar 987.
V. Grevie s:n (Bjäre h.): Vattelavären 559.
grevinnan på Trolleholm — barnsöl hos padda 310.
grind behängd med silverkedjor 760.
grinmin — vinden vänder sig 1. klockan slår 1084.
gris = hin onde 497; g. i mäskkaret — brännvin 1505.
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grissla vid Blåkullafärder 979, 980.
groda: krok — tycke 884; i myrstack — kärlek 885; grodor
ock paddor ha varit människor 301; grodben — kärlek 887.
grusgrav: padda blir silverbägare 756.
grymhet mot gosse i trädgård 827.
grytkrokar: ringa med g. — föräldrar i graven 1272; grytskäver -- upp- ock nedvänd gryta 1163; moder äter med
grytslev — barn dräglar (lyte) 1132; moder slickar — d:o
1134; d:o mot drägling 1292.
grå, so (spöke), när bonden kommer hem 561.
gråbrodd = gråbön skyddar mot trössale 537, 538.
Grålla, trollens i Husbärget get 175.
Grålusa församling 819.
Gråmanstorps s:n (N. Åsbo h.), se Rösa ock Ugglarp.
gråt (lyte): orsak 1145, botemedel 1313.
gräl — spotta 1071.
gräshoppa — vårtor 1399, 1400; grässkörd lockas fram 1490;
grässtrån vid korsväg — dröm om tillkommande 1093;
barn sover på grästorva — födelsemärke bort 1311; drages
under grästorva — allmän svaghet 1334.
Gräve s:n (När.): skogsrå 319.
gröda: god — jord från tre gravar 694.
Grödstorp (Järr. h.): troll ta öl 226.
grön uttömning — synålar i blöja 1314.
Grönberg (prost): hustru spökar, manas ner 661.
Grönby (Vemmenh. h.): nedgrävda skatter 735.
grönsiska sjunger ej — dödsbud 131.
grönskande stav — salig 510.
grötfat i ryggen — spökeri 551; grötgrytan skrapas julafton
— inga skovor, döden 1108.
gubbe i ek (otyg) 824, 826.
»Gud bevara mig nådeligen» etc. 961.
»Gud morre (snorre?) ock röden» etc. 965.
»Gud ske lov, att jag fick mat» 262.
»Gud välsigne Guds ord!» 472.
»Gud välsigne Guds gåvor» 1495.
Guds namn mot otyg 561; Guds nåd förvärkad — kärlekskonster 887; Guds ord 472-481; gudfruktigt sinnelag
hos barn — bibel, bön, psalm 1230.
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gudmoder 1238-1246, 1248, 1250-1252; trampar barn mot
lyte 1280.
gul sten i solsvärtas mage väcker kärlek (o. tvärtom) 888; gult
silke 1. kam på matbordet - gulsot 1146; gul mossa från norra
husväggen mot d:o 1315; gult garn (ull, silke) mot bleksot
1287, 1315; gulsot av nio slag 1315; botemedel 1316, 1328,
1376, 1377; gulsparv vållar sjukdom 1378.
guldhäst begraven 761; guldkänning = snok 109; guldvagn
dras upp av två mjölkfödda tvillingkalvar 754.
Gullåkra (Bara h.) nära Lund: Hothej kör mellan Lund ock G. 655.
gumma = troll som flyr åskan 269, 276.
Gumman från Öland: 329, 452, 454, 514, 624, 685, 686, 694, 754,
764, 920, 1094, 1421.
Gumman på Skanörs ljung: 12, 14, 17, 25, 34, 41, 47, 48, 53, 85,
86, 100, 106, 114, 135-137, 139, 140-142, 145, 186-190,
204, 206, 213, 366, 373, 375, 384-390, 400, 403-406, 408,
410, 414, 417, 419, 420, 425, 426, 434, 435, 438, 441, 442,
468, 469, 494, 506, 519, 537, 538, 541, 557-560, 564, 565,
571-573, 576, 578, 579, 608, 614-617, 619, 622, 623,
628, 632, 650-652, 656, 661, 668-671, 684, 723, 821, 822,
829, 871, 876, 917, 969, 981, 982, 989-991, 1001, 1007,
1011, 1023, 1034, 1037, 1045, 1068, 1188, 1267, 1362, 1422,
1425, 1430, 1435, 1436, 1440, 1444, 1446, 1447, 1449, 1461,
1462, 1467, 1471, 1472, 1477, 1481, 1482, 1489, 1493, 1506,
1508-1512.
Gummeru.s i Högby (Öl.) 790-793.
Gustav III ock Cederkrans 788.
Gustavs sai, se Skåne.
Gustavsbärg (Blek.): näckrosor i gravkransar 363.
Gyja, troll på Skanörs Ljung 189, 190, 213.
Gylle s:n (Skytts h.) - Trelleborg: trollen dansa i hög 235; sill =
»ellen» 390; brudfärd möter (syn) 566.
Gyllenskepp (fru) ligger i vatten vill ha jälp 692.
Gyllensvan, klok 1036.
gårdsrå fodrar, mokar, skor hästarna 459.
gås = troll som flyr åskan 277; har stulit garnnystan, mister
ögat 877; slaktas, vinge brytes - enarmat barn 1155; krävskinnet mot gulsot 1315; gåsatös bärgtagen i Simlinge 234;
101140 Sv. landsm. VIII. 3.

30

470

WIGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII. 3

gåsskötsel 1466-1472; gåsunge — solbränd hy 1333; gåsungar genom sele 1. byxor — mot kråka 1449, 1471.
gåva — vit fläck på lillfinger 28.
gädda har kastad ring i sig 825.
Gärds här., se Skåne.
Gärdslösa s:n (Öl.), se Störlinge.
gäspa: barn gäspar — korstecken 1237.
gästgivares hustru mördad — spökeri 631; upptäcker mördat
barn 635; gästgivaremor i Klörup häxa 981; gästrum upptaget av troll 197, 200; med spöke 552.
första gödsellasset tigande, m. vantar 1476.
Göinge här., se Skåne.
göken från olika väderstreck 7; gal — dödsfall 40; gal på bar
kvist — många skökor 126; hans föda, blir hök 128; härma
honom ej — blöder 129; g. gal — tre önskningar 1090;
famna trädstam — jälp i barnsnöd 1187.
gömma mat till i morgon 331, 499; moder gömmer i barmen
— tjuvaktigt barn (lyte) 1180.
St. Göran kämpar med draken 594.
hackspett: röd sten i magen — mot trollfolk 888; gul sten i

d:o — kärlek 888.
Hagiösa by (Skytts h.): hav, kvinna ijälriven av varulv 782-784.
hagtorn att röka med mot trolltyg 1355.
Halland: Varbärg 976.
Hallebäcksmöllan (Skytts h.): mjölnaren hos trollen i Albäckshögen 187.
Hallin, dräng hos Gummerus 791.
halmkors midsommarafton 867; halmkärve — resa från Tyskland 978; h. får badvatten — vackert hår 1254, 1255; halmstrån att hugga bort knarren 1381, 1382; h. i kors 1473.
halshuggen: Holger på Häckebärga 794; h. tupps blod mot fallandesot 1302; d:o människas mot d:o 1304; halshugger
höna — vinner ej rättegång 1465; halshuggningar visa sig
vid Steglarebackarna 571.
Hamhög (Sk.): trollen ta öl 222.
Hammars hög (Skytts h.) 187, på guldstöttor 213.
hatt gömmes — pänninggåva till barn 1219.
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St. Hammars s:n (Skytts h.) 829.
Hammenhög s:n (Ingelst. h.): troll som fjärde jul 160.
»Han steg själv ned från himmelen» etc. 959.
handduk ock tefat — tillkommande ses 1094; samma h. —

kärlek 1107.
handel med hälvetet 510.
handen på tunntappen (Bastians piga) 1017; handpåläggning
mot sjukdom 1042, 1045.
hane gal för gengångare 621, 623, 654, 725; skyddar skatt

734; vit hane skäres i kammen — stulet kommer tillbaka 876; h. i likkista 1013. Jfr tupp.
Hanehög (Sk.): troll 159.
Hanna, Nils-Pärskans barn 60.
Hanna i Rabbegården 214; Hannas lycka under Vegeholm 214.
Hanna Sven-Pärs: vävsked undansnillad — spöked 701.
St. Hans-afton, se midsommar.
Hans Ek hör rå i stallet 460.
Hans Eriksson: pigan hämtar Påte ur graven 800; släkten har
Påtes värja 801.
Hans Svensson: förgiftad hustru spökar 648.
Hanö sten vid Trelleborg 24.
»Har du sett mitt» etc. 627.
»Har jag förolämpat någon» etc. 92.
Harald ock Olof tävla om Norge 810.
Haraldsbackar vid Skanör stå i ljus låga 625.
Hardemo kyrka (När.) — gulmålad likkista 567.
hare ---= troll som flyr åskan 276; Dalby hare — »skit» 563; harar
vid Flodegraven (spöke) 625; Pål Skytts harjakt 1417; jakt på
h. 1419; harmynthet (lyte) 1147; harskår (lyte) 1147, 1317.
Harjagers här., se Skåne.
Harrisen (mellan V. Alstad ock Månstorp): vilse — fru med
slöja 574.
harv: näcken drager h. 377; bäckhästen d:o 379; harva kring
stenrör 798.
haspelskäver — linskäver från garnhasplan 1171.
hassel visar metaller 1411; hasselkvistar skydda grödan 1474;
hasseltelningar till trollspön 878.
Hassle-Bösarps kyrka (Vemh. h.) bygges av Barfota 849.
hat — vit fläck på tumnagel 28.

472

WIGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII. 3

havande kvinna råkar ut för varg 152; h. padda 303; d:o — tråd

kring hänne 307; h. kvinnor få barnkläder i likkistan 706710; död förlöses på kyrkogården 711; ijälriven av varulv
782-784 (jfr 780, 781); h. gudmoder — barn dör 1238;
havandeskapet 1124-1189.
Havgård (gård i Vemh. h.): nedgrävda skatter i slott 735.
havrehalm i brudsäng — rött hår 1123.
havsboskap på Viks fiskeläge 412; havsfrun 407-440, hännes
barn 411; havsko 413, 415; havsmannen 403-406; h. fiskar
364; hav sr å 402-440; havsskäver botas med havstång 1324.
Hedda (Lasse-Johannes'): jordbänken över skatt med drake 739;
Heddas mor — halmkors m. m. midsommarafton 867.
Hedda-Majas pojke hör barnskrik 554.
»heden» hustru hotas av trollen 249; räddar sjungaren för gast
619; bärgtages 237, 238; hednagudar 350-358; hednisk
dernonologi 154-471.
»Hela mig denna gästen» etc. 1336.
Heliga foglar (stork, häger) 130.
Hellgrenskans kusin bärgtagen 232.
Hellgrenskans berätt.: 331, 465, 629, 662, 666, 755, 1008, 1048
—1050.
»Helt i kväll, men» etc. 980.
hemkära gäss — gå över förkläde 1472.
hettar på högra (vänstra) örat — gott (ont) säges om en 72.
Hidans bärg (i läsning) 955.
dr Hildebrand om Gummerus 790-793; om Lass-Ärlans 796-799.
himlen blir öppen över den döende 1408; himlabrev 474, 475;
himmelsskäver — se himmeln under likkista 1164; 1279.
Flimmelsbjär (Blek.) — karl bärgtagen 244.
Hin onde, se djävulen 495-500; h. ock hälvetet målade 496; tar
menedare 506; som svart hund 598; förbund med h. 679,
992; visas för fritänkare 1047.
hingst skyddar mot tyale 540; hans fradga berövar förståndet 907.
Hintsebärget i Karlshamn: vättar förolämpade — offer 297;
padda 311.
mot hissning — barn på hylla 1205.
historia ock geografi 786-856; historiska sägner 810-818.
»Hit skall du, fördömde» etc. 950.
Hjort kräver en död på brännvin 618.
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Hoby s:n (Blek.): man bärgtagen 241, 242, 244; mara jämrar
sig, när hon far ur kroppen 768.
Hoffmansbygd (Asarums s:n): flicka offras — päst 837.
Holger på Häckebärga 794, 795.
Holofernes ock Judit 1066.
»Hon blir grannare i morgon» etc. 1275.
hoppa: spöke (pojke) hoppar efter luvan 579; jämfota över
rännil — giftermål 1110.
horas möte bra 8; horskäver — ogift kvinnas hårbena 1166;
1279.
Horns kungsladugård (Öl.): Gummerus (oxar) 790.
Horshult (Virestads s:n): Jöns Jönsson (Röckla-visan) 248.
hosor i likkista 1013.
Hothej kör genom Lunds gator 655.
Hov (Uppl.): kyrkoklocka i bäcken 534.
hudar: moder trampar — sårnader (lyte) 1341; hudflikar —
mot sårnader (lyte) 1341; barn hudlösa — rinnande vatten
etc. 1339; hudutslag — förolämpat hyll 88.
Huddinge s:n (Södml.): kör av änglar 491.
»Hugg mig ej, ty jag blöder» 76.
»Hugg ej min syster björken» etc. 76.
»Hugg min stam» etc. 80.
hugger ved — den tillkommande 1104; hugga bort knarr 1380
—1382.
huggorms järtblod mot fallandesot 1297; h. kryper över barn
— mot skäver 1330.
Hultamosa = hälvete 667, 725.
humla på fartyg = skeppsrå? 442. 443.
hund möter — olycka 8; hundar tjuta — eldsvåda 1. dödsfall 41;
längsåt tilja — dödsfall 42; h. löses julafton — dödsbud
44; = troll som flyr åskan 276; svart h. = nisse 469; h. =
hin onde 497, 598; = död broder (menedare) 517; bär osalig man 520; h. med eld i gapet 521; hundar se spöken
536; lågar ur hundens hals 562; svarta h. = osaliga andar
598; h:ar skälla — se spöke 608; röda h. dragas om kedja
(spöke) 673; = spökande inspektorer ock ladufogdar 676; h.
vaktar skatt i källaren 733; = varulv (man från kanonslup)
779; h:ar riva ijäl varulvar 780; spöka på Torsjö 851; barn rör
first h. — gott läkekött 1217; äta med h. — mot matleda 1319;
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h. nedgräves levande 1438; hundturken hos Malmököpmän
1065; blinda hundvalpar — blindhet (lyte) 1127.
hungersnöd förutsäges av kreatur 485.
hus ändras — spökeri 700; »ett hus fullt med mat» 1260; husbondeväldet — se brudgum först 1117, 1118; böja rygg
1120; söka upp vigselringen 1120.
Husbärget vid Bromäla (Blek.): troll, skatter 174-176.
husdjuren 1425-1472 (jfr djur 98-153); låsningar mot sjukdom 921 — 935; få svindel — kringgärning skärtorsdag 1509.
hushållerskan på Bjällerup — spökeri 822.
hushållsråd 1410-1512.
hustru i Asarum bärgtagen 230; d:o å Söderslätt 233; d:o i
Högamo 243; Röckla-visan 248, 249; ute för »ellen» 386; bedrages av havsmannen 433; mördad (spöken) 631, 632, 648;
anfäktas av sin döde man 662.
huvud: sjuk rör h. — dödstecken 51; moder äter h. — huvudvärk 1148; huvudboken i Blåkulla 980; huvudgärd mot
norr — långt liv 1364; huvudlös jätte 157, h. gast 595, 572,
573, 633; hönsen äta i huvudlag till sele, mot höken 1451;
titta genom huvudstol -- mot häxeri 1055; högfärdiga
huvudtoppar ock brokiga band 474.
doktor T. Hvass: 846.
hy ren — vitt ägg o. röd lapp i badvattnet 1209; månen får
lysa på barnet, mot solbränna 1216; solbränd — gåsunge 1333.
Hyby s:n (Bara h.): okristet barn gråter 525; begraven fru kommer
hem 608; spökar, manas ner 661; två generaler ock fröknarna
på Klågerup 838; skatt i altaret 839.
Hyggebaekar (Sk.): troll 181-182.
hyll (= fläder) blåser sjukdom på folk — får offer 73, 84; vållar
hylleskåll 86; vållar hudutslag — mjölk offras 88; formel
till h. 90; vållar sjukdom 92; mjölk offras 311; hylleblommor
få ej plockas utan lov 92, 94; hyllebuskar nedhuggas 91;
få ej huggas utan lov 94; mot sår ock hudlöshet 1339;
hyllefrun får offer 87, 89; hyllekvinnan vållar hylleskåll
93; hyllemoran gör förtret, hännes klädsel 85; hylleskåll:
orsak ock bot 86, 88, 93; hylleträd bör ej huggas 85.
på hylla lägges barn mot svindel ock hissnande 1205.
»Hylle, hylle, ge mig ditt» etc. 90.
»Hyllefar ock hyllemor» etc. 94.
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»Hyllefroa måtte hålla till godo» etc. 87.
Hyllie s:n, se Skåne.
hyvelspånor faddergåva 305.
Håkan Petersson

i Rödeby 940.
huggare
196.
Håken
hål i fönsterbly — den onde igenom 497.
hår (avkammat) — vigsel vid elden 904, d:o vid källa eller träd
905; flickas hår vackert — dopvatten offras åt halmkärve
1254, 1255; h. offras åt elden 1352, 1353; h. går av — smör
ock mjölk på samma gång 1379; brännes mot »onda ben»
1387; d:o — mister annars förståndet 1392; hårbena synes
— horskäver 1166; härskäver -- modern barhuvad 1165.
Håslöv s:n (Skytts h.): Bastian svartkonstnär 1016-1020.
Häckebä,rga (Bara h.): härr Holger 794, 795.
hägern helig 130; hägerfett = stryk 130; på fiskkrokar 1423.
hälgon ock änglar 490-494.
Hällaryds s:n (Blek.): näcken har barn med kvinna 383; jämmerliga skrik i kyrkan 581.
Hällebärg (V. Göinge): trollen ta mat 228.
hälsa ock sjukdom 1349--1406; hälsa prisas — spotta 1085.
hälsar på kyrkan 525.
Hälsingborg: Bille går igän 676; danskarna få livsmedel under
kriget 815; byggmästarens pojke fick värk i benen (häxeri)
993; läsning mot blodflöde 932; 1465.
Hälsingland: 1371, 1372.
hälvetet ock djävulen 495-500; Pål Stöde portvakt, köper ved
till h. 510; Holger ock hans fru i h. 795; = Hultamosa 667,
725; hälvetet i läsningar 924, 951, 961, 962, 967.
hängd kvinna går igän 652; h. missdådare hämtas av piga 627.
»Här har du ditt barn» etc. 1345.
»Här har hyllefroa något att» etc. 87.
»Här skall du stå» etc. 953.
härma ej göken 129.
Härnösand: mördad arbetskarl — går igän 633; lik flyttas —
spökeri 691; lapp får blodvite — maktlös 1060; hästar
dödas av sockenlapp 1061; barn värkbrutna — lappflickas
konster 1062; fru F. levande under isen 1407.
härre = näcken 392.
»Härren välsigne oss» etc. 962.
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Härrestad se Östra H.
Härrestad här., se Skåne.
Hässlebyån (När.) — näcken diar barn 361.
Hässleholm (V. Göinge h.): självspilling spökar 653.
häst hindrar vid skattgrävniug 738; = bäckahästen 373, 374;
havsfruns h. 412; hästar ryktas av rå 460; skos av gårdsrå 459;
hästar vägra gå fram 521; se spöken 536; vid ättehög, tas
hem 556; hästar -- friskytt 675; = död moder, besöker sitt
barn 705; hästar ridas av mara 771, 773, d:o av marulven 772;
skyddas mot maran med flinta 774; ställa (häst) 953, 954;
hästar skena (häxeri) 973; vilja ej dra häxans likvagn 1011;
förhäxas 1037, 1038; häst ock husbonde pinas (kunna ej dö)
1052; hästar stå i stad, skena 1054; få andras lass 1055; dödas
av lapp 1061; moder dricker med häst — barn dräglar 1134;
barn rör först häst — ädelt sinne ock tur med hästar 1217;
vatten ur hästmun mot kikhosta 1318; häst har tumlat —
sjukdom 1351; badas påskdagsmorgon 1445; hästfot har
skogsnyvan 316, 334; genom hästsele släppas gåsungar —
mot kråka 1449, d:o mot räven 1472.
Hästveda s:n (Ö. Göinge h.): Nils-Pärska släkten 58.
häxor 969.-1013; Brambo-Kittan 621; viga människor vid al 906;
h. ock trollkarlar kasta ut trolltyg 914; häxor avhållas genom
kors över stalldörren 918; häxan i Endor 1066; stål i gåsreden
mot häxor 1472; häxor i brännvinspanna 1506; häxeri
ock kloka 857-1066; mot häxeri rökas med älvnäver 1354;
mot d:o eld i dun, hår o. cl. 1430; mjölk skyddas med stål I.
svavel 1499; väv skyddas 1511, 1512.
högaffel — julbent (lyte) 1149.
Högamo (Blek.): hustru bärgtagen 243.
Höganäs bruksförs. (Sk.): läsning mot blodflöde 931.
Högby s:n (Öl.): Gummerus 790-793.
höger hand 1. fot (klåda) — träffar den man vill 11; högra
örat hettar — gott säges om en 72; h. julspåret — gasten
i vänstra 615; h. sidan av vägen åt gastar 718; h. fot först
— nästa barn gosse 1242; tråd kring högra benet mot dödmansmod 1367; h. fot mot vägg — höna på ägg 1452.
högfård i kläder (himlabrev) 474.
högt bäres barn — kommer högt i världen 1244.
högtidskvällar — mat åt tomtenissar 452.
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mot höken: brynsten inom kakelugnsluckan 1450, hönsen äta i
huvudlag till hästsele 1451.
Hököping s:n (Oxie h.): jätteben ock paddor (skatt?) 757.
hölass drages av råttor 1306.
hölj över råmjölken 1498.
Höllviken vid Skanör - havsfru 410.
höna - otur 9; gal - lik 43; kokas med hull o. hår - bortbyting 267; hindrar att ta upp kyrkklocka 534; bevakar
skatt 730-732, 739; hönas krävskinn mot gulsot 1315; höns
vid kvarndammen - »klok» mjölnare 1051; sitta - vaggan
tas in 1228; huvudlöst - fallandesot 1300; slaktas - fallandesot 1307; hönskött - knottrig hud (lyte) 1150; hönsskötsel
1450-1465.
Hönsgummans berätt.: 4, 32, 43, 44, 54, 61, 67-70, 73, 77, 83,
84, 89-91, 130, 147, 150, 151, 159-161, 211, 236, 262,
275, 281, 294, 371, 461, 466, 484, 495, 517, 580, 604, 609,
610, 613, 618, 620, 626, 631, 635, 638, 644, 653, 654, 657,
660, 667, 672, 677-680, 688, 690, 695-698, 725, 726, 747,
748, 774, 831, 841, 847, 849-851, 855, 866, 879, 1013, 10241026, 1032, 1035, 1069, 1077, 1108, 1130, 1159, 1160, 1195,
1220, 1260, 1307, 1308, 1311, 1324, 1336, 1363, 1365, 1366,
1369, 1377, 1378, 1385, 1397, 1398, 1423, 1424, 1433, 1445,
1452, 1468-1470, 1476, 1478, 1479, 1500, 1505.
hösning (sjukdom) - linnet vecklas om juvret 1432.
igelkott spöke 658.
Immelen (Sk.): troll 191, 192.
Ingegärd förförd, förgör sig ock barn 846; »Ingegärds kammare»

846.
kung Ingel, Ingeletads bys ock härads namn 840.
Ingelstads här. ock s:n, se Skåne.
Ingelstorp (Ing. h.): bondson klok - orgelspel 1035.
Ingemansson mot överuppsyningsman R. 678.
Ingrid visar sig i dröm för Nils-Pärskan 59.
ingärning 1492-1512.
»Inkom domen i dejom» etc. 479.
inmurad abbedissa 855.
insekter 98-106.
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Inspektoren på Spannarp i förbund med hin, går igän 679;

grymma inspektorer gå igän 676.
under isen levande 1407; avvänja barn vid is - ingen sångröst 1263.
isopsbuskar ha kräftan 1384.
Israelibaoken vid Övedskloster (Sk.): troll Israelifrun 179, 180.
Israels barn (i läsning) 942.
isterhinna mot vårtor 1401.
»I Virestad socken i Kronobärgs län» etc. 248.
Ivösjön (Sk.): slott sjunket, skatter 759.
»Jag botar dig för frossan» etc. 1280.
»Jag botar mitt barn» etc. 1321, 1325.
»Jag ger dig för modstuli» etc. 945.
»Jag gör det hälga korstecknet» etc. 477.
»Jag har litet till en» etc. 709.
»Ja hugger å ja hugger» etc. 1381.
»Ja hugger dej» etc. 1382.
»Jag hälsar dig, Mars» etc. 1097.
»Jag lånar en sten» etc. 1290.
»Jag manner dig, eld» etc. 937.
»Jag lägger (mig) i vår Härres» etc. 476.
»Jag läskar din rot» etc. 93.
»Jag mötte tre syskon» etc. 943.
»Jag samlar in jäst» etc. 1492.
»Jag ser, att du går» etc. 944.
»Jag ska ge dig lite att dricka» etc. 89.
»Jag skall på den natten» etc. 951.
»Jag skjuter dig till döds» etc. 951.
»Jag skulle be om vatten» etc. 440.
»Jag ställer denna blod» etc. 928.
»Jag ställer dig, lilla trilla» etc. 927.
»Jag stämmer blod på N. N. etc. 934, 935.
»Jag sår bort frossan» etc. 1370.
»Jag sätter min fot emot» etc. 1452.
»Jag trampar dig för horskäver» etc. 1279.
»Ja täljer å ja täljer» etc. 1390.
»Jag vill inte vara döpt» etc. 951.
»Jag äter kål av en sked» etc. 1252.
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jakt ock Ilske 1416-1424; Odens jakt 350-357; jaktbössor

skyddas mot trolldom genom flygrönn 913.
Jan skjuter skogsnyvans jort 329.
Jens, trollgubbe 1038.
Jerusalems skomakare 493, 494.
Jesu namn i Blåkulla 980; förjagar djävlar 1031; i läsning 926, 932,

951, 953, 963, 964; i J. namn läggas gäss 1472; jfr Kristus.
»Jesus Kristus gick sig» etc. 964.
»Joas himmel» i läsning 942, 953.
Johan Johnssons ha Påtes värja 801.
Johanna Ringberg: de dödas julotta 486.
Johanna (mor) ser sin tillkommande 1095; fallandesjuk gosse

1306.
»Johannes evangelist» etc. 583.
Jola stuga — förvillad 320.
Jomfruport i Blåkulla 979, 980.
Jon Bengtsson, förf. till Röckla-visan 248.
jord i skorna — Bro kyrka 504; d:o tvist om skog 505; gå

kring jord, medan präst predikar 836; jorden tar emot lyte
1124; jordbruk 1473-1491; jordafäng — gå omkring
836; jordbänk över skatt med drake 719; jordbär på tuva
— ormar 548; jordelektricitet spökar 589; eld (vid häxeri)
på jordfast sten 857, 875; d:o så bort frossa 1370; mot vårtor
1401; köpt kreatur föres kring j. sten -- längtar ej 1434;
jordfolk (vättar) — vitklädda flickor 285; enkel jordfästning
för två lik, de döda slåss 690; jordgetingar fredliga 98; jordklimp på sädessäcken 1483; jordsår — mot bleksot 1286; mot
allmän svaghet 1334; jordvätte skadas av skedvatten 298;
grodor ock paddor 301, 303, 307.
Jordans flod (i läsning mot blodflöde) 922, 931.
Jordbärga (Källstorps s:n) 839.
jordgumma, se barnmorska.
jort: skogsnuvans — kan ej skjutas 328, 329.
Jorthammar (Blek.): skatt tages — barn dör 755.
Ju.dit ock Holofernes 1066.
jul ock päsk 482-489; underlig pojke, ser vad som skall hända
1306; bandhunden löses julafton, sko kastas (orakel) 23;
dödsbud 44; se genom vigselring — d:o 45; öl offras åt
hyll 84, 87; offras åt skatan 138; rida på hin — mot råttor
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151; trollen ha gille 198, 214, 226; öl offras åt vättarna
293, 294; vatten slås ej ut 294; bäckhästen härmar julpsalm
375; offer åt vättarna 450; hin bjuder på möljebröd 499;
mat sättes åt tomten 451; tre drängar rida mot otyg 596;
pigan hämtar Påte ur graven 800; öl ock brännvin offras i fähus ock stall 865; kaka av dagg, malt ock mjöl (häxeri)
910; Amen Amensen ute 1048; den tillkommande hugger
ved 1104; grötgrytau skrapas — skovor (döden) 1108;
ljusbit mot snuva 1388; gäss få mat i såll — sax ock
gnidsten 1467; kring julbordet sopas — den tillkommande
1096; julbröd ätes när kreaturen föras på bete 1436; d:o
första plöjningsdagen 1477; juldagen offras åt ask ock
hyll 73; vatten slås ej ut 294; juldagsmorgon: allt husfolket
tvättar sig 1069; julgille — systern faller kull (likfärd) 568;
julkors mot eldfara 865; julkärve åt Noens häst 357; julmat
i båtarna åt tomtenissen 449; på bordet julnatten 482; julnatten: djuren tala 485; årsgång 545; dukat matbord för
avlidna släktingar 592; falskt bloss (skatt) 729; vår Härre
stämde alla floder 934; julotta — de dödas 486, 488; röd
häst med ryttare 487; troll ock gastar ute 488; kappritt
från kyrkan 1487; julstuga — dans med Röepäng 623; jultiden — drömplättar .1095; julöl åt Klasagubbe 155.
julbent (lyte) — högaffel 1149; julkors mot eldfara 865; julorm i Asarum (Torarps bäckfåra) 121.
jungfru = vägglus 106.
»Jungfru Marias sänghalm» vållar förargelse 96; J. M. har omskapat människor till grodor ock paddor 301; i bön 476;
legender 857; i läsningar 926, 932, 933, 960, 965; gråter, om
man visslar i rum 1082.
»Jungfru Maria gick fram» etc. 926.
»Jungfru Maria klädde sig i snövit särk» etc. 960.
»Jungfru Maria skylde mig för att» etc. 144.
Jungfrukällan i Särslöv (Sk.) 847.
Junkebjärsbaokar (Albo h.) — bärgtagna 236.
Just — himlabrev 475.
juver svullet — torkas med skjorta 1444; sjukdom i j. botas
1432.
jägare går igän — friskytt 675.
Jälmslund (Sk.): Nils-Jöns' Lina möter likvagn 570.
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»alp mig, min Gud» etc. 473.
Jämjö bärg (Blek.) — brudstass bärgtagen 240.
mara jämrar sig, när hon far ur kroppen 768.
Jämshög s:n (Blek.): bonde bärgtagen 245; brudpar borttaget
398; spelman borttagen vid bäck 399; se Boa.
Jäppa får se Klasagubbe 157.
Steglarpa-Jäppan (spöke) tar nävatag med målaren 615; hos
hästarna 617.
järngryta över gåskullen — mot räven 1471.
Järrestads h., se Skåne.
Järsta (När.): skogsrån tar kviga i Järstafallet 330.
Järsås s:n (Ö. Göinge h.): en vinter i Immelen 1407 (not).
järta, lever o. lunga av nio slags djur mot fallandesot 1298;
järtblod av huggorm mot d:o 1297.
jäst — midsommarnattsdagg 1492.
jättar ock troll 154-282; käring hög som klockstapel 360;
jättar asa timret till kyrkan 530; kasta sten på Rasbo
kyrka 532; jätten i Glimminge 832--836; jätteben ock
paddor (skatt?), 757; jättegryta — Ingegärd 846; jättekast
— Glimminge stjärna 833; jättestenar 530.
Jöns Aktsam i krig 818.
Jöns i Skogstorpet lockas av skogsfrun 333.
Jöns Jönsson i Horshult (Röckla-visan) 248.
Jönsson (prosten) — svartkonstbok 863.
Jösse Jösse ock Bengt Dön ovänner om arv, uppväcka död 1058.

Kadesjö gård (Ljuv. h.): barn tagas av de underjordiska 284;
mor Svensson — skogsmannen 339.
Kajsa i Målen: trollhare, skjutes 1000.
kaka vänder sig — sorglig nyhet 30; kakbitar med var åt foglar,
mot bölder 1366; kakgumma i Karlshamn — padda 311;
kakskäver vållas av skrapkaka 1161; barn drages genom
kranskaka 1329.
i kakelugnen stickas nyfödda småkräk 1447.
Kalix kompani: Jöns Aktsam 818.
kalk i de underjordiskes våld 283; kalkhuset (tappa öl) 1017;
silver av kalken — botar sinnessjuk 1391.
kalkonägg — fräknar 1139.
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(fiskar-)Kalle på gastens rygg 683.
kallt vatten på barn, mot ömkyla o. d. 1208.
kalvar trivas ej (Gislöv) 162; kalv = bäckahästen 372; = nisse 469;
offras vid kyrkobyggnad 526; kyrkogrim 527; kalvar leka på
gården (trössale) 560; att kalvar må trivas 940; kalvost 1442;
kalvtiljan 638.
»kalva om dan» etc. 1440; kalvning lycklig — stål i kodrickat
1428.
kalvleka — kalvar dö 1443.
kam på matbordet — skäver ock gulsot 1146, 1328.
kammarjunkare G. håller aftonbön — spöken 821, 822.
kanariefogel upphör sjunga — bådar död 131; vid dödsbädd 132.
kanonslup: varulv dödas 779.
kappritt från julottan 1487; gudmodren med barnet 1250.
kardegille — död moder lyser dotter 672.
Karin i Buhult — trollen vilja ta 249.
»Karin lilla, tjän året ut» 624.
karl möter — bra 8; bärgtagen i Himmelsbjär 244; karl för
sin hatt — gosse 1231; karlavulen flicka — döpes först 1243.
Karl XII får bägare 214; K. XIEs rövade krigskassa 738.
Karlshamn: bortbyting 265; vättar 295-297; man sjuk, skurit
padda 309; Kerstins padda 311; gift man — skogsnuvan
336; ko på höskulle spökar 582; äldre kvinna spökar 588;
klok gumma 1043; sömntorn 1344; vättar besvärliga 1345;
tvätta sig i strömmar — mot sjukdom 1357; sinnessjuk fru 1391.
Karlskrona: lindorm 119; spökeri i arbetarehem 589.
Karna (prästens) i kyrkan, orädd 584.
ej kasta föremål på säng — barn slarvigt 1225; ej kasta ut
efter barn — eldkol 1268.
Katalösa s:n, se Skåne.
katt möter — inte bra 5; tvättar sig — främmande 10; k. ock
svala arvfiender 146; (svart) k. =- troll, flyr åskan 269, 270, 275,
276; katt = hin onde 497; kyrkogrim 528; spökande inspektorer ock ladufogdar 676; skyddar mot maran 766; får
spö — vända syn 859; kattor i vagn — ofärd 1079; k.
föses ut — barn odöpt 1202; »katten i Tors månad» 1202;
barn bör ej först röra k. 1217; kattblod mot lyte 1284;
kattsvans vållar torsk (lyte) 1182; blinda kattungar vålla
blindhet (lyte) 1127.
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Kattegatt: ullvante offras åt havsfrun 422.
Kerstin (kakgumma) ock paddan 311.
Kerstin i Röckla bärgtagen 248.
Kerstin (självspilling) dansar med Mårten 654.
Kerstin Månsson i Starby om På! Skytt 828.
kikhosta (lyte) orsak ock botemedel 1318.
Kil (När.): tomtegubbar tröska 458.
kinkigt barn - stulen nyckel o. d. 1343.
kistbölder: orsak 1128, bot 1288; kistlock: oläst - missbildad
mun 1152; mat, di - få kistbölder 1288.
kisögt barn (lyte) - moder kikar genom dörrspringa 1. i nyckelpipa 1185.
Kitta i Truedstorp (Lugg. h.), klok 1015.
Kitta-Purra dansar med Mårten 654.
Kitte buske 621; självspilling dansar med Mårten 654.
Kivik (Albo h.): jätte i Stenshuvud 164-172.
kjortel - troll gömmer sig för åska 272, 277, 280.
klaga för kyrkan 1337.
Klagstorp s:n (Vemb. h.): följe med mördad kvinna 628.
klappa kläder - näcken 370; havsfrun klappar tvätt 418; klappträd klädes - vättar oroa barn 1345.
Klasagubbe, äger Miesjön 155-158.
Klaus - nattramnen 646.
kleran (sångtrasten) säger . . . . 133.
det kliar - man råkar den man vill (eller tvärtom) 11; vänstra
örat kliar - ont säges 72.
Klintehamn (Gottl.): Korumpa-Kersti (troll 1. rå) 325; bjära 1002.
mot
»klippa» = sax (mot torspjäsko) 279; klippa i saliven
drägling 1293.
Klippans pappersbruk (S. Åsbo h.): klok moster 39; kanariefogel
vid dödsbädd 132; det skrattar mellan träden 555.
kliva över barn - växer ej 1262.
klockan slår - grinmin 1084.
klockaren i Fjelje 47.
Klockbäcken (Uppl.): klocka i bäcken 534.
kloka ock häxeri 857-1066; kloka 39, 61, 1014-1058, 1438;
»kloka Anna» 311, 1036; klok gumma befriar Loshult från
vargar 153; jälper mot havsman 431; klok söker ta skatt
i Skurhult 734; den kloke från Lund 738; morbror klok,
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uppväcker död 1044; botar fallandesot 1306, botar skäver
1327, botar gulsot 1377, söker bota yrande fru 1391; kloka
kvinnan i Torup 387; kloka gubbar ock gummor tillhandahålla tyckefrö 894, bruka runor som kärleksmedel 899, upptäcka träd I. källa, där någon blivit nedsatt 905; en klok
upphäver vigsel vid träd 903; klok gubbe gräver efter
skatter 737, efter Karl XII:s krigskassa 738; kloke Sven
— tornet på Torsjö 851.
»klon» (sjukdom = modern?) botas 942, 943.
klotblixtar = troll 269.
Klågerup gård (Bara h.); två fröknar ock generalerna på Hyby
838; skatt i Hyby kyrkas altare 839.
kläder vränga sig — förtret 29; troll gömma sig i k. för åskan
269, 272; k. ock mat åt tomten 451; maras k. kvar, spinnrock
går 769; k. signas — kärlek 895; brännas — mot fallandesot 1295; tas upp från golvet — sjukdom 1350; ej ute midsommarafton 1362; klädesplagg kastas rör varulv — kvinna
räddar sig 781.
Kiörup by (Skytts h.): tio häxor 981, 982.
genom knagghål i trä släppas gåsungar — mot räven 1469.
knappar till havsfrun för fiske 420.
knappnålar: ej ta upp på måndag — förargelse 1070.
knarren (sjukdom) 1380-1383; »knarrträ» 1383.
knekt får spö — katt slagen 859.
knippemask (lyte) — skurviska 1. riskvast 1151.
kniv i sjön mot näcken 368; kastas i vädervirvel 1063; moder får ej
vidröra kniv — barn skyddas mot äggjärn 1226; knivskaft
Mjölkas 975.
Knorringesmeden (Sk.) ock Goligat 1056; får rykte för klokskap
1057.
knottrig hud (lyte) — hönskött 1150.
knut: ej kasta ut efter barn vid k. 1268.
Knutsgillet i Malmö: frimurare 1066.
ko räddas — skogsman 338; på höskullen — falskt spöke 582;
förhäxad 976, 989; skyddas genom blod 995; förgjord, häxan
upptäckes 1043; vatten från ko 1. oxe — bot mot drägling
1294. Jfr boskapsskötsel.
kokande vatten kastas efter lik 720; vassla dräper drake på skatt
739; ej äta 1. dricka ur kokkärl — dödsarbetet förlänges 1081.
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kol bli guldmynt 211; k. från vådeld i badvattnet mot eld-

märke 1209; k. ock aska från eldsvåda mot sår (lyte) 1341.
kolportör (läseri) 500.
Komstad by (Järr. h.): barnmorska förlöser jättens hustru 164.
konfirmation med heder — gudmoder läser efter dopformulär

1245.
konster 865-920 (jfr läsningar); mot getingar 98; av tjänste-

flicka (falskt spöke) 591.
konsul X. — Vilhelm går igän 603.
korgkläde mjölkas 1001.
korn vid läsning 952; mot fallandesot 1295; såningstid 1481;
korngryn offras åt avlidna 722.

båda oenighet 12; korp leder gåsunge 134; på taket —
elak man osalig 518; hackar i människolever 626.
korset var av asp 79; kors över ölet — annars ta trollen det
163; bortbyting kan ej lägga kors 260; »ellekors» 400, 401;
armar o. ben i k. — skyddar mot mara 539; slå kors mot
häxeri 912; k. på stalldörren mot häxor 918; över dörren
påskafton 987; med saxen, när naglar klippas 1086; gå
kors över fyra vägar för att se sin tillkommande 1093; av
silver mot skäver 1331; över dörren mot trolldom 1427;
strykes med tjära på korna 1439; av halmstrå i logar ock
lador 1473; över smöret i byttan 1503; korsfåror på åker mot
krånk 539; korstecken i bön 476, 477; jagar bort djävulen
1031; över moder ock barn 1189; om barn gäspar 1237;
ekkvistar korsvis läka husdjur 1437; korsväg ock grässtrån
— dröm om tillkommande 1093; drömplättar vid korsväg
1095; vid k. mellan febr. o. mars — tillkommande 1197;
över korsård åker undan troll 488; okorsat öl 163.
Korset (i Onslunda): två kistor nedgrävda 762.
kortspel — mened 506.
Korumpan (vid Klintehamn): Korumpa-Kersti (troll 1. rå) 325.
genom kranskaka — mot skäver 1329.
kreaturen tala julnatten 485; tvina bort, om avvant barn lägges
till bröst 1265; stryka över ryggarna bröllopskvällen —
trivas 1425.
krigare begravna — spökeri 693; krigshär visar sig 829.
kringgärning skärtorsdag — husdjur få svindel 1509.
31
101140 Sv. landarn. VIII. 3.
korpar
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kristen mytologi, tro 472-534; kristna människor icke bebo

gård 1024.
Kristianstad: Noens häst får ax 356; frimurare 1066.
Kristina Andersson,

se (fru Kr.) Andersson.

Kristina (drottningen) ger Östhammar vapen 856.
Kristinehov: överuppsyningsman R. fästes (efter döden) med

påle i kärr 678; ogudaktig inspektor spökar 680.
kristningskläder utom dörren, mot förkylning 1236.
Kristus: legender 857; signeri kan komma en att tvivla på K.
921; stannade Jordans flod 922; i läsningar 921, 926929, 932, 933, 935, 966.
kritfiäckar på kläder — tomte 470; kritstreck på stugbjälken
mot lyte 1278.
Kropps s:n (Lugg. h.): gastar måste bäras till kyrkogården 681.
krut i spisen påskafton 987; under brudsäng mot trolltyg 1123.
kråka = näcken 361; k. skriker — barn snyter sig ej 1271;
gäslingar etc. föras genom sele 1. byxor — mot kråkor
1449.
kränk = spöke 539.
kräfta (sjukdom) 1384, 1385.
Kräklinge s:n (När.): benrangel bådar död 33.
krävskinn av höns mot gulsot 1315.
Kräsen (Skytts h.): jakt, underliga syner 625.
kudde på tröskeln vid kyrktagning 1194, 1195.
Kulla (Allbo h., Smål.): Jon Bengtsson (Röckla-visan) 248.
Kullen (Sk.): Cederkrans kung över K. 788.
Kumla s:n (När.): kvinna har mördat barn 649.
kummin vid läsning 953.
kung över Kullen (Cederkrans) 788; k. Ingel begraven i Inge!stad 840; k. Salemo, k. Saul 1066; kungliga personer
omskapade till paddor 305. Jfr prinsessor.
Kungsgården (Öland): Gummerus 790.
Kungsgården (ö. Göinge): rå i stallet 460,
kurare = ringare 527.
kvarn — trollen hålla gille 198, 199; tomtar 448; kvarnlänk
stulen — förment klok 1015.
Kvarnby (Ingeist.
Brambo-Kittan förstör vagnen, åker etc. 622
kvast i rännsten mot troll under åskväder 281; bord sopas med
kvast — olycka 1080; riskvast vållar knippemask 1151;
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nydöpt barn lägges på kvast 1279; kvastbindaren Aug.
Pettersson ock skogsnuvan 334.
Kverrestad s:n (Ingeist. h.): Klaus ock nattramnen 646.
»Kvesa» i läsning 965, 966.
kvicksilver vid läsning 954.
kviga tagen av skogsrå 330.
kvinna = näcken 361; kvinnor akta sig för varulvar 780; tages
av varg 785; kvinnomjölk mot utländska elden 1396; kvinnliga andar skydda soldat 580. "
Kvinohem i läsning 966.
Kvist ock trollkäringen 978.
kvistar få ej brytas 74; i åkrarna — god skörd 1473.
Kvistbro s:n (När.): höns vid kvarndammen (hemliga jälpare)
1051; Kvistbroskogen: skogsrå 323.
Ilväghög (i Gladsax s:n): troll 226.
kycklingar genom sele 1. byxor — mot kråka 1449.
om kyrkor 524-534; dröm om kyrkan — dödsbud 36; jätten
slungar sten mot kyrka 171; »Notevalla kyrka» — trollkyrka 193; kyrka mot bortbyting 265; man hälsar på k.
525; levande varelse offras vid kyrkbyggnad 526; bygges
av jättar 530; kyrkan räcker »med våra präster» 797; k.
botar skäver m. m. 1281, 1326; d:o tvinsot 1336 — 1338;
kring k. ock föräldrars grav mot fallandesot (blir synsk)
1306; kyrka får offer 1359; gudstjänst på kyrkbacken —
tämpel skändat 838; kyrk(dörrs)bölder: orsak 1129, bot
1288, 1289; kyrkdörren mot tvinsot 1338; mätes kors ock
tvärs — mot skäver 1159; bly av kyrkfönster, då barn ej
trives 1335; kyrkegrim: uppkomst ock olika slag 526; i
Trelleborg 527; katt i Skanör 528; kastar Hjort över kyrkogårdsmuren 618; svart so 1306; på kyrkogård möter Åke
Vive hin 495; omkomna vilja dit 681, 682; gast vill dit 683,
687; gast häves in, oväsen 689; mur rives — stor skatt 753;
spikklubba vuxen där, dödar onda människor 915; häxa
upptäckes 1043; barn drages under grästorv, för svaghet
1334; kyrkogårdsgrim vakar över begravningar 529; kyrkklocka far i ån 533, 534; skogsrå försvinner, när Örebro k:or
ringa 330; häxor vid k-orna 986; klinga ej för häxor 1012;
malm från k., när barn ej trivas 1335; d:o mot blodgång
ock blodstörtning 1365; fett från dem mot dövhet 1369;
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mot vårtor 1397; sten ur kyrkmuren, mot bölder 1290; kyrkplatsen i Lund — munkepräst 613; nagelbeslagen kyrkport — kyrkbölder 1129; rida över nio kyrkspiror — mot
råttor 151; kyrktagning 1190-1199; ej kyrktagen fru
bärgtagen 237, 238; ej kyrktagen kvinna skyddar mot gast
619; Tok-011e kyrktager 805; kyrkvaktaren Mellin i Virestad 248; med vatten o. handduk vid kyrkoväg — den tillkommande ses 1094.
Kftgeröds s:n (Lugg. h.) 935.
kål äter gudmoder — barn ej glupskt 1252; kålsoppa barnets
första näring — matlust 1212.
källa: skall dämmas till 465; S:t Olofs k. 813, 1359; k. i Asarum
— blind ås får syn 820; i Särslöv 847; vigsel vid k. 905;
folkfäster vid midsommar 919; i k. kärnas smör (häxeri)
998; offerkällor 1358.
Källna s:n (N. Åsbo h.), se Jälmslund.
Källstorps s:n (Vemh. h.): skatt i Hyby kyrkas altare 839.
Kämpinge by (Skytts h.): präst blir blind 501; död mor vill ha
barnkläder 710; häxor 990; kyrkklockor ljuda ej för häxor 1012.
Käringekullen (Al lboh., Smål): bärgtagen hustru (Röckla-visan) 248.
käringmöte — dåligt 13, 17.
kärlek: väckes genom blod av flädermus 148; medel att väcka
k. 879-902, 1206; när kärlek kallnat (läsning) 941; samma
handduk — kärlek 1107; kärleksört 1092.
kärna med ansiktet mot kyrkan 1501; kärning besvärlig 1500.
Jfr smör.
Kärrstorps s:n, se Skåne.
kärve lemnas på åkern som offer 1473, 1488; jfr halmkärve.
kön: nästa barns k. — med vilken fot gudmoder stiger 1242;
kön motsatt i botemedel 1206, 1294, 1318, 1328, 1347;
lammens kön 1446.
köpt kreatur införes baklänges 1433; föres kring jordfast sten 1434.
kör över diken ock gärdsgårdar (Vittskövle präst) 600; kör ej
förbi gudmoder — barn sölare 1241.
körtel i torskhuvud o. mellan svins o. lams tår vållar fistel 1138.
köttbit i halsen m. m. galet 521.
ladufogden ock Åke Vive 495; ladufogdar spöka = hundar, kattor

etc. 676; ladufogde ock hans hustru gå igän, manas ned 1032.
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lakan stulna till svepning (spökeri) 697.
lam offras vid. kyrkobyggnad 526; fistel mellan lammets tår
(lyte) 1138; lammens kön 1446.
lamium album mot älva- ock ommeblåst 1405.
Landskrona: jämmerrop från grav 626.
lantmätare spökar 673; lantvärnet — Cederkrans' döttrar 789.
lappar 1059-1064; Lappland 1063; lappskott skjutes bort
874.
Lars Langelår — röst ur Mönnbärget 208.
Lars Svense — potatis för paltbröd 809.
larver sammangyttrade — lytessår 1179.
lass flyttas på andra 1055.
Lasse-Johannes' Hedda: jordbänken över skatt med drake 739.
Lasses hqstru kyrktages 275.
Lass-Arians: ta själv eller lägga till 796; mot prosten Mela
797; harvar kring stenrös 798.
ledharven = nattramnen 647; ledskäver — vagnsaxel utan jul
snurrar 1170; botas med myrstack ock vagn 1332; ledvagnen = nattramnen 647; ledvärk (knarr) 1380-1383.
legend om St. David 492; om Kristus, Jungfru Maria, Sankte
Pär 857.
Leipzig: två kvinnliga andeväsen skydda soldat 580.
vid Leista bro (Uppl., Rasbo s:n): bärgatroll visa skatter 217.
lek ock dans St. Hans-natten 919; leker med eld — väter under
sig 1088; lekstuga — djävlar i dansen 1027.
lemivil psylli väcker kärlek 894.
Lengqvist i Asarum — spökeri 587, 588.
leva länge — huvudgärd mot norr 1364; levande djur nedgrävas (skatt) 730 (jfr kyrkogrim, skatter); antal levnadsår
— svalor 53.
»Lever ock lunga» etc. 1266.
lever kastas — födelsemärke 1140; lever ock lunga av mullvad
1297; 1., lunga ock järta av nio slags djur mot fallandesot 1298.
Liatorp (Smål.), se Friman.
libbesticka — kräfta 1384, 1385.
lie mot mara på hästar 771, 773; mot marulven 772.
»Ligg du i ro ock förtjäna» etc. 638.
lik i släkten — bröd spricker 34; höna gal — lik 43; i sjön
— flagga (varsel) 68; tungt — lättfärdig kvinna 519; bindel
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kring underlivet på 1. 522; 1. yppar barnamord 635; flyttas,
spökar 691; svept i stulna lakan 697; får med sig brännvin
(stål, gnidsten) 713, 715; får pängar med sig 714, 715; bord
flyttas ut, pallar vändas 716; tvättvatten kastas efter lik
718; kokande vatten 1. eld kastas efter 719, 720; lik misshandlas — På! Skytt 828; ben av lik skyddar i strid 868,
869; ger fiskelycka 870; brännvin ur liks mun — förgörelse
908; lik multnar ej (Bastian) 1021; ses av havande — tvinsjuka 1184; liks hand botar sår, bölder m. m. 1282; lik
botar tandvärk 1393; likfärd (liktåg) visar sig — bådar
död 46-48, 1306; tösen faller omkull 568; likföljet går
genom kyrkan 723; likkista vid Hardemo kyrka (syn) 567;
av stulna bräder 696; svartkonstbok il. 863; för tung (häxa),
tom 1013; hos frimurare 1066; innanför kyrkogårdsporten —
ej kyrktagen 1199; kring 1. — mot lyte_ 1283; likljus bota
sjukdom 1363; liklukt — elak 'andedräkt (lyte) 1126; likskäver — moder ser himmelen under likkista 1164; liktåg
möter 569; likvagn med häxa — hästar gå ej 1011; likvatten hälles utom porten efter kistan 717, 718.
liknöjt sinnelag (lyte) — vila på gravkulle 1183.
Liljas kvinna — otur med rå 300.
liljekonvaljeblad på grav 262.
Lilla Hammar (Skytts h.): spånekäring 671; vaktetös fäster skatt
728; ej spinna torsdagskväll 1508.
Lilla Isie s:n (Vemh. h.): pigor krypa genom fölhamn — maror 765.
Lilla &karp (Skytts h.): havande kvinna ijälriven av varulv 782.
lille-nissen, liknar maran 770; = maran 778.
»Lille Pälle, skjut hit» 125.
på lillfingret: vit fläck — gåva 28.
Limhamn vid Malmö: sjörå kommer i land 404; havsfrun bygger slott 426; kommer på logen 435; självspilling kommer efter 650.
lin dåligt (bra) — ärla på marken (i träd) 1492; linfrö har
makt över andar 721, 722; strös, när barn är fött 1201.
Lina (Bengtssons) 291.
Lina (Nils-Jöns) — likvagn möter 570.
mor Lind — såg Oden 350.
Lindholmen vid Karlskrona — lindorm 119.
lindormar 116-121; lindormefred 117.
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Lindö (vid Lister) — lindorm 120.
linne till nyfött barn kontrolleras noga 1201; till rökning mot otyg

1194; döda spörjas genom linne 631; i linne svepes sten,— bölder 1290; huggorm i linnelakan, mot skäver 1330; linnelärft
betvingar drakar 746; linneskjorta räddar bärgtagen 241.
lintyg: moder biter i 1. vid tvätt — barn dräglar 1133; barn
lägges på 1. — lycka i kärlek 1206; 1. brännes mot onda
ben 1387.
list = bälte 785.
Lister (Blek.): skatt tages — barn dör 755; Svensson avrättad
1048; prästfru går igän 1050.
Lister = Pär Listersson (död) blir bjuden att rida 620.
långt liv — huvudgärd mot norr 1364; livdömd fånge dräper
lindorm 119; livegenskap föreslås vid riksdagen 787; livsgrop
— barn lever 39; livsträd planteras vid barns födelse 95.
Ljumma gubbe = troll 191.
Ljungby horn ock pipa 154; Hammars hög 213; Dockendal 214;
Boglundsbärget 215; jfr 283 (guldkalk), 488; Albäcksfrun
187.
Ljunits här., se Skåne.
ljus på Stora Mellanhåven bådar strandning 14; ljus på bordet
julafton 483; får gloria julnatten 484; hos moder ock barn
(mot otyg) 1189; brinner, mot rådande 1222; ljus från begravningsdagen bota sjukdom 1363; ljusbit från julafton
mot snuva 1388; ljusbärande bäckaman 365.
ljus adj.: stuga står i ljusan låga — skattegrävare 742; ljuslagda barn — lysning till bröllop vid nymåne 1122.
L—m i W.: frun spökar 659.
Lommarp (V. Göinge här.): friskytt går igän 675.
loppa på dräkt — långt liv 49; medel mot loppor 99.
Loshult s:n (Ö. Göinge): vargar fördrivas 153; mördad, ropar vid
källan 634; klok gubbe, gräver efter skatt 737; Karl XII:s rövade krigskassa 738; drake på Stämmarebacken 740; död uppväckes på kyrkogården 1044; Bengt Dön ock Jösse-Jösse 1058.
Luggude här., se Skåne.
Lund: smörjekvinna — bäckahäst 362; rasp på näsan (»skit»)
549; munkepräst möter tant 613; Hothej kör genom gatorna
655; klok gubbe från L. gräver efter skatter 737. •
professor J. A. Lundell: 207, 453, 533, 803, 804.
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Lundström (fru) skållar padda 303.
lunga kastas — födelsemärke 1140; lever ock lunga av mullvad 1297; L, lever ock järta av nio slags djur mot fallandesot 1298.
lus på dräkt — dödsbud 49; förtäres mot matleda 1319; löss i
födan, mot skäver ock gulsot 1328; av oäkta barn mot gulsot 1377.
luterska läran ock frimurarne 1066.
lycka — stork flyger 25; svin möter 26; vit fläck på ringfinger
— lycka 28; bord sopas med kvast — lyckan bort 1080;
barn lägges på skjorta I. lintyg 1206; lyckegräs —
makt över häxor 981; lyckosam — född på söndag 1204.
Lyckeby (Blek.): tjänsteflicka spökar 590.
lysa: bäckaman med lykta 365, 366; lysning vid nymåne —
ljuslagda barn 1122.
lyten: orsaker 1124-4186; bot 1277-1348; lytesfiundror 1131,
1292; lytesfiäckar — andas över dem 1312; lytesfri vid 40
års ålder 1124, 1277; lytesfria år — rågkorn 1207; lyteskåll (botemedel) 86; lytesmånader (första, mellersta, sista)
1124; lytessår 1340.
det lågar ur hunds hals 562.
låna jord från grav — gastar dansa med bonde 694; ben av
lik — skydd i strid 868; dödskalle d:o 869; människoben
för att vinna kärlek 897; ej låna ut något — odöpt barn i
huset 1220; ej låna ut något första vårarbetsdagen 1478.
»Låna mig detta ben» etc. 868.
Länga hallar (Hällaryds s:n, Blek.): näcken har barn med k vinn a 383.
Långbacken (Upp!.): kyrkklocka i bäcken 534.
på långfingret: vit fläck — tycke 28.
långfredag: ej dricka — svettas 1361; långfredagsmorgon —
häxor i kyrktornet 983; häxa skriker — makt över mjölk
ock smör 998.
långhalmskärve får dopvatten — vackert hår (1254,) 1255.
låsa dörr, när väv bommas 1510.
läderspannar bruka trollen 226.
lägga för — mattrevnad förloras 1121; I. till 796; »I. ut» för att
skada — lappflicka 1062.
läkare får varsel från döende patient 65; läkedomskraft i händerna — skilja två otidiga djur 1188; gott läkekött —
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barn rör först vid hund 1217; läkepänning i badvatten
för barn 1267.
Längbro s:n (När.), se Järsta.
länsman ock kloka Anna 1041; länsmansgården i Hammenhög
— troll stjäl öl 161.
läraktighet — silvermynt i andaktsbok 1233.
lärarinna ute för »skit» (otyg) 549.
läsa bort jämmerliga skrik 581; läsa ock spotta — värk bort
993; lära läsa lätt — gudmoder läser efter dopformuläret
1245; ej läst för prästen — kan ej ta skatt 749; läseri
(Stin-Karin) 500; läsningar 921-968, 993, 1045; d:o för
skäver 1327.
lätta steg (gudmoder) — barn får vacker gäng 1244; lättsinnig kvinna — magskäver 1167.
löften till kyrkan 524.
lögn — mellan vin ock bröd 507.
lönbenta höns 1461.
löngång från Månstorp — dödsdömd löser sitt liv 843.
Lönsboa = Örkened 248.
lördagskväll ock söndag — icke karda 324; lördagsmorgon —
viga vid träd 903.
lösa sitt liv — dödsdömd 843; lösfläta — orm vid nattvarden
509.
lösaktig kvinna — morskäver 1168; vissla under nävertak 1083.
löss, se lus.
Lövestad sal (Färs här.): Åke Vive möter hin 495; »sitt opp, Lister!»
620; »Rottingen» spökar 680.
Lövsjö präst — spökeri 588.
magi 857-1066.
Maglesten: trollens horn ock pipa 199; dräng rider dit jul-

afton 596.
magnet mot bjärusmör 1006.
magskäver — två förkläden 1167.
maj 1 tvätta sig, mot sjukdom 1357.
»Maja sitter i källaren» etc. 624.
ta makten av kreatur 910, 1037; maktbiten — sista brödbiten
1360; maktlös — kaka av deg, malt o. mjöl 910; genom

blodvite 989, 1060.
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mala: tomtar mala 453.
Maleröd (N. Åsbo h.): Sven i M. klok 1037.
Malm (soldat) klok 1036.
malm från kyrkklockor, när barn ej trivas 1335; mot blod-

gång 1365.
Malmö: humla skeppsrå 442; Bastians dräng — vinankaret
borta 1019; Malmököpmännen ock hundturken 1065; Knutsgillet (frimurare) 1066.
malt till kaka (häxeri) 910; vid läsning 945.
mana spöken — frimurare 542, 1066; grötfat i ryggen 551;
prästen i Spannarp 578; skalkar spöka 583; Tomarps präst
652; Väv-Elnan 656; sjunkestock 657; Grönberg i Hyby
661; döda slåss på kyrkogården (man ock hustru) 663,
664; änkan i Skurup 672; nattvardsoblater åt får 1026;
Wieselgren 1032; prästen Å. ock klockaren 1033; Goligat
1056.
mansed =-- kostallet 616.
mantik 1-72.
maran 765-775; armar o. ben i kors mot m. 539; m. på lass
640; katt springer under likkista 1202; marbo mot mara
över hästar 771; över ladugårdsdörren mot skott 1429; marulven rider hästar 772; fästmö spottar i ansiktet, frälst
777; = tullförvaltare 778.
mareanthia polymorpha till rökning 1354.
Mariakloeka — bot mot vårtor 1398. Jfr Jungfru Maria.
Markaryd s:n (Smål.): Jerusalems skomakare 493.
i markaskäl begraves orolig död 626; dövstum (trollbyting)
262; självspillingar 681.
mars 1 — dröm om tillkommande 1097.
Martinsson: 1054.
Maryd (S:t Olofs s:n, Albo h.): folket lever på röveri 841.
mask (lyte) av skurviska 1. kvast 1151.
mat: trollens m. ormar, fyrfotor o. d. 232; m. åt vättarna 450;
m. ock kläder åt tomten 451; m. åt tomtenissen 452; m.
skaffas av »vård» (tomte) 463; m. åt de avlidna julnatten
482, 592; m. räcker — gudmoder äter med barn i famn
1251; m. av nio slag mot skäver 1323; matbitar som tappas, mot matleda 1386; orsak ock bot till matleda 1319; mat-
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lust — kålsoppa åt barn 1212; mattrevnad — icke lägga
för brudfolk 1121.
«melbössan» 748.
Melån (prosten) ock Lass-lians 797, 798.
Stora Mellanhåven (Skytts h.): ljus bådar strandning 14.
mellantillstånd efter döden 516.
Mellby prästgård (Albo h.): troll ta kraften ur vörten 225, 246;
M. socken: döda slåss om jordfästning 690.
Mellin i Virestad (Röckla-visan) 248.
mened — två kvinnor 504; d:o om skog 505; vid kortspel 506;
två bröder 517; för bikupa 666; menedare dör vid altaret
507; kan ej ta vinet 508.
mes gosse, om han ej döpes först 1243.
metaller utvisas av hassel 1411.
Metusalem: gammal som M. 257.
Midingstorp (Urshults s:n, Smål.) — Klasagubbe 155.
midsommar: folkfäster vid källor 919; kärleksört 1092; vad
som skall hända ses 1306; midsommarafton (St.-Hans-afton)
tages flygrönn 83, 913; sättes bolmört i råtthål 150; plockas
gråbön mot trössale 537: offer i Jungfrukällan 847; halmkors lägges, alekvist sättes ut 867; offer ock dans 919;
hagtorn plockas till rökelse 1355; inga kläder ute, bada
i dagg 1362; stoppnål i libsticka o. pion mot kräfta 1385;
dagg samlas 1492; midsommardagen — kräftan i vissa
örter 1384; midsommarsfäst vid Asarums källa 820; midsommarnatten: groda nedgräves — kärlek 884; med vatten
ock handduk (orakel) 1094; drömplättar 1095; nio sorters
blommor — den tillkommande 1098, 1106; gräs lockas
fram 1490.
Miesjön (s. Smål.) — Klasagubbe 155-158.
Mikael (ängelen) lemnar himlabrev 475; Mikaels bärg: himlabrev 475.
militär — mot fallandesot 1303.
»min sisare, min sax» etc. 144.
Minnesbärg (Skytts h.): självspilling förvillar folk 651.
missbildad mun (lyte) — uppslagen fällkniv 1152; d:o av vävsked i slagbordet 1152; havande undvika missbildade människor o. djur 1153; missbildning av fingrar vållas genom
flädermus 1154.
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misshäll — möte med »ond fot» 17.

missväxt — djur tala 485.
mista huvudet — höna skall värpa 1:a tisd. efter fastan 1455;
mistemat 1386.
Misterhults kyrka (Små!.): Bengt Skalles bild 842.
mjöl till kaka (»konster») 910; av nio personer, mot kakskäver
1329; »mjölbössan» — skatt försvinner 748; mjöltunnor —
Gummerus 792.
mjöling under golvet 639, 640; m. ock varg 641. Jfr myring
o. mördad.
mjölk offras åt hyll 87-89, 92, 93; man tvättar sig i mjölk,
mot hylleskåll 88; offras åt ormar 112; åt vättar 291,
295-297, 299; åt sten (vid huskur) ock hyll 311; offras,
mot häxeri 916; skämmes 983; förhäxas (blir kolsvart) 989;
tages av andras kor 994; skyddas 995, 996; mjölk i kitteln
av mjölkhare 997; häxa skriker för att få m. ock smör
998; m. (ock smör) tas genom häxeri 1000; tages av bjäru —
föses ut 1002; m. ock smör — hår går av 1379; m. släcker
åskeld 1413; spilles i eld — salt offras 1497; skyddas
mot förhäxning 1498, 1499; mjölka knivskaft 975, grannarnas
kor 979, tjuren 981, ett korgkläde 1001; mjölkbyttor --häxor 983; mjölkfödda tvillingkalvar dra upp guldvagn
754; mjölkhare av stickor brända i båda ändar 994; komma
med mjölk 997; skjutes med salt 10.00 (jfr bjäru); mjölkhäxa kan ej dö 1010; mjölktänder fållas, kastas i eld 1269.
mjölnare i Kvistbro — höns vid kvarndam 1051.
moder (död) besöker sitt barn 705; havandeskapet 1124-1189.
»modern» (sjukdom): läsningar 942, 943.
för modstulenhet, läsningar 944-947.
moka — gårdsrå gör det 459.
mor Johanna ser sin tillkommande 1095; fallandesjuk gosse 1306.
mor Lind — Oden 350.
mor Nilsson förtäljer om snok 109; hännes syster sårar padda
308; söker jälpa Kerstin 311.
mor Parnia 1066.
mor Svensson — barn tagna av de underjordiske 284; ser skogsmannen 339; »ellen» lockar en piga 391; ser tre tomtar 461.
mord: hemligt i Sölvesborg — spökeri 630; generalerna på
Hyby 838. Jfr mördad, mjöling, myring.
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morfar (Rive-Pärens) ute fdr troll i Ebbarp 205.
mormor i Vanstad ser skogsmannen 340.
mormor ger barn mynt ock ägg 1260.
morot med den sjukes urin, mot gulsot 1316.
»Mors maska» etc. 936.
morskäver - lösaktig kvinna 1168, 1279.
mosapytta = bäckasin 125.

»mosjuka» botas med handen av lik 1282.
motsols vecklas linne om juver 1432; isterbit kring vårta 1401;
kreatur kring sten - längtar ej 1434.
mull från kyrkdörr botar tvinande barn 1338; i skorna (mened)
504, 505.
mullvads lever ock lunga mot fallandesot 1297.
mun missbildad (lyte) - uppslagen fällkniv 1. vävsked i slagbord 1. öppet kistlock 1152; 'mungipor såriga - svalor
mata ungar 1176.
munkar 737; munkepräst möter tant på kyrkplatsen 613.
mur kring kyrkogård - stor skatt 753.
»mus, mus» etc. 1269; mus ger kapten budskap 443.
musgnag (lyte) 1347; orsak 1175, botas 1340.
mynt glödande, falla genom hattkulle 602; m. ock ägg ger
mormor 1. farmor 1260; offras 1415.
myror avlägsnas 100; sväljas för frossa 1371; myrstack: groda
i m. - kärlek 885; m. ock vagnsaxel - mot ledskäver 1332.
i Myrhultaskogen (När.) - förvillad 547.
myringar i Balingslövssjön 636; jfr mjöling.
mytologi, kristen, 472--534.
målare brottas med Steglarpa-Jäppan 615; målarens piga ser
likfärd 46; m. kör ner sig, har målat hin ock hälvetet 496.
Målen (Smål.): Kajsas trollhare skjutes 1000.
måndag: ej ta upp knappnålar - fdrargelse 1070.
måne får lysa på barn - hy ej solbränd 1216.
månstorp (Oxie h.): skogsman 348; vilse - fru med slöja 574;
kycklinghöna vaktar skatt 732; »trössale» - löngång 843.
Mårten på Viks fiskläge möter jättens folk 168; dansar med
Kitta-Purra 654.
Mårten Mickelssons dotterson 638.
Mårten Nilssons gård i Hammar 213.
mårtensafton tröskas icke 1490.
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måttlig människa — ost ock bröd i barnets hand 1235.
mäl = födelsemärke 1142.
»Människan igenom syndafallet» etc. 947.
människoben skydda i strid 869, 878; väcka kärlek 897; människoblod på vapen fäster skatt 738; människolivet
1067-1409.
märke i klippan efter lindorm 120.
mäskkaret skyddas genom syndabekännelsen ock Atanasii symbolum 917.
mässa över silvret till ellekors 400; över silver mot skäver 1331;
mässkjorta jälper i barnsnöd 711; mässkrud mot sinnessjukdom 1391.
mäster Nilsson i Röckla-visan 248; bonde slåss med drake 744;
djävlar i lekstuga m. m. 1027-1031.
mäta kyrkdörren för skäver 1159; (med ullgarn) 1287, 1327;
för dödmansmod 1367.
Mätta Täckare-Pärs 558.
Möekeln: näcken i M. 359, 360, 368.
mök (skit) = otyg 362, 655, 1065.
möljebröd bjuder hin 499.
Mönnbärget vid Arvika — röst ur bärget (troll) 208.
mördad spökar 630 — 633, 648; ropar vid källa 634; mördat
barn (gravso, gloso) 638, 642, 649. Jfr mjöling.
Mörru.ms å: havsfru tvärs över vägen 409; Brualierna vid Mörrum 239.
möte med ekorre o. katt — olycka 5, 6; med hund d:o 8; hora
1. karl bra 8; med käring 13; med »ond fot» 17; med
präst dåligt 18; med svin 26; med gast undvikes 543; med
tjock man, upplöses i dimma 576, 577.
naglar klippas — kors med saxen 1086; i ägg — skator föra

bort bölder 1291; på smörgås åt foglarna — mot skäver
1327; offras åt elden 1353; brännas mot onda ben 1387;
klippas fredag, mot tandvärk 1395.
naken när man hämtar flygrönn 83; Vallbykäringen i fähuset
969; naket barn 1. bröst — skäver 1322.
namn: ohyra får ej nämnas under februari 150; n. på Alunda
s:n 819, Bälinge s:n 823, Ingelstads by o. härad 840;
den tillkommandes namn — örnbräken 1091; barn nämnes
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först av mor vid namn 1253; »namnlöåen» i ändtarmen
mot getingar 98.
»Natten är lång, byttan» etc. 642.
nattramn — har mördat gossebarn 643; skriker 644; vilar på
kringbyggd gård 645; n. ock Klaus 646; vållar sjukdom 647.
nattvarden dödar bortbytingar 253; piga kommer för sent 473;
menedare 507, 508; kvinna med lösfläta — orm 509; trampa
kvinna på fötterna — kärlek 898; friskytt 1418, 1419;
oblater till får — spöken 1026; nattvardskalk mot sinnessjukdom 1391.
naturväsen ock hednagudar 154-471.
navelsträng — mot fallandesot 1305.
nedan — viktigt bör ej göras 1067; gulsot botas 1315. Jfr ny.
Nederkalix: Jöns Aktsam 818.
Nedraby (Sk.): varulv frälsas (näsa o. mun i blod) 776.
»nedsatt» (får ej gifta sig) 905.
nedstötta: älven, bäckahästen etc. 378.
nek lemnas på åkern som offer 439.
»Nema tehgive» etc. 857.
»Ni kunna väcka hundar» etc. 1258.
»Ni når inte sticka mig» etc. 98.
Nicander för Tok-Pälle till dårhuset 498; möter pyssling Som
når trädtopparna 575.
Niekepinna (troll) tar öl 161, 222.
Nicolaus Magni Virfflus 248.
niga, om man tappar bröd 1495.
Nils drunknad, yppar var han ligger 684.
Nils-Jöns' Lina möter likvagn 570.
Nils-Månssons i Skumparp gård (troll) 197.
Nils Pettersson har följe med gast 594.
Nils-Pärskan i llästveda 58-60.
mäster Nilsson (Röckla-visan) 248, 1027-1031; bonde slåss
med drake 744.
mor Nilsson förtäljer om snok 109; syster skär padda 308;
Kerstins padda 311.
skollär. K. Nilsson i Lösen 940.
Nilssons Stina 292.
nio steg baklänges för att hämta flygrönn 83; vägglöss i likkista
fördrivas 104; rida över nio kyrkspiror — mot
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råttor 151; silver av nio hustrur till ellekors 400; nio
droppar vatten, mot skäver 440; nio huvudlösa barn förfölja
prästfru 513; nio (1. tre) sädesax offras åt gloson 545; eld
av nio slags träd, tre 1. nio ggr läses »fader vår» baklänges
857; nio slags bly (»stöpa bly») 871; nio slag av villarpaskott — nio ringar av videkvistar 874; nio kvistar till
»skott» 875; nio ggr läses mot värk 962; nio slags blommor
(midsommarnatt) — tillkommande 1098, 1106; det finns nio
slags skäver 1163; gulsot är av nio slag 1146, 1315; nio
slags djur — mot fallandesot 1298; kurer mot gulsot nio
kvällar 1315; nio slags mat — mot skäver 1323; nio bitar
tång, barnet sover därpå nio nätter (mot skäver) 1324; nio
droppar urin — mot skäver 1325; mjöl av nio personer —
kakskäver 1329; filspån av nio slags äggjärn tigges av nio
personer, silver tigges av nio personer, mot skäver 1331; tvinande barn nio nätter på mull från kyrkodörr 1338; nio
morgnar å rad tvättas för eldmärken 1341; avkok på nio
hudfiikar mot lyte 1341; sömnlöst barn nio nätter på stulet
1343; d:o för dödmansmod 1367; nio myror sväljas, mot
frossa 1371.
nisse mokar fähuset 457. Jfr Goanisse, Lille-nisse.
Nisse (spöke) hänger sig på pigan 665.
Noaks ark på himlen — torka 3.
Noas hundar 646.
Noens häst får ax 356; julkärve 357.
»Noke, ge mig (giv barnet)» etc. 1269, 1270.
»Noran nö, östan dö» etc. 7.
Norge åt Olof Haraldsson 1. hans bror 810.
norr: strömmar ock väderstreck — läkemedel 1356, 1357; huvudgärd mot n. — långt liv 1364; dörr mot norr att hugga
bort knarren 1381.
Norra Asbo h., se Skåne.
Norrbottens fåltjägare: Jöns Aktsam 818.
Norrhult (Smål.): björn jagar bort troll 200.
Norrland: 20, 71, 95, 131, 467, 552, 606, 607, 633, 691, 693,
699, 1063, 1064 (jfr Norrländskans berätt.).
Härnösand: 691, 1060-1062, 1407.
Nederkalix s:n: 818.
Själevad 71.
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Norrländskans berätt.: 20, 71, 95, 131, 132, 467, 552, 606, 607,
633, 691, 693, 699, 1060-1062, 1407.
Norrvidinge s:n (Harjag. h.): Bosgärden 847.
Norskytten 352.
Notevalla kyrka i Asarum (Blek.) 193.
»Nu galer hanen» etc. 623, 654.
»Nu går jag till sängje» etc. 478.
»Nu kan du gå din väg» etc. 100.
»Nu ringer det för mina vårtor» 1397.
»Nu ska jag visa er» etc. 902.
Nun.ne har tjuvkorn, spökar 674.
i ny bör allt viktigt göras 1067; lysning o. bröllop vid ny ljuslagda barn 1122; ny o. nedan - slaganfall 1307; efter
ny släppas korna på bete 1439; nya kläder åt tomte 453;
det nyfödda barnet 1200-1227; mot nytändning kurer mot
gulsot 1315.
adj. J. N. Nyb14: 129.
dr A. G. Nyblin: 13, 16, 23, 26, 33, 35, 36, 45, 99, 104, 129,
215, 247, 267, 268, 280, 313-315, 317, 319, 320, 322, 323,
330, 361, 377, 393, 394, 447, 448, 458, 485, 497, 503, 509,
521, 547, 554, 561, 562, 567, 569, 611, 612, 649, 659, 771,
805-809, 859, 872, 873, 977, 978, 986-988, 1051, 1072,
1075, 1080, 1087, 1088, 1096-1104, 1142, 1222, 1249, 1268,
1272-1274, 1276, 1379, 1381-1383, 1387, 1388, 1390, 1396,
1401-1403, 1406, 1426, 1429, 1431, 1432, 1434, 1439, 1441
-1443, 1483, 1486, 1498, 1502, 1504.
nyckel på bordet - osämja 1075; nyckelhål. - stolsteg 1389;
nyckelknippa på bor'det - förargelse 1072; moder kikar
genom nyokelpipa - barn vindögt 1185.
Nyköping: Tok-Pälle föres till dårhuset 498; pyssling frågar,
hur långt till N. 575.
Nyman profeterar 1024; manar spöke 1026.
»Nyp mina vårtor» etc. 1400.
nyp i örat - mot frossa 1372.
på nyponbuskar sömntorn 1344.
nyser man mellan uppstigning ock mat - förtret 15; på sängen
- bortbjuden 15; på fastande mage - roligt 16; barn nyser
före (efter) moder - dör först (sist) 1218.
101140
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nystan: svalan tog 144; = troll som flyr åskan 269, 272, 275; n.

med glödande ögon i stallet 553.
Nyteboda (Ö. Göinge): människoben för att väcka kärlek 897.
nyårsafton offras åt skatan 138, åt vättarna 450; nyårsdagsmorgon: höns äta i selens huvudlag - mot höken 1451;
nyårsnatt: postförare ser spöke 601.
nål bortgives - ovänskap 1073.
»Näck, bliv du uppe» etc. 369.
»Näck, jag binder dig» etc. 369.
näcken 359-401; näckrosor i gravkransar, förta lukten 363;

åkanna 1368. Jfr ellekors, älven, bäekaman.
nämdeman L. E. i II. 521.
»När det här sädet kommer» etc. 1370.

Närike: 13, 16, 23, 26, 35, 36, 45, 99, 104, 129, 215, 267, 268,
280, 313, 314, 322, 394, 448, 485, 497, 503, 509, 521, 547,
562, 659, 771, 859, 872, 873, 978, 986, 987, 988, 1072, 1075,
1080, 1087, 1088, 1096-1104, 1142, 1222, 1249, 1268, 12721274, 1276, 1379, 1381-1383, 1387, 1388, 1390, 1396, 14011403, • 1406, 1426, 1429, 1431, 1432, 1434, 1439, 1441-1443,
1483, 1486, 1498, 1502, 1504.
Edsbärgs s:n: 315 Binninge, Kvistbro s:n: 323, 1051.
317 Käxle, 320 Brännebae- L-m i W. 659.
ken, 347 Skagershult, 554 Längbro s:n: 330 Järsta.
Risebärga, 561 Binninge, 569 Skagershults (Skarshults) 532:
Risebärga.
447, 547 Myrhult, 977 Toften
Gräve s:n 319.
(Tjursudde), 986.
Hardemo 5:11: 567.
sjön Teen 393.
Hässlebyån 361.
Velandasjön 377.
Kil s:n: 458.
Viby s:n: 611 Systeräng, 612
Kräklinge s:n: 33.
Vallby, 805-809.
Kumla s:n: 649.
Vintrosa s:n: 247 Eskilstorp.
Näs s:n (Onsjö h.), se Trollenäs.
näsduk tappas - brud olycklig 1112; n. över kyrkdörr - förkyrkbölder 1289; brännes mot onda ben 1387.
nässlor: moder sitter på n. - barn sårig bak 1178, 1341;
mot sår ock hudlöshet 1339, 1341; nässelkål 1372.
Näsum s:n (Vill. h): hustru bärgtagen 243.
Nättraby (Blek.): Petter - skogsnuvor 334; 936.
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Nättrakulla (bäck, Blek.): tordönan slår troll 177; näcken har

umgänge med sto 383.
näver: vissla under nävertak — lösaktig 1083.
Nöbbelövs s:n (Järr. h.), se Gislöv.
nöddop — gloso 546.

nötkreatur 1425-1444; moder dricker med n. — barn dräglar
1134.
0. oroas av spöken — fallne krigare 693.
oblater givas åt får — spökeri 1026; oblattallrik (silver) mot

sinnessjukdom 1391.
»Oden ock hans drott» etc. 939.
»Oden stod på Hidans bärg» etc. 955.
Odens jakt 350-357; Odens hundar 646.
odöpt barn i huset — låna ej ut något 1220; kläder ej under

bar himmel 1224.
oenighet båda korpar 12.
offer åt hyll ock ask 73; åt hyll 84, 92; åt vättar 92, 291,

293-297, 299, 450; åt lindorm 117; åt skata 138; ax åt
Noens häst 356, 357; åt bäckamannen — lyser 365, 366; åt
näcken 367; åt havsfolket 419; för gott fiske 420; åt havsfrun 421, 422, 425, 427, 439; åt kyrkor 524, 1415; vid kyrkors
grundläggning 526; sädesax åt mystiska djur 545; åt de
döda julnatten 592; för att binda ock ta skatt 751; åt St.
Olof 812; för päst 837; av »kloka» 857; åt strömmar ock
bäckar 916; badvatten åt halmkärve — vackert hår 1254,
1255; till kyrka ock bild 1359; sädeskärve på åker 1473,
1488; offerdjur 1438; offerhög: barn offras för att hämma
päst 837; offerkyrkor 1359; offerkällor 820 (i Asarum),
847, 919, 1358, 1359; offersten vid Vägga-vägen 853.
under ofredstider gömd skatt 743.
ofärd — kattor I. aska i vagn 1079.
Ogehög (Sk.): troll ta öl 222.
ohyra nämnes ej under februari 150.
»ohäu.» på kreatur — trolltyg i huvudkläde 911.
ojäst vört åt trollen 439.
okorsat öl åt trollen 163.
Oktava Sjöstedt i Stiby: himlabrev 475.
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Ola Jönsson i Vårlalövstad: himlabrev 474.
Ola Rik — näcken vid Möckeln 360.
Ola Sona, biltog, om trollen i Husbärget 174-176.
Tok-011e 805-809.
Olof Hallin dräng hos Gummerus 791.
Olof Flaraldsson har planterat askar 77; bygger kyrka 810;

hans bild får offer 1359.
St. Olofs kapell (kyrka o. s:n, Albo h.) — askträd 77; offer åt hyll
89; skogsman 338; bilder av skogsman ock skogsfru 349;
aftonbön 476-481; legenden 810-813; hans silveryxa 811;
silver sålt från Rörum 844; tvinsot botas 1336; offerkälla
1359; St. Olofs s:n 479-81, 1469. Jfr 1VIaryd.
Olofsborg (Albo h.): tyska frun tar St. Olofs silveryxa 811.
Olsson (fru) skadar vätte 298.
Olsson, Sven Petter — skogsnuva 331; nisse 465.
Olsson i Stoby frimurare 1066.
Olunda bärg (Blek.): bonde bärgtagen 245.
olycka bådas av ekorre 6; av mötande hund 8; askträd fälles
78; spindel dödas 101; bordet sopas med kvast 1080; pärlor
på bruddräkt 1115; olycklig brud, tappar näsduk 1112;
tårar i kronan 1116.
»om inte sassa vore» etc. 639.
omkommen visar sig i hemmet 604.
ommebleLst (sjukdom) 1405.
ond fot 17; de onda änglarna rangeras 154; mot onda makter
— synålar i pannstycke o. på bröst 1234; onda ben botas
1387; ond fot till väven 1510; ondemansträdet; = getbjörk 81.
Onsjö h., se Skåne.
Onslunda (Ing. h.); troll slå äng 219; två kistor nedgrävda 762;
se Hyggebackar.
»opp ock ut (ner) genom skorstenen» etc. 979, 980.
orena där fläder växer — hudutslag 88.
Oretorp vid Lomarp (Sk.): friskytt går igän 675.
orgelspel: klok bondson i Ingelstorp 1035.
ormar 108-115; ormar o. dyl. mat i bärget 232; = hin onde 497;
lösfläta vid nattvarden — orm 509; jordbär förvandlas till
ormar 545; nämnes i läsning mot flog 938; att kalla fram
ormar 950; mat i Blåkulla 988; spad av vit orm — botar
människor ock djur 1039; ormar nedgrävas levande 1438;
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mot ormbett 948, 949; ormskinn mot torrgråt 1313; ormslä,

bör ej skadas 113.
»Ormen låg i tuvan» etc. 948.

oroas av vättar (barn) — klappträd klädes 1345.
ortsägner 819-856.
orädd piga 584, 627.
osalig (elak man) — korpar 518.
Osby s:n (Ö. Göinge b.): dräng förhäxar flicka 887; kappritt med
barn 1250, d:o julottan 1487.
osilad mjölk 93 m. fl.
osnyggt barn (lyte): svinborst i badvatten 1209; orsak o. bot 1320.
osynlig kamrat på åkdon 564; osynliga jälpare skära torv ock
tröska 667; de osynliga — ej väcka barn 1258; osynlighetshättor 228.
osyrat bröd åt trollen 439.
ost ock bröd i barnets hand — måttlig människa 1235.
osämja — nyckel på bordet 1075.
»otidiga» djur skiljas — läkedomskraft 1188.
otrogen hustru spökar 661; visas av lappkvinna 1063; o. make
— ser tillbaka vid vigsel 1113.
Otto Grans hustru — gengångare 1066.
otur — höna i vagn 9; kä,ringtnöte 13; möter präst 18; storken
står 25.
»otvättad, okammad» 329.
varjehanda otyg 535591; mot otyg ock häxeri rökas med
älvnäver 1354.
ovanliga djur: havande undviker sådana 1153.
oväder bådas av skogsmannen 339; havsrå på vinden 408.
ovän — varsel 63; ovänskap — nål ges bort 1073; om man.
dricker efter en annan 1074.
Oxie h., se Skåne.
oäkta barn: löss av dem mot gulsot 1377.
oärlighet med lin ock ull — spånekäringar 668.
paddor (283-311): p. o. grodor ha varit människor 301; förtrollade

prinsessor 302; padda — jordvätte, skållas, barn likaså 303 ;
i spannen 304; paddor ha varit kungliga personer 305;
padda såras i låret, förbindes 305; p. (i köket), havande,
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piga å barndop 306; jordvätte 307; såras, vållar sjukdom
308; lieskuren d:o 309; bjuder på barnsöl 310; paddor »underjordiska» 311; skogsmannen steker paddor 345; paddor
vakta skatt 736; padda förvandlas till silverbägare (skatt)
756; paddor ock jätteben — skatt 757; mat i Blåkulla 988.
padda o. snok skiljas — läkedomskraft 1188; paddor i bränn.'
vinspanna 1506.
pallar, varpå likkista stått, vändas 716.
paltbrödet på en gång 809.
papperslappar — den tillkommande 1099.
mor Parnia 1066; Parnia går igän (igelkott) 658; skulle ha
vävsked (spökeri) 701; hör föredraget om frimurare 1066.
pastor T. skall mana gengångare 1032; pastorn i Vinslöv frimurare 1066.
pekekakor — trollens föda 163; på pekfinger vit fläck —avund 28.
personsägner 786-809; person- ock ortsägner 786-856;
personalier vart själen kommit 1029.
apost. Petrus 584; Petri dag knytas ej fisknät 1422.
Petter (Amen Amensen) — spöked 1048-1050.
Petter i Nättraby — skogsnuva 334.
Petter Svens stuga — troll (svart katt) flyr åskan 270.
A. Petersson i Förkärla s:n: 980.
Pettersson (August) — skogsnyvan 334.
Petersson (Håkan) i Rödeby 940.
Pettersson (Nils) har följe med gast 594.
Pettersson i Virestad — skatt gömd i ofredstid 743.
picus martius (solsvärta): röd sten i magen, skyddar mot trollfolk, gul sten väcker kärlek (o. tvärtom) 888.
piga i Rörum bärgtagen 246, i Eskilstorp 247; diktar psalm 473;
orädd, hämtar handboken 584; ställa till spökeri 587; tar hängd
ur galgen 627; tar spöke på ryggen 665; kastar död in på kyrkogården 682; ligger på ängen ock -öser upp gröten 1018.
Pila-Jösse i Horshult (Röckla-visan) 248.
pilkvist visar vattenådra 1410.
pinas: häst ock husbonde 1052.
pingstdagen — offer till ask ock hyll 73.
pinne spetsad — bjärn 1003.
Pintorpafrun 107.
pionbuskar ha kräftan 1384, 1385.
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Tjätteryd (Smål.): klok gumma 1039-1041.
»Plikten fuller ock korgen» etc. 1421.
plog ock harv dragas av bäckhäst 378, 379.
plåga djur — vanskapade barn 1135.
plättar — se tillkommande 1095.
vid plöjningens början ätes julbröd 1477.
Plötz i Simrishamn -- klok, botar hästar 1038.
pocker, se djävulen.
pogga, se paddor.
pojke med röd toppmössa — troll flyr åskan 274; pojkar med

röda luvor — pysslingar 289; pojke lägger höna — tuppkycklingar 1462.
porslin ock glas kastas — kyrktagen kvinna 1198; grannas,
går sönder 1275.
portvakt vid hälvete — Pål Störje 510.
prestav vid fogelbegravning 124.
prinsessor förtrollade till paddor 302. Jfr kunglig.
pris av kungen — 6 gossar efter varandra 1276.
professor Hothej (död) kör genom Lunds gator 655.
prognostika 1-72.
prosten Grönberg: hustru spökar, manas ned 661.
prosten Jönsson — svartkonstbok 863.
prosten Melen ock Lass-Ärlans 797, 798.
prosten Nilsson (Röckla-visan) 248.
prosten Sydow ock Lass-Ärlans 799.
präst — dåligt möte 18; driver ut den onde ur en flicka 497;
prästen i Kämpinge blir blind 501; löser sin fru från förbund
med den onde 511; manar spöke 551; läser mot otyg i
Hällaryds kyrka 581; prästens Karna i kyrkan 584; prästen
förtjänar födan genom att skälla 680; prästen Vibärg ock
trollkäringen 974; prästen Å. ock spökande fru 1033; präst
vänder vind vid eldsvåda 1034; präster kunniga i svartkonst: Bastian i Håslöv, prästen i Gessie 1066; prästdotter
övergiven, förgör sig 846; prästfru vill ej ha barn 511;
hindrar svenskarna att skjuta flykting (häxeri) 817; i Lister
går igän 1050; prästkrage = vita elden, baldersbrå m. m. 97.
prövning från Gud — spökeri 591.
psalm 184 diktas 473; sjunges för barn — gudfruktigt 1230
psalmbok o. sax skydda mot troll 259; stulen 633; under
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barnets huvuddyna — gott. o. stillsamt sinne 1197; ps. i
vaggan 1223; silvermynt i psalmboksblad — läraktighet o_
rikedom 1233.
psykologi 535-785.
pteris aquilina, se örnbräken.
Pugen fångar bäckahästen 378.
puggor, se paddor.
Purken förgör flicka 902.
pysslingar 283-311; lemna flygrönn 83; pyssling växer, når
trädtopparna 575.
PM skytt ock ägaren till Engeltofta 827, 828; skjuter harar
1416.
PM Störje köper ved: till hälvetet 510.
påle genom lik (mot spökeri) 262, 657, 678.
påsar utlagda — barn värkbrutna 1062.
påsk: stål mot troll 918; annandag påsk lägges halm till
kyrkgrimmen 527; påskafton — kors över dörren, krut i
spisen 987; påskbrev 988; påskdagen — offer till ask ock
hyll 73; tvätta sig .i träsk 402; frälsarens bild på remnad
sten 489; påskdagsmorgon: dräng ock häxor 981; hoppa
över rännil --- giftermål 11.10; hästar badas 1445; påskkäringar samlas vid Tjursudde 977; påskmat o. strumpeband — dräng o. häxa 982; påsksysslor (häxeri) 1037:
påskveckan — bullrande arbeten undvikas 918.
Påte i Dalby 800.
Pälsa-Kistena spånekäring 671.
pängar offras åt vätte 291; bränna genom förkläde 676; i
brandmur 699; i likkista 714; i kyrkogårdsmull 715; i sko
— brud ej fattig 1111; ges nyfött barn — hatt gömmes
1219; pänningbloss — dräng narrar till sig skatt 724-726;
vaktetös fäster skatt 728; p. vaktas av paddor 736; pänningförlägenhet — mynt av död härre 602.
Pängabilrget (Blek.): rädd för åskan — kvinna lugnar 490.
Pär: pojke hoppar, vill nappa luvan 579.
Pär förvandlas till varg 1059.
Pär frimurare (Västgöte-Svennens son) 1066.
Pär i Bjäret förlikas med trollen 195.
Pär i Heby bärgtagen 241.
Pär Listersson blir bjuden att rida 620.
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Pär Nyman profeterar 1024.
Pär i Röckla — hustru bärgtagen 248.
Pär Svensson möter Vittskövle präst 600.
pärlor på bruddräkt — olycka 1115.
Pärsson (Anders) ock Skytte jaga 804.

päst — man 0. kvinna med skyffel o. kvast 57; flicka offras 837.
Pästbacken (Blek.): rädd för åskan 490.
pölsa m. hår, lår etc. 257; m. huvud, ben o. rumpa 258, 263;
svinblod i kattskinn 264.

R. (överuppsyningsman) spökar på Andrarum 677, ledes till

Barnahöl 678.
Rabbegarden (S. Åsbo h.): troll 214.
rakor lemnas ej ute — påskkäringar 987.
Rapparnas rikedom 803.
Rasbo (Uppl.): skatter i Faxbärget 217, 758; Örlösa skog 854;

R. kyrka bygges om dagarna, rives om nätterna 531; jättar
kasta sten 532; över Rasbo kyrka 1046.
Raus s:n (Lugg. h.): sjungaren vill slå tolva med död 619.
rav skyddar mot »trössale» 538.
reda garnhärvor — blåsa efter svala 1151, 1507; r. fiskegarn d:o
1424.
»rege» =--- saliv 1278.
register i svartkonstbok 861.
Rengs s:n (Skytts h.): troll vill ta barn 259; Anders går igän,
flyger på vän 614; danskar få mat, ta yxa 814; häxor 990;
se Fredshög, Kämpinge.
renskinn stulet — blodvite, lapp maktlös 1060.
repslageri — rådmanskan Z. spökar 606.
resa hem på halmkärve 978; till Blåkulla 979, 980.
Revhusen (nära Ystad): kalv (havsfruns?) 416; varulv frälsas
(näsa o. mun i blod) 776.
rider på bäckhästen 376; förbi gudmoder — barn sölare 1250.
rik, kan ej bli fattig — ring i ström 825; rikedom — rägn
före vigsel 1114; (för barn) — över kudde vid kyrktagning
1195; silvermynt i badvatten 1209; d:o innanför barnets tröja
1233.
ring i ström, hittas i gädda 825.
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ringa med grytkrokar - föräldrar i graven 1272; jfr kyrkklockor.
Ringarens berätt.: 24, 93, 105, 162, 163, 179, 180, 194, 201, 202, 210,
214, 218, 222, 223, 229, 234, 235, 237, 251-257, 259-261,
272-274, 285, 293, 310, 341-343, 345, 348, 352-357, 501,
507, 508, 511-513, 523, 525, 527, 528, 543, 556, 566, 568,
574, 577, 584, 601, 602, 625, 642, 643, 645, 709-711, 728,
732, 735, 736, 756, 757, 763, 765, 768, 769, 779, 781-74,
787-789, 800-802, 827, 828, 836, 838, 839, 843, 852,
868, 903, 921, 1012, 1016-1022, 1125, 1138, 1190, 1197,
1248, 1277, 1278, 1323, 1337-1339, 1343, 1346, 1416-1419,
1501.
Ringberg (Johanna): de dödas julotta 486.
på ringfingret: vit fläck - lycka 28.
ringhals = snok 109.
rinnande vatten - mot sår o. hudlöshet 1339.
ris - tukta arvsynden 1232.
Risebärga (När.): barnskrik i stallet 554; liktåg mötes 569.
Rive-Pärens berätt.: 7, 42, 153, 191, 192, 205, 212, 288, 327,
489, 546, 634, 739, 740, 864, 897, 1015, 1044, 1056-1058.
river ner stengärde - »sten» (lyte) 1172; rives ner om nätterna,
vad som bygges om dagen 531.
»Roa er nu med detta 'pöcke» 299.
»Rocka bättre på» etc. 678.
Rockhög (Sk.): Rockhöjsvären - förvillar vandrare 557; Täekare-Pären bär honom 558.
Roesgubben, troll 209.
roligt - nyser 16.
gå till Rom 394.
Romeleklint (Torna h.): trollen sola skatter 211.
Ronneby: inte framläst - kan ej ta skatt 749.
ropa genom fönster - barn skrikhals 1158.
Rosendals härrgård (Lugg. h.): Bille spökar 676.
rosiga kinder -- barn torkas med röd duk 1210.
Roslagen: 1083, 1503.
»Rottingen» (ogudaktig inspektor) spökar 680.
mot rovdjur - fjäderfä väges 1470.
runor - kärlek 899.
runt: ingenting får gå runt skärtorsdag 1509.
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Runveden (Rundveden, Upp!.): kyrkklocka i bäcken 534; »svår
karl», åker över Rasbo kyrka 1046.
•
Ruvi i läsning 953.
Rydsgård (Villie s:n): tre tomtar 461.
rykta hästar — rå 460.
ryttmästaren på Vittskövle spökar 599.
»Rå som dragen upp ur» etc. 75.
rå, olika slag, vålla sjukdom 300; förvilla, skratta 318; i Korumpan (vid Klintehamn) 325; i Västerhäjde Allhage 326;
i träsk 402; på fartyg väcka, skura kittlar 445; i stall 460; ej
spinna torsdagskväll 1508; ljus brinner mot rådande 1222.
Rå fiskeläge (Lugg. h.): havsfrun tar kraft av foder 414.
•
rådman Z:s barn flyttas, spökeri 691; rådmanskan Z. får ej
ro i graven 606.
råg bärgas söndag 806; råghalmskärve får dopvatten — långt
vackert hår 1254, 1255; rågkorn — lytesfria år 1207; rågmjöl vid läsning 945; rågstrån ombindas med trådar —
glädje, sorg 27.
tågång falsk — spökande lantmätare 673; råmärke flyttas
(Nunne) 674.
råkan har sju veckors vinter 4.
råmjölk — hölj över den 1498.
råttor ock möss hin ondes boskap 149; medel mot råttor: bolmört 150, rida på hin julafton 151; råttor gnaga matvaror —
musgnag (lyte) 1175; draga hölass 1306; råtta ätes mot
osnygghet 1320.
rägn — svarta svalan 1; rök slår ner 2; svalan flyger lågt 2;
r. på födelsedag — sorg 19; bröllopsdagen — rikedom I.
tårar 1114; rägnvatten mot vårtor 1403.
räkna flyttfoglar framåt o. bakåt 122.
rännil: hoppa jämfota — giftermål 1110.
Räpplinge (01.): prosten Sydow ock Lass-Ärlans 799.
rättegång vinnes ej — höna halshuggen 1465.
mot räven — gåsungar genom rävskalle 1. knagghål 1469; under
järngryta genom sele eller byxor 1471; rävtunga—kärlek 883.
Röckla-visan 248, 249.
röd tråd kring rågstrå — glädje 27; pojke ni. röd toppmössa
troll 274; m. röda luvor pysslingar 289; röda hundar dragas
om kedja (spöke) 673; r. hund, katt, tupp binder skatt 751;
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röd sten i solsvärtas mage, skyddar mot trollfolk 888; rött
hår — havrehalm i brudsäng 1123; röd lapp i badvatten —
ren hy 1209; barn torkas naed röd duk — rosiga kinder
1210.
Röda havet i läsning 935, 942; i Danmark 969.
Rödda-Hannan, häxa i Röddinge 969-971.
Röddinge s:n (Färs h.) 969.
Rödeby (Blek.): Håkan Pettersson 940.
Röepäng dansar med pojke 623.
Rögla säteri (Lugg. h.): äges av Cederkrans 787.
rök slår ner — rägn 2; kvinna rökas före kyrktagning 1194;
rökelse (rökning) mot trolltyg 914, 1037, 1194, 1354, 1355;
mot sjukdom 1045, 1354; röksvamp för att vinna kärlek
887.
Röke s:n, se Skåne.
av rönnbär flygrönn 82.
Rönnebärgs h., se Skåne.
sjuk rör huvud (fot) — dödsbud (livstecken) 51.
Rörum s:n (All» h.): troll låna bröd 224; ta kraft av vörten 246;
skatter 844; Pär Nyman 1024-1026. Jfr Skåne.
Rösa (Gråmanstorps s:n): vargstenen 152.
rövare ha tagit flicka 842; fästas av Gessie präst 1022; röveri
näringsfång i Maryd 841.

salig? — varsel 59-61.
saliv mot lyte 1278; klippes — mot dregling 1293.
kon. Salomo uppfinner frimureriet 1066.
salt i brunnen (offer) 294; havsfrun köper salt 424; salt vid
läsning 945; skyddar mjölk 996; trollhare skjutes med
salt 1000; s. eller korn för fallandesot 1295; s. i bakugnen
mot vårtor 1398, 1399; i reden, när gäss skola värpa 1468;
offras åt elden, -om mjölk spilles 1497; salta bröd, innan
det ges bort 1494; saltskuta stannas — havsfru 424; saltsyra ock vitlök mot »osynliga händer» 550.
Saltsten spökar, förvillar folk 651.
salviebuskar ha kräftan 1384.
>samma hand» som lagt ned skatt, tar upp den 750.
sammanvuxna ögonbryn -- drunknar 56.
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Sandby s:n (V. Göinge h.): troll ta maten 228; Sven i S. förvillad
av skogsrå 321; vävsked undansnillad -- spökeri 701.
Sandströmskan: fru Gyllenskepp ligger i vatten, ber om jälp 692.
Sandvik (nära Karlshamn):• gast in på kyrkogården — oväsen
689.
Sandåkra (Vemh h.): två bröder begå mened 517; barnskrik om
nätterna, stympat barn 695; stulna bräder till likkista 696.
Sandåkra (Albo h.): klok visar hin för fritänkare 1047.
Sankt Davids vantar — solstråle 492.
Sankt Göran kämpar med drake 594.
Sankt Hans kyrka: himlabrev 475; Sankt-Hans-afton, se midsommarafton.
Sankt Olofs s:n o. kapell, se Olof.
Sankt Petri dag knytas ej fisknät 1422.
Sankt Pär: legender 857; i läsningar 925, 938, 949, 965, 966.
Satan i läsning 951.
K. Saul 1066.
sax: svalan Og 144; s. ock psalmbok -- mot troll 259; sax
hindrar troll 274; hindrar troll, som flyr åskan 279; mot
rå 300; fäster mjöling 639; med havande kvinna i likkista
706; bly stöpes genom sax 871; gå över sax — kyrktagning
1197; sax i vagga 1223; moder får ej röra sax — barn skyddas för äggvapen 1226; sax genom garnring -- mot dödmansmod 1367; sax ock gnidsten, när gäss matas 1467.
»se bonden den token» etc. 133.
»se denne pänning har jag förtjänt» etc. 366.
»se nu står du där» etc. 80.
otrogen 1113.
se i syne 69, 70; se tillbaka vid vigsel
Sebastian i Håslöv (Skytts h.): 1016, 1021; mot Vallelavären1023.
sedlighet: havande kvinna aktar sig med mat 1157.
sedum telephium — kärlek 1092.
i seles huvudlag äta höns — mot höken 1451; genom sele släppas (gåsungar etc.) mot kråkan 1449; d:o mot räven 1471.
kyrkoh. N. Sellergren i Göteryd (Röekla-visan) 248.
senfärdigt barn — man kör förbi gudmodern 1241.
signerier (läsningar) 921-968; mot väglöss 105.
gult silke mot gulsot 1315.
»ellen» 390; samma sill ätes
sill — bryt sönder benen 107;
i trättou år 992.
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silver kring lindens stam — lindorm 117; silver till ellekors 400,
401; med silver I. stål skjutes mjöling 640, 641; silver
faller ned på Bjällerup 822; offras mot häxeri 916, av nio
personer mot skäver 1331; av nattvardskalk o. oblattallrik
mot sinnessjukdom 1391; silverbjällra har skogsnuvans jort
328, 329; trollens silverkanna tas av bonde 215; silverkula dödar skogsnyvans jort 329; skottfri hare 5631; silvermynt i
badvatten — rikedom 1209; innanför barns tröja — rikedom
1233; i gudmoderns sko — god utkomst 1240; silverring vid
bärg i Vaksala 758; silverstop lånas åt Klasagubbe 156;
silvertumlare för liten 799; St. Olofs silveryxa 810, 811.
Simlinge (Vemh. h.): gåsatös bärgtagen 234.
Simontorp (Bjäre I. 0. Göinge h.): remnad sten med frälsarens
bild 489.
Simris (Järr. h.) brytstuga — troll 196; S. backar — pysslingar
289; älvaspel 397; bonde har nissen 457; trollgubbenJens1038.
Simrishamn: kvinna signar ock botar 61; flagga visar lik 68;
jätte slungar stenblock mot kyrkan 171; kvarn brinner,
troll ha gille 198; havsfru i ålboden 407; havsko 413; havsman bjuder ut sill 431; havsfru ombord på »Augusta» 432;
havsman bedrar kaptens fru 433; havsfru lockar skeppare
436; Brambo-Kittan 621; osynliga jälpare skära torv ock
tröska 667; varulvar 776; gravhögar 845; klok gumma 1014;
Plötz botar hästar för häxeri 1038; Simrishamnsnäjden:
offer åt vättar 294; Brambo-Kittan dansar med bonde 621.
Simson ock Delila 1066.
sina • kor torsdag 1. Söndag 1440.
sinnelag: gudmoder påvärkar barn 1239; sinnessjukdom —
avund mot brudgum 858; 1391, 1392.
sinnlighet: moder varsam (djurlivet) 1157.
sisare = sax, mot rå 300; svalan tog 144.
bärget Siska (i läsning) 937.
sju veckors vinter i råkans stjärt 4; sju år bidar orm (snok) på
hämd 109; sju skäppor malt bryggas åt Klasagubbe 155;
sju lika gamla bröder få taga skatt 752; sju syskon födda på
samma dag 852; sju ock sjuttio slags värk, i läsning 959.
sjukbud (varsel) 65; sjukdom vållas av hyll 84, 92; av vätte
291; av älvaring 292; av rå 300; av padda 303 (skållad),
309 (lieskuren padda), utspanas genom tre stenar 311; av
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bäckjungfrur 396; botas av St. Olofs yxa 812; läsningar
mot sjukdomar 921-935, 938, 942-947, 955-957, 959968, 1045; vållas av häxeri, botas av Rödda-Hannan 970; botas
med handpåläggning 1042, 1045; barnsjukdomar 1124-1186
(lyten), 1277-1348; sjukdomar i allm. 1349-1406; hos kreatur
1425-1472; sjuksköterskan i Önnarp — skogsfrun kardar 324.
sjungaren. i Raus vill slå tolva med död 619.
Sjunkastook (i Borreby): piga går igän 657.
själen flyger ut genom fönster 1. tak 1408; föräldrars själaringning — friare får ja 879, 880.
Själevad (Ångml.): marknad 71.
själv göra, själv ha 344; självmord av förförd prästdotter 846;
självspilling går igän 650, 651, 653, 681; begravda i markaskäl 681.
Sjöberg om lindormen 119.
Sjöbo ora (Färs h.) 263.
Sjöbofors (Färs h.): trollbyting 263.
sjökalv på loge 417; sjöman (död) ger varsel 61; ser i syne
69, 70; sjömän offra i Bro kyrka 1415; sjörå 402-440;
utan huvud 406; sjövrak vill. i vigd jord 686.
sjöman i syne 69, 70; offra 1415.
Sjerups s:n (Ljun. h.): askträd fruktas 77; bäckhäst härmar julpsalm 375; »ellem antastar barnmorska 389.
Sjöstedt (Oktava): himlabrev 475.
Skagershult (När.): tomtegubbe 447; påskkäringar samlas 977;
klockare ock häxor 986.
Skalle (Bengt) i Misterhults kyrka 842.
skam = djävulen.
Skansabaoken (När.): skogsråns smörgåsar 322.
Skansens kyrkogård (vid Karlshamn): fru Gyllenskepp ligger i
vatten, ber om jälp 692; blossande gast 727.
Skanör: mjölnare tar trollens stop 187; åskan slår troll 275;
vättar 285; havsman 403; havsfru 410; nisse i trädgården
469; trätton foster 523; katt kyrkegrim 528; huvudlös
skepnad möter 573; jakt, underliga syner 625; spånekäring
669; likfölje går genom kyrkan 723; kanonslup, varulv
779; gåsskötsel 1449, 1467.
Skanörs ljung: Gyja (troll) 189, 190; troll 204; huvudlös skepnad
572; barnamörderskor gravsör 643; självspilling går igän 650.
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Skarhult s:n (Frosta h.): hund på skatt i källaren 733; skatt i

torn 734.
Skarshult, se Skagershult.
skator skratta — ledsamheter 20, 21; d:o — gäster 22; böra ej

oroas 135; — trevnad 136; i Blåkulla 137; skatan får offer
138; =-- troll som flyr åska 276;= svärfar, skjutes 703; skator
till mat i Blåkulla 988; föra bort bölder 1291; skatblod mot
lyte 1285; mot fallandesot 1308; skatstek i Blåkulla 984.
skatter ock drakar 724-764; skatter i Husbärget 176; trollens
rikedom 210--217; gast bjuder, vill till kyrkogård 687; skatt
nedgrävd, visas av död 698; till belöning av Påte 800, 802;
funnen vid Fridhem 830; jättens i Glimminge 834; i Byby
kyrkas altare 839; i murvalv 855.
skedvatten skadar vätte 298.
Skeke by — jättekast mot Rasbo kyrka (Uppl.) 532.
skendöd 1030.
Skepparens berätt. 114, 118, 220, 358, 364, 381, 396, 397, 407,
411-413, 415, 416, 418, 421, 427-429, 431-433, 436, 437,
439, 443-446, 473, 499, 780, 858.
Skepparps by (Albo h.): bortbytt barn 264.
skeppsrå 441-446.
skilja två otidiga djur — läkedomskraft 1188.
Skillinge fiskeläge (Järr. h.): Brambo-Kittan förstör vagnar, åker
etc. 622; mara jämrar sig, när hon far ur kroppen 768; häxa
989.
skinkor offras åt lindorm 117.
skinn av död — satan luras 1028; skinnvaror — till bjäru 1003.
skinnarehopo = bäckhästen 279, 374.
skit ock mök
otyg 362, 549, 655, 993.
Skivakroken (Sk.): drunknad yppar, var han ligger 684.
på skjorta lägges barn — lycka i kärlek 1206; gammalt linne
till första skjortan 1211; skjorta brännes mot onda ben 1387;
svullet juver torkas med skjortgere 1444.
skjuter Grålla (trollens get) 175, skogsnuvans jort 328, 329,
skogsnuvan 335, skogsfrun med kolven åt hänne 337; skjuta
bort villarpaskott 874; skjuta» med läsning 951.
skjuts: Tok-011e nekar husbonden skjuts 806.
sko v.: gårdsrå skor hästar 459; sko kalv 1442.
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sko s.: kastas mot dörren julafton (orakel) 23; vänster sko kastas

över skatt 764; sko av guld 844; pängar i brudens sko —
aldrig fattig 1111; skor lossas på häst — han ock husbonde
få dö 1052; skomakaren i Fjelje ser liktåg 48.
Skoa-Sissan 1008.
skogsjungfru i lek 312; skogsmannen 338-349; skogsnuva,
skogsrå 312-349; eldklot = skogsrå som flyr åskan 280;
skogsskatan härmar alla läten 139.
Skogstorpet (V. Göinge h.): Jöns lockas av skogsfrun 333.
Skollärarens berätt.: 164-172, 181-185, 195-198, 219, 224226, 246, 263, 264, 284, 289, 324, 338-340, 346, 347, 349, 376,
380, 391, 457, 515, 621, 646, 760-762, 766, 767, 776, 785,
810-817, 832-835, 840, 844, 845, 970, 971, 975, 976, 999,
1014, 1038.
skollärarens morbror — mördad kvinna 628.
skonarvehoppe = bäckahästen 374.
skopti skopti 677.
skorsten (trollens) i Fuglie 194.
skott av trollkarl 1. häxa 875; otrogen hustru 1064; marbon
över ladugårdsdörr mot skott o. dyl. 1429.
skovor: inga s. julafton — död 1108.
Skrabbplåtabärget (När.): piga bärgtagen 247.
skrada, skradepogga = padda 310.
skrapa gryta — skrapskäver 1162; skrapkaka — kakskäver
1161.
skrattar mellan träden (otyg) 555.
skrik i Hällaryds kyrka läsas bort 581; modern skriker till
(skrämd) — torrgråt 1145; skrikhals (lyte) — någon ropar
genom fönster 1158; barn första tiden ej i vagga 1215.
Skrin Beje i Ålem 207.
skrivtecken på spån mot vådeld 1414.
skräddare i Reng räddar barn från troll 259; möter Norskytten
352; rider på kvast 972; skräddare ock trollpacka 979,
980; skräddaren o. häxans mjölkkittel 997; skräddarepojke
misshandlas av spökande kvinna 672; på brödgrissla 985
skrämma husbonde — dräng sjunker 1030; moder skrämd —
fallandesot (bot) 1299; skrämsel genom huvudlöst höns —
fallandesot 1300; vållar torrgråt 1313.
101140 Sv. landsm. VIII. 3.
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Skräve kvarn (Sk.): trollen ha gille - björn 199; dräng rider
dit julafton 596.
skrävlare - första tiden ej i vagga 1215.
Skumparp (Färs h.) 197.
skura kittlarna - rå 445.
Skurups s:n (Vemh. h.): hyllebuskar huggas - tandvärk 91;
änka går igän, manas ner 672; Barfota far vilse 849; sjukdom genom häxeri 970; höna lägges på ägg 1452.
skurviska vållar knippemask 1051.
skvaller - flytta förr än sol gått ned 1077.
skydd mot »trössale» - gråbön 537; mot mara ock krånk 539.
Skytt (På!) - friskytt 1416; »Skyttevin» - Engeltofta 828.
Skytte ock Anders Pärsson jaga 804; Skyttevalvet - skatter
804.
Skytts här., se Skåne.
Skåne: 39, 50, 78, 87, 88, 96, 97, 132, 138, 365, 367, 379, 422,
450, 483, 526, 536, 544, 545, 555, 570, 574, 591, 592, 655,
681, 714, 715, 717, 719, 722, 730, 750-752, 857, 916, 1054,
1254, 1270, 1345, 1352, 1353, 1356, 1358, 1359, 1395, 1409,
1412-1415, 1438, 1475, 1496, 1497; se vidare Gumman på
Skanörs Ljung, Hönsgummans berätt., Martinsson, Ringarens
berätt., Rive-Pärens berätt., Skepparens berätt., Skollärarens
berätt., Säljekvinnans berätt.
Balingslöv (Stoby s:n): 46, 270,
Aggarp (Svedala s:n): 342.
Al bo här., se Andrarum, Kivik,
605, 636, 637, 658, 700.
Mellby, Rörum, Sankt Olof, Bara här., se Bara, Brågarp,
Genarp, Hyby.
Ravlunda, Vitaby, Vitemölle.
Al bäcksbro (Skytts): 186-188. Bara s:n (Bara): 387 o. 849 Torup.
Anderslövs s:n (Vem. o. Skytts): Barkåkra s:n (Bjäre): 827, 828,
1416, 1417, allt Engeltofta.
223 Ugglarp, 256, 577.
Andrarums s:n (Albo): 660, Barnahöl: 626, 678.
677, 678, 680 Kristinehov. Baskemölle fiskläge (Gladsax
s:n): 364, 415, 427.
Arne s:n (Oxie): 202, 218.
Asmundstorps s:n (Rönn.): 933. Benestads s:n (Ing.): 284o. 855
Örup.
Aspet vid Skanör: 285.
Ausås s:n (S. Ås.): 468, 506, Bjällerud s:n (Torna): 821 o.
578 Spannarp, 676, 679 • 822 Bjällerup.
Spannarp, 684, 787, 815, Bj är e här., se Barkåkra,
817, 903, 921, 1034, 1108.
Grevie.
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Bjärsgård (Sönnarslövs s:n):
555.
Bonderups s:n (Torna): 800
Önneslöv.
Borrebackar (Oxie): 159.
Borreby s:n (Järn o. Ing.): 657
Sjunkastock, 999.
Bosgården (Norrvidinge s:n):
847.
Brantevik (Simris & Nöbbelövs
s:n): 84, 439.
Brattingsborg (Ö. Gö.): 759.
Brågarps s:n (Bara): 655 Gullåkra.
Bårslövs s:n (Lugg.): 145, 619,
917, 1489.
Börringe (Gustavs s:n): 343.
Dalby s:n (Torna): 203, 250,
563, 800-802, 1065.
Dockendal (Strövelstorps s:n):
214.
Dy bäck (Ö. Vemmenhögs s:n):
347.
Ebbarp: 205.
Ekeby s:n (Lugg.): 1015 Truedstorp.
Engeltofta (Barkåkra s:n): 827,
828, 1416, 1417.
Englarp (Röke 5:13): 65.
Eskilstorps s:n (Oxie): 558.
Esperöd (Mellby s:n): 164, 168.
Espö s:n (Vem.): 515.
Everöd (Tryde s:n): 220, 858.
Falsterbo: 494, 669, 990.
FjeliC s:n (Torna): 47, 48, 632.
Fjälkestads s:n (Vill.): 761
Torsebro.
Fjärdingslöv (Gylle s:n, Skytts?):
510, 560, 794, 795.
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Flodegraven (Skytts): 625.
Floresjö: 270.
Fosie s:n (Oxie): 159-161.
Fotevik (St. Hammars s:n): 829.
Fredshög (Rengs s:n): 814.
Frenninge s:n (Färs): 197
Skumparp.
Frisagården (Örsjö s:n): 831.
Frosta här., se Skarhult.
Fru Alstad s:n (Skytts): 564,
579.
Fruehäll (Ingelstads s:n): 732.
Fuglevik: 710.
Fuglie s:n (Skytts): 194.
Färlövs s:n (0.Gö.): 761 Torsebro.
Färs här., se Frenninge, Lövestad, Röddiuge, Vanstad,
Vollsjö, Åsum, Övedskloster.
Genarps s:n (Bara): 794 o. 795
Häckebärga.
Gessie s:n (Oxie): 558, 1016,
1022.
Gislöv s:n (Skytts): 162, 163,
405, 420, 438, 1311, 1506.
Gislöv (Nöbbelövs s:n): 376, 785.
Gladsax s:n (Järr.): 171, 226
Grödstorp-Kväghög, 364 Baskemölle, 397, 415 o. 427
Baskemölle.
Glemminge s:n (Ing.): 654
Tosterup.
Glimminge (Vallby s:n): 499,
832-836, 975.
Glimåkra s:n (Ö. Gö.): 489 Simontorp.
Grevie s:n (Bjäre): 559.
Gråmanstorps s:n (N. Ås.): 152
Rösa, 570 Ugglarp.
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Grödstorp (Gladsax s:n): 226.
Grönby s:n (Vem.): 735.
Gullåkra (Brågarps s:n): 655.
Gustavs s:n (Vem.): 343 Börfinge, 735 Havgård.
Gylle s:n (Skytts): 235, 390,
560, 566 (510, 794, 795
Fjärdingslöv?).
Gärds här. 635, se Vittskövle.
Göin ge här. (Ö. & V.): 9, 22,
46, 52, 57, 58-60, 122, 123,
125-128, 133, 134, 139, 143,
144, 146, 154, 199, 221, 227,
249, 258, 269-271, 300, 321,
332, 333, 344, 378, 460, 496,
502, 522, 540, 542, 593596, 600, 605, 636, 637, 638,
648, 658, 665, 673, 675, 700
-702, 706, 713, 718, 724,
731, 737, 738, 759, 860863, 874, 877, 881, 882, 884,
891, 892, 902, 983-985,
988, 992, 994-998, 1010,
1047, 1055, 1059, 1066, 1187,
1200, 1271, 1310, 1314, 1349,
1420, 1450, 1451, 1453, 1455
-1457, 1459, 1460, 1463,
1464; se Balingslöv, Brattingsborg, Färlöv, Glimåkra,
Hästveda, Järsås, Kungsgården, Loshult, Mellby, Osby, Röke, Sandby, Stoby,
Vinslöv, Örkened.
Flaglösa (L. Slågarps s:n): 782.
Hallebäcksmöllan (Skytts):187.
Hamhög: 222.
Hammarshög (St. Hammar s:n):
187, 189, 213.
Hammenhögs s:n (Ing.): 160.
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Hanehög: 159.
Hanö sten vid Trelleborg: 24.
Haraldsbackar vid Skanör: 625.
Harjagers här., se Norrvidinge, Södervidinge.
Harrisen: 574.
Hassle-Bösarps s:n (Vem.): 849.
Havgård (Gustavs s:n): 735.
Hoby s:n (Ing.): 622 KvarnbySkillinge, 768 o. 989 Skillinge.
Hyby s:n (Bara): 525, 608,
661, 838 o. 839 Klågerup.
Hyggebackar (Onslunda 1.
Tranås s:n): 181, 182.
Hyllie s:n (Oxie): 404, 426,
435, 650 - allt Limhamn.
Båslövs s:n (Skytts): 10161021, 1023.
Häckebärga (Genarps s:n): 794,
795.
Hällebärg (Sandby s:n): 228.
Hälsingborg: 676, 815, 932,993,
1465.
Härrestads här., se Stora
Härrestad, Tryde, Tranås.
Hässleholm (Stoby s:n): 653.
Hästveda s:n (Ö. Gö.): 58-60.
Högamo (Näsuros s:n): 243.
Höganäs s:n (Lugg.): 931.
Hököpinge s:n (Oxie): 757.
Höllviken vid Skanör: 410.
sjön Immelen: 191.
Ingelstads här., se Benestad,
Borreby, Glemminge, Hoby,
Ingelstad, Ingelstorp, Hammenhög, Kverrestad, Onslunda, Smedstorp, Spjutstorp,
Tryde, Ö. Härrestad.

VIII. 3

REGISTER:

Ingelstads by (Ing. h.): 840.
Ingelstads s:n (Oxie): 348, 574,
732, 843 — allt Månstorp.
Ingelstorps s:n (Ing.): 1035.
Israelibaeken (Övedsklosters
s:n): 179, 180.
Ivösjön: 759 (Brattingsborg).
Jordbärga (Källstorps s:n): 839.
Jälmslund (Kallna s:n): 570.
Järnarps s:n (Bjäre):489 Simontorp.
Järrestads här., se Borreby,
Gladsax, Nöbbelöv, Simris,
Stiby, Vallby.
Järsås s:n (Ö. Gö.): 1407.
Kadesj ö (Katslösa s:n): 284, 339.
Katslösa s:n (Ljun.): 284, 339.
Kattegatt: 422.
Kivik (Albo): 164-172 Stenshuvud.
Klagstorps s:n (Vem.): 628,
969 Vallby.
Klippan (Sönnarslövs s:n): 39,
132, 555.
Klågerup (FIyby s:n): 838, 839.
Klörup (L. Slågarps s:n): 981,
982.
Knorringe? 1056, 1057.
Komstad (Stiby s:n): 164.
Korset (Onslunda s:n): 762.
Kristianstad: 356, 1066.
Kristinehov (Andrarums s:n):
678, 680.
Kropps s:n (Lugg.): 676 Rosendal, 681.
Krösen (Skytts): 625.
Kullen (Lugg.): 788.
Kungsgården (V. Gö.): 790.
Kvarnby (Iloby s:n): 622.
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Kverrestads s:n (Ing.): 646.
Kväghög (Gladsax s:n): 226.
Kågeröds s:n (Lugg.): 935.
Källna s:n (N. Ås.): 570 Jälmslund.
Källstorps s:n (Vem.): 839
Jordbärga.
Kämpinge (Rengs s:n): 501,
710, 990, 1012.
Kärrstorps s:n (Oxie): 202
Torkelstorp o. Snapparp.
Kävlinge å: 395.
Landskrona: 62.
Lilla Hammar (St. Hammar):
671, 728, 1508.
Lilla Isie s:n (Vem.): 765
Västra Torp.
Lilla Slågarps s:n (Skytts):
981 o. 982 Klörup, 782 Haglösa.
Limhamn (Hyllie s:n): 404, 426,
435, 650.
Ljunits här., se Katslösa, Sjörup, Villie.
Lommarp (Vinslövs s:n): 675.
Loshults s:n (Ö. Gö.): 153, 634,
737, 738, 740, 1044, 1058.
Lug gu de här.: 516,1042,1484;
se Bårslöv, Ekeby, Höganäs,
Kropp, Kullen, Kågeröd,
Raus, Strövelstorp, Välinge,
Välluv, Väsby.
Lund: 362, 549, 613, 655, 737,
738.
Lövestads s:u (Färs): 495, 620,
680.
Maglesten: 596.
Maleröd (N. Ås.): 1037.
Malmö: 442, 1019, 1065, 1066.
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Maryd (S:t Olofs s:n): 841.
Mellby s:n (Albo): 164-172
Stenshuvud (Kivik), 164 o.
168 Esperöd, 225, 246, 690.
Mellby s:n (V. Gö.): 1047 Sandåkra.
Minnesbärg (Skytts): 651.
Månstorp (Ingelstads s:n): 348,
574; 732, 843.
Nedraby: 776.
Norrvidinge s:n (Harj.): 847
Bosgården.
Nyteboda (Örkeneds s:n): 897.
Näs s:n (Onsjö): 237 Trollenäs.
Näsums s:n (Vill.): 243 Högar».
Nöbbelövs s:n (Järr.): 84 o. 349
Brantevik, 376 o. 785 Gislöv.
Ogehög: 222.
On sj ö här., se Näs, Torrlösa.
Onslunda s:n (Ing.): 181 & 182
Hyggebaekar, 219, 762 Korset.
Oretorp (Vinslövs s:n): 675.
Osby s:n (Ö. Gö.): 887, 1250,
1487.
0 xie här., se Arne, Bonebackar, Eskilstorp, Fosie,
Gessie, Hyllie, Hököpinge,
Ingelstad, Kärrstorp, Svedala, Tygelsjö.
Rabbegården (i Strövelstorps
s:n): 214.
Raus s:n (Lugg.): 414 Rå, 619.
Ravlunda s:n (Albo): 264
Skepparp.
Rengs s:n (Skytts): 259, 501
Kämpinge, 614, 710 Käm-

•
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pinge, 814 Fredshög, 990 o.
1012 Kämpinge.
Revhusen »nära Ystad»: 416,
776.
Rockhög: 557, 558.
Romeleklint (Torna): 211.
Rosendal (Kropps s:n): 676.
Rydsgård (Villie s:n): 461.
Rå fiskläge (Raus s:n): 414.
Röddinge s:n (Färs): 969.
Rögla (Välinge s:n): 787-789.
Röke s:n (V. Gö.): 65 Englarp:
Rönnebärgs här.: 1275, se
Asmundstorp.
Rörums s:n (Albo): 32, 168
169 Vik; 224, 246; 381, 412,
418, 429, 466, 604, 644, 760
Vik; 844, 1024-1026.
Rösa (Gråmanstorps s:n): 152.
Sandby s:n (V. Gö.): 228 Hällebärg, 321, 701.
Sandåkra (Skurups s:n): 517,
695, 696.
Sandåkra (Mellby s:n): 1047.
Sankt Olofs s:n (Albo): 77, 89
S:t Olofs by, 338, 349, 476481, 810-813 (Olofsborg),
841 Maryd, 844, 1336, 1359,
1469.
Simlinge s:n (Vem.): 234.
Simontorp (Järnarps 1. Glimåkra s:n): 489.
Simris s:n (Järn): 84 o. 439
Brantevik, 196, 289, 397, 457,
1038.
Simrishamn: 61, 68, 171, 198,
294, 407, 413, 431-433,
436, 621, 667, 776, 845, 1014,
1038.
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Sjunkastock (Borreby s:n): 657.
Sjöbo (Åsums s:n): 263.
Sjörups s:n (Ljun.): 77, 375,
389.
Skanör: 14 o. 403 St. Mellanhåven, 187, 189, 204, 275,
285, 403, 410, 469 Höllviken,
523, 528, 572, 573, 625
Haraldsbackar, 643, 650, 669,
723, 779, 1449, 1467.
Skarhults s:n (Frosta): 733,
734.
Skepparp (Ravlunda s:n): 264.
Skillinge fiskläge (Ing.): 622,
768, 989.
Skivakroken: 684.
Skräve kvarn: 199, 596.
Skurnparp (Frenninge s:n): 197.
Skurups s:n (Vem.): 91, 672;
517, 695, 696 Sandåkra;
847 Stj ärneholm—Svaneholm,
848 Svaneholm, 849, 970,
1452.
Skytts här.: 651 Minnesbärg,
1197; se Albäcksbro, Anderslöv, Flodegraven, Fru Alstad,
Fuglie, Gislöv, Gylle, Hallebäcksmöllan, Håslöv, Krösen, Lilla Slågarp, Rengs,
St. Hammar, Tommarp, V.
Alstad.
Smedstorps s:n (Ing.): 1026.
Snapparp (Kärrstorps s:n): 202.
Solbärga s:n (Vem.): 849851 Torsjö.
Spannarp (Ausås s:n): 578, 679.
Spjutstorp s:n (Ing.): 698.
Starby s:n (S. Ås.): 828.
Steglarebacken (Skytts?): 571.
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Stenshuvud (Mellby s:n): 164172.
Stiby s:n (Järr.): 164 Komstad,
474, 475, 1024.
Stoby s:n (V. Gö.): 46 0.605 Balingslöv, 270 o. 636 Balingslövs sjö, 653 Hässleholm;
637, 658, 700 Balingslöv;
863, 998, 1053, 1066.
Stora Hammars s:n (Skytts):
187, 189, 213 Hammarshög;
671 o. 728 Lilla Hammar,
829 Fotevik, 1508 Lilla
Hammar.
Stora Härrestads s:n (Härr.):
866.
Stora Mellanhåven vid Skanör:
14, 403.
Strövelstorps s:n(S.Ås.o. Lugg.):
214 Varalöv-Vegeholm-Rabbegården, 787-789 Vegeholm.
Stämmarebacken (Loshults s:n):
740.
Svaneholm (Skurups s:n): 847,
848.
Svedala s:n (Oxie): 342 Aggarp,
574.
Svenstorpsgården : 210.
Särslöv (Södervidinge s:n): 847.
Söderslätt: 233.
Södervidinge s:n (Had.): 847
Jungfrukällan i Särslöv.
Södra Villie s:n, se Villie.
Södra Åby s:n (Vem.): 260.
Sönnarslöv s:n (S. Ås.): 39 o.
132 Klippan, 555 Bjärsgård.
Tomelilla (Tryde s:n): 195.
Tommarps s:n (Skytts): 652.
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Torkelstorp (Kärrstorps s:n):
202.
Torna här., se Bjällerud, Bonderup, Dalby, Fjelie, Romeleklint.'
Torrlösa s:n (Onsjö): 310 Trolleholm.
Torsebro (Färlövs o. Fjälkestads s:n): 761.
Torsjö (Solbärga s:n): 849-851.
Torup (Bara s:n): 387, 849.
Tosterup (Glemminge s:n): 654.
Tranås s:n (Härr.): 181 Hyggebackar.
Trelleborg: 186, 188, 189, 261,
401, 527, 601, 652, 852, 1007,
1011.
Trolleholm (Torrlösa s:n): 310.
Trolle-Lj ungby (Vill.): 154.
Trollenäs (Näs s:n): 237.
Truedstorp (Ekeby s:n): 1015.
Tryde s:n (Ing. o. Härr.): 195
Tomelifia, 220 o. 858 Everöd.
Tygelsjö s:n (Oxie): 628.
Ugglarp (Gråmanstorps s:n):
570.
Ugglarp (Anderslövs s:n): 223.
Vallby s:n (Järr.): 499, 832836, 975 Glimminge; 976.
Vallby (Klagstorps s:n): 969.
Vanstads s:n (Färs): 340, 346,
783.
Varalöv (Strövelstorps s:n): 214.
Vegeholm (Strövelstorps s:n):
214, 787-789.
Vemmenhögs här., seAnderslöv, Espö, Grönby, Gustavs,
Hassle-Bösarp, Klagstorp,
Källstorp, Lilla Isie, Sim-
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finge, Skurup, Solbäyga, Södra Åby, önnarp, Orsjö, Ö.
Vemmenhög.
Viks fiskläge (Rörums s:n): 32,
168, 169, 381, 412, 418, 429,
466, 604, 644, 760.
Vill and s här.: 221, se Fjälkestad, Näsum, Trolle-Ljungby.
Villie s:n (Ljun.): 384, 385, 391,
461 Rydsgård.
Vinslövs s:n (V. Gö.): 675
Oretorp-Lommarp, 1066.
Vitaby s:n (Albo): 236, 688
Vitemölle.
Vittskövle s:n (Gärds): 238,
599, 600.
Vollsjö s:n (Färs): 1032.
Välinge s:n (Lugg.): 787-789
Rögla.
Välluvs s:n (Lugg.): 1037.
Väsby s:n (Lugg.): 934.
Västra Alstad s:n (Skytts): 254,
354, 386-388, 512, 538, 564,
565, 573, 574, 579, 656, 670,
781, 991.
Västra Torp (L. Isie s:n): 765.
Ystad: 67, 411, 441, 519, 609,
610, 697, 763, 766, 767, 776.
Ås bo här. (N. & S.): 1037
Maleröd; se Ausås, Gråmanstorp, Kågeröd, Källna, Starby, Strövelstorp, Sönnarslöv.
Åsum s:n (Färs): 263 Sjöbo.
Önnarps s:n (Vem.): 324, 971.
Önneslöv (Bonderups s:n): 800.
Örkeneds s:n (Ö. Gö.): 248, 897
Nyteboda.
Örsjö s:n (Vem.): 251, 831
Frisagården.
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Örup (Benestads s:n): 284, Östra Vemmenhögs s:n (Vem.):
347 Dybeck.
855.
Östra Härrestads s:n (Ing.): Övedskloster s:n (Färs): 179 o.
180 Israelibacken.
183-185, 618.
skägg får flicka som döpes först 1243.
skäktor kallas jungfrur, avlägsnas 106.
Skäkte-Bengt har svartkonstbok 864; de slås med skäkteträn i
Blåkulla 980.
skällande djur — fallandesot 1299.
skälmstycken av bäckhästen 372-375.
skär — ser i syne 70.
skärtorsdag kastas salt i brunnen 294; skräddare rider på kvast
972; gå till sängs före solnedgång 1068; träskoriska på
gödselhögen 1435; stål i gåsreden 1471; ingen kringgärning
1509; skärtorsdagsnatten färd till Blåkulla 972.
skärvan, se skäver.
skaver — havsfrun ger bot 440; botas med blod av dråpare
858; av olika slag 1159-1171; gudmoder trampar barn 1280;
barn mätes med ulltråd 1287; medel mot skäver 1315; kvast
med läsning (skärvan) 1321; barn naket, moder bar i bröstet (skärvan) 1322; botemedel 1281, 1323-1332.
skökor — gök gal på bar kvist 126.
skönhet talas ej om, bringar sorg 1275.
skörda: troll skörda åt människor 221.
ej sladderaktigt barn — dopnamn hemlighålles 1248.
slag i huvudet — vakna 1089; »slaget» . fallandesot — kläder
brännas 892, botas 1295-1308; slagsmål på kyrkogård —
man ock hustru (döda) 663; två sockenbor 664; d:o om
jordfästning 690; slagruta 1410, 1411.
slakt — fallandesot 1136; slakt — födelsemärke 1140; ej bryta
av ben 1. vingar — lyte 1155; slaktat djur — mot fallandesot
1301; slaktaren i Everöd — trollkvinna spinner 220.
slant åt gast 593; jfr mynt, pänning.
slarvig människa — föremål kastas till moder på sängen 1225.
slicka visp — svårt gift 1144 moder slickar grytslev — barn
dräglar 1134.
icke slitvarg — gammalt linne till första skjortan 1211.
slott på havet — havsfru 426; sjunket, skatter 759.
slåtter utföres av troll 219.
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slöja: fru med svart s. 574.
smeden i Balingslöv ser gengångare 605; det spökar i hans hus 637;

i V. Göinge smider ut ögonen på gås 877.
Smedstorps s:n (Ing. h.): spöke manas ned 1026.
smida ut ögonen på tjuv 877.
smuggleri — Cederkrans' döttrar 789.
småkräk i kakelugnen 1447.

Småland: 3, 311 Kloka Anna, 674, 731, 911, 1000, 1036, 1071,
1073, 1074, 1078, 1095, 1107, 1111-1114, 1117, 1261, 1350,
1375, 1491, 1507; se vidare fru Kr. Andersson, Friman, Lundell, Sellergren, Weis.
Agunnaryds s:n: 1306.
Midingstorp (Urshults s:n): 155.
Alsterån: 533.
Miesjön: 155-158.
Björnhult: 200.
Misterhults s:n: 842.
Diö (Stenbrohults s:n): 824, Målen: 1000.
825.
sjön Möckeln: 359, 360, 368.
Elmhult i Kronob. län (Sten- Norrhult (Uppvidinge h.?): 200.
brohults s:n?): 212, 739.
Pjätteryds s:n: 1039-1041.
Fliseryds s:n: 129.
Stenbrohults s:n: Liatorp (se
Gemla leksaksfabrik: 825.
Friman), 824 o. 825 Diö, 826.
Godhult (Virestads s:n): 456, Taxås klint: 360.
585.
Urshults s:n: 155 o.156 MidingsHorshult (Virestads s:n): 248.
torp.
Jönköp. län: 216.
Virestads s:n: 248 HorshultKulla (Virestads s:n): 248.
Kulla, 456 & 585 Godhult,
Käringkullen (Virestads s:n):
741-744, 1027-1031.
248.
Ålems s:n: 207, 453, 533, 803,
Liatorp (Stenbrohults s:n), se
804 Strömsrum.
Friman.
Oja s:n (Kinnevalds h.): Gemla
Lönebärga s:n: 586, 745.
825.
Markaryds s:n: 493.
Östra härad: 500.
smör tages av andras mjölkkor 994; dras av häxa 996; kärnas
i källa 998; häxa skriker för att få s. ock mjölk 998; smör
flyger ur kärnan (trollmjölk) 999; s. ock mjölk — hår går av
1379; smör tillvärkas 1501-1504; bör ej tas med bröd 1502;
skogsråns smörgåsar 322, 323; smörlycka tages av häxa
971; återställes av finnkäring 1007.
smörjekvinnan i Lund 362.
Snapparps hed (Oxie h.) — sugga (troll) 202.
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snokar ock ormar i mängd 108; hämnas 109; tama, få ej skadas 112; snokens tunga tvingar till kärlek 882, 887; snok
ock padda skiljas — läkedomskraft 1188.
snurra ikring stol — föräldrar sjunka 1273.
snuva botas 1388.
ej snyta sig — kråkan skriker 1271.
ur snäcka drickes mot kikhosta 1318.
snön brinner — Skoa-Sissan 1008; snövit jort (skogsnrivans)
— kan ej skjutas 328, 329.
»snörarm» skriker kråkan 1271.
so, se sugga.
sockenlapp — blodvite, maktlös 1060; dödar hästar 1061.
sockerbit under vänstra armen — kärlek 890.
Sofia, Bergens 291.
sola skatter — drake 741; ej solbränd hy — måne får lysa på
barn 1216; solbränd hy — gåsunge 1333.
Solbärga kloster (Gottl.): rännil — giftermål 1110.
soldat skyddas av kvinnl. andeväsen 580; soldater låna ben
av lik 868; reser med häxa 978; soldaten Malm klok
1036.
solen: moder vänder sig mot solen — barn vill ej dia 1130;
mellan solens nedgång o. uppgång — offer åt hyll 92; före
solnedgång lägger man sig skärtorsdag 1068; tvättar man
sig — mot sjukdom 1357; tas kläder in 1362; efter solnedgång flyttas, annars skvaller 1077; före soluppgång —
livsgrop o. dödsgrop 39; bäres trollbyting till kyrkan 265;
»skjuter» trollkarl I. häxa 875; smides kors, mot skäver 1331;
drages barn under grästorv — mot svaghet 1334; i soluppgången botas skäver 1326; före soluppgång tvättas för
dödmansmod 1367.
solsvärta: gul sten i magen, väcker kärlek, röd d:o skyddar
mot trollfolk 888.
»som folket är mäst» 1275.
»Som jag N. N. är lik en gammal» etc. 929.
»Som jag N. N. vet en man, som» etc. 962.
Sonesons tegelbruk: hund vaktar skatt i källare 733.
sopa golvet — bortbyting tas igän 267; s. byting till stugdörren 268; bordet med kvast — lyckan bort 1080; kring julbordet — den tillkommande 1096.

528

WiGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII. 3

Sopa, raka, smörjehorn» etc. 988.
sopor medtagas vid flyttning 1076; sopkvast (»sopa») vid Blåkullafärder 979, 980; får ej lemnas ute (för påskkäringar)
987; sopskäver — golvsand över tröskeln 1160.
sorg — rägn på födelsedag 19; sorglig nyhet — kaka vänder sig
30; man vänder sig i dörren 31; sorgtrådar kring rågstrån 27.
sot ur bakugn, mot gulsot 1377; sotare botar Stin-Karin för
läseri 500. ,
Sotare-Petter — skogsrå 322.
spadar få ej lemnas ute, för påskkäringar 987.
Spannarp (S. Åsbo h.): präst manar spöken 578; inspektor i förbund med hin, går igän 679.
sparbanksböcker i likkista — spöken 702.
sparka ut kunderna 1014; att ko ej må sparka 1441.
sparv på fönster — dödsfall 52.
spel: näckens 393-397; näcken lär 394; av bäckjungfrur 396;
spelman borttagen vid bäck 399.
Spel-Olan hör bäckarå 286.
spikklubba (vit) från kyrkogård dödar onda människor 915.
spindel dödas — olycka 101; bådar nya kläder 102.
spinna åt trollen — Arne hög 218; trollkvinna spinner åt slaktare 220; ej spinna torsdagskväll 1508, 1509; spinnrock
— lik vid strand 685.
spiritus — vite ormen 115; i ask 463.
i spiselaskan hälles dopvatten 1256.
Spjutstorps s:n (Ing. h.): nedgrävd skatt, visas av död 698.
spjäll stänges, mot påskkäringar 987.
splint av sälg — mot tandvärk 1394.
spott: troll tåla ej kristnas spott 218; spotta skyddar mot näcken
367, 369; vid badning 425; i ansiktet — marulv frälses
777; »ställa» blod 923; sp. ock läsa — värk borta 993; när
det blåser i spisen — gräl 1071; tre gg:r, när man prisat
hälsa 1085; i badvattnet, innan det slås ut 1211; mot lyte
1278; mot skäver 1327; genom garnring mot dödmansmod
1367; i varpholken mot häxeri 1512.
spricker brödet — lik i släkten 34.
spy: göken spyr blod — härmas 129.
spånor bli silvermynt 164.
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spån(e)käring på Ljungen 668; mellan Skanör o. Falsterbo 669;

kastar man ock mjölpåse över diket 670; Pälsa-Kistena 671.
spö motsols, tre slag — ko sparkar ej 1441.
spöke(ri) 535-785; på Bjällerup (aftonbön, silver) 821, 822;

igänmurad dörr, knackar 831; på Månstorp 843; på Torup
849-851; i backen i Rasbo 854; död vill ha igän sitt ben
897; spöke manas ner i jorden (Bastians dräng) 1020; oblater
åt får i Smedstorp — manas ner 1026; härremans son död
genom vådaskott 1049; spöke—dödmansmod 1367; spökrum
på gästgivaregård 552; mord yppas 631; barn mördat 638;
jätten i Glimminge 836.
Staffansottan: två pysar bära vatten 205.
stall med spöke (nystan o. glödröda ögon) 553; öl ock brännvin
offras julafton 866; över stalldörren ritas kors mot häxor
918; stallstomle 464.
stank i källare — tomte 471.
stanna dragare 975; hästar 1054.
Starby s:n (S. Åsbo h.): Kerstin Månsson om Pål Skytt 828.
för »steeker» (läsning) 952.
prästen Stefas (i Gustavs s:n) tar skatt 735.
stegeskäver 1279.
Steglarebaeken (Skytts h.?) — halshuggningar (spökeri) 571.
Steglarpa-Jäppan brottas med målaren 615; i kostallet 616;
på åkern 617.
steldroppar vid läsning 953.
sten: Elanö vid Trelleborg 24; tas upp — sjukdom yppas 311;
vid Bro kyrka — kvinnor gå mened 504; sten över 7 syskon
852; stenar i hackspettens mage, väcka o. släcka kärlek
888; sten med bild skrattar 1031; sten (lyte) — stengärde
nedrives 1172; d:o äggvatten 1173; sten ur kyrkomuren - mot
bölder 1290; stenborrare möter kärring — otur 17.
Stenboekskriget: livsmedel till danskarna 815.
Stenbrohults s:n (Smål.): ek får ej huggas — gubbe hotar 824;
ek med gubbe i 826.
Steneby s:n (Dalsl.): prästdotter förgör sig 846.
Stenhuset i Glimminge 832-836.
Stenshuvud (Albo h.): jätte 164-173.
stenskvättan (= stenfidan) bär budskap 443.
Stiby s:n (Järrest. h.): himlabrev 474, 475; spådom om gård 1024.
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sticka strumpor under bar himmel - strumpskäver 1159.
stickor brända i båda ändar tjäna häxor 994; bot för »steker»
952.
Stina, Nilssons, 292.
Stin-Karin - läseri 500.
stjärna på byxknapp skyddar mot troll 244.
Stjärneholms ruiner (Vem. h.): 847.
stjärtpänna av tupp - kärlek 893.
Stoby s:n (V. Göinge h.): svartkonstbok i kyrkan 863; smör
kärnas i källa 998; vävar skyddas genom hemliga konster
1053; Olsson i S. frimurare 1066.
stolhyende vid kyrktagning - mot trolltyg 1197.
stolsteg (orsak) 1389, (bot) 1390.
stop tages från trollen 187.
stoppnål i libsticka ock pioner, mot kräfta' 1385; i mjölkkärl
1442.
Stora Hammars s:n (Skytts h.): pänningbloss 728; krigshär ock
slag vid Fotevik 829.
Stora Härrestads s:n (Härr. h.): öl ock brännvin offras julafton 866.
Stora Mellanhåven (Skytts h.): ljus bådar strandning 14; havsman 403.
Store Ture gast 199; dräng tager lakanet 596.
stork flyger 1. står - förebud 25; helig 130; storkar hälla ting
140; piga lönar flicka 142; storkägg kokas - orm straff 141.
storm bådas 428; stormvarning av havsfrun 426-429.
storätare - moder äter 1. dricker med barn vid bröst 1227.
straff 501-513; för mened 517.
strandgastar 681; strandlik 685; strandning - ljus å Stora
Mellanhåven 14; strandvaskare 686.
strid med drake - rock ock hatt på enebuske 744.
strumpskäver 1159.
stryk kallas hägerfett 130.
Strömma (Blek.): två vita spöken 629.
strömmar få offer 916; rinna mot norr - läkemedel 1356, 1357.
Strömsrum (Ålems s:n, Smål.): Rapparnas rikedom 803; Skytte
804.
Strövelstorps s:n (Lugg. o. S. Åsbo h.): Cederkrans vid riksdagen 787.
på stubbåker - sårig bak (lyte) 1178, 1341.
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student ock gesäll i fåjd 63; får se fru Z (spöke) 607.
stulet bärs hem (vit hane) 876; (kvarnlänk) 1015; (vinankare)

1019; (Malm) 1036; stulen nyckel 1. annat mot sömnlöshet
o. kink 1343; stulet ock återfunnet gods gräves ned i åker
mot häxeri 1475.
styggt barn — vagga går tom 1261; stygg — dynan lägges rätt 1378.
styrman Svensson — jordbänk över skatt med drake 739.
stä ock äta — gulsot (lyte) 1146; stå ock lägga ligg-gåsen —
många gåsar 1472.
»stå stilla, du röda blod» etc. 930.
stålmej går igän 666.
stål mot troll 198; stål till ellekors 400, 401; mot gloson 546;
stål 1. silver mot d:o 640; stål i likkista 713; över drakeld
745; mot maran 775; mot troll vid påsk 918; i säng mot
trolltyg 1193; vid stugudörr — kvinna kyrktages 1194; över
dörrarna — barn fött 1201; i den nyföddes kläder o. bädd
1214; mot rådande 1222; stål o. flinta (eld) mot »vita elden»
1346, 1347; över stål släppas kreatur på bete 1426, 1428;
i kodriekat — lycka vid kalvning 1428; när ko kalvat 1442;
i gåsrede mot häxeri 1471; skyddar mjölk mot häxeri 1499.
stång: skatt under 739.
städsel: Tok-011es orakel 807.
ställa blod (läsningar) 921-935; »ställa kvar» 953, 954; ställa
folk — Gessie präst 1022; ställa hästar 1054; ställpulver 954.
mot »stämma» 955.
Stä,mmarebacken (Loshults s:n): Sven Pärsson plundrar drake 740.
det stänker på havande (flott, saft etc.) — födelsemärke 1141.
stöpa bly — när man »kommit för» något 871; mot sjukdom 872.
stöds (Pål) köper ved till hälvete 510.
Störlinge, se Öland.
stövelstroppar — älvablåst 1404.
sugga (so) på Snapparps hed (troll) 202; flyr åskan (troll) 271;
grå so i Binninge — otyg 561; svart suggas urin i dricka 1.
brännvin dödar 909; s. förhäxad — flicka bränd med järn
991; svart so kyrkegrim 1306.
Surbrunn vid Karlshamn — padda 311.
svaghet hos barn — under grästorv 1334; svagsint man —
hemligt mord 630: s. man (förgörelse) 858; fradga av hingst
907; botemedel 1391, 1392.
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svart svala — rägn 1; svalan flyger lågt — rägn 2; svala bådar
levnadsår 53; bringar lycka 143; säger . . . 144; blås ej
efter den första 145; svala ock katt arvfiender 146; blås
efter den första — reda garnhärvor 1156, 1507; svalor mata
ungar — sår i mungiporna (lyte) 1176; blåsa efter svala —
reda fiskegarn 1424; svalhål på ladugavel 143.
Svaneholm (Vemh. h.): ruiner på ön Stjärneholm 847, 848.
svart svala — rägn 1; tråd kring rågstrå — sorg 27; svarta
kattor .= troll som fly åskan 269, 270, 275; mjölk av svart
ko offras åt vättar 295; svart hund = hin onde 598; svart
suggas urin dödar 909; svart so kyrkegrim 1306.
Svarta Bolla dansar med spöke 677.
svartkonst — hustru vill ej ha barn, prästen jälper 511; prästfru har lärt av sin man 817; Bastian ock prästen i Gessie
1016; svartkonstboken 860-864; dräng i havsfruns våld
434.
svarvaren skyddar vävar genom hemliga konster 1053.
.svavel skyddar mjölk mot häxeri 1499.
Svedala s:n (Oxie h.): gumma får ved av skogsmannen 342; 574.
kloke sven — tornet på Torsjö 851.
Sven i Maleröd — klok 1037.
Sven i Midingsforp 155.
Sven Peter (Olsson) — ormar 108; skogsnuva 331; nisse 465.
Sven Pärsson plundrar drake 740.
Sven i Sandby förvillad 321.
Sven i torpet — spökande lantmätare 673.
svenskar ock danskar i Skåne 814-817.
Hans Svensson — förgiftat hustru 648.
(mor) Svensson — barn tagna av de underjord. 284; ser skogsman 339; piga har barn med »ellen, 391; tre tomtar 461.
Pär Svensson möter Vittskövle präst 600.
skomak. Svensson — avrättad 1048.
styrman Svensson — jordbänk över skatt med drake 739.
Svenstorpsgården (Sk.) — troll med guldgrepar 210.
svept i stulna lakan — spöke 697.
svettas på sommaren — dricker långfredag 1361.
svicka i vattentunna — skeppsrå 446.
svin möter — bra 26; tas av trollen 229; i pölsekittel (i skinnet)
— yppar bortbyting 257, 258; fistel mellan svinets tår 1138;
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svinblod i kattskinn (pölsa) röjer bortbyting 264; svinborst
i badvatten mot osnygga vanor 1209; svinfötter ätas fettisdag 1448; svinhalm i vagga 1223; svinakötsel 1447, 1448.
mot svindel lägges barn på hylla 1205; ingenting får gå runt
skärtorsdag — svindel 1509.
för svullnader (läsning) 956.
svåger Nils drunknad, säger var han ligger 684.
svärjande ock bannande 474.
sy på häxa för att lätta döden 1010; synålar i den nyföddes
kläder 1214; i pannstycke ock på bröst — mot onda makter
1234; i blöja mot gröna uttömningar 1314.
Sydow (prosten) ock Lass-Ärlans 799.
Systeräng (När.): gumma går igän 611.
syn svag (lyte) — blinda kattungar ock hundvalpar 1127; god
— dopvatten i ögon 1246; ser i syne: 69, 70.
synd: St. Davids — lam skrämt 492; syndabekännelsen mot
häxeri 917.
syndafloden i läsning 935.
»så sant som du, N. N., är i kristen» etc. 105.
»så sant som en dommare» etc. 961.
»så sant som Jesus Kristus» etc. 921.
»Så sant som Jordans flod. etc. 931.
så bort frossan 1370; sådd 1481-1484.
såll upp- ock nedvänt att mata gäss trättonafton 1467.
ingen sångröst — barn avvänjes vid is på vatten 1263; sångtrasten säger . . . . 133.
sår läsas bort 957; orsaker (lyten) 1174-1179; botas med liks
hand 1282; med rinnande vatten ock eld 1339; med avkok
på hudflikar m. m. 1341; med avkok på daggorm 1342; med
kakbitar åt foglår 1366; sårad padda vållar sjukdom 308.
säd »skämmes» 983; sädesax åt gloson 545; sädeskärve offras
1488; sädesstubb mot sårnader (lyte) 1341.
sälg — gässlingar 1466; sillgsplint mot tandvärk 1394.
Säljekvinnans berått.: 173, 203, 233, 250, 362, 372, 395, 549, 553,
563, 655, 733, 734, 993, 1065.
säng med täcke tillbakakastat — sjukdom 1349; sängdynan
lägges rätt — mot den onde 1378.
Särslöv (by i Elarjag. h.): Jungfrukällan 847.
101140. Sr. landsna. VIII. 3.
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»sätta ned» någon (häxeri) 958.
Mix gossar - pris av kungen 1276; säxårig pojke bär en skäppa
salt - bortbyting 266.
Södermanland: 498, 575; se Bergström.
Huddinge s:n: 491 Årsta.
Över-Enhörna s:n: 972-974.
Söderslätt (Sk.): bondkvinna bärgtagen 233.
Södra Åby s:n (Vemh. h.): bortbyting 260.
.
sölare blir barn, om någon kör (rider) förbi gudmodern 1241,
1250.
Sölvesborg: mord, spöked 630.
Sömmerskans berätt. (fr. Bleking): 49, 66, 94, 101-103, 107,
108, 119, 120, 230-232, 266, 286, 291, 292, 298, 301, 303
-307, 350; 351, 363, 369, 383, 424, 430, 462, 463, 470, 486,
490, 518, 529, 548, 603, 627, 683, 687, 708, 739, 749, 770,
772, 777, 778, 837, 853, 867, 1063, 1064, 1186, 1191, 1284,
1285, 1322, 1364, 1367, 1386, 1488.
sömnlöshet ock kink - stulen nyckel etc. 1343; sömntorn på
nyponbuske - sömnmedel 1344.
»Söndert i kväll, helt» etc. 980.
sörjer dött barn - varsel 60.
söndag: karda ej 324; arbete om söndagen 474, 475; född på söndag - lyckosam 1204; kor sinas på s. 1440; söndagskväll
- deg sättes till bröd (synd) 1493; söndagsmorgon bäres
bortbyting till kyrkan 265; »skott» (häxeri) 875; silver o. söt
mjölk offras i vattendrag 916; bot för skäver 1325; smides,
mot skäver 1331; barn under grästorv - svaghet 1334;
kyrka botar vantrevnad 1337; vatten tages mot sår o. hudlöshet 1339.

T. (pastor) skall mana gengångare 1032.
»Tack för vi ha fått stå här» 371.
»taga upp stenar» (diagnos) 311; ta själv eller lägga till 796.
taket rives vid svår dödskamp 1408; takdropp på prästen 806;
dopvatten hälles under takskägget 1256.
tala med de döda - mäster Nilsson 1030.
första tand - tystlåten 1266; tandvärk - hyllebuskar huggas

91; botas med läsning 967, 968; på andra sätt 1393-1395.
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brud tappar näsduk — olycklig 1112; gudmoder tappar något i
kyrkan — barn får dåligt minne 1245; tappar bröd, bugar
1. niger 1495; tappade matbitar, mot matleda 1386.
tattare — sinnesjuk brudgum 858; fördrivas av trollkäring 973.
tavla: mordet på generalerna i Hyby 838.
Taxås klint vid Möckeln — näcken 360.
Teen (När.): näcken spelar 393.
tefat ock handduk — den tillkommande syns 1094.
tibast, libbesticka ock vänderot, mot skogsnuva 336.
tiga när en lär sig spela av näcken 394; tigande gapar moder
över födelsemärke 1310; när man skall se sin tillkommande
1094, 1095, 1100, 1101; gå tigande till kyrktagning —
barn tystlåtet 1196; d:o till o. från kyrkan vid kyrktagning
1197; tigande lässer man första gödsellasset 1476. Jfr
skatter.
tiggesilver till ellekors 400; att bota skäver 1331.
se tillbaka vid vigsel — otrogen make 1113.
den tillkommandes namn — örnbräken 1091; den t. visar sig
— tefat ock handduk vid kyrkoväg 1094; d:o — sopa kring
julbordet 1096; d:o fråga vid korsväg, febr.-mars 1097;
papperslappar 1099; drömgröt 1100; drömpannkaka 1101;
äppelskal 1102; ådrorna på hand 1103; han hugger ved julafton 1104; ärtbalja 1105; nio slags blommor 1106.
tillrop vållar torrgråt, bot 1313.
tinget i läsningar 962, 967, 968.
på tisdag läggas höns 1453.
tjur räddar skatt 735; i strid med Gummerus 790.
Tjursudde (Skarshults s:n, När.) 977.
Tjusköp (Smål?): flicka tagen av rövare 842.
tjuv upptäckes av smed 877; tjuvaktigt barn (lyte) -- moder
gömmer i barmen 1180; tjuvgods gräves ned i förgjord
åker 1475; tjuvkorn i kroppen 674; tjuvsena (lyte)
modern har stulit 1181.
»Tjuven, tjuven!» 147.
tjäder kan ej skjutas — skogsnyva 327.
tjära att spegla sig i — mot gulsot 1376; tjärgryta i stenrös -falskt blom julnatt 729; tjärkors på korna 1439.
Tjäxleskogen (När.): skogsrå 317.
gumman T—n i Härnösand 64
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toffel kastas över pänningbloss 728.
Toften i Skarhults s:n (När.) 977.
tokig — Sotarepetter 322.
Tok-011e 805-809.
Tok-Pälle 498.
Tomelilla: Pär i Bjäret förlikas med trollen 195.
Tommarps präst (Skytts h.) manar spöke 652.
tomten 447-471; tomtenissar 449.
toppiga höns 1461.
Tor i skutan 358.
Tora, troll i högen vid Hammar 189, 213.

Torarps bäckfåra (Blek.) urholkad av lindorm 121.
tordyvel vändes rätt — sju synder förlåtna 103.
tordönan, se åskan.
Tore, troll i högen vid Hammar 189.
torka — Noaks ark med vinden 3.
?Torkel ä dö> 1457.
Torkelstorp (Oxie h.): sugga på Snapparps hed — troll 202.
torn på Torsjö 851.
torrgråt (lyte) 1145, 1313.
född på torsdag ser övernaturliga varelser 535, 1203; på torsdag

skatblod mot lyte 1285; mätning för skäver 1327; skjorta
etc. brännes mot onda ben 1387; kor sinas 1440; torsdagskvällar sopas golvet med bortbyting 267; ej spinna 1508;
torsdagsmorgnar bäres bortbyting till kyrkan 265; »skott)
(häxeri) 875; smida ut ögonen på tjuv 877; bot för skäver
1325, 1327, 1331; vatten tages mot sår ock hudlöshet 1339.
Torsebro (Ö. Göinge h.): guldhäst begraven 761.
torsk (lyte) — kattsvans 1182.
i torskens huvud fistel 1138.
Torsjö härregård (Vemh. h.): spökeri 849-51.
torspjäsko som skata 276; som gås 277; Vamblingbo kyrka
antändes 278; hindras av sax 279; jfr troll.
Toru.p (Bara h.): klok kvinna 387; spökeri på härrgården 849-51.
tossa, se padda.
Tosterups härrgård (Ingelst. h.): Kitte buske 654.
trampar på brödet 503; trampa på fötterna före nattvarden —
kärlek 898; på barn, mot skäver 1279, 1280, 1325.
Tranås s:n, se Hyggebackar.
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tre, faktiskt: skogsskatan hänger tre ggr om dagen i förargelse
139; tre julaftnar brinner kvarn 198; trollens silverkanna på
tre läjon 223; tre ggr visar sig skogsrå för vallkullan 330;
mor Svensson ser tre tomtar 461; tre vitklädda barn på
Ystads kyrkogård 609; vid tredje hanegället bryter BramboKittan av bondens rygg 621, släpper Röepäng pojken 623,
släpper Kitta-Purra Mårten 654; tredje natten återvänder
död hem 712; när hanen gal tredje ggn, släpper gasten
drängen 725; solen i dagar ock nätter tre på Joas bimmel
953; tre tår har bjäru 1004;
kunskap: nyser tre ggr på sängen — bortbjuden 15; tre stenar
tas upp — diagnos 311; tre trädplantor som varsel 511; tre
ggr sopas kring julbordet — den tillkommande 1096; tre
personer hålla i en sked, ösa tre skedar vatten, tre salt, tre
mjöl, tre vispa — drömgröt 1100;
praktiskt: tvätta sig tre morgnar ock tre aftnar i mjölk, mot
hylleskåll 88; tre morgnar i mjölk för hylleskåll 93; be hyllebusken tre ggr om lov — hugga 94; tre vägglöss till kyrkogården — fördriva ohyra 105; golvet sopas tre torsdagskvällar med bortbyting 267; tre aftnar offras åt fläder 311;
tre söndagar mässas över ellekors 400; nio droppar vatten
tre ggr, för skäver 440; tre ggr hojar grannen på tomtar
458; tre slag över Pål Störjes rygg befria honom 510; spotta
tre ggr i barns badvatten 545; tre eller nio ax offras åt
gloson 545; jord från tre gravar för god gröda 694; bord,
varpå lik legat, ute i tre nätter 716; tre eller nio ggr läses
bön i signeri 857; tre kyssar — brudgum svagsint 858; tre
torsdagsmorgnar smides spik (hästskosöm) — ögat ut på
tjuv 877; tre gånger malt ock tre nävar mjöl — göra
maktlös 910; tre fyrväpplingar i fickan hindra häxan att
vända syn 912; tre söndagsmorgnar offras mot häxeri 916;
tre ggr läses, tre streck ritas, tre ggr spottas, mot blodflöde
923; tre slag med skyffel — fästa eld 936; tre ggr gås eller
rides kring eld 937; tre cirklar med handen mot flog 939;
tretal i läsning mot »modern» 942, 943; häst blåses tre ggr
i munnen, stötes tre ggr i sidan — mot »stecker» 952; läsning upprepas tre ggr 954; tre ggr räknas baklänges från 20
(läsning) 961; tre bjuggkorn, tre ggr hela genom kvarn,
tre lyckegräs — mot häxor 981; tre droppar blod av varje
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bäst — mot häxeri 1038; spotta tre ggr, när det blåser i
spisen, annars gräl 1071; spotta tre ggr, när man prisat
sin hälsa 1085; tre önskningar uppfyllas under galande
gök 1090; hoppa tre ggr över rännil, för att bli gift 1110;
tre ggr klives över barn, som ej vill dia 1130; tre droppar
ålablod av navelstycket, mot ålakarp (lyte) 1186; moder
äter tre skedblad kål — barn ej glupskt 1252; från tre
ställen i kyrkan tages sand — mot barnsjukdom 1281;
tre ggr strykes med liks hand över bölder o. d. 1282; tre
ggr tas barn kring likkista, mot bölder o. d. 1283; tre torsdagar tas skatblod in, mot lyte 1285; tre ggr dricker barn ur
mät-tråd, för skäver 1287; tre ggr slå dreglande barn över
mun med flundra eller grytslev 1292; tre ggr klippes saliv,
mot dregling 1293; tre droppar blod av halshuggen tupp
mot fallandesot 1302; tre slag kring fars eller mors grav
— för att se i syne 1306; tre slag avigt kring kyrkan —
se i syne 1306; tre droppar hönsblod mot »slaget» 1307;
barn sover tre nätter på grästorva — födelsemärke 1311;
tre synålar i blöjan, mot grön uttömning 1314; tre kvällar
dricka ur snäcka, mot kikhosta 1318; tre skedblad mjölk 1.
välling med hund, mot matleda 1319; barn lägges på tre
trösklar, mot skärva 1321; tre morgnar lägges barn på
tröskel, mot skäver 1325; tre torsdagar mätes för skäver
1327; tre löss mot skäver ock gulsot 1328; tre ggr drages
kakskäver 1329; huggorm drives
barn genom kranskaka
tre ggr över barn, mot skäver 1330; tre mässor läsas över
silverkors (1. -plåt) mot skäver 1331; tre ggr rullas vagnsaxel över barn, mot ledskäver 1332; barn tre morgnar till
kyrkan, för tvinsot 1336; tre söndagsmorgnar klaga för
kyrkan, mot vantrevnad 1337; eld av tre slags bränsle,
mot sår ock hudlöshet 1339; läsning tre ggr mot d:o 1339;
tre droppar blod av mus mot musgnag 1340; tre ggr läses
för utslag (vita elden) 1346; tre ggr fram ock tre ggr tillbaka spottas, tre ggr stickes saxen genom ullgarnsring, mot
dödmansmod 1367; trebensstol att bota vagel 1390; isterbitar
tre ggr ansyls kring vårta 1401; tre ggr slå djur med vända
kläder, för trollskott 1431; spö föres tre ggr motsols -- ko
sparkar ej 1441; tre ggr stickas nyfödda småkräk i kakelugnen 1447; tre trådar i väven, mot häxor 1511.
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treenigheten i läsningar 928, 959, 963, 964, 967, 968.
Trelleborg: troll vid Albäcksbro 186, 188, 189; bortbyting (»bobba»)
261; »ellekors» (mot älven) 401; kyrkogrim 527; postföraren
ser spöke 601; hängd kvinna spökar 652; minnessten över
sju syskon 852; smörlycka borta 1007; hästar dra icke
häxans lik 1011.
trevnad — skator 136; av de underjordiske 288; tvätta sig ock
äta före sysslorna juldagsmorgon 1069; sopor medtagas vid
flyttning 1076; stryka kreaturen bröllopskvällen 1425.
kristen tro 472-534; trogna kreatur — införas baklänges 1433;
trohet i sinnet ---, vigselring i badvatten 1209; trosbekännelser 479-481.
troll ock jättar 154-282; trollens rikedom 210-217; trollen
arbeta 218-221; ta mat 222-229; bärgtagna av troll
230-249; bortbytingar 250-268; åskan slår trollen
269-282; troll i Korumpan vid Klintehamn 325; i Västerhäjde Allhage 326; jagas av norskytten 352, 353, 355; troll
ock gastar ute julottan 488; förvillar vandrare (Rockhöjsvären) 557; troll 1. annat trössale (Vattelavären) 559; i Olofssägnen 810; flygrönn mot troll o. trolldom 913; hus o. kreatur skyddas med stål 918; tordönan bar rangerat bland trollen
1066; stål i sängen hos heden kvinna hindrar troll 1193; född
torsdag, ser troll 1203; eldglöd mot troll i vaggan 1223; troll
vilja byta sig till barn 1224; trolldom — häxeri 857-1064;
trolldom — lappar 1059-1064; kors över fähusdörr mot trolldom 1427; röd sten ur svarta hackspettens mage mot trollfolk 888; trollgubben Jens i Simris 1038; trollhare 563 (se
mjölkhare); trollkarlar (o. häxor) viga människa vid al 906;
kasta ut trolltyg 914; vid trollkonster användas flädermöss
148; trollkrukor under tröskel — vantrevnad 201; trollmedel
i huvudkläde — ohäll på kreatur 911; trollskott botas 1431;
trollslott i Olunda bärg 245; trollspö av hassel 878; trolltyg
under byggnad (»ingen kunde beskriva det») 585; kastas ut
av trollkarlar ock häxor 914; krut brännes mot trolltyg 1123;
aska i barns badvatten mot d:o 1221; mot d:o döpa i kyrkan
1241; rökas med hagtorn 1355; kreatur gå över stål 1426.
Trolleholm (Onsjö h.): grevinna på barnsöl hos padda 310.
Trollenäs (Onsjö h.): fru bärgtagen 237; Trollesläktens rikedom
från trollen 310.
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Truedstorp (Lugg. h.): Kitta får rykte för klok 1015.
Truls Knutsson i Vårlalövstad
hinilabrev 474.
Tryde s:n (Ing. o. Härr. h.): brudgum sinnessjuk 858; jfr

Everöd.
trådar kring rågstrån — sorg 1. glädje 27; tråd kring padda

307.
trä från matbordets fyra hörn, mot gulsot 1315; trästycke till
bjäru 1003; träd ock buskar 73-95; träd går ut — död

54; skyddas av rå 318; vigsel vid träd 903, 905; jättens
trädgård i Stenshuvud 166; trädgårdsmästaren på Gustavs-

bärg — näckrosor i gravkransar 363.
tränga undan brudgum vid vigsel — husbondevälde 1119.
träskoviska på gödselhögen 1435.

träskrå som fin dam 402.
trätton ofullgångna foster 523; höns läggas på trätton ägg 1452,

1453; trättonafton offras åt skatan 138; åt vättarna 450;
jakt, underliga syner 625; gäss matas på upp- ock nedvänt såll 1467.
trögt sinnelag (lyte) — vila på gravkulle 1183.
tomtar tröska 458; ej tröska mårtensafton 1490; tröskemän la
flicka ock häst 556.
på tröskel — barn vill ej dia 1130; mot skärvan 1321.
trössale = spöke, otyg; gråbön mot t. 537.
tullförvaltare marulv 778.
tumlar sig häst, ngn går över — sjuk 1351.
å tumnagel: vit fläck — hat 28.
tunga rives ur starungar — dövstumma barn 1135; tungband
(lyte) av äten ålstjärt 1186.
tungt lik — lättfärdig kvinna (osalig) 519; tungt lass — Urnamosevären 558„ Vattelavären 559; osynlig kamrat tung 564;
mjöling 1. mara på lass 640.
tunnsäckar — Gummerus 792.
tupp offras vid kyrkobyggnad 526; d:o vid nedgrävning av skatt
751; tupps stjärtpänna — kärlek 893; i likkista (häxa) 1013;
blod av halshuggen tupp mot fallandesot 1302, 1307; tuppkycklingar — pojke lägger hönan 1462; av tuppägg bli
basilisker 1459; tuppägg ställa sig på ändan 1460. Jfr hane.
tur i fiske 1420, 1421; i kärlek se d. o.
Turan tar smör ock mjölk 996.
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turken hos Malmököpmännen 1065; köper kött av frimurarna
1066.
Tuve håller väl med Israelifrun 179; Tuvelund vid Övedskloster 179.
»Tvi dej, du är en varulv (marulv)» 776, 777.
tvillingoxar dra upp kyrkklocka 533; tvillingstjurkalvar dra
upp guldvagn 754.
tvinsjuka — åsyn av lik 1184; botas med liks hand 1282;
tvinsot — bot genom kyrkan 1336-1338; jfr dödmansmod.
tvist om åker — jord i skorna 504; om skog d:o 505.
tvätt: bita i lintyg — barn dräglar 1133; tvätta sig juldagsmorgon 1069; nyfött barns tvättvatten — vättar 296, 297;
kastas efter lik 718; mot dödmansmod 1367.
tyale 154, = otyg, troll, nedstötta andar. Jfr skit.
tycke — vit fläck på långfinger 28; tyokefrö (ock signeri) —
kärlek 894, 895.
Tygelsjö s:n (Oxie h.): följe med mördad kvinna 628.
tyngden av lass flyttas till annan 1055.
tyska kriget 977, 978.
tystlåtet barn — tigande till kyrktagning 1196; tystlåten människa 1266.
tårar efter vigsel — rägn 1114; i brudkronan — olycka 1116.
Täckare-Pärs kvinna 558.
täcke tillbakakastat — sjukdom 1349; (sängdynan) lägges rätt
— mot den onde 1378.
tälja bort stolsteg 1390.
Tärnö (Blek.): havsfrun säljer vind 430; Fiskar-Kalle på gastens
rygg 683.
törne på ättehögar vördas 73; skäres — flicka bärgtagen 236.

uggla i Hällaryds kyrka 581; ugglor skrika vid dödsfall 1052;
skrika när barn skall födas 1200.
Ugglarp (N. Åsbo h.): Nils-Jöns Lina möter likvagn 570.
Ugglarp (Skytts h.): trollen ta bröd ock dricka 223.
ugnskvast för färd till Blåkulla 985.
Ulls troll 190.
Ulls moder (i läsning) 955.
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genom ullgarn drickes för gulsot 1287; med ullgarn mätes
barn för skäver 1287, 1327; för dödmansmod 1367; ullsax
hindrar död att gå igän 632; moder går över ullsax — mot
trolltyg 1197; unstrumpor på matbordet — gulsot 1146;
ullvante offras åt havsfrun 422.
umgänge med näcken (»ellen») 382-385, 388, 391; med havsman
431; med havsfru 434, 437.
Una, troll (flyr åskan) 272.
underjordiska 283-311; under askträd 77.
underkjol = skogsrås svans 313.
ungkarl botar flicka för »vita elden» 1346, 1347.
upp- ock nedvänd gryta -- grytskäver 1163.
Uppland: 2, 5, 8, 98, 459, 464, 539, 639-641, 773, 775, 786,
819, 823, 938, 939, 1370, 1399, 1400, 1427, 1428, 1448, 1454,
1458, 1480; se Carlsson, Vibärg.
Rasbo s:n: 217 Faxbärget, Stavby s:n: 1046 Grenome
(Granboda).
531 Ginhammarsbacken (vid
Årstad), 532 Skeke, 534 Vaksala s:n: 758 Vittulvsbärg.
Långbacken på Rundveden Valö s:n: 907-910, 922-930,
(Klockbäcken), 758 Faxbär942-956, 959-962, 964—
get, 854 Örlösa.
968.
Roslagen: 337, 1083, 1503.
Östhammar 856.
uppslagen fällkniv — missbildad mun (lyte) 1152.
uppväcka död 1044; Bengt Dön o. Jösse Jösse 1058.
urin av svart sugga dödar 909; i morot, mot gulsot 1316; i
flaska mot skäver 1325; mot urinstämma 955.
Urnamossevären 558.
Utklippan (Blek.): Fiskar-Kalle på gastens rygg 683.
utkomst god — gudmoder har silvermynt i sko 1240.
utländska elden botas 1396.
utslag — hyll förolämpad, botemedel 88; botas i kyrkan 1281;
eld slås med flinta ock stål 1346, 1347; spotta på det 1348;
botas 1396.
utsäde får ej bäras ut av barfota 1484.

W. (När.): frun spökar 659.
vacker gång (barn) — gudmoder med lätta steg 1244.
Prof. Wackerbarth: läsningar mot flog 938, 939.
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»Vad vill du? — Jag vill bota» etc. 1313.
vagel botas 1390; jfr stolsteg.
vagga brukas ej första tiden — skrikhals 1215; renas genom •

eldglöder 1223; tas in kvällen före kristningsdagen, när
hönsen satt sig 1228; går tom — styggt barn 1261.
vagnsaxel utan jul — ledskäver 1170; för bort bölder 1291; mot
led skäver 1332.
vakna — slag i huvudet 1089.
Vaksala (Uppl.): silverring vid ett bärg (skatt) 758; Örlösa
skog 854.
vakt på fartyg — skeppsrå 444; vid hälvetes port 510; vaktetös
fäster skatt 728.
Vaiasjön (Blek.): bonde bjudes in i bärg 245.
Vallby (Järr. h.): familj som kan häxa 975, 976.
Vallby (När.): gosse går igän, på väggarna 612.
Vallby (Vemh. h.): häxa i strid med Rödda-Hannan 969.
Vallelavären (spöke) 1023.
vallflicka bärgtagen 232, 247; vallpojke vaggar jättekvinnans
barn 165; i jättens trädgård 166.
vallfärder till S:t Olof 812.
Vamlingbo kyrka (Gottl.) — åskeld vållas av torspjäsko 278.
vanskapade barn — djur plågas 1135.
Vanstads s:n (Färs h.): mormor från V. ser skogsmannen 340;
skogsmannen i V. skog 346; havande kvinna ijälriven av
varulv 783.
vantar på — göken reser 127; vante åt havsfrun 422, 427;
vanta vän 488; St, Davids vantar på solstråle 492; herde
har vantar på händerna 1436; med vantar -på lässes första
gödsellasset 1476.
vantrevnad av Bastians ekkista 1021; boskap vantrives — trollkruka 201; barn d:o — bly av kyrkfönster 1. malm av kyrkklockor 1335; kyrkan botar 1337; djur nedgrävas 1438.
vapen: Östhammars 856, Gottlands 492.
»vara vira vorm» etc. 941.
Varalöv (S. Åsbo s:n): troll i en kulle 214.
Varans fiskeläge vid Ronneby: inte framläst, kan ej ta skatt
749.
häxfamilj från Vallby 976.
Varbärgs Slott
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varg mot fruktsam kvinna (frälsas) 152; vargar i Loshult för-

drivas av klok gumma 153; varg ock mjöling 641; tar
kvinna, leker med listen 785; klok i Pjätteryd — makt med
vargar 1040; = förtrollad man (lappkvinnans bak) 1059;
vargar ta kreatur — smör med bröd 1502; Vargstenen i
Rösa (Gråmanstorp, N. Åsbo) 152.
varjehanda otyg 535-591.
varken tvättad I. otvättad o. s. v. 175; varken kammad 1. okammad o. s. v. 328.
varpa väv 1512.
varsel 58-72, 1306.
varulvar 776-785; barn blir v., om katt sprungit under likkista 1202; jfr marulv.
Vasa (Fin!.): landstigning 818.
vaskehålet — troll gömma sig för åskan 273.
kokande vassla dräper drake på skatt 739.
»vasten» inom kakelugnsluckan — mot höken 1450.
Vattelavären 559.
vatten vid barns födelse — akta var det tömmes 297; förvandlas
till vin julnatten 484; lik tvättas — vattnet hälles utanför
porten 717; kokande vatten kastas efter lik 720; från drickande kreaturs mule mot drägling 1294; rent att släcka
eld 1412; vattendrag farligt för heden kvinna 1193; vattenådra visas av pilkvist 1410.
veckodag viktig, då barn födes 535.
ved till hälvetet — Pål Störje 510.
Vegeholm (Lugg. o. Åsbo b.) får Rabbegården 214; äges av
Cederkrans 787.
Vege-ån (Strövelstorps s:n, Sk.) 214.
E. v. Vegesaok skyddas av dödskalle 869.
Skollärare C. E. Weis fr. Lönnebärga (Små!.) 586, 745.
Velandasjön (När.) — näcken 377.
Vemmenhögs här., se Skåne.
vessleskinn mot trolldom 913.
Viberg ock trollkäringen 974.
Viby (När.): Tok-011e kyrktager 805.
A. Vibärg från Valö (Uppl.): 907-910, 922-930, 942-956,
959-962, 964-968.
videpil — videkvistar (att skjuta bort villarpaskott) 874.
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Wieselgren manar spöke 1032,
viga vid träd 903; vid eld — besvärjelse ock hår 904; vid källa
eller träd 905; vid al 906; vigd jord: döda foster ha ej ro

hagen 523; mördad får ro 634; gast vill i vigd jord 681,
683, 687, 688; omkomna d:o 682; sjövrak d:o 686; se genom
vigselring julafton — dödsbud 45; vigselring — husbondevälde 1120; blod genom v., mot ålaknep 1186; i badvatten
— trohet i sinnet 1209; dricka genom v. mot kikhosta
1318; i vigvattensrännan slås dopvatten 1256.
Stud. 0. Wiklund om Jöns Aktsam 818.
Viks fiskläge (Rörums s:n): fru ser benrangel — dödsbud 32; om
jättens folk i Stenshuvud 168; möte med jätten i Stenshuvud
(uppsikt över skogen) 169; häst = bäckhästen 381; havsboskap
412; havsfrun klappar tvätt 418; havsman 429; nissar (full
man) 466; far omkommen, drypande våt vid sängen 604;
nattramn 644; grind med silverkedja 760.
vila: heden kvinna vilar på gravkulle — trögt sinnelag 1183.
vildänder skjutas — Pål Skytt 1416.
Vilhelm Y. död i Rio, går igän 603.
Villande här., se Skåne.
Villarpaskott skjutes bort 874.
»viilerea, (villervalla) = gallum verum — förargelse 96.
S. Ville s:n (Ljuu. h.): hustru i »ellens» våld 384, 385; piga
har barn med »ellen» 391; tomtar 461.
vilse på Stenshuvud 172; genom bäckajungfruns spel 396; i Myrhultaskogen 547; jfr skogsnuvan.
vin ankare borta (Bastians dräng) — återställes 1019; vinflaska
i kyrkogård 715.
vind säljes av havsfru 430; lärd präst vänder vind vid eldsvåda 1034; vind vänder sig — grinmin 1084.
vindägg — bränna fogelns näbb 1458.
vindögt barn — moder kikar genom dörrspringa 1. i nyckelpipa 1185.
vingar brytas av fogel vid slakt — lyte 1155.
Wingrenska trädgården (Ystad): gräver efter skatter — mun
vrides upp till örat 763.
Vinslövs s:n (V. Göinge h.): pastorn frimurate 1066.
vinter i råkans stjärt 4.
Vintrosa (När.): piga bärgtagen 247.
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vipan dåras 147; vipägg — fräknar 1139, 1309.
Virus, mag. Nikolaus Magni — Röcklavisan 248; 1027-31.
Virestads s:n (Smål.) Röckla-visan 248, 249; fästman spökar 585;
skatt gömd i ofredstid 743; satan vill ta döds skinn 1027-31.
Visby: tomte i källare 471.
gammal får visdomständer — bådar död 55.
visp slickas — svårt att bli gift 1144.
vissla i stallet förbjudes 554; i rum — Jungfru Maria gråter
1082; under nävertak — lösaktig 1083.
vit fläck på tumnagel, pekfinger etc. — hat, avund etc. 28;
chrysanthenium leucanthemum 97; vite ormen — fettet
gör allvetande 114; d:o spiritus 115; vita bröd offras 311;
vit jort (skogsnuvans), kan ej skjutas 328, 329; vitklätt
föremål (otyg) 521; spad av vit orm botar djur o. människor
1039; vitt ägg i badvattnet — ren hy 1209; »vita elden» (utslag) — eld med flinta o. stål 1346, 1347; vitlök mot sjukdom (av padda) 311; skyddar mot »osynliga händer» 550; mot
trolltyg 914; vid läsning 945, 952; vitsippa mot frossa 1374.
»vita kalvar ock röda» etc. 940.
Vitaby s:n (Albo h.): troll i hög 236.
Vitemölle fiskeläge (Albo h.): gast vill begravas i kristen jord
•
688.
vittjagille (padda — vätte) 306.
vittnesmål (falskt) åberopas att stilla blod 923, 924, 928-930,
att döva värk 962, att bota tandvärk 967, 968.
vittskövle (Gärds h.): »heden» kvinna bärgtagen 238; ryttmästaren
spökar 599; V. präst kör med sina hästar (spökar) 600.
Vittulvsbärg (Uppl.): silverring vid bärg (skatter) 758.
Vive (Åke) möter hin 495.
Vollsjö (Färs h.): ladufogden o. hans hustru gå igän, manas 1032.
vrålande 1. dyl. djur — fallandesot 1299.
kläder vränga sig — förtret 29.
vådeldskol mot »utländska elden» 1396.
våldtaga — bortbyting 260.
Vår härre i läsningar mot blodflöde 925, 934; mat alla sjukdomar 938.
»vår härre (Kristds) ock sankte Pär» etc. 925, 938, 949, 966.
»vår härre har ingen skull» 1275.
»Vår härre Jesus rider» etc. 957, 963.
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vår sen — trollen slå hö på isen 192; vårarbete — ej låna ut

något första dagen 1478.
»vård» (backarå) vid Vägga 286; = tomte 462, 463.
Värlalövstad: himlabrev 474.
vårtor botas 1397-1403.
»Vårtorna bränner jag bort» etc. 1399.
»väder» (crepitus ventris): ej släppa i stall — gårdsrå 464; vatten
slås ut i fyra väderstreck — mot dödmansmod 1367; väderleksmärken 1-4; vädervirvlar — häxor 1063.
vädur offras vid kyrkobygge 526; med järnkedja (Rockhöjs-

vären) 557; Vattelavären 559.
väg bör heden kvinna ej gå över — barn saknar bröd 1190;

trolltyg 1193.
väga mjölk — skydd mot konster 996; fjäderfä — mot rovdjur

1470; väga mot skäver 1329.
Vägga (nära Karlshamn): offersten 853.
vägglöss — bot 104— 106; jfr skäktor.
Välinge (Lugg. h.) äges av Cederkrans 787-789.
välling kolsvart (häxeri) 989.
Välluvs s:n (Lugg. h.): häxa 1037.
välmåga 1. fattigdom spås av ägg 1259.
kaka vänder sig — sorglig nyhet 30; man vänder i dörren
d:o 31; vända syn 859, hindras av fyrväppling 912; präst
vänder vind vid eldsvåda 1034; vända om — dålig färd
1078; vända kläder mot trollskott 1431. Jfr vilse.
vänster hand 1. fot kliar — man träffar den man ej vill 11;
v. öra kliar — ont säges om en 72; gå på vänstra sidan
av vägen (högra åt gastar) 718; v. sko över skatt 764; sockerbit under v. arm — kärlek 890; äpple i v. armhåla d:o 891,
893; v. handens ådror — den tillkommandes namn 1103;
v. fot först — nästa barn flicka 1242.
»Vänta vind, skynda» etc. 427.
Väntlinge (öl.): spinnrock — lik vid stranden 685.
Påtes värja i Hans Erikssons släkt 801.
mot värk (läsningar) 959-968; v. i benen — häxeri 993; Malm
dövar 1036; vållad av häxa, botas med handpåläggning
ock läsning 1045; värkbrutna barn — lappflickas konster
1062; värkställning (läsning) 961.
världens slut — Hane sten vänder sig 24:

548

WIGSTRÖM, FOLKTRO OCK SÄGNER.

VIII. 3

värma sig — skogsman ock hans fru 339, 343.
Värmland: 208.
värpa ej höns — doppas i vatten 1454; tisdagen efter fastan 1455.
›värvenor» — häxor 1063.
värvning av skånska bönder för svenskarna 816.
Väsby s:n (Lugg.): 934.
Västerbottens regemente, Jöns Aktsam 818.
Västerhäjde s:n (Gottl.), se Allhage.
västgöte rädd — mara 768; Västgöte-Svennens föredrag om
frimureriet 1066.
Västra Alstads s:n (Skytts b.): bortbyting 254; Norskytten 354;
hustru ute för »ellen» 386; flicka d:o 387; flicka i »ellens»
våld 388; fru vill ej ha barn (försvär sig) 512; skolbarn bära
rav mot trössale 538; osynlig kamrat på åkdon 564; »tyale»
på skjuts 565; huvudlös skepnad möter 573; vilse — fru
med slöja 574; pojke hoppar, vill nappa luvan 579; vävpigan
går igän 656; spånekäring kastar man o. mjölpåse över diket
670; två varulvar 781; grissugga förhäxad — flicka bränd
med järn 991.
Västra Göinge h., se Skåne.
Västra Torp (Vemmenh. h.): nakna pigor krypa genom fölhamn
(bli maror) 765.
väter under sig — leker med eld 1088; väta i fårkätten: drängar
1. pigor först — bagg- 1. gimmerlarn 1446.
vättar 283-311, 456; få offer 92, 294; oroa barn — klappträd
klädes 1345; vättljus mot vättar 295.
vävar på bleke, skyddas genom hemliga konster 1053; ute
midsommarnatten 1492; väv bommas — låsa dörr 1510;
vävsked undansnillad — spökeri 701; tom i slagbordet —
missbildad mun 1152.
Väv-Linan går igän 656.
träd xdixer genom stenskiva — salig 511; växt hindras, om man
kliver över barn 1262; växter ock djur 73-153.
vördad människa — barns första bädd på bordet 1213.
vört fördärvas av troll 225, 246; ojäst — havsfolket 439.

Ystad: smittosam barnsjukdom (varsel) 67; havsfruns barn 411;
skeppsrå arbetar 441; humla på brigg 443; lik tungt 519;
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tre vitklädda barn på kyrkogården 609; död man med
nyckelknippa 610; lik svept i stulna lakan 697; gräver
efter skatter, mun vrides upp till örat 763; katt skyddar
mot mara 766; maras fot kall som is 767; varulvar 776.
det yttersta mörkret — Slasagubbes bror 156; yttersta dagen
slant åt bäckamannen 366; yttersta domen — bindel om
livet 522.
yxa förlorad — skaffas igän 1057.
fru z. går igän 606, visar sig för student 607.
rådman Z:s barn — spökeri 691.
zoologi 98-153.
Å. (prästen) ock spökande fru 1033.
åbroddbuskarna ha kräftan 1384.
ådrorna på vänstra handen — den tillkommandes namn 1103;
åderlåtning vid skrämsel (mot lyte) 1125.
åka: Albäcksfrun på vagn 188; troll vill åka 209; över Rasbo

kyrka 1046.
åkanna (näckros) vållar dövhet 1368.
Åke Vive möter hin 495.
kerhielm ute för Roesgubben 209; lånar dödskalle 869.
i åkrar sättas alekvistar midsommarafton 867; barn avvänjas,

när åkrar plöjas — stupar lätt 1264.
åls navelstycke — ålaknep 1186; ålbod vid Simrishamn —
havsfru 407; ålstjärt vållar tungband 1186.
kem (Smål.): troll i en bärgklint 207; två gårdar med tomtar
453; klockan i ån 533; Skytte ock Anders Pärsson 804.
ångerstål i kärnstaken — smörlycka 1504.
årsgång 545, 920; Amen Amenson 1048.
Årsta: kör av änglar 491.
Årstad (Uppl.): Rasbo kyrka först (lär 531.
Årsvika gast (öl.) — kyrkans plats 624.
åsarne — Asarums källa 820.
sbo här. (N. & S.), se Skåne.
åskan (= tordönan) gör slut på troll 154, 177; slog ijäl Israelifrun 180; åskan slår troll 233, 269-282; har slagit
35
101140 Sv. landsm. VIII. 3.
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ijäl näcken 368; ner på den som slåss med drakar 744;
slår ned i ek (otyg) 826; har rangerat bland trollen 1066
himlabrev skyddar för åskeld 475; åskeld släckes med di
1191, 1192, 1413.
Asum s:n (Färs h.), se Sjöbo.
återgänge, se spöke.
äcklas över något — barn få matleda 1319.
ädelt sinne —barn rör vid häst 1217.
av ärsingar skapas bjäru 1003.
ägg — ej andas på 123; ägg med teckningar — havsfolket 438;
vitt ägg i badvatten — ren hy 1209; kokt ägg åt barn —
välmåga I. fattigdom 1259; farmor 1. mormor ger ägg o.
mynt 1260 (»hus fullt med mat»); ägg på taket — foglar flyga
bort med böld 1291; äggskal över pionblommor, mot kräfta
1384; krossas 1456; få ej brännas 1464; äggvatten — sten
1173; rå äggvita — kärlek 889.
äggjärn — skydda barn mot dem 1226.
äktenskap hindras genom läsning 958.
ällingar genom sele 1. byxor mot kråka 1449.
älsken» (rå äggvita) — kärlek 889.
älven = älvkarlen (= näcken) 359-401; älvaleken 399; älvaspel i Gladsaxbäcken 397.
älvor 283-311; vålla älvablåst-älvbläster 1404-1406; älvnäver
mot trolltyg 913, 914; till rökelse mot sjukdom m. m. 1354;
älvaringar 290-292.
ändan kröner värket 856.
äng slås av trollen 219; ängbulle — såningstid 1481.
änglar ock hälgon 490-494; de onda ä. rangeras 154; ängel
lemnar himlabrev 475. ,
änka har umgänge med näcken 383; fria till ä., medan man
står lik 881; änka har givit sig åt hin 992.
äpple i vänstra armhålan — kärlek 887, 891, 893; »konster» med
äpple — vållar »slag» 892; misstänkt gåva (kärlek), prickas
med galtborst 893; med vissa bokstäver — kärlek 901;
äppelskal — den tillkommande 1102.
ärede = begravning 1025.
ärla på marken (i träd) — 'dåligt (långt) lin 1492.
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Lass-Ärlans i Störlinge 796-799.
»Arom tärnom Jesum Christ» etc. 481.
»Ärru tärne Gud tjäne» etc. 480.
ärter i dödskalle att göra illa med 912; i källa mot vårtor
1402; ärtbalja — den tillkommandes namn 1105.
ärvt silver offras 311, d:o till ellekors 400; ärva trössale 560.
äsping lurar på ovän 110.
»Äst du krank?» 134.
äta juldagsmorgon före sysslor 1069; ur kokkärl — dödsarbete
förlänges 1081; hos främmande — barn vill ej dia 1130;
med grytslev — barn dräglar 1132; ej äta 1. dricka med
barn vid bröst — barn storätare 1227; gudmoder äter med
barn i famn — gott om mat 1251.

ögon: djur o. inspektor mista ögon — förbund med hin 679;
sticka ut ögon på djur — dövstumma barn 1135; ögonbryn
sammanvuxna — drunknar 56; ögonsjukdomar botas vid

källor 1358.
öl offras åt hyll 84, 87, 89; stjäles av troll 155, 161, 163, 222,
223, 233; gives åt troll för arbete 221; offras åt vättar 293,
294;41 o. brännvin offras i stall o. fähus julafton 866.
Öland: 329, 452, 454, 514, 685, 686, 694, 764, 920, 1094, 1421
(Gumman från Öland, Hildebrand).
Gärdslösa s:n: 796-799 Stör- Räpplinge s:n: 754 Grebybärg;
linge;
S. Möckleby s:n: 624 Arsvik.
Högby s:n: 790-793;
mot ömkyla — kallt vatten 1208.
önnarps s:n (Vemb. h.): skogsfru kardar 324; häxa tar smörlycka 971.
önneslöv (Torna h.): Påte ock pigan 800.
önskningar — gök gal 1090.
öppen himmel farlig för heden kvinna 1193; badvatten ock
linne ej under öppen himmel 1201; spotta i badvatten innan
det slås ut 1211.
öppning mellan huslängor — nattramn 645.
Örebro kyrka — trollens silverkanna 215; kyrkoklockor 330.
Örkeneds s:n (Ö. Gö.) 248; ben från kyrkogården 897.
Örlösa skog (Uppl.) 854.
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örn med förgyllt huvud 418.
den tillkommandes namn 1091.
örnbräken
s:n
(Vemh.
h.): bortbytt barn 251; igänmurad dörr, knackar
Örsjö
831.
örter 96, 97.
Örup (Ingelstads h.): barn tagna av de underjordiske 284; inmurad abbedissa 855.
Ösnaköp köpes av kloka Anna 1041.
Östergötland: 129, 153, 472, 1067, 1082, 1084-1086, 1089, 1105,
1106, 1115, 1116, 1351, 1360, 1373, 1374, 1389, 1392, 1495.
Östhammars vapen 856.
Östra här. (Smål.): läseri 500.
Östra Göinge h., se Skåne.
Östra Härrestads backar (ingeist. h.): troll 183-185; Hjort
kräver en död på brännvin 618.
Östra Vallby Uppl.: Bärgatroll visa skatter 217.
Övedskloster (Färs h.): troll i Israe1i4acken 179, 180.
Över-Enhörna: käring styv att trolla 972-974.
överuppsyningsman R. spökar, ledes till Barnahöl 677, 678.

Rättelser.
läs Onslunda
S. 614 står Ornlunda
» Skepparps
Skipparps
8211
»
» Ravlunda
Brösarps
» Katslösa
S. Villie
897
» Svedala
Stora Svedala
10812
» Oxie
Vemmenhögs
10811
» Hällaryds
Hällaröds
11914
Godhult
D
Go hult
1397
» Kämpinge
Kempinge
15811
» Grevie
Västra Grevie
1781
» Kämpinge
Kempinge
2411
2521 saknas ordningsnummer (i reg. uppförd under nr 739)
läs Växtlifvet
» 2553 står Västvärlden
» Jorthammar
Hjorthammar
»
2576
» Ivösjöns
2592 » lfösjöns
» Hoby
2612 » Hovby
» Ingelstads
2612 » Järrestads
»
Häckebärga
Härkebärga
»
2683
» Häckebärga
26910 » Här keb ärcra
» Källstorps
28710 » Kjellstorp
» Asmundstorps
3155 » Asmundotorps
» Luggude
Norra
Asbo
»
31512
331 saknas nummer vid påskbrevet (i registret 988)
läs Kämpinge
3316 står Kempinge
Kämpinge
3385 » Kempinge
1092
3707 » 1692
1242
39213 » 1142
sjunka
3971., » skjunka
Järsås
424: » Hjärsås
Oxie
4455 » Vemmenh.
A lbäckshögen (Sk.)
44516 » Albäckshögen
Anderslövs s:n
4452 » Anderslöv
Asmundstorps
4462 » Asmundtorps
Ausås s:n
4476 » Ausås
Bara här. o. s:n
4487 » Bara här.
Barnahöl (Sk.)
4488 » Barnahöl
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S. 4502 tillägg: Blekingsbondens berätt., Hellgrenskans berätt.,
Sömmerskans berätt.
450 efter Augerum tillägg: Björstorp i Hoby s:n 242; Boa i
Jämshögs s:n 398, 399; efter Tärnö: Utklippan 683.
4517 står Järrest.
läs Järrest. o. Ing.
452" » 621
» 621, 622
45313 Brösarp etc. utgår
» Välluv
» 4537 står Väluv
456,9 » VäluV
» Välluv
45918 » 1416
» 1416, 1417
459 vid Englarp tillägg (V. Göiuge)
459 4 står Sk.
läs Albo h.

459,2 » Ipgelst.
» Härrest.
460, » 0. ' Göinge
» Villands
466; » 0-islövs
» Gislövs s:n o.
4662 » Gohult
» Godhult
» 4671 » V. Grevie
» Grevie
4702 »' 187
» 187, 189
470, hatt etc. flyttas nederst å s. 471.
47513 står 1020
läs 1021, 1023
476" » 58
» 58-60
4773 » Hököping
» Hököpinge
4777 » Ingelstorp
» Ingelstorps s:n
» 488 efter kärve: Kävlinge å (Sk.): älven spelar 395.,
49017 står Lilla Hammar
läs Lilla Hammars by.
49014 »- Slågarp
» Slågarps s:n
4912 tillägg: klok från Lund 738.
493 tillägg efter lönbenta: Lönebärga s:n (Smål.): 586, 745.
4931„ står präst
tillägg (Sk.)
4936 » Maglesten
»
(Sk.)
520,6 tillägg: 1053

Innehåll.
Titelblad
Förord
Förebud ock varsel (prognostika, mantik).
Väderleksmärken
Förebud av varjehanda slag
Dödsbud
Varsel
Växter ock djur (botanik, ock zoologi).
Träd ock buskar
Orter
Insekter
Fisk
Ormar
Lindormar
Foglar
Däggdjur

s.

1.

»
»
»
»

10.
14.

»
»
»
»
»
»
»
»

20.
25.
25.
27.
27.
29.
31.
35.

»

37.

Naturväsen ock hednagudar.
Jättar ock troll
Trollens rikedom s. 56, trollen arbeta s. 60, trollen ta mat
s. 62, bärgtagna s. 65, bortbytingar s. 77, åskan slår trollen
s. 84.

Vättar, underjordiska, backarå, pysslingar, älvor,
paddor
Skogsrå, skogsnuva, skogsmannen
Odens jakt, norskytten
Näcken, bäckamannen, älvkarlen, älven
Havsrå, träskrå, sjörå, havsmannen, havsfrun . . .
Skeppsrå
.
Tomten, goda vättar, goanisse, vård
Kristen tro (kristen mytologi).
Guds ord
.1
Jul ock påsk
Anglar ock hälgon
Djävulen ock hälvetet
Straff
Efter döden
Om kyrkor

» 88.
» 99.
» 110.
» 113.
» 125.
»
»
»
»
»
»
»
»
»

146.
151.
153.
155.
158.
164.
167.
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Spökeri (psykologi).
Varjehanda otyg
Gengångare
Skatter ock drakar
Varulvar
Person- ock ortsägner (historia ock geografi).
Personsägner
Historiska sägner
Ortsägner
Häxeri ock kloka (magi)
Svartkonstbok en
Konster
Läsningar
Häxor
Kloka
Om lappar
Frimurare
Människolivet
Giftermål
Barn

s.
»
»
»

171.
190.
244.
262.

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

266.
276.
280.

»
»
)›
»
»
»
»
»
»
»

412.
423.

299
312.
322.
338.
357.
361.
367.
370.
375.

Havandeskapet s. 375, kyrktagning s. 385, det nyfödda
barnet s. 386, barndop s. 390, barnsjukdomar s. 398.

Hälsa ock sjukdom
Döden
Hushållsråd
Jakt ock fiske
Husdjuren
Jordbruk
Ingärning
Register
Rättelser
Innehåll

429.
436.
440.
445. .
553.
555.

NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCK SVENSKT FOLKLIV VIII 4.

EVA WIGSTRÖM
(AVE)

1832-1901

STOCKHOLM
KUNGL. ROI:TRYCKERIET. 1'. A. NORSTEDT & SÖNER

1914
[1um]

Bilden å s. 3 återger Aves föräldrahem..

Eva Wigström,
Av HENRIK WRANER.
»Ord och Bild», 10 ärg. Sthm 1901,
s. 30 0 —3 0 3.

Pål Nilsson i Råga Hörstad var i mångt ock mycket en
märklig man, framför allt en myndig man, som det egnar ock
anstår en väl burgen skånsk danneman, som, själv av gammal
ansedd släkt, gift sig med en kvinna av lika gammalt ock erkänt anseende. Han var ock en framsynt man, som ej ville,
att hans döttrar skulle gå åbodöttrarnas allfarväg genom katekesplugget, spinnrocken, vävstolen, rågskörden, husförhöret, bönemansstigen ock slutligen till altaret med en man, vald dem oåtsporda. Han ville, att hans flickor skulle skaffa sig kunskaper.
På hans tid var detta ej just så vanligt, ock Pål ansågs nog av
en ock annan då för tiden som en »intelligensaristokrat i bondtröja».
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Som gammaldags man i ordets gamla kärnfulla betydelse
höll han styvt på fornseder ock gamla bruk. Ock fast hans
maka på julaftonens morgon år 1832 med bekymrad min anförtrott mannen sina farhågor, att den här julen bleve nog »rent oppock nervänd», stod den myckna, goda, läckra maten i rättan tid på
bordet, ock husmodern satt vid sin makes sida under måltiden.
När så spelmannen kommit ock jullekarna började, fann hon
emellertid, att det var en allvarlig stund som kommit. Pål gav
i tysthet drängen en vink att fara efter »gumman», ock under
det lekar ock löjen fortgingo i stugan, gjorde Påls åttonde
barn sitt inträde i jordelivet. Innan lekstugan lyktat, trädde
han fram i dörren ock visade hänne för husfolket, som såg
helt förbluffat ut.
— Hon skall heta Eva efter dagen, sa han småmysande.

Det lilla flickebarn, vilket på detta sätt kom som julklapp
till det aktade bondehemmet på Landskronaslätten, var Ave,
som för en tid sedan lyktat sin jordevandring ock vars porträtt
med anledning därav är intaget i detta häfte.
De som hade den lyckan att i en liten sympatisk krets få
höra Ave själv förtälja om sitt gamla hem, om sin födelse —
»det kan ju hända, att jag inte lade märke till allt, för jag
var så liten; men säkert är, att spelmannen blåste flöjt», kunde
hon skämtsamt säga — hännes uppfostran, hännes tidigt framträdande litterära anlag, glömma aldrig dessa ypperliga bilder,
vilka — mutats mutandis — gå igän i hännes första, kanske
bästa arbete, »För fyrtio år sedan», utgivet år 1870. Här läser
den invigde många blad ur släktens legend.
Eva fick som de äldre systrarna ibland läsa för huslärare
ock bröder, ibland för skolmästare, äldre ock yngre. En av
dem hade en stor boksamling, vilken den lilla vetgiriga tösen
slukade med oerhörd iver. Vid 13 års ålder hade hon läst författare sådana som Schiller, Göthe, Shakespeare, Ossian — att
nu ej tala om de förnämsta av vår egen litteraturs stormän.
>Vad månde varda av detta barnet?» sporde sig måhända
Pål i Råga Hörstad som så mången annan fader, när han lyfte
lilla »julatösen» på sina armar. Men han anade nog ej, vilken
väg hännes utveckling skulle taga. Bommen hit just till bar-
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nens fast, hade hon kanske därifrån den brinnande lust att
leka med dockor — »barnens barn» — vilken länge följde
hänne ock förmådde hänne att taga vara på var pinne, var
klut ock var tråd. Men så hade hon en gång också sj utton dockor
— alla hemmagjorda, utom en sidenklädd, som hon fått anr en
»stabofru».
Ock att hon gjorde sitt inträde i jämmerdalen under spelmanslåt ock jullekar — värkade det möjligen därhän, att det
blev hännes livsgärning att samla alla dessa tynande lemningar
av forntida seder, visor, sägner, skrock ock vidskepelse, som
hon i alla delar av Skåne uppsnappat ock antecknat? Hon
tyckes stundom benägen att själv tyda så sin uppgift.
, Hon hade nog gärna velat gå i flickskola i Landskrona
eller Helsingborg, men fadern ringaktade som praktisk man den
myckna brodyr, som då för tiden skulle utgöra mästerprovet
på• en fin flickas tidsenliga uppfostran, ock de broderade blommorna — ofta skäligen främmande både för LiniAs ock andra
botaniska system — kallade han helt satiriskt för »storkahalsar».
Ock därför fick hon bli hemma vid vävstolen: där blev hon
tidigt skicklig, liksom hon vid slåttern var en som förstod att
följa »den värste huggaren».

Men under dessa ungdomens tidigare år glödde i hännes
själ en okuvlig längtan att skriva. Någon gång gjorde hon
ihop ett kväde: kom det till syskonens födelsedagar, mottogs
det med ett välvilligt godkännande ock ett vårdslöst tack av
syskonen. Men däremellan skämtade de obarmhärtigt med den
lilla, blyga »blåstrumpan», ock hon, vars stora drömmar en gång
utmynnat i en längtan att få ha »en hel skuta skrivpapper»,
lade pännan, rädd att bli »till spektakel för folk».
År 1855 ingick hon äktenskap med fanjunkaren Claes Wigström. Han var då disponent för Ramlösa hälsobrunn, vilken
den tiden var i hännes familjs ägo. Efter en tid kom Ramlösa i andra händer, ock mannen inträdde i fångvårdens tjänst,
ock hon fick Malmö gamla slott till residens.
På den tiden utgav Onkel Adam barntidningen »Linnea»,
ock här fick Eva Wigström en dag in ett litet älskligt kväde,
framsprunget ur modersjärtat, som brann av iver att giva de
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två små döttrarna allt vad kärlek kan önska de kära. Mannen

kom en dag ock bad hänne läsa de »små rara värserna» ock
undrade, vem som skrivit dem. Ock då måste lilla frun bekänna färg. Stolt blev han ej precis, men som hon skötte sitt
hus väl, hade han ingenting att anmärka mot denna nya sida
av hännes värv.
Så kom »För fyrtio år sedan». Onkel Adam var dess litteräre gudfar. Det var kanske den första äkta skånska folklivsbild, ock än i dag hävdar den sin hedersplats.
Den andra boken av Ave hette »Brott och straff». Den är
mera tendentiös, men väckte på sin tid stort uppseende. Publiken såg, att den stödde sig på fakta — ock ingen kunde ju
hava säkrare sådana än hon — ock den har nog haft sin
mission att fylla.
Efter denna följde flera novellistiska arbeten: »På vers och
prosa» (1878), »Kloka Nanna» (1880), »Från slätt och skogsbygd»,
»Midt ibland oss», »Solsken» m. fl. Ock trogen den varma känsla,
som oemotståndligt drog hänne till barnen, utgav hon »Hvitsippan», tidning för barn, vilken efter två års tillvaro 1873-74
ock en paus av 10 år åter uppstod 1884 för att sedan gå till
vila 1886. Åren 1877-90 biträdde hon också som lärarinna
vid en privat flickskola, som en av hännes döttrar uppsatt i
Helsingborg.
Om Aves skönlitterära alstring, för så vitt denna går utom
folklivet, är det måhända ej lätt att rätteligen dömma: mången
ansåg nog, att här ock där en mera ensidig syn på tingen
kunde skönjas, hälst sedan hon under resor i Danmark kommit
i tillfälle att studera folkhögskoleidön. Sorgen, som sällan går
diktarens järta eller dörr förbi, klappade väl även på hos Ave;
men slapp den in, hade den nog också med sig den tvillingbroder, som kallas religiös tröst. Den satte märkbart sin prägel
på de många arbeten, som hon under de senaste åren strödde
kring sig i tidningar, kalendrar ock tidskrifter, ock i vilka
ibland det konstnärliga intresset fick träda tillbaka för filantropi eller kvinnosakhfunderingar. •
Emellanåt uppdök emellertid även i dessa en glimt av
Aves rosenfärgade barndomsminnen. Ibland kom en härregårdssägen, stundom en reminiscens ur svartkonstboken. Det
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var på detta område Ave var störst, ock här har den skånska
folkdiktningen ingen större samlare att uppvisa, än hon var.
»Skånska visor, sagor och sägner» (1880), »Folkdiktning»
(1881-82), »Sagor ock äfventyr, upptecknade i Skåne» (Landsmålsföreningarnas tidskrift 1884) må framhållas som prov på denna
hännes kulturella missions lösning. Det bör kanske tilläggas,
att Ave ej just var någon vän av den moderna tidens strävanden
ock måhända minst av den nyare folkskolebildningen: denna
senare jagar bort en mängd av forntidspoesi, isynnerhet den
något skrockfullt färgade, ock i stället bjuder den grammatik
ock katekesplugg.
I ett brev av 1879 till den, som skriver dessa rader, säger
hon om sitt första arbete i denna nya riktning några ord, som
måhända kunna intressera de många vännerna av hännes författarskap:
»Det kommer troligen att väcka häpnad — kanske tvivel
— hos de värkligt bildade klasserna, att s,å mycken hedendom
ännu lever bland oss, icke endast bland allmogen, utan även
bland folk med s. k. bildning. Kanske skall det även väcka
undran, att jag varken förklarar eller protesterar mot all 'denna
sorgliga vidskepelse', som den flacka rationalismen kallar det.
Men der kommer mig ej vid. Vad jag å ena sidan vill, är att
bevara vår rika skatt av folkdiktning, ock å andra sidan tror
jag mig böra lemna folkupplysningens vänner ett någorlunda
klart besked om den obrutna jordmån, de sträva att odla; ty
känna de ej den, är deras såningsarbete gjort för himmelens
foglar. Men jag vill visa denna mark med sina vackra, vilda
blommor, sin frodiga växtlighet — de giftiga växterna vissna av
sig själva, då odlingens plog går till folkets friska järterötter. Den
första grunden till en sann bildning, tror jag, bör hämtas ur
folkets egen diktning, från dess känslas friska källsprång.
Vidskepelsen dör ej ut, för det den hånas eller överöses eller
rättare överklistras med den s. k. tidsenliga bildningens tunna
bladguld.»
Detta lilla utdrag må ock utgöra prov på hännes brevstil,
vilken för övrigt var i hög grad humoristisk, när det erbjöds
tillfälle därtill, om det ock ligger utom ramen för denna lilla
runa.
Men det är just med hänsyn till Aves betydelse i egenskap av samlarinna av skånsk folkdiktning som jag ville till-
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lägga några ord. Skånska landsmålsföreningen i Lund lade
sin plikt likmätigt en ståtlig krans på Aves grav. Jag skall
där lägga en enkel blomma, men den är sprungen fram på
folkets egna läppar.
Som ung student genomvandrade jag nästan alla Skånes
socknar för att studera dess folk ock göra lite samlingar. Men
vart jag kom, hade Ave varit före mig, ock när jag lyckats få
en gumma in i hörnet mellan ett fläskafat ock en filbunke ock
tänkte pumpa hänne på »gamla historier», så sade hon vanligen med ett klipskt leende:
— »Jaså, han ä ute i samma ärende som Helsingborgsfrun?»
När jag hört dessa ord ett par tjog gånger, skrev jag mitt
första brev till Ave, ock gudarna vete, om det inte började med
mottot: »Där Attila dragit fram, spirar ingen blomma mera opp.»
Att svaret blev roligt ock järtligt, är nu sin sak; men här
må inflyta vad en skånsk gumma sade om Ave, säkerligen den
bästa karakteristik som från folkmun kommit hänne till del.
»Jaså, den därna frun? Jo, han kan tro, det är en märklig
människa. Hon ska vara döpt till Eva, men kallar sig Ave
se, lite bakvänd var hon nog. En kan tänka, en som reser
omkring ock tecknar opp gamla visor ock vad de kloka käringarna säga, när de läsa bort skävern (tvinsot), ock som känner
till pankt ock pricka ock till namn ock klädedräkt vart enda
troll, som sen Kristi födelse har spökat på var enda skånsk
härrgård — den är mer än en människa! Ock hon ger sig aldrig
har hon satt sig för, att hon ska ha reda på någonting, så
tar hon reda på det, för hon är envis som arvsynden. Men
jösses så hon kan tala om barn ock uppfostran, ock så hon kan
trösta förkrossade järtan!»
Det synes mig vara en vacker minneskrans på den grav,
där nu Ave vilar, sedan hon den 5 januari detta år sagt farväl
till livet ock sina kära, efterlevande make ock två döttrar.

Eva Wigstreims minne.
Tal av prof. E. Wrangel vid avtäckningen av minnesvården på Helsingborgs kyrkogård den 14 okt. 1910.

Få landskap ha som Skåne givit sin prägel åt diktare ock •
diktning. Egenartad är också Skånes natur, egenartad dess
folkkarakter.
En rad av författare, i synnerhet under de sista fämtio åren,
ha med kärlekens öga mottagit ock med samlarens trohet eller
diktarens konst återgivit denna folkkarakter. Bland de förste
ock bland de främste står Eva Wigström.
»Under spelmanslåt ock jullekar» hade hon kommit till
världen, berättade hon själv. Det var på julaftonen år 1832 i
ett burget bondehem, ej långt från denna plats, där nu hännes
stoft fått vila. Fadern var den myndige Pål Nilsson i Råga
Hörstad av Asmundtorps socken.
»Under spelmanslåt ock jullekar» — det var som ett varsel
om hännes framtida värksamhet i folkminnenas tjänst, för de
gamla folkbrukens bevarande, för folkdiktningens ock folkföreställningarnas upptecknande.
När Eva Wigström, efter några års äktenskap, först framträdde som författare, var det emellertid i uppfostringens ock
människokärlekens tjänst. För en öm moder låg ju också detta
område nära.
Det var Onkel Adams (C. A. Wetterberghs) för de äldre
generationerna så välbekanta, ypperliga barntidning Linnea som
Ave på 1860-talet debuterade. Redan de första verserna ock
skildringarna röjde sin författares varmjärtade, humoristiska
sinnelag, som sedan aldrig förnekade sig. Så blev hon ständig
medarbetare i Linnea, vars utgivare omfattade hänne med stor
vänskap. Efter dess upphörande utgav Ave några år en egen,
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barntidning, Hvitsippan. Till barnens värld, som hon riktat
med så många älskliga teckningar på både prosa ock vårs,
återvände hon också på äldre dagar, då hon utgav Vingalek,
en samling sagor för barn, som här i Helsingborg funno en
illustratör — liksom hennes »Rim för de små> — ock utkommo
i ny upplaga som »Moster Evas sagor» något år innan hon avled.
I filantropiskt syfte arbetade hon genom en rad smärre uppsatser ock tidningsartiklar ock bidrog härigenom bl. a. till en
humanare fångvård i vårt land. Till detta syfte fick också
romanformen tjäna, ock så utgav hon (1872) en gripande be-rättelse, »Brott och straff. Ur lifvet i ett straffängelse».
Om huslig ekonomi ock om uppfostran författade Eva Wigström åtskilliga skrifter, som vunno mycket erkännande, somliga
blevo även prisbelönta. Men hännes uppfostringsideal var icke
alldeles detsamma som det under 1800-talets sista årtionden
allmänt rådande. Detta senare var intellektualistiskt, gick ut
på ett mångsidigt stegrat kunskapsmått. Men Ave menade, att
järtats näring ock karakterens daning var det första i bildningen,
att uppfostran skulle vara praktisk, 'att de kunskaper, som meddelades, icke skulle vara abstrakta ock isolerade från folkets
hela föreställningsvärd, utan utgå från ock bygga på denna.
Så yttrade hon en gång i ett brev till sin landsman ock själsfrände Henrik Wraner:
»Vad jag å ena sidan vill, är att bevara vår rika skatt av
folkdiktning, ock å andra sidan tror jag mig böra lemna folkupplysningens vänner ett någorlunda klart besked om den obrutna
jordmån, de sträva att odla; ty känna de ej den, är deras såningsarbete gjort för himmelens foglar. Men jag vill visa denna
mark med sina vackra, vilda blommor, sin frodiga växtlighet
— de giftiga växterna vissna av sig själva, då odlingens plog
går till folkets friska järterötter. Den första grunden till en
sann bildning, tror jag, bör hämtas ur folkets egen diktning,
från dess känslas friska källsprång.»
Detta uppfostringsideal, som räknar också med ungdomens
känsla ock fantasi, på samma gång utbildningen blir så vitt
möjligt praktisk på nationell grund, ansågs kanske, då hon
nedskrev dessa citerade rader, förlegat ock gammaldags. Men
utvecklingen har visat, att Ave hade mera rätt ock såg längre,
djupare än de ledande pedagogerna av hännes samtid.
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Det var en storartad litterär verksamhet som Ave utövade
i omkring fyra årtionden. Man räknar, att hon låtit trycka över
10,000 sidor, utom en otalig mängd artiklar i tidningarnas
spalter.
Den stora läsande publiken nådde hon med romaner, noveller
ock mer eller mindre römantiserade berättelser. De bästa av
dessa utgöras av bearbetade intryck från folklivet i Skåne. Det
kände hon i grunden, det ägde hännes kärleks förståelse. Här
vandrade hon vidare på den väg, som Nicolovius.Lovén anvisat
med sina kulturhistoriska skildringar från Skytts härad. När
Ave 1870 utgav »För 40 år sedan», försågos dessa teckningar ur
Skånes folkliv med ett företal av Onkel Adam, som yttrade, att
boken icke behövde någon rekommendation, ty man märker strax,
att »allt, med hela skärpan av en ljusbild, avspeglat sig i ett
mottagligt sinne ock där bibehållit sig med sin ursprungliga
noggrannhet ock sanning». Ock Wran& erkände det lilla arbetet vara »den första äkta skånska folklivsskildringen), nämligen i skönlitterär form. På detta första arbete av nämnda
slag följde en mängd andra. Mäst betydande blev det några
k• före hännes död utgivna »Från herresäten och bondgårdar».
Några livligt ock humoristiskt berättade reseminnen må ej häller
förgätas. Ock allt jämt utkomma, även efter hännes död, samlingar ock urval bland hännes lika mycket av skarp värklighetsblick som av. ideal hållning präglade folklivsskildringar.
En väldig skatt av gamla traditioner insamlade Eva Wigström under outtröttliga, ofta nog så besvärliga vandringar i
Sydsveriges bygder. Ock detta hännes med synnerlig samvetsgrannhet företagna samlingsarbete blev allra mäst betydelsefullt
på den rena folkforskningens område genom den direkta, trogna
uppteckningen ur folkets mun. Att bevara vår rika skatt av
folkdiktning var ju det ena av hännes livsmål, som hon skrev
till WraiAr; det blev också det främsta. År 1880 var hon färdig såväl med en samling »Skånska visor, sagor och sägner»
som ett första band »Folkdiktning». Så meddelade hon under
de följande årtiondena sina uppteckningar av alla slags folkminnen i Hazelii Bidrag till vår odlings häfder, i Svenska fornminnesföreningens tidskrift samt framför allt i Svenska landsmålsföreningarnas tidskrift, en publikation som till Eva Wigström står i den största tacksamhetsskuld ock av hänne fått
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några av sina värdefullaste bidrag: »Sagor och äfventyr», »Kardegille» m. m. samt den stora samlingen »Folktro ock sägner»,
som först nyligen blivit färdigtryckt.
På grund av detta arbete i den folkloristiska vetenskapens
tjänst har Eva Wigström jämte G. 0. HyWn-Cavallius blivit
ställd såsom den främsta i detta fack hos oss, erkänd ock anlitad långt utöver Skandinaviens gränser. Genom hänne har
också Skåne blivit i avseende på folkminnen det bäst utforskade
ock kända bland svenska landskap.
Detta är hännes värkliga storhet, ock för denna uppgifts.
genomförande ägde hon lyckan att förena samlarens osvikliga
pietet med diktarens intuitiva förstående. Framgången i hännes
forskningar berodde också i ej ringa mån på det sätt, varpå
hon med sin älskvärdhet ock sin hurtighet vann alla, ung ock.
gammal, hög ock låg.
Tio år ha snart förgått, sedan denna rika ock brinnande
själ lemnade vår krets. Glömd har hon icke varit, glömd skall
hon icke bliva i Sveriges land; därom vittnar, därför borgar
denna minnesvård, som i dag avtäckts. Ock särskilt i dessa
bygder skall Aves livsgärning leva i minnet, uppburen som den
var av en ljus begåvning ock en humoristisk åskådning, en
varmt kännande personlighet.

Förteckning över Eva Wigströms skrifter.
Av o. WALDE.
Efterföljande förteckning över Eva Wigströms skrifter är
,avsedd att giva en så vitt möjligt allsidig bild av hännes författarskap, varför i densamma upptagits icke endast hännes rent
folkloristiska arbeten', utan även de skönlitterära», samt hännes
uppsatser i allmänna frågor, särskilt dem som röra hemmet ock
-skolan. Även hava medtagits bearbetningar ock översättningar
från främmande språk.
Härigenom har emellertid arbetet kommit att få ett större
omfång, än som från början tänkts, då nämligen en mängd
småartiklar måst medtagas, vilka trots sitt obetydliga omfång i
.sin mån varit belysande för arten av Aves författarskap ock
vittnat om hännes livliga ock ganska omfattande intressen.
Förteckningen gör dock ej anspråk på att vara fullstän4ig, vilket är så mycket naturligare som Aves litterära proAuktion till stor del består av uppsatser i tidningar ock tid-skrifter, även utländska sådana, av vilka några ej varit för
mig tillgängliga. Emellertid torde en del härav, som ej finnes
.särskilt upptagen i bibliografien, återfinnas i omtryck i en eller
annan form, antingen i »Från herresäten och bondgårdar», i »Byhistorier och skämtsägner» eller i »Folkdiktning». Av tidningsartiklar ha huvudsakligen medtagits sådana, som av mig mera
tillfälligtvis upptäckts eller eljest kommit till min kännedom,
då det ej skulle lönat mödan att genomforska alla de tidningar,
till vilka Ave under en följd av år lemnat bidrag. Däremot
har den svenska tidskriftslitteraturen systematiskt genomgåtts.
De folkloristiskt-kulturhistoriska arbetena äro i förteckningen
nedan utmärkta med *.
Det kan här förtjäna påpekas, att de i Aves allmogeskildringar
rikligt förekommande folkloristiska inslagen, skrock, sägner o. d., åtminstone i de allra flästa fall återfinnas i sin primitiva form i de rena
folkloresamlingarna, särskilt i »Folkdiktning».
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Från den alfabetiska ordningen, som i övrigt är följd under
varje år, ha gjorts ett par undantag, i det nämligen de uppsatser,
som ingå i Idun, Linn&t. ock Damvärlden, där dessa uppsatser för
resp. år äro flera än två, sammanförts i en följd med mindre utförliga titlar, efter den ordning vari de förekomma i tidskriftsårgången. Detta har skett dels av utrymmesskäl ock dels därför
att dessa artiklar i allmänhet äro relativt obetydliga till omfånget ock ofta även från innehållssynpunkt mindre viktiga.
Tidskriftsuppsatserna äro i allmänhet endast citerade efter
år, ej efter årgång- eller bandnummer, då det i de flästa fall
endast är fråga om publikationer, som i sin helhet utkommit
under det år, som angives på titelbladet, ock således någon
svårighet vid identifieringen ej torde behöva förekomma. Undantag göra huvudsakligen blott de vetenskapliga tidskrifterna,
Svenska landsmålen ock Svenska fornminnesföreningens tidskrift,
där fullständig bibliografisk noggrannhet varit av nöden, ock
där alltså även bandets eller årgångens nummer angivits.
Vid bibliografiens uppgörande har jag haft stor jälp av Aves.
efterlemnade make, f. fanjunkaren Clas Wigström i Helsingborg, som med största beredvillighet stått mig till tjänst med.
upplysningar. Jag begagnar tillfället att bringa honom mitt
tack härför.
1866.
Till »Lillan». (Med de första kängorna.) Vaggvisa. .trildert.1,
Ave.
i: Linnea. Tidn. f. barn, utg. af Onkel Adam, 1866, s. 92. — Omtr.
Onkel Adams Linnéa, å nyo utg. i urval. Tredje boken. 1892.

1867.
I Linnéa, 1867:

Härja ej den första vårblomman! s. 49. — Natur och tro,.
s. 65. — Två julaftnar, s. 82-87. — Blomsterspråket, s. 130,
—136. — Den första frostnatten, s. 150-153. — Vallhunden..
(Saga), s. 174-176.
1868.
Nordans sång till vårblommorna. [undert.] Ave.
i: Sv. fam.-journ., Bd 7 (1868), s. 80.
I Linnéa, 1868:

Ett besök under jorden. [Skildring från Höganäs grufva].
s. 44-47. — Frisk luft åt barnen, s. 49-50. — Den högt-
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sträfvande. (Saga), s. 92-95. - Det bittraste minnet, s. 117121. - Olika anlag, s. 152-157. - En högsatt målare, s. 157
-159. - Riddare Hildebrand. (Sannsaga), s. 186-189.
1869.
I Utmål, 1 8 6 9 :

En saga om det sköna och det nyttiga, s. 44-47. - I
dockskåpet; s. 92-94. - Ett dödsbud, s. 106-108. - Kifvens
ej på vägen! s. 113. - Skräpkammaren, s. 140-143.
1870.
* För fyrtio år sedan. Taflor ur skånska folklifvet af Ave.
Lund 1870. 8:o. [4], 185 s.
Ny titelupplaga :

* För »fyrtio», nu sjuttio år sedan. Tailor ur skånska folklifvet. Ånyo utgifna af EVA WIG/STRÖM (Ave). Lund 1900.
Omslag, titelblad, företal ock innehållsförteckning omtryckta.

I Linnéa, 1 8 7 0 :

Hvarför knoppar vissna, s. 83-88. - Brådmognad, s. 126-127. - Den glada budbärarinnan, 129-130. - Den mäktigaste.
»Historisk» berättelse, s. 180-185.
1871.
I Linnea, 1871 :

Fågelmötet. Saga, Lri p rovnr-ti s. 5-8. - Walborgs julklappar, s. 7-10. - Den första vinternatten, s. 26-29. Solen bakom molnen, s. 29-30. - Lekplatserna, s. 76-79. Den nye grannen. Saga, s. 109-111. - Till mer än en ungflicka, s. 113-115. - Mormors saga, s. 116-119. - Inhemska
vildar, s. 135-140. - Julklappar, s. 182-187.
,Walborgs julklappar> ock »Mormors saga) omtr. i: Onkel Adams Linnéa,
ånyo utg. i urval. Sjette boken. 1895.

1872.
Brott och straff eller lifvet i ett svenskt straffängelse, skildradt
af Ave. Stockholm 102. 12:o. 252 s.
Ree. av C. F. Bergstedt i Samtiden, 1873, s. 156.

På tredje klass jernväg. [undert.] Ave.
i: Svalan. Veekotidn., utg. av Lea, 1872, nr 42-44. - Omtr. i Från,
slätt- och skogsbygd. 2. 1890.
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I Linnéa, 1872:

Gossen vid bäcken, s. 4-9. - Gamla och nya spöken.
s. 24-28. - Vintren och blommorna, s. 33-35. - Den svarta
tronarfvingen. (Skånsk folksägen), s. 58-61. - Fröken Eufrosyne, s. 69-74. - Lärkan. .(Saga), s. 87-94. - Ett besök på
Hven, s. 123-127. -• Skymningsprat med de små, s. 148-152.
- Faster Doras skolgång, 166-171.
1873.
Den otrogna. Saga. [Undert.] Ave.
i: Svalan. Veckotidn., utg. af Lea, 1873, nr 42.

* För ro skull. Af Ave. Helsingborg 1873. 8:0. 121, [1] s.
>Den siste häradsspelmannen> omtr. i Byhistorier och skämtsägner. Saml.
1. 1909.

Hvitsippan. °Illustrerad tidning för barn och ungdom, utgifven af Ave. Arg. 1(-2). [Ny följd.] Arg. 1-3. Helsingborg 1873 [Provnummer 13/12 1872]-1874, 1884-86. 4:o.
Första serien upphörde med nr 36 (16 /6 1874). En stor del av bidragen,
huvudsakligen täxt till illustrationerna, samt smärre berättelser ock sagor,
äro författade av Ave. Dessutom förekomma av hännes hand några skånska
folkvisor. sägner o. d., vilka i denna bibliografi äro särskilt upptagna.
I Linnea, 1873:

Den ordnande handen. (Nyårssaga), s. 3-7. - Öfvertrons makt, s. 34-38. - Teeklas ånger, s. 72-74. - Första
ridten, s. 82. - Syskonkärlek. s. 97-100. - Den lilla bärplockerskan. (Efter en folksägen), s. 116-122. - Den trötte
vandrarens sång, s. 140-142. - Skolkamraterna, s. 178-181.
- Var hon dum? s. 198-201.
1874.
Den farliga blomman. Fantasi af Ave.
i: Linnea, 1874, s. 201-206.
Hvitsippan. Se under 1873.

»Hvitsippans» helsning till »Linn&t».
i: Linnea, 1874, s. 17.

1875.
Mitt drömda paradis. [Undert.] Ave.
i: Linnea, 1875, s. 179-185.

[Poem, undert.]

Ave.
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Sagan om kämpen Bjövulvs strid med trollet Grändel. (Efter
Bjövuvls-drapan [!].) [Undert.] Ave.
a. publ., 5. 195-204.

1876.
Asgårds befästande.
i: Allehanda för folket, Örebro, 1876, nr 19. — Omtr. i Allehanda, red.
av V. E. Öman. Följd 2. 1878, ock >På vers och prosa>. 1878.

Den beslöjade prinsessan. (Efter Oehlenschlägers »Sigrid
med Slöret».) [Undert.] Ave.
i: Linnéa, 1876, s. 89-96.

Ett par ord om Danmarks folkhögskolor. För A. f. F. af
Ave.
i: Allehanda för folket, Örebro, 1876, nr 3, 6, 10.

* Ett svenskt husförhör [undert.] Ave.
i: 115iskolebladet, Kolding, 1876, sp. 221-225.

Hvad vi vänta. [Poem, undert.] Ave.
a. publ., sp. 401-402.

Något om jemlikheten i Sverige, af Ave.
i: Nordisk Månedskrift for folkelig og kristelig Oplysning, Odense, 1876: 1,
s. 125-132.

* Något om julen i Sverige. (Af Ave.)
i: Hoiskolebladet, Kolding, 1876, sp. 609-611, 641-7643; 1877, sp. 27-28.

Stortvätten. (Tafla, tecknad från mitt öppna fönster.) [Poem,
undert.] Ave.
i: Linnéa, 1876, s. 41-42.
1877.

Aspen och svalan. (Efter svenska folksägner.) [Poem.] Af
Ave.
i: 110iskolebladet, Kolding, 1877, sp. 323-324.

Drömmar och verklighet. Bearbetning . . . af Ave.
Som följetong under strecket i: Nerikes Allehanda, Örebro, 1877, n.
43 B-71.
Något om julen i Sverige. Se under 1876.

Sång till den danska folkhögskolan. (Tillegnad Folkehojskolen i Testrup.) [undert.] Ave.
i: Hesiskolebladet, Kolding, 1877, sp. 794-795.

2-141088.
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1878.
Bref till en lärarinna. [IIndert.] Ave.
i: Veckoblad f. folkundervisn., 1878, s. 476-478. — Denna jämte förts
andra i samma tidskr. publicerade artiklair i grundtvigiansk anda föranledde bl. a. genmäle av J. B—n, a. pub!. 1878, s. 478-479 o. 1879, s. 8-9,
varpå Ave svarade i en ny artikel >Till J. B—n> a. pub!., 1879, s. 86-87,
99-100, 109-111. Fortsatt genmäle av J. B—n gav anledning till nytt
svar av Ave, s. 242-244.

,Friskolor» i Danmark. Af Ave.
i: Veckoblad f. folkundervisn. 1878, s. 370-372, 386. — I samma tidskrårg. 1880, nr 47, s. 264-266 skrev Ave en ny artikel om friskolorna,
riktad mot en anti-grundtvigiansk, av en dansk författad, skildring av
danska skolförhållanden.

För hemmet. Originalberättelser och öfversättningar af Ave.
Christianstad 1878. 12:0. [2], 177, [1] s.
>Enda dottern> omtr. i: Byhistorier och skämtsägner. Saml. 6. 1910.

Mötet i Askov.
i: Veckoblad f. folkundervisn., 1878, s. 257-258, 305-306, 319-320.

På vers och prosa. Teckningar af Ave. Örebro 1878. 8:0.
Samlingstitel. Innehåller, med särskilt titelblad ock särskild paginering
för varje arbete:

Asgårds befästande. 16 s.
Näskonungens ättlingar. En bild från skånska kusten.
121 s.
En lycksökare. Berättelse. 43 s.
Ingå även i: Allehanda, red. av V. E. Öman. Följd 1-2. 1878.
Tvänne kloka från Skåne. Se följ.

* Visknut. Lefnadsteckning af BJÖRNSTJERNE BJÖRNSSON . . .
sgmt såsom svenskt motstycke Tvänne kloka från Skåne af Ave.
Orebro 1878. 8:o. 37, 15 s.
Samlingstitel. Båda arbetena med särskilda titelblad ock särskild paginering, Aves med titeln: Tvänne kloka från Skåne. Verkliga tilldragelser,
upptecknade af Ave. — Även i Allehanda, red. af V. E. Öman. Följd 2.
1878. — »Tvänne kloka> omtr. i Byhistorier och Skämtsägner. Saml. 1.
1909.

Vägledning för unga tjenarinnor, bearbetad för svenska förhållanden efter danskan af Ave. Stockholm 1878. 16:o. 48 s.
1879.
Jag tror det ej. (Till Sönderjylland.) [Poem, unclert.] Ave.
i: Hoiskolebladet, Kolding, 1879, sp. 152.
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Junker Paul. (Öfvers. från tyskan.) [osign.]
Som följetong under strecket i: Helsingborgs tidning, 1879, nr 119-143.

Ungdomsminnen. Upptecknade af Ave. 1-2.
Som följetong unde, strecket i: Nerikes allehanda, Örebro, 1879, nr 105-126. — »Svensk och dansk» omtr. i Byhistorier och skämtsägner. Saml. 4.
1910.

Öppet bref till unga husmödrar från en äldre husmoder.
Bearbetning från danskan af Ave. Stockholm 1879. 12:0. 48 s.
1880.
Folkdiktning, visor, sägner, sagor, gåtor, ordspråk, ringdanser, lekar och barnvisor, samlad och upptecknad i Skåne af
EVA WIGSTRÖM (Ave). Köbenhavn 1880. 8:o. [6], 314 s.
Rec. av B. E. i Ude og Hjemme, 1879/80, s. 467 f.; av F. Liebrecht i
Germania 27 (1882), s. 115-122; av [J. A.] kunde]ll i Sv. landsm. Bd
1. 13, s. 714 if.
Ny samling:

Andra samlingen. Folkdiktning, visor, folktro, sägner och
en svartkonstbok, samlad och upptecknad i Skåne af EVA WIGSTRÖM (Ave). Göteborg 1881. 8:0. [8], 416 s.
Rec. av O[tto] H[oppe] i Sv. landsm. Bd. 2. Sm. medd., s. cxxxvi f.;
av F. Liebrecht i Germania 28 (1883), s. 107-111.
Tredje samlingen ingår under olika titlar i Sv. landsm. Bd. 8.

Från läraremötet i Askov. [undert.] Ave.
i: Veckoblad f. folkundervisn., 1880, nr 36, s. 125-126; nr 37, s. 145.

Hvorledes Folkedigtning samles i Skaane. Dagbogsoptegnelser af Ave.
i: Ilniskolebladet, Kolding, 1880, sp. 80-83, 111-114, 185-189, 289293. Anteckningarna från Aves vandringar 1881-83 ingå med från ovanstående något avvikande titlar i samma tidskr. 1882, sp. 409-414; 1883:
1, sp. 811-817, 829-835; 1884: 2, sp. 593-597, 625-630, 657-661,
692-695, 721-726. — I omarbetad form omtr. i Sv. landsm. Bd 8. 1
h. 311 1887.

Kloka Nanna. En teckning ur verkligheten, af Ave. Stockholm 1880. 16:o. 214 s.
Konfirmationen i en evangelisk-luthersk friförsamling. [undert.] E. W.
i: Veckoblad f. folkundervisn., 1880, nr 27, s. 205-207.

»Kong Märta». Historisk Tidsbillede, fortalt af Ave.
i: Hoiskolebladet, Kolding, 1880, sp. 361-365, 393-399.
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Minder fra Nordenskjöldsfesterne i Kjobenhavn. [Undert.]
Ave.
a. publ., sp. 303-306.
Skånska visor, sagor och sägner, stmlade och utgifna af
EVA WIGSTHÖM (Ave). Lund 1880. 8:0. [2], 72 s.
Boksamling utgifven af de skånska landskapens historiska och arkeologiska
förening. — Rec. av [J. A.] kande]ll i Sv. landsm. Bd 1. 13, s. 714 if.
De häri ingående visorna ock sägnerna samt ett par av sagorna återfinnas
även i Folkdiktning 1880, en av sagorna: >Prinsessorna på Landskrona
slott», i Folkdiktning. Saml. 2. 1881.
Storfastjern. (Helsingborgs landsförsamling.) Folksaga upptecknad af EVA VIGSTRÖM (Ave).
i: Ny ill. tidning, 1880, s. 382.
Våra fattiga. Skånsk kulturbild från 1840-talet, tecknad
af Ave.
i: Helsingborgs tidning, 1880, ur 75. — Omtr. i Allmogeseder i Rönnebergs härad [= Sv. landsm. 8. 2]. 1891.
I

Linnea 1 8 8 0:

Påskliljan. [Poem], s. 49-50. — Moster Evelinas sagor,
s. 76-78, 110-111, 126-128. — Thors resa till jättarne,
s. 102-104, 120-124. — Den blinde spelmannen, s. 118-120.
— De tre systrarna, s. 183-185.
1881.
De nedmanede Roser. Et Billede fra Nutiden af Ave.
Oversat fra Svensk ved C. R.
i: Nordslesvigsk Sondagsblad, Flensborg, 1881, s. 377-379, 388-391.
De nygifta. En teckning från Skåne af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1881, s. 179-180. — Omtr. i Från slätt- och skogsbygd. 2. 1890.

Folkdiktning. Saml. 2. Se under 1 8 8 0.
Prästa-Pären. Folkhistoria på skånska bygdemålet, upptecknad i Riseberga socken, Norra Åsbo härad i Skåne af EVA
WIG STRÖM (Are).
i: Svea. Folkkalender för 1882, s. 108-10; med övers, till riksspråk.
s. 111-12. — övers. omtr. i Byhistorier och skämtsägner. Saml. 1. 1909.
Templet i Jernsalem och försoningsdagen hos judarne af
NIELS LINDBERG. Ofversättning från danskan af EVA WIOSTRÖM
(Ave). Stockholm. 1881. 12:0. 164 s., 3 pl.
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I Linnéa, 1 8 8 1 :
Vårda himlens gåfva! s. 1-2. — En nyårsafton på skånska
slättbygden, s. 6-8. — Haddings saga, s. 9-13. — Sagan om
kämparnes färd till jätten Gjerrods gård, s. 142-144, 147-150.
— Sagan om Thorkild-sagomans resa till Utgårds-Loke, s.
150-154.
1882.
Aitt bröllop i vaura böjder. Skildring från Torups socken,
Västra Göinge härad i Skåne, upptecknad på bygdemål hösten
1880. [Undert.] EVA VIGSTRÖM.
i: Bidr. t. vår odl. häfder, utg. av A. Hazelius. 2. Ur de nord, folkens
lif, 1, a. 77-80. Med inledande anmärkningar av A. H[azelius], s. 7576. — »Ur de nord, folkens lifs är rec, bl. a. av G. F[runck] i Pedagog.
tidskr. 19 (1883), s. 168-172; R. Heinzel i Anzeiger f. deutsches Alterthum, 1883, s. 304-305; H. H[ildebrand] i Nord. tidskr. utg. af Letterst.
fören. 1882, s. 466-468; G. J:son Kallin i Sv. landsm. Bd. 2, Sm.
medd., s. crliv—vij.

Folkseder i Östra Göinge härad i Skåne. Anteckningar,
gjorda i Osby, Glimåkra och Orkeneds socknar under en på
Nordiska museets bekostnad år 1881 företagen resa. 1-3.
[Undert.] EVA VIGSTRÖM.
i: Bidr. t. vår. odl. häfder, utg. av A. Hazelius. 2. Ur de nord, folkens
lif, 1, s. 49-74. — 1. Bejlagille (fiistekalas). 2. Lysning och bröllop.
3. Begrafning. — Med teckningar av handskar ock vantar, »lövkorss ock
ssållakorss, brudlister ock hängbandsklut.

Folkvisor från Skåne. Upptecknade och meddelade af Eva
VIGSTRÖM.

a. publ., s. 117-141. — Härtill: Grundtvig, 5., ågra anmärkningar med
hänsyn till de af fru Eva Vigström meddelade folkvisorna från Skåne
A. publ., s. 142-160 (ej avslutade).

Horr de kom se, ad hin släboen ente le o höra tordönan.
Skämtsägen från Skåne på Norra Åsbo härads bygdemål, upptecknad af EVA WIGSTRÖM (Ave. [Med översättning:] Hur det
kom sig att hin slättbon ej tålte höra åskan.
i: Svea. Folkkalender för 1883, s. 134-142. — övers. omtr. i Byhistorier
och skämtsägner. Sarnl. 2. 1909.
Hvorledes man samler Folkedigtning i Skaane. Se under 1 8 8 0.
Kungens harar. Saga från Skåne. Helsingborgs landsförsamling. [undert.] Upptecknad och meddelad af EVA VIGSTRÖM.
i: Bidr. t. vår odl. häfder, utg. av A. Hazelius. 2. Ur de nord, folkens
lif, 1, s. 112-116. — Med anm, om sagans utbredning av A. H[azelins],
s. 111.
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Skänitsägner från Skåne. Upptecknade och meddelade af
EVA VIGSTRÖM: 1-6.
a. publ., s. 82-95. Med anm. av A. H[azelins], s. 81. — Omtr. av 1-3,
5-6 i Byhistorier och skämtsägner. Saml. 1 o. 2. 1909.

Skämtsägner på skånska bygdemål. Upptecknade och meddelade af EVA VIGSTRÖM. 1-7.
i: Bidr. till vår odl. häfder, utg. av A. Hazelius. 2. Ur de nord, folkens
lif, 1, s. 97-110. Med anm. av A. H[azelins], s. 96. — Omtr. av 1-5
på riksspråk i Byhistorier och skämtsiigner. Saml. 1 o. 2. 1909.

1883.
Hvorledes man iamler Folkedigtning i Skaane. Se under 1880.

Kappridten till julottan. Kulturbild från Östra Göinge härad
i Skåne från 1820-talet, tecknad af Ave.
i: Sv. fam.-journ., Bd 22 (1883), s. 14-15, 18-19. Omtr. i Folktro ock
sägner [= Sv. landsm. 8. 3] nr 1487.

Karin Månsdotter. Historisk Tegning af Ave — ved Jens
Skytte.
i: Hoiskolebladet, Kolding, 1883: 2, sp. 193-199, 209-215.

Til Svend Hersleb Grundtvigs Minde. [Undert.] EVA WraSTRÖM.
a. publ., sp. 561-562.

Utan rot och fäste. Berättelse af Ave.
Som följetong under strecket i: Helsingborgstidningen Skånes allehanda,
1883, nr 115-144.

1884.
Barnlek. Många gäster, ingen stol.
i: Hvitsippan, 1884, s. 16.

Böra barnen få veta sanningen? af EVA WIGSTRÖM.
i: Hoiskolebladet, Kolding, 1884: 2, sp. 561-567.

En skånsk folksägen.
, i: Hvitsippan, 1884, s. 164-165. — Om mannen, vars tre barn föddes
stumma till straff därför, att han som gosse utryckt tungorna på tre lärkungar.

Et Ord til Belysning af vor kirkelige Stilling. Af EVA
WIGSTROM.

i: Hoiskolebladet, Kolding, 1884: 1, sp. 305-311.
Guldhnfvudet. (Efter en folksaga, af Ave.)
Hvitsippan, 1884, s. 10-12, 14.
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Huru Barsebäcksmännen fingo korttröjor, skämtsägen upptecknad i Asmundtorp af Ave.
i: Sv. fam.-journ., Bd. 23 (1884), s. 183.
Hvitsippan. Se under 1873.
Hvorledes man samler Folkedigtning i Skaane. Se under 1880.
I tomt bo. Teckning af Ave.
i: Hemvännen, 1884, s. 70-71. — Omtr. i Frän herresäten och bondgårdar. 1899.

Klasagubbe och Sven i Midingstorp. (Efter en blekingsk
folksägen.) [undert.] Ave.
i: Hvitsippan, 1884, s. 65-67. — Även återgiven i Folktro ock sägner
[= Sv. landsm. 8. 3], s. 37-38. 1898.

Köra till byn. (Skånsk barnvisa.) [Osign.]
i: Hvitsippan, 1884, s. 93. — Börjar: Köra by och välta, köpa nya pjälta.

Lust och nöd. Teckning ur skånska allmogelifvet af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1884, s. 38-39, 46. — Omtr. i Från herresäten och
.bondgårdar. 1899.

Mor Gurlis saga för lilla Anna. (Barnsaga, upptecknad i
Skåne af EVA WIGSTRÖM.)
i: Hvitsippan, 1884, s. 127-128.

Per Talemans rornanpaschasa om Tue Trölssons friarefärd
återberättad af Ave.
i: Sv. fam.-journ., Bd 23 (1884), s. 150-152.

Sagor ock äfventyr upptecknade i Skåne af EVA WIGSTRÖM
(Ave). Stockholm 1884. 8:o. 144 s.
Sv. landsm., Bd. 5. 1 [= h. 15]; även utg. i separat upplaga. Ordlista
nr folkmålet, s. 139-141. — Rec. av F. Liebrecht i Germania 30
(1885), s. 125.

* Skånsk gungvisa. [Osign.]
Börjar: Slinge, slinge, högt upp i gåre, vi
i: Hvitsippan, 1884, s. 116.
gifta vår dotter till åre.

Sven. Sv,ens Sven. En skånsk byhistoria, berättad af Ave.
1: Polstjernan. Ill. kalender för 1885, s. 148-160; med 3 teckn. av Jenny
Nyström. — Omtr. i Byhistorier och skämtsägner. Saml. 2. 1909.
Torparens tupp. Folksaga. [Osign.]
i: Hvitsippau, 1884, s. 191-192.

Trollen hos Nils Månsson i Skumparp. Skånsk folksägen
upptecknad af Ave.
a. publ., s. 35. — Även återgiven i Folktro ock sägner [= Sv. landsm. 8. 3],
s. 51.
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1885.
Den dumma käringen. Skämtsaga. [Osign.]
i: Hvitsippan, 1885, s. 168
Det bortlofvade barnet. Folksaga. [Osign.]
a. publ., e. 6-7.

Elddon. En bit kultur historia. [LIndert.] Ave.
a. publ., s. 20-22.

* En liten upplysning. Af Ave.
i: Heiskolebladet, Kolding, 1885, sp. 183-185. — Behandlar Stefans-sagan
ock Staffansritten i Sverige.

Ett dagboksblad. [IIndert.] EVA WIGSTÖM (Ave).
i: Saga. Minnesblad från Nord. Museet, 1885, s. 14-15.

Gamla löften. En skånsk byhistoria, berättad af Ave.
i: Illtistr. fam.-journ. [utg. av C. Aller], Kphmn, 1885, s. 347, 350,
355-358, 365-366, 374-375, 372-383. — Omtr. i Från herresäten
och bondgårdar. 1899.

Göingens skapelse. Skämtsägen, upptecknad af Ave.
1: Sv. fam.-journ., Bd 24 (1885), s. 67.

Hvitsippan. Se under 1873.
Bidet. (Folksaga.) [Osign.]
i: Hvitsippan, 1885, s. 173-175. — Med titel »Kidet och kungen> återgiven i Sagor ock äfventyr nppteckn. i Skåne [= Sv. landsm. 5. 1], 1884,
s. 8 ff.
Late Sven och goanissen. Efter en skånsk folksaga, berättad af Ave.
i: Hvitsippan, 1885, s. '22-23.
Pigan och de underjordiske. Folksägen från Kullaberg,
upptecknad af Ave.
a. publ., s. 163-164.
Sen vår. [Poem, undert.] Ave.
i: Hoiskolebladet, Kolding, 1885, sp. 814-815.

Spinnerskan. (Saga). [Osign.]
i: Hvitsippan, 1885, s. 140-141. — Variant av Tittelituresagan.

Urminnessamlaren. Skånskt folklynne, tecknadt af EVA
VIGSTRÖM (Ave).
i: PoIstjernan. Iii. kalender för 1886, s. 140-152; med 3 teckn. av
Jenny Nyström. — Omtr. i Byhistorier och skämtsägner. Sam!. 1. 1909.
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Utan anförare. Fem svenskors fjellvandring i Norge,
skildrad af Ave. Lund [tr. i Helsingborg] 1885. 149, [2] s.
Viater. Skånskt folklynne, teckdadt af EVA WIGSTRÖM
(Ave).
i: Hemvännen, 1885, s. 10-11, 13-14. — Omtr. i Från herresäten och
bondgårdar. 1899.

Vättarne. Folksägen från Kullaberg. [Osign.]
i: Hvitsippan, 1885, s. 181-182.

Årsgången. En teckning ur det dolda allmogelifvet. Af
Ave.
i: Ny ill. tidning, 1885, s. 182-183, 191-192. — Omtr. i Från herresäten• och bondgårdar. 1899.

1886.
Bedöfning. Utkast af Ave.
i: Hemvännen, 1886, s. 33-35.

Bekännelselösa 'skolor. Af EVA WIGSTRÖM.
i: Framåt. Tidskr. utg. af Göteborgs kvinnofören., 1886, nr 8, s. 1-4.
Genmäle: Confessionslöse Skoler (Svar til fru Eva Wigström) af N. J.
Norlund. A. publ. nr 10, s. 6-8.
Den falska prinsessan. (Folksaga.) [Osign.]
i: Hvitaippan, 1886, s. 106-109.

En hetsjagt. Slägtsägen, återberättad af Ave.
a. publ., s. 86--88.
Ett besök i Slesvig. Reseanteckningar af EVA WIGSTRÖM
(Ave). 1-12.
Under strecket i: Sv. dagbladet, 1886: sept.—okt., med början i nr
211.

Ett dåligt system. [Undert.] EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Framåt. Tidskr. utg. af Göteb. kvinnofören. 1886, nr 16, s. 1-4.
Från läraremötet i Askov. Af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Verdandi, 1886, s. 192-195.
Försummade syskon. Ett ord till upplysta kvinnor af EVA
WIGSTRÖM.
i: Framåt. Tidskr. utg. av Göteb. kvinnofören., 1886, nr 2, s. 6-8.
Hvitsippan.

Se under 1873.

Spegelbilder [undert.] EVA WIGSTRÖM (Ave).
: Folkets tidskrift. Utg. av Teodor o. Cecilia Holmberg, 1886, s. 2-4.
Dansk översättn. i: Hoiskolebladet, Kolding, 1886, sp. 1529-1534.
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Patron Turk6is höstgille. En bit folkhumor, återgifven af
Ave.
i: Framåt. Tidskr. utg. af Göteb. kyinnofören., 1886, nr 4, s. 6-10.

Skaansk Folkelune. Smaabilleder fra en Rejse i Ostre Goinge Herred i Pinsen 1885. Af EVA WIGSTRÖM.
i: Hoiskolebladet, Kolding, 1886, sp. 1040-1044, 1129-1134, 1174-1178.

Trollen i Lunnaberget. (Skånsk Folksägen.) [Osign.1
i: Hvitsippan, 1886, s. 54-55, 62-64. — Omarbetning efter Folkdiktning.
Saml. 2, s. 205-207.

Värmöllaren och nämdemanspågana. Skämtsägen från Norra
Åsbo härad, återberättad af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Polstjernau. 111. kalender för 1887, s. 218-228. — Omtr. i Byhistorier och skämtsägner. Saml. 6. 1910.

1887.
»Du kan ej!» (Af Ave.)
i: Småskolevännen, 1887, s. 65.

En lifsfråga. Skizz af Ave.
i: Polatjernan. Ill. kalender för 1888, s. 163-173.

En märklig asyl. För Svenska Dagbladet af Ave.
i: Sv. dagbladet, 1887, nr 142.

Ett frågtecken. ['Lindell.] EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Framåt. Tidskr. utg. af Göteb. kvinnl. diskussionsfören., 1887, s.
317-320. — Med anledn. av ett föredrag om kristendomen som motståndare till den personliga friheten.

Ett julminne. Tecknadt af Ave.
i: Sv. dagbladet, 1887, nr 299. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

För dyrköpt. Verklighetsbild tecknad af Ave.
1: Sv. dagbladet. 1887, nr 187-189. — Omtr. i Från herresäten och
bondgårdar. 1899.

Hur det slumpade sig, så att lappskräddarens pågaknase
blef fabrikör. Skånsk skämtsägen, återberättad af Ave.
i: Sol. Ill. kalender för alla, 1887, s. 25-27, — Omtr. i Från herresäten
och bondgårdar. 1899.

Huru vårdas våra små barn? Af EVA WIGSTRÖM.
i: Dagny, 1887, s. 254-259.

Hvad är kunskap? [Undert.] EVA WIGSTRÖM.
i: Småskolevännen, 1887, s. 31-32.
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I halfslummer. Ett blad ur föreningslifvets historia, tillvarataget af Ave.
i: Sv ill. fam.-journ., utg. af A. A. Edenberg, 1887. Gratisbil. nr 1-4.
Kväf ej vårbrodden. (För Småskolevännen, af Ave.)
i: Småskolevännen, 1887, s. 38-39.
Läsning. (För Småskolevännen, af Ave.)
a. publ., a. 46-47.
Nyårsotta. [Undert.] Ave.
i: Folkets tidskrift, utg. af Teodor o. Cecilia Holmberg, 1887, a. 25-27.
Några tankar om vår kvinnouppfostran. Af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Framåt. Tidskr. utg. af Göteb. kvinnl. diskussionsfören., 1887, s.
203-212.
När solen skymmes. Utkast af Ave.
i: Hemvännen, 1887, s. 3, 6. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar.
1899.
Om hus och hem. Epistlar från Mor Maja. 1-2.
i: Sv. fam.-journ., utg. af A. A. Edenberg, 1887. Gratisbil., s. 32, 41-42.
På svaga fötter. Skizz af Ave.
i: Sv. dagbladet, 1887, nr 107-109, 111-112. — Omtr. i Från herresäten
och bondgårdar. 1899.
På undantag. Af Ave.
i: Sv. dagbladet, 1887, nr 202. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar.
1899.
Skuggspel. Teckning af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1887, nr 1-6. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.
Statistikens siffror och det verkliga lifvet. Af Ave.
i: Dagny, 1887, s. 59-61.
Ströftåg i Blekinge. För Svenska Dagbladet af EVA WIGSTRÖM (Ave). 1-4.
i: Sv. dagbladet, 1887, nr 162-163.
Vandringar i Skåne ock Bleking för samlande af svensk
folkdiktning. Stockholm 1887. 8:o. 82 s.
Sv. landsm., Bd 8. 1 [=- h. 31]. — Omarbetn. av några uppsatser i FI0iskolebladet. Se under 1880. — Rec. av M. di Martino i Archivio per lo
studio d. tradiz. pop. 6, s. 584 f.
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Vid gränsen. Teckning af Ave.
i: 111. fam.-journ. [utg. av C. Alter], Kphmn, 1887, s. 319, 327, 331, 339,
342. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

Vårbrytning. Skizz af Ave.
i: Dagny, 1887, s. 155-159. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar.
1899.

1888.
Bleking. Af EVA WIGSTRÖM.
Vårt land, en skildr. i ord o. bild [= Sv. biblioteket, 7], Sthlm 1888,
s. 181-185.

Djurtoken. Af Ave.
i: Lekkamraten, 1:a boken, 1888, 8. 37-45. 2:a uppl., s. 41-49.

Drifved. Af EVA WIGSTRÖM.
i: Framåt. Tidskr. f. fri diskussion, Göteb. 1888, s. 75-79. — Omtr.
i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

* En slägtsägen. Af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1888, s. 51-53. — Omtr. i Från herresäten och bond_
gårdar. 1899.

Folket och folkundervisningen. Af EVA WIGSTRÖM.
i: Göteb. handels- o. sjöfartstidn. 1888, nr 42-45. Med förf:s medgivande
även tryckt i Morgonbladet, Malmö 1888, nr 55-57, 60. — Genmäle av
Joh. O[hlande]r i Framåt, tidskr. f. fri diskussion, 1888, s. 85-90, 97101.

* Från slätt- och skogsbygd. Berättelser af Ave. [1], 2 [på
Andra samlingen]. Stockholm 1888, 1890. 12:o. 191,
[1]; 179, [1] s.
Även å omslagen till Nya följetongen, Sthlm, 1888-1891, nr 1-4. —
omslaget:

Fyra av do häri ingående berättelserna omtr. i Byhistorier och skämtsägner.
Saml. 1 o. 4. 1909-10.

I sommarsol. Af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Förr o. nu, 1888, h. 3-5. — Omtr. i Från herresäten o. bondgårdar.
1899.

I trångt bo. Teckning af Ave.
: Morgonbladet, Malmö, 1888, nr 120. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

Kärrväxter. Från den moderna kulturen. För Svenska
Dagbladet af Ave.
i: Sv. dagbladet, 1888, nr 51-53. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.
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Omklädda folkseder. [Undert.] EVA WIGSTRÖM.
Runa. Minnesblad fr. Nord. mus. 1888, s. 18-19, 22. - Omtr. i
Folktro ock sägner [= Sv. landsm. 8. 3] lierat.
Skolplantor. Vårstudier af EVA WIGSTRÖM.
: Framåt. Tidskr. f. fri diskussion, Göteb. 1888, s. 134-138. - Inneh.
tankar o. erfarenheter rörande barnaundervisning.
Skåne. Af EVA WIGSTRÖM.
i: Vårt land, en skildr. i ord o. bild [= Sv. biblioteket, 7], Sthlm 1888,
s. 186-197.
Sommarbilder från 1888. För Morgonbladet af Ave.
i: Morgonbladet, Malmö, 1888, nr 189-263, spridda nummer. - inneh.
minnen o. intryck från förf:s vandringar i Uppland ock Dalarne.
Sommardimma. Folklifsbild från Bleking af Ave.
a. publ. nr 82-89. - Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.
Vår kommunala fattigvård. [osign.]
i: Morgonbladet, Malmö, 1888, nr 51, 53 A.
I Idun, utg. af F. Hellberg, 1888:
Ett förslag, s. 2-3. - Fru Elisabet, s. 11-12. - Hos fru
Haraldson, s. 30-31, 37-38. - Snödroppen [Poem], s. 58. Farbror Gösta, s. 73-74. -- Likställighet, s. 93-94. -- Vårfrost,
s. 123-124. - Ett bidrag till äktenskapsfrågan, s. 129-130.
- Sveriges första qvinliga läkare [Karolina Widerströin], s. 157158. - På rätt hylla, s. 173-174. - Sällskapstalanger, s. 214
-215. - Utan lifsmål, nr 33-36. - Fru Haraldsons ideer,
s. 265-266. - Ett föredrag af fru Haraldson, s. 280-281. Välmening, s. 297-298. - Fru Haraldsons andra[-tredje]
föredrag, s. 313-314, 321-322. - Ledsam tystnad, s. 353354. - Qvinnan och lifsglädjen, s. 371-372.
»Utan lifsmål» omtr. i: Från herresäten och bondgårdar. 1899.
1889.
Bilder och intryck från Gotland. Af Ave. 1-7.
i: Sv. dagbladet, 1889: juli-sept.
Den fjärde september. En tafla ur folkets oskrifna historia
af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1889, nr 39-42. - Omtr. i Från herresäten och
bondgårdar. 1899.
Fången vid fyrtornet. Berättelse af Ave.
i: Linnéa, 1889, s. 178-180; 1890, s. 4-6, 18-19.
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I jättevåld. Saga i två delar af Ave.
a. publ., s. 18-21, 34-36.

Lilla Lydias storverk. Berättelse af Ave.
i: Lekkamraten, 3:e boken, 1889, s. 61-80.

Ramlösa helsobrunn. * Skildring af Ave.
i: Sv. fam.-journ. Svea, 1889, s. 318-319, 326-327.

Under fernissan. Bilder från en samlarefärd i april 1889 af
Ave.
i: Sv. dagbladet, 1889, nr 160.

I Idun, 1889:
Vid skiljovägen, s. 19-20, 27-28. — Kring sin egen axel,
s. 49-50, 81-82, 102-103. — Concordia Löfving, s. 89-90.
— Eva Wigström (Ave). Självbiografil s. 117-118. — Svärmor,
s. 162-163. — Ett underbart land, nr 23, 25, 27, 30, 32, 33.
[En allegorisk kritik av värt undervisningsväsen]. — Vaggvisa, s. 258.
— * Skogsfrun, nr 37-41. — Ett råd af fru Haraldson, s. 35758, 366-67. — Unga drömmar, s. 386. — Ett bref från fru
Haraldson, s. 407-408. — Sådana segrar göra vår ruin! s. 443
—444. — * Namnsdagen. En julbild ur allmogelifvet, s. 470471.
›Skogsfrun, ock >Namnsdagen» omtr. i Från herresäten och bondgårdar.
1899.

Ave.

1890.
Dimbilder. Ett blad ur Skånes oskrifna sagohäfder. Af
i: Ny ill. tidning, 1890, nr 20-23. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899. — Dansk övers.: Taagebilleder rosign.], i Nordslesvigsk Sondagsblad, Flensborg, 1890, s. 210-13, 218-20, 227-30.
Från

slätt- och skogsbygd. 2. Se under 1888.

I jättevåld. Saga af Ave.
i: Lekkamraten, 6:e boken, 1890, s. 26-38.

»Kloka pigan.» Ett barndomsminne af Ave.
i: Sv. dagbladet, 1890, nr 58. — Levnadsbeskrivning av ›Vallåkraflickann,
en bekant s. k. klok kvinna från Skåne, vilken även, enl. vad förf, här
meddelar, är jältinnan i kännes bok >Kloka Naima,.

Om qvinnans uppfostran till sjelfständig verksamhet, till
maka och moder. [Osign.]
i: Smålandsposten, 1890, nr 125-126. — Tilldelad andra priset i av
tidningen anordnad pristävlan.
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Skatten. En nyårshelsning i berättelseform från Ave.
i: Gotlands allehanda, 1890, nr 2-5.

Stoff. En gotländbk berättelse, af Ave.
i: Förr o. nu, 1890, h. 2-3. — Även i: Gotlands allehanda, 1890,
nr 54, 56. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

Strejftog i Blekinge. Af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Hoiskolebladet, Kolding, 1890, sp. 366-369, 407-410, 471-475, 583
—541, 564-568. — Ingår i omarbetad, starkt förkortad form i: Vandringar
i Skåne ock Blekinge [= Sv. landsm. 8. 1], 1887, s. 74-82.

Trotjenarne. Af Ave.
i: Lekkamraten, 5:e boken, 1890, s. 54-61. Även i Linnéa, 1890.
I Iduu, 1890:

»Ingen af döttrarna vill stanna i hemmet», s. 14-15. — Ett
ord, s. 47-48. — Indirekte, nr 10-11, 14, 17, 20, 23-24,
26. — Upplysningsskola för kvinnor, s. 363, 376-377. — Samtalsämne, s. 462-463. — Hvad är bildning, s. 491-492. — Om
frågor och frågare, s. 518-519. — Lifsglädjen, s. 582-583. —
Sed och osed, s. 669-670.
I Linnéa, 1 8 9 0 :

Fången vid fyrtornet. Se under 1 8 8 9. — Lifsträdet, s. 26
—28. — Trotjenarne, s. 98-100. — Fågelseder i menniskolifvet, s. 114-116, 152, 154-157, 165-168. — Julfågeln, s.
179-181.
1891.
Allmogeseder i Rönnebärgs härad i Skåne på 1840-talet.
Tecknade af EVA WIGSTRÖM. Stockholm 1891. 8:0. 92 s.
Sv. landsm., Bd 8. 2 [= h. 42]; även utg. i separat upplaga. Vissa
partier förut publicerade i Helsingborgs tidning, 1877, nr 6; 1880, nr 75.

Bland blad och blommor. Berättelse af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1891, s. 4-5, 8. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

Blå blommor. Af Ave.
i: Nya dagl. allehanda, 1891, nr 187 (B).' — Omtr. i Från herresäten och
bondgårdar. 1899.

De nedstötta andarna. Anteckningar, gjorda i Västra Göinge
härad i Skåne under våren 1889. Ur Nordiska museets arkiv.
[Undert.] EVA WIGSTRÖM.
i: Samf. f. Nord. mus. främjande 1889. Meddelanden, s. 21-26. — Omtr.
i Folktro ock sägner [Sv. landsm. 8. 3] flerst.

32

WALDE: EVA WIGSTRÖMS SKRIFTER.

VIII. 4

Julfågeln. Af Ave.
: Lekkamraten, 8:e boken. 1891, s. 46-52. - Även i Linnéa, 1890.

* Junker Skarpe och skön Adelin. Skånsk folksägen af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1891, s. 210, 226-27. - Omtr. i Från herresäten och
bondgårdar. 1899.

Midt ibland oss. [På omslaget: Tvänne] teckningar ur lifvet
af EVA WIGSTRÖM (Ave). Stockholm 1891. 8:0, [4], 180 s.
På ett inre titelblad kallas arbetet: Sålda, skildring ur verkligheten. - En
demonstration. Berättelse af Ave - Eva Wigström

Mysterier. Berättelser af Ave.
Som följetong under strecket i: Smålandsposten, 1891, nr 101-107.

Pils kappa. Af Ave.
i: Nya dagl. allehanda, 1891, nr 205 (B).

Solsken. Berättelser och sagor för barn af Ave (EVA WIGSTRÖM). Med 8 teckningar af Jenny Nyström. Stockholm 1891.
8:o. 232, [1] s.
Iclun, 1 8 9 1 :

Nyårsönskan, s. 3-4. - Leo Tolstojs »Kreuzer-Sonaten»,
s. 21-23. - Hedersskulder, s. 51-52. - En fråga bland de
många, s. 92-93. - En mörk fläck, s. 114. - Domarens löfte,
s. 130-132. - Det gamla malboet, s. 234-235. - Vår grefvinna, s. 251-253. - »Stämningsmänniskor», s. 300-302.
En utredning, s. 308-309. - Nicoline Luplau, född Monrad,
s. 393--394. - Gamla konsulinnans julbref, s. 414-415.
>Vår grefvinnto omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.
I Linnéa, 1 8 9 1:

Lille Erlands sagor, s. 19-21. - En lifserfarenhet, s. 52
55. - Nils eller Lena? s. 69-71. - Glade Johannes, s. 84
87. - Lifvets träd. Legend, s. 118-120. - Klangs uppfostran, s. 182-184, 186.
1892.
Enda barnet. Af Ave.
i: Lekkamraten, 10:e boken, 1892, s. 34-41.

Folkuppfostran. [undert.] Ave.
i: Sv. veckotidn. Facklan, Malmö, 1892, nr 44. - Härtill flera genmillen
i nr 45-48, med svar af Ave i nr 46, 48.

Fosterlandskärleken och dess vrångbilder. [Osign.]
a. publ., nr 7.
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Herr Peder. Af Ave.
a. publ., nr 1-4. - Omtr. i Från herresäten o. bondgårdar. 1899.
Huru skall kvinnan bäst kunna bidraga till höjande af
familjens ekonomi? Trenne inlägg af ELLEN BERGSTRÖM, MARIA
NYSTRÖM, EVA WIGSTRÖM. Stockholm [tr. i Norrtelje] 1892. 8:o.
181 162 s.
Smutstitel: Från Idnus priställing 1891. - E. W-s uppsats omfattar s.
111-162.
1 dödsfara. [Undert.] Ave.
i: Hemåt. Tidskr., utg. av K. F. U. K. i Sthlm, 1892, s. 121-122.
Kamraterna. Af Ave.
i: Folksk. barntidn., 1892, s. 25-27, 38-39.
Klangs uppfostran. Af Ave.
i: Lekkamraten, 9:e boken, 1892, s. 23-29.
Orättfånget gods. Berättelse af Ave.
a. publ., s. 257-259, 265-268.
Röjningsarbete. För Hemåt af Ave.
i: Hemåt. Tidskr. utg. af K. F. IL K. i Sthlm, 1892, s. 66-68.
Spöken och gastar. Anteckningar, gjorda i Västra Göinge
liärad i Skåne under våren 1889. Ur Nordiska museets arkiv.
rUndert.] EVA VIGSTRÖM.
i: Samf. f. Nord. mus. främjande 1890. Meddelanden, 3, 8. 16-26. - Omtr.
i Folktro ock sägner [= Sv. landsm. 8. 3] flerst. - Tysk övers.: Geistet
und Gespeusterglaube ans Västra Göinge und Skåne (Schweden), (Ubersetzr
. . . von S. v. Wadenstjerna) i: Globus Bd 83 (1903), s. 43-45.
Till lek för böljorna. För Facklan af Ave.
i: Sv. veckotidn. Facklan, Malmö, 1892, nr 16-21. - Omtr. i Från
herresäten och bondgårdar. 1899.
Tro och sägner om foglar. Anteckningar, gjorda i Västra
Göinge härad i Skåne under våren 1898. [Jr Nordiska museets
.arkiv. [Undert.] EVA VIGSTRÖM.
i: Samf. f. Nord. mus. främjande 1890. Meddelanden, 4, s. 27-29. Omtr. i Folktro ock sägner [= Sv. landsm. 8. 3] flerst.
I Idun 1892:
En i sänder. s. 4. - Små kulturbilder, s. 44-45, 76-77,
1.39-140, 147-148. - Sabbatshvila, s. 195-196. - Utåt gatan,
s. 258-259. - Om giftermålsannonser, s. 268-269. - Sport,
s. 299-300, 309-310. - Giftermålsagenter, s. 347-348, 371.372, 387. - Smittstoff, s. 405-407.
3-141058.
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I Linnéa, 1892:
* Den tacksamme

snoken. Folksaga, s. 67-70. — Söndagsnöjen, s. 106-109. — Långt ute i hafvet, s. 146-148, 1893,
s. 2-3. — God hjälp, s. 171-173. — Kamraterna, s. 185-189.
1893.
Bara en legend. Af Ave.
i: Hemåt. Tidskr., utg. af K. F. U. K. i Sthlm, 1893, s. 8-10.

Ave.

* Borgfrun på Rosenö. En herrgårdssägen, återberättad af
i: Ny ill. tidning, 1893, s. 14-16, 25-26. — Omtr. i Från herresäten
och bondgårdar. 1.899.

Budbäraren. Saga af Ave.
i: Linnéa, 1893, s. 98-102. — Med titeln Budbärarna även i Lekkamraten,
12:e boken, 1893, s. 20-30.

Den helige Brandanus. Helgonsaga, återberättad af Ave.
i: Folksk. barntidn., 1893, s. 233-235.

Den klapprande trappstenen. [Undert.] Ave.
i: Lekkamraten, 11:e boken, 1893, s. 64-69.

* Dödsriket och folkfantasien. Af EVA VIGSTRÖM.
i: Sv. fornm.-fören:s tidskr., Bd 8 [: h. 3 = nr 24], s. 313-317. — Omtr„
i Folktro ock sägner [= Sv. tandem. 8. 3] fierst.

Ett aprilminne. Af Ave.
i: Sv. dagbladet, 1893, nr 87.

Huruledes Hugo Sommar fann reda på sig själf. Berättelse
af Ave.
i: Kamraten. Ill. tidn. f. Sveriges ungdom, 1893, nr 2-3.

Janne Ofred. Af Ave.
i: Folksk. barntidn., 1893, s. 89-91.

Riddar Blåskägg. För Svenska Dagbladet af Ave. 1-4.
i Sv. dagbladet, 1893, nr 174-177.

* Rike-Nils och hans granne. Af Ave.
a. pub!., nr 21. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

Under Salomos insegel. Roman af EVA WIGSTRÖM — Ave
Stockholm 1893. 8:o. 250 s.
!duns romanbibliotek. 1. — Belönad med första priset vid Iduns tävling
1891. — Ny upp!. Göteborg 1913. 8:o. 159 s.
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Utan fotfäste. För N. I. T. af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1893, nr 36-39, 41. — Omtr. i Frän herresaten och

bondgårdar. 1899.
I Idun, 1 8 9 3 :

Olika drifkrafter, s. 66-67. — Ett ord i sinom tid, s. 83-84.
— Urartning, s. 179-180. — Hos doktorn, s. 218-219. -»Nyckfulla kvinnor», s. 274-275. — Guldfeber, s. 422-423. —
Ett sjätte sinne, s. 436-437.
1894.
Bilder ur Nordens sagotid. Återberättade af Ave.
i: Folksk. barntidn., 1894, s. 113-115, 121-123, 182-183, 187, 190191. — Omarbetn. av sagan om Stark-Odder.

Den stora kometen. För Svea af Ave.
i: Sv. fam.-journ. Svea, 1894, s. 153-154. — Omtr. i Byhistorier och skämtsägner. Saml. 6. 1910.

Fjärilsfångaren. Af Ave.
i: Sv. fam.-journ. Svea, 1894, s. 185-186. — Omtr. i Från herresäten
och bondgårdar. 1899.

Fången vid fyrtornet. Berättelse af Ave.
i: Lekkamraten, 14:e boken, 1894, s. 78-91.

Gång-Karin. Af Ave.
i: Sol. Tidn. f. upplysn. o. framåtskridande, Sthlm. 1894, s. 77-78. —
Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

Hos Sankt Olof. En midsommarsaga, berättad på julkvällen
af Ave.
i: Sv. fam.-journ. Svea, 1894, s. 403, 405-407. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

I mörkret. En vagabonds lifssaga, berättad af Ave.
i: Sol. Tidn. f. npplysn. o. framåtskridande, Sthlm, 1894, s. 416-417,
424-425, 434-435, 444-445. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

* Kardegille. Skånska byhistorier återberättade av EVA WIGSTRÖM (Ave). Stockholm 1894. 8:0. 84 s.
Sv. landsm., Bd 13. 10 [i: h. 51]. — S. 82-84 utgöres af ordlista över
skånska dialektord. Omtr. i Byhistorier och skämtsägner. Saml. 5. 1910.

* Kyrkrumrnet på Häflinge slott. Herrgårdssägen, återberättad af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1894, s. 122-123, 139-140, 143-144, 146. — Omtr.
i Från herresäten och bondgårdar. 1899.
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När Lars Perssons pojke fick namn. [Undert.]
(Ave).

EVA WIG -

STRÖM

i: Vårt folk. Verklighetsbilder nr svenskt folklif. Sthlm 1894, s. 13-19
— Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

När nämndemansfolket begrofs. En verklighetsbild från
Skåne. [Undert.] Eve WIGSTRÖM (Ave).
i: Vårt folk. Verklighetsbilder nr svenskt folklif. Sthlm 1894, s. 2742$0. — Omtr. i Byhistorier och skämtsägner. Saml. 6. 1910.

Prins Lindorm och prins Rådlös. Folksaga, återberättad
af Ave.
i: Sol. Tidn. f. folkupplyan. o. framåtskridande. Sthlm 1894, s. 231232, 241-246.

På landet. [undert.] Ave.
i: Linnea, 1894, s. 65-69.

På orätt stig. Bilder ur det nordisk.a vikingalifvet, tecknade af Ave.
i: Folkek. barntidn., 1894, s. 21-23, 25-27. — Omarbetn. av sagatb
om Thore Hund.

Regnmolnsmannen. [undert.] Ave.
i: Linnea, 1894, s. 40-42. — Även i Lekkamraten, 13:e boken, 1894,.
s. 71-77.

Röda rosor. För Svenska Dagbladet af Ave.
i: Sv. dagbladet, 1894, nr 53, — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar.
1899.

Tsollkonster och häxerier. Anteckningar, gjorda i Västra
och Ostra Göinge härad under våren 1889. Ur Nordiska museets arkiv. [Undert.] EVA VIGSTRÖM.
i: Samf. för Nord. Mus. främjande 1891 o. 1892. Meddelanden, 2, s. 1320. — Omtr. i Folktro ock sägner [= Sv. landsm. 8. 3] flerst.

Urgamla ofierseder i Skåne i slutet af nittonde seklet. Af
EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Naturen og Mennesket, Khvn. Bd 11, 1894, s. 275-288. — Omtri Folktro ock sägner [= Sv. landsm. 8. 3.] flerst.

1895.
Den- fångna prinsessan. Berättelse af Ave.
i: Folksk. barntidn., 1895, s. 241-243, 254-255, 257-259.

Den kärleken! Af Ave.
i: Sol. Tidn. f. upplysn. o. framåtskridande, 1895, s. 110-112.
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Den rätte. Folksaga, återberättad at Ave.
a. publ., s. 5-6.

Guldskrinet i altarbordet. Skånsk folksägen, återberättad
af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1895, nr 28-30. - Omtr. i Från herresäten ock
bondgårdar. 1899.

Herrgårdssägner. Efter skånska allmogeberättelser, upptecknade af Eve WIGSTRÖM (Ave). 1-2.
i: Ord och bifd, 1895, s. 221-225. - 1. Räbelöf och Odersberga 2. Vapnö
i Halland.

Hur folksägner förnyas. Ett par blad ur en folkloresamlares anteckningsbok. För »Svea» af Ave. 1-4.
i: Sv. fam.-journ. Svea, 1895. 1. Israelifroan, s. 155-156. 2. Den
bergtagna, s. 211, 214. 3. Elfkarlen på söderslätten, s. 393-394.
4. Sjörået i herrgårdsparken, s. 405. - 1 och 2 omtr. i Från herresäten
och bondgårdar. 1899.

Kring julkärfven. [undert.] Ave.
i: Barnens julkärfve, Göteborg, 1895, s. 7-8.

Lifvets träd. Legend, berättad af Ave..
i: Lekkamraten, 15:e boken, 1895, s. 89-95.

Margaretha Roberval. Historisk berättelse. För Linnéa af
Ave.
i: Linnéa, 1895, s. 2-5, 17-20.

Riksdagsmanskan i Slättarp. En bild ur det skånska allmogelifvet, af Ave.
i: Sv. fam.-journ. Svea, 1895, nr 28-32. - Omtr. i Från herresäten och
bondgårdar. 1899.

Vid utsikt. Berättelse af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1895, s. 15-18, 42-43, 63-66. - Omtr. i Från
herresäten och bondgårdar. 1899.
I Idun, 1895:

Pigfrågan, s. 218-219. - Utan piga, s. 2M-255. »Hvad kunna vi väl göra»? s. 299-300. - Ett jubelår, s. 370
-371.
1896.
Den unge skorpionen. Israelitisk saga. [undert.] Ave.
i: Barnens julkärfve, Göteborg, 1896, s. 11-12.
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»Det var en gång». Historisk berättelse af Ave.
Linnéa, 1896, s. 241-245.

Dubbelkorset. En sida af vårt folks hemliga krönika,
upptecknad af Ave.
i: Ny ill. tidning, 1896, s. 190-191, 198-199. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

En julafton på Lindenå. Berättelse för H. T. Af EVA WIGSTRÖM.
i: Göteb. handels- o. sjöfartstidn., 1896, nr 304 (B). — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

En natt i jordens innandöme. Berättelse af Ave.
i: Folksk. barntidn., 1896, s. 9-11, 17-18.

Erik Malms julrosor. Berättelse af Ave. Göteborg 1896.
16:0. 16 s.
Ett godt hem. Af Ave.
i: Sv. fam.-journ. Svea, 1896, s. 260, 262-264, 273-275, 278.

Gossen och skogsfrun. Skånsk folksägen, berättad af Ave.
i: Folksk. barntidn., 1896, s. 116-117. — På danska med titeln Drengen
og Skovfruena i: Barnenes Julehilsen. Klivn 1895, s. 10-11.
1 vår tid. Af Eve WIGSTRÖM (Ave). Med 4 bilder af Gisel a
Henekel.
i; Ord h. bild, 1896, s. 551-559. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

Jungfru Wasserman. Folksägen, berättad af Ave. ,
i: Allers fam.-journ.; 1896. Bilaga, nr 7-8. — Omtr. i Från herresäten
och bondgårdar. 1899.

Nutidskvinnan. Af Ave.
i: Sv. damtidn., 1896, s. 317-318.
* När Hallands-Nisse gick igen. Bygdekrönika af Ave.
Sv. fam.-journ. Svea, 1896, s. 39-40. — Omtr. i Från herresäten och
bondgårdar. 1899.

Två blad ur folkets dolda kunskap. Anteckningar af EVA
VIGSTRÖM (Ave).
i::Sv. fornm.-fören:a tidskr., Bd 9, s. 275-297. — Omtr. i Folktro ock sägner
[= Sv. landsm. 8. 3] lierat.

Under julbrådskan. Af Ave.
i: Sv. damtidn., 1896, s. 410-411, 418-419.
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Växtlifvet i folkets tro och diktning. Af EVA WIGSTRÖM
(Ave). Med 9 vignetter af Gunnar G:son Wennerberg.
Omtr. i Folktro ock sägner [= Sv.
i: Ord o. bild, 1896, s. 12-19.
landsm. 8. 3] fierst.
I Idun, 1 8 9 6:
Blomstergåfvor, s. 43. — »Missbrukad kvinnokraft». [Kritik
av Ellen Keys arbete med nämnda titel], S. 133-135. -- Pojkstreck,
s. 210-211. — »Professor Egen», s. 242-243. — I publicitetens
tjänst. [Med självbiografiska notiser], S. 274-275. — Förening och
afsöndring, s. 346-347. — »Evad lärer lagen?» s. 387-388.
1897.
Andebesvärjaren. Ett af de dolda bladen i folkets krönika.
Af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Ny ill. tidning, 1897, s. 366-367, 371-374, 378-379. — Omtr. i
Från herresäten och bondgårdar. 1899.
Den lilla prinsessan. Saga, af Ave.
i: Folksk. barntidn., 1897, s. 265-267, 277-279.
Mosaik. [Undert.] EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: För svenska hem, 1897, s. 426-427, 430-431. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.
Nyårsnatten. Af Ave.
1: Sv. damtidn., 1897, s. 1-2.
Snöklockan. [Poem, undert.] Ave.
Folksk. barntidn., 1897, s. 124.
I Idun, 1 8 9 7:
Middagar i societeten, s. 11-12. — Blommor och grafvar,
s. 59. — Men Om? s. 146-148. — Raka vägen. [En i mörka
färger hållen skildring af skånska folkskoleförhållanden], S. 186— 187.
— Ord och aftal, s. 311-L-312, 322. — Herr -Karl Sträfsams
julklappar, Julnumret, 5. 29.
1898.
Djurlifvet i folkets tro och sägner. Af Eve WIGSTRÖM.
i: Sv. fornm.-fören:s tidskr., Bd 10 [: h. 2 = nr 29], s. 158-181.
* En Svartkonstbok. Af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Ny ill. tidning, 1898, s. 201-203, 209-210. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.
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* En undergörare. Berättelse af

EVA WIGSTRÖM
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(Ave).

i: Varia. Ill. månadsskr., 1898, s. 394-407. — Belönad med första extrapriset i tidskriftens pristäflan. •

* Folktro ock sägner (Folkdiktning, 3:e saml.), upptecknade
ock samlade av EVA WIGSTRÖM. Stockholm 1898-1914. 556 s.
Sv. landsm., Bd. 8. 3 [= h. 61, 65, 75, 84, 100, 126], 1898—.1914. S.
445-552 register av J. A. Lundell.

Jösse Posts historier. Berättade för denna tidning af

EVA

WIGSTRÖM (Ave).

i: Lunds dagblad, 1898-99, spridda nummer, med början i 1898: nr 20.
— Omtr. i Byhistorier och skämtsägner. Sam!. 3. 1909.

Prins Sorgfri. Saga. [Undert.] EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Tomtefars sagor o. berätt. Sam!. o. utg. af Jultomtens red. Saml. 1,
1898, s. 113-126. — Med teckningar af Gisela Hänckel.

Snack-Hans. Berättelse af Ave.
i: Folksk. barntidn., 1898, s. 157-159.

Snöbefåstning. En julhistoria af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: För svenska hem, 1898, s. 418-419, 421-422. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.

Sydamerikanskt djurlif. Efter en ung kolonists bref af Ave.
i: Folksk. barntidn., 1898, s. 97-99.

Tilta Kämpe. Originalberättelse för »F. S. H.» af EvA. WIG(Ave).

STRÖM

: För svenska hem, 1898, s. 305-306, 322. — Omtr. i Från herresäten
och bondgårdar. 1899.
I Idun, 1898:

En röst ur de bortglömdas läger, s. 4-5. — Bladguld,
s. 55-56. — Bort med »fruntimret», s. 62. — Konfirmationen
och ungdomen, s. 155-156, 163-164. — Ett arf, s. 250-251.
— Gammalt mögel, s. 346-347.
1899.
Den skyldige. Af

EVA WIGSTRÖM

(Ave).

i: Varia. Ill. månadsskr. 1899, s. 556-557.
Folktro ock sägner, s. 8 5-2 1 2 [= Sv. landsm. h. 65]. Se under
1898.

* Från herresäten och bondgårdar. Sägner och berättelser af
(Ave). Med talrika illustrationer af Carl Printzen-

EVA WIGSTRÖM
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sköld, Nils Kjellberg och T. Heurlin. Stockholm 1899 [-1900].
,8:o. 955, L3] s.
Utkom i 30 häften. — Omtryck av i tidskrifter ock tidningar förut publicerade berättelser.
Ny uppl. av s. 3-495:
* Från herresäten och bondgårdar. Sägner och berättelser
af EVA WIGSTRÖM (Ave). (Svensk billighetsupplaga.) Saml.
1-2. Stockholm 1908-09. 301; 223 s.
Jättebarn. Af Ave.
i: Linnéa, 1899, s. 65-67.
Jösse Posts historier. Se under 1898.

Rim och bilder för de små af Eva WIGSTRÖM (Ave) och
GISELA HENCKBL. Stockholm 1899. Tv. fol. [25] s.
* Systerklockorna. En småländsk folksägen, upptecknad af
EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Ny ill. tidning, 1899, s. 314-316, 344-346. — Omtr. i Från herresäten och bondgårdar. 1899.
* Varsel och förebud. Af EVA WIGSTRÖM.
i: Sv. fornm.-fören:s tidskr., Bd 10 [: h. 4 = nr 31], s. 320-328.
Äktenskapsfienden. Roman af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: För svenska hem, 1899, h. 1-24.
I Idun, 1899:

»De lekte, de spelte guldtärning», nr 4-6. — Våra tilltalsord, nr 18. — Kardborrar, nr 39. — Den nya hjälpredan, nr
64. — Mot fritt vivre, nr 80. — Vid seklets afton, nr 101-102.
1900.
Arfvingen till Ellenäs. Berättelse af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: För svenska hem, 1900, h. 15-26.
En domedagshistoria. Af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Varia. Ill. månadaskr., 1900, s. 102-107.
En interview. Af EVA WIGSTRÖM (Ave). (Prisbelönt humoresk vid Vadas pristäflan).
a. pub!., 5. 503-508.
För »fyrtio», nu sjuttio år sedan. Se under 1870.

Lyckoblomman. [Undert.] EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Fågel Blå. Sagor o. berått. utg. af Jultomtens red. Sam!. 3, 1900, s.
100-126. — Med teckningar af Gisela Henckel. .
4-141058.

42

~DE: EVA WIGSTRÖMS SKRIFTER.

VIII. 4

Ola Snok, byhistoria af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: För svenska hem, 1900, s. 257-262. — Omtr. i Byhistorier och skämtsägner. SamL 6. 1910.

Vingalek. Sagor och berättelser af Eve WIGSTRÖM (Ave).
Med 5 bilder och omslag i färgtryck efter akvareller af Gisela
Henckel. Stockholm 1900. 8:0. 199, [1] s.
En del av häri ingående sagor förut publicerade i Hvitsippan och annorstädes.
Ny titelupplaga:
Moster Evas sagor och berättelser. Ny upplaga av »Vingalek». Stockholm 1903.
Damvärlden, 1 9 0 0:

Den stora fredstanken, s. 85-86. — Faster Gunborg, s. 206.
— Svensk fosterlandsvän eller världsmedborgare, s. 297. —
Ett villkor, s. 321. — Skyddande förklädnad, s. 321-323. —
Barnet, s. 376, 380. — Nyårskortet, s. 397-399.
1901.
Agneta Bom. Byhistoria, berättad af EVA WIGSTRÖM (Ave)
Som följetong under strecket i: Helsingborgsposten Skåne-Halland, 1901
med början i nr 165.
Den rikaste friaren. Etindert.1 EVA WIGSTRÖM.
i: Fågel Blå. Sagor o. berätt. utg. af Jultomtens red. Saml. 4, 1901, s.
108-121. — Med teckningar av Gisela Henckel.

Hos Flädermor. Saga av EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Folksk. barntidn., 1901, s. 220-222, 228-230.
* Två blad ur vårt folks kulturhistoria. Af EVA WIGSTRÖM
(Ave). 1. »Vanhederligt arbete». 2. Lefvande folktro.
i: Sv. fornm.-förems tidskr., Bd 11 [:h. 2 = nr 33], s. 215-226.

Vilsne andar. Roman för »Damvärlden» af EVA WIGSTRÖM
(Ave).
i: Damvärlden, 1901, nr 1 if.

Vågsvall. Af EVA WIGSTRÖM (Ave). Stockholm 1901. Avl. 8:o.
214 s.
Vårväder. Berättelse för Idun af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: Idnn, 1901, s. 39, 54, 70.

1902.
Folktro ock sägner, s. 2 1 3-3 0 8 [= Sv. landsin. h. 75]. Se
under 1 8 9 8.
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1903.
Moster Evas sagor. Se Vingalek, 1900.

1904.
Den dödas ben. (Efter en korgflätares berättelse). Efterlämnadt manuskript af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: För svenska hem, 1904, s. 94-95.

Firman Knut Elbe & Söner. Roman af EVA WIGSTRÖM
(Ave).
Tryckt som följetong under strecket i: Helsingborgs dagblad, 1904, nr
1349.
Folktro ock sägner, s. 309-404 [= Sv. landsm. h. 84]. Se
under 1898.

Galjonsbilden. Efterlämnadt manuskript af EVA WIGSTRÖM
(Ave).
i: För svenska hem, 1904, s. 10-11.

Herregårdssägner. Upptecknade efter en torparehustrus berättelser. Efterlämnadt manuskript af EVA WIGSTRÖM (Ave).
a. pub!., s. 217, 220-221. — Inneh. sägner från Krageholm, Övedskloster
Osbyholm m. fl. ställen.

Rike Holger på Heckeberga och hans husfru. (Upptecknad
efter en torpares berättelse). Efterlämnadt manuskript af EVA
WIGSTRÖM (Ave).
a. pub!., s. 194. — Afven återgiven i: Folktro ock sägner [= Sv. landsm.
8. 3] s. 268-270, men av annan sagesman.

Syner på Kvidinge hed. (En gammal kusks berättelse).
Efterlämnadt manuskript af EVA WIGSTRÖM (Ave).
i: För svenska hem, 1904, s. 151.

Sägner från Krapperup. (Efter en gammal kokerskas berättelse). Efterlämnadt manuskript af EVA WIGSTRÖM (Ave).
a. pub!., s. 124-125.

Sägner från Kristianstads-nejden. Upptecknade efter en byskräddares berättelser. Efterlämnadt manuskript af EVA WIGSTRÖM (Ave).
a. publ., s. 180.

Sägner från Råå och Helsingborg. (Upptecknade efter tre
fiskarhustrurs berättelser). Efterlämnadt manuskript af EVA WIGSTRÖM (Ave).
a. publ., s. 103-104.
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Torsdagsbarnet. (Upptecknadt efter en gammal »säljekvinnas»
berättelser). Efterlämnadt manuskript af EVA WIGSTRÖM (Ave).
a. publ., 8. 19-20.
Trollen i Hobjer. — Galgbacken i Åsum m. m. (Efter en
handelsidkerskas berättelser). Efterlämnadt manuskript af EVA
WIGSTRÖM (Ave).
a. publ., s. 49, 52.
1906.
Folktro och sägner. Upptecknade i Skåne och Blekinge af
Ave. (EVA WIGSTRÖM).
i: Göteb. handels- o. sjöfartstidn. 1906, spridda nummer, med början i nr
16(B). — Urval ur Folkdiktning.
1908.
Folktro ock sägner, s. 405-452 [= Sv. landsm. h. 100]. Se
under 1898.
Från herresäten och bondgårdar. Se under 1899.
Silfvertornet eller lyckoblomman. [Unclert.] EVA WIGSTRÖM.
i: Barnbiblioteket Saga, 28, 1908, s. 9-46; med teckningar av Gisela Trapp.
1909.
Byhistorier och skämtsägner. Upptecknade af Eva WIGSTRÖM (Ave). Saml. 1-6. Stockholm 1909-10.
Chelins 50-öres böcker nr 1-3, 6, 9, 10. — År 1911 utg. med ny omslagstitel, utan rubrik ock till lägre pris (som 25-öres böcker). — Omtryck av
i tidskrifter ock tidningar förut publicerade berättelser.
Från herresäten och bondgårdar. Se under 1899.
1910.
Byhistorier och skäintsägner. Saml. 4-6. Se under 1909.
1913.
Under Salomos insegel. [Ny uppl.] Se under 1893.
1914.
Folktro ock sägner, s. 453-556 [= Sv. landsm. h. 126]. Se
under 1898.
* Folktro och sägner upptecknade i Skåne. Av EVA WIGSTRÖM (Ave). Malmö 1914. 8:0 174, [2] s.
Utdrag ur tidigare tryckta samlingar.
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NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN
OCK

SVENSKT FOLKLIF

TIDSKRIF T
UTGIFVEN PÅ UPPDRAG

AF

LANDSMÅLSFÖRENINGARNA 1 UPPSALA, HELLSINGFORS OCK LUND
GENOM

J. A. LUNDELL

ÅTTONDE BANDET
AVI

STOCKHOLM 1888-1914
KUNGL, BOKTRYCKERIET. I'. A. NORSTEDT & SÖNER.
[MON : 4]

Tidskriftens redaktion:
Professor J. A. LUNDELL
med biträde av
Prof. Dr L. F. LÄFFLER ock Prof. AD. NOREEN
för Uppsala
Prof. Dr A. 0. FREUDENTHAL ock Dec. Dr H. A. VENDELL
Prof. Dr 0. F. HULTMAN ock Prof. Dr Huao PIPPING
för Helsingfors
Prof Dr AXEL KOCK ock Bibliotekarien A. MALM
för Lund

Av allmänna medel på extra stat under åttonde huvudtiteln
har tidskriften åtnjutit under år 1888-1897 3,150 kr., åren
1898-1909 3,650 kr., 1910-1914 5,000 kr., allt årligen.

Åttonde bandets innehåll:
Porträtt.
Titelblad ock innehållsförteckningar, s.
Vandringar i Skåne ock Bleking för samlande af svensk
folkdiktning [av EVA WIGSTRÖM]. 1887. 82 s.
31 h. = 1888 A, utg. i mars 1888.

Allmogeseder i Rönnebärgs härad i Skåne på 1840- talet,
tecknade af EVA WIGSTRÖM. 1891. 92 s.
42 h. = 1891 B, utg. i maj 1891.

Folktro ock sägner från skilda landskap, upptecknade ock
samlade av EVA WIGSTRÖM. 1898-1914. 556 s.
61 h. = 1898. A, s. 5-84, utg. i dec. 1898;
65 h. = 1899. A, s. 85-212, utg. i dec. 1899;
75 h. = 1902. A, s. 213-308, utg. i aug. 1902;
84 h. = 1904. 4, s. 309-404, utg. i dec. 1904;
100 h. = 1908. 2, s. 405-452, utg. i dec. 1908;
126 h. = 1914. 3, s. 453-556, utg. i nov. 1914.

Eva Wigström (Ave) 1832 —1901. 1914. 44 s.
i 126 h. = 1914. 3, utg. i nov. 1914.

Bidragande till åttonde bandet:
Lundell, J. A., kalm., fil. dr (Upps.), professor vid Uppsala universitet:
Register till »Folktro ock sägner» 3, s. 445-552.
Walde, 0., blek., fil. lic. (Lund), andre bibliotekarie vid Uppsala
universitet:
Förteckning över Eva Wigströms skrifter. 4, s. 13-44.
Wigström, Eva, skan., g. m. fängelsedirektören Claes Wigström,
d. 1901:
Vandringar i Skåne ock Bleking för samlande af svensk folkdiktning. 1, s. 1-82.
Allmogeseder i Rönnebärgs härad i Skåne. 2, s. 1-92.
Folktro ock sägner från skilda landskap. 3, s. 5-444.
Wramår, Henrik, skån. (Lund), författare, d. 1908:
Eva Wigström. 4, s. 3-8.
Wrangel, Evert, smål. (Lund), professor vid Lunds universitet:
Eva Wigströms minne. 4, s. 9-12.
Övriga bidragande till »Folktro ock sägner» äro förtecknade i
registret.
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Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. V.
.Asy det nya »bihanget, (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
hittills nr 1-5, 6-10.

Av den äldre serien äro följande band kompletta
till bindning:
1878-81.
h. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E,
1885 A, 1886 C.
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.
XIII: hh. 49, 50, 51.
XV: hh. 59, 62, 66, 68.
XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117.
XX: hh. 80, 82, 89, 94.
Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A.
II: hh. 16, 30, 52.
Övriga band äro under arbete ock skola bliva färdiga så fort som möjligt.
Av den yngre serien B äro nr 1-10 kompletta,
att binda i två band (1-5, 6-10).

Stockholm. P. A. Norstedt & Söner 1914.
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Ortnamn
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