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Öländska Personnamn.
Följande korta redogörelse för öländskt namnskick grundar sig på
anteckningar gjorda inom östra Smålands ock Ölands landsmålsförening i
Uppsala på 1880-talet. Anteckningarna äro gjorda
för Borgholm [B.] av ALB. FIILDEBRAND (numera distriktsläkare i
Västanfors),
Köping ock Bredsättra, [K.] av ALB. HILDEBRAND ock P. G.
WAHLDORFF,
Gärdslösa [G.] av P. G. WAHLDORFF,
All gutsrum [A.] af P. AHLQVIST (nu komminister i Högby),
T.orslunda [T.] av J. ÖLANDER (nu kyrkoherde i Segerstad).
Tillägg ock rättelser, huvudsakligen för Gärdslösa ock Borgholm,
äro senare gjorda av lektor E. A. ZETTERQVIST i Växjö.
Anteckningarna förskriva sig sålunda från mellersta Öland, men
torde troget återgiva öländskt namnskick i det hela.
L11.

För att förstå den form, i vilken namnen uppträda, bör
man erinra sig, att Ölands folkmål tillhöra den medelsvenska
gruppen (de påminna närmast om östgötamål), att alltså
best. sing. fem. slutar på -a:
boka, gumma
best. plur. neutr. »
» -a:
taka, boa
best. plur. mask. fem. » -a:
hästa, gubba
eller -era:
vännera, Ilekkera.
Karakteristiskt för öländskan är i övrigt, att tvåstaviga ord
på -a ock -e förlora ändelsen (utan hänsyn till rotstavelsens
kvantitet) ock förlägga hela melodien till första stavelsen, som
sålunda får cirkumflex (dess vokal förefaller kluven i tu ock
återgives så i grov beteckning). Om efter slutvokalens bortfall
ordet skulle sluta på en konsonantgrupp, som ej kan sluta stavelse, inskjutes en jälpvokal. Sålunda heter
infin. bita, segla
bilt, segel
sup. bite(t), jaga(t)
beet, jaag
Personnamn.

1

2

ÖLÄNDSKA PERSONNAMN.

möött, troodd
impf. mötte, trodde
guubb, äägk, öög
sv. obest. sing. gubbe, änka, öga
hääst, guubb
obest. plur. hästa(r), gubba(r)
svaart.
best. ock plur. svarte, svarta
Namn brukas av allmogen lika väl i best. ock obest. form.
Aant, Liis är obest. form motsvarande rspr. Ante, Lisa
Ante-n, Lisa-fl
A'ntn., Lissa best. sg.
(Elofsfolket).
»
*Illarna
best.
plur.
Illera
Kommer cirkumflekterad stavelse utanför huvudtryck eller
faller i sammansättning bitryck på annan stavelse, försvinner
cirkumflexen, t. ex. Asnt-Lis = Anders' Lisa, Lias-Päll Lisas
Pälle.
I fråga om akcenten bör ytterligare observeras, att obest. form
i flerledad sammansättning ofta får huvudtryck på sista leden,
t. ex. Vasten-A'nt, Joan-A'nt, Niss-Joan-A'nt, Niss-01-01-011,
men Niss-01-01.
1. Dopnamn.
I anteckningarna ingå följande dopnamn, tillhörande olika
generationer från 1800-talet ock 1700-talets senare del.
Mansnamn:
Erik Erker, ErkAbraham Abrom, Abrum
Frans
(ock Aborr?)
Fredrik, Fresse B.
Adam
Gabrel
Adolf Asdel
Gumme
Guumm
Alfre
Gusta
Anders Aant
Hans (Hasse) FIaass
Anton
Henrik Hinrek, Hinrik
Aron
Holjer,
Oljer
August Agust, Ajust
Håkan
ock
11åka?
Birger Beerj, Böörj
Isak
Bonde Worm

Brönjel
Bägt
Danjil, Daniel
David Daav
Elof Iill
Emil

Isrel
Jakop
Jan
Johan Joan
Jon
Jonas

DOPNAMN.
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Olaus Olagus, Olajus
Josoppen (bst. f.) A.
Olof Ooll, Ooll
Jöödd
Jöns
Petter
Karl Kaall
Pär (Pälle) Pääll
Klemens Klämmet
Sakarias Sakris
Knut
Samuel Sammel
Kristian Kreffan
Simon siim?
Lars (Lasse) Laass
Svänn
Torsten Toors
Magnus, Maass
Truls
Mattias Maatt
Valfrid Valfre
Mikael Mikkel
Vilhelm Villem, Viill (Ville).
Måns
Alland Arian.
Mårten Måårt
Nils Niiss
Kvinnonamn:
Anna Aann
Josefina Fiin
Beata Bejåat, Jaat
Katarina Kaajs, Karl, Katriin
Betty Bätti
Kristina (Kerstin) öersti, ön%
Stiin
Brita Briit
Magda lena Maleen
Cecilia Siiss, Selja
Charlotta Loott
Margreta Majgret, Maajj,
Elin Eli, Iii (17,^2.)
Maagg, Greet
Elisabet Lila
Maria Mani, Mii
Emma Äämm
Matilda Tiild
Eva ÄäV
Märta Maart, Määrt
Gertrud Järtru
Oliva, Lily
Guniill
Rebecka Bääkk
Gustava Guståav, Staav
Sara Saar
Hedda Häädd
Sofia Fia (ock Saffii G.)
Helena Helåen, Leen
Susanna Saann
Ingeborg Iggbor
Ulrika Uull, Ullriik
Ingrid Igger-, Igri
Vendla Vänla.
Johanna Haann, Johaann
Endast undantagsvis räcker dopnamnet till för att utmärka
personen, t. ex. Haass ock Hassa K. (»Vi ä visst släkt», sa Haass,
när an ville ställa sig in med någon). Gertrud-Vendla parodieras till Järtru-Lavänla G. (lavendel är ep vanlig växt i allmogens trädgårdstäppor). Isrel-Olagus (Olaus Israelsson) kallades ofta enbart Isrällen.

4

ÖLÄNDSKA PERSONNAMN.

Lurre A. (för Lorentzson) är väl egentligen = Lorentz.
Siv-Ann-Lisas oäkta son Adel får heta Adelsm ann. SvännBonn-Lotta får också heta Lotterit G.
Det vanliga tyckes vara att nöja sig med ett dopnamn.
Följande kombinationer förekomma mellertid.
Mansnamn:
Niss-Agust
Anders-Petter
Niss-Joan
Hans-Gusta
Niss-Petter
Jonas-Gusta
01-Petter
Karl-Petter
Petter-Joan.
Lass-Agust
Kvinnonamn:
Igger-Stiin.
Ann-Briit
Kajs-Leen
Ann-Greet
Kaj s-Liis
Ann-Gustaav
Kajs-Mari
Ann-Kaajs
Len-Stiin
Ann-Leen
Majj-Kaajs
Ann-Liis
Maj j-Liis
Ann-Maajj
Majj-Stiin
Ann-Mari
Maleen --= Maria-Helena (1. MagAnn-Saar
dalena?)
Ann-Stiin
Brit-Kaajs
Märt-Leen
Sar-Stiin
Brit-Liis
Stin-Kaajs
Brit-Mari
Stin-Mari
Brit-Stiin
Äv-Liis.
öitt-Briit
Igger-Maajj

2. Tillnamn.
Vanliga tillnamn äro föga i bruk bland allmogen (utom på
allra sista tiden, då sådana även bland bönderna oftare antagas).
Anteckningarna upptaga endast tiggaren Sannbom (möjligen
1) Innan han fick någonting, nödgades han ibland göra »konster»:
hoppa över sin höga hatt [höjdsprångl ock över två halmstrån på visst
kortare avstånd från varandra [längdsprång].

TILL NAMN .
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öknamn); Hagbärjen. G. (best. form = »Rullande sleven»); Kenik
R. bonde ock snickare (av tysk härkomst, Kenieke), som hade
skylt på ladugårdsporten.
Schimmelpfennig (köpman i Kalmar) förvandlas till Sinnpäilen eller Silverpagg A. Hildebrand blir Hiklebrant eller
Illerbrant. En gammal mamsell Myrstedt fick heta Myra. Komminister Deurell kallades Jaha, sedan Matt-Joan så uttalat
hans namn. Mxchel görs om till Mekkla G. (lärarinna), Högstedt omformas till Lögstätt.
Som tillnamn värkar Knös B. Det var mellertid ett slags
smeknamn, givet av fadren, ock fastnade sedan. Om Knös heter
det: »Borgholm är ett idylliskt samhälle: där finns inte mer än
en hamnbuse, ock han är husägare».
Till Segrell stavas sålunda:
Oks o vigg dä sär sigg,
en fit o en smäll dä sär sigräu.
Endast två namn på -son äro antecknade:
Danielsson K. = handlanden Daniel Nilsson, kallas troligen så
till skillnad från en annan D. Nilsson i samma by.
Ärlansson G. har varit dräng ock kusk hos en Aorkhaarr.»
Det häftar synbarligen, liksom på fastlandet, lite förnämhet
vid dessa namn på -son (jfr Sv. landsm. IX. 1, s. 9 f.).
fe

En typ yrkestitel + tillnamn representeras skämtsamt av
Jägmäster Livenfält G.: han var anställd vid Karl XV:s jaktklubb
ock hade en gång sagt, att han skulle kalla sig Livenfelt; han
tyckte nog det lät fint, ock så fick han heta så. Till samma typ
höra Kapten Duva (han hade en liten leksaksbåt, ordentligt riggad,
som han seglade med i vikarna), tipman Bakåmm, Peker-Päll,
Mäster Hyps (skräddare). Mäster samme]. G. var sockenskomakare, stor ock »för».1
se

i) En gång, när han gick hem från arbetet, hade det snöat mycket,
ock hans båda lärpojkar hade svårt att ta sig fram. Då lät han dem
sticka fötterna i ytterfickorna på hans stortröja, en i vardera fickan, ock
hålla honom om halsen. Ock så transporterade han hem dem. Sammel
gjorde skor i prostgården också. Kommer »husprästen» (adjunkten) ner
i kammarn, där de satt. Han språka med Sammel. Så fråga Sammel,
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Dopnamn --E tillnamn brukas i vardagslag knappt på allvar. Jan Lundström görs om efter vanlig typ till Lunn-Jan K.
Jösse Hikk — vad nu detta egentligen må vara (Hikk = Henrik?)
— blir Jössikk (ock hustrun Jössikka) G. Likvisst förekomma
Lasse Hök K. (Hök är båtsmansnamn), Pälle Kusk B. åkare,
Janne Lots B. (son till en lots), Pälle Nämman. Lasse Duva K.
hörde icke till familjen Dufva, utan det var ett öknamn: han
kallades även Lasse Söman, »en något besynnerlig karl, förut
sjöman, senare tiggare ock sotare, kallas även Kapten Duva».
På härrskapsvis har man kalkerat Kalle stava B.: han var oäkta
son till en Gustava.
En särskild grupp bilda båtsman sn amnen, de behandlas
som tillnamn. Följande båtsmansnamn äro antecknade (ensamma eller i sammansättning):
Aborr (abborre)
Flagga
Agkerstokk
Flyger (flygare)
Asp
Färdi
Binerå, Biinrå (beginerå)
Hammer
Björk
Hinn (hind)
Blomster
Hult
Blå
Hämmig
Bolin (boglina)
Hök
Brass, Brass-Jan ock Brass- Höst
Annkajs
Järpe
Brudd (brodd)
Jök (gök)
öil. (kil)
Knagg
Dämpgårdig 1. Gårdig
Knapp
Ekhult
Lake
hur stor lön pastorn hade, ock fick veta det. sunt mer!» sa S., »då
har väl pastorn maten på gårn?» — »Ja visst har ja då». — »Män när dä
blir oväder, så blir då allt svårt o äät där» [på gården], sa S. Det där
talade husprästen om för prosten, ock han fann på råd. Pastorn gick ner
igän ock kom i tal med Samme!. Bl. a. fråga han Sammel så här: »Hur
länge har mäster stått för sokkna?» — »1 fämm o trätti år.» — »Ja då
ä då inte för tidit, att mäster får sitta nu.» — »Si där fikk ja min betalni», sa Sammel. På sin ålderdom blev Sammel blind. Då sa han:
»Härrens hann har straaff me för ja har liit på mi stöörk; nu ä de 'nte
bätter för mäj än för Simson».

TILLNAMN. NAMN EFTER BOSTAD.

7

Siiv (skiva)
Lavätt
Sogger (»slungare»= klockare)
Mögg (mygga)
Tallbusk
Nyskriver (»nyskrivare»)
Tapper
Orädd
Trygg
Ost
Törnig
Rask
Vaksam
Runnbärg
Valfisk
Saktmodier (Ekhult-mågen)
Vitlokk
Sommer
Västervik
Sparv
väffööt (västgöte)
Spelman
Ål
Staar (stare)
Äktergal
(näktergal)
Stag
Änterdragg.
Ställ
Båtsmansnamnen äro vanliga i best. form (med tillhörande
fem. för hustrun): Aborren l K., Låågg Aspen G., Blåen i Amerika K., öilen, Ekhulten G., Höken T., Järpen T., Knappen T.,
Möggen T., Osten G., Rasken G., Sparven T., Stagen (i Järnjö),
Staarn K., Soggern G., Tallbusken K., Äktergaaln G., Änterdraggen K. (med hustrurna i best. form: ålla, Ekhulta, Höka,
Änterdragga o. s. v.). De ingå vidare i sammansättning för att
ange söner, döttrar, mågar.
Till båsman kan en stava så här:
Nökkel å lås dä sär bås,
böött, piinn o spann, dä sär mann:
båsmann.
3. Namn efter bostad.
Då antalet dopnamn är tämligen obetydligt, räcka de — som
redan ovan är sagt — naturligtvis icke till för att skilja. Till
dopnamnet lägges därför vanligen ytterligare en bestämning.
Denna närmare bestämning är i regeln hämtad frän
bostaden;
yrke eller sysselsättning;
utseende, kroppslyte o. dyl.;
andliga egenskaper, lynne, vanor o. dyl.;
Fadren var båtsman (själv är han bonde).
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någon märkligare händelse i vederbörandes liv;
ord eller uttryck, som vederbörande ofta bruka eller en gång
yttrat;
giftermål (hustrun nämnes efter mannen eller tvärtom);
härstamning (fars-, mors-, svärfars namn).
Bestämningen fogas till namnet
genom vanlig sammansättning
som attribut
i genitiv (med eller utan -son)
med preposition.
Ofta bryr man sig alls ej om dopnamnet, utan hämtar sig,
alldeles oberoende av detta, ett namn från något av ovan angivna områden eller bildar det på annat sätt.
Enkla namn bildade efter bostaden äro tämligen sällsynta. Åtminstone innehålla föreliggande anteckningar blott ett
fåtal sådana:
Bakkhusa G. en gumma — bodde i en inhysesstuga.
Mössa best. f. G. = Moss-Anna (Moss-Jons dotter), troligen
efter stället.
Storhulta hst. pl. A. = »Storhultarna», Stora Hults inbyggare, i
motsats till Lilla Hults.
Trä'ska K., bor vid ett kärr.
Med avledningen -are-n äro bildade:
Ittertorpern K., bodde på Ittertorp et.
Rosenbörjern G. = N. P. Andersson (har rymt åt Amerika)
efter stället Rosenborg.
Stensbörjern G. = 01-Nils på Stensborg (fordom kronofogdeboställe).
Äsern G. -= As-Jon, från byn Asa.
Genom sammansättning av dopnamn ock ortnamn bildas
en massa personnamn. Så var Smålans-Johamaes från Småland. Sokkenstov-Danjil G. var son till Sokkenstov-Joan, som
bodde i sockenstugan (fattigstugan), ock Fatti-Johanna K. var
fattigjon i sockenstugan (fattighuset). Fyrkapp-Jon A. fick sitt
namn därav, att han byggde sig en liten stuga lika bred som
lång, vilken kallades Fyrkappen.
Efter socknar ock byar ha följande personer namn:
Högtomt-Äämm G. efter byn, varifrån hon kom.
Höns-Lassen A. = Lars Eriks från Hönstorp.

NAMN EFTER BOSTAD.
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Jillsby-Niiss K. i Gillsby by.
Kallsta-Nissen (Vickleby), fjantig tiggare från Kalkstad.
Kläpp-Laass G., från Kläppinge i Bredsättra.
Löt-Petter K. = Petter Pärsson från Löt socken (g. m. BukkitKala).
Pinn-Jan K., skräddare i Källingmöre, hette så etter Pinnekulla.
Pigkel-Pällen ock Pigkel-Pälla K., från Pinnekulla (bodde i
Köpings Tall).
Slasta-Niiss K.: Slasta = Slagersta i Stenåsa.
Äs-Jon
Äsern), från bya Asa.
Efter samma mönster bildas Ny-bonn G., nyinflyttad bonde
(från annan socken).
Efter gårdarna uppkallas:
Kröger-Britstin ock hännes dotter Kröger-Bätti K. ha uppkallats
efter Krögargården, f. d. gästgivaregård, som Brit-Stin (nu
änka) äger. Efter samma gård ha uppkallats
Kröger-011n (= emun, Olof Olsson) ock Kröger-Pällen, som
båda tjänt där som drängar.
Nårr-Ant G. ock hustrun Norr-Ant-Britlisa G.. troligen efter
Norra gården i byn.
Präst-Lassen = Lars Larsson, som arrenderade Runstens prästgård.
Stensborj-Anten G., arbetare eller torpare, som bor på Stensborg,
f. d. kronofogdeboställe.
Stomm-ni G. = -Elin: hännes man, Stomm-Niss, arrenderade
ett stomhemman.
Stomm-Niiss, sonen Stomm-Pääll (ock hans hustru Stomm-PällBritstin) K. efter ett stomhemman, som Stomm-Niiss arrenderat.
Strup-Jon (med döttrarna Strup-Jon-Kajs ock Strup-Jon-Stin)
K., heter så efter Strupgården (i Dalby).
Sörgås-Joan K. = Karl-Johan i Sörgården.
Sörgås-Johanna K., har förut bott i Sörgården.
Ännlös-Pällen K., efter gården Ändlösen i Löt.
Efter samma mönster har man också Präst-brukern G.,
arrendator av prästboställe.
Efter torp ock andra ställen:
Bakkhus-Anna G., dotter till »Bakkhusa».
Bleks-Niiss K., efter Bleksgrind.
Bärg-Anten (= Broberg-Anten) bodde på torpet Bärget.
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Damm-Jan G., bodde vid en dam.
Galj-Nissen G. = Rosenborjern, emedan Rosenborg låg nära
galgen.
Hall-Ooll, Hall-Lars ock Hall-Niiss K. efter »Hallarna», där
de bodde.
Löt-Petter G. på Läten (Galltorps utmark) ock Löt-Ant, hans son.
Löt-Saar G. ock Löt-Britlis G., båda på Galltorps »lät».
Moss-Jon (med hustrun Moss-Jona eller moss-Iggermajj samt
dottern Moss-Ann ock sönerna Moss-Jon-Joan, Moss-JonPäll ock Moss-Jon-Kall) G., bodde vid en »mosse».
Skåljort-Anten K.: föräldrarna bodde vid Skålegrind.
Snipp-Gusta K. = Gustav Uddenberg, bor på en »tresnipp» (som
även kallas »Triudden»), en upphöjning i en gammal grushåla.
Stömmel-Pääll G. kallades så, emedan han efter skifte byggde
sig gård ä ett gärde, som hette »Stömla».
Tall-Fredrik G.: »Tallen» var en kronopark, som blivit uppdelad
i »egna hem».
Ås-011en ock Ås-OU-Mari G.: »efter stället Åsen».
På samma sätt äro med appellativ bildade:
Järslös-prästen kyrkoherde ock
Sörby-prästen 1 komminister i Gärdslösa.
Sokkenstuv-öarga G.
c) Med preposition (i eller på), mäst efter byar ock gårdar:
Blåen i Amerika K.: Blå är båtsmansnamn, Amerika skämtsam
benämning på en klen ljunghed.
Jonas ock Jonasa i Bäjby G.
liii i öyssby G.
Jakop i öyssby (Tjusby) G.
Lass-Petter i öyssby G.
Ant-Danjils i Hagby G.
Joan-Ant i Hagby G.
Lass-Petter i Hagby.
Pär i Jorsläät = Pär Jonsson i Jordsläta = Päll Nämman.
Kreffan i Jorsläät K.
Niss-Jons i Jämjö G.
011-Ånt i Jämjö (= »Nu») G., bror till Joan-Ant i Hagby.
Olagus i Rönsbäärj (= Runsbärga) G.
Ant-Joan i Svartbäärj K.
Svärm-Mes i Sättra G.

NAMN EFTER BOSTAD OCK YRKE.
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01-01s i Sörby G. = Olof Olsson, ålderman.
Lill-Kaall. i Sörby G. (»speler fiol, fast han ä andlier»).
Niss-A'nt i Sörgån
G. i Södra gården i byn.
Joan-Pärs i Sorgån
Peter-0'1s i Talin G.
Snäll-Ant i Åktorp K.
staarn i Tomtby K.: båtsman Stare.
Ock på samma sätt Agust i gata G.: i norra gatan av
Sörby by.
Med det förnämligare på åter heter det 0-Nils 1. 011-Nils
på Stensborj (f. d. kronofogdebostället) G. ock Niss-Jons på
Stommen K., som arrenderar ett stomhemman, samt av »naturliga»
skäl Sammel på Kullen K. = Samuel Isaksson.
Som man ser, brukas i denna förbindelse både en- ock tvåledade dopnamn, ävensom ett par båtsmansnamn. Av samma
typ är Grisen i grana A.: så kallades en bondpojke, som bodde
i en liten grandunge.

4. Namn efter yrke.

a) Utan dopnamn:
Bönmann B. = Dansk-Kahn.
Kiiska K.: hon hade i början av 1800-talet förklädd till karl tjänt
som kusk på en härrgård i Småland; for sedan omkring
med en kärra på Öland ock botade kreatur; hade alltid
byxor ock stövlar, tuggade tobak, söp ock svor som en
karl.
Pudel A., bondson som är jägare ock går med hundar.
Ropern G. = Sött-Ant, auktionsropare.
Spelern K. = Spel-Päll-Joan, efter fadren som var spelman.
Flit höra också varjehanda »ämbetsmän»:
Nämmann (= Pär Jonsson i Jordsläta), Ållermann (= 01-Ola i
Sörby) ock öörkvärn (kyrkvärden).
Klokkern ock Oljtrampern.
Rättern I. Kronrättern G. = fjärdingsman.
JäSSivern G. = gästgivaren Petter Jonsson på Stora Rör, som
ägde gårdar i Gärdslösa.
intern G. = lantmätarn.
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Svin-Styvern G. = Lundgren, som brukade ringa svin.
orne
rådde han inte på: han satte sig på ryggen på ornen, men
ornen kastade av honom ock sprang ifrån honom. Han
böljade väl bli gammal då.
Skämtsamma benämningar av samma slag äro:
Klokkförvillern T., urmakare ock
SkomcSrus T., skomakare, detta sista med lärd anstrykning.
En bonde kom till prosten Stagnelius i Gärdslösa (sedermera biskopen, skaldens far) ock titulerade honom Prosässern:
han hade professorstitel, som bonden ej rätt gick i land med.
b) Sammansatta med dopnamn:
Ball-011en (-= Hästjällern) G. kastrerar hästar.
Bläkk-Svänn G. = bläckslagaren Sven Svensson.
Brännvins-Pääll B. sålde brännvin.
Öätt-Abrom A., slaktare.
Får-Joan K., son till Får-arga.
Glas-Håkan K. = Pär Håkansson, satte i glas.
Häst-Niiss K. (= Trygg-Niiss), flår hästar.
Kak-Danjil G., bonde vilken förut farit omkring som handlande.
Klokker-Frans G., klockmakare.
Knall-Joan G. (= Enveten), gårdfarihandlare.
Krämm-Pääll A. går med påse (ock handlar).
Lump-Johannes G., lumpsamlare (»Ja ä döra», sa han, han var
nämligen läsare).
Måler-Frans K., målare.
Mält-Agust A., mältare.
Möller-Isak A., mjölnare.
Möller-011en G., mjölnare.
Sill-Nissen K. bar bort ock sålde fisk åt bönderna.
Skomaker-Anten G. (= Björk-Päll-Ant), skomakare.
Skrädder-Mari K. sydde kläder, ock
Skrädder-Joan K. var hännes son.
Skrädder-Olagus K., skräddare.
Sme-Agust K. = smeden August Lander.
Sme-Anten K. var själv skomakare (i Smestorp), men hans far
hade varit smed.
Sme-Daav G., smed.
Sme-Emil G., själv skräddare, fadren smed.

NAMN EFTER YRKE OCK UTSEENDE (LYTEN 0. DYL.).

13

Smultra-Jon G., inflyttad småländing, som handlat med smultron,
sedan »prästbrukare» i Gärdslösa.
Snikker-Lassjoan G., snickare.
Spel-Pääll K. spelade fiol på kalas.
Svarver-Svänn G., svarvare.
Såp-Jödden K. sålde såpa ock nålar.
Sepper-Agust G.: fadern hade varit skeppare.
Ägg-Niiss G. handlade med ägg.
Efter samma typ äro bildade:
Häst-jällern G. (= Ball-011en) kastrerar hästar.
Höns-gubben G. (-= Joan-Kals) köper upp höns i gårdarna.
Lö-bulten K. = Nils Olsson, lödde ihop kärl.
Korn-pylla G., gubbe som i gårdarna bytte sig till korn för
varor (pylla höna, här = en som krafsar ihop litet här
ock litet där).
Skomaker-fiikkera B., två systrar som gjorde skor (skomakare).
Såger-gubben G. = Israel-Joan.
Se-gubben A., som gör skedar.
c) Som dop- ock tillnamn äro formade: Pälle Kusk B., åkare,
ock Lasse Söman (= Kapten Duva), f. d. sjöman.
Dubbel bestämning, efter yrke ock lokal, har man i Målers
på bon G., målare Jonsson, vars hustru Karin hade lanthandel.

5. Namn efter utseende (lyten o. dyl.).
a) Blott få enkla namn efter kroppslyte upptagas:
Gnälla K. = Stomm-Päll-Britstin, har gnällig röst.
Diimmen G., son till Norr-Ant-Britlisa, dövstum.
Korven G. = Niss-Ol-Nisspetter, kort ock tjock — samlade
koppar- ock mässingskärl (bl. a. »drakar», en särskild sorts
kopparkärl).
Krypern var en bonde i Egby, som var lam, så att han blott
kunde krypa fram; på knäna voro fastsatta brädlappar, på
händerna hade han handskar. Han fick ihop rätt mycket
pängar genom tiggeri.
LaBka G. var halt.
Ragel (Rajel) T., lång karl som gick ock raglade.
Såtta 1. Siittra K. (= Nåja) sluddrade på målet.
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b) Sammansättningar med dopnamn eller tillnamn
(namnet naturligtvis sist)
efter storlek:
Lill-Aant G., mycket liten till växten.
Lill-Kal i Sörby G. = Pär-Nils-Kallen.
Lill-Pääll K.: i byn funnos två bönder, som hette Pär Nilsson,
den mindre av dern fick heta Lill-Pälle.
Stor-Pällen A.
Stor-Johaann K. (= Tras-Johaann).
Låg-Jon A.
Lägg-Holmen mycket liten till växten, fet ock jovialisk — namnet
ironiskt; hette Holm, var klockare ock skollärare ock kallades »Höksrummas oljvark», emedan de i Högsruna ej hade
något orgvärk.1
Stark-Pääll K., Pär Nilsson, bonde i samma by som Storm-Pällen
— varför man måste skilja mellan båda Pällarna; den förre
var stark, den senare påflugen.
efter hyn:
Svart-Iii G. = Stomm-Ili, svart ock osnygg.
Svart-Pällen G. = Pär Pärsson, har svart hår ock skägg.
med skavank i gångredskapen:
Halt-Joan G.
T.
öäpp-Pälla G., var halt.
Krökk-Joan G.
Lagk-Ooll (= Laka) G., var halt.
med stor mage:
Bukkit-Karl K. (hustrun hette Bukkit-Karla).
med fel på syn, tal ock hörsel:
Blinn-011en 1. Blinn-01 G., gick till kyrkan ensam, blott med
ledning av sin käpp; följde med sången ock sjöng bra, han
kunde salmerna utantill ock kände igän melodi ock början.
Blinn-FIinrik G., liksom föreg. blind.
Döv-Jöödd ock Döv-Laass G. voro bröder (den senares hustru
kallades efter honom Döv-Lassa, men var icke själv döv).
1) På ett prästkonvent i Högsrum var även Holm inbjuden. »Hur
står då till mä Högsrummas oljvark?» frågade en präst. »Då ä skrabbit»,
svarade han. »Å dä ä väl ingen fara mä då», sa prästen, »bälgen ä
ju god».

NAMN EFTER UTSEENDE, LYNNE OCK VANOR.
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Döv-Laass talade klent. När man fick se honom eller
talade om honom, brukade man säga: »Vi vill ihop» eller
»Ja har tunt et, män ja har dömt et» (jag har kunnat
det, men jag har glömt det), efter hans yttrande vid ett
par tillfällen.
Sammansättningar med appellativ:
Enarmen G. = Anton i västra Tall.
Frukosknyte G., puckelryggig dotter till 011-011-Lassen.
Rugghöna G. = Ljungström-Britkajsas Äämm, var jämt slamsig
ock hade håret i oordning, »nu ä o jift mä Vittlokk-Antes
pojk o bor i ett anna Svarje» (en del av Tallen, även
Amerika kallad).
Med attribut (som epit. ornans, utan tonvikt):
Lagg Aspen G., f. d. båtsman Asp, lång till växten; »skriker
över oljvaark».
Rullande Sleven G. = Hagbärgen, kallas så efter sin rullande
gång.
Ytterligare andra typer representera:
Ho toomm G. (den tomma) var så mager, att hon föreföll ihålig
framifrån; lade tobak i kaffet, för att det skulle få starkare
smak ock bli riktigt mäktigt.
Peker-Pä'll G. = Pär Sammels: pekfingret var rakt; han gick
ock sågade tillsammans med Petter-Magnus.

6. Namn efter lynne ock vanor.
a) Enkla namn (utan dopnamn):
Bonnplägern G., den där ock kallades »Länsman».
Brusen A. skrävlar ock vill gärna befalla(?).
öuurn K. = Kröger-011en, »ser tjurig ut».
ösjsern (i Högtomta) G. = Nils Pärsson, var son till skräddare
Päll-Gabrels ock talade mycket högtidligt. Om kvällarna,
när Päll-Gabrels satt ock läste, blev Nisse — som fortfarande måste sitta ock sy — sömnig ock föll under bordet.
»Va ska du hän, Niiss?» frågade fadren. »Ja tappa mi nål»,
svarade Nisse. Även eäjsern hade sedan litet böcker ock
läste gärna.
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ööttklumpen K. =- Pär-Lars-Niiss, var dum.
Enveten G., en knalle Johansson, som for omkring på Öland;

envis.
Knåppman A., köpman som vägde knappt.

Knölen A., tjock; trubbig ock otillgänglig till lynnet.
Lagmann G., bonde i Vedby, som troddes ock ansåg sig själv

lagkunnig.
Luern G. brukade lura folk.
Mårfa G. tjock, dum ock grötmyndig dräng.
Påven K. var öknamn på Ant-Jons i Långlöt ock Joan-Ant i
Hörninge, båda stora av sig ock läsare.
Re(do)simmen (i Mossa hus), styrde i huset hos Moss-Jon.
Skompen G. = Niss-Törs-Anten, hade mycket pängar ute »på
trääss» (d. v. s. utlånade), for omkring ock »stack» sina
gäldenärer. — T. = Gusta-Pärs, kallades så av drängen,
emedan han for omkring ock stack (skompen = stynget).
Syrak B. = Wickström, var guldsmed ock kallades därför även
Blybärg, klädd i päls både sommar ock vinter. Han kallades väl Syrak efter bibliskt föredömme på grund av sin
kritiska (»syrliga») hållning, bl. a. mot kvinnokönet.1
To'aa T., fruntimmer som var »tosigt».
Älvahu.ndrafutusenjugere K. var väl en lögnare.
Högstedt fick heta Lögstätt, emedan han drev med folk
ock satte ihop historier. — Vänla G. (= Britlis-Fredrik) var en
något flickaktig pojke, lytt.
b) Sammansatta med dopnamn efter vanlig typ:
Dumm-Pääll K., g. m. Strup-Jon-Stiin.
Glas-Nissen G., tog sig gärna ett glas.
Juger-Svänn G. = Svänn-Jans, ljög esomoftast.
Lögn-Jötidd K. ljög troligen.
Storm-Pääll K. = Pär Nilsson, påflugen, pågångsen.
Super-Eli (-Di) K. söp; Super-Kajsa B. ock Super-Pääll K. (i
Kolstad) likaså.
Svärjer-Pällen K. svor ofta.
1) Syrak ledde på sin tid den kommunala oppositionen mot >ordningsman» Söderström. En gång överlistade S—m Syrak ock eliminerade hans fruktade kritik frän ett sammanträde: S—m gav en slant åt
en skyddsling — det var visst Janne Mätare — ock denne tog Syrak
in på krogen, där satt båda över sammanträdet.
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Sinnbyks-Pällen G., gick dagligen i skinnbyxor.
Sinner-Jan K. hade stulit skinn i Räpplinge, stal ock gjorde
folk orätt (skinn + skinna?).
Tader-Svänn G. = Svänn-Ant (Sven Andersson), hade alltid
mycket ogräs (tader = Bromus secalinus) i sin säd.
Tras-Johanna K., föga ordentlig.
Fatti-Pällen kallades ironiskt en rik bonde i Sammelstorp.
Efter andra typer:
Holjer-drunten G., Holjer-Ann-Kajsas son, idiot.
Galne Viii G. = Vilhelm, fjantig tiggare.
Päll Smått T., en skomakare som gjorde för smått.
Blikst o dunner eller Hal dän too4 B. kallades ett fruntimmer,
som var barskt till lynnet.
Flikkeras Ooll B. var grå ock gick i flottig skinntröja, men
hade i sin ungdom varit stor kurtisör.

7. Namn efter bedrifter eller händelser.

Enkla:
Strutritern (Sandby) roade sig med att fita i strutar ock lägga
ut på gatan, till allmänhetens förargelse.
'rutten G. anlade mordbrand, tuttade på.
Sammansatta med namn:
Fläsk-Henrik B. sades ha stulit fläsk.
Frier-Joan (Långlöt) friade på många håll.
Gull-011en K. hade varit i Kalifornien (ock grävt guld).
Kupa-Knut K., bonde i Runsten, hos vilken Karl XV tog in.
Oks-Nissen A. stal en gång en oxe.
Ost-L6na A., tiggarkäring, har stulit ost?
Ost-Nissen A. stal som pojke en ostbit ock fick sen heta så i
all sin tid (70-årig).
Paggkak-Nissen (Vickleby) hade en gång som ung gått ut
med pannkakor till folket.
»Dä va en guubb som heett Svänn-Pärs på Glömmige sann.
Han bööggd en stuuv, män dän een ännen ble allri färdi. Så
hadd-en e later, som så möökk bra ut. Ho va en grann
sommerda i Glömmig ööörk, män dä va vamt, so ho dolma te,
Personnamn.
2
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so släppt-o en plutt, o nu kaller vi häänn ätter dän stanna
för Svänn-Pärs ofärdi äänn.»
ööpman Bakåmm hette eljest Berggren; han hade »förlorat
äran» (förklarats förlustig medborgerligt förtroende).

8. Namn efter ord ock uttryck.
a) Enstaka ord:
Gullet G., gumma som jämt sa »Lilla Gullet».
Illabåten B., »hamnbuse», kallade ångbåten för illabåten = eldbåten.
Knoger G. gick omkring ock handlade med småkram. »Ja går
knoger», sa han.
Korpen K. = Pär Nilsa, sa alltid »dä va korpen».
Lurer B., mössmakare Sjöberg; han plägade säga: »dä, lurer ja
på» = det funderar jag på. Han grävde efter skatter vid
Borgholms slott. De fick upp en kista, men när hon var
på själva kanten, kunde Lurer inte hålla sig, utan skrek
till — ock kistan försvann.
Masern G. brukade säga: »ja går å maser» (masa arbeta långsamt).
Nu G. = Ol-Ant i Jämjö.
Nåpen B., »hamnbuse»; när han tog något, brukade de säga:
»når> ja», antagligen på grund av något yttrande av honom
(nypa stjäla, snatta).
Oförfaslit K. = Stomm-Pällen, efter ett av honom ofta brukat
uttryck.
Pigker G., gammal skollärare, sa en gång: »Ja piska i en kopp
ga mamma, o ho slapp frossa».
b) Flere ord:
Ikk-ik-ikka G., gumma som sade »ikk ikk ikk».
Jåta-o-ja = Pi-Erek-Joan. Hans hustru hette Beata, ock när
det gällde något, som gjorts eller beslutats, nämnde han
alltid hänne först: »Jåta o ja tyykt» o. s. v.
Lilja-i-Gröndal: båtsman, som i ett brev till hustrun brukat
detta uttryck. Enligt en annan berättelse tillämpades på
honom psalmen: »Du Sarons blomster sköna, du lilja i grön
dal» (Sv. ps. 394, v. 5), han bodde nämligen i Gröndal.
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Lusti-dägga A. sa en gång »lusti ä ja, å dägger jör ja».
Mia-bröer K., en småländing som ofta brukade detta uttryck.
Nå-ja K. = Uddenbärska, sa ofta »nå ja».
Pappa Dopp K. hade som liten sagt till sin far så.
Si-dopp-si G. = Ant-Ols i Norra Gärdslösa, säger oupphörligt så.
Si-så-ja G. (öknamn) — använde troligen detta uttryck ofta.
c) Hela satser:
Iss-dä-vill-ja-visst-dä G.: Binerå-Anten sa så.
Som-sakt-va eller Dä-sär-sä-fält = Peter-01s i Tallen, använde *
ständigt dessa uttryck.
Av andra typer äro:
011e Bråttom B., mjölnare som alltid hade »så bråttom».
Brass-Jan K. fick sitt namn för att han ofta sade brass.
Skarp-Ant G. sade, att han skulle skjuta skarpt, om de ej läte
bli att stjäla äpplen för honom.
Set-Eli A. lär en gång ha sagt: »Ja riser o ja sanner en gågg
i vekka [på golvet], män ändå ä dä lik fetit».
9. Koppel-namn.
Ett namn framkallar ett annat, därmed på ett eller annat
sätt associerat. Adamsons hustru hette Bejaat eller Ill-AnnerAnt-Jata. Men när man börjat kalla honom Adam, fick hon
heta Ääv (Eva). Hon är liten till växten, varför man skämtar
med både man ock hustru. Deras barn var mycket litet. »De
hadd grisen- i borslåda o pojken i kopperkruka». G. — Tre bröder
Axstelius kallades Döden, Dommen o Eviheta.
Smed-Davids gamla ogifta syster Maria kallades Jomfru
Mani, mältaren Gabriel Bramstedt fick heta Ärkeäggeln Gabrel.

10. Hustrun nämnes efter mannen ock tvärtom.
a) Hustrun benämnes genom avledning på -a, (best. sing.
fem. motsvarande rspr. -a-n)
av enkla dopnamn — sällsynta fall, då ju dopnamn i regeln
ej äro tillräckliga att bestämma en person:
Massa K. av Hasse.
Jakopa g. m. Jakob Andersson i Sättra.
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Jonasa G. i Bäjby, av Jonas.
Karla (Högsrum) g. m. Karl-Pärs.

Mårta K., änka efter Mårten (ansågs kunna trolla).1
Sakrisa T. av Sakris.

av enkla tillnamn — ävenledes sällsynta fall, då med
undantag för båtsmansnamn) tillnamn föga användas:
f. Bramstittta
m. Gabriel Bramstedt
Duritlla
Deurell (komminister)
Hultenja T.
Hultenius
Linna
Lind (trol. tillnamn)
Melena T.
MelCn
av båtmansnamn:
f. Agkerstokka T.
m. kgkerstokk
Bineråa G.
Binerå
Öiia T.
il-en
Gårdiga G.
Dämpgårdings hustru
Bkhulta G.
Ekhult-en
Hö'ka T.
Hök-en
Jasrpa T.
Järp-en
Knasppa T.
Knapp-en
Mö'gga T.
Mögg-en
Äktergala G.
Näktergalen
Rasska G.
Rask-en
Sparva T.
Sparv-en
Tallbuska K.
Tallbusk-en
Änterdragga K.
Änterdragg
av andra enkla namn av olika slag:
f. Frå'nta T.
m. Frånt
Hinna G.
Hinn-Olagus
G.3
Jössikka
(Jösse
Hick)
Jössikk 2
Löva
G.
Löven
»Mårta» skall ha sagt: »Ja kann iint begriip, va de går åt Måns'
jäsliB — han har brot bäägg bena å säj, han kann iint gå.»
= Jöns Henriksson?
Var en liten ock ovig rulta (i motsats till Bakkhusa, grannen,
som var stor ock stark). Hon skulle gå i julottan, så gick kyrkfolket
en genväg över Galltorps skog, ock där var ett dike. De andra hoppade
över, men Jössikka kom ner i diket. Ingen var till hands att jälpa
hänne. Hon kravlade sig opp så småningom, men våt som hon var,
måste hon gå hem igän.
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Plågga T.
Plåggen
Smålta T.
Päll-Smått
Rajla T.
Rajel
av genealogiska dubbelnamn:
Ant-Lärsa (Anders Larsson) f. Ant-Lårsa G.
Ant-Nissa T.
Ant-Niss (Anders Nilsson)
Berj-Lassa G.
Berj-Lassen (Lars Börjesson)
Joannes-Nelsa T.
Joannes-Nelsa
Jon-Danjil (Jonas Danielsson) Jon-Danjla T.
Jon-01.sa T.
Jon-O'Isa (Jonas Olsson)
Kal-A'nta T.
Kal-Aaant (Karl Andersson)
Lass-A'nta T.
Lass-Ant (Lars Andersson)
Niss-Larsa T.
Niss-Lars
Niss-Olsa T.
Niss-O'Isa
Niss-Päsrsa T.
Niss-Pärs (Nils Pärsson)
01-Jonsa T.
011-Jons (Olof Jonsson)
Päll-Ma'ssa T.
Päll-Mass
Päll-Ni'ssa T.
Päll-Niss
Pär-Jo'nsa
Pär-Jö'nsa
Pär-O'lsa T.
Pär-O'Isa
Samme1-011a K.
Sammel Olssons hustru
av andra dubbelnamn av olika si ag (delvis av okänd bildning):
f. Brönjei-Ola (fr. Strandtorp).
Brönjel-O'ls
Bukkit-Kasrla K.
Bukkit-Karl
Dö'v-Lassa G.
Döv-Laass
Fåsr-Danjla K.
Får-Danjil
Gu.bb-Öitta K.
Gubb-eitten (Kerstins man)
Jonas-Gu'sta T.
Jonas-Gnsta
Möss-Jona
Moss-Jon
Niss-Pe'ttra T.
Niss-Petter
011-I'lla
011-Dies
011-Jo'na
011-Jons
Petter-Ja‘na
Petter-Jäns
Pigkel-Pälla
Pälle-Ku'ska
Pälle Kusk
Stensborj-Anta
Stensborj-Anten
Svänn-Plles
Se-gubba A.
Se-gubben
Säsgg-Svänna T.
Sägg-Svänn
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av tredubbelt sammansatta:
m. Ant-Pärs-Nissen
f. Ant-PWrs-Nissa T.
öäller-Päll-011en
öäner-Päll.-011a T.
Lars-Berj-Pääll (Pär Larsson)
Lass-Berj-Pälla K.
(eller Lass-Per-Pälla)
Niss-Niss-Anten (Anders Nilsson) Niss-Nrss-Anta '
Hustrun nämnes genom avledning på -ska (best. sing. fem.
motsvarande rspr. -ska-n) — egentligen blott av sammansatta
tillnamn:
m. Broberg, torpare
f. Brosbä'rska K.
Fogel berg
Fosgelbä'rska T.
Freander, sjökapten
Freanderska K.
Lundman (gick på träben)
Lunnmanska G.
Lundström
Lu'nströ'mska T.
Sjöberg, f. d. båtsman
Söbärskal G.
Strömgren
Strösmgre'nska T.
Torshind
Torslunska T.
(Uddenberg)
Uddenbärska K.,
samt namn på -son: Josanso'nska T. ock Agust-Peltesonska 4.
(g. m. August Pettersson).
Hustrun angives genom sammansättning i vanlig ordning (med mannens namn först som bestämning)
med ett mansnamn av olika slag:
Matt-Anna K.
gift D3. Maffias Nilsson
Päll-öitta K.
= Pärs hustru Kerstin
Fil-Mar! G.
gift m. Elof Olsson
011-Stiin G.
01- Ols i Karum
Svänn-Stiin G.
Tader-Svänn
Jan-Kaajs G.
Jan
(i Jämjö)
Färdi-Maria
änka efter båtsman Färdig
Brass-Annkajsa
Brass-Jans hustru (Brass båtsmansnamn).
med tvåledade mansnamn av olika slag:
Öitt-Päll-Britstin K., g. m. eitt-Pääll (efter sin mor).
Niss-01-Annmajja G., g. m. Niss-01-011.
Norr-Ant-Britliso, G., g. m. Norr-Anten (efter Norrgården).
1) Säger alltid: »Ja a vatt hos vånn Post [= von Post] o lärt allt».
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OR-Måns-Imbora G., g. m. 01-Måns.
Sto'mm-FäR-Britstin K., g. m. Stomm-Päll (på Stornhemman et).
Siv-PäR-Anna K., g. m. Siv-Pääll (Skiva båtsmansnamn); dottern
hette Siv-Päll-Kari.
Is-On-Maria G., g. m. Ås-011en (på lägenheten Åsen).
med treledat mansnamn:
Lass-Berj-PäR-Britstin K.: mannen Pär Larsson var son till
Lars Börjesson.
Genom sammansättning bildas på analogt sätt:
dö'rkvärns-radra G., kyrkovärdens hustru.
Riksdasmans-mora G., änka efter en riksdagsman.
frapper-earga K., båtsman Tappers hustru.
Hustrun nämnes med mannen i genitiv:
Johannes' Lenstiin K., g. ni. Smålands-Johannes.
Ägans Maistiin K., »änka efter en bonde» Ärland.
Ant-Jöddes Britstiin K., g. m. Jon Andersson.
Malen-Päll-Joans Mii, hustru till Johan, hvars föräldrar voro
Petter ock Malena.
Stomm-Nisspetters Britstiin. K., g. 113. Stomm-Nisspetter på
Stomhemmanet.
Efter samma princip har man även Törnbärg-Niss-JonsNisses ötirkg A.
Särskilt respektabelt låter Moster Abroma K. (efter mannen
Abrom = Abraham).
Mannen nämnes efter hustrun med hännes namn som
första led i sammansättning:
Annlis-011en G., g. m. Annliis.
ditt-Jiidden K.
titt-011e K.
Fi-011en K., g. m. Fia.
Matt-Ant G. = Ant-Danjels, g. ni. Matt-Anna, som kallades så
efter sin förre man, som hette Mats (Maffias) i Hagby.
Märt-Laass K., g. m. Märta (han hette annars Lars Pärsson).
Märtlen-Fetter G., g. m. Märtleen.
Sillj-Jödden K.: hustrun hette Silja = Cecilia. Han hette eljest
Jonas Nilsson.
Siss-Anten K.
Stin-Nissen K.
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f) Man ock hustru få ömsesidigt namn efter varandra
(en kuriös sammanställning)
dels genom sammansättning:
m. Fl-Lassen: hustrun kallas
Lass-Fia G.
Malesn-Pääll: hustrun Maria Helena Male'n-Pälla K.
Len-Jon:
»
Helena
Len-Jona G.
Ämm-Anten: »
Emma
Ämm-Anta G.
dels med genitiv:
Tildes Ooll
ock 011es Tiild T.
Annstines Laass
» Lasses Annstiin T.

11. Föräldranamn.
Den måst använda utvägen att närmare bestämma en person
är att angiva föräldrar (far, mor, svärföräldrar, även husbonde).
På detta område har öländingen utvecklat en sällsynt virtuositet
ock utbildat ett system, varigenom förfäder kunna angivas ända
till fjärde led.
Patronymica i första led bildas på två olika sätt:
liksom fastlandets son-namn med fadrens namn + son
efterhä,ngt eller med fadrens namn efteråt i gen. eller efteråt
utan gen.-ändelse — sålunda
antingen Pär-O'lsa, som torde vara en fonetisk utveckling ur Pär Olsson, med Pär-Ols 1. Pär-O'lses soni kollektivbenämning på hela familjen (med inbegrepp av tjänstefolk) ock
best. fem. Pär-Olsa;
eller blott Pär-Ols, Joan-Illes o. s. v., en mask. i vanlig
form till Pär-Olsa o. s. v.;
eller utan gen.-märke Jon-Da'njil = Jonas Danielsson,
Bal-Ant = Karl Andersson. Senare leden fungerar då som
semitisk »status constructus».
Den nu angivna metoden brukas blott för första led (far,
mor, resp. svärföräldrar).
Den andra utvägen är sammansättning i vanlig form,
därvid fadrens (resp. modrens, svärfars eller svärmors eller husbondes) namn som bestämning blir första led, t. ex. SvännJödden = Jonas Svensson, Sar-Jon = Saras son Jon.
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Olof Elofsson kan sålunda heta
antingen OU-nles
eller
I'D.-011, best. Ill-O'llen.
Ibland kunna båda systemen brukas för samma familj. Elof
söner heta faktiskt
Olssons, d. v. s.
111-An'ten1 = Anders Elofsson (obest.
Ill-011en2 = Olof Elofsson
(obest.
Joan-Mes = Johan Elofsson (även Mes Joan)
Svänn-rlles= Sven Elofsson (I. Mes Svärm).
För definition av andra ock högre led (farföräldrar o. s. v.)
brukas i regel det senare systemet, men som första led i en dylik
formation kunna ingå bildningar av båda typerna; sålunda skulle
Olof Elofssons ock Sven Elofssons barn heta t. ex. I'11-011-Joan
ock Svänn-I11.-Joan. De skiljas, som man ser, på akeenten.
Men det är icke säkert, att denna skillnad alltid iakttages.
Pär Elofssons familj (som hade mindre gott rykte) hette i best.
form pl. Pär-Tllera.
Ett enstaka fall är en avledning Lisen T. (= Lis-Joan)
för att angiva en son av Lisa.
Mindre enstaka, ehuru vanligt är Länsman (= Såp-Jödden)
som benämning på en person, som ansågs vara oäkta son till
en länsman. En ock annan båtsmansson får samma namn som
fadren burit, t. ex. Aborren.
a) Tvåledade patronymica med fadrens dopnamn efteråt
med sa ‹- son:
Pär-Jö'nsa G.
Ant-La'rsa G. = Lass-Anten i Lindby = Anders Larsson.
Joannes-Nelsa. T. = Johannes Nilsson.
Pär-Nilsa K. = Korpen.
Niss-Oisa T. = Nils Olsson.
Jon-Olsa T. = Jonas Olsson.
Pär-Olsa T. = Pär .0Isson.
med blott -s (mindre fint än -sa):
Niss-A'broms K., son till Abraham Jonsson.
Ant-Brö'njels K.
Ant-Bä'gs K. = Anders Bengtsson.
Nisspeter-Börjes K. = N. P. Börjesson.
Eller Ant-rlles.
Eller O1-I'lles.
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Ant-Danjils i Hagby = Matt-An ten.
Päll-Gabrels G. (eäjserns far), till yrket skräddare.'
Svänn-Illes i Sättra G. = S. Elofsson.
Brönjel-Jans K.
Ant-Jo'ns i Länglöt K. = Påven.
011-Jons T. = Olof Jonsson (hustru 01-Jo'na)
Niss-Jons på Stommen K.
Joan-Karls G. = Hönsgubben = Johan Karlsson.
Niss-Mikkels K. = Nils Mikaelsson.
jon -01s (ock -Olm) T. = Jonas Olsson.
Jon-01s (i Sättra) var skomakare. Han hade alltid »möökk

brått». 2
Peter-O'ls i Tallen G.
Ant-els i Norra Gärdslösa G.

01-01a i Sörby G. = Ållermann = Olof Olsson.
Nias-Ola i Bredsättra G., son till 01-Nils på Stensborg.
Kreffan-Gls K. = Kristian Olsson.
Joan-Mrs G. = Johan Pärsson.
Han var mycket vetgirig, läste särskilt Bengel ock Jungstilling,
ock gick upp i den förres funderingar om det tusenåriga riket. När
han kom till ett ställe ock skulle sy, tog han först reda på bokförrådet.
Fann han en ny bok, lade han bort arbetet ock satte sig att läsa. Han
demonstrerade med tilljälp av en lampa ock sin snusdosa jordens gång
kring solen för pastorsadjunkten Hultkrantz (som ej lär ha varit värst
klyftig). När H. hört på en stund, bad han Pär Gabriels sluta upp,
»för det där förvillade allt vad vi hade lärt oss». Pär Gabriels talade
för H. om »en stor astromit, som hette Bäggel», ock satte tummen i
vädret.
Kom någon ock bad honom komma hem ock göra skor, svarade
ban: »Kan int, Cäär bror, på en hel måån. Moogg baddare, moogg
beddere». Kunde dock hända, att han lät beveka sig ock kom i samma
vecka. Mager ock skranglig var Jon-Ols, så att någon om honom sade,
att han »haadd lår o ben i e strääkk». Rösten var skrikig ock genomträngande. Nu rökte han oupphörligt pipa. Hähde så en gång, att han
gett sig till Östra sjö att fiska ock satt utpå sjön i sin båt ock bads
pipan tänd. Morgonen var vacker, ock fiskarbåtar från flere socknar låg
därute. Vid det Jon-Ols kastade ut torsksnöret, slängde sig detta om
pipskaftet och ryckte pipan ur mun på honom. »Mi piip, Ini piip!» skrek
Jon-01s förtvivlat, så att det hördes till de närmaste, ock dessa förde
ropet vidare utefter kusten, där det väckte uppseende, ty Jon-Ols var
vida känd. Kort därpå såg man Jon-Ols dra upp sin dragg ock styra
mot stranden.
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Jon-Pärs (bonde i S. Gärdslösa) var liten, men stark. När
andra under sommararbetet lade av sig så mycket som möjligt, arbetade Jon-Pärs alltid med tröjan på. Men när han
vid 80 års ålder bärgade starr i Ammes [Amunds] mosse,
hände det ovanliga, att han la av tröjan. Det väckte stort
uppseende: »Jon-Pärs ä gammel, han har tatt å se tröja», lät
det bland de andra.
Nias-Mrs T. = Nils Pärsson.
Svänn-Pärs Gl.
Lass-Arians G., bonden Lars Ärlandsson; klippsk ock stridig.1
med fadrens namn som sådant slutande på'-s, vadan gen. -s
ej kan synas eller höras:
Jon-Lars A., far till Jon-Lars-Nissen.
Niss-Lars (-Lass) T. = Nils Larsson.
1) Lass-Årlans skulle en gång göra dagsvärke hos prosten Melkn.
Han kom för sent, ock prosten grälade på honom för det. Så sa
prosten: »Gå in i köket ock ät frukost». — »Tack, prosten, jag har
allt fått frukost». Så blev det frågan om vad han skulle göra. »Jo du
kan harva kring rören där på gärdet», sa prosten. Ja, Lass-Ärlans gav
sig ut på gärdet. Vid middagstiden skulle prosten gå ut ock se till
arbetet. Då stod Lass-Årlans på ett stenrör ock lät öket gå runt runt med
harven. Då lät prosten honom köra hem, det var ingen jälp vid det. —
En annan gång blev Lass-Årlans överlistad. Han hade dåliga affärer
ock hade fått ett par bönder till att lova att följa med till Borgholm
för att skriva på ett banklån åt honom. Så bar det sig inte på annat
vis, än de tog Lass-Årlans vagn, ock de andre satte var sin häst för.
När de kom till Borgholm, var det tid att gå upp i banken, men LassÅrlans var spendersam ock ville bjuda. De var inne på ett ställe ock
tog sina glas, men han ville bjuda mer. Meningen var nog, att han
skulle få dem så pass, att de skrev på vad som hälst. Men de anade
oråd, ock när han gick undan ett litet slag, satte de i väg till gården,
där de satt in, spände ifrån hästarna, satte sig på var sin ock red hem
— ock så stod Lass-Årlans där med sin vagn.
Lass-Årlans hade en gång skräddare hemma att sy kläder. När
de satt ock åt vid bordet, sa Lass-Årlans: »Vill du ta dä Solv äller
ska ja lägg te däj?» »Lägg ni te tnäjI» svarade skräddaren. I detsamma gav Lass-Ärlans honom en örfil, så att han ramlade under bordet.
»Varför slår ni milj, far?» sa skräddaren. »Du sa ju, ja skuull lägg
te däj.»
En gång hade Lass-Årlans ett ärende hos kyrkoherden i Räpplinge,
ock han ville bjuda på en sup i en silvertumlare, som Lass-Årlans
tyckte var för liten. »Va koster dän där?» sa Lass-Årlans. »Varför
frågar du det?» sa kyrkoherden. »Jo, ifall ja skull rååk te svaalj en».
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Päll-Mass T. = Peter Magnusson.
Päll-iffss T. = Peter Nilsson.
Ant-Nfss T. = Anders Nilsson.
0-Nils 1. 01-Nils på Stensborg G.
med fadrens namn utan -a:
Lass-A'nt T. = Lars Andersson.
Sal-A'nt T. = Karl Andersson.
Joan-Ant i Hagby G.
01-Ant i Jämjö G. = »Nu».
Joan-Ant i Hörnige K. = Påven.
Joan-Isak G. (= Smålans-Joan) = Johan Isaksson.
Om Lass-Ant betyder Lars Andersson eller Anders Larsson,
beror på tonviktens läge. Anders Larsson heter både Ant-La'rea
ock Lasss-A'nten.
Karl Karlsson kallas i pojkslang Kille Kills B.
b) Tvåledade namn med fadrens dopnamn som första led
i sammansättning:
Aborr-011 K. efter svärfadren Abraham.
Ant-Jödden K. = Jon Andersson.
Aron-Anten ock Aron-Alfre G.: fadren hette Aron.
Berj-Lassen G. -= Lars Börjesson (hustru Berj-Lassa).
Prasns-Gu'sta K., måg till Måler-Frans.
Gumm-Pällen K., möjligen son till en G-timme? I närheten
finns en backe, som kallas Gumm-Päll-bakken.
Holjer-Annkajs G.: fadren hette Holger Lindvall.
I'srael-Jo'an G. = Johan Israelsson (»Såger-gubben»).
Isrel-Olagus G. = Olaus Israelsson.
Karl-Joan K., fosterson till Bukkit-Karl.
Kreffan-Agust G. = Aug. Kristiansson, bonde, smed, timmerman
ock snickare, rakar ock drar ut tänder — dessutom kyrkvärd.
Lass-Anten i Lindby G. ---- Ant-Larsa = Anders Larsson.
Mikkel-Annbrita G., dotter till en Mikael.
Mårt-Danjil ock Mat-Pär K., söner till en Mårten i Solbärga.
Nfss-Nissen K. = Nils Nilsson.
Olpeter-Joan, Olpeter-Valfre ock Olpeter-Otto G.: fadren 01Petter (möjligen = Peter-Olssons Johan o. s.
Sim-Niss K., son till en Simon.
Sim-Pääll K. efter svärfadren Simon Olsson (Simon är ett numera ovanligt namn: Sim-Pääll var född 1759).
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Svann-Jödden K. = Jon Svensson.
Ärlan-Joan K., son till Ärland Isaksson.
Efter samma typ äro bildade Gusta-pojken G., Gubb-Gustas
son (mycket lång, han säges därför »riva ner rägn», när han går
mellan byarna) ock Holjer-drunten G., Holjer-Annkajsas son
(Holger alltså morfar).
e) Tvåledade namn, med fadrens (eventuellt farfars eller
morfars) tillnamn som första led i sammansättning:
Brobärg-Ulla K. gift med
Brobärg-Anten K. (1. Bärg-Anten), alltså dotter ock måg till
torparen Broberg.
Hagbärg-Anna, Hagbärg-Saratin ock Hagbärg-Kari G., Hagbergs
döttrar.
Hagbärg-Joan, Hagbärg-Petter ock Hagbärg-Fredrik G., Hagbergs söner.
Hagbärg-Anten G. var Hagbärg-Annas oäkta son (har alltså
namn efter morfadren).
Hal-Ant G. = Anders Hal, bonde.
Hammer-Hinrik A. = Henrik Hammar.
Hagkvist-Ämma G., efter fadren.
Hagkvist-Anten, g. m. Hagkvist-Ämma ock alltså måg till Hankvist.
Lugkvist-Nissen G. = Nils Lundqvist.
Löv-011en G., son till Löven.
Morån-Magga T., prästen Morells piga Maja.
Simlo-Svänn G. = Lill-Svänn — fadren Simlo?
Vänström-Ant G. = Anders Vennström.
Efter samma typ äro bildade
Hattrn.a-Kallen G.: fadren hade varit hattmakare.
Knoger-Emil G., son till »Knogar», g. ni. Beginerås änka.
Knöl-pojken A., son till Knölen.
Länsmans-Jödden K. (= Såp-Jödden): ansågs vara oäkta barn
till en länsman.
Nämmans-Pällen G. — fadren nämdeman.
Nämmans-Brita, hans hustru.
d) Tvåledade namn med fadrens (eller svärfadrens, eventuellt
raorfadrens) båtsmansnamn i första led af sammansättning:
Binerå-Anton G., son till Beginerå.
Binerå-Maria, hans dotter.
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Binerå-Fredrik G., båtsmannens måg, hette egentligen Fredrik

Ellström.
Blomster-Bäkka A. = Rebecka Blomster.
Brudd-Laass G., son till f. d. båtsman Brodd.
Buss-Joan ock Buss-Karl T. voro möjligen barn av en båtsman

Buss.
Dämp-Petter K., måg (eller son) till båtsman Dämpgårding.
Ekhult-Annmaria G., dotter till Ekhulten.
Färdi-Päll G. (= Färdi-pojken), son till båtsman Färdig.
Hammer-Jon K., måg till båtsman Hammar.
Hämmig-Kajsliis K., dotter till båtsman Hemming.
Hämmig-Mia K., dotter till Hämmig-Kajsliis.
Knagg-Petter G., son till båtsman Knagg.
Laks-Jon K., son till båtsman Lax.
Nyskriver-Ant G., son till Nyskrivare.
Orädd-Annkajs G., dotter till båtsman Orädd.
Ost-Joan ock Ost-Svänn G., söner till båtsman Ost.
Sommer-Nissen G. (hans farfar var båtsman Stille).
Spelman-Päll G., nitisk kyrkväktare ock skollärare (för små-

barn).
Spelman-Petter ock Spelman-OU G., söner av båtsman Spelman.
Still-Danjil G., båtsman Stilles son eller måg?

Siv-Pättu. K., son till båtsman Skiva.
Tallbusk-Ooll K.
Tapper-Arian G., son till båtsman Tapper.
Tapper-Anna K., dottern ock
Tapper-Olagu.s K., mågen till båtsman Tapper.
Trygg-Niiss K. (= Häst-Niiss) = N. P. Eliasson (Trygg båtsman).
Törnig-Hassen G., son av båtsman Törning.
Vasksam-Jon G.: Vaksam var båtsman.
Vitlokk-Anten G., son till båtsman Hvitlock.
Västervik-Amma K., dotter till båtsman Västervik.
VäSpt-Aant G., son till båtsman Västgöte.
Ål-Nissjoan K. hette så efter morfadren, båtsman Ål.
Äktergal-Annmari G.: »Ja si ho har o äktergales röe», hette det,
emedan hon var rödhårig liksom fadren, f. d. båtsman
Näktergal.
Efter samma typ kallades Saktmodig för Ekhultmågen G.
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Tvåledade namn med modrens (eller svärmodrens)
dopnamn som första led i sammansättning:
Anngret-Mia ock Anngret-Bätti K., döttrar till Anngreta.
Annmajj-Agust G., Niss-01-Annmajjas son.
Annkajs-Nissen K. efter modren.
Annstin-Olpetter K. efter modren.
Britlis-Fredrik G. (= Vänla): modren hette väl Brit-Lisa.
dittbrit-Laass K., efter svärmodren.
öitt-Päåll K., efter modren.
öitt-Jon A., efter modern (Kristina).
Gretstin-Joan G., troligen efter modren.
Hädd-Petter G., modren hette Hedda.
inborlis-Aant K.: modren hette Ingborg-Lisa.
Johann-Petter K.: svärmodren Johanna är känd för att ha
duktig käft. •
Lis-Pär G., son till Lis-Pärs-mor!
Lis-Joan T. (= Lisa), efter modren.
Majjgret-Aant G., efter modren Maj-Greta.
Majjgret-Gusta G.: modren hette Margreta.
Majjstin-Fredrik K., son till Ärlans Majj-Stiin.
Matt-Karl 1. Mat-Kallen K. = Märtas son Karl P. Larsson.
Matt-Maria K., hans hustru.
Matt-Joan K., efter modren; tiggare, halv idiot.
Sar-Jon K., efter svärmodren Sara.
Siss-Kallen K.: modren hette Siill = Cecilia.
Siss-Lassen G., en fjanter.
Efter samma typ äro bildade:
Lustidär3E-Joan A., LustidägBas måg, Sven-Ant-Petters Joan, ock
Matt-fänta G., dotter till en Märta.
Märt-pojken G., dotter till en Märta.
Putt-Britlis ock Putt-Kaall G., Putta's barn.
Sutt-Gusta K., Gustaf Uddenberg, son till Sutta (Suttra).
Tvåledade namn med dopnamn i gen. äro sällsynta.
Anteckningarna ge oss blott några få fall, man föredrager avgjort sammansättning.
Annes Äämm .ock Annes Kaall G.: modren hette Anna.
Igerstines Fredrik K., son till en Ingrid-Stina.
Ostes Joan ock Ostos Svänn G. (= Ost-Joan ock Ost-Svänn),.
söner till båtsman Ost.
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Äktergales Annersjoan G., mågen.
Ärlans Majjstiin K., mor till Majjstin-Fredrik.
g) Formellt treledade namn med dubbelnamn som första led
i sammansättning, som blott innehåller två släktled. Första
leden utgöres av dopnamn med bestämning efter bostad, yrke
o. s. V.
Dragg-Öitt-Joan K., son till (eller gift med) Änterdraggs
Kristina?
Lill-Päll-Briit K., dotter till Lill-Pääll, den mindre av två
bönder, som betade Pär Nilsson.
Lunn-Jan-Lassen K., son till Lunn-Jan d. v. s. Jan Lundström.
Moss-Jon-Joan, Moss-Jon-Pär ock Moss-Jon-Kaall i Sörby G.,
söner till Moss-Jon (som bor vid mossen?).
Spel-Päll-pojka K.: Spel-Päll-Olagus (i »Amerikat») ock SpelPäll-Joan hemma, båda skomakare.
Stomm-Niss-Petter K., son till Stomm-Nissen (på stomhemmanet).
Stor-Päll-Kajs A., dotter till Stor-Pääll.
Strup-Jon-Kajsa ock Strup-Jon-Stina K., döttrar till Strup-Jon
(på Strupgården).
Ännlös-Päll-Sista K., dotter till Pälle från Ändlösen (i Löt s:n).
Sista är dopnamn (antagligen efter kyrkoherdens dotter,
som betade så).
Till samma kategori — språkligt treledade, fysiologiskt tvåledade namn — höra tredubbelt sammansatta namn, i vilka
som första led ingå både fadrens ock modrens namn:
Öitt-011-Anten K., måg till eitta ock 011e d. v. s. gift med
öitt-011es dotter.
Öitt-Päll-Anten G.: modren hette Kerstin, fadren Petter.
Jasn-Kajs-A'nten G., son till Jan-Kajs ock hännes man Jan (efter
vilken hustrun hade namn).
Malen-Päll-Joan K. G. (= Malen-Pälles Joanpetter), son till Malena
ock hännes man Pääll (Malen-Pääll).
Päll-Öitt-Jödden K. = Jonas Pärsson; modren hette väl Kerstin
(Päll-öitta = Pälles hustru?).
Efter samma typ bildas: Svart-Päll-pojka G., söner av SvartFällen (som hette så efter håret).
Treledad inom två släktled är slutligen även Lis-Pärs-mor,
som nämndes efter sonen, medan han i sin ordning nämndes
efter hänne (Lis-Pär).
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1 många fall är det utan närmare bekantskap med ifrågavarande personer omöjligt att se, om ett treledat namn innehåller två eller tre släktled:
Björk-Päll-Anten G. — fadren hette väl Björk-Pälle? Björk är
båtsmansnamn.
öitt-Jon-Ant A.: var öitta mor (ock itt-Jon hännes man) eller
var hon farmor (ock Citt-Jon hännes son)?
Öäller-Päll-011en T.
Dragg-öitt-Joan K., möjligen dotterson till Änterdragg?
Gumm-Päll-Britstin K., dotter eller hustru till Gumm-Pällen
(ock vad var Gumm-Pällen själv)?
011-grå-Anten A.
Sött-Ant-Petter G., son till Skött-Ant (Ropern).
h) Treledade namn med fars (1. mors) namn som första led
i sammansättning, ock första leden i sin ordriing patronymicum,
så att tre släktled angivas (farfar, far ock son, resp. morfar,
mor ock son o. s. v.).
De flästa av dessa namn äro bildade med farfadrens, morfadrens, svärfadrens namn i andra rummet ock huvudtryck på
mellanleden (-son-namn):
Ant-Josn-Annkajs, dotter till Anders Jonsson.
Ant-Josn-Olagus G. = Olaus Andersson i flögtomta.
Ant-Mals-Anten K. = Anders Petter Andersson, son till Anders
Matsson.
Ant-011.-Nissen K., måg till Anders Olsson.
Ant-01.-Pär G. = Pär Andersson.
Ant-Sammel-Niss K.= N. P. Andersson, son till Anders Samuelsson.
Ill-Anner-Anten K., måg (eller son?) till Elof Andersson.
Joannes-Pärs-Kall = Karl Johansson.
Jon-Berj-Joan G. = Johan Jonsson.
Jon-Lars-Nissen A., son till Jon Larsson.
Jon-Tö'rs-Joan G., son till Jon Torstensson.
Jöns-Päll-011 K.: hans svärfar hetade Jöns Pärsson.
Lars-Berj-Jödden ock Lars-Bed-Pallen K., svärsöner till Lars
Börjesson (i Ramsättra).
Lars-Truls-Jonas G. = Jonas Larsson.
Niss-BäBs-Anten ock Niss-Bägs-Danjll K., söner till Nils Bängtsson.
Niss-Ill-Petter K.: fadren hotade Nils Elofsson.
Hiss-Jasn-Joan G. bör ha varit son till en Nils Jansson.
Personnamn.
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Niss-Jon-Päll K. = Pär Nilsson, son till Nils Jonsson.
Niss-01-Annmajja G. (mor till Annmajj-Agust) var svärdotter
till Nils Olsson.
Niss-Päll-Anten K. = Anders Nilsson, son till Nils Pärsson.
Nils-Truls-Jödd K., måg till Nils Trulsson.
Anders Nilsson (= Skompen).
Niss-Törs-Anten
011-Asbrom-Olagus G-. = Olaus Olsson.
011-Anner-Anten G., Anders Olsson, son till Olof Andersson.
OU-Kut-011en G. = 01-01s i Sörby = Ållerman.
011-Bsrks-Peterjoan K. = P. J. Olsson.
011-Jon-Hanna G., dotter till 01-Jons; fick ett oäkta barn.
»Flännes fåänt ii då så lik Kröger-011en, så de kann en väl
si, att han ä far åt na».
OH-Pärs-011en K. = Olof Olsson, son till Olof Pärsson.
011-Tö'rs-Päll G. K. = Pär Olsson, son till Olof Torstensson.
Petter-Jon-Joan K., son till Petter Jonsson.
Päll-Asnt-Olagus G-. (= Posten) = Olaus Pärsson, skräddare.
Pär-Dav-Nissen K. = Nils Pärsson, son till Pär Davidsson.
11-Brk-Joan G. ---- Pär Erikssons son.
Päll-Flåk-Iver K., Ivar Pärsson, son till Pär Håkanson.
Pär-I'11-Ill K. = Elof Elofsson, son till Pär Elofsson.
Pär-Jafn-Joan G. = Johan Pärsson.
Pär-Jan-Niss K. = N. Pärsson, san till Pär Jansson.
Pär-Jon-Nias K. _= N. P. Pärsson, son till Pär Jonsson.
Pär-Jon-Nisspetter K. = N. P. Pärsson, son till Pär Jonsson.
Pär-Jö'ns-011en G., son till Pär-Jönsa.
Köttklumpen), troligen son av en Pär Larsson.
Pär-Lars-Niss K.
Päll-Ni'ss-Anten T. = Petter Nilssons Anders.
Pär-Nils-Joan G. K. = Johan Pärsson, son till P. Nilsson.
i Sörby) G. efter »svärfadren», som
Pär-Nils-Kallen (=
väl hette Pär Nilsson.
Päll-Tö'rs-Jödden K. = Jonas Pärsson, Son till Pär Torstensson.
Sar-Jödd-Petter G., son till Sar-Jon, som var Saras måg.
Svänn-Bonn-Lotta 0-. (= Lotteriet) var väl dotter till en Sven
Bondesson.
Efter samma typ äro bildade:
NissJon-Valfre G. »efter morfadren, vars gård han övertagit»:
morfadren hette väl Nils Jonsson ock närmaste led (modren)
är förbigånget.
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011-Bägs-fänta ock OU-Bas-pojken G., barn till Olof Bängtsson.
Siv-Päll-Anna K., g. in. en son till Skiv-Pälle, son av båtsman
Skiva.
Språkligt ock fysiologiskt treledade namn med farfadren
o. s. v. som första led ock huvudtryck på denna äro mindre
vanliga:
öitt-Jon-Ant A.: son till en Jonas, farmodren hette Kerstin.
Lö'v-011-Anten, Lö'v-011-Joan ock Lö'v-OU-Lisa G., barn till
Löv-011 (Lövens son).
~im-Päll-0'11 G. ock Sit.mm-Päll-011en, son till Susannas son
Pär (Samm-Pär för Sann-Pär).
I ett sådant namn som Niss-Niss-Anten G. = Anders Nilsson, A'nt-Ant-Joan (i Svartbäärj) anger endast tonviktens läge,
vilken Ante eller Nisse som är farfar.
i) Treledade namn med dubbelnamn i gen., det senare
dopnamn med icke-genealogisk bestämning, så att det hela blott
angiver två släktled:
Annlis-011es Olpetter G., son till Ann-Lisa ock hännes man
Annlis-011e.
Jugström-Britkajses Äämm G.: morbrodern heter Ljungström,
modern alltså Brita Kajsa Ljungström.
Stomm-Pälles Pär K., son till Stomm-Pääll (på stomhemmanet).
k) Treledade med genealogiskt dubbelnamn i gen. —
sålunda angivande tre släktled:
Berj-Lasses Joan, Mia ock Pär G., barn till Lars Börjesson.
öittbrit-Lasses Olpetter K.: fadren hette Lars, dennes svärmor
eittbrit = Kerstin-Brita.
Jon-Pärsas Pääll G., son till Jon-Pärsa, som hette så efter sin
man Jon-Pärs.
Lass-Pärs Britlis G. ---- Brita Lisa Larsdotter.
Päll-Antas Pär G., son till Päll-Anta, som hette så efter sin
avlidne man Päll-Ant = Pär Andersson.
Pär-Daves Nesspetter G. = N. P. Piirsson, son till Pär Davidsson.
Efter samma typ har man Vitlokk-Antes pojk G. (förutsatt
att »Vitlokk-Ant» är båtsman IIvitlocks son).
Samma betydelse har Kalle Nils-Ola B. = Nils Olssons
Kalle, där »Nils-Ols, behandlas som ett slags tillnamn.
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1) Språkligt fyrledade namn med trippelnamn som första
led i, sammansättning, ock detta angivande blott två släktled,
så att det hela anger blott tre släktled:
Stor-Päll-Kaj-Abrom A., oäkta son till Stor-Päll-Kajs, som var
Stor-Pälles dotter; ock på samma sätt
Törnbärj-Niss-Jons-Nissen A., ifall farfadren, d. v. s. TörnbärjNissen icke var son (måg, eller dräng) till en Törnbärg,
utan Törnbärg bestämning av annat slag.
Huruvida Päll-Har-Jödd-Anten K. anger tre eller fyra släktled, framgår ej av anteckningarna (Har-Jödden för att han
sköt harar?).
Språkligt ock genealogiskt fyrledade namn i sammansättning, sålunda angivande fyra släktled:
Ill-Anner-Ant-Joan K., son till Ill-Anner-Anten, som hette så ,
efter sin svärfar Elof Andersson.
Ill-Asnner-Ant-Jala G. = Beata, troligen dotter av en Anders
Elofsson (som i sin ordning var son till Elof Andersson).
Jon-Lars-Niss-Alfre A., son till Jon-,Lars-Niiss ock sonson till
Jon Larsson.
Lars-Be'rj-Päll-pojka (uttalas ofta Lassper- eller Lasspr-): LarsBe'rj-Päll-Nissen, Lars-Be'rj-Päll-Joan ock Lars-Be'rj-PällAnton K., söner till Lars-Börjessons son Pär.
Niss-01-011-0ll G.: 011e (Olof) är son till Niss-01-01 ock sonson
till Nils Olsson.
Svänn-Ant-Peter-Bejata, dotter till Svänn-Ant-Petter, vars far
hette Sven Andersson.
Ock efter samma typ har man 011-Tö'rs-Päll-pojken G., son
till 011-Törs-Pällen, vars far hette Olof Torstensson.
Språkligt ock genealogiskt fyrledade namn, med ett
trippelnamn i gen. först:
Jon-Berj-Joans Ooll G., son till Johan Jonsson.
Jon-Törs-Joans Emil G.: Emil Johansson, farfadren hette Jon
Torstensson.
Pär-Jan-Joans Pär G., son till Johan Pärsson.
Svänn-Ant-Petters Joan ock Svänn-Ant-Petters Petter (den förre
= Lustidägg-Joan, d. v. s. Lustidäggas måg): Johans far
hette Petter Svensson, hans farfar Sven Andersson.
Ett fämledat namn angivande film släktled är: NissePäll-A'ntens Annatrn-Olpetter K. (med ej mindre än sju dop-

FÖRÄLDRANAMN. OFÖRKLARADE NAMN.

37

namn): 01-Petters mor hette Anna Stina, morfadren Anders
Nilsson, ock hans far Nils Pärsson. Tonviktens läge torde vara
bestämt av rytmiska skäl.

Oförklarade namn.
Utom de namn, vilkas förklaring ovan angivits som mer
eller mindre tvivelaktig, ge oss anteckningarna en tämligen betydlig räst av namn, till vilka nyckel alldeles saknas. De anföras här för att möjligen från annat håll vinna belysning.
Enkla ord:
Blarren G., »öknamn».
Blåsan A., namn på en kvinna.
Bruden A.
Fisak B.
Plåten B. »hamnbuse» i Borgholm (fik = fästing, ixodes).
Front T. (i fattighuset), möjligen soldat- L båtsmansnamn.
Hin i eyssby G.
Hoppentu.tten G.
Höken A. — bonde från Torslunda?
Kopp G., »öknamn bland skolbarn».
Kerner G. »gjorde i bläckkärl».
Knakkan B. »sålde karameller».
Näverplutt G., öknamn bland skolbarn.
Plåggen ock Plågga T.
Putta med dottern Putt-Britlis ock mågen Putt-Kaall.
Sön G., »öknamn». »Sön sover i kapple) [= kapellet, kapellförsamlingen].
Tvåledade sammanställningar:
Appel-Niss blev avrättad för mord.
Björk-Päll G., far till Björk-Päll-Anten (Skomaker-Anten).
Daansk Kallen B.
Flyger-Mari G., dotter eller hustru till båtsman Flygare.
Gubb-Nissen Ock Gubb-Gusta (samt Gusta-pojken) G.
Gumm-Pällen (ock Gumm-Päll-Britstin) K.
Hinn-Olagus (ock Hinna) G., av båtmansnamnet Hind.
Jäger-Otto, som skar sönder Löt-Anten så illa (i slagsmål).
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Jök-Mia G.: 01-Nils på Stensborg »ä allt far te Jökmias pojk,
fast di sär, ho ble fuk utå ho bar en mjölsäkk». Gök är

båtmansnamn (hustru 1. dotter?).
Kurre-Jon K.
Nisse Dobb A.

01.1-Knöl T.
Ost-Lena A.
Pikk-Stiin G. »kallades så för sin åt båda sidor haltande gång».
Putt-Niss K. = Glas-Nissen, bonden Nils Olsson, liten till växten.
Sill-Skrika K.
Skrofs-Aant K. =- Anders Nilsson i Hörninge.
Sntill-Ant i Åktorp K.
Sommer-Nissen K. (fadren eller farfadren hade varit båtsman).
Sägg-Svänn T. i fattighuset.
3. Andra förbindelser:
Kulan i måttet B., pojke.
Fisk o brö 13.
Sit i gröön bökser G., öknamn bland skolbarn.

SKÄLLSORD.
Några av ovan angivna namn äro säkert öknamn, även där
sådant ej är särskilt angivet. D. v. s. de innebära något förklenligt ock kunna ej användas i vederbörandes närvaro.
Nära öknamnen stå på sätt ock vis skällsord, som tillfälligtvis användas till eller om en persona ingrata. Följande
skällsord finnas antecknade från Gärdslösa ock Torslunda.
1. Enkla:
As
Kraak
Daas
Kräk
Drul
Laaigk (anka)
Drummel
Lus
Knöl
Nöt
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Sörvel (slarvig)
Stikselius (sticken, lättretlig) Urspejei, full av skälmstycken_

So

2. Sammansatta.
Det förkleuliga ligger ofta i första leden, ock senare leden
tillsättes för att ge mera fyllighet åt uttrycket:
Snorbärj
Baljbråt
-daas
,Brännvinstratt (supare)
-hans
Bukvärk
-hövel
Bäljbror (äter mycket)
-vari
Dregelpääll (dreglar sig)
Snusmumrik (snusar)
Drummelbomm
Soskaft
-stätt
Svinhunn
Dunnerpotäll
-päls
Fyllhunn
Sörvko (slarvig)
Fähunn
Set-as
Glosägg (glor)
-Eli
Gröthövel
-gren
Knölströmm
-hunn
Kräkpulver
-husport
Kröpplig (stackare)
-kläpp
Lathunn
-knöl
Lushunn
-lagk
Lögnhunn
-stövel
Nötkräk
(ynkrygg).
Ögkrögg
-strömm

Anteckningar om

personnamn ock personer
i Östra Göinge härad (Skåne).
Av PEHR JOHNSSON.

1. Gamla dopnamn.
Manliga:
Anders
Anners
Bengt
Bäint
Birger
Bene
Björn
Bjöon
Bo
Bo
Daniel
Danj el
Ele
Oile
Erik
Oirek
Erland
Äalann
Eskil
Aske'
Germund
Jäamunn
Gisel
Jisel
Göran
Jöran
Hans
Hans
Harald
Haral
Håkan
Haugen
Ingemar
Iggemann
Isak
Isak
John
Jonn
Jöns
Jens, Jösse
Klemens
Klämmed
Knut
Knud

Lars
Mats
Måns
Mårten
Niklas
Nils
Olof
Ored
PM
Pär
Rasmus
Sten
Sven
Tor
Torkel
Torsten
Trued
Truls
Ture
Tuve
Ty ke
Åke

Laes, Lasse
Mattes
Mauns, Masse
Maurten
Neglas
Näils, Nisse
Ola
Oodd
Pau el, Paul
Päa, Pälle
Rasmus
Sten
Svänn, Swänn
Too
Töakel
Tösten
Trued
Tryls
Ture
Tue
Tyge
Auge.

GAMLA DOPNAMN. NAMN EFTER BOSTAD.

Kvinnliga:
Aida
Agda
Anna
Anna
Arna (Ana?) Ana
Bäinta
Bengta
Bala
Bolla
Botilda
Botilla
Britta
Brita
Bär ta
Bäata
Sissa
Cecilia
Ala
Edla
Ailna
Elna
Elsa
Also
Jatrn
Gertrud
Gunilla
Gunnil
Hanna
Hanna
Iggelhör,
Ingeborg
Ignebör
Iggiär
Ingegärd
Ip,gri
Ingrid
Johanna
Johanna

Karin
Kerstin
Lucia
Magdalena
Malin
Margareta
Maria
Marta
Nilla
Pernilla
Ragnhild
Sara
Sigrid
Stina
Svenborg
Tora
Tova
Truen
Tyra
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Kajj a, Karin
öitta, dasti,
Cästena
Lu.sse
Malena, Lena
Malin
Magretta
Mari
Mäata
Nilla
Panila, Pala
Räinel
Sara
segri
Stina
Svännbör
Tora
Toa
Truen
Tyra.

2. Namn efter bostad.
Det finnes endast ett ringa fåtal personer bland allmogen
i Östra Göinge,, vilka icke äga ett efternamn, som de på grund
av olika omständigheter erhållit. Om icke annat få de bära
namn efter den gård eller det hus, i vilket de äro födda. Vi
skola här nedan meddela några dylika namn från åtskilliga av
häradets socknar, huvudsakligen från Broby, Emitslöv, Järsås
ock Knislinge. Det är namn som burits ock bäras av personer
i dessa socknar. Vi börja med namn efter bostad.
Bjär-Olan, torpare vid Hanaskog, född vid bärg (bjär).
Brostu-Olan, torpare vid Påarp (Järsås). Torpet kallas Brostugan därför att det är beläget i närheten av bron över
Svenstorpsån.
Baula-Pettern, torpare vid Hittarp (Glimåkra). Torpet kallas
så därav att ett offerbål är beläget i närheten av detsamma.
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Bäaja-Lassen, krämare, bar sitt namn därav att han var född
i närheten av ett bärg. Hans syskon voro: Baja-Kajjan,
Bäaja-Malena, Bäaja-öälen (Kjell).
Feilen kallades en bonde i Vitstraby (Emitslöv), därför att en
spelman där bott, som spelat fiol (feila).
Feor-Svännen, torpare i Ö. Olinge (Knislinge). • Torpet ligger
vid en furuskog (feor).
Frue-Svännen, bonde i Killinge (Glimåkra), hade i sin ungdom
- tjänst hos en fru i Fjälkestad. Han var, känd vida omkring.
såsom en ypperlig naturläkare åt djur, lika ofta anlitad.
som distriktsveterinären.
Goe-Nisse: »Goe-Nissas» kallas ett torp i Getabärga (Emitslöv).
Sägnen påstår, att en sådan »Nisse» skall finnas i ett högt
bärg där invid, Goe-Nissa-bjär. Den Nils, som bar detta
namn efter torpet, grävde efter skatter i bärget, men lär
icke lyckats finna några dylika.
Halla-Bäinten, efter ett torp, vid vilket låg . en stor sten (hall).
Relegs-Svännen, bonde i Killinge (Glimåkra). Invid gården har
stått en ihålig ek.
HoliBary-Neglas, bonden Niklas i Hullingaryd (Glimåkra). Folkhumorn har sagt om hans namn: »En bola i oitt ry o omn
negel i oitt glas, da sier Holigary-neglas».
Hudiksvallaren, en bonde i Njura (Broby), som kommit från
trakten av Hudiksvall.
Höja-Svännen, bor å en hög backe ovanför Emitslöv.
Karra-Pären, en torpare i Järsås. Torpet kallas så därför att
utanför detsamma alltid brukar stå en vattensamling eller
karra.
Krämare-Nissen, torpare i Gyvik (Järsås). Torpet kallas »krämarens» därav att för ett Ihmtiotal är sedan blev en krämare i närheten av detsamma ijälbiten av ollonsvin.
Le-Tuen hette en bonde i Knislinge, han kallades så därför att
han bodde i närheten av en grind (le).
Lusseboa-Nisse, efter torpet Lusseboda i Knislinge socken (efter
Lusse).
Norre-Bäint,.bonde i Lunnom (Broby), född i därvarande Norre
gård; känd för sin fyndighet.
Nyra gårsdrägB, en person i Njura (Broby), som var mindre
vetande; dog för en 30 år sedan. Han gick omkring bland
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bönderna i Njura,, enär icke några ordnade fattigvårdsförhållanden då funnos, ock kallades därför »Nyra gårdsdräng». Men han gick för övrigt vida omkring i bygden
ock bettlade, känd huvudsakligen därför att han sommar
såväl som. vinter, i frost ock snö, gick barfota, utan att detta
syntes vålla honom någon skada...
Plae-boen, efter en gärd »Plans» i Emitslöv, .en gång lagd å en
jämn slätt (plan).
Skalle-Pärn, torpare i Järsåslilla (Knislinge). Platsen omkring
torpet kallades, sedan skogen kring detsamma blivit nedhuggen, för Skalleboa.
Skoudda-Svännen, torpare i Svenstorp (Järsås), som bor å en
udde i skogen.
Slaibon kallades en bonde i Västraby (Emitslöv), som en gång
flyttat dit från slättbygden.
Slaitten kallas en bonde .i Västraby (Emitslöv), därför att hemmanet är beläget å en slätt i skogen.
Stakkale-Pärn, torpare i Tubbarp (Järsås). Torpet beboddes en
gång av en fattig _stackare (stakkale), därav namnet.
Stoiersan kallades en numera avliden gumma i Emitslöv, därför
att hon en gång bott i ett brygghus (stoiers).
Stubba-Pärn, bodde i Stubbarps by (se s. 61).
Sudaren (sjudaren), bonde i Axeltorp (Järsås). Gården kallas
så därför att den någon gång i tiden innehafts av en
sal petersjudare.
Ugle-Haugen, torpare i Emitslövs skogsmark, bodde å ett ställe
känt som tillhåll för ugglor.
Vaistern, bonde boende i Västregård (Järsås).
Öegaurs-Nissen, bonde i Axeltorp (Järsås). Gården kallas antagligen så därför att den någon gång, i likhet med så många
andra gårdar i orten, legat öde.

3. Namn efter yrke eller sysselsättning.
Begaren, bonde i Lillaskog (Emitslöv); är skomakare ock brukar
som sådan beck (beg).
Bier-Pettern kallas en person i Broby, som handlar med öl (bier).
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Bökkaren, bonde i Nöbbelöv (Broby); brukade göra laggkärl
(tunnbindare = bökkare). 'Han hoppade av någon anledning i ån . vid \ Broby ock drunknade i »Bökkarehålan» för
så där en fyrtio är sedan.
Dellfansen (-gensen) kallas en gubbe i Glimåkra, Som en gång
i veckan går bud till Broby, dragande en kärra.
Fajjan kallas en kvinna i Emitslövs fattighus, vilken i sin ungdom varit ladugårdspiga (faihus-).
Hotällaren kallas en gubbe i Västraby (Emitslöv), som nästan
dagligen går ärende till Broby, huvudsakligen för att köpa
brännvin åt personer, som icke själva ha tid att gå.
Kogubben kallades en nu avliden gubbe i Västraby, som varit
ryktare.
Riggare-Pärn, bonde i Järsås. Fadern var kyrkoväktare.
Rokkadräjjaren i Axeltorp tillvärkade spinnrockar (dräjia =
svarva).
Silla-Trylsen kallades en person vid namn Tryls, som bodde i
Järsås, för att han körde omkring ock sålde sill. Han var
känd för sitt vilda levnadssätt; brukade köra ned 'grindar
o. d., köra folk i gropen o. s. v. Vid ankomsten till en
by, skrek han, så det hördes överallt i gårdarna: »sill! sill!»
Han körde ned sig en afton för ett tjugotal år sedan i
Sibbhultsån ock drunknade.
Skreddare-Annesen, bonde i Västraby, var skräddare.
Snärta-Kvesten kallades en f. d. soldat i Broby socken, som
brukade gå omkring ock sälja snärtar.
Spigsme-Stavan kallades en gumma i Felebärga (Ernitslöv), vars
man varit spiksmed. Om hänne berättas det, att hon en
gång, då hon gjorde en sin dotter bröllop, sade, pekande
på yngste sonen: »Ja så nu ä doi jifta o vail ,flydda öllihob udan bara dän askepjäsken».
Saugaren, en person i Järsås, som någon gång haft anställning
vid sågvärk.

4. Namn efter utseende.
Klumpa-Svännen, torpare i Häggeryda (Glimåkra); hade kanske
klumpfot? Torpet kallas i dagligt tal för Klumpenborg.

NAMN EFTER YRKE, UTSEENDE, LYNNE OCK VANOR.

45

Snubba-Pär, torpare i Simmastorp (Järsås); frös ijäl i närheten
av sitt hem för några år sedan; liten, knubbig.
Lampe-Knubben kallades en bonde i Kvittinge; liten ock tjock.
Lille-Björn, torpare i Ferebärga (Emitslöv), liten till växten.
Laugge-Svänn, bonde i Ousby, bekant för sin längd.
Ploggen kallades en torpare i Sävlacka (Emitslöv), liten ock tjock.
Räven, en beryktad tjuv i Järsås socken under mediet av 1800talet; rödskäggig, varför han bar detta namn.
Skaden, bonde i Järsås, lätt ock kvick som en skata.
Skagelen kallades en gubbe, som bodde i närheten av Broby,
å Västraby utmark. Hans ben voro krokiga, vilket var anledning till namnet (skakel). Ett stort original var han,
fåordig ock tvär; gick klädd i de uslaste paltor, under det
han hade gott om kläder i kistor å vinden.
Smale-Hans, bonde i Emitslöv, _lång ock smal; dog för 50 år
sedan.'
Stor-liskelen hette en bonde, som för en del är sedan bodde i
Vä,straby (Emitslöv). Stor till växten var han, ock gärden
har efter honom blivit kallad »Stor-Äskelas».
Tägselnäbb, fattigjon i Glimåkra, hade en näsa i form av en
tägsia (krokig yxa).

5. Namn efter lynne ock vanor.
Badis, torpare i Lunnom (Broby), känd som en gåpåare, rusade
burdus på.
Borrigen, fattigjon i Glimåkra; brukar ibland säga brr, när han
fryser, varför han fått detta namn.
Brauttom, bonde i Emitslöv vid 1800-talets början, känd för sin
brådska ock skyndsamhet.
öoisken, en bonde i Lillaskog (Emitslöv), var under sin ungdom
ofta ledsen (éoj), varför han fick namnet i fråga.
Flyaren, skräddare i närheten av Broby. Fadern var som ung
lätt ock vig, varför han fått detta namn.
Flötten, skomakare i Hägghult (Glimåkra), känd för att taka
små steg (flotta på).
Gabaren kallades en person i Knislinge, vilken under sin ungdom brukade sjunga mycket. En gäng då han tjänade till
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»Mickels» i Knislinge, kommo krämare dit. De gävo honom
16 skilling för varje rapp, som de med käpp finge ge honom.
Han fick ett tjugotal, men frågade likväl dagen därpå, då
de nyktrat till, om de hade lust »slå in flera säxtonskillingar».
Greven kallades en bonde, Nils Pärsson i Gamlarp (Glimåkra),
därför att han ståtade mycket; var nämdeman ock häradsdommare, men spelade konkurs.
Grisen, torpare i Broby, som för ett supigt, oordentligt levnadssätt.
Hilleger, torpare i Emitslöv, känd fög sin förträffliga , matlust
Krabben, bonde i Kviinge vid 1800-talets början; hade svårt att
draga sig fram (krabbade).
Krykken kallades en sockenskräddare i Emitslöv, för att han
använde kryckor; var för övrigt känd som en stor lustig•
J!
linne ock muntergök.
Lunners Pär, torpare i Järsåslilla (Knislinge), känd för att vara
lugn (lun) ock saktmodig.
Myseken, torpare i Järsås; brukade under sin ungdom ofta le
ock skratta (mysa).
Presis, snickare i Björkeröd (Glimåkra), känd för att göra sina
arbeten noggrant ock precis, varför han av sina yrkesbröder
fick namnet.
Snusmumriken, torpare i Getabärga (Emitslöv), snusar mycket
ock ofta.
Stöll-stampen kallades en tiggare från Färlöv, som i sin ungdom varit stalldräng å någon gård. Han var känd för sin
. saktfärdighet, därav namnet. Kunde nästan alla psalmerna
i psalmboken utantill; död för en 20 år sedan. .
Söde-Jösse, torpare i Toarp (Järsås); mycket söttalande i sitt
sätt, därav namnet.
Tralle-Pärn kallades en torpare i Broestorp (Emitslöv), vilken
ofta brukade gå med spruckna träskor, som trallade, när
han gick.
Tokken, en torpare i Järsås, pipig i målet som en tokke (tupp);
en bekant mästertjuv, som dog å fästning.
Töffe-Nisse, fattigjon i Broby, en smula mindre vetande (töffig),
varför han kallas så.

1
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6. Namn efter bedrifter ock händelser.
Dala-tysken, en person å kommunen i Emitslöv. Han har varit
i Tyskland, heter Nils Dahl ock har därav fått tillnamnet.
Han har ett präktigt helskägg, som -han för 50 öre lät raka
av vid ena sidan, av en handelsbokhållare i Broby; gick
sedan sådan, tils det åter växt ut.
Dansken, bonde i Ousby, hade en gång varit i Danmark.
Studa-Pällen, bonde i Ousby församling. Sonen hans, med
samma namn, sade en gång: »Det är lätt få sig ett öknamn.
Min far stal bara en gång ett par oxar, ock därför började
de kalla honom för Stuta-Pällen. Ock nu kalla de mig rör
Stuta-Pällens
Storken började man kalla en bonde i Ousby, därför att han
skjutit en stork.
. 7. Namn efter föräldrar.
Grekos Nisse = Nils Greko. G-reko är båtsmansnamn.
Jana-Pärn, efter Jan, bonde i Emitslöv i början av 1800talet. Om honom berättas, att han ock Prigka-Pärn, en
annan bonde i samma by, en gång slått° ock samtalade
över livets högsta frågor, därvid yttrade den förre skrytsamt:
»En gång då jag dör, är mellan Gud ock mig snart uppgjort». Då inföll den andre: »Ja, det tror jag nog. Gack
bort, du förbannade! kommer det troligtvis att heta».
Jenesa Mauns = Måns Jensen.
Jössa Pär = Pär Jönsson.
Klämda Mauns = Måns Klämmedsson.
Lassa Jon = Jon Larsson; bonde i Broby, som under 1800-talets
mitt var mycket anlitad som naturläkare, han var särskilt duglig att läka benbrott o. d.; butter ock tvär till
lynnet.
Oireka Pär = Pär Eriksson.
Tygen, Tyga-Svännen = Sven Tykesson.
Nils-Pärs Äilna = Elna Nilsdotter.
Pär-Anners Nilla = Nilla Pärsdotter.
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Pär-Tuas Svänn = Sven Pärsson.
Svänn-Jörans Auge = Åke Svensson (farfadern hette Göran).
Svann-Pärs Nisse = Nils Svensson.
Svänn-Tuas Näils, son av Sven Tuvesson.

Oireka-Annesa-Svänns Tue = Tuve Svensson.
Lunströms-Kriffans-Pärsa Näils Nils Pärsson Lundström.
Maunsa-Pär-Svansa Tilda = Tilda Svensdotter.
Pär-Joans-Nilsa Hanna = Hanna Nilsdotter.
Simon-Joans-Näils Äilna = Elna Nilsdotter.

Bölle-Pär = Bollas son Pär.
Hanne-Svänn = Hannas son Sven.
Lusse-Svänn = Lucias son Sven. Han var handlande, körde till
att börja med omkring i bygden ock försålde tyger, öppnade sedan. affär, först i Broby ock sedermera i Ousby.
Hustrun nämnes efter mannen ock tvärtom.
öörvalls Pala = Pärnilla Tjörvall.
Jössa-Pärsa Gunnel = Pär Jönssons hustru Gunnilla.
Klebers Älse = Elsa Kleber.
Pärsa Bäinta = Pärs hustru Bengta.
Stens Johanna = Johanna Sten.

Pale Viktor = Pernillas man Viktor.
Ana-Maunåen: Anas man Måns fick namn efter hustrun, därför
att hon en tid innan giftermålet själv brukat gården, där de
bodde.
Oförklarade namn, till vilka nyckel saknas.
Assigen kallades en bonde i Lunnom (Broby).
Baggen, bonde i Broby-trakten.
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åällingen, torpare i Dönabärga (Järsås).
Dåeda-Jon, torpare i Svenstorp (Järsås).
Farbros-Mau.ns, torpare i Västraby (Emitslöv).
Frågåtten kallades en torpare i Järsåslilla (Knislinge).
Hemmaren, bonde i Emitslöv, var bekant för sin sparsamhet.
Horken, bonde i Järsås, känd såsom varande mycket snål (»om sig»).
Jyden, torpare i Järsås.
Krampen, torpare i Geiabärga (Emitslöv). Sonen, som är soldat
ock heter Lindström, kallas för »Krampa-Lindströmen».
Kröppen, snickare i Getabärga (EmitslöV).
Mainsigen, bonde i Felebärga (Emitslöv).
Mugka-Maunsen, torpare i Svenstorp (Järsås). En urmakare i
Järsås vid namn Rollin, känd som ett original, berättar om
Måns: »Oin gaugg komm dän röe te me, som doi kalla för
Mugka-Maunsen, o ville ha na klokke hyddad, män han va i
Mrkan. 0 når ja tittade i klokkena, sad da na lus i
klokkan, o når ja toe lusen au klokkena, bejynte klokkau
o gau. 0 dai to ja me bara, en tollfellig för».
Näbba-Hansen ock hans son Näbba-Pärn (Glimåkra).
Peken kallades en träskomakare i Emitslöv, känd som en lugn
person, vilken aldrig förhastad c sig. En gång då eldsvåda
utbrutit i ett i närheten varande torp, kom en ock budade
om branden. Då sade Peken: »Ja ska koga om n gryda
potadis o äda föst, sin ska ja komma!» — ett yttrande som
efter honom blivit ett ordstäv.
Pigebakken kallades en bekant taktäckare vid Harabärga (Järsås).
Pisken, bonde i Ö. Olinge (Knislinge).
Purken, bonde i V. Olinge (Gryt).
Pyramiden kallades en gubbe i Sävlacka (Emitslöv), som brukade
tillvärka träskedar o. d.
Pysen kallades en bonde i Västraby (Emitslöv).
Semrigen, bonde i Bivaröd (Knislinge).
Skuggen, skomakare i Njura (Broby).
Stussaren kallades en torpare i närheten av Glimåkra.
Si/k-sömn kallas en torpare i Ousby, känd vida omkring för
sin pratsamhet ock sitt goda lynne.
Sykrogen kallades en torpare i Emitslöv.
Sömmaren, torpare i Järsås.
Personnamn.
4
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Vellbakken kallades en torpare i Felebärga (Emitslöv). Han var

känd för en smula skrytsamhet. En gång då han skulle gå
till kyrkan, kom han in till sin husbonde i•Felebärga. »Ska
da vara en syb, innan du traskar i väj?» — »Anäj, takk!
Om ja rätt ska tala om-et, to ja me oitt par, innan ja
jekk frå hemmed.» — »Ja, dau kann da va nokk», inföll
bonden ock satte flaskan åter i hörnskåpet. Den andre
blickade långt efter densamma, förargande sig över sin
skrytsamhet, som denna gång lurat honom.
Vinter-Jössen, torpare i Friggatofta (Brok).
Alle-Svärmen, en gubbe i Västraby (Emitslöv).
Åstrigen, bonde i Knislinge.
Äggia-Larsen kallades en bonde i Lillaskog (Emitslöv).

10. Gamla soldat- ock ryttarenamn.
Bordätt
Broberg
Brodd
Bång
Ek
Eld
Flod
Frid
Fröjd
Glans
Gran

Greko
Hall
Hellvig
Hjälm
Klang
Klarin
Kleber
Klen
Krans1
Kron
Kvist

Käck
Lans
Lill
Lind
Lustig
Nöjder
Orädd
Pang
Pryts 2
Rapp
Rogge

Schuls
Skog
Sköldt
Spjut
Sten
Storm
Strand
Ståhl,

Den Krans, varom vi här tala, var skomakare bredvid soldatyrket ock bodde vid Olastorp, Broby. Gårdens ägare, f. nämdemannen
Jöns Nilsson, antände själv denna. Krans häktades ock satt en längre
tid på rannsakning i Kristianstad. Under denna tid skrev han- om sin
oskuld en längre visa, som mycket sjungits i bygden. Slutligen uppdagades gärningsmannen, som fick 10 års straffarbete.
Pryts är känd vida omkring för sina kraftiga svar ock sitt
supiga leverne. En gång hade ett par bönder i Järsås 'skrivit på som
borgen å ett sparbankslån, som Pryts sedan icke brydde sig vidare om:
De finge hemsökelse från länsmannen, en av bönderna gick upp till Pryts
ock frågade honom.: »Varför sätter du inte om sparbankslånet?» — »Va:
ska ja då mä borgen?» blev svaret, ock därmed fick bonden låta sig nöja.
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Soldathustrurna benämndes i allmänhet efter männen, exem
pelvis Stenskan, Kleberskan, Nöjderskan o. s. v. Sällan förekom, att man sade mor Sten, mor Kleber o. s. V.

Skällsord.
3län:
agkestokk
basse
brall
buse
bydig
bäilhunn
åabb
drull
drummel
druskel

drönt
dröss
flabb
flage'
föredenfis
hednig
hunn
kabb
krabat
paddehas

palt
pys
pärsejärnspalt
rakkare
rägel
slabb
slarvstätt
slusk
slöede
snoffel

stödeklöv
stölle
Sask
Satte
tokke
tosk
tosig
tragg
tölp
tölpendal.

Kvinnor:
abäke
aleka
arjabretta
as
belajde
falskablakka
flansa
habra
hamsebytta
höna

kabba
kaesetrajj
kakkel
k öna
ladäkka
libefår
loiaboina
loialusse
marr
mögso

näbba
näbbjädda
paltasara
pladra
pytta
ragatta
rejister
skrälle
sladra
slamsa

slobba
SG)

solkåt
sytta
Sitsara
tosa •
tröll
ugla
vessla
viba.
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Personer.
Dansken
kallades en torpare under Kviinge prästgård. Han hade varit
några år i Danmark, därav namnet. En gång då han var på
dagsvärke i prästgården, hade hushållerskan där, som- hette
Johanna, lagat till äggröra, en rätt av ägg, mjöl ock mjölk.
Dansken var före in ock rusade genast på anrättningen, öste
upp på en tallrik, slog mjölk på, utropande med förtjusning:
»God gröt, Johanna! God gröt!»
Dansken hade en hustru, som hette Bengta. En gång, då
hon var' med barn, kände hon förlossningen närma sig. »Spring
genast efter barnmorskan!» skrek hon åt mannen, som just satt
sig till middagsbordet. »Jag vill äta mig mätt först», svarade
denne. »Spring genast!» bad hon fortfarande. »Tig, Bengta,
tig! Det går inte så lätt att få pågar!» envisades han. Detta
blev sedan ett allmänt ordstäv, som ofta upprepas.
En gång efter ett höstagille, där dansken tagit sig väl
mycket till bästa av den svenska nektarn, blev han liggande
ute å vägen i mörker ock rägn. Där hittade hans gumma
honom. Till att börja med såg hon inte, Vem det var, utan
sprang åter till gillesgården ock fick tag i en lykta. När hon
kom igän, reste dansken sig på knä ock utropade: »Va ränner
du ätte, din köna? Kann du inte gå hemm o lägga de? Ja ska
nokk komma, så fort ja vinner!»
Lantbr. Nils Cato, Nymölla.

Kroppen
kallas en torpare i Vanås-trakten, ett stort original. Varje vinter
använder han tiden till att göra kvastar, som han på efterhösten
reser omkring att sälja. Därvid går han till väga på så sätt,
att han spänner sin enda ko för en kärra, lägger ena ändan av
oket ovanpå hännes hals ock den andra över sina axlar, ock så
jälpas de bägge åt att draga kärran. Så ha de gjort i många
härrans år, ock så göra de än i denna dag. Så en gång, då
han måst göra ombyte av ko, måste han samtidigt ut på en
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affärsresa åt Önnestadshållet. Under en rast där slet emellertid
den nya kon sig lös ock sprang åt skogen. »Kroppen» fick själv
draga hem med sin kärra, "sedan han till kväll sökt hänne.
»Var har du kon?» frågade man honom under hemvägen. »ja,
hon ä sprunen frå me, män hoppas ja, hon kommer väl ätter.
Hon har gått väjen förr. Annars får ja lysa ätter hänne i
eörkan», var det lugna svar man fick, ock han fortsatte lugnt
ock sävligt åter emot hemmet.
I sin ungdom tjänade han å Sinclairsholms gård, där man
drev många fuffens med honom. Sålunda skulle han en gång
bada i den förbiflytande Alma-ån, någon av drängarna passade
då på att stjäla kläderna från honom. I naket tillstånd fick
han nu till folks stora åtlöje vandra fram till gården, där han
för ladufogden beklagade sig. Denne lät honom först ock främst
få kläder, ock lovade honom så upprättelse. Han följde sedan
med honom upp till drängarna, som han misstänkte hade gömt
kläderna, de fingo söka upp dem ock ge »Kroppen» dessutom
50 öre vardera i skadestånd.
Ladufogden, Långaröd.

Krubossen
benämndes en torpare i närheten av Bivaröd. Han var snickare
ock känd för sin lätthet att prata om historier ock »skarva» till,
även då han berättade om värkliga händelser. En granne, som
bodde intill, kallades för Syrak. Om dessa båda berättades
många historier. Vi låta Krubossen här få ordet:
»I går så var jag hos Syrak för att jälpa honom slakta sin
gris, som var ganska kvistigt. Han sprang nämligen ifrån oss
ock gömde sig i en träsko, som stod vid dörren. Efter åtskilligt
besvär lyckades vi ändå pela ut honom, få honom åter fast ock
ta död på honom. Det var så mycket blod i honom, så att i dag
har Syrak tio man, som ingenting annat göra än kärra palt, som
stackas liksom torven å, Odersbärga mossar. Ock å höskullen
fyllde han sju spänne med to, så det var en farlig julagris,
Sy rak s.»
En annan gång skulle Krubossen ock Syrak dra fingerkrok. De kröpo upp å taket hos den senare ock drogo på
varsin sida om takåsen. Nu lyckades det emellertid inte bättre,
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än att taket, som var av halm, gick 'sönder, så att bägge -kämparna dråsade ner på vinden, allt något som Krubossen säkerligen beräknat, innan han föreslog spektaklet. Ock så fick
,Syrak ta itu med att laga sitt tak, medan det blev, oavgjort,
vilken av dem som avgått med segern. ,
TAntbr. Sv. Nilsson, Einitslöv.

Lassa-Måns
hette en torpare inte så synnerligen långt från Hästveda; om
vilken många historier berättas.
Hans far, hemma i Troedstorp (Ignabärga församling), hade
en gång varit mycket förmögen, men blivit ruinerad under
början av 1800-talet, så att Måns ,tidigt tick ut att tjäna. bet
var under skjutshållens tid, ock Måns fick plats hos en bonde i
fädernebyn som skjutspojke. En gäng då bonden i fråga ock
hans övriga folk voro sysselsatta med slåtterarbete, sade han
vid frukosten till Måns, att han skulle hålla sig tillreds, emedan
det var den dag som de hade sin skjutstur. Sedan bonden gått,
spände Måns för hästarna, lade foder framför dem ock satte sig
själv upp i åkdonet. »Varför sitter du där?» frågade bonden,
när han om middagen kom hem. »Jag sitter tillreds», svarade
Måns, ock satt fortfarande kvar.
I Måns' lön hade även det ackordet ingått, att husbonden
skulle ha hälften av de drickspängar, som erhöllos. Så en dag
när Måns korn hem efter att ha skjutsat till Kristianstad, gjorde
han inte min .av -att nämna något om drickspängarna. »Fick du
inte några drickspängar i dag, Måns?» frågade bonden. »Jo,-det
fick jag», svarade denne ock gav bonden en bastant örfil, »men de
voro av denna sorten. Ock här är hälften.» Bonden blev till att
börja med arg, men skrattade sedan rätt järtligt åt kvickheten.
Så tog han anställning vid Skånska .husarregementet ock
fick nummer i Gulastorps by. Länge tjänade han dock icke,
förrän han fick för sig att rymma. Därvid lyckades det ej
bättre, än att han blev fasttagen ock ådömdes prygel. »Slå ni
pojkar», sade han till husarerna under exekutionen, »för det är
Gulastorps rock ni bankar!»
Sedan han fått avsked, tjänade han som dräng i Stoby
prästgård. En dag sade prosten till honom, att han skulle
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»springa upp i hagen efter hästarna». Ock Måns sprang efter
dem där uppe den ena timman efter den andra. Prosten måste
slutligen sända sin piga upp för att säga till honom att komma
hem, emedan det snart var tid börja gudstjänsten i annexförsamlingen Sandby. »Prosten har sagt, att jag skall springa efter
hästarna», upplyste han emellertid, ock det var med möda pigan
lyckades övertala honom att följa med hem.
Så blev han torpare i Balingslöv. Ock här 'ställde han till
många puts. Så höll han vad med ett par »av byns bönder, att
de inte skulle lyckas köra förbi honom till julottan. Måns
spände sin gris för en kärra, som han utstyrde med allehanda
glitter. Så lagade han, .att han fick så stort försprång som till
»Arkelstorps gata», där inväntade han bönderna. Vägen var
mycket smal här med stengärdesgårdar vid båda sidor. Man
försökte visserligen köra förbi, men hästarna skyggade gång
efter annan, ock Måns var fortfarande den som hade försprånget.
Följaktligen vann han också vadet.
En annan gång lånade han surdegen av alla bondgummorna
i Balingslövs by, så att de fingo frän annat håll förse sig med
sådan. Var man . kom ock frågade, hade Måns varit ock lånt
den. En gång lånade han också alla byns pannjärn, blandade
dem samman ock bad så gummorna komma ock kännas var
ock en sitt. Men detta blev ett synnerligen svårt arbete, så
sammanblandade som de voro. Var ock en sökte naturligtvis
också få tag i det, som var bäst.
Hans skämtsamhet höll i under det längsta. De senare åren
av sitt liv tillbragte han å fattighuset i Stoby. När han insjuknat i sin sista sjukdom, kom en dag prosten Jönsson för
att se, om honom, emedan han fått spörja, att han var dålig.
När prosten kom, hörde han, att Måns låg ock sjöng på glada
visor. »Inte är det lämpligt för dig, Måns, att tänka på sådana
struntsaker nu, sedan du blivit så gammal ock skral», sade
prosten. »Ja, se vördig prosten, jag kan inte låta bli att höra
om de gamla glada visorna från min barndom ännu en gång,
innan jag dör», blev svaret. Ock det var sannerligen hög tid
detta för Måns, för ett par dagar därefter lemnade han för alltid
de jordiska bekymren.
»

Ladufogde Fr.. Andersson, Långaröd.
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Lass e-Majj a
hette egentligen Lars Pärsson ock var torpare i Kviinge. Hustrun
hans hette Maja, ock så fick Lars namn efter hänne också.
En gång voro både Lars ock Maja på arbete hos deras husbonde. Vid kvällsvarden serverades både sill ock fläsk. »Maja»,
sade Lars till gamman, »tag du fläsk till gröten, för sill det
har vi hemma.»
En gång var han på höstdagsvä,rke å Kviinge Hovgård.
När det led framemot middagen, beklagade han sig för bonden, •
att arbetet var styvt. Det hade det resultatet med sig, att han
fick ett par supar, varefter han åter högg tag i lien. Strax
efter middagen beklagade han sig emellertid på nytt, men
bonden låtsade sig ingenting förstå. Om en stund ropade Lars:
»Nu går jag hem, karlar, för skall jag arbeta hela dagen, förlorar jag två daglöner.» Bonden låtsade sig emellertid ingenting höra. Ock Lars stannade kvar.
N. Cato.

Lsavnen.
I dagligt tal kallades han så, annars var hans värkliga namn
J. 0. Lovén, ock han hade under yngre dagar idkat en ganska
omfattande handel i Ousby. Han Var mycket religiös; för övrigt
mycket originell, så att många äro de historier om honom, som
ännu fortleva.
Varje dag läste han under flera timmar bibeln, varför han
också under äldre dagar kunde denna så gott som utantill.
Prästerna kunde han inte mycket med, ock kunde han göra dem
någon förtret, gjorde han det. En dag hade han sagt till en
granne, att han skulle ställa till kyrkobuller i Ousby kyrka.
Det gjorde han också under julottan på så sätt, att han tog tre
av sina pojkar med sig. Alla tre hade träskor på fötterna, ock
alla fyra gingo fram i den bänk, som var närmast predikstolen.
När nu prästen börjat sin predikan ock det lidit några minuter,
sade Lovén: »Nu får I gå ud, pågar!» Ock pojkarna gingo,
slamrande så mycket med träskorna, som de förmådde. När de
så kommit in igän, sade Lovén åter till dem att gå ut. Ock de
gingo. Så pågick det flera gånger under gudstjänsten, ock Lovén
hade infriat vad han sagt.
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De kungliga personerna brukade Lova allt som oftast uppvakta, ock det lönade sig inte, att slottsbetjäningen sökte förhindra honom. »Jag är mera bekant med kungen än ni», kunde
Lova säga, ock alltid fick han i detta hänseende sin vilja
igenom. Såväl i Stockholm som under somrarna å Sofiero brukade han ofta besöka de kungliga. Men det var inte bara personligen han uppvaktade dem, utan också genom långa. brev.
Han skrev icke allenast till konungen, utan också till framstående biskopar ock präster om vad som låg honom på järtat.
Vanligtvis fick han sina skrivelser till konungen återsända, ock
då visade alltid Lovén med stolthet den från kammarhärren med
dessa följande skrivelsen. Konungen hade allvarsamt tagit hans
råd ock förmaningar i beaktande, påstod han.
På sin hustrus grav planterade han en vinbärsbuske. När
denna blivit så stor, att den bar bär, brukade han dagligen gå
ock äta av dessa, på detta sätt kom han i dagligt umgänge
med hänne även efter döden, menade han. Sin likkista förfärdigade han flera år, innan han dog, ock otaliga gånger var
det han under nätterna sov i den. Det gick förträffligt att sova
i likkistan, påstod han, ock han trodde ävenledes, att den efter
hans död skulle bli utmärkt.
Lovaen var mycket jälpsam av sig, ock många voro de
som han jälpte upp bland släktingar ock vänner, så långt hans
tillgångar räckte.
Under de senare åren använde han sin tid huvudsakligen
till att författa långa avhandlingar, mäst av religiöst innehåll.
Dessa sände han sedan till en hel mängd framstående personer
inom landet.
Lova väckte alltid uppmärksamhet på grund av sin å
landsbygden något egendomliga klädsel. Nästan alltid gick han
svartklädd ock i hög hatt. Hattens färg hade ursprungligen
varit svart, men slutligen började den skifta i grönt.
Lova, var ett godmodigt original, som, när han till sist
dog av slaganfall å ett kontor i Ousby, sörjdes av många.
P

,

Allmän ber.

Lusse-Svann
var ett stort original, om vilken mångt ock mycket berättas.
Han hade vid varje tingssammanträde i Broby en mängd mål
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före till behandling, de flästa om struntsaker. En gång hade
han t. ex. stämt en person, för det . han ej uträttat ett bud åt
honom, för vilket han betalt — 50 öre, o. s. v. Han var mycket
slagfärdig. Under ett måls handläggning utbrast dommaren
skarpt: »Tig, karl, annars bötfäller jag dig på 50 kronor». Sven
svarade helt lugnt . på sitt breda göingemål halvhögt: »Vad skulle
det väl göra mig med 50 kronor!» Eller som han en annan
gång svarade, då han efter en skarp tillrättavisning blev frågad,
vad han ytterligare hade att anföra.: »Ja, de ved ja då inte.
Harashövdigen skrämde me så faselet, så ja glömde öllt ihob.»
En annan gäng sade han: »HärashövdiBen ska int va så strägger!
Da står visst i lajen, öd om n härashövdib) osså ska va fekkleger»
o. 5. V.

»lAsse-Svän», vars rätta namn var Sven Andersson, var vid
sin för ett par år sedan inträffade död ägare till 13 hemman
inom häradets olika delar. De flästa av dessa lågo. så gott som
i träde, men befanns han det oaktat vara mycket förmögen.
Norre-Bäint.
Om honom berättas, att han en gång skjutit en räv, som
han sålde till en härre i Broby. Denne var mycket korttänkt,
han betalade räven med 8 kr.; »men», sade han, »hur skall jag
nu få skinnet av honom?» — »k», svarade Bängt, »det är en lätt
sak. Får jag skinnet, skall jag flå av det?» — »Ja, gärna det.»
Ock Bängt flådde räven ock återlemnade den till den ifrågavarande härren, varefter han lugn ock belåten gick sin väg.
Den förre tog djurkroppen ock gick in till hustrun sin. »Fredrika»,
sade han, »här är en god stek till middag.» — »Rådjur»? frågade
hon. »Nej, räv», blev svaret. Den skrapa, mannen nu fick, behöva vi ej omnämna, men historien förmäler icke, att han köpte
flera rävar av Norre-Bängt.
Pige-Olan
var känd vida omkring som en stor muntergök. Han skulle
omsider till att gifta sig. »Vad skall vi göra du, Ola, sedan vi
blivit gifta?» frågade fästmön den gång, då de skulle gå -till
.prästen för att begära lysning.. »Det vet jag inte», blev svaret
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?om ingenting annat, så lä .vi gå omkring ock sinka lerkärl.»
En gång åkte Pige-Olan ock en skräddare en hel dag utför en
höränna, tils de slitit upp byxorna i ryggslutet; sedan knötö de
samman skjortslamsorna ock ging° fram till prästen ock begärde,
han skulle viga dem, enär de ej kunde åtskiljas. Prästen, som
kände till deras galghumor, skrattade ock gick åter in till sitt.
Skarpen
kallades en torpare, soni för några år sedan bodde i Västerslöv
(Kviinge). Han var känd vida omkring för sina egendomliga
uttryck, av _ vilka många ha blivit bevarade. Vi anföra åtskilliga här.
En gång sade han- till en bonde i .Kviinge: »Ja har vatt
ve Västerslöv i da, o där binna doi bä drar o gräbbor ve
Citte-Tua järe, o somlia å gubbarna rnä.» Han. menade, att
både drängar, pigor ock gubbar bundo säd vid gärdesgården
i fråga.
En gång då han gick förbi drängarna under deras arbete,
sade han: »Det spörjs inte annat än olycka på olycka. De sa
i handelsboden i dag, att en körka ramlat oppföre.»
Vid ett annat tillfälle, då hans potatis tätt frost i källaren,
sade han: »Te nästa aur ska ja ha mina jorpäror, om ja lever, o
har hälsan, i en pjykk [hög] i hajen.»
En gång sade han till en. Kviingebonde: »Dai ha sports, öd
om n kar ha blit beden au om n orm fran Kviige äggar.»
,Han sade en gång om sina glasögon: »Dai ä faselet bra
iven dässe, för jenom däm .kann ja si Knisslige ,fere [fure] ännu
in •i min stua.»
, Vid hemkomsten från kyrkan en söndag tillfrågades han
av en granne om nyheter: »Nää», svarade Skarpen, »iggentigg
annat justes da pau,: än öd Spågga Ii skolle grävas noir pau Gryts
prädikestol.»
En gång på gamla dagar kom .han till kommunalnämden
i Kviinge, då denna hade sammanträde. »Ja har», sa han, »fött
Hanna [hustrun] läge nokk, så att nu tykker . ja, ni kunnen
jälpa me lide.» Hon var nämligen vid tillfället, sängliggande.
»Då komma vi ock göra bouppteckning hos er först», upplyste
ordföranden„ »130förteinig»? -.frågade Skarpen. : »Ja då kunnen
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i seda, där ni ä.» Ock därmed gick han utan understödet.
Under hemvägen råkade han kyrkoväktaren ock frågade denne:
»Dt Mattes, om vår Härre vill jöra så väl o ta gamlan, äst
du väl snäll o tigger för hänne?» Ock »vår Bitne» tog hä,nne,
ock Mattes ringde. Ett par dagar därefter kom Skarpen: »Ja,
så nu har ja då äntlien sett Minen på min Hanna», sa han.
Det blev sedan ett allmänt ordstäv.
En dag berättade han: »Ja har vatt i Kviige by i da o
hulpit te ma slajt, ja fikk huvu o fötter au eitte-Tua-Nisse o
bagdelen au Osttrykkare-Annersen».
På gamla dagar när han kände slutet nalkas, sade han till
förvaltare Åkesson å Västerslövsgården: »Förvaltaren, som alltid
varit duktig ock snäll vid mig, kan väl lova, att då jag blir död,
sätta mig i tidningen?» Han lovade. det, ock så var gamle
Skarpen nöjd.
•
N. Cato.

Smällen
kallades en torpare, som bodde i Röinge skog. Han hade en
gång fästat sig hos två personer som dräng. Han beslöt emellertid gå till den ene först. Denne befallde honom en dag att
plöja med oxarna. »Smällen» lade sig å renen ock gjorde ingenting. »Kör bättre, Måns!» sade husbonden. Så tröttkörde han
oxarna. • En annan gång skulle han hugga ved. Gång efter
annan högg han yxan i stenarna. »Du hugger ju i sten!» sade
bonden. »Jag ser icke till några stenar», svarade Måns. Ock
så tog husbonden yxan ifrån honom. En dag, då man var
sysselsatt med, brunnsgrävning, var husbonden ock en av de
övriga drängarna nere i brunnen, då husmodern kom med »merafton» — det är ett mål som ätes mellan middag ock kväll. Maten
skulle hissas ner i brunnen till dem; men hur det var, stod
Måns där ock fumlade utan att bli redo att släppa ned spannen,
som den var i. »Släpp efter!» skrek bonden. Ock Måns släppte,
spannen slog de i brunnen varande, så att de höllo på att mista
sansen. Först då fick Måns sitt avsked. Ock så gick han till
den husbonde, som han sist städjat sig hos.
En gång på äldre dagar bevistade Smällen ett husförhör
i Stoby. Dåvarande pastor C. G. Witt, sedermera kyrkoherde i
Ifö, som förrättade husförhöret, gav honom följande 'fråga:
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»Vart skall du taga vägen, Måns, en gång då det är slut?»
»Raka vägen mot ,Gulastorp», blev det svar som 'ögonblick.
ligen följde.
Ladufogde», Långaröd.

Stubba-Pärn,
en bonde i Stubbar') av Färlövs församling, som levde under
medlet av, 1800-talet, var känd vida omkring för sina kvicka
infall, av vilka vi här skola anföra åtskilliga.
En gång hade han fått sig en dräng, som var mycket enfaldig. Så finnes det en åker å Stubbarps ägor; som är mycket
brant åt det håll, som lutar ned mot Hälgeån. Drängen hade
blivit befalld att ärja å denna åker. Efter en stund kom han
springande hem ock beklagade sig för Pär, att hästarna inte
orkade med årdert uppför backen. »Hur skall jag nu göra?»
frågade drängen. »Du har naturligtvis ingenting annat göra än
bära årdert uppför backen ock så köra nerför den», upplyste
honom Pär. Ock därvid blev det. .Drängen gick där under
hela förmiddagen ock stretade på tils middagen, då upplyste
husbonden honom om att hästarna nog orkade draga redskapet
uppför backen så väl som nedför den.
En annan gång hade ett tattarfölje slagit sig ner i en av
Pärs höstackar nere vid ån. För att bli kvitt den ohyra, varmed de voro behäftade, hade de klätt sig nakna. Pär passade
nu på i skymningen ock gick ner på ängen ock antände höstacken, utan att tattarna sågo någon. Dessa vaknade vid det
att elden rasade runt omkring dem. Alla deras kläder brunn°
Upp. Mitt, om natten kommo de därför, iklädda sin paradisdräkt, upp till Stubbarps gård ock bultade på. Pär kom ut ock
frågade, vad de hade där att göra, ock lovade dem stryk för
det de bränt hans höstack. De bådo honom emellertid på det
bevekligaste. om överseende ock bådo honom, att han måtte ge
dem några klädesplagg, varmed de kunde skyla sig. Efter åtskilligt parlarnenterande ock sedan de högtidligen lovat att aldrig
mera komma till Stubbarp, sökte han upp kläder åt dem. De
drogo så sina färde ock kommo aldrig mera dit.
Det fanns i Hanaskog en soldat, som var mycket begiven
på starka drycker. Han var även arbetare vid krutbruket i
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Torsebro, varför han ofta brukade ha en genväg genom Stubbarps
gård. Skrikande ock skrålande drog han fram under de kvällar,
då han fått sin avlöning. Krog fanns nämligen i Torsebro, där
öl ock brännvin kunde erhållas. Stubba-Pärn beslöt därför att
bota honom för fyllerigalenskaperna. Han övertalade en av
drängarna att vara sig bejälplig. • Bäggedera iklädde sig nu
var sin långa skjorta, lade sig bakom en gärdesgård, där de
visste soldaten skulle komma fram. Ock han kom -fram. Då,
på en gång, reste sig • Stubba-Pärn ock hans dräng, under skrik
ock skrän. Soldaten., som nyss förut varit så manhaftig ock
sjungit glada visor, tystnade helt plötsligt ock började i stället
läsa sitt Fadet vår. Högt ock kraftigt läste han upp bönen
ock skyndade därefter åstad mot hemmet, troende att det var
själva Hin som han råkat ut för. Från den dagen blev han en
bättre människa.
Många andra historier finnas om Stubba-Pärn.
Delvis allm., delvis berättat av nämdem. Sv. Piirsson i Emitslöv (född i Djiirlöv)..

Svarte pågen
kallades en tattare, som under 1800-talets början brukade hemsöka Göingebygden ock även någonstädes där hade sin bostad
(om han ens hade någon sådan). Han hade särskilt till vana
att hemsöka gårdarna, när han visste, att männen voro ute på
arbete. Ock då brukade han med fällkniven i hand ock under
utkastande av de grövsta hotelser tvinga sig till vad han ville
ha. Emellertid beslöt() några bönder i närheten av Bjärlöv en
gång att bota honom rör detta. De togo fast honom en gång;
då han varit inne i en gård ock hotat fruntimren, ock ledde
honom upp till ån ovanför Torsebro krutbruk. Där bundo de
ett rep om livet på honom, delade sig sedan så, att två av
männen gingo över till andra sidan av ån. Så drogo de »Svarte
pågen» mot strömmen, så länge de trodde att han tålde vid detta.
Sen släpade de honom i land, där han på sina knän fick lova:
att aldrig mera söka skrämma fruntimmer med kniv. Ock detta
gjorde han inte häller, åtminstones i den orten.
Niimderti. Sv. Pärsson.
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Sävlakke-Mattes
kallades en frispråkig bonde i Sävlaeka. Han levde vid medlet
av 1800-talet. Samtidigt med honom var kyrkoherde Hartelins präst i Broby ock Emitslövs församlingar. Mellan Mattes
ock kyrkoherden ägde en gång ett livligt meningsutbyte rum
å en stämma i Emitslöv. Saken rörde sig om kvicktionden,
ock prästen beskyllde bonden för att inte under flera år ha
levererat tionde av lam. Mattes blev förargad över denna beskyllning ock utbrast: »Då är prästen värre än räven, för under
de år jag inga lam har, tänker han inte på några.» Mattes
fick medhåll av de andra bönderna, ock prästen gick i förtreten.
Om Hartelins ock en bonde i Västraby berättas en annan
pafasa om tionde. Bonden i fråga hade anmodat kyrkoherden
att under färden till kyrkan ta in ock döpa hans nyfödde gosse.
Han gjorde så, ock blev trakterad av bondens hustru på övligt
sätt. När han skulle fortsätta sin resa, kom -emellertid bonden
utspringande med barnet på armen ock ropade åt prästen: »Här
är tionden, kyrkoherden!» — »Vad menar ni med det?» frågade
han. »Jo, kyrkoherden skall ju ha tionde av allt annat här i
gården. Nu är detta min tionde gosse, tag nu den också ock
fostra honom, så gott ni' kan.» Kyrkoherden befallde skjutspojken att köra vidare, skrattande inom sig själv åt bondens
kvickhet.
Saffenbärj
kallades han i (lagligt tal av folket i sin ort. Men annars var
hans rätta namn August Scharffenberg, ock han var under slutet
av 1800-talet kantor ock organist inom Broby ock Emitslövs
församlingar. Han var en vänsäll ock avhållen man, känd för
sin stora kroppsstyrka ock sina kvicka infall. Många historier
föreligga om honom i detta hänseende. En bland dessa är
följande.
Det var synnerligen gott om luffare i Broby en tid, ock
man använde olika medel för att få dem därifrån, men utan
resultat. Då sade S. en dag till sin gode vän ock bror, länsman H., att han skulle taga sig saken an. Ett par gånger om
dagen gick han därför en rond utanför gästgivaregården. Så
snart han fick sikte på någon misstänkt individ, gick han fram
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till honom, tog honom om halsen ock sade i förtrolig ton: »Min
käre vän, har du pängar till en sup i dag?» — »Nej», skrek
denne förtviflat, för S. hade ställt sig med hela sin väldiga
kroppshydda på stackarens tår. »Där har du till en, då!» fortsatte Scharffenberg, »men lova mig att aldrig mera komma till
Broby.» Ock så trampade han till ännu ytterligare. Jämrande
sig gick naturligtvis den stackars luffaren in ock tog den sup,
vartill han av S. fått pängar, men troligtvis aktade han sig för
att komma till Broby i brådrasket, varnande sina kamrater för
den »tunge» klockaren där. Det var också en tid därefter som
luffarne i Broby voro ganska tunnsådda.
En gång frågade honom en bonde, med vilken han sammanträffade å Broby gästgivaregård, om han visste, att K. från V.
var i byn. »Det vet jag inte», svarade Scharffenberg, »men gå
ner på torget: ser du där två personer stå ock samtala, medan
en tredje står som åhörare bakom dem, med en droppe under
näsan, då är det K. från V.»
Hans musikaliska begåvning var icke särdeles stor, åtminstone icke på orgel. Ibland höll han melodien, så man
kunde förstå, vilken psalm det var han spelade, ibland icke. En
söndag, då han spelat mer än vanligt illa, sade han åt kyrkoväktaren, som även var orgeltrampare: »Det var tusan vad du
trampade dåligt i dag, Nils Tuvesson!» Allmänheten, som
åhörde det, förstod emellertid nog, vems felet till den dåliga
musiken var.
En annan gång kunde han efter psalmens slut utbrista på
sitt lugna ock drastiska sätt: »Det var en djävul till att gå trögt!»
S., som var en studerad man, hade i sin ungdom varit bas
i den Lindbladska sångkören. Nu är han, sedan ett tiotal av
år, död.
Vinsäll
kallades en torpare i Påarp (Järsås församling), som levde under
början ock medlet av 1800-talet. Hans egentliga namn var
Vintzell, ock hans största märkvärdighet bestod däri, att han
ansågs vara »klok». Han anlitades därför ganska ofta vid förefallande behov, mera då man trodde sig själv, eller vad man
ägde, vara förhäxad än vid förekommande sjukdomsfall. Många
historier berättas ännu i dessa bygder om denne Vintzell. Han
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hade till att börja med varit båtsman ock en gång som främling
kommit till Påarp ock bosatt sig.
En annan torpare i samma bygd kunde icke få smör av
sin grädde, trots flera timmars arbete med kärning. Han trodde
därför, att mjölken av någon illasinnad blivit »förgjord», tog
kärlet ock mjölken med sig ock gick till Vintzell. Denne tog,
efter en stunds undersökning, upp sin kniv ock skar en skåra
i mjölkfatet. En röd rand syntes genast i mjölken, som om det
varit blod. Ock så djupt som han skar, så djupt sår fick den,
som åstadkommit förhäxningen.
Ett par yngre kvinnor från Kristianstadstrakten besökte en
gång Vintzell. Det var på vintern, ock de stannade natten
över hos den kloke. I den öppna spisen brann långvedsbrasan
hela aftonen. Men bäst som de sutto, fingo de till sin förskräckelse se en gast komma flygande ut ur spisen, Han hade
formen av en stor hösäck, ock han flög ut genom fönstret, utan
att detta tog någon skada. De båda kvinnorna sovo emellertid
icke mycket den natten. Därtill voro de alltför uppskrämda.
Ock aldrig vågade de mera besöka Vintzell.
Under de senare åren av sitt liv gjorde han sig känd för
ett mindre ärligt sinnelag; höll ofta med de tjuvband, som under
1830- ock 1840-talen grasserade i dessa trakter. En gång då
han varit med dessa i en gärd, där inbrottsstöld förövats, glömde
han sin käpp, å vars silverkuapp lästes hans namn. Han blev
stämd inför rätta, ock dommaren frågade honom, i det han överlemnade käppen, om den var hans. »Ja, för all del», svarade
Vintzell, »är det visst det. Jag har länge varit av med den,
ock har länge undrat, vem som stulit den.» Han tog käppen,
ock man fann ingen sak med honom.
En gång hade man i hans förstuga funnit en säck, innehållande ärter, ock bland dem fanns en hel mängd stulet silver.
Så blev han åter stämd ock kunde naturligtvis icke neka till
de stulna sakerna; men han påstod, att hans förstugudörr stod
öppen både natt ock dag, ock om någon tjuv behagat gömma
stulet gods i hans ärtsäck, kunde han inte jälpa.
Han var även falskmyntare, men man fick inte häller i
detta hänseende någon sak på honom. V. dog i fattiga omständigheter på 1840-talet.
N. J. Ek, Broby.
Personnamn.
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Ålle-Svännen
brukade bota sjukdomar hos såväl människor som djur; trodde
på trolldom. Tandvärk botade han så, att han borrade hål i
ett träd, i detta hål lade han sedan in den bomull, som man haft
vid tänderna. Detta skedde under varjehanda ceremonier. Sedan
skulle patienten bli befriad från tandvärken, ock den skulle få
värken, som kom att fålla trädet. Djur botade han dels genom
rökelse ock dels genom att i trösklarna vid ingången till en
kostall gräva ner »kjuseknudor», som folk kallade det.
Ädel
kallas en torpargubbe i Övarp (Strö församling). Hans son
Erik kom sent en kväll från Danmark, där han under ett par
år vistats på arbete. En yngre son vid namn Jöns, som var
hemma, hade gått till sängs, när Erik kom. Gubben kom ut
till denne ock ropade: »Opp mä de, Jösse! Erik ä hemmkommen,
finer som en härre. Kanu inte aida brö. Du går här hemma
lorteg o räleg, så du kann inte visa de. Stij jenast opp o jälp
te o slaita da feda färed, så han kann få nöed o leva ve!»
Sedan Erik varit hemma någon tid, lockade han Jöns att
följa med över till Danmark. Det var sent på aftonen, när de
kommo till Köpenhamn, ock Jöns, som ej varit borta från
hemmet, blev alldeles perplex över vad han hörde ock såg.
»Nu först är jag som hemma!» sade Erik i övermodig ton ock
fortsatte: »»Känner du dig inte så, Jöns?» — »Ja gör så bydingen
häller», svarade Jöns med gråten i halsen. Med första lägenhet dagen därpå återvände han hem, till fullo belåten med sin
färd, som han aldrig återupprepat.
N. Cato.

Studier i skånsk litteratur rörande
skånskt namnskick
av J. A. LUNDELL.

Skånskt namnskick företer i vissa avseenden betydande olikheter
mot det övriga Sverge. så år särskilt fallet med typerna Karna Pär
Ole, Pär snickare ock Sanna snickares. Den litteratur, jag studerat för att lära känna skånskt namnskick, är till omfånget ej betydande, men torde för en inledande orientering vara tillräcklig. Den
representerar huvudsakligen Rönnebärgs (Wigström), V. Göinge
(Weiland) 'ock Järrestads härader (Wraner), således nordväst, norr
ock sydost. De litteraturalster, som jag studerat, äro visserligen mast
diktvärk, men måste naturligtvis antagas i fråga om en sådan sak
som namnskicket återgiva värkliga förhållanden inom författarnas hemorter. Att korrigera ock komplettera mina iakttagelser tillkommer
närmast skåningarna själva. — Originalens stavning har icke bibehållits.

Använda arbeten:
Bil = Sydskånska teckningar af Cecilia Holmberg f. Bååth. Sth. 1886.
EA. = Samlade berättelser af Ernst Ahlgren (Vict. Bendictsson), utg.
af A. Lundegård. 1—IV. Sth. 1900.
Teck. = Teckningar och toner ur skånska allmogens lif, utg. af Skånska
landsmålsföreningen. Lund 1889.
TSj. = Skånskt folklynne. Af Tröl Sjinssen. Malmö 1889.
Wd Gö. = Göingen. Bygdemål från sydöstra delen af Västra Göinge
härad af P. Weiland. Sth. 1887.
Wm Ka. = Kardegille, av Eva Wigström. Sv. landsm. XIII. 10. Sth.
1894.
Wm Na = Kloka Nanna. En teckning ur verkligheten af Ave [Eva
Wigström]. Sth. 1880.
Wr Går. = Gärafolk och husmän. På Jerrestads härads bygdemål af H. Wraner. Sth. 1885.
Wr Holg. = Holger Skräddares, af H. Wraner. Lund 1885.
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Wr Häg. = Hägringar, af H. WraOr. Sth. 1891.
Wr Munt. = Muntergökar och dummerjönsar, af H. Wranå% Sth. 1898.
Wr Myr. = Arbetsmyror och drönare, af H. Wran6.. Sth. 1905.
Wr Rar. = Raringar och ragator, af H. Wrank.. Sth. 1900.
Wr Si. = Sippor och smörblommor. Af H. Wrankr. Sth. 1903.
Wr Sto. = Storgubbar och stackare, af H Wran&. Sth. 1895.
Wr Stu. = Stuesnack och stätteslams. På Simrishamnstraktens allmogemål af H. Wrank% Sth. 1884.
Wr Sj. = Dä var sjutton! Af H. Wran&-. Sth. 1901.
Wr Ulf. = En ulf i fårakläder och andra skånska folklifsbilder af H.
Wran&. Sth. 1890.
Å. = Åsbomålets ljudlära af G. Billing. Sv. landsm. X. 2. Sth. 1890.

Manliga dopnamn.
Adolf: adol Å.
Albrekt Wr Sj 74.
Alexander Wr Munt 62, Sander
Wr Sto 57, dleks Å sandok Å.
'
Alfred: alfhid, alfhatÅ.
Anders Wr Rar 52, Annors Wd
Gö 91.
Andreas: Andreassons Bengta
Wr Rar 5, ?indias Å.
anttnus tionde barnet Å.
anton Å.
Arvid Wr Sj 1.
Assar: asoh, asohsen Å.
Axel: asel, aksel Å.
August: egus(t), agust Å.

Dagobert: dclgohbah Å.
Daniel: denuel Å.
David: d gnol, davit Å.

Ebbe: cebasen Å.
Edvard: edvaht Å.
Eilert: Jöns Ejlertsson Wr Rar 43.
elof Å.
Emanuel: man,ucel Å.
Emil: iel, onel Å.
Erik: Tyke Eriksson Wm Na 47,
Mårten Ersson Wr Ulf 12, Per
Ersson Rar 37.
Erland Wr Häg 61, Gunnar
Älens Wr Går 11.
Ernst: ghnsen Å.
Bengt: Mårten Bengts Wr Rar 28, Ervast: Ervast Andersson Wr
Munt. 59,
Baint Wd Gö 4, bwnt Å.
Esbern: Lave Esbernsson Wm Ka
Bernhard: bahnhaht Å.
23, Esbern Nillesson Wm Ka 22.
Bertil: Bertel Wr Går 99, Sto 31,
Eskil
Wr Häg 13.
Bertil Wr Ulf 50.
Bodel Frostensson Wr Ulf 75.
Fader: Agda Anders Faders Wr
Bonde: bojasen Å.
Munt 20.
Brodde : bhocle Å, bhodasen Å.

DOPNAMN.

Ferdinand: fansant Å.
Filip: flop Å.
Frans Wr Munt 73.
Frenne Wr Sto 44.
Frosten Wr Ulf 2.

gc_tbibiwl Å.
Germund: juntan, jahman Å.
Gisle Wr Sj 69.
Grubbe: ghobasen Å.
Gudmund: godmen, golmen Å.
Gunnar Wr Går 3, gogah, gunasen
Å.
gustdv Å.
Göran: Jören Wr Går 20, masaföransen, Maföransen Å 191.
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Jöns: Jins Wr Holg 54, Rar 28,
43, Sta 3, Jöns Wm Na 55,
Jens EA II 82, sens Å, Jösse
Wr Sto 62.
Karl: kal Å, Kalle Wr Munt 6.
Klement: Klemmed Wm Ka 78,
klcemesen Å.
Kristen BH 65.
Krister Wr Går 117.
Kristian: betan Å.
Lage: lave o. lavasen Å, Lave
Esbernsson Wm Ka 23.
Lambert: lamban. Å.
Lars Wr Går 22, Rar 51, BH 150,
EA II 86, kas o. lahes Å, Lavs
TSj 72.
Ludvig: Ludde BH 34.

Hans: hons Å.
Hemming Wr Sj 69.
Henrik: lundhek Å.
Herman: hapnan Å.
maktin Å.
Holge Gudmundsson Wm Na 175.
Mattias: maks Å, lille Mattesen
Håkan EA II 80, ett par au
Wd Gö 56, Mass Evssen Teck
Hågenas bekanta Wr Går 69.
31, Hans Massen EA II 21,
Mårten Mattsson Wr Holg 47,
Ibb: Mass Evssen Teck 31
Mårten Mattiasson Wr Myr 3.
Ingeman Wr Rar 45, Sven IngeMikael:
Mickel Wr Munt 73.
mans Wr Ulf 54.
Måns
Wr
Rar 51, TSj 49.
Isak: Petter Isaks Wr Går 115.
Mårten Wr Häg 4, Rar 5, Stu 14,
TSj 72.
Jakob: Jackåpp TSj 58, yikop,
j kop Å.
Niklas: Måns Niklas Wr Går 22.
Jalmar: jalmoh Å.
Jgsper: Jöns Jespersson Wr Ulf Nils Wr Myr 6, nalls nels nespOok Å, Nisse Wr Sj 34.
2 m. fl.
Johan Wr Häg 33, Stu 7, johcin Å.
Ola Wr Ulf 84, Rar 60, 65, Stu 10,
Johannes Wr Munt 73.
EA I 113, ola Å.
Josef: »sop, »sof Å.
Jäppe: Jäppa Wr Myr 6, Wr Ulf Olander Johans Wr Går 111.
Olof Wr Stu 10, o/of Å.
64, hos Jeppes Wr Går 18.
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Orm: Pär Ormasen Teck 90.
Oskar: °skon, Å.
Otto: Wm Na 191, ote Å.
Petter Wm Ka 7, Wr Går 31,
pefon, Å.
Pål: pul, pguel k
Pär BH 24, EA II 65, Wr Rar
29, 37, Stu 7, pcp. Å.
Rasmus Wr Ulf 53, Munt 48,
Rar 42, smus Å.
Reinhold: nenhold Å.
Rickard: h4gath Å.

Tore, »en gammal gubbe i blå
vadmalskappa» EA II 80.
Torsten: tosten Å.
Troed: tAd Å.
Troen Wm Ka 61, thlån Å.
Truls Wr Rar 47, Tröls TSj 46,
tkyls Å.
Tulle: »en mann som hede Tulle,
som hållde te mä Isralis-froan»
Teek 29.
Ture: tuhasen Å.
Tuve: Tuve Täekare Wr Rar 26,
Nils Tuason EA 1127, tvasen
Å, Tue Jakops Wr Går 20.
Tyke: Tyke Eriksson Wm Na 47,
Ola Tygeson EA 1103.

Sasser: Sasser Svens Wr Holg 26.
Sone: sonasen Å.
Sjunne: §one, §onasen Å.
Vilhelm: mor Villas Wm Na 27.
Sten: stam Å.
Stenkil: Erland Stenkils Wr Myr Väste: mestasen Å.
63.
Sven Wr Går 61, svcensa gen. Å. Åbjörn: Frosten Åbjörnsson Wr
Ulf 13.
tobeas Å.
Åke: auge Å, augasen Å.
Tor: Tor Mårtensson Wm Ka Åstrad: Pål Åstradsson Wr Häg
48, Ola Torsson Wr Ulf 75.
106.

Kvinnonamn.
Agda Wr Ulf 36, Ajda Wr Går
111.
Agneta: agneta, ageneta, neta Å.
Albertina Wr Myr 12, Tina G-nöla
Wr Går 69.
Alfrida Wr Sto 45.
Alma Wr Ulf 39.

Amalia: malt Å.
Amanda Wr Häg 27, Rar
manda Å.
Anna TSj 34, EA II 34, Ana
TSj 46, anika Å.
antina = tionde barnet Å.
Augusta: agåsta Å.

DOPNAMN.

Beata Wr Si 28, Biata Wr Går
25, »ta, biXtta Å.
&inta Wr Ulf 6, Rar 5, EA 1126,
bwnta Å.
Botilda) BH 24, böl,
Boel
boel Å.
Bolla Wr Häg 112, Rar 42, Bölla
Wd Gö 14.
Botilda: tilda Å, Botilla Wr Sto 17.
Brita BH 129, Wr Sto 17.
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Helena: Lena BH 113, Eljena
Wr Holg 47.
hulda Å.
Ida Wr Håg 29.
Ingar Wr Häg 136, EA I 127,
Ingjar Wr Går 24, Ingjor TSj
54.
Ingeborg Wr Rar 42, egebos Å.
Ingrid Wr Häg 45, Wr Sj 19,
Wm Ka 78.

Cecilia: Teck 82, Wr Munt 73, Johanna Wr Ulf 2, johane gen.
Sissa Wm Na 137, Wr Rar
Å.
52, Stn 9, Wd Gö 3, sa,
sela, sta, Myt, selya, sela Å. Karin TSj 17, Kajsa Wd Gö 82.
Charlotta: lota Å.
Karna Wr Håg 127, Myr 69,
Stu 3, 14, Wm Ka 77, EA II 65,
katsa Å.
dekoDorotea : Dorta Wr Går 1,
hyla Å.
Karolina:
tea Å.
Kerstin: Kersti BH 25, Wr Si
23, Tjarrsti Teck 62, jptitstt,
Elin Wr Häg 55.
jpastena, jpstena Å, Tjostena,
Elina: lina (<- Karolina?) Å.
Tjostna
Wd Gö 70; döpt till
Elisabet: Lisbet Wr Häg 106,
Kersti,
men
kallades Kitta Tosa
Rar 12, Sto 6, Lisa Wr Si 20.
Wr
Rar
35,
Tjitta Teck 102.
Elna Wr Häg 61, Wm Ka 18, 61,
konkon,clia
Å.
celne Å.
Elsa: Else Wm Na 10, wlse Å. Kristeuza Wr Går 118.
Kristina: Stina ock Stinas halvEmiliå: ~k Å.
vuxna tös (i fattighuset) EA
Eufrosyne: c§ufkesin Å.
II 58, stina Å.
Gertrud Wr Ulf 2, ycjittken Å.
Gunhild: gogel Å.
Gustava: stava Å.
Görel: Gjårrel Hans Måns TSj
55.

lovisa, lovisa Å.
Lucia: Lusse Wm Ka 6.

Maja Lisa Wr Si 20.
Malena Wr Ulf 78, Går 51, Myr
40, Munt 20, EA II 34.
Hanna BH 65, Wr Munt 6, Wd Margreta Wr Myr. 6, Rar 61,
magheta Å.
Gö 19, bana Å.
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Maria: Marja Wm Ka 23, Marri
Wr Går 22, maja, mata, makt
Å.
Marianna (träskomakarens dotter) Wr Myr 11.
Marna BH 111, TSj 57, Wr Häg
130, Myr 6, Går 27, Wm Na
160, EA II 13, manna Å.
Marta: till Martas öra Wr Ulf
47.
Martina Wr Häg 141.
Matilda Wr Sj 37, Tilda Wr Går
73, Rar 45, tada, ttla Å.
Märit Wr Sto 15.
Mätta Teck 62, BH 64, EA I
135, Wr Si 51.

Petronella: petohntla, pahnila Ä,
Pärnilla Wm Ka 7, plynela
Å, Pella Wr Går 61, vela Å,
ntla Å, Pärnillas ungar (i fattighuset) E..ki II 57.
Ragnhild: Rägnel Wm Ka 7.
Sanna Wr Holg 56, Sånnes Lars
TSj 104.
Signe: Sine Stenkjella Wr Går
134, st« Å.
Sofia BH 146, Fia Wr Går 63,
soft, fia Å.

Teolina Wr Munt 61, Lina 64.
Teresia: tehis Å.
Oliva: ole Å.
Tyre Wm Na 48.
otea = åttonde barnet Å.
Töre Wr Går 20, Töres ögonOttilia: otelja, otelaa. Å.
vattenflaska Wr Ulf 29.
Med ensamt dopnamn nämnas drängar ock pigor, 'söner ock
döttrar i huset; dessutom en eller annan gammal arbetare eller
ogift kvinna.

Tillnamn på -son utan förnamn torde icke till dagligt bruk
förekomma bland Skånes allmoge. Jag har i litteraturen blott
antecknat få fall:
Mattesen Wd Gö 56
Månsson skollärare Wr Häg 21
Pettersson lanthandlare Wr Ulf 4 samt
med en bestämning: gamle Pehrson i Hönslösa Wr Rar 59.
Bil ling har från Åsbomålet anfört: augasen, Andersson
(anohsen), Bengtsson (bensen), Ernstsson (ahnsen), Gunnarsson
(gunasen), Klementsson (klemesen), Larsson (krusen), Pärsson
(pahsen), Rickardsson (iagasen), Tnvesson (tuasen), Turesson
(tuhasen), Västesson (vestasen). Jag antager, att dessa namn
icke i vardagslag brukas ensamma om bönder eller arbetare,
utan blott i förbindelse med föregående dopnamn.

TILLNAMN PÅ

-son.
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I förbindelse med föregående dopnamn synas åter -sonnamn vara typiska för bonden. Jag har antecknat :
Ervast Andersson, bonde, Wr Munt 59.
Johan Andersson, bonde, Wr Sj 17.
Mårten Andreassons Bengta Wr Rar 5.
Tyke Erikssons gärd Wm Na 47.
Jöns Ejlertsson, bonde, Wr Rar 43.
Mårten Ersson Wr Ulf 12.
Pär Ersson, rik, girig (bonde), Wr Rar 37.
Lave Esbernsson Wm Ka 23.
riksdagsman Holge Gudmundsson Wm Na 175.
Anders Hansson, gräver diken, EA I 90.
Josef Hansson Wr Holg 7.
sa Pär Hanssen säl Teck 84; byggmästare EA I 122.
rie Mass Evssen i byen = Ibsson? Teck 31.
Jin Sjackopssen = Jöns Jakobsson TSj 104.
Han Sjackobssen, den galne tosingien, TSj 46.
Jöns Jesperson Wr Ulf 2.
Ola Jespersson, bonde, Wr Munt 35.
Pär Jespersson, nämdeman, Wr Holg 5.
Nils Jonsson Wr Sto 35.
Anders Jönsson, åboson, Wr Holg 10.
Jackop Jinssen TSj 104.
Jöns Jönsson, riksdagsman, Wr Myr 21.
Naill-Sjenssen i Revlenge Teck 90.
Tröl Sjinssen TSj 91.
Par Larssen Wr Går 33; Pär Larsson på N:o 7 Timet EA I 126.
Pär Larsson, dräng, Teck 119.
Hans Massen, gammal änkeman, EA II 21.
Mårten Mattsson Wr Holg 47.
hälsa från Nils Massen EA II 66.
Mårten Mattiasson, bondson, Wr Myr 3.
gamle Jöns Månsson Wm Na 195.
Svänn Maunsen Teck 118.
Jöns Mårtenssons hemman TSj 34.
Mårten Mårtensson, bonde, Wr Munt 33.
riksdagsmanssonen Tor Mårtensson Wun Ka 57.
Anders Nilssons gård TSj 1.
patt nallsen Å.
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rusthållaren Anders Olsson Wr Myr 25.
Mäns Olssen, »som ä kommunalordförande», Wr Går 24.
bonden Mårten Olsson, son till Ola Mårtensson, Wm Na 5.
Nils Olsson, bonde, Wr Sj 43; på klinten Wr Sj 46.
gamle Ola 011son Wr Ulf 36.
tjente ja Pär 011sen i Stavrarp Teck 89; Pär Olsson, bonde,
EA II 20.
gamle Sven Olsson, bonde, Wr Ulf 79.
Pär Ormasen i Stavrarp Teck 90.
skräddare Ola Persson, skrev sig senare som skollärare 0. Pehrson Wr Rar 60.
Ola Pärssen, bonde, Wr Går 73; Ola Parsson, huggekarlen, f. d.
rättare, EA 1 138.
»ja valde Petter Päsen» (till riksdagsman) TSj 91.
Sven Pålsson, »mannen själv i gården», BH 60.
nämdemannen Pär Pärsson i Hönslösa Wr Sj 20.
»ja hede Ola Sjwännsen» Teck. 93; åbon Ola Svensson i Kvista
Wm Na 139.
»slogo sten åt rike Ola Torsson» Wr Ulf 75.
Anders Torstensson Wr Holg 47.
nu har Nils Tuason blet änkeman EA 1 127.
Ola Tygeson (bonde) EA I 103.
Åke Tykesson Wm Na 48.
Frosten Åbjörnsson, dräng, Wr Ulf 13.
Hans Åkessons lilla hemman TSj 16.
Nämdemannen PM Åstradsson Wr Häg 106.
Undantagsvis är det m o drens namn som följer sonen:
Esbern Nilleson Wm Ka 22 f., därför att det var modern som
var man i huset.
Liksom annorstädes, t. ex. i Mörehäraderna, betyder sven
ois vanligen Sven Olssons familj, husfolk ock gård; sålunda:
Ingeman Arilds Eljena Wr Si 37.
jag skall flytta till Eskil Anders i oktober Wr Ulf 56.
så en te Jins Anners i Bränninge Wr Går 58.
(kometen) stod rakt över Ola Anders östra länge Wm Ka 6.
Mårten Anders Håkan Wr Si 37.
snigjer ja mi barra ner om Pär Anners går Wr Går 5.
Mårten Bengts holsteinare [vagn] Wr Rar 28.

GRUPPNAMN PI -El.
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höstafolket från Mårten Bengts Wr Sto 71,
Jöns Bertels ko Wr Ulf 37.
en au nömdemaunens döttra, Mårten Bodels du vidd Wr
Går 70.
Kristoffer Frennes Wr Sto 45.
på arbej oppe te Nels Gisslas Wr Går 62.

lars hons (= Lars Hanssons) Å 203.
komm frammade ti Pär Hans, bonde, Teck 81.
socknen har betalt för mig hos Sven Ingemans i flere år Wr
Ulf 54.
se på Petter Isaks här ude i Myren Wr Går 115.
har varred trej bå ifrå Tue Jakops Wr Går 20.
Olander Johans Wr Går 111.
tjente ti Lav Sjins (= hos Lars Jönssons) TSj 75.
så en såden en pjes oppe te Ola Jins i Vallarp Wr Går 59.
tjente ja te Naills Lars i Revlenge Teck 89.
Mårten Matts, >bägge två» d. v. s. han ock hustrun Wr Flolg 56.
där va ungdomsgille te Per Mass Wr Går 103, De ha så gott
om hyns te Per Maos Wr Går 109.
Ola Mäns Alma Wr Si 13.
når Pär Måns vorre här Wr Går 17; sist var du hos Pär Måns
Rar 65.
Pär Måns Mätta Wr Si 51.
fickj så brådt ingj te Sven Mäns Teck 120.
Mårten Mårtens Hanna Wr Si 57.
hos Per Mårtens Wr Rar 29.
oppe te Måns Niklas Wr Går 22.
på ungdomsgilled te Ola Nels Wr Går 76.
Pär Nils (familjen) Wr kläg 45.
Mäns Ola töser Wr Si 10.
Mårten Ola skulle ha hem sin skäppa Wr Ulf 27.
hos Ola Ola slaktade de Wr Rar 65.
Så kommer ja ud te Pär Ola å skulle keva milkj Wr Går 49.
receptet för Sven Ola ko Wr Ulf 27.
en vaktgosse som tjänat hemma hos Sven Päls BH 68.
störstedräng hos Sven Päls BH 6.
eftersynen blir bättre till Ola Pärs, där kvinnan går över dem

både natt ock dag, Wr Häg 73.
(husaren) har tagit sig tröske på hos Ola Pärs Wr Häg 82.
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snackad om ed fårr gåre Pärr Pas TSj 57; Dröftan . . . hade
vadd ti gåre Parr Päs 55.
har varit ute hos sasser Svens ock sytt några dar Wr Holg 26.
I samma betydelse heter det: »va hos rie Anners Nelses»
TSj 5, ock »Nanna tar då ej Ola Larsas son?» Wm Na 20
med förtydligad genitiv.
I ett eller annat fall kan i dessa exempel bonden personligen åsyftas. Ibland är det tydligt, att så är:
Mårten Ers Wr Ulf 14.
på dagsvärke hos Anders Jöns (bonde) Wr Holg 97.
(till Köpenhamn) reste Jeppa Lars i den stora möllegården vart
eviga år på våren för att köpa tulipanlökar BH 115.
Nils Ols hustru Wr Sj 43.
Gertrud, den rike Sven Ols dotter Wr Holg 97.
Erland Stenkils på nr 14 Torrebacka (bonde) Wr Myr 63.
Av ett sådant dubbelnamn kan bildas adj.: dad Nailsa-Pärska
törped Wd Gö 70.
»Gå in till Bengta Bodels i Husalöv (ock hämta Sehartaus
predikningar) Wr Ulf 28: det kan vara hustrun (änkan) till
en Bodelsson eller kanske dotter till en Bodel.
Huru benämningen på en person kan växla efter olika yttre
omständigheter, tecknar Wr Munt 3 sålunda: »Till en början
hette han bara Hans Pärsson, sen Pärsson i Hönslösa, ock till slut
härr Pärsson eller landstingsman Pärsson. Många kallade honom
endast Hönslösaren».

Bostaden kan brukas till närmare bestämning antingen som
första led i sammansättning eller som tillnamn eller med prep.
1, på, vid:
a) i sammansättning:
då raiste se Bymylle-Troed Wd Gö 81.
jälppigan i Frälse-Jeppas gård (på Frälse-gården) Wm Ka 38.
(han tröskade) te Järbo-Agens Wd Gö 50.
skreg Jonghus-Annorsen Wd Gö 81.
ncpre-mylle-per (på Nedre Mölla) Å 54.
prästgårds-Lena (piga) hade börjat bli snäv mot honom BH
.117.
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»Storgårds-Anders — »han hette eljest Anders Jönsson — var
en av slättens rikaste åboar» BH 111. Hans dotter kallades
Storgårds-Marna 113.
Ock efter samma princip ha vi:
Herbjäragubben (klok) Wm Ka 23.
Härrestakvinnan (säljer kakor, går omkring) Wr Holg 56.
Kullarpe-gumma, förut barnmorska, bor i backstuga Wr Holg 6.
Lundakvinnan (läkare) Wr Ulf 3.
sier Väskötten Wd Gö 53.
som adjektivisk bestämning: Hemming ock Gisle, »som
gemenligen kallades Tuvebo tvillingar efter gården de bebodde»
Wr Sj 69.
På ortnamn som tillnamn — ett sätt som i Norge ock
Danmark är ytterst vanligt — har jag endast funnit ett exempel:
Ola Baske, »som de allti kalla'n, för dä han hadde flyttad ingj
ifrå Baske lä,je» Wr Går 136.
med prep. i, på, vid:
Nils i Askhult (riksdagsmannakandidat) Wm Ka 21.
Lena Frank i Birkebjära (barnmorskan, »fru Nödvändig») Wm
Ka 64.
tjente ja hos Rige-Maurten här bårrte i Bäckebjera Teck 89.
Björn i Stora Björkhult höll mänga får Wm Ka 5.
Hans i Hedebjer TSj 104.
Nämdemannen Pär Pärsson i Hönslösa Wr Sj 20; Pehrson i
Hönslösa Rar 59.
den stackars Anna i Litorpet Wm Na 46.
Else i Narrarp (bonddotter) Wm Na 195.
Ola i Onsgårds, nämdemannens sista tingsmiddag, Wm Ka 70.
då tjente ja te Naills Lars i Revlenge Teck 89.
Jesper i Rotemöllan Wm Ka 7.
Sven i Ryenäs Wm Na 121.
tätt ve Jensa i Råssekull Wd Gö 88.
gift dig med Pär i Skärhult EA II 21.
Nilla i Ståtorp är ändå maffe (gott parti) Wr Ulf 36.
Mattes i Truedstorp Wm Ka 68.
den gamla giriga Boel i Tvärlycke Wm Na 30.
Ola Jins i Vallarp Wr Går 59.
Nanna i Vallänga Wm Na 58.
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Ock likaså finna vi Mosterman i Björnarp Wr Går 23,
ock nämndemannen i Kvista Wm Na 174; vidare
Margreta i fattighuset Wr Häg 126.
Nails i skoen Wd Go 80.
Pär Larsson på nr 7 Timet EA 1 126.
Nils Olsson på Klinten; Nils Olsson i kvarnen Wr Sj 46.
Pär på lien Wd Gö 80.
Gölbärga-Jösse Wr Sto 62.
Mjölnaren 1 Bäekakvarn Wr Si 15.
prästbondens dotter, Johanna vid Viskekällan Wm Ka 11.
Nels ve söngjrele TSj 104.
va far te Ola-ve-led (vid grinden) Teek 90.
Som man ser, har namnet ibland även andra bestämningar
(dop- ock farsnamn, attribut o. s. v.) jämte lokalbeteckningen.
Bland ortnamnen äro somliga diktade, men i så fall utan tvivel
bildade ock använda efter gängse bruk.
Skämtvis heter det »här ä inte Tomas i kistan» = tomt
Wr Ulf 31.
Blott lokalanvisning har man i Bolsättringar: »blodet kokar
lätt över för oss Bolsättringar, när någon gör oss för när»
EA II 44.

Yrke ock sysselsättning brukas jämte dopnamn dels som
tillnamn efter dopnamnet, dels som första led i sammansättning:
a) som tillnamn:
du Magnus Bagare Wr Går 29.
han jälpte Ola Fiskare — för han skulle ju bli hans efterträdare
Wr Häg 130.
vår Elna ska inte stå för altaret med Nils gårdsdräng Wr
Häg 105.
Hågen Handlare Teck 108.
Elna kökspiga, som han gifte sig med, Wr Häg 130.
Mårten Målare Wr Sto 47.
Åge Möllares ä ju au dä slaus folked Wr Går 2.
vi hade lad Tue Möllare väjt våss Teck 99.
Nisse Nattmans julafton Wr Sj 34.
Känner jag Pål nämdeman rätt, så . . . Wr Häg 119.
Ola Ryktare blir hemma ock ser till kreaturen Wr Häg 102.
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Sven ryktare Wm Ka 63.
förbi Sven Skomakares BH 147.
kyrkvaktarens son, den långe Jöns skräddare BH 139.
tvärs över vägen in till Jöns Skräddares Wr Rar 28. .
dä sier ja å Jören Skräddare Wr Går 37.
Mårten Skräddare hade kristnagille Wr Häg 140, den vill jag
inte bitas med, sa Mårten Skräddare Wr Häg 148.
di andre fick Nils Skräddare Wr Stu 14.
Sven Skräddare Wr Ulf 1, Teek 108.
Bertel Smed Wm Ka 58.
Kristen Smeds dotter Wr Sto 49.
Ola Smed Wr Holg 47, Ulf 63, Ola sme TSj 104.
Jöns Snickare Wr Holg. 47.
Ola snickare Wr Myr 14.
en alikeunge som Pär snickare tagit i kyrktornet BH 25; Per
snickare TSj 8.
Lavs spilleman TSj 89.
Sven stalldräng Wm Ka 65.
Ola Toffelmakare Wr Munt 56.
Åke Träskoman (vid Hamna bro) Wr Ulf 28.
Tuve Täckare Wr Rar 26.
Per urmagare TSj 89.
Eller man säger helt enkelt Täckaren (taktäckare) Wr
Häg 15; Mylleböggaren Wd Gö 86; Hon var spågumman, en

liten torr gumma, rynkig ock led BH 8.
Genitiv anger familj eller bostad (liksom Pär-Ola o. d.,
s. 74 if. här förut):
Åge Möllares ä ju au dä slaus folked Wr Går 2.
förbi Sven skomakares BH 147.
Holger Skräddares Wr Holg.
in till Jöns Skräddares Wr Rar 28.
Detta sätt att bilda namn torde vara för Skåne egendomligt: det är här allmän sed, förekommer annorstädes blott som
undantag ock med annan nyans i användningen.
b) i sammansättning:
Barna-Karna, barnmorska, Wr Munt 47.
(hade) köpt vagga av Bytte-Måns Wm. Ka 7.
höll väl med hugge-Nils, den suputen, Wm Ka 9.
Kak-Mätta (säljer kakor?) Wm Na 116.
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vid Kanne-Svennens husgavel Wm Ka 10.
si liasom Tjarra-Svännen (kärre-) Wd Gö 59.
Post-Anders, den lille postpojken, EA I 115.
gift med Pottaske-Svennens älsta dotter Wm Ka 7.
Röjtare-Nåifisens haurdesbyser Teck 103.
ser mäst liadant ud som ti sjitte-Jaekåps Teck 82.
Sko-Annorsen Wd Gö 70.
Snart kalla di de väll för Skrivare-Larsen Wr Går 38.
Jäppa Skräddares Wr Sto 69.
Smee-Bainten ha snackael om ad Wd Gö 51; sier Smee-Bainten 52.
Där bodde ju Sy-Ingrid BH 138.
tavlemakarens Botilla Wr Sto 27.
Mera enstaka, dessa närstående äro »prästbonden, som
körde, Ola själv). (arrenderade väl prästgården) BH 110, ock
maistor Svän Wd Gö 81.
Även namn av denna typ angiva i gen. familj eller bostad:
›ser mäst liadant ud som ti Sjitte-Jackåps Teck 82.

Dopnamn med adj. som attribut eller första led i sammansättning förekommer i Skåne som annorstädes. Jag uppför
dem här efter författarnes skrivsätt, utan att jag vägar vara
viss på om detta alltid anger det värkliga uttalet (bl. a. i avseende på akcent):
en gammal trotjänarinna kallad i trakten för Döva-Stina TSj 34.
Fatti-Sväns klagan Wd Gö 20.
Gamle-Nails dai kall'an Wd Gö 93.
Gamle-Ola (rättare) EA 1 132.
Gamle-Svärden kastades från sten till sten (i kvarnfallet — eg.
Petter Svärd) Wr Holg 3.
halte Bainten, skreddaren Wd Gö 81.
kloka Nanna Wm Na 4.
kloka Sissa plåstrade om benet Wr Rar 52.
naur Lille Olan skolle ud å arva Teck 101.
en drännj som di kalla får Lånnge-Tårtjel Teck 26.
Jag var ock sydde nere hos Rika Johanna, som hon kallades,
änka efter den stuten Jöns Jespersson Wr Ulf 2.
tjente hos Rige-Maurrten i Bäckebjera Teck 89.
vid denna tiden var rike-Nilsens hustru änka Wm Ka 27.
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där kommer rige Sven (Sven Pålsson) BH 62.
rie Torkjel han går igen TSj 56.
sonen Hans var en riktig upptågsmakare ock hade därföre
i orten erhållit öknamnet Rolig-Hans TSj 17.
Röa-Flana (klok, med rött hår?) Wm Ka 23.
tyske-Schulta flår katter Wm Na 120.
I st. f. kloka Nanna kan man helt enkelt säga kloka flickan
Wm Na 3. Därmed jämförligt är gamla frun = prästens svärmor BH 19. Ovisst är, om i satsen: »Store Äges Lille Ola
hade kommed did» Wd Gö 49 de båda adjektiven äro att anse
som fasta epitet.
I analogi med nu anförda namn talas om Smale-Hans
= nöd ock bekymmer: »Om Smale-Hans komme riktigt» Wr
Häg 74.
Med subst. i sammansättning av detta slag har jag endast
funnit fisl-avorsen (med fistel) Å 139.

Dopnamn ock tillnamn efter moderna mönster äro sällsynta ock tillhöra icke egentligen allmogen:
Lena Frank i Birkebjära (barnmorska) Wm Ka 64.
Johan Gran, bondson, har avlagt styrmansexamen TSj 17.
dinne harne Svänn Flallinj, som stryer lann å rie krinj (gårdfarihandlare) Teck 84; best. Hallinjen.
Peter Hård, skeppare, son till en timmerhandlare TSj 17.
smeden Ola Häggs nionde barn Will Na 139.
Ja hidder Nels Krestersen Knös, säger ett fattigjon Teck 87.
Pär Krabb EA II 4.
Hans Lando hade varit soldat EA II 48.
Bengt Sandell, husaren, ock Lars Sandell, rotekarlen Wm
Ka 37.
Av samma art är det namn Bengt Smult, som en lanthandlare får Wm Ko 79, ock Fru Nödvändig = barnmorskan
Wm Ka 64. Hit hör troligen också Eskjell Brumm Wr Går
134.

Personnamn.

6
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Hustrun nämnes, oftast efter mannen, på åtskilliga sätt.
undantagsvis genom avledning:
Jäppesan (= Jäppas hustru) lovade Wm Ka 38. Sannolikt med
samma betydelse heter dg: »här är mor Jeppsa ock hännes
dotter» Wm Na 49.
En allmän svensk typ är fem. på -ska(n), den är svagt
representerad, men förekommer icke blott av tillnamn:
Björklundskan Wm Ka 62.
khonkveskan (Kronqvist-) Å.
Rönnskan (barnmorska) Wm Ka 14.
Stenbergskan (barnmorska) Wr Munt 55.
utan även av farsnamn:
Ervast Andersskan, änka efter Ervast Andersson, Wr Munt 59.
(blanksmörjeäskan) har kommit in i Sven Boskans klut, som
skall till klutabinderskan, Wr Ulf 27.
jag blef okompanes med Jöns Jönskan Wr Ulf 27.
Pär Nilskans blanksmörjeäska Wr Ulf 27.
Mårten Olskan bad hälsa Wr Ulf 34.
Även fem.-bildningar på fan (-E. -skan?) förekomma:
Pär Annersjans hyns Wr Går 12.
når gamla Sven Lassjan (Larsson) skulle stoppas ner Wr Går 28.
Isaka Pettersjan (g. m. Peter Isaks) Wr Går 116.
gamla Stenkjel Svensjan Wr Går 125.
Det enklaste sättet är att bruka dopnamnet med
tillagt mor:
MOT Brita (bondhustru) TSj 52.
mor Elna (= änkan Elna Jon-Pärs) Wm Na 6.
mor Ingar (Jöns Mårtensons rike änka) TSj 36.
mor Karna (= Karna Mårten Ols) Wm Na 6.
mor Karna (i tilltal) EA II 17.
mor Kerstena (»förtrolig benämning») Wm Na 209.
mor Malena (på fattighuset) EA II 57.
mor Märta EA I 108.
mor Mätta (= Mätta Per Ols) Wr Går 53.
Eller man säger helt enkelt morskan på ställed Wd Gö 60.
Hustrun nämnes med mannens dopnamn:
Jäppas mora = bonden Jäppas hustru Wm Ka 38.
Själva Jäppasmoran = föreg. Wm Ka 39.
Bine Stenkjella (Stenkjells hustru Signe) Wr Går 134.
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eller mera skånskt:
Du Kitta-Mass tala nu om en pasascha Wm Ka 59.
Mor Tröls stadsresa (Truls' hustru) TSj 54.
Nilla Lavesa (Laves hustru) Wm Ka 23.
Ja va ingjom hos Kistena Tua i går (bondhustru) Wr Går 20.
mor Tykesa (enka efter rusthållaren Tyke Eriksson) Wm Na 48.
mor Villas kommer här Wm Na 27.
Tua, Villas, Tykesa, Lavesa torde vara genitiver.
Hustrun nämnes med mannens son-namn: .
mor Jeppasson = mor Jeppsa Wm Na 56.
mor Tykesson = mor Tykesas (gen.) Wm Na 48.
eller mera högtidligt:
Ingar Mårtensson, änka efter Jöns Mårtensson TSj 34.
enkan Ingar Tykesson (= Ingar Månsdotter) Wm Na 138.
Hustrun nämnes med mannens dubbelnamn:
Sällsynta äro sådana former som Lars-Tors mora, Wm Na
118, ock Jon-Pärsa-moran (förut gift med Troen Pärsson) Wm
Ka 61. De förete icke häller någonting specifikt skånskt.
Specifikt skånska ock för Skåne särdeles karakteristiska,
sannolikt utan motstycke i andra delar av Sverige, äro hustrunamn med mannens namn efteråt i genit.:
mor Erland Stenkils Wr Myr 66.
då går du upp till mor Eskil Anders i dag Wr Ulf 58.
när mor Jöns Lars skulle skatta sina bikupor BH 61.
mor Lars Ols EA I 141.
mor Lars Tors Wm Na 117.
spinna linet till mor Nils Jöns BH 147.
när mor Ola Pärs skulle kärna BH 61.
mor Pär Hans Teck 83.
ock på samma sätt Mor nämdemannens Wr Häg 108.
Agda Anders Faders Wr Munt 20.
Agda Jöns Pärs Wr Holg 56.
Bengta Nils Ola Teck 108.
så längje ja hidder Bolla Ola Pers Wr Går 75.
enkan Elna Jon-Pers »eller Elna Jonsa, som hon vanligen
kallades», Wm Na 5.
stöder isammen me Gjårrel Hans Måns ella Dröftan di kaller
TSj 55.
Hanna Gunnar Älens kunne ha rå te . . . Wr Går 16.
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så går du till Hanna Pär-Håkens ock söker tjänst Wm Ka 50.
mor Karna Mårten Ola (bonden Mårten Olssons hustru) Å%
Na 5.
(tobaksrullen) låg hos Kitta Pär Ola terpentinflaska Wr Ulf 27.
ett fat risgröt fick jag ifrån Mätta Mårten Matts i går Wr
Holg 48.
Mätta Per Ola ha mi gå ingjom dören Wr Går 49.
sa Pärnilla Pär Hans te sin älste påg Teek 81.
du Sissa Knut Ols Wm Ka 16.
g) Lika genuint skånska äro hustru-namn med mannens
yrkesnamn efteråt:
Här bodde Boel snickares, som innan hon blev gift . . . BH
24 (mannen hette Pär Snickare).
med Dorta Smeds humör Wr Ulf 62; Dorta Smeds i Vranarp
Wr Ulf 64,
Pärnilla Snickjarens Teck 122.
Den som riktigt hade fått snacketyget i gång det var Sanna
Skomakarens Wr Häg 140.
Sanna Snickarens Wr Holg. 103.
Sanna Jöns Snickares Wr Holg 56.
Amanda Täekarens blev ett riktigt rivjärn Wr Rar 29.
Enstaka fall äro Bengta Husar, så kallad emedan hännes
man tjänat vid husarerna TSj 11; samt Bariia-Rasmus g. m.
barnmorskan Barna-Karna Wr Munt 55: mannen får namn efter
hustrun.

Barnen nämnas efter föräldrarna, med föräldrarnas benämning i genitiv. Med barn likställas nominellt tjänare.
a) Efter fadrens (husbondens eller moderns) dopnamn:
Hågenas Jeppa Wr Går 100.
Jeppas Maria Win Na 162.
Larsas Kersti (i fattigstugan) Wr Ulf 75.
äss (om) Nailsa Ola ble rigor Wd Gö 13.
Pärs Elna (pigan) Wm Ka 19.
Svensa Boel Wm Ko 11, (han) har sin gång till Svensa tös
(Kanne-Svens dotter) 10.
Tyga Pär vi kalla'n Teck. 90.
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Sånnes Lavs (Sannas Lars) TSj 104.
På samma sätt med fadrens tillnamn: han svor sig fri
för Granats Matilda Wr Ulf 31; Franks Johan den halvförryckte husaren Wr Rar 23.
Ett egendomligt fall är Pärnille-Pären Wm Ka 9: det ser
ut, som det vore Pärnillas Pär; men det var så, att han av
misstag fått flicknamn ock sedan skulle kallas Pär, som närmast låg till hands — så fick han behålla båda namnen.
F adr en s (husbondens) yrke först:
Husarens Else Wr Holg 110.
häradsdomarns Ola Wr Ulf 6.
Nämdemannens Assarina Win Ka 12.
nämdemans Bolla Wd Gö 14.
praistens tjänstegrebba Painla (Pärnilla) Wd Gö 89.
riksdagsmannens Eli ena Wr Ulf 1.
rusthållarens Albrekt Wr Sj 74.
Sjersantens Gustav Wr Går 47.
skolemaistors Kajsa Wd Gö 82.
snickarens Anders Wr Ulf 70.
spelemannens Amalia Wr Munt 62.
Spelemanna-Johannesen (best. form) Wd Gö 48.
träskomannens Beata Wr Ulf 69.
tåskemannens (tröskarens) Mårten TSj 89.
ock därmed jämförligt mosters Anders Wr Ulf 28.
F a dr ens genealogiska dubbelnamn i gen.:
Ain ättehöstakväll te Baint Jens Nailsa (Nailsa gen.) Wd Gö
48; sier Baint Jens Nailsa mora 64.
Anders Ers Kersti (»äldre ogift kvinna)) Wr Holg 65.
Han Sjackops Jins, de syns ad han e ri TSj 89.
har friad ti rie Han Sjackops Marreda TSj 5.
så kom Hans Kristens' Henrik EA II 23.
Hans Äges Mätta TSj 74.
Johan Petters Olander Wr Går 113.
jyfta si me Jipp uns Mårten TSj 5.
Nej, har man sett på Jöns Anders Lars! Bringselar! Wr Holg
110.
Jöns Jöns' Kristina hade rest till Amerika EA II 65.
böjser, som ä Jins Måns Oles Wr Går 21.
så kom Lar Sjins Mårten stampenes TSj 45.
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sto Lav Sjins Ingior i fåstudaren TSj 54.
Lar Sjins Kistna TSj 14.
Mickel Mårtens Malena mätte vara giftassjuk Wr Munt 62.
luggade Mäns Anders Lars Wr Rar 51.
Måns Mårtens Mickel hade tre barn Wr Munt 73.
Mårten Matts Eljena Wr Holg 59.
Mårten Ols Karna Wr Stu 14.
fölsekalasch hos Nels Josefas Stenkjell i Vimmerlän Wr Går
133.
Nels Ågas Hanna Wr Går 76.
Sai pe Nailsa Tjitta Wd Gö 7.
Ola Ingjemans Gunnar Wr Går 124.
Ola Nels Måns to en i kraven Wr Går 76.
Ola Petters Kristina Wr Stu 10.
så rigor som Ola Svens Hågen Wd Gö 13.
Per Mass Hans Wr Går 99.
du kan gå med [vara käresta med] Pär Ole Henrik EA II 43.
Pär Pärs Malena Wr Häg 62.
av Pär Pärs Pär (har Holger 21 daler att fordra) Wr Holg 93.
aga te stan mä Pä Sjänns Trylls Teck 103.
så fåndaira [funderade] Sjwänn Anners Tella pau, åd . . . .
Teck 99.
Sven Måns Marna Teck 124.
han ä glutter mä Sven Mårtens Amalia Wr Går 128.
Sven Ols Gertrud (bonddotter) Wr Holg 34.
Ock på samma sätt är det »när Anders Faders pojke skulle
döpas» Wr Munt 19; Han Sjinsses halkar (halvkarl) TSj 90.
Mera högtidligt heter det
Mårten Andreassons Bengta Wr Rar 5.
Jeppa Jönssons Mårten TSj 2.
rike Lars Jönssons Johan TSj 35.
Lars Jönssons Kersti TSj 7.
husmannen Lars Perssons Hans TSj 35.
husmannen Nils Larsons Hans TSj 2.
Västre Pär Pärssons Gertrud TSj 10.
Härr Pärssons Kalle Wr Munt 3.
Även sammansättning brukas: Par-Nailsa-Svännen ska spela
Wd Gö 2; »fe Nailsa-Påelsa-marren skodder» 51.
Så
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Med fadrens yrkesnamn:
stod Måns Möllares Marna ock väntade honom Wr Ulf 29.
Jöns Möllares Maria Wr Myr 5.
Karna Skomagarens Jins Wr Stu 3.
Bina Snickares Gertrud Wr Häg 169.
Mårten Snickares Arvid Wr Sj 1.
Med fadrens eller moderns adj.- eller subst.-attribut:
Blinda-Bengtas Gertrud skulle hålla bröllop Wr Ulf 50.
va dä gu ecke Lille-Sjänns Anners Teck 101.
Rige-Pärs Sissa Wd Gö 76.
hon kom te Store-Nails-Olas Wd Gö 18.
samt Kru-Lass' [krog-Lars'] Tjitta, holm som va jutter mä Niska
-Lasen, Teck 102.
Högtidligt är Pernilla Pärsdotter Wm Na 139, som klockaren skriver, ock Tyre Olsdotter Wm Na 83, som det stod på
kistan. Lika ovanligt är Augusta Johansson (piga i Torrebacka) Wr Myr 63.
Under antagande, att Baint Jens Nails Wd Gö 79 (gen.
Nailsa 48) är = Bengt Jönssons Nils, ha vi fyra generationer i
Baint Jens' Nailsa Ingar Wd Gö 49.
Till sin betydelse för mig oklara äro Baintsa Pär Wd Gö
81 ock »va jutter mä Nisska-Lasen» Teck 102, Starka-Sissa
Wr Stu 9, Karna Spetals (piga) Wr Stu 12.
Att skilja mellan öknamn ock andra vardagsnamn är ofta
svårt. I regel innebära de något nedsättande ock kunna icke
användas i vederbörandes närvaro. Man kan urskilja två huvudtyper, allteftersom de innehålla något värkligt namn eller ej.
Den förra gruppens öknamn förete åter samma former som andra
namn. Det kan ibland vara svårt att i litteraturen skilja mellan
öknamn ock tillfälliga okväden.
1) Relativt talrika äro öknamn av typen dopnamn +
tillnamn:
så kom Hågen Handlare i Skrigjarp, }lägen Bier kalla de en
åsse Wr Går 66 (säljer »bir»).
Frans Flackare, trivdes inte hemma, började sitta på kärran
sin mästa tid Wr Munt 76; Det är gamle Flackaren som
skall begravas i dag 72.
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Tina Gnöla, du mingjs de kalla na, för dä hum hadde ett sånnet
ett ynkjelet löde, Wr Går 69.
de sista fyra fm åren smakte han (Mårten Olsson) sällan eller
aldrig en matabit, utan levde bara på brännvinsgök. De
kallade honom också för Mårten Gök Wr Häg 26.
jag kan köpa Sissela Hönes hus Wr Ulf 3.
du skulle varit kristnad till Janna Jämmerdal ock inte till
Janna Jäppsdotter Wr Häg 71.
gå å varra, bungen vä en Jeremias Klagevisa — säger en hustru
om sin gamle man Wr Går 119. gamla Sissa Krycka i fattighuset Wr Holg 18.
(det) talte Margreta Kappa om Wr Holg 69.
föga aktad, såsom ock namnet Sven Lögnfält bevisade (hette
Ljungfält, soldat), Wr Holg 81.
Nils Mackabeus eller rätt ock slätt Maekabeus — kallades
Nils Olsson (efter den prisbelönte hästen) Wr Sj 46.
blev som vanligt kallad läsare eller oftast Holger präst Wr
Holg 22; på Holger prästas bröllop 56.
Procenta-Pären, ockrare, Wr Sto 50.
Sten Ränne-Sten — »om någon människa i världen rände, så
var det Sten» (f. d. soldat, allas skickebud) Wr Ulf 24.
De kalla'n för Petter Skolemästare Wr Går 45.
Lars Skrivare (Töres man) Wr Går 30.
hör på Mårten Skånk! Wr Går 28.
hon blev gift med Måns Snuda Wr Ulf 39.
(Holger) kallade hänne ofta för Kitta Springfält Wr Holg 66
(hon sprang ikring ock pratade).
Stockfisken, >gick inte med i glada lag» Wr Si 56.
döpt till Kersti, men kallades Kitta Tosa (sinnessjuk) Wr Rar
35.
med adj.-attribut:
Snål-Lars ock hans mor Wm Ka 62.
Snåla Bertas historia Wm Ka 47.
med subst. i sammansättning:
vi gingo i skolan hos Fläbba-Katrinan Wr Myr 4. »Sitt vedernamn hade hon fått av en förskräcklig vårta, som satt sig
på underläppen. Därför hängde denne alltid ned.»
Snuske-Pälle (häller tobaksoljan på byxorna) Wr Häg 26.
han är varken någon Svärjare-Pelle eller supare Wr Holg 12.
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mera kombinerade:
Ola Bäss-i-Mångs raissa åd Smaullen (= Buss-i-mun) Teck 88.
hon fick heta Mätta-kyss-mig (för hon bett en friare om en
kyss) Wm Ka 27.
en piga som skälldes Sissen)-min-död Wm Ka 37, 39.
Äggekake-pojken (tiggde sin mor om äggekaka) Wr Si 5.
De appellativ, vilka tjänstgöra som öknamn, kunna
ha avseende på
kroppsbyggnad eller kroppslyte:
se på blåbärsvällingen (efter ett blått födelsemärke) Wr Häg 13.
Nu ska du inte varra otidi, skräddare skrynkjelrygg Wr Går 32.
klädedräkt:
Sabbesock (ungefär = slarver, snusk) Wr Munt 12.
den dernede tosingjen — Stäullaknejten de kalla'n, rör han
allti brugte å gå mä långa stäulla Wr Går 69.
sysselsättning:
Ola Bråte (samlade *allt möjligt) Wr Si 47.
byns pojkar kallade honom för grisapågen i stället för blåbärsvällingen (han skötte en gris ock lekte med den) Wr Häg 16.
kopparslagaren Jönsson blev rådman, fick spenamnet Koppargreven, blev uppblåst Wr Myr 73.
Så mänga voro just inte de som visste, att han hette Mårten
Mattsson. De fläste kallade honom bara Kräftpåtaren eller
rätt ock slätt Kräftan Wr•Häg 1.
Stenvurmen — skollärare som samlade flintsaker, petrifikat
etc. Wr Myr 29.
lynne ock vanor:
Dröftan, en gammal skvallergumma (»gick från det ena stället
till det andra») TSj 4; Gjårrel Hans Måns ella Dröftan
di kaller TSj 55.
gav du hänne något, den där jämmerdalan? Wr Häg. 111.
de kallade hämta bara för småländingatösen eller profeten, när
de ville retas med hänne Wr Häg 3.
han hade alltid burit namnet Skrikhalsen (hette Bodel Frostensson) Wr Ulf 75.
Slamsen, fiskare (hade en skruv lös) Wr Går 149. »Ho va
Slamsen? sa Stenkjell. Dä va Slamsans man» Wr Går 150.
Takrännan = Täckarens Amanda, »lipade oupphörligen» Wr Rar
23.
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Tösarums Tosa, sinnessjuk, Wr Rar 33.
den dernade vannkalven (vattenkalv, som inte super) Wr Går
139.
någon händelse i vederbörandes liv:
min kära fandunkare, som han sen fick heta (sedan han slagit drängen, var f. d. fanjunkare) Wr Myr 7.
yngre sonen Otto — porslinspjäsen, som Kalle brukade smått
försmädligt kalla honom (kavaljer), Wr Munt 4.
de kalla honom för systerpojken (uppfostrad av en syster) Wr
Munt 68.
skål, gamle åttingj, sa Eskjell (han hade ägt nr 8) Wr Går 140.
Ofta är anledningen till öknamnet okänd eller framgår åtminstone icke av täxten:
Dödsnorken, en gammal komminister Wr Myr 38.
hansa bror, Kotten dai kalla nom Wd Gö 97.
Sjyttingjen ä arg å snål å gammel Wr Går 70.
den allmänt hatade Stöten (lärare vid lärovärket) Wr Munt 22.
Skål, tobessakong! sa Mårten Wr Går 140.
Okvädesbildningar med namn:
den förbaskade Kalle-sjatten (---= tafsen?) Wr Munt 15.
Pärnille-däkeren, -däkerskapet, -fanskapet Wm Ka 17, 13.

Djurnamn.
Ccesar, Jeppas pudel Wm Na
På hästar:
51, sesor Å.
Bläsan Wå Myr 39.
. gamle Bruningen, enspännar- Fina Wr Stu 14.
hästen, som var trotjänare i Fille Teck 101.
gården BH 17; Bruningj Pass-opp Teck 81.
klockarens Pollo Wm Ka 65.
Wr Går 100.
Mackabeus, i Marklanda Wr Sj Tyras bandhunden Wm Ka 5.
råkunge:
43.
Anders kallade sin skyddsling
kor:
Jeppa efter en avliden broStora-Bölla Wd Gö 8.
der EA I 116.
hundar:
Banko Wr FIäg 48.
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Grammatiska förhållanden.

I även i skarven mellan dop- ock farsnamn:
s +
,en 5ensen Jöns Jönsson
nazi fensen Nils Jönsson
I Å 191.
han ,Npsen Hans Jeppsson
ma foransen Matts Göransson
ock talrika ex. hos TSi.

Best. form kan bildas av namn likaväl som av appellativ:
mask.
Spelemans-Jonen ni tjännen Wd Gö 2.
så kom Kanne-Svennen Wm Ka 14.
Par-Nailsa-Svännen ska spela Wd Gö 2.
dän Bymylle-Troeden Wd Gö 82.
fem.
dermä gickj Morskan ud Wr Går 83.
Ervast Andersskan (enka efter Ervast Andersson) Wr Munt 59.
in i Sven Boskans klut Wr Ulf 27.
okompanes (osams) med Jöns Jönskan Wr Ulf 27.
Pär Nilskans blanksmörjeäska Wr Ulf 27.
Mårten Olskan bad hälsa Wr Ulf 34.
Pär Annersjans hyns Wr Går 12.
gamla Sven Lassjan Wr Går 28.
Isaka Pettersjan Wr Går 116.
gamla Stenkjel Svensjan Wr Går. 125.
Gen. av svaga mask. på -e sluta i sammansättning på -a
(ex. från Å):
ebasen
sonasen
bonasen
f ouasen
lavasen
au gasen
bhodasen
tuasen
turasen,
ghobasen
ock efter deras föredöme har man även j osopa Josefs i samma
mål; Sina Stenkjella (Stenkells hustru Signe) Wr Går 134.
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Gen. av svaga fem. slutar
på -e, ur gammal oblik kasus:
ane, ohane, celne Å 50;
på -es (d. v. s. med tillägg av den allmänna genitivändelsen -s):
Olivas moer Wr Går 125,
anes, gogeles, johanes, (eines Å 50;
t. o. m. på -(e)sa (efter analogien av mask. patronymica)
anesa, johanesa, gogelsa, celnesa Å.
I en sådan förbindelse som Pär Ole (familj, hus o. s. v.)
uppfattas Ole som gen. När emellertid dopnamnet redan slutar
på -s, kännes genitiven ej tillräckligt, ock så kommer ett -a
(från svaga mask.) till, t. ex. honsa, jensa, nelsa, ock kommer
slutligen med även när namnet icke slutar på -s: pceksa, lavesa,
mensa Å 50 (jfr fahsa, hansa, dothasa, vemsa i samma mål),
Moersa sellvorkanna Wd Gö 7); »har sin gång till svansa tös»:
(Kanne-Svens dotter) Wm Ka 10, Svansa Boel Wm Ka 11, mot
svensa husgavel sst.
Tydliga gen. av patronymica äro:
Sai pe Nailsa Tjitta, sai ha hon ä grann Wd Gö 7.
te Lassa-Jensa va dans Wd Gö 70.
am n ättehöstakvaill te Baint Jens Nailsa Wd Gö 48; sier Baint
Jens Nailsa mora 64. T. o.
skoddor Wd Gö 51.
Nailsa-Pftelsa-marren
fe
Märk gen. även av första leden.

Plur. kan bildas även av namn: de två Sandellarna Wm
Ka 37.

Skånehistorier om namn
upptecknade
av EVA WIGSTRöM.
En skollärare hade låtit döpa sina tvillingbarn, som föddes
under pågående »tordön», till Tora Johanna ock Johan Tor.
Bönderna kallade de magra barnen för Torra Johanna ock
Johan Torr.
Jag skulle hälsa från Droppel i Blänkelt. Jag råka mannen
på marknaden, ock han ba mej säga, att han väntade på att ni
snart skulle komma till'en.»
»Va snakkar du om, Sven? Blänkelt—Droppel? Det måtte
vara Blankhult, men där känner jag bara en man, som heter
Stenkil.»
»Ja, inte ved ja, om de va de eller de, men stället hade
ett namn som blänkte, ock om mannen hette Droppel eller
Stänkel (tonvikt på första stavelsen), minnes ja inte, men oit
vaudanarnn va de.» D. v. s. ett vått namn var det, eller rättare,
ett namn som betecknar något vått.
Glimåkra socken, Östra Göinge.
På ett gille sporde värden en av gästerna avsides: »Vad
sa du att han, som du tagit med dig hit, hette?»
»Höffert.»
»Ett underligt namn, men jag skall minnas det, om jag bara
tänker på puffert», menade värden.
Efter en stunds förlopp kom den objudne gästen fram till
värden för att ursäkta ock förklara sin värvaro på gillet.
»Vad var det nu karlen hette?» undrade värden tyst. »Jo, nu
minnes jag, att det var ett skjutvapen!» Ock så svarade han
högt: »Mycket välkommen, härr Pistol! »
Sann händelse. Vadensjö socken, Rönnebärga härad.

Personnamn
antecknade ur sydsvenska rättegångshandlingar (i Skånska hovrätten)
av A. L. SENELL.

Tillägg till den namnlista, som efter samma källor publicerats i
Sv. landsm. VI. 7 (1889), s. 22-24.

Mansnamn.
Lage.
Leander, Medelst. h.
Svenning, Lugg. h.
Teoander.
Thorlak, Ingeist. h.
Ursell, N. Åsbo h.

Arald 1. Arild, Bara h.
Dine.
Ehrengissel.
Germon 1. Germe.
Harfvig, Vemh. h.
Ido, Vill. h.
Jerke, N. Åsbo h.

Kvinnonamn.
Banera, List. h.
Bertina, N. Åsbo h.
Bertolina, S. Åsbo ock Bjäre h.
Bilda, V. Göinge h.
Ehrengunhild, Medelst. h.
Elefin, N. Åsbo h.
Eufemin, V. Göinge h.
Fridgen, Gärds h.
Hildigun, S. Åsbo h.

Inna, V. Göinge h.
Melina.
Oda.
Patentia, S. Åsbo h.
Rigel, Lugg. h.
Silluf 1. Sillu, Rönn., Onsjö ock
Harj. h.
Tina, Gärds h.

Namnskicket i ett Skaraborgspastorat.
Av GUNNAR RUDBERG.

Det bland vår allmoge brukade personnamnskicket avviker
mycket skarpt från det officiella, mer eller mindre på skilda
orter ock inom skilda områden. Då frågan är intressant, torde
det vara av en viss betydelse att för dess utredning få materialet
samlat så fullständigt som möjligt från åtminstone några begränsade områden inom olika landskap. I det följande lemnas
sådant från Björsäters pastorat i Skaraborgs län. Det omfattar
tre socknar: Bj ör säter i Norra Vadsbo (Bj.), Lugnås (Ls) ock
Bredsäter (Br.) i Kinne härad — det senare en liten socken
med föga av intresse för vårt ändamål. I viss mån torde detta
område vara rätt typiskt. Liksom dialekten bildar en övergång
mellan vadsbomålet ock det egentliga västgötamålet (skaraborgsmålet) — vi ha t. ex. a eller o i st. f. e, FI ock u samt bortfall
av slutande -t i supinum liksom i Vadsbo, men däremot -a
(ej -g) i ändelser ock kvarstående -t i best. sing. neutr. av
subst. samt neutr. av part. ock adj. på -en liksom i det övriga
Västgötaområdetl — så är nog denna mellanställning med likheter åt skilda håll utmärkande för namnskicket.
Naturligtvis kan ett material av delvis så efemär ock svåråtkomlig beskaffenhet som detta aldrig bli fullständigt samlat;
I) Se Sven M. Lampa, Ljudbeteckning för Västgötamå1en 2, Sthm
1897, s. 5.
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ur det återstående torde dock här något väsentligt nytt ej vara
att hämta, ock av mera egendomliga typer har i alla fall det
'nästa medtagits. Materialet hör till de sista 10-30 åren, men
går någon gång längre tillbaka, då naturligtvis utan något som
hälst anspråk på fullständighet. Detta äldre material ger ej
vid handen någon större förändring i namnskicket.
En fullt tillfredsställande gruppering av materialet torde
ej vara möjlig att nå. Olika grupper ock typer gripa över i
varandra; ofta känner man ej anledningen till namnet tillräckligt för att kunna placera det o. s. v. Rent preliminärt har
jag uppdelat materialet i följande grupper: bildningar med
personnamn (i vidsträckt bemärkelse), med ortnamn, med
yrkesnamn ock med egenskapsord, vartill slutligen kommer
den stora ock svårhanterliga gruppen av vedernamn (känningsnamn). Naturligtvis äro de sista grupperna mycket svåra att
skilja åt. Det torde dock ges en gräns, där en bildning upphör
att vara en blott karakteristik ock övergår till ett mer eller mindre
klandrande vedernamn. himsa-kresfin t. ex. är nog blott ock
bart ett slags yrkesnamn, utan något klander, under det att t. ex.
snits-jula också innebär en kritik av vederbörandes vanor. Att
få ett fullt logiskt system, där allt passar in, är omöjligt.
Här ock där hänvisas till den ej synnerligen rika litteraturen i ämnet, varibland följande uppsatser märkas:
G. Dj ur k lou, Om vedernamn och känningsnamn i äldre
och nyare tider, Sv. fornm.-för. tidskr. IX. 1, s. 27 if.
& E., Folkminnen, Sv. landsm. IX. 1, där s. 5-24 lemna
en mindre materialsamling.
•

I. Bildningar med personnamn.
Dessa utgöra utan tvivel den största gruppen. Sammansättningar med fadersnamnet ock vissa ortnamnsbildningar torde
kunna kallas de normala namntyperna. Stundom räcker ett
ensamt namn till för att ange en viss person, men vanligen
uttryckes det genom en sammansättning, angivande ett släktskapsförhållande.
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A. Ettdera av de officiella namnen användes.
a. Förnamnet.
Utom i trängre kretsar är detta naturligtvis mindre vanligt såsom allmän beteckning för en person. Då det användes,
är det ofta ett mera sällsynt namn; vid mera vanliga namn
kommer det till bruk, då en innehavare av namnet mer eller
mindre höjer sig över de övriga.
Exempel: lcimbce4 Lambert Bj., Mdor Teodor Bj. Mera vanliga namn:
ådal
Adolf Bj.
iect
Inga Bj.
gröta
Greta Bj.
kristen
Kristin Bj.
Härvidlag äro en del egendomligheter att observera. Två
förnamn, sammansmälta till ett, är en ganska vanlig företeelse.
Tonen ligger på första stavelsen'.
Mansnamn.

Kvinnonamn.

åna,sbrk
Anders Erik
ånabrita Anna Britta
kåljoan
Karl Johan
ånamå2a Anna Maja
nisjoan
Nils Johan
mi9astina Maja Stina
p tkrj oan
Pär Johan
stnamd,a Stina Maja.
pchrmågnts Pär Magnus
svieabråm Sven Abraham
TVå kvinnonamn dragas stundom ihop till ett slags »kortnamn»: mala, Maja Lena Bj., malöt Maria Charlotta Bj.
Av kortnamn (»lillnamn») för mansnamn märkas utom de
vanliga — «lida Julius, kåta Karl, låsa Lars, 6.ta Olof o. s. v. —
ett par mera sällsynta: gitta August Bj., 'Va Fritjof Ls.
Av kvinnliga kortnamn träffas de vanliga med bortkastad
obetonad begynnelsestavelse (jfr H. & E. s. 12):
månda
Amanda
lina
Karolina
löta
Charlotta
stina
Kristina
håna
Johanna
fia
Sofia etc.
Rätt ofta möter oss den egendomliga företeelsen, att en
person benämnes med ett helt annat namn, än han blivit döpt
till. Stundom torde avsikten med denna ändring vara att skilja
1) Ingen åtskillnad göres här mellan mans- ock kvinnonamn, såsom
H. & E., anf. upps. s. 13 (vid mansnamn ton på senare, vid kvinnonamn på förra namnet).
Personnamn.

7
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två. med samma namn åt. En mindre ändring i detta avseende
är Hanna för Anna. Andra fall äro:
August Ls.
ådal (Adolf) f.
Anders Gustav Bj. (sammandragning?).
digust (August) f.
Johan Gustav Ls (urspr. lall-namn).
håldan (Halvdan) f.
Maja Stina Ls (Stubba-Lisa, se avdeln. II).
lisa (Lisa) f.
Av förnamn, liksom av de fiästa enkla namntyper, bildas
hustrunamn genom avledning på -(a)sa: Uonbcet(a)sa Lambert Bi.,
pcbrjoheinsa Pär Johan Bj. Jfr nästa underavdeln. b.
En annan slags avledning av förnamn är också belagd:
g4.t2n, resp. -al Bj. t. grUa, tildan Bj. t. tida — således efter
modern (lindrigt invektiv). Analogt är bcketan LS, möjligen
efter svärfadern.

b. Tillnamnet.
Aven detta användes mäst vid mindre vanliga namn, där
förväxling ej lätt kan komma i fråga. Andersson, Johansson
etc. är i regeln en alltför otydlig beteckning — vilket ej hindrar,
att en Johansson par prWrence kan förekomma. Ex.
Rudolf (soldatBengtsson
bron
namn)
Lundmark
biopnårk
Wentzel
vdnsal
Nauckman
ncilsman
völbran (-prant) Wolfbrandt'
Rudberg ock
h4bceri
Johansson.
å(h)ansön 2
Rydberg
Hit kunna räknas en del »avlagda», men alltfort använda
soldat- ock beväringsnamn, vilka ibland nästan övergått till
öknamn: grot Gröt—Johansson Bj., hot Rot—Breding Bj.
Ursprungligt öknamn är väl lccipon : son till Kajsa.
Stundom benämnes mannen med hustruns, resp. svärfaderns
namn: blom Lidbom (f. Hallgren) Ls, nåkman Nauckman (f.
Petersson) Bj.
Till värkliga, officiella namn övergå stundom ursprungliga
öknamn eller lånade namn: siman Bj., stor Ls (soldatnamn?),
val Ls (hustruns namn)3.
Härstammande från en inflyttning av tyskar, troligen över Bromö
glasbruk.
Äldre johcinson (: johcin).
Jfr Djurklou, anf. upps. s. 37: Hallstena Lars (efter sin
Lars Hallsten.
hustrus förre man)
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Avledning på -(e)sa för att beteckna hustrun är vanlig ock
allmän — oftast förekommande vid korta ock karakteristiska
namn. Ex.
blömasa
Blom Bj.
deasa
Ring Bj.
bresmånsa Brissman Bj.
spetsasa
Spets Bj.
fitstasa
Fast Bj.
giböntsa
Åbom Bj.
grimbosa Grimborg Bj.
eismansa Åsman Bj.
Några anmärkningar om dessa namn torde vara på sin
plats här. Djurklou anf. upps. s. 33 uppger, att soldat- ock
arbetarhustrur benämnas på detta vis i Närke. Så är fallet
även här. Dock anser jag, att detta beror till stor del därpå,
att soldatnamnen äro särskilt lämpliga rör denna bildning. För
en vidare användning tala avledningar av yrkes- ock ämbetsnamn, t. ex. kåpalcisa : kåpalån. Ock att synpunkten är mer
morfologisk än social, torde framgå därav, att -son-hamn här
— åtminstone till allra största delen — sakna -sa-avledning,
vilket ej är fallet i Närke (Djurklou s. 32 f.). Djurklon s. 33
ock II. & E. flerst. ha avledningar på -a: Asan, Tillqvistan,
Höjstättan o. s. v. Dylika saknas inom området för denna
uppsats'. Här ha vi endast -(a)sa, d. v. s. ska- --> -sa i svagtonig stavelse (jfr skall, ska ---> sa) ock ev. svarabhaktivokal, a.
Jfr ock namn som hånsasa : htLzsa, 51398a : fepag. Dock undrar
jag, att man ej nu bildar dessa namn genom att till genitiven lägga -a; genitiven har då en gång abstraherats fram
ur denna bildning. I allmänhet ligger nämligen just denna
form till grund: Hörnas-a, grimbos-a, köpalås-a. Även de få
fallen av typen borkabinas-a (se II A d) tillåta denna förklaring
(borkeleinas jämte borkalffina).
B. Sammansatta namn.
a. Förnamn + tillnamn i vanlig ordning
det officiella).
Detta är ej något folkligt beteckningssätt ock användes
därför blott i mera högtidliga tal — stundom med det mera vardagliga namnet jämte ett elt kåZar efteråt. Oftast torde det förekomma vid korta, lätta namn. Ex.
1) Undantag bildar möjligen phla till _kval (se Vedernamn). Det
kan dock :vara ett rent öknamn med mera tillfällig bildning.
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Inga Björn Bj. joan völbran Johan Wolfbrandt Bj.
iga bjdn,
sven by0,91 Sven Björn Bj. tedor jbanson Teodor Johansson Bj.
En trotjänarinna kan möjligen i dagligt tal få sitt husbondefolks namn — även om detta genom dödsfall ock giftermål ändrats: hulda völbran Bj. (f. Andersson).
b. Sam mmansättning: ett namn i »casus componens» eller
»incongruens» (genitiv) före det personliga namnet. Detta är en
stor grupp med vidsträckt, mångsidig användning (en av de
ovan omtalade normaltyperna). Enklast är förhållandet vid
-son-namn: där sättes faderns namn i genitiv (»casus incongruens», ldn,bcetas44.2tav) eller »cas. componens» (l4sa-619) före 4- vederbörande må sedan ha antagit ett eget släktnamn eller
ej. Även vid släktnamn åsyftas väl ursprungligen fadern med
första sammansättningsledet (t. ex. higa-kHstin dotter till Ring;
av Ring-släkten). Stundom sättes makes, makas, moders, svärfaders eller annans namn före i st. f. faderns, beroende på
olika omständigheter. Soldatnamn o. a. förekomma här sedan
lång tid tillbaka, stundom nästan som ett slags öknamn. Samma
roll som namn spela härvidlag en mängd bildningar, soih höra
hemma under följande avdelningar, nämligen faderns; makens
o. s. v. hemvist-, yrkes- ock öknamn.
1. Första ledet utgöres av faderns namn.
a. Förnamnet (= -son-nam n).
Med förledsbetoning:
/48,(a)-åna Bj.
Ls (dias Elias)
Bj.
Gustav Eliasson o. s. v.
14s,a-6la .Bj.
håLtreka-dhdav Bj. (Uttrek
Walmka-dola Bj. (Kalvt/c Lud1. hittdrek Henrik).
vig).
jcins-fredrek Bj. (yan 1. jam
Obs-johdteas Ls.
Jan).
y:bra-Mån:as Ls.
yktar(a)-agust Bj. (Mar
pcbrmågnisa-cinas, Bj. •
Gösta 2).
syckna-olcivas Bj. (oldvas
kcila-gu.stav Bj. (kal Karl).
Olaus).
lås-pr Ls.
Se Tillägg I om skillnaden. Tärmerna tas här i den av Noreen
använda betydelsen. Se Vårt språk V, s. 185 if.
Jfr Landtmansson, Studier över Västgötamålets 1- ock r-ljud,
s. 92, not 1.
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I följande fall är det kanske ej fadrens värkliga namn:
Vegta-mcija Ls, meinsa-johårlas (med sonen mittsa-pr; se
tillägg II), minsa-kål ock =1138a-öla Ls.
Med efterledsbetoning:
gutas ålNn (gitta = August,
kala frans Ls.
se I A a).
kala svctrb Bj.
iktara-kust Ls (i ett annat
lånlbce4as gicstav Bj.
fall förledsbetoning).
nfsioans kust Ls.
y. Tillnamnet.
Med förledsbetoning:
bårka-Anas Ls : Björk.
skriva-käl Bj. : Skruv.
köva-icin, -johanas Bj. :
skr4va-låta Bj.
Kopp'.
ståtka-johenia Bj. : Stark.
Veta-johcittas Ls : Lätt.
störa-öla Bj. : Stor.
ne2da-nis Bj. : Nord.
5a-käl Bj. : Skytt.
aga-kHstin Bj.
Med efterledsbetoning: skruva-kål Bj.
Gamla soldatnamn ock liknande bevaras i .släkten:
Med förledsbetoning:
bbnia-oidvas Ls. : Bom?'
sblis-keusa (man .s.dzs-las,
hitts-johårt_a Ls : Hurtig.
svåger -gåstav, son -4jas-olvs (med sonen
gust) Ls: Sedig.'
»fetas-fraus) Ls : Jätte?'
sktas-gåstav, hustru sktassbriaas-Mdrek Ls : Somk42sa La: Stare?
mar?4
Med tillnamn i andra ledet (sällsynt): lieta-blönt Bj. : soldaten
Blom, son till soldaten Lätt.
Med appellativ i andra ledet (sällsynt): liga-pilka Ls : Hök,
gammalt soldatnamn? Se nedan.
Med efterledsbetoning: gkada...,s9An Bj. : Glader, vilket namn
funnits i socknen. hakas-cigust, -johårlas, -Mas Ls (jfr ovan
ock avdeln. 2 nedan).

an.

Kanske ej fullt officiellt i en del fall.
Skulle möjligen kunna vara ett lokalnamn — efter en bom.
Avlett av ortnamn? Jättedansen finns i Holmestad. Jfr formen
Av ortnamn? Sommarlyckan i Ek. Formen sbMari finns.
Se tillägg II.
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y. »Släktskapsnamnet», uttryckande härstamningen i
flera led ock stundom bildande en hel släktkrönika. Jfr Djurklou s. 41; här räknar man i rätt nedstigande led. I detta fall
ökas således namnet för varje ny generation — i motsats till
de fall, då ett enstaka namn, såsom lampas, krickas följer med
i flera led (se tillägg II).
Tre led:
pctra-johånasa dfre, iskar
gretas kala &skar Ls : Osetc. Ls.
kar.
Imegtas
kala cilma, ånton,
kala svcena »an Bj.
Ostan Ls.
m&alasas Oan Bj. ock sdmasfredreka frcins Ls höra kanske
ej direkt hit, då första ledet troligen utmärker släkten, ej
fadern (se tillägg II).
gfri(d) etc.
Fyra led: kala svea jaans dgot,
ö. Hemvistnamn (jfr avdeln. II).
Med förledsbetoning: kraba-kal Ls : krål22n,leinas,-krestzn (lanakrestin?) Ls : idirjan.
Med efterledsbetoning:
skcgasarås Bj. : skinan,.
as, pr, svienta
honans
stusas-Ns, Br. (Ls): sta.
Ls : 10.kbQn.
salsas frcins Ls : Man.
knas bad Ls : /anan.
tomtas cilma Ls : tbmtan.
lenas.Abta Ls inan 1. lånamonan,.
e. Yrkesnamn, stundom ärvda genom ett par generationer (.= släktnamn).
Med förledsbetoning: ~as-ånas Ls (fadern mjölnare), sme:sjp.an Ls (fadern smed), hebtas-klAstav, -hindrek, 9ohånas,
-svien Bj.;
i andra generationen ttietas-etna, -hindrek, -kal (se tillägg II).
Med appellativ i andra ledet: rAtcts,-p621oa Bj. (se ovan), smbp62ka Ls.
Med efterledsbetoning:
lösas jb,an Bj. : Nsan lotsen.
fvar Bj.
mdkas cilfre Ls (fadern måkr6as,2 vika Ls.
lare?).
Unamonas köta Ls (jfr
smes frcins Bj.
II A a).
1

) knålara 'knalle'.

2 ) kr4ar9 'krögare, ölhandlare'.
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tårpas—gitstav, pinar : Gunårmakas åksal Bj. (fadern
nar, jan, kål Ls.
urmakare).
Vedernamn (jfr avdeln. V A ock tillägg II).
Med förledsbetoning:
ja-,94.nas Ls.
sårka-dgust, -k41, -pr;. -sånmrs-p«ar (m. fl. namn)
fri Ls (se efterledsbeton.).
Ls.
taka-ågust, -nåja, -nisprinsa-lås Bj. (: prinsan?).
joan(?), -ståva Ls.
Med efterledsbetoning:
bcgmans ågust La.
månas ma-stina Bj.
kåtas cilbyvt Bj.
neirkas lovis Ls.
kr4kas ågust, nfsjoan, svdn
0498 kål Ls.
Ls.
pilas ånd, jcilmar Bj.
lånkpas agåsta, åna-grta
st4clts hcbtgo Ls.
jan etc. Bj.
suirkas ådal Ls.
Med sammansatt förled: f4tampet?ra giAstav Bj. (Ulajohånasa
»an Ls).
2. Mannens namn för att beteckna hustrun.
a. Förnamnet:
ånasa-m4l9, Bj.
låsa-johåna Ls.
årons-brita.
Inågnusa-nukla Bj.
johcinasa-brita Bj.
p4ara-84ra Bj.
jåstar(a)-iga Ls.
svientas-åna Ls.
Tillnamnet (mycket vanligt).
åtas-bria 1. åta-brita Bj. :
hölmgrens-iga Bj. : HolmArt
gren.
bjdns-beåta Bj. : Björn.
löehces,-bria Bj.: Lungberg.
figkas-johåna Bj. : Falk.
nåda-tnåela : Nord.
friska-måja Bj. : Frisk.
Släktnamn ock ›halvofficiellla» namn:
hkka-johåna Ls : Hök; jfr
simans-johåna Bj. : Sju1 8.
man; jfr Ab.
kbpa-bcktt : Kopp, g. m. K.ståas-kckisa Ls : Stare; jfr
Johannes, -lisa, g. m.
1'9 ovan.
Jan, -må2astzna Bj.; jfr 1
Hemvistnamn, någon gång med mannens hela (sammansatta) namn (jfr 1 1 ock II):
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brbta-Mdja Bj., trol. till brb.ta-agu,st (se II B a), ej direkt
till ortnamnet Bråten — mannens födelsegård?

fala„sara Ls : fålan, (se II A a).
salsas-igel Ls : sidsan (se II A c).
Medelbart: grb-ånasa Husa La : grU-civ,as, (se II B a).
Möjligen hör hit elitkbo-iga Bj., g. m. en dalbo? Namnet
fanns för omkr. 30 år sedan.
Yrkesnamn (resp. ärvda yrkesnamn, sällsynta): h&tas-jolultia
Bj., g. m. en son till
Med appellativ: 5bpas-m6.5tar Bj., g. m. jiivayt (se III B a).
Vedernamn:
prinsa-stina Bj. :prinsa-ks.
betas-va La : Bengten?
jlogals-c§va Bj. : lat;
ma-johetna Bj. : maan (jfr
jlogals ipva?
V).
Ls : storm.
störms-ana
Bj.
:
pvl.
.2Aval-iya
Denna bildningstyp kompletterar den andra stora gruppen
av hustrunamn, de på -(o)sa, vartill komma de ej talrika exemplen med fru, käramor, madam (se III). I vissa fall komma
båda typerna till användning; jfr Ppas-mögtar ock 54a.sa. Ett
kbpa-bektz behöver ej utesluta ett käpasa. Observera den konstinta förledsbetoningen.
3. Hustruns namn för att beteckna mannen (ganska sällsynt). Någon gång torde skälet vara önskad tydlighet; oftare
torde namnet uttrycka hustruns överlägsenhet över mannen eller
en viss ringaktning mot denne. Åtskilliga exempel från Närke
meddelar Djurklou s. 40 f. (jfr II. & E. s. 15).
a. Förnamn: gretas Johanas Bj. (»hånas?), mgi-dijas Bj.
vci/s-gtistav.
Tillnamn? sMts-/cts, La (jfr I
Troligen är det väl svärfaderns snarare än hustruns
namn, som på detta sätt tillfaller mågen. Jfr nedan avdeln. 5.
Jfr ock avd. A b.
y. Ilemvistnamn? (jfr anm. under A: kas,-ån,as, La : kart.
d. Vedernamn:
knöl2-J(3cm Bj. 1. knölan (se V: knöla).*
s&rka-k41 : gåmka-seirkan La efter sin hustru skita-såra av
den värkliga »surkasläkten» (eller efter svärfadern; jfr fi).
Jfr III: mwjaristan efter sin hustru, f. d. mäjerinna.
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Moderns namn för att beteckna barnen (sällsynt). Skälet
torde vara samma som vid 3 — mutatis mutandis; ett slags
lättare invektiv.
a. Namn: gretas kål Bj. ock Ls.
13. Stånd: &ekas-johånas Ls (urspr. (e. johcias?); modern änka.
7. Vedernamn med förledsbetoning: kritb-åva Br : krökt, snörsnön) Ls : snör-iga;
med efterledsbetoning: darnas nis Ls (darna).
Jfr samma företeelse vid enkla namn (A a ock b).
Avlägsnare släktingars namn, namn använda på grund av
någon förbindelse o. s. v.
Jag bar ansett lämpligt att under denna grupp sammanföra de ej så talrika exemplen på dessa skilda företeelser.
a. Förnamn: j4rans-jcjan, Ls (svärfadern heter Göransson).
9. Tillnamn:
efter svärfadern: sUlts-14s, Ls, vcils-gtav Ls (jfr 3), yeetasålfre Ls, g. m. en dotter till jeetas-oldvas (hör kanske
snarare under å; jfr B b 1
efter bostadsförhållande o. d.: Ma-pdar Ls: en Hjort bodde
på stället förut; veesals-johåna Bj. : hyr hos Wentzel;
obekant anledning: limbces,-pc:er Ls : Lindqvist;
med appellativ: brigka-gdma Bj. (efter mågen Brink).
H
emvistnamn: efter svärfadern: las-cinas„ g. m. en dotter
2/till den ursprunglige kan; Anders bror kallas Uas-ktav;
med efterledsbetoning: stas ckust La (: svärfadern ståsas—
Ht& Br.).
ä. Vedernamn: ja-4.gust Ls; jb.sa-Onas bodde på gården
förut; sårka-mkjastina Ls, bor hos sårkan.
Appellativ i sista ledet är sällsynt — i regeln är det ett
kollektivord, eljes något på åldersförhållanden syftande ord (jfr
II B c).
Att man ej alltid direkt åsyftar fadern med första sammansättningsleden vid släktnamn, visas i tillägg II. Namn som
ta-gdban, fölka-gan (: gubben Ring, Falk) visa, att man
där endast syftar på själva namnet, ej på härstamningen.
Några skillnader mellan vårt material ock Djurklons från
Närke torde kunna påpekas (se Djurklou s. 31 if.):
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Lars Pärse (<- Lars Pärsson) förekommer ej här som
bondnamn (i stället pera lås 1. pera-lås,); ej häller dylika
hustrunamn som Lars Pärsmora ock Lars Pärsa (låsaga; låsayohåna o. d.; käramor Pärsson o. s. v.).
Barn benämnas ej, som i Närke, efter faderns båda namn:
Anders Anders' Anders, Lars Lars' Brita Stina. 1 kala svcena
jan o. a. namn (Karl — Sven Karlsson — Johan Svensson o. d.)
gäller det härstamningen.
Söner bibehålla sina fadersnamn, även när de grunda
egna hem, hela livet igenom. I Närke blir en Anders Anders'
Anders därigenom en Anders Andersson; en kala svdn här
förblir, vad han var — om han ej möjligen övergår till kåtasven.
De sociala skrankor, som fått sitt uttryck i namnskicket,
tyckas ha varit starkare i Närke än här, om man än — särskilt i fråga om hustrunamn — kan iakttaga vissa ej alltför
fixa gränser. Jag erinrar åter om kåpa/etsa — liksom därom, att
en »käramor» kan anta frutitel. Förmodligen har den ekonomisksociala likställigheten hunnit längre i Bj. än i Närke, under
det förhållandena i Ls rubbas genom massor av vedernamn.
Även det av EL & E. samlade materialet erbjuder flera
olikheter; så t. ex. saknas det s. 10 f. omtalade bortfallet av -son
Jon DEinjel = Jonas Danielsson).

II. Bildningar med ortnamn.
Ortnamn ingå i avledningar, sammansättningar ock
prepositionsuttryck (»casus componens» ock »casus prxpositionalis») för att beteckna personer, som bo på eller härstamma
från resp. ställen. Näst föregående grupp är detta den talrikaste ock tävlar i vissa avseenden med den såsom normalbeteckning (jfr I, den inledande anm.). Det väcker en viss
förvåning att finna denna grupp så fåtaligt representerad hos
Djurklou (se s. 32 ock även 38). Dock är denna grupp underkastad stora lokala växlingar, som i det följande antydes. Jfr
ock H. & E. s. 16 f.: även där är materialet jämförelsevis obetydligt.
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A. Avledning.
Det enkla ordet utmärker ställets innehavare eller ägare
eller härstamning från stället; pluralis folket på gården; genitiv singularis — liksom av alla namn — familjen. I sammansättning med andra (för)namn användes det om hustru, barn
o. s. v. (se IBld ock 2 y).
a. På -are, -ara, best. f. -an, (-an). Detta är den vanligaste avledningen. Teoretiskt kan den förekomma till nästan
vilket ortnamn som hälst, ehuru naturligtvis ett relativt fåtal
kunna göra sig allmänt gällande.1
Avledning på hela ortnamn (utom best. art.):
*mosaleillati Ls : Mosselund,
bågastdnag Bj. : BaggestEk.
Forshem.
bgsag Ls : Balsen -= Granmijrabåtatillj.:M3rrabacka.
hult.
*nAlåsayi Ls : Mällåsen Bj.
byårkböltan, Ls : Björkhult.
Makan Ls: Sannebo.
brYag Bj. : Bråten.
sknabörjan Bd.: Stenabörg.
fgari Ls : Fallet.
skylnlIsag Ls : Stenbacken.
fieektg Bj. : Fjäll.
fifbery an Bj. : Sjöberg, 5dgfigan Ls : Illfället--- Sandbcer3; även jobkyart : 50åsen.
bdry, yngre.
linskyckag Ls : Lindskvärn.
Avledning av ortnamnets företa sammansättningsled:
*hinitsag Bj., med hårlsaja, troligen till Hansgården utom om:
rådet 2 ;
hinn Ls : Hornbofallet, Leksbärg3;
*Pan,a92, Ls (Br.) (U92,an) : Lindskvarn Br.; jfr /inskvånan.
(sbnian Ls : sommarlyckan, Ek?; jfr I b 1 (?).
stimari, Br. : studsbäcken.
Jfr härtill c ock B a.
Egendomliga bildningar äro brb.tahd.Ncan Bj. (= brYag),
som bott i Bråten ock Helikon(?) (utom området) 4, hgr&ean Ls :
»Hulängen», ängen under Sulorna.
Härstamning från stället utmärkes med *.
Samma namn i Ls av obekant anledning.
Möjligen ock till Horn, gården, varunder torpet Flornbofallet
ligger.
Namnet är ett belägg på en i allmänhet ganska sällsynt kompositionstyp.
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Vidare märkas en del namn, som avletts av ord, som utmärka lokaliteter, utan att vara egäntliga ortnamn, ehuru de
fungera som sådana:
fekkascigag Ls: efter en vid gården liggande dunge, som på grund
av sin fågelrikedom benämnes Fågelsången.
krkkag Bj.: bor vid kröken av vägen.
löan Ls : har bott vid Ledet (let) vid St Ryd; åtskilliga släktingar
kallas ock Uan, (jämte las-inas o. s. v.).
skögay, (ska) Bj.: bor i skogen.
På -inge, -iga, -igan — den regelbundna avledningen
av namn på -gård, -gir : -011on; typen inskränker sig ock
egäntligen härtill:
14ggibgan Bj.: Ledsgården.
pbsageiktgan Bj. : Porsagården.
p&lasggigan Bj. : Pellesgården.
skiitagedrzgan Bj. : Skattegården.
eigeihgan B. : Ågården.
Helt tillfälligt är väl grottan Bj. : Grogatan.
Belägg tyckas existera blott i Björsäter. I Kinne härad lär
denna typ för övrigt ej vara belagd; där avledas namn på -gård med
-are: peelagikag : Pellagården, Vedum. Samma lär ock förhållandet vara söderut (Skånings hd o. s. v.). Hur förhållandet
är i det övriga Vadsbo, känner jag ej. — Att typen lever rätt
kraftigt, visas av den tillfälliga bildningen grdgatigen. Förinodligen ha vi att göra med en gammal bildningsprincip.
Kunna möjligen dessa personnamn ha något att skaffa med
Hellquists åsikt i hans arbete »Om de svenska ortnamnen på
-inge, -unge och -unga» (Göteborg (1905)?
På -e; mera sällsynta; stå ofta nära vedernamn.
Avledning av hela ordet (ordstammen): mson Ls : Rödjorna,
tömtan (in. tömtasa) Ls : Tomten.
Avledning av första sammansättningsledet:
*haan Ls : Hökatorp (att skilja från övriga »Hökar»; jfr
I B b 1 13).
*kritban Ls : Krabbatorp, Holmestad.
nitlan Ls : Ranatorp, Forshem.
lakan Bj. : Ryssatorp.
san Ls : (Suosockatorp, Kinne, Vedum.
«klan Ls : bor *på vargamossen.
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Hit hör väl grh7an Bj.: Grevagården, Ullervad?; möjligen
ock lampan, som givit namnet åt en hel släkt (jfr tillägg II
ock I B b 1 C). Det skulle då komma av lamp = ett slags grind ock vara analogt med lan,. Då ordet iamp mig veterligt ej
finns i dialekten, är härledningen mycket oviss.
Avledning av sista ledet: bölsan Ls : Stenbacken; möjligen
kallas stället även Backen.
d. Mera tillfälliga bildningar.
På -esa: hustrunamn bildade direkt på gårdsnamnet eller
snarare på mannens namn på -an; sällsynta: bkkalånasa Ls :
Björkelund, tos46rpasa Ls: Torstorp.
Vedernamn äro betkus =Ut/can Ls : Stenbacken ock kråba
Br., möjligen av Krabbatorp.
I regeln äro avledningar av ortnamn — 'utan bismak av
öknamn — sällsyntare i Ls än i Bj.; de höra mer till det uteslutande jordbrukande området.
Sammansättning eller avledning med. (oböjligt) -bo (-bo),
som i Älvsborgs län (ss. i Väne härad) är så vanlig, t. ex.
Plunbo, Vinbo, Åsakebo: invånarne i Flundre, Väne hd, i Åsaka
socken etc., saknas här i betydelsen »innevånare på stället»,
»folket i trakten i fråga.» o. s. v. Sammansättningsledet -bon är
här = böna 'arrendator' ock behandlas under B b.
B. Sammansättning.
Härvid står ortnamnet i »casus incongruens» eller »casus
componens» i förra ledet. Både förleds- ock efterledsbetoning
förekomma. I sammansatta ortnamn är ellips av senare ledet
ej sällsynt (jfr A a ock c). Senare ledet utgöres av
a) Namn (förnamn). Förledsbetoning:
Hela namnet
Ls : (Sten)backen.
kstcels-pr Ls: Bostället 1. Bostorp.
b6ta-4gust, -Una (-meja) Bj.: Bråten. Jfr I B b 2 y.
-mciya Bj.: Ekedalen.
höbna-tilda
Holmen.
linepa-cinas Ls: född på Lindåsen, Bi.
*m&lasa-gåstav Ls: Mällåsen. Bj.
*iisa-fHdrek Ls: född på Åsen (nu på Krontorp
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Ej egentligt ortnamn är
Ls: Ledet. Jfr A 1. FeKtkal Bj.: Stjärten.
Avledning på första sammansättningsledet:
Bj., Ls: Grevagården?
*grv-ånas,
*hiika-vga Ls: fr. Hökatorp, Holmestad.1
*håla-pistav Ls: fr. Rallatorp, Forshem.2
ståba-lisa Ls: Stubbeslätten.
Ej egentliga ortnamn: firieska-pr La (= böstcels-pr), troligen av ställets läge på »Fläskbackarna» (fteeskabåka), den
övre, bördiga platån av Lugnås i motsats till de lägre kanterna,
låga I. lijsalåga; ha-fr4lrek Bj.: bor på en kulle kallad
Hattabaeken.
Med efterledsbetoning:
kddasfs Bj.: Ekedalen (jfr ovan).
fåttstovas kål Bj.
hala hdrman Bj.: Hallan.
*hosambc'esninjoan Ls: Rosenbärg.
Med ellips av sista ledet (oegentligt ortnamn): hata hdrman Bj.: B attabaoken.
b) Appellativ.
Hela namnet:
-bonde, -bon = arrendator: hb.kbOn Ls: Hulorna = arrendatorn
i H., gasbån Bj: Ågården.
-gubbe: brbtagdban Bj.: Bråten, eibronageiban Bj.: Åbrona.
-gumma: brYagdnia Bj., dbronageinja Bj.
-pojkar: .pkallopöjka Ls (dos- äldre): iiieryd.3
-töser: *hk•mat4sara Ls: Holmen, Magacsto:sara Bj.: Porsagården.3.
Med ellips av namnets första led:
-bonde: bårkabön Br.: Barkatorp (= Tolstorp), jåsa-bön Ls:
möjligen till öknamnet Magin efter ägarens öknamn.
preesta-bön hör troligen ej hit, då namnet är preestagdm.
Jfr III A.
Yrkesnamn.: linanninag Ls: mjölnaren i Lindskvarn. Jfr A a.
Hustru: linarnhmsa (-sa?).
Till jämförelse med avledning på ock sammansättning med
ett ortnamns första sammansättningsled bör det kanske påpekas,
2) Möjl. av tbedan, se A c.
1) Möjl. av hgan, se A c.
3)

Beteckna ogifta syskon, som bo tillsammans.
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att ett slags stavelseföränkling ofta inträder i »casus componens»
av sammansatta ortnamn. T. ex. svånaho-sköyan Br.: skogen
kring Svanerödjan (sviinamta).

C. Prepositionsuttryck (»casus prfflpositionalis»).
Detta är ett av de allra vanligaste uttryckssätten; vi få
här värkliga namn, som bibehållas, även om vederbörande flyttar;
par z bö t. ex. har flyttat . två gånger, men bibehåller alltjämt
epitetet — skriver det t. o. m. Jfr riksdagens Petersson i
Påboda, Pehrsson i Törneryd, Andersson i Backgården o. s. v.
— Förnamn, tillnamn, yrkes- ock vedernamn förekomma, varjämte olika prepositioner användas.
a) Förnamn.
med i:
ålbcet r 4g
Bj.: ödegården. las i vipan Bj.: vasen.
åna i dog Bj.
margrd betl_cgart Bj. (jfr c).
(kust o. dm/ i åka Ls: Alen. margrd i stårkcega Bj.: Stark4gust z kö,sgeert Ls: Korsgården.
ängen.
åroni bålsan Ls: Balsen.
nits (iiis) z högasmön Ls: Huge:has i bkkjogan L.: Böljungen 1.
gesmon.
-ngsmarken.
niis (nis) i svakavrå Bj.: SvaleNdrek i 1cr4ntorp Ls: Krontorp.
vrå.
gåstav, ohånas i gåta Bj.: Gatan. pr(Joan) z b6 Ls: Bo (jfr den
kal i båda Bj.: Boda.
allmänna anm. ovan).
kal v ligfara Ls: Halvfaran = svcenr ksgerri Bj.: Ledsgården.
k. i måsan Ls: mossen.
svc'enabram i lbscsela Ls: Lidklåra såntwia L: Sandrödjan.
källe.
låsa hgtat Ls: Hultet.
svcenioan z måsan Ls: mossen.
las, I skkatorp Ls: Skogatorp.
Mer oegentliga namn:
ddvid i viisab&lpan Bj.: Vasabacken; nyuppförd handelsbod vid
en bäck med detta namn.
las,
sålsa,stia Ls: Lars i sakristian; bodde ett rum i ett
missionshus; jfr Djurklou s. 38: Per
köket, El. & E.
s. 17: Kall, i tjöket. Jfr de av Djurklou anf. st. nämnda
medeltidsbeläggen: 011e i jordstuen, Per under Gillstuen
o. s. v. Se ock under belägg på prep. på.
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med på:
svienabram pa höt Ls (: St. Ryd), vila pa höt Ls.
Smålägenheter: nts pa tein Ls: Tån, p«ar pa mön Br.: Mon.
Ej egentliga namn:
anas pa 14ra Bj.: Hedarna, en slätt.
yqn pan Bj.: Änden (=- Skogsrud), yttersta stället i socknen.
jöan pa knåp, Ls: Knölen en upphöjning.
låsa pa sköyan Ls: Skogen, Kronoparken Kinneskogenl.
med vid: Ej egentligt namn: las, ve Ut Ls: Ledet (= kart o.s.v.).
(med tim vid vedernamn: sviknjoan te tuirkas Ls: efter
»Nurken» se V.)
Tillnamn (ofta »härrenamn», sp. vid på; se anm. härom
nedan):
med i:
almin t Wsg:ati,z sp&naragek Bj.: Ledsgården, Spänneregården.
6anson i lögnas, lceksc'elz löpas — till skillnad från motsvarande i Bj.
med på:
åttason pa fjcbl Bj., c'ttlagon. pa Obcery (fob&rj) Bj. Jfr A a.
svdttson pa höt Ls.
val4.nius pa eisan Bj. (= van,gljus).
Appellativer, yrkesnamn, titlar.
Yrkesnamn (män):
b6an t måra Ls; bor i myran, har varit arrendator (böna) i
så!. ett värkligt namn.
Sjötorp
hckrasctoman, i hålfara Ls: Halvfaran.
lagman 2 bö Ls = perjoan 2 bö; advokat vid tinget; jfr
III o. V.
ncitveektan, pa svanabdry B.
skrMagi Mg:an Bj.2
Titlar (kvinnor): „swramör t mbrabetta Bj., peramör
pce0s,gag Ls: Per Töresgården.
1) Stället, nu borta, var en illa beryktad krog, vars grundläggare
ock förste innehavare lär. hetat Lasse; efterföljarna ärvde namnet, oberoende av eget sådant; det blev således ett slags »firmanamn».
2) Hur segt gamla benämningar hänga i, visar detta namn. Jfr
inargra ibökkag, mom. a. Backgården ligger långt från stället,
men låg just här — i backen av grusåsen — före skiftet (1846-47).
Skräddaren levde på denna tiden ock fick behålla sitt lokalnanan, som
nu övergått till hans kvarlevande kvinnliga anförvant
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d) Vedernamn. Jfr avdeln. V.
deiryan pa mit Ls; maj9:91 pa mit Ls;
Nvat i bc" Ls (== ligman);
1c6ean grUtorpat Ls: den förnämste i Gristorpet ---= Dyrenäs I.
Allmän anm. Enligt Djurklou, s. 32, bor bonden i byn eller
gården, men torparen på torpet. Denna skillnad gäller ej här. Vid
härrgårdar, säterier ock större gårdar användes alltid på: på Sjöbärg,
Fjäll, Åsen, Rudet, Torperund, Svanebärg, Källstorp o. s. v. — men
t. ex. i Myggeberg (mögabcbrj en ren bondby). Namnen på -gård
ha vanligen i. — För övrigt växla de båda propositionerna väl beroende på gårdens läge ock den ståndpunkt, den talande tänker sig intaga; i Lugn ås heter det dock, varvid man tänker mindre på bärget
än på socknen. — Åven om torp ock backstugor förekommer i: i Boda,
Fåragungsan (feirag6ra)2, Svalevrå o. s. v. -- I vissa fall torde i
ock på växla: Eriksrud (6ghot), Hasselbacken, Nylund o. a.

Yrkesnamn, sliiktskapsord, titlar o. d.
A. Yrkesnamn.
Dessa stå
a) Ensamma i många fall, där endast en kan vara avsedd
— eller avses framför andra av samma yrke:_
fabrikh Bj.: fabrikören.
mi Natrun Bj.: mjölkköraren
kitpalan: kapelanen =peistan.
(vid Nykvarns mäjeri).
hålan, Bj.: »knallen».
nåttykktan Br.: nattväktaren på
kialatörkan Ls: »kolletorkaren»;
Svanebärg.
Ula 'kotte'; torkar dyl. ock på.dan (-9n): pastorn (kommisamlar frön för skogssådd.
nistern).
kran Ls: krögaren (ölförsäljare). p6.5tan: postbäraren.
lösan Bj.: lotsen.
pröstaii: prosten.
meprina Ls (vars man sedan sgayvan (= ypan) Ls (Bj.):
får heta meyaristan—jfr Djur(sill)skepparen, ägare av en
klou s. 41: morsken efter sin
Vänerskuta.
hustru, som var barnmorska). skeActran: skolläraren.
Hans dotterson kallas »prinsen». Jfr »Kongen. i Harstensmåsen»
fr. S. Vadsbo i Tellander, Allmogelif i Vestergötland, St. 1891, s. 13 if.
Heter i kyrkboken 1692 Furugungsan, vilket väl är det ursprungliga (beläget i brynet av barrskogen); uttalet fira.; resp.
göpa övergick till fira- : fr. Gunga heter i dial. göra.

Personnamn.

fra8
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itrmetkari Bj.: urmakaren.
spcektdg: stationsinspektoren.
törpan Ls: f. d. torpare under y4rkag: kyrkoherden.
St. Ryd; bibehåller namnet. 09:kava/stan (stdtan): kyrkvak
taren.
Jfr IBb le.
Sammansättningar med -bon (jfr II B b):
niAbån Ls: inflyttad från Jämtland.
priestabån Bj.: Prästgårdens arrendator.
abint; jfr II B b.
Yrkesnamn par pröferance: smen (den förnämsta av dem).
Nära vedernamn stå: bhgan Br.: en känd civilingenjör ock
bQ) Ls: kommunalordför., advokat
järnvägsbyggare; letgmem
m. in. Jfr II C e 1.
Om sammansättning ock sammanställning med ortnamn se
II B b ock C c, om namnsammansättningar se I B b 1 e; 2 d (4 A.
Hustrunamn, bildade genom avledning på -sa äro vanliga:
: smen
småsa
: kåvalan
kitvaldsa
i,crmdkatsa Bj. g:Arma:kart
kniag
knitlaa Bj.
jbvag.
Ypaja. Bj.
kriffiri
lerbatsa Ls
Möjligt är, att -,sa i de ord, som avletts av namn på -are,
växlar med -sa: kngasa?
b) I sammansättning. Yrkesnamnet eller det ord, som
uttrycker värksamheten, sättes som förled (med betoning) —
»casus componens»; väl att skilja från de fall, då faderns eller
mannens yrkesnamn bilda första sammansättningsledet. Se
IBbl ock 2.
1) Förnamn; det vanligaste:
hånsa-krUttn Br. (L.): hönssköterska på Svanebärg.
kboa-pr Ls: korgmakare.
mjbkka-.4mi1 Bj.; jfr inibkay4rari under a.
hga-mckla Br.: rökar skinkor o. d.
skomaara-eops, Bj.
skometkarAds Ls (utövar ej yrket?).
skrchlara-gåstav, -nis Ls.
tslaktara-dgust B. (hustru slitttara-lisa Bj.; ettdera det primära).
-fråns, -gåstav, -pir Bj. (de tre förra söner till
Pär; trol. ej släktnamn, då alla utöva yrket).
snbkara-jan Ls.
sit-bcktx Bj.: sömmerska (som sur)
vievar(a)-cina Bj. (L8).
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Tillnamn — sällsynta:
ba-ståk(an) Bj.: bössmakare; best. form av namn är mycket
sällsynt, finns blott av några enstaviga tillnamn, (Bergen,
Starken).
knbkta-blöm Bj. (till skillnad från t. ex. frans blom).
Appellativ — också sällsynta:
hirka-geima Br.
skriedara-mörfar Ls.
så-måstar Bj.; jfr jepas-motar 1 B b 2 å.
Anm. Där substantiv saknas för att beteckna yrket, få vi »casus
componens» av värbet: håka-Mc42a (: hbka), sit-bcbt2 (: stA) -- ordet
sömmerska är ej ursprungligt i dialekten. Frågan är, om vi ej här
liksom vid ortnamnen kunde få förutsätta ellips av senare ledet i sammansatta yrkesnamn: myökka-ema : mibkkapran; kbria-pr : korgmakaren o. s. v.

Yrkesnamnet som titel före personnamnet (tillnamnet). Mycket sällsynt i dagligt tal; torde vara av främmande ursprung: skrc'edara niestcet Bj., sme nilson Bj.
Akcenten överensstämmer med den vid officiella dubbelnamn vanliga (som ej häller är någon folklig namntyp); jfr I B a.
Den står däremot i strid med den i dialekten vanliga betoningen under avdeln. b.
Yrkesnamnet efter personnamnet. Denna gamla
typ (jfr Djurklou s. 30: John Grythomakare etc.) är nu utdöd.
Att den funnits i dialekten, visar det från början av förra seklet
citerade ock,i traditionen bevarade sven yesivan, (-ra?). Förmodligen har denna typ utträngts av sammansättningar, mom. b
ovan. Troligen var den på retur redan för 100 år sedan, eftersom intet mera fall bevarats.
Anm. En del mera sekundära yrkesnamn (gnshcins, smbrpc,tr)
torde bättre upptas under V.
Jfr Djurklou s. 32 ock H. & E. s. 17 f., där en mängd yrkesnamn, sammansatta med ock bestämda av ortnamn, anföras: Olsbarjasmeen, Tjöllby Möllere o. s. v.

B. Släktskapsord, titlar o. d.
användas stundom om kvinnor, motsvarande typen b ock —
huvudsakligen — c under mom. A. Förhållandena äro således
något olika mot de under A skildrade. Somliga av dessa ord
äro i utdöende, andra redan utdöda.
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Sammansättningar:
fipas,-möstar Bj., se I B b 2 ö; [skrledara-mörfar Ls]; sit-mdstar
Bj., se b 3 ovan].
Appellativet före personnamnet såsom titel:
jungfru (jbmfru) användes för omkr. en mansålder sedan: jungfru Askl.
mamsell (manas, mans), användes ännu någon gång: månsal
Ls; månsal cikarmån Bj. Förr
Janson Bj.; månsal
var titeln naturligtvis allmän; från mitten av 1800-talet med
förnamn: månsal karolina Bj. (Karolina Otterborg).
käramor: tillsammans med för- ock tillnamn om bondhustrur
(däremot ej mor ensamt som på åtskilliga håll även i Västergötland): yc'eramor mina Bj., yctramor kålson Bj.
Tillsammans med ortnamn II C c 2.
madam användes stundom om hantvärkares ock handlandes
hustrur, men ej som regel (avledn. på -[]sa): madam kålson Bj. (handl.), m. leingrey Bj. (skomak.), m. lceksc8 Bj.
(snickare).
fröken är av ungt datum ock ännu ej så synnerligen vanligt;
ett par kvinnliga handlande kallades blott frbknara (te
frbknaras).
fru är äldre ock mera vanligt; det kan som sagt växla t. o. m.
med avledn. på -sa.
moster torde lättare än den maskulina motsvarigheten morbror
'bli namnbildande: mostar bdeson Bj.

IV. Egenskaper.
Många hithörande fall äro svåra att skilja från värkliga,
öknamn. De direkta bildningarna med adj. äro ej så vanliga.
Adj. stå i regel före namnen.
A. Kroppsliga, yttre egenskaper.
Med efterledsbetoning:
bkina vila (= bkinigan).
Ula kåpa (k4a) Bj.
1) Jfr vedornamnet jomfru

gåmka stdrkan Bj.?
sne.monta 14s Bj. (snedmunt).
Ls (V B c).
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Med förleds betoning — vid ett fåtal, varandra motsatta adj.:
gånjka-glidav Bj.
lga-gt'Astav Ls.
giortka-hindkek(resp.störa-h.) lga-hindrek Bj.
gåndra-johrittas Bj.
lga-johän,as Ls.
gåttka-stetrkan (jfr ovan)
öga-stårkan Bj.—lga-stårkan Ls.
e båga-sten:kan, gånjika-st.B.D.
Ls.
Ls.
Med vedernamn: gåttka-seirkan La.
Med adj. i postpositiv ställning: hilka-lga Ls.: Håkan (möjligen härlett ur en vokativ).

B. Andliga egenskaper.
Då dessa epitet ständigt användas i klandrande, hånande
syfte, har jag tagit dem med under vedernamn (sta-bra,
§igva-kdri o. d.). Möjligen kan räknas hit sammanställningen
namn i gen. + cichypa' = idiot, varvid namnet utmärker familjen
eller stället, där vederbörande bor: Ithilans,..ctåtripa Bj. (: Höglund),
Acklas-.ctioypo Bj.
Enstaka dylika namn, som anförts under A ovan, citeras
hos II. & E. s. 18 (tydligt skilda från vedernamn).
V.

Vedernamn

(känningsnamn).
A. Sammansättning med namnet (mäst förnamnet).
Mycket vanligt • — med stark tendens till släktnamnsbildning.
Se tillägg II. Jfr ock IB b 1 samt 2 e, 3 d, 4 ock 5 d.
a) Vedernamnet går före (första sammansättningsled).
Förledsbetoning:
Vedernamnen uttrycka en egenskap:
kiatre-Vine (=-- laittra): kuttrande tal.
sW2r-iga Ls: rinnande näsa (sonen kallas sni2r4mtl.---- snOn).
snås-p:ib Ls: brukar mycket snus.
stbla-brita Bj.
yif.tva-kån Ls 2.
Ordet är väl det från t. ex. bibeln bekanta dumbe, som folketymologiskt anslutit sig till dum, dein_t(ar) = idiot. Jfr t. ex. frasen: »Nog
ä han bra enfaldi, men inte ä han dummer».
I annan betydelse hos F. A. Dahlgren (Viser, Pär Erssas friing):
Di kall' hemmen Tjyv-Pär, för tjyver hadd' stel
en gang hva han ågd', jämt hvar äveli smer.
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cl&mpa-jc'etan Ls?: »dumbe»; av Jätte-släkten (se I B b 1 fi).
Vedernamn syfta på någon händelse i livet e. d.:

bicga-pctr La: beskylldes för att ha stulit en bagge = sn4fr-pctr:
säljer mycket smör.

köl-öla La: påstods ha stulit timmer på kronoparken ock kolat.
Många ortnamnsbildningar se ut som vedernamn, t. ex. grhånas, kr?tba-kål; jfr I B b 1 d.
Obekant anledning:

becila-pr, bålla-klds (= t&sa- mbta-johåa, -sina, -p«ar Bj.
(: m«an).
klös) La.
Bj.(den förras mös-iya, mösa-yöan,-lås„ -lena,
-måla Bj. (: mc)san).
brorson).
mesimreka-löta Bj.
fötam-pr Bj.
prisa-14.9„ -stina (hustru) Bj.
hår-iga Ls.
lees,a-pr Ls (fristående ök- tictar-6la La.
teqa-ådam, -gåstav, -»öan, -klås,
namn).
-16ta, -oldvas La.
kös-ca Bj. (= köståna).
Jfr härtill I B b 1 ock 2 e ock där nämnda exempel; likaså
efterledsbetoningen.
Stundom stå appellativer i st. f. namn: kösa-geima Bj.,
nkka-gdban La. Jfr samma företeelse vid personnamn: higa-g&ban.
Med efterledsbetoning (son-namn):
kråkas ågust, nfooan, svckn. Ls (kas kål Ls (: öron 'orren').
tofla fråns, tålda La.
(: kri_cka n).
mötara svcbn Ls?
b) Vedernamnet sättes efter (som tillnamn). Sällsynt.
ana dåf Bj., peta.Airk Bj. med peta...Hrkasa, peta.41eifs La:
går ock »slufsar».
Enastående är namnet ',Mara gåfal Ls med namn i genitiv +
vedernamn. Jfr dock htlems-cteimpa o. d. under IV B.
B. Vedernamnet ensamt. Även dessa äro släktnamnsbildande, i det de ofta bli utgångspunkt för en hel släkts öknamn.
a) Enkla ord. Mycket skiftande grupper.
Kroppskonstitution ock yttre egenskaper:
bkc'egan Ls: storögd, tittar argt. grUan La: rund ock fet?
cl&son Ls: »dickar» vid gången. grittag La: snyftar vid tal.
clikalön Bj.; döv (kanske mera knöla Bj.: mycket rundlagd;
mannen kallas knölan.
generellt namn).
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keitra (k(tra?) Ls =Kuttre-Ville, Aska Ls: ruskar ock vrider på
se mom. A.
kroppen vid gången.
biean Ls: lång ock storväxt.
&ina Bj: rödhårig.
mkrar Ls.
skolt Ls?
Inre egenskaper:
deiman (pa he2t) Ls.
/ngn Ls(= malen): närig, »skaver
dånza Ls.
åt sig allt» (mb,ka-ac'ektat).
dionpan Bj.
aågal Bj.
k,vat Ls: socknens factotum.
starm Ls: vild o. bråkig (vid rus).
Händelser i livet o. d.:
fbyan Ls; sades ha stulet en fog- låta Ls: en handlande, vars hushyvel'.
tru bakade bröd ock sålde
gårvag Bj.: sades ha stulit en hud.
(»laffa ut en kaka»).
grban, far ock son, gubben på- nöak Ls: sjöng ofta »gubben
Noak»; brodern per analogiam
stod sig vara av greve-släkt.
kdnigan Ls: konfirmerades vid
sårak (Syrak).
c:a 40 års ålder.
kamrgg Ls: hans mor påstod
honom vara lik kamrer L. i M.
ickgar Ls: begiven på jakt?
Yrken, sysselsättning, ställning:
(Jfr III:) bian ock 14gmcin; vidare kfflat här ovan.
köan (z grestorpat); hans dotterson prinsan Ls.
maidg (kdmajch, l4gasmay4), vanlig benämning på kreatursskötare ock ladugårdsdrängar (t. ex. mai4g pa hat).
prcbdan Ls, en frireligiös predikant.
svinakcian Ls: samma person (bördig från Svintorp:Bj.).
Av ortnamn bildas stundom öknamn:
betkus = balsan Ls.
krablin Ls = krål2gn.
krål2a Br.: Krabbatorp?
Jfr II A c ock d.
Jfr för övrigt has2an, krbkag, fagkaseigag o. d. under II.
Namnbildningar, som stå nära vedernamn:
gåta, Ola; g9V.an, tidn o. d. --- se I A a.
gr@t, at
kdjson) o. d. — se I A b.
Jfr vidare Bom, Hök, Jätte, Sommar o. a. — mäst sammansatta namn, under II B b.
Obekant anledning:
bit (= knbla-bit) Br.
damciskus Bj.
bcklman Ls.
dral Bj.
1) Stölder äro tydligen en mycket vanlig anledning till öknamn.
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nårkan Ls.
349.,an Ls.
ph,a1 Bj. (: phla).
ygta Ls (: manligt öknamn).
pika/ Bj.
kåtan Bj
skarn Ls.
körkan Bj.
skåta Bj.
kri,tkan Ls.
skred Bj.
lampan Bj.? Se II A c.
seirkdn Ls.
mijal Bj.
tcimp(an) Bj.
mi2san Bj.
töfal Ls.
mim_ rek Bj.
jigk,an Ls (far ock son).
nåna
(: nasa).
Genom ellips uppkomma ett slags kort-vedernamn: fDta
Bj. f. fQtant-petara-gikstava Orig eller dyl. ks Bj.: medlem
av ksa-släkten. Jfr krigcan ock kayi under tillägg II.
Sammansättningar.
Jfr ovan kc5-, ktgets,-mayöri, svinahNag; siman, fitgkaseigari o. d.
kngabif Br.
Insbier, Ls: flintskallig'
ghishåns Bj.: handlar med glas- 1crikain4san Ls.
44spek Ls (röd i ansiktet).
varor — jfr yrkesnamn.
smcgsak Bj. (Lsj.
h.ilcakikan Bj.
veladaan? Ls.
ntskreteka Ls.
jfbrcek Bj. Ls (troligen av p:
höpalifit Ls (hoppande gång)
gärdsle).
hitkafkålps Ls: flaxande gång
(Hök-släkten).
Ordgrupper.
gas- var(an) mörfar Ls = skriedaramörfar; se III A b 2.
den folcjrata ban Bj.
j4taral nögi L5 (kommenderar ock befaller gärna; tydligen ett
ganska nytt namn).
jomfrit mcirja Ls (man; trippande gång; namnet är väl hämtat
ur någon gammal visa).
lela Vevan Ls (heter ej B., men en bror benämnes med samma
namn; efter någon släkting?).
lela mån Bj.? (ursprunglig vokativ?).
Nanne med besläktade former är ju ett på skilda håll vanligt
lallnamn (både i grekiskan ock germanska språken). Se Kr et sc hm e r,,
Einleitung in die Geschichte der griech. Sprache, Gött. 1896, s. 341 if.,
ock Hellquist, anf. arb. s. 107. Kanske är det även här ett lallnamn.
PYS 'flinta'.
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Tillägg I. Om betoning i sammansatta namn.
1 sammansatta namn förekomma två betoningar, dels med
huvudtonen på bestämningen (oftast förledet), dels på namnet
(vanligen efterledet). Det förra är det vanligare.
Betydelseskillnaden torde i stort sett varar densamma som
i t. ex. kkåkalöt, sblatina i förhållande till t. ex. stora tcila (ett
bestämt träd), grfina möra (en sandstensart i Lugnås) = sammansatt ock attributförsett ord. I förra fallet ha vi ett fullt enhetligt ord, där lederna ej kunna skiljas, i senare en — grammatiskt — mindre enhetlig bildning, ehuru förbindelsen är fullt
konstant. I förra fallet ha vi »casus componens», i senare, såsom
i de ovan citerade orden, »casus congruens» eller — som i de
flästa namnen — »casus incongruens» (= genitiv). På samma
sätt med namnen: vid ton på bestämningen ha vi ett fullt enhetligt namn, under det ton på själva namnet ger bestämningen
karakter av något i förhållande till namnet relativt självständigt,
eller m. a. o.: namnet är mindre självständigt, det behöver bestämmas av något, är beroende av något. — För översiktlighetens skull har jag i materialsamlingen upptagit båda delarna
som sammansatta namn.
Detta visar sig på flera områden. Om man ser på namn
bildade med adjektiv (IV), så visar det sig, att huvudtonen i en
del fall ligger på namnet; där har adjektivet karakteriserande
betydelse, t. ex. läa leitsa, s,Qmonta 14s. I andra fall — kanske
de flästa — vilar tonen på bestämningen; det är, då bestämningen utgöres av lille, store, gamle, unge o. d., där man har
en — ofta värklig, stundom måhända blott tänkt — motsats
att göra med. Bestämningen är här mindre självständig; den
är till för att skilja en viss person från en eller flere andra
ock ingår därför fastare i själva namnet än i föregående fall.
Sedan torde analogien ha jälpt till att fixera tonen på bestämningen, även där den är en självständig karakteristik.
Sammansättningar med (personens eget) yrkesnamn bilda
enhetliga namn ock ha därför tonen på bestämningen: knbktaHörn, skomåkara-imasr, bd-stårkan. — Om son-namn, bildade
av yrkesnamn, se nästa stycke.
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Vid son-namn är betoningen på namnet det regelbundna;
förbindelsen är ännu något lös; namnet ensamt är ej nog för
att bestämt beteckna personen. Ett visst beroende, en viss
osjälvständighet, ett slags tillhörighet uttryckes härigenom. Det
är här vidare att märka, att vi i detta fall — liksom vid motsvarande bildning av ortnamn — ha »casus incongruens» (genitiv), men i andra fall »casus componens». kala svdn, låmbcetas
gåstav, hokas ågust, smes fråns, kåtas ållmet,kala smena 'ban etc.
Dylika son-namn kunna bibehållas hela livet igenom, men
de kunna ock bli mera självständiga ock få då förledsbetoning:
hbnreka-ga'Astav, störa-61a, heetas,-gt'Astav, ja-j6nas etc.
Så är alltid fallet vid släktnamn. Där har naturligtvis
»beroendet» upphört, ock vi ha att göra med värkliga namn.
Vidare är att märka, att hustrunamn, bildade Med mannens
namn som förled, alltid tyckas ha förledsbeteckning. paarasåra, fcilkas-johåna (fidka-?),.fåla-såra, pbval-iga.
Märk särskilt hkka-phåna: Was cigust, johånas o. d.
Hustruns ställning betecknas således som mer självständig
än barnens. En egenhet är, att enstaviga tillnamn här ha än
cas. incongr. (gen.), än cas. comp. I förra fallet ha vi enstavighets-, i senare tvåstavighetsbetoning: fcilkas-johåna, men friskamåja. Troligen förekommer både åtas-brita ock itta-brita.
Sammansättningar med ortnamn ha i allmänhet tonen på
bestämningen. Så alltid vid prepositionsuttryck: /as r våsan,
almin r 14getn,, dison pet fidl. Att även dylika förbindelser,
oberoende av värklig bostad, kunna övergå till konstanta namn,
är i det föregående påpekat: pcbrjoan a b6, skriedayi rbålsketyi,
b6an r måra, låsa pa skyan etc. — Husbonden, ägaren, innehavaren o. s. v. på eller av ett ställe har vid sammansättning
med ortnamnet, som står i »casus componens», alltid ton på bestämningen: brbta-agust, håta-Ndrek, eekahos-p62ka.
Betoning på namnet — jämte cas. incongr. (genitiv) i de
flästa fall — förekommer vid
hemmasöner, oftast omyndiga: hala hdrman, hata hrman (men fadern hitta-fredrek);
inhysesjon, intellektuellt undermåliga individer o. s. v.:
leadas,,nis (jämte den andra betoningen), fåttstovas kål, It0SaMb...4,VdttiOan (född på R.).
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Även här uttrycker den senare betoningen medelbart ett
beroende, en viss osjälvständighet — ofta med ringaktning
ock ironi.
Till ytterligare belysning härpå kan anföras ett dubbelnamn
på en person: hietas-yohänas, son av en rättare, jämte sina
bröder ägare av ett par gårdar, men också hcktas-disronpa, den
mindre vetande inom »rättars-släkten».
Öknamn äro personliga, enhetliga namn ock ha förledsbetoning: diva-brita, kgr-bla, ma-stina — detta i synnerhet
då de övergå till släktnamn; även ana dcif, peta-yrk. Skenbara
undantag äro dylika som tofla frdns, där det är fråga om
son-namn.
Typerna yoan völbran (1 B a) ock skrcedara pcikm (III A c)
äro nog ursprungligen främmande för dialekten; äldre synes
denna betoning vara i de fall, som anföras under III B.

Tillägg II. Om släktnamn.
Många ej officiella namn tendera till att breda ut sig, att bli
släkt- ock familjenamn. Vad personnamnen beträffar, så kunna
ett slags begränsade familjenamn uppkomma genom att mannens
för namn i sammansättning övergår till hustru ock barn (bog, h.
ånasa-malt, d. ånas,a-dna). Vidare kunna, som påpekats, fädernenamnen följa med generation efter generation, bildande en värkfig släkttavla: kala svcena joans heenig (H., son till J., son till
S., son till K.) o. s. v. I regeln äro dessa namn strängt personliga ock utmärka ej tillhörighet till någon viss släkt.
Vad tillnamnen beträffar, så har jag ovan — under I B b —
förmodat, att vi i flera fall ha gamla soldatnamn, som leva kvar
sedan lång tid (Hök, Jätte, Sommar 0. s. v.). Denna gissning
stödes av bevisligen liknande fall. Namnet Hurtig lever kvar,
ehuru ingen officiell bärare därav funnits på ett par generationer.
Ett dylikt namn är helt säkert Sedig. Det tycks ha gått i arv
till två syskon Kajsa ock Gustav, till Kajsas man Lars ock
deras son August.
Bildningarna med ortnamn visa ringa tendens att bilda
släktnamn. Familjen, invåuarne på ett ställe, betecknas gemen-
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samt med plur. vid avledningar — åtminstone de på -are ock
-inge: fjeelara: folket på Fjäll; i alla fall kan hemmet betecknas med gen. sing. — En början till släktnamn ligger möjligen i sammansättningar med Albon såsom beteckning för
skilda medlemmar av samma släkt. — Ett bra exempel däremot
är kag Ls (:
las ve Ut): hans måg fick heta kas-ånas,
ock dennes bror kallades las-glistav. Allesammans kallas
ock
Från yrkesnamnens område ha vi åtminstone ett typiskt
exempel — sammansättningar med slaktare- räknar jag ej hit,
se III A bl. En rättare på Sjöbärg hade flera söner: /Ledaspåjka eller h&tas-ktistav o. s. v. En av dem, heeta....svc'en, gifte
sig, ock hans hustru kallas Mas-johåna. Barnen heta: setas-cia, hietas-hindrek, heetas-kOl. Dotterns man kan t. o. m. kallas
heetas-jejan. Alla medlemmar av släkten, som finnas i trakten,
ärva således namnet. En bidragande orsak till spridningen
ock konserverandet av namnet var väl, att alla bröderna bodde
tillsammans.
Största antalet exempel ha vi dock på vedernamnens område, allra mäst i Lugnås, där man talar om ståa...skc'ekta (: Stare),
måkalic'ekta (mo, mon = mal), tåska-csyekta o. s. v. — Ett öknamn kan gå i arv i rätt nedstigande led mycket länge. En
kråkas kust föregås av kråkas sven ock kråkas nisjoan; den
ursprunglige kråkan, som otvivelaktigt ligger till grund fdr
namnet, måste ha levat minst fyra generationer tillbaka i tiden.
Det bör också påpekas, att alla innehavare av namnet med
ett slags kortnamnsbildning kunna kallas kråkan (jfr lan ovan)
— De värkliga öknamnen gå över från innehavaren ej blott till
hustru ock barn, utan ock till bröder, mågar, dessas bröder
o. s. v. Några exempel härpå:
lampan Bj., dotter låmpas ånagHta, gift; mannen kallas låmpas
ånagretas kår; deras barn vorolapasefr , lciipas agåsta,
vars son heter låmpas jan, samt låtnpas ådal med flera
barn. Efterledsbetoningen bör här särskilt uppmärksammas.
tåsa Ls eller tetsa- har fått stor utbredning, bl. a. till tre bröder,
tåsa-ådam, -olåvas pck -gåstav; vidare till Adams dotter,
tåsa-löta ock hännes man, tåsa-klås, som förut kallades
båfla-klås (liksom brodern hette båfla-pr).; slutligen även
till Gustavs son tåsa-jejan.
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tdskan Ls hadp två döttrar, taska-mdja ock tåska-ståva. Den
förras son heter tåska ntsjoan ock hans kusin tågkaågust.
scirkan (»surken») Is gav också namn åt en stor släkt. Bland
medlemmarna märkas bröderna setrka-kål (stirka-skr,Man)
ock seirka-pr; den förre hade sönerna sitrka-dgust ock
seirka-sdnfrz. En medlem av släkten var troligen sarkasåra, som överförde namnet på sin man, sUrka-kål eller
gåmka-seitkan. Efter hustruns död ärvdes namnet av en
inneboende gumma, setrka-majastina.
Dessa namn ha dock stundom blott temporär giltighet, varefter vi åter träffa mera personliga namn. Inom mösa-släkten
i Björsäter finns en mösa-lås, vars son heter måsa-idan, men
därjämte ofta kallas masa-låsas jban. Dennes son ärver näppeligen mösa-namnet. — I st. f. heetas-kål kan förekomma hcktaspojkas kål.

Tillägg III. Tilltalsord.
A. Substantiv.
Utom vissa titlar — för präster, skollärare, inspektorer
o. a. — användes i regeln blotta namnet, även till de nämnda
ämbetsmännen. Härr före namnet eller blott härrn är ej vanligt ock låter ej bra i folkets öron. Till gifta bondkvinnor
användes käramor (med för- ock tillnamn, se III B); madam
användes möjligen som tilltalsord till hantvärkarhustrur. Fru
är en gammal titel, som sprider sig; en käramor kan t. o. m.
finna rådligt att anta titeln på eget bevåg. »Härr frun» beror
på individuell, överdriven artighet. Fröken-titeln griper naturligtvis omkring sig, ehuru den ännu på mänga håll betraktas
med en viss skygghet. Mamsell finns sporadiskt, jungfru är
däremot utdött som tilltalsord.
Bland familjära tilltalsord märkas — utom far, mor, pappa,
mamma, farfar, morfar, farmor, mormor, farbror, faster, morbror,
moster, o. s. v. — mörbro(r) såsom tilltal till °skylda manliga
bekanta ock möstar till kvinnliga; fcirbro(r) är yngre i dylik
aktion; tant är illa lidet.
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B. Pronomina.
Du har den vidsträcktaste användning, av föräldrar till barn,
husbönder till tjänare, äldre till yngre samt mera jämnåriga
emellan, även om bekantskapen ej är stor. Barn använda I till
föräldrarne, likaså yngre till äldre — omvänt är opassande, —,
»lägre» till »högre» o. s. v. Han ock hon (ho) tyder på en viss
obekantskap. — Plur. heter I. Ni är ej infört. — Jfr H. & E.
s. 23f.
1) Betecknande är följande dialog mellan två skräddare, en 80-årig
ock en 70-årig:
80-åringen: Hur gammel e I?
70-åringen: Sjutti år. Å I?
80-åringen: Åtteti.
70-åringen förtrytsamt: Å så sejer I I te mek te!

Tillägg till s. 111: Greta i körkemurn Bj.: hännes stuga
låg under den höga kyrkogårdsmuren.
För dateringens skull meddelas, att materialet är samlat 1907 ock
föregående år.

Anteckningar om

Personnamn i Möre-häraderna,
ordnade av J. A. LUNDELL.
Anteckningarna tillhöra östra Smålands ock Ölands landsmålsförening i Uppsala (nu i Landsmålsarkivet). Det mästa förskriver sig från
Madesjö (M) ock St. Sigfrids (S) socknar ock är meddelat av sedermera kyrkoherden F. NORDENSTAM (f. 1855, i Uppsala 1881-85).
Med dessa uppgifter äro -införlivade några notiser från annat håll (fr.
Söderåkra av L. Höglund).

Dopnamn.
Ett sällsynt fall är det att dopnamnet ensamt räcker: LisKarin (Lisa Karin), en ogift kvinna med många oäkta barn.
Vardagsformer av dopnamn:
Mansnamn.
Adel
Agge
Fregge
Hasse
Jukke
Jödde
Jösse
Kalle
Ludde
Lurre

Adolf
August
Fredrik
Johannes
Johan
Jon
Jöns
Karl
Ludvig
Lorents

Masse
Magnus
Nekke
Nikolaus
Nesse
Nils
011e
Olof
PäUe
Pär
Sammel
Samuel
Svänte
Sven
Tannel kallades Natanael
Håkansson
Ville
Vilhelm.
K vinnonam u.

Lotta
titta
Kredda

Charlotta
Kristina
Kristina

Logga
Magga

Lovisa (SnarLoggan)
Margareta.
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Tffin amn.
Det »officiella» tillnamn, som personer ha i kyrkobok ock
mantalslängd, begagnas — utom vad angår båtsmansnanin —
i dagligt tal alldeles icke. Det kan hända, att man från barndomen kan känna en person, utan att därför veta hans »tillnamn». Bredvid dopnamnet brukas andra medel att skilja personer: efter bostad, yrke, lyten, föräldrars dopnamn o. s. v.
Följande båtsmansnamn äro antecknade:
Agkerstokk S.
Ren M. (far till Rena-Jödden)
Blomster
Relig S. (Piska-Religen)
Båshake M. (far till Båshaka- Res M. (far till Resa-Jödden)
Hassan)
Solbarj S. (far till Pälle SolEklunn S. (far till Eklunnabarj)
Jödden ock Eklunna-Fransen) Sparven M. (hans barn voro
Holm S.
Sparva-Svänten o. s. v.)
Hult S.
Stadi S.
Jersen M.
Sytt S. (far till Sytta-Jödden)
Knapp S. (far till Knappa- Storm S. (Kalle Storm)
Jödden)
Svala M. (hans son var SvalaLokken M.
Kallen)
Lustin S. (Lustig)
Topp S. (far till ToppaLärka M. (: Lärka-Vänlan)
Fransen)
Mörten
Urväder S. (hans son var UrPatron M.
vära-Jödden)
Pil M. (: Pila-Lovisan)
Vithår M.
Pipare M.
Övrig S. (Borst-Övrig).
I sammansättning:
Agkerstokka-Pällen S. f. d. båtsman Ankarstock
Stadi-Anten 5. båtsman Anders Stadig;
med attribut:
Gammle Säven, f. d. båtsman fr. Sävsjö, ock Nye Säven 1. Ugge
Säven, den tjänstgörande
Gammle Vithåern ock Nye Vithåern

Förslag till tidskriftens bindning.
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar
tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v.
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda
nr 1-5, 6-10 o. s. v.

SVENSKA
LANDSMÅL

21-25
Av den yngre serien B äro nr 1-25 kompletta, att
binda i fäm band (1-5, 6-10, 11-15 o. s. v.).

Fjärdledra
i Norrl,
ii-ö i a Svor*
dial,
Fragelistor
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