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Dopnamn ock tillnamn.
Skämtsamt bildade dopnamn ock tillnamn äro
Aksel Pipare M., båtsman.
Brita Ledig.
Elis Slaktare M., son till slaktarn i Tranetorp.
Frans Istergren M., vanskaplig, med tjocka läppar.
Gusta Säksman M., f. d. säxman.
Jödde Krona S., hade som »tulerist» hetat Krona.
Jödde Pyst.
Jödde Änka S.
Kalle Storm S., båtsman.
Pälle Beksmäll M., skomakare (Rulta B. hans hustru, E. Z.).
Pälle Friere, kringvandrande tiggare, som farit illa i kärlek.
Pälle Pegg M., ondsint (pigg).
Pälle Hult S., båtsman.
Sven Blomma S. (fick heta så emedan hans hustru sade om
honom, att han var vacker som en blomma).
Svänte Syl M. = Syla Svänten.
I övrigt förekomma följande bildningar:
bestämning som förnamn: Lille Glader, Store Glador,
Bror Slarva, Subbla Kolit;
sammansättning med personnamn t. ex. Anta-Stava
(Anders hustru) Pärsa Pällen (= Pärsons Pär);
eller ortnamn, t. ex. Måla-Jödden (på torpet Målen);
eller adj. t. ex. Lille Johannes, Blinn-011e;
subst. med preposition, t. ex.
Pälle på. mon, Fiffi ve grinnan, Karin i dalen.
Mycket sällan brukas på en storbonde sådana namn som
Par-Agust Nelson M., vanligen Pär-Agust i Bruatorp.
Till fina ock förnäma bondhustrur brukas som tilltal
mamma (M.).
Bestämda både efter ort ock far:
Kal-Månnes i fuahult M., Karl Magnusson; hans hustru
heter Kal-Mågnesan i fuahult.
Hass Jensen i fuahult M.
434258. Personnamn.
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Namn efter bostad.
Endast en avledning är antecknad:
Bonntorpern M. (:Peter Loran i Bonntorp), kallas så, emedan

han är den rikaste bonden i Bondetorp.
med ortnamn som första led i sammansättning:
Baogka-Jössen M. efter en ås
pällen). Hustrun hette muramed detta namn.
Britan, barnen Mura-ManBesa-Nissen o. a. M., bodde på
dan, Mura-Kallen o. s. v.
torpet som den ursprunglige Måla-dödden M. efter torpet
Basen (Pepper-011es son) ägt
Målen.
ock sålt.
Park-011en M. bodde i skogen
Blomma-Svänten S. hade möj- Puka-Kajj a M. (Kaj sa, Karin)
ligen sitt namn efter Blombodde på torpet Pukavret.
mat e r p e t, där han bodde.
Hännes oäkta barn hette Pukaåärga-Jödden M. (: KnivaTildan, Puka-Pällen, Pukajödden), bodde på KäringFreggen (:Matts Prost).
ryggen.
Stelpa-Pällen M., bodde på ett
Fattistu-Stina M., bodde i fatställe som kallades Stolparna.
tigstugan.
Task-Svänten M., ett ställe
atatamåla-Stavan o. s. v. M.
som kallas Taskan.
efter torpet Hultamålen, där ölans-Nessen.
de bodde.
Juta-pappa M. bodde vid J uta- Bontorpa-gräbberna M., två
br on nära Madesjö kyrka
(eller tre?) gudfruktiga syst(även Pappa ve Juta broan).
rar som bodde i en stuga i
Jöljamåla-Majjan M. (bännes
Bondetorp.
man var Jöljamäla-gubben). Bulta-Karigan M. bodde på ett
Karsa-Jödden M.: stället kalställe som kallades Bultlades Korset.
hagen.
Karulla-Nissen M., efter stället Gassry-pojkana S., efter GårdsKarullen.
ryd, beryktade slagskämpar.
Laoda-Kreddan M. bodde i en Hägna-gubben M., i Sävsjö flytmycket liten stuga ock hade
tade ut gården från byn i en
kanske därav sitt namn
hägnad (»hägn e») ett stycke
(låda). Laoda-Tildan 0. S. V.
från byn.
voro hännes oäkta barn.
Jusäisa-prästen M. född i LjusMura-Jödden M., efter torpet
ås (AuMn, d. som kyrkoh. i
Muramålen (bror till TriGärdslösa på Öland).

NAMN EFTER BOSTAD.
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Jöljamåla-gubben M., undan-

ware, ville vara ledare för böntagsjon i Göljamåla.
derna i socknen).
Koppa/fly-prästen M., född i Sävföpojkana M., hemma i SävKopparfly (kyrkoherden Sjösjö.
borg i Förlösa).
Älmebarja-pojkana S. så kalMansamaola-far M. i Månselade efter gården. Kända
måla (»far», emedan han som
som slagskämpar (söner till
nämndeman ock häradsdoPälle i Älmebarj).

c) med preposition (i, på, ve):
Massa i Baklura M.
Petter Larsen i Kornhajen M.
Peter Loran i Bontorp M.
(K. ett ställe?).
(: Bontorpern).
Stina 1. hitta i Kulan M. hette
Gräbberna i Bontorp M.
så efter jordkulan, där hon
(: Bonntorpa-gräbberna).
bodde.
Anna i Brokajäre M.
Pälle i Kulla S. bodde i Kulla
Svän-Joan i Brokajäre M.
Jödd,i Kulla gata S., bodde
Pär-Agust i Bruatorp M., undär.
dantagsvis; som storbonde Jonas i Lågåker M.
även kallad Pär Agust Nelson. Pette Staffan i Maj:fe M.
Karin i Dalen S., gudfruktig Nesse i Passamåla M. (Pariskvinna, hännes stuga stod i
måla).
en koldal.
Josop i Pukabarj M.
Fregge i Hajen S., bodde i ha- Liten flekka i Ragnabo M.
gen (hans hustru var Fegga- Grubb i Ramp M. (Grabb
dittan jfr s. 138).
öknamn).
Massa i Hompajäre M., i Hompa- Fregge i Sävfö ock Freggas
oärde.
pojka i Sävfö M.
Päll-Magnes i Hagnabo M., Frans i Sävfö M., så kallad
Petter Magnus Niklasson, kalefter födelseorten, mera belades även Storfu.rst Nikotydande än andra därifrån.
laus.
Mamma i Spakstorp M., var
AntA dä gröna huset M., bodde
den finaste bondhustrun i
i ett grönt hus nära Nybro,
Spakstorp.
Huset kallades även »dän Pälle i Älmebarj M. (Petter
brännvinsflaskan»,
gröna
Pettersson i Elmeberg).
emedan Ante var lönkrögare. Pälle i Äspet M.; äspe: ställe
Stina i hägnan M., Hägnadär det växer mycket aspar.
Freggens hustru.
Pälle i Äspet M. (: Sektoren).
434258. Peroonnamn.
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Greta på Kulla bakke S., bodde
på en backe på Kulla ägor.
Stina på bakken S., gammal
gudfruktig kvinna som bodde
på en backe.
Hasse på barjet S., bodde på
ett bärg.
Stina på Borgen M.: stället där
hon bodde, kallades Borgen
eg. Landesborg.
Erek på Barsry M., på Börseryd; hans hustru var ErekaStina på Barsry.
Joan på öargaröggen M.;
öargaröggen är en lång, skogig bärgås.
Pälle på Jutabroan M.
Jödde på Knölen S,: hans
stuga stod på en backe (hustru
Knölan).
Pardon på Linsbarj S. (jfr s.
143). Lindsbärj är en gård
utflyttad från Lindås.
d) Bestämda både efter
Bokbinnern på Nybro M.
Öörkvärden i Bruatorp M.
Fjärigsman i Krumhall M.
Färjern på Nybro M.
Garvern på Nybro.
Murmästern i Holmen.
Möllern i Örfö, i Kvarnaslätt,
i Hyttan M.
Nämndeman i Bonntorp M.
Skräddern i Sävrö M.

Pälle på mon.
Svante på skojen M. efter boningsorten.
Gusta på sneppen M.: stället
omgives av tre vägar (vid
Brokagärde) ock kallades
därför Sneppen eller Trisneppen.
Fiffi ve grinnan, bodde vid »Röa
grinn); (körde vid Frimurarelagen: »Di annre fekk 30
felling för sina lass, oja fekk
tri daler o säks fellig»).
Gräbberna ve Grönhajen S.,
gudfruktiga, efter stället.
Gräbberna vid Grönväjen M.
Lotta ock hännes systrar
kända för sin gudsfruktan.
Lotta ve Grönväjen M., bodde
vid en väg med det namnet.
Jeggan ve grinnan M.
yrke ock bostad äro:
Slaktern i Transtorp M.
Smeana i Sävfö M., bröder.
Skolmästern ve Cörkan M.
Ställmakern i Sävfö M.
Sinnreern på Nybro M., sämskmakare.
Vagnmakern i Sävfö, på Bialite M.
Åkerman i Brenahult M.

NAMN EFTER YRKEN.
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Namn efter yrken.
enkla eller sammansatta appellativ:
Prosten, Kapplan ock Klok- Bensvarvar-åärigan M.
kern.
Bir-tapp ern M.
Knäggan M., gjorde karamelott-maran R., slaktarebuse.
ler, ›knäggar».
Orjel-böggern M. (: Knyl-Jösse
Lumpen M., lumpsamlare.
: Hägna-Gustan).
Muffen M., muffskräddare.
Petkokern M., kokade pottaska.
Rakkern M., huddragare.
Yggmarran M. hette PepperSekteren M., brukade anlitas
011ens ock Fluttans yngsta
av bönderna att skriva
dotter, som drog kärran, på
(: Fälle i Äspet).
vilken de forslade sina varor.
sammansättning med namn:
Barst-Ovrig M., gjorde borstar. Löpare-Nesse, som också kalBek-Päll M., lappskomakare.
lades All-vardens böneman
Bir-Pälle M., bryggare.
M., gick ikring ock uträttade
Bläkk-Erken M., bläckslagare.
bl. a. friareärenden.
Fiskare-Anten M., fiskare ock Läkera-Lovisa M. kvacksaljägare; kunde trolla.
verska.
Gåsa-Pällen S., skötte gässen. Mur-Pällen M. (: Murmästern
Häst-Aggen M. hästhandlare (2
i Holmen).
st. med det namnet).
Mär-Aggen M.: hästbytare ock
Hästa-Jödden S., handlade med
hästplågare så kallad till
hästar.
skillnad från två personer
Kalva-Pällen ock Kalva-Jössen
med namnet Häst-Aggen.
M. kalvuppköpare.
Oksa-Freggen ock Oksa-FranKniva-Jödden M., knivsmed,
sen M., oxhandlare.
bodde på torpet Käringaryg- Pepper-011en M., så kallad
gen.
emedan han ock hans faKorja-Joan M. gjorde korgar
milj drog omkring i bygden
ock sålde.
med en kärra, med peppar
Ko-011en S., skötte korna (bror
ock annat att handla med.
till Gåsa-Pällen).
Hustrun hette Fluttan, sonen
Krösena-Lottan M., flitig lingonBesen ock yngsta dottern
plockerska.
Yggmarran.
En visa gjorKlokk-Jössen, Klokk-Pällen
des (i mediet av 1800-talet)
ock Klokk-Erken M., klock
om familjen, den började såmakare.
lunda:
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»Ynklit, ynklit, ska ni få höra Sokker-Lottan M. sockerbagerska.
att Pepper-011en få själva föra
Yngmarran drar ock Fluttau för Spel-Jygkel M. berömd spelock Fluttebesen går ätt o kör.'
man; kunde spela älvaleken,
så
att både levande och döda
Piska-Religen S. (Reling båtsting
måste dansa mot sin
mansnam n).
vilja.
Läsa Fader-vår jälpte
Rättera-Aggen M., f. d. rättare
dock.
i prostgården.
Skol-Karigan M., skollärarinna. Svarv-011en M. svarvare.
Skol-Lotta M. skollärarinna
Syla-Freggen M. skomakare.
Skol-Vänlan M., skollärarinna. Stäm-Danjel M., bondadvoSkräddera-Pällen S.
kat.
Skräddera-Relig S. (Relling
såjera-Kallen M., sågare.
båtsmansnamn).
c) som tillnamn:
Gusta (Jösse) Säksman M., f. d. Pälle Brännvin M., kypare hos
brännvinsbolaget i Nybro.
sexman.
Pälle Beksmäll M., skomakare
Namn efter kroppsbeskafferthet.
Lell-Masse M. (: Måns Nilsson),
Blinn-011e S. var blind.
liten till växten.
Blinn-Kalle i Holmen M., var
Lill-Ness M., liten till växten.
öokka-mor M., tjock ock otymp- Lille-Johannes S., liten till
växten.
lig.
Darr-Ante M., hade spasmer i Gammle-Hasse S. var älst av
två bönder med samma namn
huvudet eller nacken.
(: Johannes Pettersson).
Dumma-Nessen ock DummaHassen M., dövstumma brö- Lillägkan M. kallades så därav att hon var mycket liten.
der.
g
g-Hassen S. den yngre av
13Döv-Kalle M., dövstum.
två
bönder Johannes PettersKnyl-Kalle M., värkbruten.
son,
med samma namn.
Knyl- 011e S. (bror till Lille
Glader) hade en knyle i packDöva Stina M., var döv.
gropen.
Lell-Kalle M. (: Lelle Krott- Lelle 011e M., liten till växten.
Lelle Morfa M., liten till växten.
lars), liten till växten.

YTTRE MÄRKEN, LYTEN 0. DYL.; NAMN EFTER LYNNE 0. VANOR.

L elle Mokke M., liten till
växten.
Lägga Stina M. (bonde) lång
till växten.
Lelle Glader M., kallades så,
emedan han som drucken
skrattade ock var glad, han
var liten till växten. Store
Glader, hans gårdnian var
stor till växten.
Sura Stina M., hade sur andedräkt.
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Suka Vänla M., i Hellebärga,
hade legat sjuk i 18 år, blev
sedan frisk.
Söna Valbor M., gick omkring
i bygden, hade i sin ungdom
varit vacker.
Mattis mä näsan M. hade väl
något fel på näsan.
Frans Istergren M., vanskap- lig med tjocka läppar (en
annan förklaring s. 137).

Namn efter yttre märken, lyten o. d.
enkla:
Blinnen M., en blind som gick ock tiggde.
Dövan M. Stokka-Pällan), döv.
Klubbägsa S. stor ock klumpig kvinna.
Likan M. Knerkel), hustru till Gamle-Hassen, halt.
Puttfot M., var ofärdig i fötterna (klumfot valgus).
Skräggen M., förmodligen emedan han hade ett obehagligt
»skräggaktigt» mål, när han talade.
Tummelitutt S., liten person.
sammansättningar:
Dummana i Älmebarj M., dövstumma bröder.
Une rultraften M., lång till växten.
Namn efter lynne ock vanor.
a) enkla eller sammansatta appellativ:
Alnakkan M., en tiggekäring,
Fluttan, sprang (b es a d e)
som var tokig (giftastokig)ock
kring kärran ock jälpte till.
pladdrade förfärligt (kallades
Enligt en annan förklaring
skall han av rädsla sprungit
även Lella Mutta).
Besen M., sprang ikring, samundan, när en del pojkar
lade lump ock handlade (b e s a
sade att de ville »gälla»
= springa, om oxar). Han
honom.
var son till Pepper-011en ock Beskoppen M., även kallad
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Pastorn, var språksam ock

Pastern M. Beskoppen).
ville vara kunnig i skriften. Post väskan Md: Syla-Hannan
Blarkan M., pratade ock blarkallades även Sylaväskan,
rade.
adlades sedan till Postväskan,
för sitt skvaller.
Blomsterharren M., byggde fina
hus ock ville vara förmer än Tumpel M., var en pojke som
andra bönder.
gick ock tiggde ock var lite
»tumpliter».
Flabbmula m., emedan hon pratade ock blarrade ohäjdat.
Ojödd (i Högmåla) M., kallades så för sitt högmod ock
Knerkel M., kallade GamleHassen sin hustru (hon kalstyvsinthet? Mycket lång,
lades även Linkan).
pratade mycket.
M.,
snål
handlare.
Nypan
sammansättningar med namn:
Buller-Jödden M., storpratare. Friera-Pällen M., friade till alla
kvinnor (: Pälle Friere).
Dans-011e M., hade varit god
att dansa; kallades även Hor-Lisa M., hade sju oäkta
barn (mor till Tumpel.).
Dansk-011e.
Drejla-Pällen M., gick ock Lusa-Massen M., var ständigt
dregla sig ständigt.
full av ohyra.
Dunner-Håken M., skröt ock Stål-Jödde n A., föregav att
ljög bra, när han talade;
ett par kälkar, som han hade
kallades även Selver-Håken.
till salu, voro beslagna med
Etter-Kajsa M. arg käring.
bara stål.
Fes-Pällen 1. Fes-plutten M. Svälta-Rölen M. (Gustaf JonsM. (vb. fisa).
son), var snål ock svälte sitt
Flet-Jödden M., rik bonde, levde
folk (rölen?)
gott.
Pärsa-laopan M.: Pärsons
Fin-Hasse M., ville vara fin
hustru, lite lafsig.
ock för mer än andra.
med bestämning i ge nitiv:
ock höll målron vid makt med
Matts prost: Puka-Freggen
(son till Puka-Kajjan) fick
Puka-Kajjas mor Martta. Han
vanligen heta så. Han var
»predikade» för hänne dag ut
något fåkunnig ock satt alltid
ock dag in i spisen.
som dopnamn ock til lnamn:
påsen ock födde med tiggeri
Jödde Vyst M., stortiggare,
vystade all sin tid ikring med
hustru ock barn.

NAMN EFTER ENSTAKA HÄNDELSER.
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Kalle Dunner M., dundrade Pålle Pigg M., ondsint.
ock pratade högjutt, när han Kal Pappa M., hade låtit sina

var drucken.
Pålle Friere Md. (: Friera Pällen).

barn säga »pappa», vilket ej
annars brukades.

e) andra typer:
Lusti Danjel M., ej rätt klok.
Niklasson i }Innebo, emedan
Puff i Krakebo M., emedan han
han ville vara en stor ..ock
var »p u f fi t er» ock tvär.
betydande man.
Lallen i Kortmåla M., gick ock Gapa-hijom Md., gick ock galallade då han var drucken.
pade åt allt han såg.
Storfursten Nikolajus M., kallades ibland Per Magnus

Namn efter enstaka händelser.
Frans Istergren M. skall ha fått sitt namn för att han i (folk-

skolan) för flott bytte sig till stulna knappar (en annan
förklaring s. 129, 135).
Kruppkake-Joan M., åt upp 11 kroppkakor, sedan han ätit
kvällsvard ock lagt sig. Det där tog han dock bara som
en smakbit, för husmodern där han var dräng, hade kokt
kroppkakor om kvällen, han bad att få smaka dem, ett fat
sattes fram — ock han åt upp dem.
Selver-Haoken: H. vägde en gång sitt silver, ock sa: »Ja har
vajt opp tri punn selver, män då to ja grytan o trifoten
mä» — så fick han heta Silver-Håken (M.?). En gång hade
han hål på sina gula skinnbyxor, så sa han att dom hade
rysen Sate hel på 1809.
Tomm-posen M., hade stulit påsar.
Ålen M. skall ha fått sitt namn på följande sätt. Han skulle
i överlastat tillstånd gå över ett maddike ock föll i. Några
bönder, som höllo gille i en bondstuga i närheten, tog upp
honom, förde honom till gillestugan ock vägde honom. Han
vägde med våta kläder 10 lisp. Bönderna sade då att de
fiskat upp en ål ur diket, som vägde 10 pund.
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Namn efter uttryck.
Rakkern S., son av tummelitutt, efter hans ordstäv?
FaBken M. (: P. Pettersson), »efter hans ordstäv».
Lömmel M., kallades så för att han som drucken plägade säga

det.
Oisen 1. akisen, sa amt, a9it, när han körde.
Abbo kallades Kogen för att han sade så i st. f. »farbror».
Han kunde inte tala rent. När hustrun fått barn sa han:
Nu ha ja att [vatt] o ett [bett] nie hutte [hustrur] att hålla
famm [fram] min fitta [flicka] o inte ått [fått] non. Ändå
yselit [rysligt], a [vad] ennan [kvinnan] fä ja [lida] fö annens
[mannens] skull. — lida [Hilda] lilla, ska ja fä [skära] å
an o dägkan [dränka'n]? — Ä oen [bonden] imma [hemma]?
Ja a tatt in ea [era] fin [svin], om ni inte vill igga [ringa]
dom fälve, ska ja ätta [sätta] u [sju] igga [ringar] i va äsan
[näsan].
Fegga-öittan M. (: Fredriks Kristina], kunde ej säga r. Hon
sa en gång: Min Fegik han bli alli [aldrig] mätt; na an ha
äggavällig, så öse han he [ske] på he, he på he.» »Min
höna ä så ba [bra] som en ko, dit föston bli 6ungalen, saa
ja le na.
Hustrun nämnes efter mannen.
I sammansättning.
Josopa-Lovisa M., hustru till
Josep i Pukabarj.
Kalla-Stava M., Karls hustru.
Knappa-Jattran S., hustru
Gertrud till båtsman Knapp.
Lassa-mamma M., Lars Nilssons hustru.
på Börsryd.
Larka-Vänlan M., hustru till
Fegga-öittan M., g. m. en Frebåtsman fArka.
drik (se s. 131).
Massa-Mägga M., hustru till
Grubba-Hannan M., Grubbens
Masse i Hompagäre.
hustru i 2:dra giftet.
Smea-Lottan M., smedhustru.
Jersa-Lovisan M., båtsman Gers' Syla-Hannan M., g. ni. Sylahustru.
Freggen (skomakare); kalAnta-Stava M., hustru till Ante
i dä gröna huset.
Blomsterharra-moran M., hustru
till Blomsterharren.
Erka-Lovisa M., hustru till
Bläkk-Erken.
Erka-Stina M., hustru till Erik

MANNEN EFTER HUSTRUN. NAMN EFTER FÖRÄLDRARNA.
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lades även Syla-väskan (: Ällermans-moran YL, i Brenahult.
Postväskan).
Äla-Marian M., hustru till »Ålen».
Även en ogift kvinna kan undantagsvis få namn efter den
man, hon har barn med. Gusta-Ols-Ämman. Han hette Gustaf
Olsson, hade med henne flere barn, vilket han inför prästen försvarade med Kung Davids exempel.
Mannen efter hustrun.
Lisa-Lurren M., hette Lorentz, ock fick namnet efter Lis-Karin,
med vilken han hade flere oäkta barn.
Namn efter föräldrarna.
Barn, mågar ock sonhustrur, kunna ha namn efter fadrens
namn, vare sig detta är ett vanligt namn eller ett för honom
bildat eller hans yrke o. s. v. antingen som första led i sammansättning — ock det är det vanligste — eller i genitiv eller
efteråt som status constantus. Liksom efter fadren kunna de ha
namn efter modren, vare sig de »ingen far ha», eller modren är
den mäst betydande av föräldrarna.
a) fadrens namn som första led i sammansättning:
len, Bjälka-Kreddan (KriAdla-011en S., son till Adel (:
stina) Bjälk-011en, BjälkaAdolf).
Pällen M., barn till Bjälken
Arona-Joan M.
(Selverbjälken.)
Bakra-Joan ock Bakra-Danjelen
M., fadren var bagare ock Dalströma-Kallen M., : fadren
Dahlström.
kallades Bakern.
Benjamina-Hassen M., fadren Dommera-Fransen, Dommera-Pällen ock Dommerahette Benjamin.
JoanM., söner till »Dommern».
Bakera-Danjelen M., hans far
Ekluna-Jödden o. Eklunavar bagare.
Fransen, S., söner till båtsBeskopa-Pällen S., son till ›Beman Eklund.
skopen».
Bonna-Jödden M., son av en Ellare-Joan M., fadren eldare.
Grubba-Pällen, Grubba-Franbonde.
sen, Grubba-Vänlan M.,
Båshaka-Hassen M., son till
barn till Grubben i hans
båtsman Båtshake.
första gifte.
Bjälka-Freggen, Bjälka-Kal-
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Hassa-Jödden, Hassa-Kredda,
Hassa-Fia S., barn till GamleHassen.
Hänreka-Joan M., Johan Henriksson.
Hägna-Freggen, Hägna-Jössen, Hägna-Pällen, HägnaKallen, söner till Hägnagubben ; Hägna-Kreddan barnbarn till honom.
Jersa-Pällen, Jersa-Kallen M.,
söner av båtsmans Gers ock
Jersa-Lovisan (därför även
Jersa-Lovisans Pälle o. s. v.).
Jönsa-Nekken M.. Niklas Jönsson.
Jons-Aggen M., Aug. Jonsson.
Kogga-Pällen S., tjänte dräng
hos Koggen (var son till »Beskopen»).
Kreffana-Jössen M., Gustav
Kristiansson.
Knappa-Jödden ock Knapp011en S., söner till båtsman
Knapp.
Klägga-Hassen ock KläggaFransen M., efter fadren
Klangqvist.
Kullmanna-Jödden M.: fadren
hette Kullman.
Lassa-Joan M., fadren hette
Lars.
Lumpa-Vänlan M., dotter till
»Lumpen».
Massa-Joan M., Johan Magnusson.
Mört-Idan ock Mörta-Kallen
barn till båtsman Mört.

Muffa-Jödden M., son till »Muffen» (nruffskräddare).
Pipera-Pällen M., son till båtsman Pipare.
Putta-Kallen M., fadren pottaskekokare.
Pälla-Pällen M., fadren hette
Petter.
Päsa-Pällen, Päsa-Hassen,
Päsa-Joan, Päsa-Svänten,
Päsa-Ämman ock PärsaStinkajsa (: Pärsa-laopan)
barn ock avkomlingar av en
bonde Pärsen.
Pälla-Pällen M., Peter Pettersson.
Rena-Jödden M., son till båtsman Rehn.
Resa-Jödden M., son till båtsman Res.
Rystätta-Pällen S., fadren hette
Rystedt.
Sammela-Pällen S., fadren
hette Samuel.
Skrägg-Ludden M., son till
Skräggen.
Smea-Pällen ock Smea-Kallen
M., fadren smed.
Sparva-Svänten, Sparva-Jödden ock Sparva-Joan M.,
söner till en båtsman Sparv.
Sula-Jödden ock Sula-Karigan
(Karolina) M., Sulens barn.
Svala-Kallen M., son till båtsman Svala.
Syla-Freggen ock Syla-Svänten
M. (den senare även SvänteSyl).
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Syla-Aggen, Syla-Kallen, syla- Vysta-Kallen 0. s. v. barn till
Jödde Vyst.
Idan M., barn till Syla-FregJfr Hänreka-plutten M. (bror
gen (skomakare).
till Hänreka-Joan).
Sötta-Jödden S., son till båtsHansa-pojkarna M., illa
man Skytt.
beryktade slagskämpar ock
Säv a-Idan o. Säva-Pällen M.,
tjuvar.
barn till båtsman Säv.
Jersa-pojkana M., söner
Toppa-Fransen S., son till båtstill båtsman Gers.
man Topp.
Urvära-Jödden S., son till båtsman Urväder.
med fadrens namn efter dopnamnet (status const.
eller -son):
Päll-Anta M., son till »Ante i dä 01 Nissa Sö., Olaus Nilsson.
Jöss Pälla Sö., Gustav Pettersgröna huset».
son.
Niss-Ant Sö., Nils Andersson.
Päll-Berja S., Peter Börjesson. Mass-Påvel Sik, Magnus Påvelsson.
Pette-Erik 5., Petter Eriksson.
Päll-FIåkes Sö., Petter Hålans- Pette Lasen i Konhajen M.
Hasa Jonsen i fuahult M.
son.
Jon-Håkes M., Jonas Håkansson. Kal-Staffan, Karl Staffansson.
Danjel-Jöran M., D. Göransson. Pär-Agust-Nelsen får ibland
som storbonde bära detta
Päll-Massa i Hagnebo M.
namn, annars är det PärKal-Mkgges i fuahult M.: Karl
Agust
i Bruatorp.
Magnusson.
fadrens »namn» som tillnamn:
Ola gubbe M., efter fadren Elis Slaktere M., son till Slaktern i Transtorp.
(gubbe öknamn).
Mina neck M., dotter till Klia- Pälle Solbärj S., son till båtsman Solberg.
Nekken.
fadrens namn i gen.:
Möllerns Ville ock Möllerns
Gadd-011ens Pälle M.
Hulpas Ante M., Hultbergs An- Jokke M.
011e Sej ers Pälle B.
ders.
Ett sällsynt fall är det att oäkta barn nämnas efter sin far,
som fallet var med Gusta-Ols-Idan ock hännes syskon. Gustaf
Olsson hade med deras mor flere barn.
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e) efter modrens namn:
Dumma-Kajsan M., fick heta
så efter sina husbönder,
Dumma-Nelsen ock DummaHassan.
Knalla-Bredda-Kallen, -Hildan
M., uppkallades efter modren,
emedan mannen rymt.
Lis-Karina-Pällen, -Olgan o.s.v.
Lis-Karins oäkta barn.
Skol-Kariga-Kallen M.: hans
mor Skol-Karigan var lärarinna.
Jersa-Lovisans 011e, Pälle 0. S. v.
M.: fadren dog tidigt (även
Jersa-Pällen o. s. v.).

Kvekka-pojken M., son till
Kvekkan (Kyrkoh. Z. Ahlin).
Etter-Kajsas Pälle M.
Grubba-Flannans Frans 0. S. v.
hännes barn med Grubb i
hans 2:dra gifte, dels emedan
hon blev änka, dels för att
skilja barnen från Grubbens
barn i 1:a giftet.
Liillägkans Fregge M.
Agge Lisa M., son till Lisa.
Jödde ägka M., en mördare.
Hans mor var änka.

Treledat namn angivande två generationer.
Holm-Anta-Kallen S., son till Holm-Anten, båtsman Anders.
Holm (?).
Grin-011e-Pällen M., son till Grin-011en.
Gadd-011a-Pällen M., son till Gadd-011e.
g) Treledade namn, som
Bonna-Jödda-Kallen M., son
till Bonna-Jödden,
Jon-Flåksa-Kallen M., son till
Jonas Håkansson.
Jonas-Jonsa-Jödden S., son till
Jon Jonsson.
Pälla-Pälla-Fransen M., son till
P. Pettersson.
Här må nämnas Tri-Pällen
ock farfar hette Pär (alltså Pär
Dubbel-011e M, Olaus Olsson.

angiva far ock farfar:
Päll-Anta-Hassen M., son till
Päll-Anta (Pär Andersson).
Peter-Mansa-Fransen M.,
(mördare) son till Peter Månsson.
Svän-Mansa-Hassen M., son till
Sven Månsson.
M., så kallad emedan både far
i tre generationer).

Oförklarade namn.
Asa-maggan M. (M agga =
Maria, tiggekäring, något to-

kig. Efter hänne fick man
ordstävet: »Framtiden utviser

OFÖRKLARADE NAMN.

att, sa Asa-Maggan, när hon
va mä barn» (av vb. asa gå
tungt?).
Asa-Kallen var hännes bror.
Bjälken — Selverbj älken M.
Blomsterharren M., möjligen
för att han ville vara fin.
Bror Slarva M.
Bärlien S.
Brita Secli M.
ditta David M.
docka mor (plockar upp stenar
på vägarna) Md.
dapp i Gränsmålane M.
dappa-Jössen 1. dappa-Jösse
dappa Kokk) M.
öappa 6öksa
dappa-Hasse
M.
Dikera-Nissen M.
Dommern M. (far till Dommera-Fransen o. s. v.).
Dobb-011en M.
Fluttan M., gammal käring
g. ni. Peppar 011en
Fes-011en M.
Fru Snurpröv.
Gadd-011en ock Gadda-Joan
M. (söner av båtsman Gadd?).
Gadd 011en hittade mat på
vägen till Kalmar, det var
gift i den, han åt ock dog.
Grev-011en M.
Grin-011en M.
Grubb i Ramp, snål bond. M.
(Ramsjö by).
Gubba-Britan M.
Hasse Tröjor M. kallades även
Hasse Ur.
Jeggan ve grinnan M.
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Jödde Vyst M., kallades även
Jödde Bladda, gick omkring

i gårdarna ock tiggde.
Kalle Huppa M.
Kalle Knerkvarj M.
Karpa-räntan M. (karp =
korp).
Kligga-Nekken M, (far till
Mina Nekk).
Klygge Kokk M. i Klyndebo.
Knalla-Kreddan (Kristina) M.
Krabba-Joan M.
Kvekkan M., mor till Kvekkapojken.
Kal-Dunner, hustrun KalDunnran M.
Krabba-Massen, hustrun
Krabba-Maggan, son
Krabba-Jödden, M.
Laoda-Massen, Laoda-Kallen,
Laoda-Stinan M.
Lella-Mutta (: Alnakkan) M.
Lelle Krottlärs M., liten till
växten.
Lent-Aggen M., efter far eller
mor?
Lusti Daniel M.
Masse-Maggan M. spåkäring.
Mogka-Joan Ho.
Målmanna-Jödden S.
011e i muern M.
011e Lejer M.
Pardon på Lindesbarj M.,
rik bonde, hade tjuvmani ock
blev flere gånger ertappad.
Pila-Lovisan 1. Pila-Laggan
M., efter sin far eller man
(Pil är båtsmansnarnn).
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Pälle-Friere M., hade köpt sig

Rössla-Pellen friade. Hon sva-

för 6 daler eldspetor, 9 daler
annan handel ock gröt i hatten. So satte han posen utanför o jekk in i 6arkan, o då
lyste dä för fläkan o inte för
hunnom. Då rusa han ut o
tappade hatten i "arkan, o då
hade svina ätet opp sakerna
i posen. Sen to an C'äppen,
dit dän full, jekk an. Så
hade dä tat ell i posen. Han
brukade sjunga psalmer: »Ho
Satans boning tänker på». »Ni
må tro», sa an, »en farskräkkelit bedröveli san: far min
do i väkan, om söndan lystes
dä för fläkan, o stovan brann,
dä fogde i posen: »Ho Satans bonig tägker pao›, o ja
spälade po flöiten».
Päggalösa-Pällen M.
Rik-Hass M.

rade: »Vet han, Petterson,
att igga svin få gå fria på
Kvarnholmen. (Äv. RösslaPäll-Anten, bror till 011-Päll011en i N. Möckleby, Öland
ock son till Skinn-Pälle. Ilade
en rik bror, som ägde 12
gårdar på Öland. E. Z.; jfr
Sv. lm. IX. 1 s. 21.)
Selver-Håken M., kallades även
Dunner-Håken.
Smakk- 011en M.
Snor-Loggan M. (Loggan : Lovisa).
Spel-Jygkel M. berömd spelman.
Strutt-Pälle M.
Subbla-koskit.
Sulen M.: far till Sula-Jödden
ock Sula-Karigan.
Veggen i Idehult M.

Till ordböjningen.
fråga om ordböjningen observeras först att namn brukas
i best. form. Att så sker med namn, som egentligen äro appellativ med bestämning, innebär ju ingenting anmärkningsvärt,
t. ex.
mask. sing. Hägna-gubben
mask. sing. Härika-plutten (liten
Blomster-harren.
person).
öäppefiy-prästen.
Jöljemaola-gubben.
Öött-Madan (bar
Kvekka-pojken.
kött).
Färjern på Nybro.
fem. sing. Ällermans-moran.
Bensvarvare-Cärigen.
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fem. slog. Pärsa-laopan (subst. laopa = enfaldig

kvinna).
Lill-ägkan.
mask. plur. Gassry-pojkana.
Älmebarja-pojkana.
Dummana i Älmebarja (subst. dumme

= dövstum person).
fem. plur. Bonntorpa-gräbberna.
Gräbberna ve Grönhajen.
I best. form brukas även sådana enkla ord, som skapats
för en viss person, t. ex.
mask.
Besen (b es a de),
Knäggen (g. m. en kvinna som gjorde
karameller = kn äg g ar).
Lumpen (lumpsamlare).
°isen (sa o is).
Skräggen (talade skrabbigt).
Toppen (tuppen).
Likan (haltade).
fem.
Fluttan ;
samt substantiverade adjektiv, t. ex.
m. Minnen, f. Dövan, Kvikkan.
I best. form ha vi vidare sådana tillnamn som
Jon-121åksan.
Mörlingen (Meurling).
Silverbjälken.
Pärsan.
Anners-Pärsan S. (: Flabbmulan).
Bomanskan (beryktad trollpacka

ock spåkäring).
Av samma slag äro båtsmansnamn t. ex.
Gamle Säven.
Mörten.
Frimoclien
ock deras hustrur, t. ex. Blomstran. Vidare sådana ord som
Binntorpern.
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För folkmålet karakteristisk är användningen av best. form
av vanliga dopnamn, så snart de få en närmare bestämning
(vanligen genom sammansättning), t. ex.
Bakera-Danjelen.
m. Rössla-Pällen.
Bläkk-Erken.
Smakk-011en.
Buller-Jödden.
Smea-Pällen.
Bägka-Jössen.
Stolpa-Pällen.
Dommera-Fransen.
Syla-Freggen.
Flet-Jödden.
Såjera-Kallen.
Gadd-011en.
Task-Svänten.
Gammle-Hassen.
Tri-Pällen (Pär i tre geGrev-011en
nerationer.
Grin-011en.
Ölans-Nessen.
Hägna-Freggen.
f. Bulta-Karigan.
Häst-Aggen (August).
Gubba-Britan.
Klokk-Jössen.
Lump-Vänlan.
Oksa-Freggen.
Larke-Vänlan.
Pipera-Pällen.
Pila-Lovisan.
Ugg-Hassen, två bröder.
Sokker-Lottan.
Park-011en.
Sula-Karigan;
eller bestämningen utgöres av ett annat namn, t. ex.
m. Benjamin-Hassen.
f. Erka-Lovisan.
Krefana-Jössen
Masse-Maggan.
Pälla-Pällen.
Pärsa-Ämman
Pärsa-Svänten,
Säva-Idan.
Bonna-Jödda-Kallen.
Peter-Mansa-Fransen
Svän-Mansa-Hassen
Av formella skäl kunna sådana namn som Håken Joan, ej
få best. form, eller snarare best. ock obest. sammanfalla.
Femininum bildas av mask. namn genom -a(n) eller sk a(n),
t. ex.
Blomstran, hustru till Blomster.
Bomanskan.
Hägnan, Hägnagubbens hustru.
Knölan S., hustru till Jödde på Knölen.
Mörtan M., »
» Mört.
Pärsan 0. Anners-Pärsan.
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Söttan S., hustru till båtsman Skytt.
Topp.

»
Teppan S., »
»
Vystan 1. Jödde-Vystan M.
Jon-Häksan.
Kal-Dunnran. M.
Kal-Maggesan i Suahult.
Stokka-Pällan.

Till fem. Knäggan, namn på en hustru som gör karameller
(knäggar), bildas mask. Knaggen.
I fråga om kasus märkes, att Matts heter i gen. Matsas.
I en sådan förbindelse som Pär Ols (familj, hus o. s. v.)
uppfattas ms som gen. När emellertid dopnamnet redan slutar
på -s, känns genitiven ej tillräckligt, ock så kommer ett -a
(från svagå mask.) till, t. ex. honsa, jensa, nelsa, ock kommer
slutligen med även när namnet icke slutar på -s: pearsa, lavesa,
svEensa; jfr Billing, Åsbomålet s. 50 f.: farsa, hansa, dorasa,
vemsa i samma mål; han har sin gång till svansa tös (KanneSvens dotter) E. Wigström, Kardegille s. 10, Svensa Boel a. a.
s. 11, mot Svensa husgavel ibm. Jfr moersa = mors P. Weiland, Göringen s. 7.
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Efterord.
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Redaktionen.

10-434268. Personnamn.

10

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.
Lundell, J. A., Öländska personnamn

s. 1

1. Dopnamn s. 2; 2. Tillnamn s. 4; 3. Namn efter bostad
s. 7; 4. Namn efter yrke s. 11; 5. Namn efter utseende
(lyten o. dyl.) s. 13; 6. Namn efter lynne ock vanor s. 15;
7. Namn efter bedrifter ock händelser s. 17; 8. Namn
efter ord ock uttryck s. 18; 9. Koppel-namn s. 19; 10.
Hustrun nämnes efter mannen ock tvärtom s. 19; 11. Föräldranamn s. 24; Oförklarade namn s. 37; Skällsord s. 38.

Johnsson, Pehr, Anteckningar om personnamn ock personer i Östra Göinge härad (Skåne)

40

1. Gamla dopnamn s. 40; 2. Namn efter bostad s. 41;
3. Namn efter yrke eller sysselsättning s. 43; 4. Namn
efter utseende s. 44; 5. Namn efter lynne ock vanor s. 45;
6. Namn efter bedrifter ock händelser s. 47; 7. Namn
efter föräldrar s. 47; 8. Hustrun nämnes efter mannen ock
tvärtom s. 48; 9. Oförklarade namn, till vilka nyckel saknas
s. 48; 10. Gamla soldat- ock ryttarenamn s. 50; Skällsord
e. 51; Personer s. 52.

Lundell, J. A., Studier i skånsk litteratur rörande
skånskt namnskick
s. 67
Använda arbeten s. 67; Manliga dopnamn s. 68; Kvinnonamn s. 70;1 Tillnamn på -son s. 72; Bostaden s. 76;
Yrke ock sysselsättning s. 78; Adj. som attribut s. 80;
Dopnamn ock tillnamn s. 81; Hustrun nämnes efter mannen s. 82; Barnen s. 84; öknamn s. 87; Djurnamn s. 90;
Grammatiska förhållanden s. 91.

Wigström, Eva, Skånehistorier om namn
s. 93
Senell, A. L., Personnamn antecknade ur sydsvenska
rättegångshandlingar (i Skånska hovrätten) . . . . s. 94

INNEHÅLLSFÖRTECKNING.

151

Rudberg, Gunnar, Namnskicket i ett Skaraborgspastos. 95
rat
1. Bildningar med personnamn s. 96; A) Ettdera av de
officiella namnen användes s. 97; a) Förnamnet s. 97; b)
Tillnamnet s. 98; B) Sammansatta namn s. 99; a) Förnamn
+ tillnamn s. 99; b) Sammansättning: s. 100; 1) Faderns
namn s. 100; 2) Mannens namn för att beteckna hustrun
s. 103; 3) Hustruns namn för att beteckna mannen s. 104;
4) Moderns namn för att beteckna barnen s. 105; 5) Avlägsnare släktingars-; namn s. 105. II. Bildningar med
ortnamn s. 106; A) Avledning s. 107; B) Sammansättning
s. 109; C) Prepositionsuttryck s. 111. III. Yrkesnamn,
släktskapsord, titlar o. d. a. 113; A) Yrkesnamn, s. 113;
B) Släktskapsord, titlar o. d. s. 115. IV. Egenskaper s.
116. V. Vedernamn s. 117. Tillägg I. Om betoning i
sammansatta namn s. 121. Tillägg II. Om släktnamn s.
123. Tillägg III. Tilltalsord s. 125.

Lundell, J. A., Anteckningar om personnamn i Möres. 127
häradena
Dopnamn s. 127; Tillnamn s. 128; Dopnamn ock tillnamn
s. 129; Namn efter bostad s. 130; Namn efter yrken s.
133; Namn efter kroppsbeskaffenhet s. 134; Namn efter
yttre märken, lyten o. d. s. 135; Namn efter lynne - ock
vanor s. 135; Namn efter enstaka händelser s. 137; Namn
efter uttryck s. 138; Hustrun nämnes efter mannen s. 138;
Mannen efter hustrun s. 139; Namn efter föräldrarna s.
139; Oförklarade namn s. 142. Till ordböjningen s. 144.

Table des matikes

s. 148

Efterord

s. 149

44;

SVENSKA LANDSMÅL OCH SVENSKT FOLKLIV. B. 44.
ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUEDOISES. B. 44.

LES NOMS DE PERSONNES
DE TOUS LES JOURS
fiTUDES SUR LES NOMS DE PERSONNES
DE LA SME MfiRIDIONALE
PUBLIEES PAR

J. A. LUNDELL t

STOCKHOLM 1932-1944
KurroL. BoKTayeKEsnrr. r. k. NoraTEDT & gni»
434258

SVENSKA LANDSMÅL OCII SVENSKT FOLKLIV. B. 44.
ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUEDOISES.

PERSONNAMN
I VARDAGSLAG
STUDIER ÖVER SYDSVENSKA
PERSONNAMN

UTGIVNA AV

J. A. LUNDELL t

STOCKHOLM 1932-1944
ICITNOL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT k SÖNER

484258

B. 44.

11W

'45

,

lp

_
A44

'=-4m,;„

SVENSKA LANDSMÅL OCH SVENSKT FOLKLIV. B. 45.
ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SITEDOISES.

B. 45.

SPåBIENS DE LANGAT SIÅDOISE
PAR

HANS W. POLLAK

STOCKHOLM 1929-44
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER

434258

SVENSKA LANDSMÅL OCH SVENSKT FOLKLIV.
ARCHIVES DES TRADITIONS POPULAIRES SUEDOISES.

B. 45.

B. 45.

SVENSKA SPRÅKPROV
AV

HANS W. POLLAK

STOCKHOLM 1929-44
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
434258

Efterord.
Då det visat sig omöjligt att inom rimlig tid kunna publicera den senare delen av förre universitetslektorn dr Hans W.
Pollaks »Svenska språkprov» (vissa delar av manuskriptet torde
ha förkommit) förses nu den sedan 1929 i Svenska Landsmåls
B-serie föreliggande delen med titelblad och in nehållförteckning,
så att den kan bindas såsom nr 45 i nämnda serie.
Vad som på detta sätt uteslutes är den del som skulle ha
omfattat språkprov från Skåne beräknad till omkring 3 ark.
Det är redaktionens förhoppning att denna förlust i någon män
skall kunna kompenseras såväl genom de Skåne-texter som komma
att upptagas i Bd III som genom en planerad utgivning av
några skånska dialekttexter i en senare årgång av Svenska
Landsmål.
Uppsala i februari 1944.
Red.
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