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Inledning till texterna från Skåne.
Följande icke förut publicerade texter ur Skånska landsmålsföreningens samlingar äro upptecknade under tiden 1875-1898. De
ha här blivit ordnade efter de måltyper de företräda, således att
de utgöra en kontinuerlig övergång från den ena typen till den andra.
Det första stycket, accessionsnummer 124 i Landsmålsarkivet i Lund,
upptecknat av G. J. Karlin, representerar ett nordskånskt mål, Gärdsmålet, sådant det talas inte långt från gränsen mellan nord- och sydskånska mål (Jfr Wigforss, Södra Hallands folkmål 612 ff.). De
övriga måltyper, som i denna textsamling äro representerade, äro
sydskånska, nämligen: Kiviksmålet, en variant av Albomålet (nr 244) ;
Ingelsta ds- och Järrestadsmålet (nr 308, 318); östra Vemmenhögsmålet (nr 1285, 2972); västra Vemmenhögsmålet (nr 226) och Skyttsmålet (nr 380, 382). Om kännetecknen för de olika måltyperna jfr
undertecknads »Studier över det sydvästskånska dialektområdet»,
särskilt §§ 6, 8, 16, 17, 18, 41 och 43.
Vid avskrivningen av originaltexterna ha följande avvikelser
genomgående vidtagits: Längdstreck i konsonantgrupp inom samma
stavelse ha blivit uteslutna, t.ex. falk i st.f. falk, och kommateringen
har gjorts fullständigare, där tydligheten krävt det. Smärre avvikelser, som beröra enstaka stycken, äro var för sig anmärkta.
De stycken, som äro nedskrivna med landsmålsalfabetet, ha
blivit försedda med en översättning, som så nära som möjligt ansluter
sig till originalets ordföljd och ordförråd.
Lund i mars 1942.
Ingemar Ingets.
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Från Huaröds socken i Gärds härad i Skåne.
1. Ånnårs Larsen o hans smaudävla.
G. J. Kallin 1884. LAL 124.
Jfr texter av samme upptecknare i Svenska Landsmål II: 9
s. 74 ff.
Dänne gången e ad bara än liden vetta 1 pasascha om Ånnårs Larsen i Huåred, hanom som där e sau med anned o sia
om, o som ja har snackad om får är mair än äin gång om hå
han fårsto se lid pau ållt, bå te boda mänskor o kreg o aned
mä; o än stor lärdom hade han, daid faur än dau si, o dän
hade han, drånan 2 i me, au än telli dära 3 svårtkonstabog, som
han hade faud au dän one säl, o som va skräven mä hans äjed
bio. 0 konsted va ad, får han va älla ha som lid gudeli au se
ge titt te kjårkes o hade mena åndra fårstannsbögor enn
Schartaus fårklaring o natfirlära o svänsk hestoria o med aned
te, o di lau åsse på bjelkahyllen, o han tehållde ålle tynged
laisa i ad får majningen åd di osse skålle fau nån lärdom,
män svårtkånstabogen dän fårbydde han dom raint.
San va'd amn sönda, o han säl va te kjårkes o kvingan o
glöttana mä, o ålli hobba sau när som pau haldrängen,5 o han
sad här hömma i kackelonsbänken mä Schartau i näven o
såv, menn sau vagna han ve daid, åd där kom pau-nom än
Lånke, åd han skåile passa pau mäns han säl va borte o sal ho
ed egäntlien fårhålde se mä Ånnårs Larsens klogskab, o därmä
1 liten,

obetydlig.
lindrigare svordom.
3 sådan där.
4 tjänstefolket (da. tyendet).
5 andre drängen (egentligen: halvdrängen).
2
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to han nair svårtkånstabogen o bynde 6 laisa, o naur han hade
laist ätt stecke, blöck ja män stuan fåll mä smaudävla, o di
ståcka se kring nåm o sporde, had han hade o skötta te dom,
paugen blö ju raint ifrau se, kan än veda, o veste ju ente nån
rau hår han skålle kånna blö fri frau dom, män ållt sau blöck
där bara flair au dä åndra slaved, sau gauren va mäst fåll au
fyle,7 o di krall som än myrestack. Män hå ad va, sau kände
Ånnårs Larsen pau se där han sad i kjårkan i nommer fira 8
åd ad va nåd galet vänt, o därmese ud å astå mod hömmed
daid mett ånge präkan, o naur han va non fram, sau va där
blena sau mena pöslinga, sau di noe änna ud pau gadan, o sau
byngde 9 di o husaira i kring hanom osse o skrege ålla mä amn
mång åd han skålle sjynga se mä had han hade di skålle
urätta, får di hade ont om stångor." Män Ånnårs Larsen säl
sedån han ällas va, sau ja gu va ad ente mar'n liasåm åd han
dinne gången hade faud nåck o skötta säl, män sau te åll löcka
sto där än havrasäck pau boen, o dän välte han ud pau gauren,
sau befållte han pöslingana åd di skålle sånka'd" ihobb igen,
sin han ing i stuan, mäns di våre som bäst i tag mä o urätta
had di vorre satta te, o där lau drängen i bänken raint fårtån 12
bara som han va blen fårskrämdor te o bogen hållt han i näven,
sau Ånnårs fe tag 13 i dän o te laisa bort dävlana igen dä
argaste han tydde, o daid lo se ju osse gjöra liavail, fåst ad velle
ti te, får di vårre dau mingstinges ätt halt tusen. Män sin dän
dan jagu gemde han sin bog, sau där va åldri nån ann sau
dän mair, o daid ente ains sin han va blen döor, o daid kan
än ju ente pressis ångras 14 pau, får dau kan än veda hänte
påckor dän tebaga; o sau va-d ente mair
begynte.
pack.
8 d.v.s. i bänkrummet n:r 4.
9 begynte.
lo stunder, tid.
samka, samla.
12 förtagen, utmattad.
13 oläsligt; möjligen står här
14 undra (s) .
6
7

fe

tag=fick tag.

Från Kivik i S. Mellby socken, Albo härad i Skåne.
2. Tackaren.
Per Larsson 1898. LAL 244.
Anm. I styckena från Albo och Järrestads härader är av teksom utmärker halvlängd, utbytt emot —.
niska skäl tecknet

iyan hdvad bzJ krisnad, sa hada Nya,. sam drökna o anta,
koma i fOrhsagaran, 'Ivan hö, udan da spröga po kstan am
nbtarna.
sa vd-d en atahost for mesige& dr suan, o filcirna l&a uda po
eadsataran rna hömarna. da hada jo bönpar ve. sataran dd må,
man en aldbo po dån tfjan, di va anta stört ånad an an steno da hsulnd po gzUad, o dwr va en risb4da ta vådg imalom
hittad, sam da lda i, o did ildasta, dcer da hada raskövan.
Ulm« nidilada, o da ha
e eclabowarna raktaa, hta, tata
samåntsgul o dvalja spisa po sanui sada. hcer e Nara sam ta
Innan havet blev kristnat, så hade dylika, som drunknade
och inte kommo i kyrkogården, ingen ro, utan de sprungo på
kusten om nätterna.
Så var det en efterhöst för många år sedan, och fiskarna
lågo ute på ål-sätern 1 med hommorna.2 De hade ju bodar vid
sätern då med, men en ålbod på den tiden det var inte stort
annat än en stenkula, och de kölnade 3 på golvet, och där var
en risbråte till vägg emellan hålet, som de lågo i, och det
yttersta, där de hade redskapen. Nu äro ålbodarna riktiga höga
täta hus, till och med målade, och de ha cementgolv och
1 ålsäter

n., område för ålfiske.
ett ålfångstredskap. Jfr MoUer. Den nordiska ryssjan s. 10 ff.
3 eldade.
2

S.
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hHcc huseilad må si zfro kvad, a sa b4 da po såtaran, salega
alcifijad vårar. i krivcirabowan hada inin5cin vidgarna vagin ma
si i 1)6r tilama.
0,sa v4-d i en tilzjar gåma1dasb6 ma an risbrda, i mitalan
od &er stcilss en hani pnam brffidan har kvål, sa dcijs sam
filarna låa, dam. leårana farst6wa, o di va kan rakti Mn, man
da vista jo anta hat-a skula batgja. hr kva po at vist klit/casiat kom hin,a Minan. di va lijasam han mla tåka dam for sist,
man da tora anta jola vci nan. ta sli.kt vara da sa vånda va-d,
sa da skiva ma-d o kåla-d for tåkaran, aw di da sa i'zcl lijasam
hanan r4ta o ml& tå/sa dam. nar hita hada vårad an brd taga,
sa kom dcer an bakantar kår o hada nud rana ta fijarna, o
di Up mtirt, iyan han bk9 fri ta ge.iiju. deli tuta filarna od
han kuna vanta te am meirnan. o sa bip han dcer. nar da hada
sudad a pråtad en stöv, sa tuta dan fråntada od di va ti o
engelska spisar på somma ställen. Här är fiskare, som ta hela
hushållet med sig ifrån läget, och så bo de på sätern, så länge
ålfisket varar. I Krypareboden hade minsann Vikarna 4 vaggan
med sig i fjor till och med.
Jo, så var det i en dylik gammaldags-bod med en risbråte
i mitteln att där stacks en hand in genom bråten var kväll så
dags som fiskarna lade sig. Karlarna förstodo, att det var ingen
riktig hand, men de visste ju inte vad det skulle betyda. Var
kväll på ett visst klockslag kom denna handen. Det var liksom
han ville tacka dem för sist, men de torde (s) inte röra vid
honom. Till slut voro de så vanda vid det, så de skojade med det
och kallade det för »tackaren», av det det såg ut liksom handen
räckte och ville tacka dem. När detta hade varat en bra taga,'
så kom där en bekant karl och hade något ärende till fiskarna,
och det blev mörkt, innan han blev färdig till (att) gå igen.
Då tyckte fiskarna att han kunde vänta till om morgonen. Och
så blev han där. När de hade suttit och pratat en stund, så
tyckte den främmande att det var tid att lägga sig. »Inte ännu,
4
5

fiskarna från Viks fiskeläge i Rörums sn.
obestämbar tidrymd, »tag».
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TACKAREN.

9

/Wga Si. »inte, in4, takcire,n e inta köman», såa filarna. »takaran, håni e did?» sa dan framada. o i dascinia på.sla-d i risbrOan. o heinan staks iy. »lii'Am å du?, kom iy om du vii taka
vas for sist!» Mya H:trana sa han skula anta bry si eim heinan,
man di 'dip anta. »svåra, om du kcin!» — »jålp lm ta LseirbsaOran, je:lp m2, jålp lm», sa de iiclanfor brOan. »hörd ska di
ya te?» sa kåran. »bara fi4j nit did o tå i f6clan o lot int p,) a
måran». — »man am 19arlsapiltan komar åta ini?» sa kåran.
slckg di po bågan o ana i mcirkan.» — »„ man jr mi iyan
fortråd st thaarl» »var anta råd.»
sa if y kciran id, o dr sto en dröknad stakat, sam anta
hada hat. rö, svan han do:. o sa fiajdas di öd te hsailsagdiran,
kåren tö nan i f6cle,n o jcilp nan a måran. man di va parj‘sepiltan dcer köm o for pö kciran, o dån han sl.kycla st po
tackaren är inte kommen», sade fiskarna. »Tackaren, vem är
det?» sade den främmande. Och i detsamma prasslade det i
risbråten, och handen stacks in. »Vem är du? Kom in om du
vill tacka oss för sist!» De andra karlarna sade (att) han skulle
inte bry sig om handen, men det hjälpte inte. »Svara om du
kan!» — »Hjälp mig till kyrkogården, hjälp mig, hjälp mig»,
sade det utanför bråten. »Hurudant skall det gå till?» sade
karlen. »Bara följ mig dit och ta i foten och lyft mig över
muren.» — »Men om kyrkopilten 6 kommer efter mig?» sade
karlen. »Släng dig på buken och andas i marken.» — »Ja, men
gör mig ingen förtret själv heller!» — »Var inte rädd.» '
Och så gick karlen ut, och där stod en drunknad stackare,
som inte hade haft ro, sedan han dog. Och så följdes de åt till
kyrkogården, och karlen tog honom i foten och hjälpte honom
över muren. Men det var kyrkopilten där kom och for på
karlen, och den han slängde sig på buken och andades i mar6 så kallas i Kiviksmålet ett »mystiskt väsen, som nattetid vaktar kyrkan för ohägn». I det egentliga Albomålet kyrkogrim jrirj§a-

gnm.
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b4gan o tina t mcirkan, o sa bzi9 han fri o itty hånat o han
ettans btbs Mar ala nåd.
man heir kom dan da s iåran?
ken, och så blev han fri och gick hem och han varken blev
sjuk eller något.
Men hur kom den döde i jorden?
Till jämförelse meddelas följande variant, upptecknad 1933 av
inspektor 0. Cappelin efter fiskare Anton Mattsson, Kivik. Han hade
hört berättelsen av Per Nilsson Trygge, som var född 1830.
Per Nilsson Trygge hade berättat, att då han som ung var ålfiskare uppe vid »Sånnen» (sandstranden norr om Hvitemölle) vid
ett ålsätter nedanför Maglehem, så sågo fiskarna om kvällarna en
hand komma stickandes genom »risbrydden», en avstängning med
flätade grenar, som avdelade ålboden i ett yttre rum för redskap och
ett inre rum eller stuga, där fiskarna bodde. En kväll då en ålhandlare var hos dem och handen kom instickande genom »brydden»,
frågade denne, vad det var för någonting. De sade, att det bara var
»tackaren», vilket namn de brukade använda härför. »Då blir jag väl
kvar en kväll ännu», sade ålhandlaren, »och kommer han då, så skall
jag tacka honom igen». Nästa kväll kom handen åter, och ålhandlaren
tog i den. Då bad den som handen tillhörde, om han inte ville följa
med honom till Maglehems kyrkogård och hjälpa honom in över
kyrkomuren där, så han kunde komma i vigd jord. Men han skulle
passa sig för kyrkopilten och kasta sig på marken med näsan i jorden, medan kyrkopilten sprang förbi. Då de kommo till kyrkomuren,
tog han »tackaren» i benet och lyfte honom över. Då kunde mannen
höra, hur det blev en strid inne på kyrkogården, och då var det för
honom att springa. Kyrkopilten kom efter honom, och då måste han
slänga sig framstupa på marken, medan han sprang förbi.

Från Simris socken i Järrestads härad i Skåne.
3. Kristendomens införande. Simris' kyrka och kloster m.m.
Per Larsson 1898. LAL 318.
dceh såmhasa J§ethipa nå skin, &ett, va en viktvabah,) f6h, o
t dån båda kag bjdhn, man did e neik Aba kånka ds svan. kag
byan han hada, fitta sbnoh„ o nah de byva, sa vIltya, sa da skula
ådi vadan, sa pip fdthan dam te o fbfla o bhAna pålas. sei
nah da hada fåt did, sa fota da, lcinph kod, o sa koma da ta
et sam htda sasfluan. cich va khistna l&h,an, man hisa fisa bhjhana vana jo Udnlya. Mit bh4hana fia hka dan 942a /iegin,
sa byye, de ~vånda ta khista,ndaman, o nah da skula hesa itt'Am
ta svaja, sa towa de, khistna mögka mcb st 'fao se,sfluan. hisa
mögkana fiya phcbj sj a fait hcbh,s lcinad, o hita va de fiista od
khistandaman by/as phceLgad i svcihya.
Där Simris' kyrka nu står, där var en vikingaborg förr,
och i den bodde kung Björn, men det är nog flera hundra år
sedan. Kung Björn han hade fyra söner, och när de blevo så
"försigkomna, så de skulle ut i världen, så skickade fadern dem
till att skövla och bränna Paris. Så när de hade skött det, så
foro de längre inåt,2 och så kommo de till ett [land] som hette
Sicilien. Där var kristna läran, men dessa fyra bröderna voro ju
hedningar. När bröderna fingo höra den nya läran, så blevo de
omvända till kristendomen, och när de skulle resa hem till
Sverige, så togo de kristna munkar med sig ifrån Sicilien.
Dessa munkarna fingo predika fritt här i landet, och detta var
det första att kristendomen blev predikad i Sverige.
1 intet genuint ord i målet; möjligtvis ligger en lärd tradition
till grund för denna berättelse.
2 inåt användes ofta i bet. »utrikes».
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mce tf dan by', hen hojt prbi,cfi sicinhas, man am kag
bjth,n ala hansas s6non, da löwda d4, akt da vana dta, clid e
m‘h, an jet vkd n,eeja pa, man Jpithipan hum ska stelt po scima
plås, sam viktyabanjan han st. sban by1,9 &en ad khiston, mc'e,
did stalda val mögkana t, o ,t,seinjan hum ha vanad klostonMinpa, lbasam töinanpa jpecni§a. dan sista fbnastandahan foh,
sionnasa klkton, han &da h&miy, o ata hånom ha di nciwnad
heilt si /uh i eintan, sa liceh, e da sam loda hånity hina dån i då.

Med tiden blev här byggt kyrka i Simris, men om kung
Björn eller hans söner de levde då, eller de voro döda, det är
mer än jag vet reda på, men kyrkan hon skall stå på samma
plats som vikingaborgen han stod. Sedan blev här ett kloster
med, det ställde väl munkarna till, och kyrkan hon har varit
klosterkyrka, liksom Tomarps kyrka. Den siste föreståndaren
för Simris' kloster han hette Hemming, och efter honom har
det namnet hållit sig här i orten, så här är de som heta Hemming denna dagen i dag.
4. Prästen Sten Mattsson, svartkonster m.m.
pa siejstanhonnatalad va hcen en pnåst i simmas, sam hida
stenmcitsan. han hada gad i sweintkeinstskölan udhfpas o stodhad
swantkånstboVionna nåktat, sa han kuna twiya kin keit, han vila,
hå-n. sei va-d stenmåtsans tafål o hala ttypncAtsa i håmanahoj,
o di phcbj9a han skapt imod fån. nei, peikoh skula jo pasa p4 o
pastan ad p6s v• am kwgan nah, pndstan va po humn4sa

På sextonhundratalet var här en präst i Simris, som hette
Sten Mattsson.' Han hade gått i svartkonstskolan utrikes och
studerat svartkonstböckerna riktigt, så han kunde tvinga fan
var han ville ha honom. Så var det Sten Mattssons tillfall 4 att
hålla tingspredikan i Hammenhög, och där predikade han
skarpt emot fan. Nå, pocker skulle ju passa på och göra prästen
ett puts igen. Om kvällen när prästen var på hemresa och var
3
4

kyrkoherde i Simris 1649-1689.
tur.
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PRÄSTEN STEN MATTSSON.

13

va koman hålvwjs malom hnanaho a vhitnahp, sa tuta dhdyan
od 4gan da dhinva sa tögt. han sa tå pastan am ad. »gak div
se!» sa phåstan. divan je ciw, man nt, han kuna iinta se.
kölad div did na
nud. d e stenmcitsan sål aw Oman o
Opad. o nah han då tita ijiman hölad, sa kuna han sé od fån
en ha höp smaddwla suda pa bagåsalan o öga. man stenmcitsan
rista hej. han bafålta clhdyan ta o ta dud na .4lad aw etsa lan,
sa mota fån ta fcit am eisalan o beeha. »i§Oh ng o ina ånta
foh o la ad ya föla!» sa phåstan ta kilskan. o ja mån 'ib ad
sphiy ta sånth,as. man fån mota hat bheit dån geigan, fot han
mota jo fbola inch o bieha i etsalan. o han mota st4 po pastans
bc'eha hatt, nt4tan, man s am måhnan yths stenmcitsan iid
lo an bo fhi. o nah fån föh sin vcej, så hOW han ktgad aw en
lega i phetstagahan.
nah stennuitsan i pa szt sista, befålta han od han skula ha

kommen halvvägs mellan Hammenhög och Vranarp, så tyckte
drängen att öken de drogo så tungt. Han sade till prästen om
det. »Gack av och se!» sade prästen. Drängen gick av, men nej,
han kunde inte se något. Då gick Sten Mattsson själv av vagnen
och tog huvudlaget av det ena öket, och när han då tittade
igenom huvudlaget, så kunde han se att fan och en hel hop
smådjävlar sutto på bakaxeln och åkte. Men Sten Mattsson
visste råd. Han befallde drängen till att taga det ena hjulet av
axeln, och så måtte fan ta fatt om axeln och bära. »Kör nu
och ängslas inte för att låta det gå fort!» sade prästen till
kusken. Och ja men gick det i spring till Simris. Men fan måtte
haft brått den gången, för han måtte ju följa med och bära i
axeln. Och han måtte stå på prästens gård och bära hela natten,
men så om morgonen gick Sten Mattsson ut och lät honom bli
fri. Och när fan for sin väg, så rev han taket av en länga i
prästgården.5
När Sten Mattsson låg på sitt sista, befallde han att han
5 jfr en liknande historia om prosten Albrekt Rafn i Vomb,
Teckningar och toner ur skånska allmogens lif (Lund 1889), s. 34 f.
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an postila inck si i 1stan. atanhonsafamti& byve, åla ',Otos
t'iclflutada aw gsawvcilvad o nasata i jpeisi sj agasan, o des, va
stenmks Msta mck. nas lågad by» Mad, sa ki des 0,n tgl
postila pa ligkads b4st.
skulle ha en postilla med sig i kistan. Adertonhundrafemtioett
blevo alla kistorna utflyttade av gravvalvet och nersatta i kyrkogården, och där var Sten Mattssons kista med. När locket blev
avtaget, så låg där en tysk postilla på likets bröst.
5. Syner vid ett källsprång i Simris.

&Kolos am sitmsasa bp e ad j sj ilaspsey vce en hcil, o ata had
inhoga vila pasta, skg dces visa si gsitbos, sam &litsa i siy. ve
scima hcil visos si &sa an kåsa, hålahasan, sam fosvilas falk.
maandels e an vilsa, nas an Sfi, hålahasan.
Söder om Simris' by är ett källsprång vid en hall," och efter
vad många vilja påstå, skola där visa sig gräbbor,7 som dansa
i ring. Vid samma hall visar sig också en hare, Hallaharen, som
förvillar folk. Merändels är en vilse, när en ser Hallaharen.
6. En jättegrav i Gladsax.

pa glåsase, (klos åtvanam loessamPla lijsos an stancli,c4, sam
e yjos anyåta. &kvad ha han öga dan o skstid ni» åna ta an.
mit pet kseipan lidgor bijalita, o Jlan, des
kcimos aw du?
jåtan pisas.
På Gladsax' ägor ovanom Bjersjömölla ligger en stendös,
som är över en jätte. Huvudet har han under dösen, och skrovet 8 når ända till ån. Mitt på kroppen ligger Bidalite," och
källan där är kommer av det jätten pissar.
berggrund eller klippa som går upp i dagen.
flickor.
8 här i bet. »kroppen».
namn på ett hus.
6
7

Från Löderups socken i Ingelstads härad i Skåne.
7. Kyrkohåla.
Per Larsson 1897. LAL 308.

malm bålsana nena. vce fén Akt sitnan am hagastabeihy e
an yiv dål, sam da kala fon, jyahl§ahitla, o dit ha en lsethAsa
steid, man hak leeye, cpcl svan dt vid ja anta. dz ? va sa hcen„
fans jata té po dan tide,n, o sa bada hcen, tö yataYuyana nanstans;
am Glid va i båkana ala oga ncimshois stana ala Ma, did ska ja
la va osat, man hcin &da hinhtf§ o ht:tm &da 'åta, o hisa t<5
»fanan 'tya ta phastan o vila hå hahandha. phastan vista ved
anta da vaha »jana, o fånt han hada hat Ackja po-d, so ha.da
han val kncift tohad sat dom ndj. fon, /KM viste, had sina kuna
jöht? nah dtd set. byts tid, sa skula da ta J§ithlyan o viicts njasam ',aktad feilk, o da körna mce san stås, o slchit häda da neils,
tidan vad göt am tal o Hiva i båkana hcehtkhiy, o
fon po
Emellan backarna nere vid sjön rakt sunnan om Hagestadborg är en djup dal, som de kalla för Kyrkohåla, och där
har en kyrka stått, men hur länge det är sedan det vet jag inte.
Det var så här fanns jättar till på den tiden, och så bodde här
två jättesyskon någonstans; om det var i backarna eller under
Ramshögs stenar 1 eller var, det skall jag låta vara osagt, men
han hette Henrik och hon hette Jätta, och dessa två syskonen
gingo till prästen och ville ha varandra. Prästen visste väl inte
de voro syskon, och (än) skönt han hade haft reda på det, så
hade han väl knappt tordat sagt dem nej, för vem visste vad
sådana kunde gjort? När det så blev tid, så skulle de till kyrkan
och vigas liksom riktigt folk, och de kommo med sådan stass,
och släkt hade de nog, för på den tiden var det gott om troll
och dylika i backarna här ikring, och kanske där kom ifrån
1 en

forngrav i Hagestad, Löderups sn.
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dcen, kom tfno batbnaheilm inck, did e jo anta sa lcint banta.
o sei byga da jo vida, man did va anta vdl jat, sa j'eigk
fasan t Ottan me pist o bnikwapan o hHa ståsan o cicen byt,
kldnt vcin eken, hum hada stdd. fön, va dce sa iivt, sa an kuna
ånta hita beins hsanipahga. man nen. de låna dcen, o towa fan
tfho hagastabanj, sa kuna da j9åna 19eini§aspine,n i vdned.
ha j.secttlsahitla flydad klin, sa dcen, e bita med min. t na.
Bornholm med, det är ju inte så långt borte. Och så blevo de
ju vigda, men det var inte väl gjort, så sjönk kyrkan i jorden
med präst och brudpar och hela stassen, och där blev klart
vatten där hon hade stått. Förr var där så djupt, så en kunde
inte hitta botten i Kyrkohåla. Men när de voro där och tvättade
får ifrån Hagestadborg, så kunde de känna kyrkospiran i vattnet. Nu har Kyrkohåla flutit igen, så där är inte mycket vatten
i henne.
8. Gertrud-Jeppa.
fon, måoga cia sijan va-d an kw?ya i hågasta sam da kåla
fon, jeentnajåpa. htni tyjp. abalcitan aw mögan o li-n nesdåge,n
an geig hum je ta Utahs. o sa skan hum an ttå o gå fejkan an,
nein hum kom hörn, fon, da skula tnivs bd. am fånan byva «bita
ta thivs, did vid ja ånta, man an tid åta sa cl4 icentnajåpa, o sa
hade, hum ånta nå i ghciwan. hum je ijinsa fåsalat. hum kom
båda am dån o va n&tatid, o hum je o aha z hålsana po fban.
För många år sedan var det en kvinna i Hagestad, som de
kallade för Gertrud-Jeppa.1 Hon tog oblaten av munnen och
lade den i näsduken en gång hon gick till altars. Och så skar
hon den itu och gav fåren den, när hon kom hem, för (att) de
skulle trivas bra. Om fåren blevo värre till (att) trivas, det vet
jag inte, men en tid efter så dog Gertrud-Jeppa, och så hade
hon inte ro i graven. Hon gick igen så fasligt. Hon kom både
om dagen och vid nattetid, och hon gick och rakade i halsarna
1 hustru eller änka till en man vid namn Jeppa.
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sgn,an va hum lip st, man klått vaka Sa lada o klbclada.
»hos han, du e lbdad, jcbtka», va-d nån o sa tå na. »jåb, jåb,
jåb, jåbl»
jåb,- jåb», så hum. »ha gåk du Tuba ata?» »jåb,
nud ånad kuna hum åsta sija. sa tia da pastan did, man
heikan pkåst dzd vå, dtd e mUct an jå kan svika te, fon clid ha
ånta ha,nt i mfn tid, o nt'k e jå fåm o &att, man mina fakaka
ha snalsad eim ad, o did ska va kålstz sånly. nai di pkåstan tög
sin bög o bakja isa, sa slo gåstan bgan tfkö-n. »ha du mit ta
sia bgan aw /Anan po mt, sa ha du ånta mit ta sia ökad aw
~San», sa han. o sa je han fbka, o ksta danod a yektyan
mota fulja åta-n. nak da sei. koma ta kkogsh41 i tyga& nba, mod
sanhcimakan te, sa måna han na nj z vånad, o sa sldwa da an
p&la jinam na. o sfjan sgntas hum anta tå. dån plan st ö dcek
måoect ått, for dtd va en Wsapeila, o nak dceh, kota piga aa
dkieva o båda i kkogsh,41, sa va da stgyom fokvidna o k&ka po
plan. då så de i vcinad: »k&ka bad, hilka bad!» o sa lowa,da
på fåren. I synen var hon lik sig, men kläderna voro så luddiga
och trasiga. »Hu, så du är luddig, Gertrud» var det någon och
sade till henne. »Jäbb, jäbb, jäbb, jäbb », sade hon. »Vad går
du här efter?» — »Jäbb, jäbb, jäbb, jäbb!» Något annat kunde
hon inte säga. Så togo de prästen dit, men vilken präst det var,
det är mera än jag kan svara till, för det har inte hänt i min
tid, och nu är jag fem och åttatio, men mina föräldrar ha
snackat om det, och det skall vara riktig sanning. När då prästen tog sin bok och började läsa, så slog gasten boken ifrån
honom. »Har du makt till (att) slå boken av handen på mig,
så har du inte makt till (att) slå ordet av munnen», sade han.
Och så gick han före och läste utanåt och käringen måtte följa
efter honom. När de så kommo till Krokshöl i Tykeå nere mot
Sandhammaren till, så manade han henne ner i vattnet, och
så slogo de en påle igenom henne. Och sedan syntes hon inte
till. Den pålen stod där i många år, för det var en ekepåle, och
när där kommo pågar eller drängar och badade i Krokshöl,
så var de stundom förvetna och ruckade på pålen. Då sade det
9
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yee4na pgan va i fitid. man 3whthajapa ha anta gad vin, svan
hum byts nhmanad.
i vattnet: »Rucka bra, rucka bra!» Och så läto de gärna pålen
vara i fred. Men Gertrud-Jeppa har inte gått igen, sedan hon
blev nermanad.

Från Örsjö socken i Vemmenhögs härad i Skåne.
9. Skogssnuvans son.
Anders Malm 1883. LAL 1285. Aarne 650.
de va en goe en sm6 som böwda va en sköte, o dån sin6a
hada leiv ma en skowsnåwa. o de ble bita, batoh, an ad di Ny
en pe:g sh4upa. o dds pögan de ble sban en sönan fåslat ståt&
påg. so håda, skowsnåwan pågan, ti han ble tl ich, man san
kuna hon inta stpha han, uwdan hon kom ti småt ma han o sa,
ad ni7cw skula hcin hå han, fon, nåw kuna bita hön h-n letyoh.
pögan han kom yo smOceha. man dan sla,djan sm62,
han håda, dan heult inta pögan föh neud, uwdan han vila, ad
han skula sata she i cimboltad. man de tuta jo sm&t, ad de
kuna jo inta Ou. man iyan so pögan skula aktat ilå ma o
ah,b0a, so skula han ha måd fåst. man han va so fårat ti

Det var en gång en smed, som bodde vid en skog; och den
smeden hade lag med en skogssnuva. Och det blev inte bättre,
än att de fick en påg ihopa. Och den pågen det blev sedan en
sådan fasligt stark påg. Så hade skogssnuvan pågen till han
blev tolv år, men sedan kunde hon inte styra honom, utan hon
kom till smeden med honom och sade, att nu skulle han ha
honom, för nu kunde hon inte ha honom längre.
Ja, pågen han kom ju i smedlära. Men den släggan han
hade, den höll inte pågen för något, utan han ville, att han
skulle sätta skaft i amboltet.1 Men det tyckte smeden, att det
kunde ju inte gå. Men innan så pågen skulle riktigt i lag med
att arbeta, så skulle han ha mat först. Men han var så farlig till
(att) äta, så han åt för tolv, men så arbetade han också för tolv
1 smidesstädet.
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so han bud fos ta, man so asbb,ja han ösa fon, Ml mcin. so fths
jo stit6i sciman en fåslat stt slådja, for sata skcift i cimboltad,
da kuna jo inta Ou. man nos dö pigan kom t l ma o
so slow han böda bitom cimbolt o cimboltstok, so ad smbn han
kuna sbnt inta het han. ngn so böwda han jo öpad håsageusan,
dci» pi§ han iy o fsögta håsamailen ad, om han inta vila st«
en dschy, o dån han va so clUkti, so han 4,ud fos ta, man so
askia han ösa fos töl mcin. »de skula vaka sötvlat o sb han»,
sa håsamanan.
jci, so kom jo smdn das df:d rna pögan, o di ble owojns
om han. so de fåsta asbgyad han skula fitta, de va o töska.
so va das tvbu lötoos, opcid anandsa, o dces va töl mcin po den
na löwan„ o so pögan po dan ktndsa. .96 hada di jo vtielt sit
letgg fossteus, som dt skula toska tömt. di töl mcinan dt asbaja
pö de vcissta dt kitne,, man pögan han låsa leu i lågolad o visla
568 o 5.eta jnt inta neud. sö skula di ta månat? op o
man de bsyjcla inta pdgan si om, wdan han bösct leu o låda st.
man. Så fick ju smeden samman en farligt stor slägga, för
sätta skaft i amboltet, det kunde ju inte gå. Men när då pågen
kom i lag med att slå, så slog han både igenom ambolt och
amboltsstock, så att smeden han kunde rent inte ha honom.
Men så bodde han ju uppåt herregården, och där gick han in
och frågade herremannen åt, om han inte ville städja en dräng,
och den han var så duktig, så han åt för tolv, men så arbetade
han också för tolv man. »De skulle vara roligt att se honom»,
sade herremannen.
Ja, så kom ju smeden där dit med pågen, och de blev
överens om lönen. Så det första arbetet han skulle sköta, det
var att tröska. Så var där två logar uppåt varandra, och där
var tolv man på den ene logen, och så pågen på den andre. Så
hade de ju var sitt ladugolv, förstås, som de skulle tröska tomt.
De tolv mannen de arbetade på det värsta de kunde, men pågen
han bara låg i ladugolvet och visslade och sjöng och skötte rent
inte något. Så skulle de tolv mannen upp och äta, men det
brydde inte pågen sig om, utan han bara låg och latade sig.
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man so kom dt nön, tt han ma måd for te'l mcin, o han bud cilt
thöpa. o so la han st öp i lågolad tiån som fOn, h dt åndne, inta
hade, men en stcblan tidn. dö to han fat i en hsawa o slow nåputa n6 i lågolad, so ad sn flo 6w o hakan öp po dan 4.ndna
'åtala vån. o non, han ftjjs 6w, so hada dt 4ndn,a li Ii. jci, so
skula jo dt andn,a t lci ma o kasta o håva, man de bnyjda inta
po:gan st öm. man so non, di hade. måst 6w, so itst, han öp po
tågad o new et höl po 494gnivan; so slap han en ,fid so stön,
so iejnonna flo po sit heul o scht i sin biteka. o dö hada dt
andna Ut ti. so kcim dt jo ma dl vanka sålsana tt bcena sckn,
öp 1, men ch bult inta pögan fön neud, o so mota dt h stumpa
tsciman lågan o dt ånad, dt kuna feu fcit i, tt en fånlat stön,
såls, o so Osta dt i måst alt tha_pa, so dan va böna en liden klcid
tjån. o so tow han selt,san ..236 o skula bcena han tt magasinad.
man non han dö kom öp i pöntan, so va jo sål§an so hd j, so
Men så kom de ner till honom med mat för tolv man, och han
åt allt ihopa. Och så lade han sig upp i ladugolvet igen som
förr, till de andra inte hade mer än bottenlagret igen. Då tog
han fatt i en tjuga och slog nekerna ner i ladugolvet, så att
säden flög av och halmen upp på den andre hjällen 2 igen.
Och när han fick av,3 så hade de andra litet till. Ja, så skulle
ju de andra i lag med att kasta och harpa, men det brydde
inte pågen sig om. Men så när de hade mest av, så gick han
upp på taket och rev ett hål på ryggningen; så släppte han en
skit så stor, så (att) agnarna flög på sitt håll och säden i sin
bunke. Och då hade de andra litet till. Så kom de ju med de
vanliga säckarna till (att) bära säden upp i, men dem höll inte
pågen för något, och så måtte de stumpa samman lakan och
allt annat, de kunde få fatt i, till en farligt stor säck, och så öste
de i mest allt ihopa, så där var bara en liten kladd igen. Och så
tog han säcken på och skulle bära honom till magasinet. Men
när han då kom upp i porten, så var ju säcken så hög, så pågen
skullen.
få åv=avsluta ett arbete.
4 här i bet. »väder».
2

3
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po:gan tow tagstölan rn4, st o ply o bah. o non, patinan han
fkt, sd d6 so så han: »Ou foh fån i vål ma di, ja vii inta hå
di meh.» — »yci, de gouh dn», sa Man, o so vända han öm o
itt, tt sni4n ma sålsan,1 o so kom han ugn. so skula di Ja
ti sköwan. so bp pögan et pah jpicha, som va manahda, man
di åndha hada jo 0). so hade, pöga,n et fåsalat bhgj må, dt jrukana, iyan han fil§ lad dom föh. man so tc_Sw han 61, ugoh met»
ah,m o såta dom i jöh,an o sa: »d" ska i stbu.» so noh han fkl,
föhspand o kom lit po våp mod sköwan, so s4u han ad di
åndh,a hån. so lit ifh,f4u va dat et k, dcbh sata han si ti fida
o Od en sön,an fåhli håle, so ad di åndhe, kuna inta korna odnom,
fohan di fkl,,s he,mtad sk&wloh, o kastad ligan; o noh di dö fil§
nom, so hada pögan vad i sköwan o va
so di kuna Joh,a
koman
dn då skula di 1a0a en bhön po hbagouhan. so hada di
jo åltid fdh si ad di skula, hladga dan Man, foh di va håda
ad han skula hk& dom åla th6pa. jet, di skula jo ha Man
tog takstolen med sig och gick och bar. Och när då patronen
han fick se det, så sade han: »Gå för fan i våld med dig, jag
vill inte ha dig mer.» — »Ja, det går an», sade pågen, och så
vände han om och gick till smeden med säcken, och så kom
han igen. Så skulle de köra till skogen. Så fick pågen ett par
tjurar, som var folkilskna, men de andra hade ju ök. Så hade
pågen ett fasligt bry med de tjurarna, innan han fick låtit dem
för. Men så tog han en under var arm och satte dem i jorden
och sade: »Där skall I stå». Så när han fick förspänt och kom
litet på väg emot skogen, så såg han att de andra kom. Så litet
ifrån var där ett led; där satte han sig till (att) skita och sket
en sådan farlig hop, så att de andra-kunde inte komma igenom,
förrän de fick hämtat skovlar och kastat undan; och när de då
fick så de kunde köra igenom, så hade pågen varit i skogen
och var kommen igen.
En dag skulle de lägga en brunn på herregården. Så hade
de ju alltid för sig, att de skulle ödelägga den pågen, för de
var rädda att han skulle ödelägga dem alla ihopa. Ja, de skulle
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n6, i ld ma o låta hönan, fon dt tckyta, ad dt kuna nök hota
nona ståna nött, bwon, han. o pögan han itp jo n6 i bn422,an. o
non han va nönkoman, so hota dt en stön, stk, nön, mon, höadad.
»ndj, vånta lit», sa pögan, »inta vaton fon möga ståna nött.»
so heult han ste:nan bpa mon höadad. man dt valte, jo dit fMn,
ståna n6n. man do bå pögan om dt vila vånta, man han lå neun
ow stånana. jd, dt va jo tvina tt la blå, fon dt tceyta ad han
kuna jo koma öp o fondava dom åla thöpa. man so pi§ pögan
o fiJ sn mbon, tt jlp o so la dt bönan. o sban kuna dt anta
ion,a neud vd han, ~dan dt mota la han bl6 po hånageunan o
la b16 o ofntda han.
ju ha pågen ner i lag med att lägga brunnen, för de tänkte, att
de kunde nog hutta 5 några stenar ner över honom. Och pågen
han gick ju ner i brunnen. Och när han var nerkommen, så
huttade de en stor sten ner över huvudet. »Nej, vänta litet»,
sade pågen, »inte välten för många stenar ner»! Så höll han
stenen uppe över huvudet. Men de välte ju allt flera stenar ner.
Men då bad pågen om de ville vänta, medan han lade några av
stenarna. Ja, de var ju tvungna till (att) låta bli, för de tänkte,
att han kunde ju komma upp och fördärva dem alla ihopa.
Men så gick pågen och fick sin moder till hjälp, och så lade
de brunnen. Och sedan kunde de inte göra något vid honom,
utan de måtte låta honom bli på herregården och låta bli att
ofreda honom.
Jfr en uppteckning från Frosta hd av Ernst Ahlgren i »Saga,
minnesblad från Nordiska museet», Sthm 1885.
10. Tummeliten.
(Fragment). Aarne 700.

de vd en gog et pan nba fölk, som inta hada no» glida.
so en gög skula minan Jona tt stån. man so va han jo so baDet var en gång ett par rika folk, som inte hade några
glyttar. Så en gång skulle mannen köra till staden. Men så var
5

kasta.
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da6wad, folk, de han inta hada, noun glida; so så han tt kvi4jan,
ad om han nå hada en glist, om ösa han va ålla so lidan, so
kuna han jo powa noun kåga ti han. jd noa han va Mad, so
kom daa en gamal kviva i, o fon, dån omtåla jo kvivan, 12011,
lisad de vd o inta, ha no-un gla. »d, de e inta &Jet», sa kvivan,
»4 ska yå kuna jålpa. ja hån, en i min löna, han e bbaa
man de e jo boa an inta.» jd, kviyan hon bie jo so fåse,lija
g14, so ad dan, va ivan ana po-d. so lå di glan i en våga, o
nach, mcitian kom hini, so baaåta dan faåivada hvivan fon, minan,
ad di hada foud SM4U dat, iva. o mcinan han -fil, ånta, tid o
spana håstana fahu, uwdan han mota
o s de iindaad som
hade, fit. »ja de va fåsalat», sa minan, »hada jo' nt2 vist ck,
so skula ja jo ha juft en k4ga stån, man nå glimde, ja jo
d6» — »jd, kåga vit jo hå», sa tumalitan, fon, han Hma jo
naNtalatvis snåka, anIktnt han va so lidan. »ja de foua inta
jålpa, du fitta vånta ti ja komoa ti stån haandst.» — — —
han ju så bedrövad, för de inte hade några glyttar; så sade han
till kvinnan, att om han nu hade en glytt, om också han var
aldrig så liten, så kunde han ju köpa någon kaka till honom.
Ja, när han var körd, så kom där en gammal kvinna in, och
för den omtalade ju kvinnan, hur ledset det var att inte ha
några glyttar. »A, det är inte farligt», sade kvinnan, »det skall
jag kunna hjälpa. Jag har en i min lomma, han är bara liten,
men det är ju bättre än inte.» Ja, kvinnan hon blev ju så fasliga
glad, så att där var ju ingen ände på det. Så lade de glytten i
en vagga, och när mannen kom hem, så berättade den främmande kvinnan för mannen, 'att de hade fått små där inne.
Och mannen han fick inte tid att spänna hästarna ifrån, utan
han måtte in och se det undret som hade skett. »Ja det ;ar
fasligt», sade mannen, »hade jag nu vetat det, så skulle jag ju
köpt en kaka i staden, men nu•glömde jag ju det.» — »Ja, kaka
vill jag ha», sade Tummeliten, för han kunde ju naturligtvis
snacka, änskönt han var så liten. »Ja, det får inte hjälpa, du
får vänta till jag kommer till staden härnäst.» — — —
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11. Pågen och jätten.
Anders Malm 1884. LAL 1285.
Aarne 1004, 1005, 1006, 1031, 1049, 1060, 1085, 1088, 1115.
va en kila o våwta.
de vd en gde en våwtapbug, sam
sö va han jijp o banta po en bö malom nöwana, so das iii,
vdn ow han, fot han hada foksteus vcid i neud vcin, kan en
tceybsa, so kom das en jåta åwd ow Ulan, o han tuta ad de
mota vasa en ståsk pö.ug clandcisnada, som kuna banta vdn ow
en stån, fot, han kuna jo inta t&Cyci ad de va neud blad. »la
mcbj fossg:ja», sa jåtan. jci, _Ovan tow öp en stån o flpjcla han,
o jata,n ksåma so fåsalat so ninvana ble böda blöua o ska, man
han kuna vist inta kkama vdn ow sknan. so sa iåtan tt ptjugan,
om han vila vasa hans dkcky, fos nos han va so Msk, so kikna
han jo vaka tt mban nåta. »jö, de gem, göt ån» sa .29(jugan,
»böka ja feus hå lån». jo, di kom owosåns om Kinan, o p&tgan
han fulda må han iy i Ulan. so såta han an tt o töska; man
so hada jåtan et pas josnplåjla, som pdugan inta lcuna mckita,
Det var en gång en vaktepåg, som gick vid en kulle och
vaktade. Så vid han gick och kramade på en boll emellan
nävarna, så där gick vatten av honom, för han hade förstås
varit i något vatten, kan en tänka, så kom där en jätte ut av
kullen, och han tyckte att det måtte vara en stark påg den
därnade, som kunde krama vatten av en sten, för han kunde
ju inte tänka att det var något annat. »Låt mig försöka», sade
jätten. Ja, pågen tog upp en sten och flydde honom, och jätten
kramade så fasligt, så (att) nävarna blevo både blåa och röda,
men han kunde visst inte krama vatten av stenen. Så sade
jätten till pågen, om han ville vara hans dräng, för när han
var så stark, så kunde han ju vara till mycken nytta. »Jo, det
går gott an» sade pågen, »bara jag får bra lön». Ja, de kom
överens om lönen, och pågen han följde med honom in i kullen.
Så satte han honom till att tröska; men så hade jätten ett par
järn-plejlar,8 som pågen inte kunde makta,' men det ville han
6

slagor.
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man de va han jo inta la vågeu. so så han: »ncbj, dttahdanada
5itad ml inta jå stim o pjåta ma, wdan ja geus öp o tös et
paa spå, de tjoa bot»». man noa jåtan håada a, so så han:
»tut, foto ål da jon, inta d6, fon, dö foadciavaa du jo ht7twsan;
dö vtl ja hålor, sl töska.»
sin skula pögan t breaci vcin t kviyan. man so hada jåtan
et paa stoaa yeanspcina, som p4ugan inta kuna m?ejta, so han
sojta, t susa st fat5u de aabdjad ösa. »tick)» sa p6ugan, »dö
bier de mågaltjaaa o ta hda bönan i sthsad.» — »nd) fot» ål
da jolt inta db, sa jan, »fort, do spika en jo vcinad ow bönan,
dö vd ja h6loa s41 boaa min.»
man so en da so skula, jåtan gom po en såmltg, som jåtana
Mult, o iyan han Åts, so oadan&a han p.65tigan tt kiva våp. s6
skula han lapa de st6sta i de stösta kölad o de minsta t de
minsta hölad; man va de va han skula låta das, de sa han
ånta, 6w. so hade. Man eg fåslt how kaj, böda, smbu o stöna,
ju inte låta vidgå. Så sade han: »Nej, detta härnade skitet vill
inte jag stå och pjätta med,' utan jag går upp och tar ett par
sparrar, det tyr bättre.' Men när jätten hörde det, så sade han:
»Nej, för all del gör inte det, för då fördärvar du ju husen;
då vill jag hellre själv tröska.
Sedan skulle pågen till (att) bära vatten till kvinnan. Men
så hade jätten ett par stora järnspannar, som pågen inte kunde
makta, så han sökte till (att) svinga sig från det arbetet också.
»Nej», sade pågen, »då blir det makligare att ta hela brunnen
in i köket.» — »Nej för all del, gör inte det», sade jätten, »för då
spiller en ju vattnet av brunnen, då vill jag hellre själv bära
vatten.»
Men så en dag skulle jätten gå på en samling, som jättarna
höll, och innan han gick, så ordinerade han pågen till (att) laga
vägar. Så skulle han lägga det största i det största hålet och
det minsta i det minsta hålet; men vad det var han skulle
lägga där, det sade han inte av. Så hade jätten en farlig hop
8

slå lätt.
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di tow pkgan o sleta, åla ksdjan, o la de stösta i de stösta
hditad o de minsta i de minsta hölad. sö hada jat« scejt tf han,
ad om de va ~ud han vita, so kuna han Urta kasta et ta tz-n,
so skula han könza. ja nos dö pögan han fip de fchat, so
han ti yåtasamligan o kasta it kga åtos et ånad iy po bösad tt
o fkkgta han åd, va de vd fos noud
,gåtan. so kom jo jatan
han kasta iy po bad. p6ugan han sa, ad de va jo ,gan, som
,gåtan hada sckgt, ad han skula kasta iy ti han, fök irtito hada
han låvad vajana råktat ybwna. man ,gåtan han toka, jo inta sig
noud, fos han va såd for p4ugans stimf§a. man so hada das et
kst-kg komad 1:zwd ow lån o spsugad t'iwd ij en mosås o såt si.
so hada Mugan sal höadad ow et ow di stösta ksckgan nös i
dyan, so de 4ntas som om de va et hålt kat. so så han tt
gåtan, ad di skula, dila vcåk, szt ksckg p. »nziw kan då dsa
ksckgad öp» sa pfsjuga,n, »so ska ja dia ffita stösa öp.» ja, jåtan
han la et sb om höwadad po stt ksdi, man /Mus inbad han
kräk, både små och stora, och dem tog pågen och slaktade,
alla kräken, och lade det största i det största hålet och det
minsta i det minsta hålet. Så hade jätten sagt till honom, att
om det var något han ville, så kunde han bara kasta ett öga
till honom, så skulle han komma. Ja, när då pågen fick det
färdigt, så gick han till jättesamlingen och kastade ett öga efter
ett annat in på bordet till jätten. Så kom ju jätten ut och frågade
honom åt, vad det var för något han kastade in på bordet.
Pågen han sade, att det var ju ögon, som jätten hade sagt, att
han skulle kasta in till honom, för nu hade han lagat vägarna
riktigt jämna. Men jätten han torde (s) ju inte säga något, för
han var rädd för pågens styrka. Men så hade där ett kräk
kommit ut ur ladan i° och sprungit ut i ett moras och satt sig.
Och så hade pågen satt huvudet av ett av de största kräken
ner i dyngan, så det syntes som om det var ett helt kräk. Så
sade han till jätten, att de skulle dra var sitt kräk upp. »Nu
kan du dra det kräket upp», sade pågen, »så skall jag dra
detta stora upp.» Ja, jätten han lade ett rep om huvudet på sitt
" fähuset.
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dhöw o dhåw, so kuna han vist inta dh,a-d öp. man ptjugan han
va vciha; han clhöw i höwadad, so de flo 6p. »A hot,, ya va
ditkti», sa p4ugan, »ja kuna dha höwada,d ow mit khcb, man de
kuna, inta cli,jw.» ja, Man han hönt foh,iindra si o ttt, ad de
va basånohlat, ad hcin kuna dua höwadad ow de stösta kh,dyad,
hån kuna inta, dha-d ow de minsta.
man ifheu dån cktn so fundöha yåtan mijad po, om han inte
kuna sleu pbugan ij61, foh, han h,alf,na pö, ad p4ugan han tow
hbda po han h sist, foh han va jo mijad stechkaha an hcin. man
de hada, prjugan feud ngs om, fon, han hade ht, neuh, jatan o
kviyan lett o sncilcas va, om di skuN kuna ölaga han, a cM skula
di jbha om ncitan. ji, p4uge,n han hada tapad bldw i nona öksableusoh,, o so lg han ftt tt höwad o dhow taiyad ht bwoh na, o
so la han si sel nem, ueoh, san. so Itåt som de vd, so köm Man
hans kviya: hcin ma en ?Asa o kviyan bah et ygws. so jily jalan
hån h syan o låta et lida ghbuna po tål,sad, o so sött han jo,
kräk, men hur mycket han drog och drog, så kunde han visst
inte dra det upp. Men pågen han var värre; han drog i huvudet,
så det flög upp. »Se hur jag var duktig», sade pågen, »jag
kunde dra huvudet av mitt kräk, men det kunde inte du.» Ja,
jätten han rent förundrade sig och tyckte, att det var besynnerligt, att han kunde dra huvudet av det största kräket, och han
kunde inte dra det av det minsta. Men ifrån den dagen så
funderade jätten mycket på, om han inte kunde slå pågen ihjäl,
för han räknade på, att pågen han tog reda på ii honom till
sist, för han var ju mycket starkare än han. Men det hade
pågen fått nys om, för han hade hört, när jätten och kvinnan
låg och snackades vid, om de skulle kunna ödelägga honom,
och det skulle de göra om natten. Ja, pågen han hade tappat
blod i några oxblåsor, och så lade han en till huvud och drog
täcket litet över henne, och så lade han sig själv ner under
sängen. Så rätt som det var, så kom jätten och hans kvinna:
han med en yxa och kvinnan bar ett ljus. Så gick jätten hän
till sängen och lyfte ett litet grand på täcket. Och så såg han
11 här = övermanna.
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ad das låu nettd. han Utta fcsan o slöte et såktat s,dp, o blöwad
de ståek jo omksiy po våpana o åla våjna. dö fs,tda jåtan st
sa: »n‘tiv fils han ad, so yeesnan stågk omksiy, fos dt ksistna
dt has icksna må», sa han. man påttgan han pi§ öp o towa
vådgana såna fseu blözv, o so om methnan, so pip påugan 1,:twd
pe Ousan o 5ö o tsåla. so kom jan itted o skula pisa. —
»nö» sa jåtan, »dutv e jo khgj t då må, o getts o 5419os so Riva
po måsnan»I man työm si tieyta han: de va ån filat påug, danddsnada, de 'ös inta ad en sleus han vål, fos han 16wos
ja vid åla va en ska josa vå han, han hlaPos, nök mcbj tt sist.»
— »man hödan å de», sa Mugan, »kan du bos,a ha i tscb ma
kcin dt'tw»? sa jåtan. — »xi, de kan
de du pisas ms»? —
jo göt», sa påugan. so leu das et tscb po Ousan, o Ms hada
påygan bosad et köl o stopad lita mjs i, so kölad sitntas inta.
so stak han pisanad iy i &Siad som han hada bbsad. ja jåtan
han skula jo ösa fossfija, om han inte kuna descima, o han
ju, att där låg något. Han lyfte yxan och slog ett riktigt rapp,
och blodet det stänkte ju omkring på väggarna och över allt.
Då fröjdade jätten sig och sade: »Nu fick han det, så hjärnan
stänkte omkring, för de kristna, de har hjärna med», sade han.
Men pågen han gick upp och tvättade väggarna rena från blod,
och så om morgonen så gick pågen ut på gården och sjöng och
trallade. Så kom jätten ut och skulle pissa. — »Nå», sade jätten,
»du är ju kry i dag med och går och sjunger så tidliga på
morgonen»! Men inom sig tänkte han: »Det var en farlig påg,
dendärnade, det gör inte (något) att en slår honom ihjäl, för
han lever likväl! Jag vet aldrig vad en skall göra vid honom,
han ödelägger nog mig till sist.» — »Men hurudant är det» sade
pågen, »kan du borra hål i träd med det du pissar med? » —
»A, kan du?» sade jätten. — »Ja, det kan jag gott», sade pågen.
Så låg där ett träd på gården, och där hade pågen borrat ett
hål och stoppat litet mossa i, så hålet syntes inte. Och så stack
han pissandet in i hålet, som han hade borrat. Ja, jätten han
skulle ju också försöka, om han inte kunde detsamma, och han
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spant ti et pajh gbea, o de so bcihkan flg 6w, o spex
fiyad
ow pisanad må, man feu »ud höl date, de va do hat omta-lat.
»ja man nöls,a--hönda», sa jåtan, »so mola j4 vaha vciha an cbtew
agud. ja tu/pk, ad ja skula kuna vaha vciha an cli'm h eda
gh4d, ctåte e jo so lidan o yet e so stön.. iiKaw kan kviyan koga
g hlifel ti vos tt mida.» jci, de itts jo pgyugan ig po.
so skafa han si en fåraposa, o dån hda han ugoh högan.
so tow di sceyklcåna iy po gifr.d, o dckh skula di lipa i db,
man di eud ghdd. o p6,ugan o jittan da tow jo a Mul ma o
so bud peuge,n fast so mOad han kikna, o sin so stopa hcin
pösan, man de mata jo inta jåtan. neuh di dö hada t tkkits
en fapa gh6d, so Hma inta iåtan ma; man dö slcula di luwa
om köp, fbhaslow jåtan. jci, di stalda sa öp håktat, man so spint
yåtan ti, so han kom fbha Alugan. »ncej vånta lit!» sa peygan.
so tow han öp sin kniv o dhow en hist tyckt bwoh pösan, som
han hada guid a, o dit ghhclan vala jo alwd; o p4ugan ta o
sprang till ett par gånger, och det så barken flög av, och sedan
gick skinnet av pissandet med, men få något hål där, det var
då rakt omöjligt. »Ja men nog i hunda», sade jätten, »så måtte
jag vara värre än du i något. Jag tyckte att jag skulle kunna
vara värre än du till (att) äta gröt, du är ju så liten och jag är
så stor. Nu kan kvinnan koka gröt till oss till middag.» Ja det
gick ju pågen in på.
Så skaffade han sig en skäppepåse, och den hängde han
under hakan. Så tog de sängkläderna in på golvet, och där
skulle de ligga i dem, medan de åt gröt. Och pågen och jätten
de tog ju i håll med att äta. Så åt pågen först så mycket han
kunde, och sedan stoppade han i påsen, men det märkte ju inte
jätten. När de då hade ätit vars en skäppa gröt, så kunde inte
jätten mer; men då skulle de löpa om kapp, föreslog jätten.
Ja, de ställde sig upp riktigt, men så sprang jätten till, så han
kom före pågen. »Nej, vänta litet!» sade pågen. Så tog han upp
sin kniv och drog en rist tvärt över påsen, som han hade gröt i,
och allt gröten valade 12 ju ut; och pågen till att springa och
12
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sphiya o kom fölt.a yåtan. »va va da du ja?» sa jåtan. »d, jo
böna skin, höl fon, gköden», 8J p4ugan; »nUiv e jo mijad låtatDa.»
»kånje de kan pi ösa jön,a, foi jo tuf§oh jo e bh% tfig?» sa yåtan.
»jci, de gem, göt dn» sa pfjugan, »lkb e min kniv.» ja jåtan
han tow jo knivan o dhow en &ist QW0h, hela balfiyad, so åla
töhmana vala åwd. o jatan han dö, o sin so hutt pöugan bh.blop
ma en tös o tow jåtabohjan i basitmy; o sin va ja inta mg lrbyon,.
kom före jätten. »Vad var det du gjorde?» sade jätten. »A, jag
bara skar hål för gröten» sade pågen; »nu är jag mycket lättare.» — »Kanske det kan jag också göra, för jag tycker jag
är bra tung?» sade jätten. — »Ja, det går gott an» sade pågen,
»här är min kniv.» Ja, jätten han tog ju kniven och drog en
rist över hela bälgskinnet, så alla tarmarna valade ut. Och
jätten han dog, och sedan så höll pågen bröllop med en tös
och tog jätteborgen i besittning; och sedan var jag inte med
längre.
Jfr en variant från Nevitshög, Bara hd, i årsboken Skånska
Folkminnen 1928 s. 48 f.

Från Ö. Vemmenhögs socken i Vemmenhögs
härad i Skåne.
12. Gärdsmygen.
Anders Malm 1880-t. LAL 2972. Aarne 221.
Ox Og skula fitwlana vala köe. sö skula dt sö vtm som kuna
fla hast, fon dån han skula ble Me. o de kana yo danan.
man so fulda smgigounan må o hada scit st po 96mpan po Anan,
so va hån Jo vilton, non Anan va tji. non önnan sluwta öp
fl#ja, so flo smgigoutte,n öp. »Jciman n4tv e J4 hhictst», sa
sntgJgeuhan. o dknan ?ton han, man han flo ly i en nåvonboha, o
dch. kuna Jo kjanan inta koma iy. man so Ma han aton stönkan
rna stt lör ndb, for hcin skula ta han 14wd, o so sata han wlan
tt o vimla, so han inta skula flyga t'Atvd, aton tt hon inta s6won om
nåtonna. man kid« de vd, so kom hon tt dulma ti lit, o dö
En gång skulle fåglarna välja kung. Så skulle de se vem
som kunde flyga högst, för den han skulle bli kung. Och de
kunde ju örnen, men så följde smyg-gården 1 med och hade
satt sig på gumpen på örnen, och så var han ju vilt,' när
örnen var trött. När örnen slutade upp att flyga, så flög smyggården upp. »Ja men nu är jag högst» sade smyggården. Och
örnen efter honom, men han flög in i en naverborra,3 och där
kunde ju örnen aldrig komma in. Men så skickade han eftgr
storken med sitt långa näbb, för han skulle ta honom ut, och
så satte han ugglan till att vakta, så han inte skulle flyga ut,
efter till hon inte sover om nätterna. Men hurdant det var, så
1 gärdsmygen.
2
3

utvilad.
hål borrat med en navare.
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flo smgjgouhan l'Awd. so om mdhanan so ft»twlan po åhad ow
knan, noh stöktsan kom o faijs A ad dah inta vd notan; o sidan
so ble smgygotchan ficwlanas My, man kin o åhnan da hah, vad
ovårtoh dit sijan.
kom hon till (att) dölma till litet, och då flög smyggården ut.
Så om morgonen så fick ugglan på örat av örnen, när storken
kom och fick se att där inte var någon; och sedan blev smyggården fåglarnas kung, men han och örnen de har varit ovänner
allt sedan.
13. Nissen.
Anders Malm 1882. LAL 2972.
de va en mån som hada en nisa, som bah lah ta han. sö
hada han tcift en liden »bua aw böntan, sa han, o han kona
la san dhch gou öp o bceha de him. man .96 korn dhcfrgan him
ajka, foh han kona inta mejta de, uwdan da f?j, Asha cltoh ad.
så nem da kom 2 lci anå, o Jaa, so va deh 5w lås.
Det var en man, som hade en nisse, som bar hö till honom.
Så hade han tappat en liten hörna av buntan, sade han, och
han kunde låta sin dräng gå upp och bära det hem. Men så
kom drängen hem igen, för han kunde inte makta det, utan
de fick köra efter det. Så när de kom i lag med att köra, så
var där sju lass.
14. Den svarta skolan.
Anders Malm 1880-t. LAL 2972.
di sitylah lånt nöhad a sgyoh, so komoh di ta et vån, som
luoh, h6nt. o om dö fatattad de valtas, so tila4h da hin, man
De seglar långt neråt i söder, så kommer de till ett vatten,
som löper runt. Och om då fartyget det vältes, så tillhör de
4
5

3

halvslumra.
i fråga om vatten=rinna, strömma.
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/como/ di liti9alat nök, so e dctk et svoktklå4 mån, o de e dan
sviukta sk4wlan. no k dt dö fotth våd dcek en tid, so kcin dt dl
o di hak igan sköga,. om dt houloh nbvan mod ,fitwsad, so
blek dak igan sköga po våtan. man dah dt hak kltbk po kheipan,
dcek e dt inta janompnlia.

hin, men kommer de lyckligt ner, så är där ett svartklätt rum,
och det är den svarta skolan. När de då får varit där en tid, så
kan de all ting, och de har ingen skugga. Om de håller näven
mot ljuset, så blir där ingen skugga på väggen. Men där de har
kläder på kroppen, där är de inte genomskinliga.

Från Hemmesdynge socken i Vemmenhögs
härad i Skåne.
15. Ola Franskan.
H. E. Larsson 1875. LAL 226.
I denna uppteckning användes o= o; y ss. kort= v eller y.
Fårr inte så länje sien — ja hörde snakkes åmm ed når
ja va påg — bode där i Syndre Åby i dänn gåren, såmm nu e
Jins Päs,1 männ såmm då va gammel å räli — en tjarrinj,
såmm hidde Ole Franstjan.3 De va en mied sjittfäri tjarrinj, å
homm va rent inte tålld i byen, fårr homm konne åsse litt me å
trålla, å lånte alltid hus ad tyere 3 å tattere å anned pakk, å de
sier si säl, ad de va di darr hadde lärd hinje hinjes kånster,
å di hålt alltid itt jätna kolorom, så de hördes åwer hele byen.
Männ itt par gånga ble homm räktet lured, å de e åmm de
såmm ja nu ska fårtälle.
En gång komm darr en tattere-lynj å ville låne hus hos
hinje. Ja bevars, de fittj di jo järna, männ di fittj varsågo å lie
po boen, fårr dänn gången hadde homm andra, såmm lå i
stuan. Ja de fittj di jo gå inj po, å di pakkede si sammen nårre
i boen. Männ når de så bejynjte lie ud ad kvällen, så ble di
söltna,6 fårr di hadde väll inte så gått åmm mad. Fårr de bruer
tattere, å sidde åpp å ede mitt åmm natten. Ja kommer i hu,
1 Jöns

Perssons.
Ola Franskan, Ola Franssons hustru eller änka.
3 tiggare.
4 flock. skara.
5 nere.
6 svultna, hungriga.
2

36

HEMMESDYNGE S:N 1 VEMMENHOGS H:D. — H. E. LARSSON.

III. 3

når darr en gång lå en håw sånna darr himma, ad hongana
bejynjte jö 7 mitt i natten, å darr va a116 8 å lyvständ 9 nårre
i lan,1° å nårr di skolle nårr å se ätter, så va de alle tatterne
såmm va po benen å åd å drakk åw glatta lived. »Jysses
männstjer va hitter I pö», sa di ii dåmm. »Vi skolle bårre ta
våss litt nattemad» sa di å åd såmm di aldri hadde jort anned
i all sin da.
Männ ja glimmer jo rent, ja skolle snakke åmm Ole
Franstjan. Nå, tatterne lå darr-nårre i lan, å di bejynjte ble
mer syltna jo lånjer de led ud ad natten, å di visste aldri va di
skolle hitte po å eda. Männ då va darr en såmm fant si. »Vi
konne jo ta didarre hynsen darr luer åppe po jällen 12 å
skräjter,13 fårr älle lar di våss väll inte såve i natt», sa hann;
ja tatterne tytte de va besynjelet di inte hadde kommed å
tänjtja po de för. Di åpp å bejynjte java di trällefira hynsen
där lu, å så fittj di dåmm ti sist å vre nakken åv dåmm å
plåkkede dåmm å jore rent po golled å tände il åpp å stee
dåmm, å så måde di.
Åmm marnen når Ole Franstjan komm nårr å fittj se
fjären ätter sine hyns, så ble darr väll inte itt allö i en lo. Å
tjarrinjen sor po ad homm skolle väll inte stömne dåmm varinde en, å di skolle nåkk få pHta mied mer änn de va värt, å
di konne varre sekre po, ad nån åv dåmm komm po slåtted."
Di bejynjte jo å ble fårskräjta å fårsiijte snakke fårr hinje,
männ de jalp inte, fårrn en åv tatterne motte ji hinje en flaska
me en del dråppa po, å to homm inj åv di, så skolle homm säl
konne jårre ejj." Så for tatterne sin v4 å dråppana såmm
homm hadde fåd, di va mied bra, fårr to homm inj en filleskälla.
buller, oväsen.
9 ljustänt, belysning.
10 ladan =kostallet, fähuset.
11 löper, springer.
12 höskullen.
13 kraxar.
14 slottet spec. --Malmöhus slottsfängelse.
15 värpa ägg.
7

8
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fm 16 åv dåmm, så jore homm en snes 17 åmm dan, å di sålde
homm ti tjyppstefålk " bodde i stan å po lanned, å fårtjente
inte så lided pånja po affären.
Männ så hände de si en gång ad darr komm en tyere ti
hinje, å männ Ole Franstjan jittj ud i spiskåmmeren ätter brö
å sul," så jittj tyemannen hänn i itt jörneskav " darr sto, fårr
ti se åmm darr inte va en tår brännevin hann konne få si.
Där sto nu en flaska, såmm så ud såmm de va en brännevinsflAska, å hann va rädd tjärinjen skolle komma tibaga; hann
sjynjede si å drakk allt sammen.
Rätt såmm de va, bejynjte hann få honderst " ont i maven,
hann hadde inte tjänd så för, å hann motte la ed gå i böjserna,
männ så så hann jo, ad de va ejj, hann jore, å så bejynjte hann
fårstå, hoddan de hänjde sammen, å når så Ole Franstjan i
desamma kom tibaga, så to hann ti sjappen." Homm så jo
ej jeröran po golled, å så ad flaskan i hinjes skav va tåmm, å
homm ätter å de bar åv nårrad gåren. Fårr värt trin " tyemannen to va darr itt ejj, såmm dask hann po helana, å
tjarrinjen sor å skråj å råvte så di hörde ed åver hele byen,
å fålk komm ud fårr ti se va där va po färe, å där lå kryssede 24 så månge ejj, så en konne bö 25 hele byen po ejjekaga
i åtminstene fjortan da.
De va nu itt rälet spratt, såmm dendarra fisbusen 26 hadde
jort hinje, männ de va mied varre en an gång. Darr komm en
gång en hel vält 27 tyere å tattere å ville låne hus. Åmm de va
16
17

fyra eller fem.

tjog.

18

köpstadfolk, herrskapsfolk.
19 sovel.
20 hörnskåp.
21 lindrigare svordom.
22 tog till flykten.
23
24

steg.

krossade.
25 bjuda.
26 skälmen.
27 uttr. för stor skara.
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disamme såmm hadde släted " hinjes hyns, älle dändarre tyemannen såmm hadde drokked hinjes dråppa va iblann dåmm,
å di skolle po nåd vis lömna hinje ersä"ttninj fårr skaen älle
de va nån an de vidd ja inte; nåkk e de ad di motte låve hinje,
ad allt såmm fans po Linjvidds 29 harregår de skolle komme
flyenes nårr åmm natten ti hinje, å därfårr skolle homm ha
alle sina fynster å Ulster åvna," å darr fittj injen männstja
komme darrild. Ja homm jore så, å (åmm) natten jittj tatterne
darrinj å to allt sammen, timmde 31 skav å tjister å pakkede
si ongan fortere änn vanlet. Ti po tjöved ble de åmm natten itt
farlet snifå'g 32 å de blåste å föj 33 inj ad vinjuen, så åm marnen når Ole Franstjan komm ud å skolle hämta sin rijdåmm,
så fittj homm hondar-mi;34 darr lå store snidrö'ver po hela
golled, å tjisterna va folla åv sni, menn darr va inte lase;"
fårr di hadde tatterne nåkk tad vare po.
Darr va en slavs trålldå'mm såm brutes mied för. Darr va
gamla tjarrinjer, såmm inte hadde nån tjör,36 männ ilieväl
ville ha si litt miltj;37 då satte di en stobbekniv " i fynsterkarmen älle i itt trä å molkede dänn, å så fittj di så mien miltj,
såmm dänn koen molkede såmm di hadde fårhäkksed; å nårr
då di såmm råde åmm koen komm å inte visste åv homm va
fårhäkksed udan fårsöjte molke hinje, så fittj di inte anned
änn blo, å då konne di vidda hodden " de va ställd. Såddant
konne Ole Franstjan me, å de brute homm mied. Männ de
konne di jo inte sekert vidde, fårr di komm aldri åver hinje,
når homm jore ed, männ homm va mellertid mied trod åmm
bodde de å all an dållihed.
28

slaktat.
lindved (i Svedala sn, Oxie hd).
30 öppna.
31 tömde.
32 snöyra.
33 pret. av fyje, *fyka, yra.
34 lindrigare svordom, här=alls icke.
35 %sar, här i bet. klädesplagg o.d.
36 kor.
37 mjölk.
38 icke hopfällbar kniv.
39 hurudant.
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Från Skanör i Skytts härad i Skåne.
16. Kvinnan som blev tagen av trollen.
Emil Sommarin 1897. LAL 382.
dan va en kviya, horn bl e böntstolan fna skank t pninsabakas i kncevörn. gdnan Aida . dykantiganan, han sto töni o hda
en 16e lög tid, ja bbnjmastana,n ha dan ti o lceja stnånagos 99.
o mcinan han jtftaa si öm. .so en nåt, so lihnda månan t
åndsknub, o de va kviyan som hada stblad si fha tnölan. horn
sto o bå iidanfon, c14.-nan, om han vila slapa hiya, i, fon horn
Hsta, han va 6injift, de så horn. man dan ånna, som han va
ygivt ma, sa: .»de de.e. inta o slava Mya iy», man horn b4 so
fasalat. man do måttan va nåt ti pds i fån-stuan, so han hada,
laad åp, so kom di o tö /nya; o di kona spiona anans i'Acl ti
pninse,bcikan ma blå, som di hade. hontånad hua.
Där var en kvinna, hon blev bortstulen från Skanör till
Prinsabacken i Knävången.1 Gården hette Dykerigården,2 han
stod tom och öde en lång, lång tid, ja borgmästaren hade den
till att lägga strandgods i.
Och mannen han gifte sig om. Så en natt, så hörde mannen ett anskri, och det var kvinnan, som hade stulit sig ifrån
trollen. Hon stod och bad utanför dörren, om han ville släppa
henne in, för hon visste han var omgift, det sade hon. Men den
andra, som han var gift med, sade: »Det duger inte att släppa
henne in», men hon bad så fasligt. Men då mannen var rätt
till pass i förstugan, så han hade låtit upp, så kom de och tog
henne; och de kunde spåra ända ut till Prinsabacken med blod,
som de hade hanterat henne.
a mera genuint jpwta; se nedan.
formen med -d- är en hypersvecistisk form.
1 Knävången, den odlade marken norr om Skanör.
2 näml. gården där kvinnan bodde.
b
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17. En syn vid Knösen.

das va en mcin, som iths l'Acl tt kzujsan. de va 16ivt vcin. so
sim han en fjcks,ty uda i fin som vciad va falad zfseiw; dan
stå po bta i seinan. han hada, inta, nad jåsn, so han kona td
dan. so jihs han him atas — — — o skola hiimta han. man
nos han så kom tzbåga, kona han inta fina dan. o das has
mbea sit dan sban; man kan di inta tå sånt sts,i9s, tås di de
inta san.
Där var en man, som gick ut till Knösen.3 Det var lågt
vatten. Så såg han en fjärding ute i sjön, som vattnet var fallet
-ifrån; den stod på ände .i sanden. Han hade inte något järn,
så han kunde ta den. Så gick han hem efter — — -4 och
skulle hämta honom. Men när han så kom tillbaka, kunde han
inte finna den. Och där har många sett den sedan; men kan
de inte ta sådant strax, tar de det inte sedan.
3

4

udden norr om Skanör.
orig.-manuskriptet har här en lucka.

Från Falsterbo i Skytts härad i Skåne.
18. Den bortbytta hustrun.
Emil Sommarin 1897. LAL 382.
minan han skola hesa böh,t om milhanan; so hada kviyan
fad kihn, o hon Inta såsa. so noh, ad han skola haya po lcinad,
noh, -han. sö -hån hchh, öp va pethathcead, dah himda han ad dt hög
po en th,&stok. o han stettlada, o. so så di: »söna.bh,gst hati—sipba,
söna åhma hah, secha, söna ben hat salta.» noh, månan hhhda, ad
di tålda södant o hög, so vanda han öm. noh, han kom him, dah,
mPta han dom 2, fechstuan ma såh,a, o (di) hada, lajd theebildan
san i stalad foh, måniskan.
horn va so horn hada, inta gad ifyåhjya.
dån geihan e tila

Mannen han skulle resa bort om morgonen; så hade kvinnan fått barn, och hon hette Sara. Så när att han skulle rida på
landet,1 när han så kom här upp vid päronträdet,2 där hörde
han att de högg på en trästock. Och han stannade, och så sade
de: »Sådana bröst har Sara, sådana armar har Sara, sådana
ben har Sara.» När mannen hörde, att de talade sådant och
högg, så vände han om. När han kom hem, där mötte han dem
i förstugan med Sara, och (de) hade lagt träbilden i sängen
i stället för människan.
Hon var så hon hade inte gått i kyrke.3Den gården är till ännu.
a
rspr.-form i st.f. ti.
1 med landet lcittad avses i Skanör och Falsterbo hela den övriga

delen av Skytts härad.
2 ett gammalt päronträd i Falsterbo vång, som är föremål för
åtskillig sägenbildning; Jfr Nicolovius, Folklifvet i Skytts härad, 3
uppl. s. 116.
3 d.v.s. hustrun hade ännu inte blivit kyrktagen.
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19. Övernaturlig häst.
de va en sbniah — de va sånt po 4stan, de ble Ojad st:ygt
91Cha, o ja ykty nöh owah fkdavogan — de va i sköninivan — o
das pi§ nityad khåy. -dö /oöm das en vid hdst i fölasta galöp
mit målarn åla khAlan, man irt s tt dan, o dan fohsvdnt
flöman, man Va de vd foh ,en, de våd ya inta.
han thåvada so b4nan di lw po ydhan. inta it hå) seiw.ti
han, man jci ble håktad höj.
Det var en sommar — det var sent på hösten,4 det blev
mycket styggt väder, och jag gick ner över Fedevången —
det var i skymningen — och där gick mycket kräk. Då kom
där en vit häst i fullaste galopp mitt emellan alla kräken, men
inget såg till den, och den försvann i Flommen,6 men vad det
var för en, det vet jag inte.
Han travade så benen de låg på jorden. Inte ett kräk såg
till honom, men jag blev riktigt haj.
29. Om offrandet vid Falsterbo kyrka.
has va so fött ma kh#pbra som bfhada, o di, ble jölpna,
de va thöan som 'dip dom. man so va has en glan phdst, som
skhiftada dom foh gcjlad, so di ble bbh,ta. di bfha,da mije,d ghanlejt o fjåsk, o de balifivdas göt.
Här var så fullt med krymplingar, som offrade, och de
blev hulpna, det var tron som halp dem. Men 'så var här en
galen präst, som skriftade 7 dem för galet, så de blev borta. De
offrade mycket grannlåt och fjäsk, och det behövdes gott.
Jfr Nicolovius, Folklifvet i Skytts härad, 3 upp!. s. 31.
a khfflphy, nyare dial.-form; den genuina formen är khitivlty.
4 skördetiden.
5 marken väster om Falsterbo; jfr Söderberg i list. Tidskrift
för Skåneland I, s. 49 ff. Även fidavogan.
6 invattnet väster om Falsterbo; jfr föreg. not.
7 tillrättavisade.
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21. Barn visa sig i en aspdunge.
bpa va falstanbc5P de nöna dijad dan sto itspa, o dan 31,19
beinn o spnant o lajta o hayda kinne,tik) opa i tn,dad, de e dan,
mbea, inbea, som han sit.
Uppe vid Falsterbos det norra diket 8 där stod aspe,' och
där gick barn och sprang och lekte och hängde barntyg lo uppe
i trädet, det är där många, många, som har sett.
dike db a har här betydelsen »stängselvall, gränsvall» etc.
aspe kollektivt för aspbuskar el. aspträd; aspdunge.
10 barnkläder.
8

Från Rengs socken i Skytts härad i Skåne.
22. Mannen som letade efter en vädur.
Emil Sommarin 1897. LAL 380.
de va en som lita, ata& en vee&a: han va blean div ma en
svechtblisad ve.. o so thoda han dån va blan nabbans fitA. o
nab6an hada en hög, som han va hdd foh. man dån va 4a,
stan, da& dt etd detv&a.
non, han sö kom k, so sa han ta huspönan: »ja lista mt so
såjta hed, tåa gomå&e,n, fon, ice& hög. go valsiyna yeen, måd.
ht'At, inta bis han. a ha& val inta sit en svet&tblisad — tåk fo&
sist — tblan jcena, fdi i dia dåna?
han p&ittada dit då, mans han M owa& gaad f&cim ta
huspönan.

Det var en som letade efter en vädur.1 Han var bliven av
med en svartbläsig vädur. Och så trodde han den var ibland
nabons får. Och nabon hade en hund, som han var rädd för.
Men den var inne i stugan, där de åt dagvard.2
När han så kom in, så sade han till husbonden: »Jag
listade mig så sakta härin, Tuve godmorgon, för Er hund. Gud
välsigne Er mat. Hut, inte bits han. I har väl inte sett en svartbläsig — tack för sist — ibland Era får i dessa dagarna?»
Han pratade allt det, medan han gick över golvet fram till
husbonden.
1 En över hela landet utbredd historia, som föreligger i en
mängd olika varianter. Jfr Lech & Ingers, Skånskt bygdemål sid. 140
och 146.
2 Frukost.
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NYARE BIDRAG TILL KÄNNEDOM OM

DE SVENSKA LANDSMÅLEN OCH SVENSKT FOLKLIV 111.4

SAGOR, SÄGNER, LEGENDER
ÄVENTYR OCH SKILDRINGAR
AV FOLKETS LEVNADSSÄTT
PÅ LANDSMÅL
HUVUDSAKLIGEN UR LANDSMÄLSFÖRENINGARNAS SAMLINGAR
UTGIVNA AV

J. A. LUNDELL f, MANNE ERIKSSON,
GUNNAR HEDSTRÖM m.fl.
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EFTERSKRIFT
SAK- OCH PERSONREGISTER
AV

MANNE ERIKSSON

STOCKHOLM
P. A. NORSTEDT & SÖNER

LUND 1945
CARL BLOMS BOKTRYCKERI

Efterskrift
till Svenska Landsmål, band III. 2-3.
Av

MANNE ERIKSSON.

När äntligen sluthäftet av den nu som ett helt föreliggande
samlingen »Sagor, sägner, legender, äventyr och skildringar
av folkets levnadssätt på landsmål» härmed utgives, ha snart
sjuttiofem år förflutit, sedan OSKAR NORÉN hösten 1872 inom
Västgöta nation i Uppsala bildade den första landsmålsföreningen med syfte att insamla vår allmoges traditioner och
språk, och nära sextiofem år gått, sedan dåvarande fil. kand.
J. A. LUNDELL år 1881 påbörjade utgivningen av denna samling. Utgivarens ursprungliga avsikt var att i ett band förena
allt det material av denna art som kunde komma att insamlas,
och han ämnade således »taga med alt hvad som kunde
tagas med, icke blott lemna ett urval af det bästa», som inkommit genom landsmålsföreningarnas verksamhet, vare sig det
ingått i dessa föreningars arkiv eller direkt lämnats till utgivaren i hans egenskap av redaktör för landsmålstidskriften,
vars tredje band till huvudsaklig del reserverades för detta
ändamål. En översikt över det viktigaste, som var ämnat att
ingå i bandet, kan man finna i den redogörelse för landsmålsföreningarnas samlingar, som ingår i Sv. Lm. II. 1, s. 26-30
(där dock även texter, som icke äro på dialekt medtagits). En
jämförelse mellan de där lämnade uppgifterna och innehållsförteckningarna till de nu avslutade avdelningarna 2 och 3 av
tidskriftens tredje band visa, i vilken utsträckning den ursprungliga planen kunnat förverkligas. Som synes saknas alla
samlingar från Västgöta landsmålsförening i Uppsala och likaså

4
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från motsvarande förening i Lund, samt de flesta samlingarna
från Skånska landsmålsföreningen i Lund. Dessa föreningars
samlingar av texter på folkmål ha under den långa tid, som gått
innan denna samling kunnat avslutas, till största delen redan
publicerats på annat håll. Prof. Lundell räknade dock ännu
under sina sista levnadsår med möjligheten att i detta band
omtrycka viktigare delar av dessa förut tryckta texter, en plan
som dock av ekonomiska skäl har måst uppgivas.
Den långa tid, som förflutit sedan denna samling började
utgivas, de långa avbrotten i utgivningsarbetet och andra omständigheter i samband därmed ha också oundgängligen medfört vissa olikheter i utgivningssättet. I stort sett har dock
Lundell gett det hela en enhetlig prägel, trots originaluppteckningarnas synnerligen brokiga skick, och när undertecknad på
sätt nedan omtalas fortsatt detta utgivningsarbete, har han
givetvis ej mer än vad som synts oundgängligt velat rubba
enheten. För sådana ändringar i utgivningsprinciperna lämnas
nedan närmare uppgifter. Flertalet i denna samling hopförda
uppteckningar ha tillkommit innan landsmålsföreningarna
ännu hade fått en gemensam ljudbeteckning i landsmålsalfabetet, som efter flera års stridiga kommittéarbeten slutligen på
föreningarnas uppdrag utarbetades av Lundell ensam. Tills
detta alfabet publicerades i Sv. Lm. 1879, användes en mångfald olika beteckningssätt inom föreningarna (se härom Sv. Lm.
II. 1, särskilt tab. vid s. 16), och det är dessa växlande beteckningssätt, som möta i flertalet bevarade originaluppteckningar.
I denna ljudbeteckning ingingo ett betydligt antal hemmagjorda
tecken, som inte funnos tillgängliga i något tryckeri. Redan
detta tvang till en normaliserad beteckning vid utgivningen,
och då landsmålsalfabetet erbjöd en alltför detaljerad beteckning för att en transskription av uruppteckningarna till detta
alfabet skulle vara tänkbar, samt då därtill kom önskvärdheten
att få dessa texter utgivna i lättlästare form, gjorde .sig genast
behovet av en »grövre beteckning» gällande. Utgivningen av
dessa texter torde ha givit den första anledningen till att Lundell i sammanhang med arbetet på landsmålsalfabetet började
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supplera detta med sin grova beteckning. Denna beteckning,
för vilken han redogjort på s. 8-9 i första delen av detta arbete
(Sv. Lm. 111: 2, jfr även Sv. Lm. I. 2, s. 151) har naturligtvis fått
anpassas till de olika mål det gällt att återge, men det har dock
blivit ofrånkomligt, att normaliseringen stundom skymt bort
betydelsefulla drag av dialekternas ljudskick som fått särskilt
uttryck i originaluppteckningarna. I åtskilliga fall kunna såi den mån de äro bevarade — ge en forskare
ledes dessa
värdefulla upplysningar, som icke kunnat medtagas i den
tryckta utgåvan för att icke i onödan fördyra denna och
betunga den med en alltför stor notapparat. Nu ha noterna i
större delen av arbetet inskränkts till förklaringar av de ovanligare orden samt till vissa påpekanden av originalkällans textlydelse i fall då avvikelser skett därifrån.
Från början strävade Lundell efter att förbättra originaluppteckningarnas stundom mycket bristfälliga form och inkonsekventa beteckningssätt genom att anlita hjälp vid utredigering och korrektur av författarna eller upptecknarna själva.
Detta har i stor utsträckning skett fram t.o.m. s. 101. Redan
tidigare anlitade han dock även annan sakkunskap för kontroll
och förbättring av texterna, och när under årens lopp de flesta
av bidragsgivarna hunno gå bort, innan deras bidrag trycktes,
måste i stället hjälp tas i anspråk från forskare inom olika
berörda dialektområden. Möjligheterna att genom kontroll i
uppteckningsorten förbättra texterna förminskades också så
småningom därigenom att dialekterna själva under åren starkt
förändrades. En rekonstruktion av texterna skulle därför i de
flesta fall blivit rätt osäker. Fr.o.m. s. 265 (Ad. Noreens ungdomsuppteckningar från Värmland) genomförde därför undertecknad med Lundells medgivande den förändringen, att texterna avtrycktes ordagrant efter originalen i sådana fall, då
dessas beteckningssätt medgåvo det och att i andra fall endast
sådana ändringar vidtogos, som voro betingade av typografiska
skäl och som hade stöd i texterna själva (utbyte av / mot k,
6 mot o o.s.v.). Naturligtvis avlägsnades därvid uppenbara oriktigheter och inkonsekvenser. För de vid utgivningen i olika fall
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tillämpade principerna ha i regel behövliga upplysningar lämnats vid varje upptecknares bidrag. Särskilt i fråga om de småländska texterna visade det sig nödvändigt att i inledningar till
bidragen från varje ort ange uppteckningarnas avvikelser från
dialekternas genom senare undersökningar kända genuina ord
och former. Dessa för användningen av de småländska texterna nödvändiga inledningar ha utarbetats av doc. GUNNAR
HEDSTRÖM.

När det gäller de här avtryckta texternas källvärde, kan
det kanske vara befogat att även nu -- liksom i Lundells förord för 65 år sedan — understryka, att »det som här lemnas
är till språk ock innehåll af mycket olika värde». Med denna
reservation torde man dock kunna säga, att samlingen i stort
sett ger en rätt god bild av våra svenska dialekter på 1870talet. Även om de ej alla gånger direkt upptecknats »från folkets läppar», utan nedskrivits av studenter i Uppsala och Lund
efter egna minnen av hembygdens språk, ofta kanske blott för
att ge en stunds underhållning vid ett festligt eller vardagligt
sammanträde av en landsmålsförening, stodo dock deras författare eller upptecknare de orörda gamla dialekterna närmare
än de flesta av nutidens dialekttalande allmogemän. Denna
samling förblir därför trots alla brister en värdefull källa för
vår kunskap om svenskt allmogemål under 1800-talet, och detta
band ger oss även — trots de luckor, som utelämnandet av
redan tryckt material medfört — den fullständigaste samling
av dialektprov från vårt språkområde, som vi äga — och väl
någonsin komma att få — från en tid, innan ännu nutidens
dialektutjämning hunnit så djupt angripa de olika bygdemålen.
Arbetet ger också, särskilt i de senare, ej retuscherade delarna,
en viss inblick i uppteckningssätt och forskningsmetoder inom
dialektforskningen innan den moderna språkvetenskapen med
Adolf Noreen och Axel Kock gett dem en säkrare form.
Några korta antydningar om gången av själva utgivningsarbetet må avsluta denna efterskrift. Professor J. A. LUNDELL
svarade ensam för utgivningen fram till s. 114. Sidorna 115286 ha utgivits av undertecknad i samråd med Lundell, och
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från och med s. 287 har jag ensam lett utgivningen. Det första
häftet av »Sagor, sägner etc.» utkom år 1881 (E., h. 8 fr. början) och omfattade s. 1-48. Ett andra häfte kom först 1923
(h. 158 fr. början). Det omfattade s. 49-112, varav dock s. 4980 tryckts samtidigt med första häftet (omkr. 1881), och även
återstoden av detta häfte synes vara satt långt tidigare än det
utgavs. Ett tredje häfte, utgivet av Lundell och mig gemensamt,
utkom 1937 (h. 221 fr. början) och omfattade s. 113-224.
Följande av mig och arkivchefen GUNNAR HEDSTRÖM utgivna
häften ingingo i årgång 1942 (h. 239 fr. början, s. 225-336)
och i årgång 1943-44 (h. 240 fr. början, s. 337-448). Sluthäftet av texterna från svenska dialektområden utom Skåne
(III. 2) samt de skånska texterna (III. 3), redigerade av arkivarien fil. dr INGEMAR INGERS, och register till hela arbetet (III. 4)
ingå i årgång 1945 (h. 245 fr. början, s. 449-500, och h. 246
fr. början).
Tryckningskostnaderna för denna textsamling ha — utom
av det ordinarie anslaget av statsmedel till landsmålstidskriftens utgivande — bestritts av två bidrag, som beviljats undertecknad ur statsanslaget till understöd för utgivande av tidskrifter, lärda verk etc., nämligen ett anslag av kr. 2.000 år
1935, för vilket häfte 221 färdigställdes, och ett nytt anslag år
1939 likaledes av 2.000 kr. för häfte 239. Till tryckningen av
häfte 240 har Humanistiska fonden bidragit med 2.500 kr. och
till färdigställande av häfte 245 likaledes lämnat ett bidrag. För
utgivningen av de skånska texterna, häfte 246, har Längmanska
fonden lämnat ett anslag av 1.500 kr.
Vid utredigeringen av texterna och vid korrekturläsningen
av dem ha, utom utgivarna och författarna, ett stort antal andra
personer verksamt deltagit (se personregistret). Några av dem,
som gjort särskilt omfattande och värdefulla insatser i arbetet
böra här särskilt nämnas.
I de båda första häftena medverkade sålunda bl.a. professorerna A. NOREEN, som läst korrektur på texterna från Fårön
(s. 11--18), och A. 0. FREUDENTHAL, som redigerat och granskat texterna från Nyland (s. 28-31). Vidare må nämnas fil.
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mag. S. ÄSANDER, som gjort en motsvarande insats i fråga om
texter från Härjedalen (s. 102-114).
För de senare häftena har värdefull hjälp lämnats av fil.
dr L. Levander, som korrigerat texter från Dalarna (s. 115133), av docent D. 0. ZETTERHOLM, SOM korrigerat texter från
Ångermanland, Medelpad och Hälsingland (s. 136-197), av
arkivarien fil. lic. E. HOLMKVIST, som på samma sätt behandlat
texter från Västmanland (s. 217-240) samt av professor
G. KALLSTENIUS, som utredigerat vissa texter från Värmland
(s. 242-263) samt läst korrektur på dem och på fortsättningen
(s. 265-279). Texterna från Östergötland ha genomgåtts i korrektur av professor N. LINDQVIST (s. 310-321) och texterna
från Småland (s. 323-436) av arkivchefen G. HEDSTRÖM, som
också jämte arkivarien fil. dr I. INGERS genomgått texterna
från Blekinge (s. 449-483) och Halland (s. 485-490). Slutligen har dr Ingers också redigerat de skånska texterna (III. 3).
Till alla dessa och övriga onämnda medhjälpare inom och
utom arkiven ber jag att få framföra ett varmt tack. Det är
främst genom dessa många medarbetares samfällda insats som
detta band kunnat avslutas.

Sakregister.
Hänvisningarna gälla texternas nummer, varvid de i första
delen »Texter från svenskt språkområde utom Skåne» ingående
betecknas 1: 1 o.s.v. och de i senare delen »Texter från Skåne»
ingående med 2: 1 o.s.v. De i samlingen intagna sagorna äro
ordnade efter Aarne-nummer, jfr t.ex. A. Aarne-S. Thompson,
»The types of the folk-tale, a classification and bibliography»,
FF Communications No. 74, Helsinki 1928. Sägner, folktro o.s.v.
ha ordnats efter stickord, resp. titlar.
1.

Aa nr
59.
120 .
156.
200
210.
221 .
302.
313.
313 C
330 A
330 B
330.
333 jfr
361 .
363.
402 .
470 .
471 .
480.
510

Sagor.

text nr
1: 178
1: 258
1:35
1: 79
1:212
2: 12
1: 227
1:171
1: 179, 259
1: 146
1: 146
1:231
1: 124
1: 202
1:246, 260
1: 180, 223
1: 27
1:204
1: 127, 181, 219, 262
1:172, 200

Aa nr
525
555 I
56511
570
571
610
613
650 •
675
700
750
750 A II . . .
760
807 jfr . ... .
812
813 (Christ.)
820 jfr . . . ..
852
853
922

text nr
1: 263
1: 165, 261
1:166
1: 198
1:196
1: 198
1: 78
2:9, jfr 1:94, 119
1: 169, 195
1:203, 2: 10
1: 194
1:166
1: 185
1: 171
1:228
1:228
1:94, 119
1:145, 197, 198
1: 193
1:168
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Aa nr
952.
955.
1004
1005
1006
1030 .
1030 jfr
1031 .
1045 .
1049
1050 jfr
1052
1060.
1071
1072
1073
1074
1085
1088.
1115
1116.
1130 .
1142 .
1153.
1157 jfr
1160
1182
1200.
1210 jfr
1245
1246
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text nr
1:233
1:170
2:11
2: 11
2: 11
1:190, 228
1:264
2: 11
1:11
2: 11
1:82
1:82
1:82, 2:11
1: 11
1: 11
1:11
1: 167
9' 11

1:255, 2:11
1:82, 2:11
1:82
1:11
1:155, 191
1:82
1:81
1:215, 244
1:265
1:84
1:257
1:84
1:152
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An nr
text nr
1260
1:157, 193
1285
1:84
1287 .
1: 154, 216
1:211
1365
1365 B
1:251
1382.
1:84
1383.
1:84
1384.
1:84
1385.
1:84
1408.
1:257, 266
1430.
1:224
1456
1:206
1535 III
1:125
1539.
1:267
1540.
1:164
1540 1,11 . . 1:84
1541* jfr .
1:161
1541***
1:271
1:45
1653
1653 B
1: 192
1675-1724 jfr 1:80
1:201
1685
1696.
1:201
1:161
1732 jfr
1:208
1735
1: 123
1775 .
1791 .
1:98, 284
1833-34 . . . 1: 238
1: 160
2015 .
2016.
1:205
1:124
2028.

2. Sägner, legender, anekdoter m.m.
abborren 1: 25
barn lagt å lön 1: 70, 102-104
Alsenbornas väg till saligheten 1: 34 barn sålt till den onde 1: 283
Alström, gubben 1: 21
barnsöl hos grodan 1: 120
Anders Raivi 1: 90
belle du luur'n? 1: 42
ankan och räven 1: 230
Bergsjö-Ante 1: 83
bergtagen 1: 121, 2: 16
bakvänt tal 2: 22
bergtroll 1: 12, 16, 134-140
barn och föräldrar 1:8
Berlin, prosten 1: 42
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bjäran, se bäran
björnhamn 1: 54
björnhistorier 1: 28, 35, 51, 176
björnjakt 1:28, 54
bocken i Särna kyrka 1: 64
Bogg-Hans 1: 95
bonden som frälste bruden från
Skam 1:286
bonden som rimmade 1: 209
bonden som visslade 1: 238
borgare och lapp 1: 28
bortbyting 1: 285; jfr 2: 18
bortbytt hustru 2: 18
bot för gapa 1: 150
Bremö-trollet 1: 97
bäran 1:20, 87
bönder och präst 1:42
bönderna, de snåla 1:217
bössor 1: 50, 147

fan bär hjulaxel 2: 4
fan, gammal som 1: 270
fan och lappen 1:36
fans mormor 1: 188
finnar, trollkunniga 1: 96
fiskafänget, det stora 1: 47
fiskehistorier 1: 23
flugmat, köpa 1: 105
Frimodig, Per Nilsson 1: 173
Frysen i Mörsil 1:37
fågelhamn 1: 254
färdväg 1: 44, 47
fästmön, den rara 1:207
första kyrkbesöket 1: 38, 98
förstenad dräng 1: 186
förtrollad herrgård 1: 122
förtrollning 1: 54
förvetenhet 1: 288
föräldrar och barn 1:8

Cypriana, stora 1: 273

Gamkarin-= djävulen 1: 89
Gammal-Erik 1: 72
gammalfinnar 1: 90
Gammal-Sju! 1: 36
gammal som fan 1:270
gengångare 1: 6, 7, 86, 106, 147, 185,
210 a-b, 239, 242, 252, 254, 280,
282, 2: 2, 8
gengåva, kungens 1: 225
groda, barnsöl hos 1: 120
grov och fin i målet 1:33
Grålle 1: 39
gubbarna, de gamla 1: 270
gubben Ahlström 1: 21
guldet i Sundsjön 1: 182
guldkedja, jätteflickans 1: 279
guldring, trollets 1: 236 a-b
guldvagnen i sjön 1: 177
gumman och hennes ko 1:213
Gunhild snälla 1: 90
Guttorpa here 1: 253 a-b
gräshoppa och myra 1: 230
gäspa käken ur led 1: 150

daldammen 1: 176
dalkarlar 1: 176
Djurlemyr, spöken på 1: 247
djävulen 1: 12, 72, 83, 89, 237, 283,
286, 2:4
dragväsen 1:20, 53, 87, 229, 2:15
droppar som komma folk att värpa
ägg 2: 15
dräng, förstenad 1: 186
dröppja, se idissla
duvan och göken 1:230
duvan och skatan 1:230
dödingfolket 1: 21
dödsfall, anmälan om 1: 60
eldgörning, täljetokarnas 1: 153
en lär så länge en lever 1: 85
fadder åt tomtebarn 1: 13
fan, jfr djävulen 1: 12, 72, 83, 89,
237, 283, 286, 2:4
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gök och duva 1: 230
gökträd, önskan under 1: 115
hammarrået 1: 86
hamn 1: 54, 254
hamskifte 1: 54, 254
handelsman och lapp 1:40
haren vinter och sommar 1: 230
Haubitz, nr 46 1: 17, 18
hebreisk skrift 1: 4
hemresa, snabb 1: 226
herrgård i skogen, förtrollad 1: 122
herrskapsfolk, konstigt 1: 163
hjortjakt, förtrollad 1: 236 a—b
hjortritt 1: 277
humleboet, det stora 1: 99
huvudskallen i Skälmershult 1: 276
Håkan i Gärde 1:47
hängning, misslyckad 1: 43
Härleberget i Torstuna 1: 109
Hässelbyån 1: 183
häst i badstugan 1:41
häst, övernaturlig 1: 275, 2: 19
hästbyte 1: 39
hästlöss, medel mot 1: 41
idissla 1: 178
jakthistoria 1: 23
Jokk-fallet i Kalix älv I: 15
Jokk-gubben 1: 15
Jon i Tors 1:60
jordagods 1:48, 110, 241, 2:17
jorden och solen 1:32
Jungfru Maria och spindeln 1: 158
Jungfru Maria och svalan 1: 115,
230
jättebröllop 2: 7
jätteflickans guldkedja 1: 279
jättegrav i Gladsax 2: 6
jättekast 1: 109, 140, 240
jättekatt 1: 274
Jöns i Jältan 1: 92
kaffekokning, underlig 1:61
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Karl XII 1: 50, 95, 173
karolinens hemkomst 1: 95
katt, Byemåla 1:274
Klinkberget 1: 122
Klintaberget 1: 134-141
klockstapel tagen för präst 1:38
kloka 1: 21, 91
klostret i Simris 2: 3
knallar, västgöta- 1:216, 237
Koggabergs-Kittas hjort 1: 236 a—b
kolning, täljetokens 1: 151
kors på dråpsplats 1: 278
kreatursbotaren 1: 74
kriget i Norge 1814 1:18
kristendomens införande 2: 3
kräftorna och täljetoken 1: 156
krigare, skrytsam 1: 95, 173
kung Tore 1: 254
kungens fäkarl 1: 56
kungens gengåva 1: 225
kvarnens läte 1: 59
kvarntomte 1: 72
kyrka, sjunken 2: 7, i Simris 2: 3
kyrkbesöket, det första 1: 38
kyrkklocka 1: 14, 112, 149, 245
kyrkobygge 1: 243
kyrkobygge, platsen för 1: 111, 243
kyrkogård, sållad 1: 243
Kyrkohålan 2: 7
käken gäspad ur led 1: 150
Kättil run ske 1: 234
ladusvala 1: 230
landrå 1:16
lapp och bonde 1:40
lapp och borgare 1: 28
lappen och fan 1:36
lapp som trollkarl 1:83, 126
lat häst 1:24
ler och långhalm 1: 238
»leva eller dö?» 1:213
levnadssättet i Malmbäcks socken
1: 217
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Lidhults kyrkogård 1: 243
Lidhults namn 1: 243
lommens skapelse 1: 101
Luringen 1: 272
låna eld 1:85
lättja 1: 155, 191
lögn påpekad genom vissling 1: 238
lövjerskor 1: 73
Malmbäcks socken 1:217
»mangubben» i Härdal 1: 59
marbogossar 1: 151-157
Marks von Wiirttemberg 1: 46
mathållning åt prästen 1: 61
missförstånd 1: 40
munläder, segt 1: 220
mylingar 1: (70), 102-104
myran och gräshoppan 1: 230
märka ord 1:238
Nils Nilsson i Huvulsviken 1:44
nissen, jfr tomten 1:282, 2: 13
Nr 46 Haubitz 1: 17, 18
nyfikenhet, otillåten 1: 288
näcken 1: (117), 141, 184, 188, 189,
275
näcken som dragare 1: 184
näcken som fiskehjälp 1: 188
näcken i hästgestalt 1: 275
näckens polska 1: 189
Odens jakt 1: 235
Odens runkavlar 1: 234
Ola Franskan 2: 15
Olof Nilsson i Ekeberg 1:43
onde, hin, jfr fan 1: 283
ormar 1: 128-131
ormstim 1: 129, 130
ormtjusare 1: 131
oxen, varför han idisslar 1: 178
Pajbs hjortritt 1: 277
pigan och trollet 1: 245
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plöjaren och hans oxar i trollflickans förkläde 1: 136
postilla i likkistan 2: 4
präst och bönder 1: 42
präst, en som aldrig sett en 1: 38, 98
präst som lärt svartkonst 1: 88, 186,
283, 2:8
präst, mathållning åt 1: 61
prästen Sten Mattsson 2:4
prästen Tyselius 1: 243
puken, jfr bäran, dragväsen 1: 53
påle driven genom gengångares lik
2:8
Raivi, Anders 1: 90
rimmande bonde 1: 209
rundklippt hår 1: 281
»ryk in!» 1:214
Ryssland, krig i 1: 95
rå, rådande 1: 16, 71, 72, 86, 108,
116, 118, 142, 254
räkning täljetokarnas 1: 154
rättegångsmål 1: 65, 66
räven och ankan 1: 230
rövare 1:15, 233, 254
salig, sätt att varda 1: 34
satanspaktum 1: 283
segt munläder 1: 220
självkokande gryta 1: 157
Skam vill ta bruden 1: 286
skatan och duvan 1: 230
Skateskrället 1: 241
skatter i jorden 1:48, 110, 241, 2: 17
skattsökare 1:48, 110, 241, 2: 17
Skinnskärping 1: 185
skogsrå 1: 108, 115, 116, 118, 248
skogssnuva 1: 248, jfr 239
skrytsamhet 1: 17, 18, 95, 99, 173
skälvrängare 1: 250
skördehjälp, överanturlig 1: 94, 229 B
smålänningar 1: 176
snabb hemresa 1: 226
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snapphane 1: 276
soldaten Frimodig 1: 173
soldatskryt 1: 17, 18, 95, 173
solen och jorden 1:32
Soåsakäringen 1: 187
spelmän 1:92, 141, 189, 272
spinna på guldten 1: 3
Spå-Herr-Ola 1: 88
spöken 1: 2, 6, 7, 86, 106, 147, 185,
210, 239, 242, 245, 247, 252, 254,
280, 282, 2: 2, 4, 8
Sten Mattsson, prästen 2: 4
Stor-Högen 1: 52
storätare 1: 52, 54, 232
studenten och lappdottern 1: 126
styrkeprov 1: 52, 253
Stångån och Hässelbyån 1: 183
Sundsjön, guldet i 1: 182
svartkonstskolan 1: 88, 2: 4, 2: 14
svalan och Jungfru Maria 1: 115,
230
Svarta Stina 1:252
svartkonst 1: 88, 186, 283, 2: 1, 4
svartkonstbok 1: 273, 283, 2: 1
svårt val 1:213
syn, övernaturlig 1: 22
syner vid Simris 2: 5
sälja barn till Satan 1:283
sälja smör åt prästen (hunden)
1:80
Tabergsfrun 1: 221
Tabergstrollen 1: 222
tackaren 2: 2
tattare 1: 176, 2: 15
tjuvar 1: 256
tomten 1: 13, 30, 67, 68, 69 117,
159, 229, 232, 282, 2: 13
tomtebarn, fadder åt 1: 13
tordyvlarna och västgöten 1: 191
troll 1: 6, 12, 118, 134-140, 187,
221, 222, 245, 268

trollen i Himmelsberget 1: 268
trollet, Bremö- 1: 97
trollet och pigan 1: 245
trollformel 1: 162
trollhjort 1: 236
trollkarl 1: 77, 83, 88, 96, 162, 186
trollkatt 1: 274
Troll-Maxen 1: 46
trollmjölkning 1: 20, 53, 87, 2: 15
tullen, hur man lurar 1: 47
tvillingstutar 1: 182
Tyselius, prästen 1: 243
täljetokar, jfr Aa 1200 ff. 1: 151157 m.fl.
tävling i trolldom 1:83
underjordiska 1: 5, 16, 21, 29, 100,
187, 2: 21
ungdomen nu för tiden 1: 62
utkastingar, jfr barn lagt å lön,
myling m.fl. 1: 70
vargens förlorade talförmåga 1: 81
vedhuggare, övernaturlig 1: 119
vikingar 1:254, 2:3
Virta bro, slaget vid 1: 17
visslande bonde 1: 238
Wittenbergska skolan 1: 88, 283,
2:14
vitterbiten 1: 93
världens ände, tecken på 1:31
västgötar 1: 176, 191, 216, 237, 287
åldersberäkning 1: 270
åtgärdsel 1: 162
ödet 1:269
önskeblomman 1: 218
övernaturlig häst 1:275, 2: 19
övernaturlig skördehjälp 1: 94, 229 B
övernaturlig vedhuggare 1: 119
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3. Folklivsskildringar o.d.
Alvar-Nissen (Öland) 1: 256
basjkirer 1: 10
besök (Södermanland) 1: 174
besök på en herrgård 1; 163
beväring, exercera 1: 107
bröllop (Gotland) 1: 2
»by »-färd (Gotland) 1: 1
exercera beväring 1: 107
förplägnad åt prästen 1:61
gammalfinnar 1: 90
husdjursskötsel (Härjedalen) 1: 55
Hössjö krog i Slätthög 1: 249
Kalix, sockenbeskrivning 1: 19

kransgille (Gotland) 1:9
man och hustru 1: 63
resa från Skellefteå till Arjeplog 1: 26
revisionsberättelse (Västm.-Dala
landsmålsförening) 1: 133
självbiografi av Gustaf Ericsson,
Södermanland 1: 176
skotnät förstört (Södermanland)
1: 175
slagsmål i Hössjö krog 1: 249
stadsresa (Gotland) 1: 1
tattare 2: 15

4. Vers, ramsor, ordspråk och ordstäv.
Anders i Orsta 1: 114
drängens visa 1: 113
friarevisa 1: 132
grannas gossar sköna 1: 132
kära gosse, klingeklang 1: 144 c
•
lekramsor 1: 143
Orsta-Anders han var så välkin
1:114
int så är ja lessin 1: 113

ordspråk 1: 148
ordstäv 1: 148
pippla mina höns små grå 1: 143 b
stackars den som liten är 1: 144 d
syster sitter i gatuled 1: 144 b
trå, trå, tränne 1: 143 a
tussa lulla liten kind 1: 144 a
vaggvisor 1: 144

5. Folksed och folktro.
avrättsplats 1: 89
barn lagt å lön 1: 70, 102, 103, 104
be bordsbön, annars tar trollen maten 1:222
bjäran, se bäran, dragväsen
björn 1: 176
björnhamn 1: 54
blomster, 9 slags 1: 158
blystöpning 1: 115
bortbyting 1: 285; jfr 2: 18
bortbytt hustru 2: 18
bäran 1:20, 87

bärga in grödan först 1: 158
bölder, orsak till 1: 147
bössor, förgörning av 1:50, 147
bössor, goda 1: 50
daldammen 1: 176
dalkarlar 1: 176
djävulen 1: 12, 36, 72, 83, $9, 237.
283, 286, 2:4
dop av sten, blir människa 1: 186
dragväsen 1: 20, 87
dråpsplats märkt med kors 1: 278.
drömägg 1: 158
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dödas kläder vägas 1:147
dödsvarsel på julkvällen 1: 115, 147

jättekast 1: 109, 140, 240
jättekatt 1: 274

ekorre över vägen 1: 147
eld, ej leka med 1: 147
eld i vatten som skyddsmedel 1: 147

Karl XII, hård mot kulor 1: 50
katten tvättar sig 1: 147
kloka 1:21; 91
klåda i ögat 1: 147
kniv med eggen upp 1: 147
kors på dråpsplats 1: 278
kransgille vid bygge 1: 9
kreatursbotare 1: 74
kvarnens gång 1:59
kvinnostrumpa som läkemedel 1:158
kyrkklocka 1: 14, 112, 149, 245
kyrkobygge 1: 111, 243
källvatten 1: 142
käringmöte 1: 147
kärlek 1: 147
köra ut julen 1: 147

fallandesot 1: 91
fan, se djävulen
finnar, trollkunniga 1: 96
fiol, lära spela 1: 92, 141, 189
fläsksvål mot vårtor 1: 158
förgörning av vatten 1: 147
förstenad människa 1: 186
förhamning 1: 54
först från kyrkan juldagen 1: 158
förtrollning 1: 54
Gamkarin = djävulen 1: 89
Gammal-Erik = djävulen 1: 72
gengångare 1:6, 7, 86, 106, 147, 185,
210, 239, 252, 254, 280, 282, 2: 2,
4, 8
groda 1: 115
»Guds ord» mot spöken 1: 89
gudstjänst, de dödas 1: 115
gökträd, önskan under 1: 115
Gölebo, spökeri 1: 239
hammarrået 1: 86
harmynthet, orsak till 1: 147
hjälp åt underjordiska 1: 16
hundturken 1: 176
huvudskål, snapphanens 1: 276
jordagods 1:48, 110, 241, 2:17
jorden och solen 1:32
julen, bära ut 1:147
julfägnad 1: 147
julkvällen, varsel om vem som skall
dö under året 1: 115, 147
julnatten, mat på bordet 1: 147
julotta, de dödas 1: 115

landrå 1: 16
lappar, trollkunniga 1: 83, 126
leka med elden 1: 147
lin, långt eller kort 1: 158
lyckoskott 1: 23
långfredagen, ej äta mjölkmat på
1:147
läkkött, gott 1: 158
lära spela fiol 1: 92, 141, 189
lövjerskor 1: 73
mana levande i jord 1: 186
mana gengångare i sjön 2: 8
mansstrumpa som läkemedel 1: 158
marbuske 1: 158
mat på bordet julnatten 1: 147
matleda 1: 158
midsommarnatten, blomsterkrans
under kudden 1: 158
mjölkmat, ej på långfredagen 1: 147
myling 1: 102, 103, 104
mässvin medel mot troll 1: 118
möss, trolla bort 1: 76
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nio slags blomster 1: 158
nordrinnande bäck 1: 147
nybyggt hus 1: 142
nålar, ej som gåva 1: 147
nålar, obrutna 1: 147
näckebett 1: 162
näcken 1: (117), 141, 185, 188, 189,
275
oblat som trollmedel 2: 8
obrutna nålar =lycka 1: 147
offer för sjuka vid Falsterbo kyrka
2:20
ont i halsen 1: 158
ormar 1: 128--131
ormar, vita 1: 128
ormstim 1: 129, 130
puken 1:53
påle genom lik av gengångare 2: 8
rå, rådande 1: 16, 71, 72, 86, 108,
116, 118, 142, 248
regnvatten mot vårtor 1: 158
revormar 1: 142
rinnande vatten, spotta då man går
över 1: 147
skator farliga att döda 1: 147
skattsökare 1:48, 110, 241, 2: 17
skogsrå 1: 108, 115, 116, 118, 248
skogsrå, skydd mot 1: 115
skogssnuva 1: 248, 275, jfr 239
skratt, förbud mot 1: 158
skälvrängares straff 1: 250
slöseri gagnar trollen 1: 222
smådjävlar 2: 1
sopor vid korsväg 1: 158
spelmansskrock 1:92, 141, 189, 272
spindlar 1: 158
spiritus 1: 158
spotta då man druckit 1: 115, 142
spotta då man går över rinnande
vatten 1: 147
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spotta då man gjort sina behov
1: 158
spotta i nybyggt hus 1: 142
spotta i nävarna 1: 142
spotta inte på älvdans 1: 142
spotta vid badning 1: 115
spotta vid stängselövergång 1: 115
spottning 1: 115, 142, 147, 158
spånad åt underjordiska 1: 187
spöken 1: 2, 6, 7, 86, 106, 147, 185,
210, 239, 245, 247, 252, 254, 280,
282, 2: 2, 4, 8
stolsteg, se vagel
stämma blod 1: 91
svala 1:115
svartkonstbok 1: 273, 283, 2: 1
svulst, bot mot 1:57
syn, övernaturlig 1: 22, 2: 5
sädesärlan, första 1: 158
sängalag, trolla sig till 1: 77
sängvätning 1: 147
tal, förbud mot 1: 158
tandvärk 1: 75
tillkommande, att få se sin 1: 158
tomten 1: 13, 30, 67, 68, 69, 117,
159, 229, 282, 2: 13
torsdagskvällar, tre i rad 1: 158
troll 1:6, 12, 118, 134-140, 187,
221, 222, 245, 268
trolldom 1: 77, 83, 88, 96, 162, 186
trollmjölkning 1:20, 53, 87, 2: 15
trollträd 1: 139
tur i kortspel 1: 158
tussebett 1: 162
underjordiska 1:5, 16, 21, 29, 100,
187, 2:21
utkastingar 1: 70 (102-104)
vagel i ögat 1:158
varghamn 1: 54
varsel 1: 115, 147, 158
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varsel på julkvällen 1: 147
verk i finger 1:162
vitterbett 1: 93
vårtor, bot mot 1: 158
väga kläder efter döda 1: 147
vägglöss, bot mot 1:49
vända väst och tröja vid vilsegång
1:248
västgötar 1: 176

åtgärdsel 1: 162
älvblåst 1: 58
älvdans 1: 142
älvor 1: 142
ärter mot vårtor 1: 158
öde 1:268
ögat, klåda i 1:147
önskan under gökträd 1: 115
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Alfabetiskt personregister.
I detta register ha medtagits alla bidragsgivare och andra
medarbetare vid texternas korrigering och utgivning i Svenska
Landsmål band III: Sagor, sägner etc. Jfr R. LILJEFORS,
Register till tidskriften Svenska Landsmål 1878-1938, noten
s. 131.
Al~, Gustaf Alfred, f. 1852 i Alseda, Småland; d. 1927. Folkhögskoleföreståndare, skriftställare. — Texter från Alseda, Småland, nr 231232, s. 389-392.
Abnblad, Johan August, f. 1848 i Norra Möckleby, Öland; d. 1906.
Posttjänsteman, revisor i Generalpoststyrelsens revisionsbyrå. — Text från
N. Möckleby, Öland, nr 256, s. 441-445.
Almkvist, Johan Magnus, f. 1858 i Gårdsby, Småland; d. 1911. Stud.
1880; komminister i Skeda 1889. — Text från Norrvidinge härad, Småland, nr 244, s. 416-417 och från Hovmantorp, Småland, nr 245, s. 418419.
Andersson, Carl Alfred, f. 1850 i Gränna landsf., Småland; d. 1914.
Stud. 1875; med. lic. 1888; förste prov.läkare i Trollhättans distr. från
1900. — Text från Vista härad, Småland, nr 210 a, s. 360-361.
Andersson, Karl Gustaf, f. 1860 i Nederkalix, Norrbotten; d. 1932.
Stud. i Uppsala 1881; med. lic. 1893; bat.läkare vid Norrbottens regem.
1894-1903; regem.läkare 1903-1909; t.f. fästn.läkare i Boden 1909-1913,
ord. 1913-1923. — Lämnat uttalsuppgifter för texter från Nederkalix,
Norrbotten, nr 17-19, s. 36-40.
Arvidsson, Adolf, f. 1847 i Torsås, Småland; d. 1933. Stud. 1872;
v. pastor i Gideå, Helgum, Skorped, Ramsele och sist i Frostviken från
1890, kyrkoherde därst. 1908-1928. — Texter från Torsås, Småland, nr
252 a, 253 a, s. 431-433, 435.
Bergvall, Edvard, lantbrukare i Pålgård, Ragunda, Jämtland. —
Korr. text från Ragunda, Jämtland, nr 54, s. 96-101.
Bexell, Gabriel Esaias, f. 1855 i Lidhult, Småland; d. 1930. Stud.
1875; komminister i Anderstorp 1882. — Text från Månsarp, Småland,
nr 221, s. 371-373.
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Billström, Erik Axel, f. 1843 i Sundsvall; d. 1889. Kassör vid Boktryckeribolaget i Sundsvall. — Text från Selånger, Medelpad, nr 93,
s. 171-173.
Björkquist, Jonas Erik, f. 1845 i Tåsjö, Ångermanland; d. 1921.
Kyrkoherde i Gideå; kontraktsprost. — Text från Tåsjö (I. Bodum),
Ångermanland, nr 91, s. 167-169.
Bodorff, Johan Viktor, f. 1842 i Högby, Öland; d. 1892. Fil. dr (Uppsala); initiativtagare till bildandet av ö. Smålands och Ölands landsmålsfören. i Uppsala 1873; lär. vid Beskowska skolan, Stockholm 1875-1887;
adj. vid h. allm. läroverket i Uppsala 1887. — Text från Källa, Öland,
nr 254, s. 438.
Bondeson, Bonde Olof, f. 1884 i Gullabo, Småland. Folkskollär.ex.
1907 i Linköping; ord. folkskollärare 1908 i Strömerum, Småland, 1918
i Lesjöfors, Värmland. — Texter från Torsås-Gullabo, Småland, nr 252 b,
253 b, s. 433-436.
Brate, Erik (Andersson), f. 185,7 i Norberg, Västmanland; d. 1924.
Fil. dr (Uppsala); lektor vid Södermalms h. allm. lärov. i Stockholm. —
Texter från Norberg, Västmanland, nr 116-133, s. 217-235.
'Carlhelm-Gyilenskiöld, Wilhelm, f. 1859 i Stockholm; d. 1934. Professor vid Vetenskapsakademien i Stockholm. — Texter från Vireda, Småland,
nr 192-209, s. 338-359.
Carlsson, Lars Erik s. 32 o. 34, se Enge, L. E.
ColMn, Lars Fredrik (enl. församl.boken Kollen), f. 1849 i Torstuna,
Uppland. Lantbrukare. — Meddelare till J. A. Thorséns texter från Torstuna, Uppland, nr 108-110, 115, s. 207-209, 213-214.
Dahl, Ernst Elis August, f. 1852 i Grangärde, Dalarna; d. 1895. Stud.
1874; adj. i Falun 1879-1886; komminister i Mora från 1888. — Texter
från St. Tuna, Dalarna, nr 74-77, s. 131-133.
Dahlberg, Karl August, f. 1860 i Piteå, Norrbotten. Stud. •1881, fil.
kand. 1884; extralärare, sedermera rektor för ett småskollärarinneseminarium. — Texter från Piteå, Norrbotten, nr 23-25, s. 45-46.
Dahlgren, Lars Petrus, f. 1847 i Selånger, Medelpad; d. 1926. Stud.
1873; komminister i Enåker och Västerlövsta 1895-1923. — Text från
Selånger, Medelpad, nr 92, s. 170-171.
Edlund, Nils Petrus, f. 1850 i Resele, Ångermanland; d. 1918. Stud.
1878; kommin. i Anundsjö 1892; kyrkoherde i Björna 1893, i Ådalsliden
1906; kontraktsprost. — Text från Resele, Ångermanland, nr 88, s. 159-161.
Edmark, Johan Peter, f. 1850 i Hjorted, Småland; d. 1890. Stud. 1872,
teol, stud. i Uppsala 1873, i Lund 1878; teol. kand. 1878; prästvigd 1879;
komminister i Höreda och Mellby, Småland. — Text från (Hjorted),
S. Tjusts härad, Småland, nr 184, s. 324-325.
Edström, Jonas Alfred, f. 1864 i Arnäs, Ångermanland; d. 1925. Stud.
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1885; kyrkoherde i Piteå 1908. — Texter från Arnäs, Ångermanland, nr
78-81, s. 136-140.
Enge, Lars Erik Carlsson, f. 1863 i överkalix, Norrbotten; d. 1941.
Stud. 1890; kyrkoherde i överkalix 1909-1934. — Texter från Överkalix,
Norrbotten, nr 15-16, s. 32-35. (Uppt. av J. A. Lundell under E:s skoltid på Fjellstedtska skolan i Uppsala på 1880-talet.)
Ericsson, Gustaf, f. 1820 i Härads sn, Söderman!.; d. 1894. Metallarbetare, hembygdsforskare. — Text från Härads sn, Södermani. (Självbiografi), nr 176, s. 288-306.
Eriksson, Johan Emanuel (Manne), f. 1895 i östervåla, Uppland.
Fil. dr (Uppsala); förste arkivarie vid Landsmåls- och folkminnesarkivet
i Uppsala. — Efterskrift till band III. 2-3. Har tillsammans med prof.
J. A. Lundell redigerat s. 115-286 och tillsammans med doc. G. Hedström
s. 3,23-436 och 449-490 samt ensam' s. 287-322 och 437-448. Skrivit
inledn. till texter från Torstuna, Uppl. s. 201, Härad, Söderm. s. 287 f.,
från Östergötland s. 309, från Småland s. 322, från Blekinge s. 449 samt
lämnat uppgifter om tryckta källor om målen i Närke och Västergötland
s. 307, Dalsland s. 308, Öland s. 437, Halland s. 484 och Bohuslän s. 491.
Fegrteus, Torbern Jarl Severin, f. 1853 i Västerhejde, Gotland;
d. 1923. Stud. 1875; fil. dr (Uppsala); anställd vid Nobelverken i Baku,
Ryssland. — Texter från Fårön, Gotland, nr 2-4, s. 16-18. Deltagit i
red. av texter från Rone, Gotland, nr 5, s. 19 och nr 8, s. 23.
Fjellstrom, Johan August, f. 1853 i Arvidsjaur, Lappland; d. 1903.
Stud. 1875, med. lic. 1887; t.f. förste prov.läkare i N. Luleå distrikt 18911893; därefter gen. sjukdom förhindrad att tjänstgöra. — Text från Skellefteå (Arvidsjaur?), Västerbotten, nr 26, s. 47-49.
Flemstrihn, Axel Olof, f. 1851 i Graninge, Ångermanland. Stud. 1876,
emigrerade till Amerika 1885, omk. genom olyckshänd. i Philadelphia.
— Texter från Graninge, Ångermanland, nr 86-87, s. 155-158.
Flodkvist, Albert, f. 1866 i Floda, Södermanland; d. 1921. Folkskollärareex. Uppsala 1876; folkskollärare i Hölö, Södermanland fr. 1883. —
Texter från Floda, Södermanland, nr 174-175, s. 284-286.
Freudenthal, Axel Olof, f. 1836 i Sjundeå, Finland; d. 1911. Professor
i svenska språket och litteraturen vid Helsingfors universitet. — Meddelat
o. korrig. texter av G. E. Lindström från Nyland, nr 11-14, s. 28-31.
Frykman, Karl August, f. 1848 i Rudskoga, Värmland. Stud. 1872;
lämnade universitetet i Uppsala utan examen i slutet av 1870-talet; trol.
emigrerat till U.S.A.; senare öden obekanta (enl. Värml. nat. matrikel). —
I texten s. 249, r. 3 uppifr. har hans sign. K. A. F. felaktigt identifierats
med K. A. Fryxell. — Texter från Rudskoga (?), Visnums härad, Värmland,
nr 147-148, s. 249-251.
Fryxell, K. A., s. 249, r. 3 uppifrån, felaktig förf.-bestämning för
Frykman, K. A. Jfr s. 241, r. 19 uppifrån.
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Halvarsson, Olof, f. 1844 i Glöte, Linsäll, Härjedalen; d. 1933. Folkskollärare i Säfsnäs. — Texter från Linsälls sn, Härjedalen, nr 55-62,
s. 102-114.
Hansson, Hans Niklas Teodor, f. 1859 i Rone, Gotland; d. 1918. Fil.
kand.; folkhögskollärare; arkeolog. — Texter från Rone, Gotland, nr 6-7,
s. 20-22. Korr. nr 5, s. 19, och nr 8, s. 23.
Hassel, Carl Johan, f. 1850 i Nöbbele, Småland; d. 1881. Stud. 1875,
teol.-fil. ex. 1879. — Text från Nöbbele, Småland, nr 246-247, s. 420-422.
Hedström, Gunnar, f. 1890 i Lemnhult, Småland. Fil. dr (Lund);
docent vid Lunds universitet; arkivchef vid Landsmålsarkivet i Lund. —
Text från Näshult, Småland (1944), nr 236 b, s. 403-404; språkliga inledningar till texter från olika socknar i Småland s. 323-436, och Blekinge s. 450-451. Tillsammans med M. Eriksson redigerat s. 323-436 Småland) och 449-490 (Blekinge).
Hellz6i, Olof Konrad, f. 1847 i Njurunda, Medelpad; d. 1921. Stud.
1871; kyrkoherde i Selånger 1892, i Stöde 1902. — Text från Njurunda,
Medelpad, nr 95, s. 176-185.
Hjeltström, Simon Andreas, f. 1845. i Säbrå, Ångermanland; d. 1916.
Stud. 1866; fil. dr (Uppsala); lektor vid Sundsvalls h. allm. läroverk
1879-1909. — Texter från Stigsjö, Ångermanland, nr 84-85, s. 149-154.
Hoflin, Lars, f. 1854 i Rödön, Jämtland. Stud. 1873, kyrkoherde i
Indals-Liden 1899. Kontraktsprost. — Text från Rödön, Jämtland, nr 44,
s. 65-67.
Holmkvist, Erik Emanuel, f. 1895 i Nora socken, Västmanland. Fil.
lic.; arkivarie vid Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. — Inledning till texter från Norberg, Västmanland s. 215-216 och från Irsta,
Västmanland s. 236; utr&ligerat texter från Västmanland s. 217-240.
Holmström, fru, i Gårdby, Öland. — Efter 0. Svahn, Svenskt skämtlynne VI, s. 17 (fr. 1884) avtryckt text från Gårdby, Öland nr 257, s. 446448.
Hulteman, Sven Gustaf (Pettersson), f. 1849 i Hjälmseryd, Småland;
d. 1935. Kyrkoherde i Klinte, Gotl. — Text från Västra härad, Småland,
nr 227, s. 380-382, och från Hjälmseryd, Småland, nr 228-230, s. 384-387.
Häggquist, Olof, f. 1849 i Säbrå, Ångermanland; d. 1926. Komminister
i Ed 1883, kyrkoherde i Byske 1897-1924. — Texter från Säbrå, Ångermanland, nr 82-83, s. 141—.148 och från Ådalsliden, nr 89, s. 162-163.
Ingers, Ingemar, f. 1902 i Tottarp, Skåne; fil. dr (Lund); arkivarie
vid Landsmålsarkivet i Lund. — Biträtt vid red, av texter från Blekinge
(nr 260, 261, 263-267, 282-284), redigerat Texter från Skåne i III. 3.
Iverns, dedvard E. D:son, f. 1846 i Kolbäck, Västmanland; d. 1922.
Stud. 1866; fil. kand. 1869 (naturvet.); v. lektor vid Uppsala folkskoleseminarium 1886, vid Linköpings h. a. lärov. 1886, s. å. överflyttad till
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Finland, affärsman i Lovisa, grundare av och intendent vid Lovisa museum
1905-1922. — Texter från Kolbäck, Västmanland, nr 142-144, s. 239-240.
Johansson, Karl, f. 1856 i Öggestorp, Småland; d. 1928. Fil. hedersdr
(Uppsala); botanisk förf.; adjunkt vid Visby h. allm. läroverk. — Texter
från Tveta härad, Småland: Öggestorps s:n nr 211-220, s. 364-370, och
utan sockenuppg. nr 223-226, s. 376-379.
«
Jonsson, Jon, f. 1844 i Offerdal, Jämtland, d. 1906. Stud. 1871; komminister i Rödön, Jämtland. — Texter från Offerdal, Jämtland, nr 29-43,
s. 58-64.
Kallstenius, Gottfrid, f. 1873 i Filipstad, Värmland; d. 1942. Fil. dr
(Uppsala); rektor i Västerås, lektor i Uppsala; professors namn. — Inledning till de värmländska texterna, s. 241; utredigerat texter från Värmland, s. 242-279.
Karlin, Georg Fredrik J:son, f. 1859 i N. Åkarp, Skåne; d. 1939. Stud.
1879, ivrigt verksam medlem av Skånska landsmålsföreningen; 1882 grundare av Kulturhistoriska museet i Lund och dess intendent (fr. 1893). —
Text från Huaröd, Skåne, III. 3: 1, s. 5-6.
Karlsson, Johan Theodard, f. 1854 i Godegård Östergötland; d. 1899.
Komminister i Herrestad och Källstad, Östergötland. Vid inskr. i Östg. lmf
1878 har han som hemort uppg. »Gullbergs Härad». — Text från Bobergs
hd, Östergötland, nr 179, s. 313-316.
Karlsson, K., upptecknare från Rättvik, se Siljestrand, K.
Klum, Johan August, f. 1850 i Piteå; d. 1920. Stud. 1871; komminister i Hemsö 1884; brukspredikant vid Robertsfors 1898. — Texter från
.Piteå, Norrbotten, nr 23-25, s. 45-46.
Kullin, Peter Rasmus, f. 1849 i Vall, Gotland; d. 1908. Kyrkoherde i
Vamlingbo 1880-1908; kontraktsprost. — Text från Vall och Hogrän, Gotland, nr 9 s. 24-25.
Larsson, Hans Emil, f. 1855 i Hemmesdynge, Skåne; d. 1922. Intendent vid Malmö museum. — Text från Hemmesdynge, Skåne, 111.3: 15, s.
35-38.
Larsson, Per, f. 1860 i Snårestad; d. 1933. Kassör vid Skivarps sockerbruk. — Texter från Löderup, S. Mellby och Simris, Skåne, III. 3: 2-8,
s. 7-18.
Levander, Lars Jakob, f. 1883 i Stockholm. Fil. dr (Uppsala); förste
arkivarie vid Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. — Korrigerat
texter från Rättvik, Dalarna, s. 126-130.
Liedborn, Johan Anders, f. 1852 i Lidhult, Småland; d. 1880. Stud.
1877; teol. stud. — Texter från Lidhult, Småland, nr 243, s. 413-414.
Liljeblad, Sven Samuel, f. 1899. Fil. dr (Lund); docent vid Lunds
universitet; folkminnesforskare. — Bestämt sagor från Värmland till
Aarnetypnr, s. 265-279.
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Lind, Erik Henrik, f. 1849 i Färnebo, Värmland; d. 1931. Fil. dr
(Uppsala); andre bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek. — Texter
från Färnebo, Värmland, nr 149-157, s. 252-255.
Linder, Johan August, f. 1783 i Bygdeå, Västerbotten; d. 1877.
Stud. 1806; kapellpredikant i Norsjö 1811; komminister i Umeå landsförs.
1822, v. pastor därst. 1829. — Text på Skellefteåmål, Västerbotten, nr 27,
s. 50-51 .(övers. från HyWn-Cavallius, Wär. o. Wird. I, s. 496 f.).
Lindström, Gustaf Evert, f. 1853 i Helsinge, Finland; d. 1880. Stud.
1874; inskr. i landsmålsfören:s matrikel 1875. — Texter från Helsinge,
Esbo, Sjundeå och Pärnå i Nyland, nr 11-14, s. 28-31 (korr. av A. 0.
Freudenthal).
Lindström, N., trol. allmogeman från Fårön, i övrigt obekant. —
Meddelare till Fegrxus text från Fårön, Gotland, nr 2, s. 16-17.
Lundell, Johan August, f. 1851 i Kläckeberga, Småland; d. 1940.
Prof. i slaviska språk vid Uppsala universitet, grundare av Svenska Landsmål och dess huvudutgivare 1878-1940. — Text från Kläckeberga-Dörby,
Småland, nr 251, s. 429-430. Förord s. 3-7; Redogörelse för beteckningen
s. 8; Approximativ jämförelse mellan den grofva beteckningen ock landsmålsalfabetet s. 9. Redigerat s. 11-114 ensam och s. 115-286 tills. med
M. Eriksson.
Magnusson, Jan, f. 1838 i Sunne, Värmland; d. därst. 1905. Hemmansäg. i Granbäckstorp, Gräsmark; riksdagsman. — Text från Gräsmark,
Värmland, nr 145, s. 242-243.
Magnusson, Johan August, f. 1858 i Irsta, Västmanland. Stud. 1879,
fil. kand. 1883; tidningsman; lantbrukare i Irsta. — Texter från Irsta,
Västmanland, nr 134-141, s. 236-238.
Malm, Anders, f. 1853 i ö. Vemmenhög, Skåne; d. 1936. Förste bibliotekarie vid Universitetsbiblioteket i Lund. — Texter från örsjö och 0. Vemmenhög, Skåne, III. 3: 9-14, s. 19-34.
Modin, Erik, f. 1862 i Tåsjö, Ångermanland. Fil. hedersdr (Uppsala);
komminister i Multrå, Ångermanland. — Text från Tåsjö, Ångermanland,
nr 90, s. 164-166.
Morell, Anders, f. 1849 i Mora, Dalarna; d. 1903. Kapellpredikant i
Svartnäs. — Text från Färnäs i Mora, Dalarna, nr 71, s. 124-125.
Neij, Folke, f. 1883 i Nässjö, Småland; d. 1945. Löjtnant i reserven;
försäkringsinspektör. — Text från Gränna, Småland (1943), nr 210b,
s. 361-362, och från Bankeryd, Småland (1943), nr 222 b, s. 375-376.
Nilson, Anders, f. 1849 på Frösön, Jämtland. Bruksbokhållare. —
Text från Rödön, Jämtland, nr 45, s. 67-68.
Nilsson, Anna, f. 1880 i S. Hestra, Småland. — Text från S. Hestra,
Småland (1943), nr 242 b, s. 410-411.
Norberg, Carl Fredrik, f. 1847 i Falun; d. 1904. Postexpeditör i Stockholm. — Texter från Bonäs i Mora, Dalarna, nr 67-70, s. 120-124.
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Nordell, Frans Gustaf, f. 1847 i Döderhult, Småland; d. 1928. Stud.
1871; prästvigd 1876; kyrkoherde i Bosjökloster 1882; i Åhus, Skåne 1902.
— Text från Döderhult, Småland, nr 250, s. 428.
Nordström, Magnus, f. 1846 i Lit, Jämtland; d. 1897. Stud. 1869;
folkskoleinspektör 1877-86; notarie vid Härnösands domkapitel 1889;
utn. kyrkoherde i Sunne 1897. — Texter från Lit, Jämtland (1873-76),
nr 47-53, s. 72-95 samt från Njurunda, Medelpad, nr 97, s. 190-192.
Noreen, Adolf, f. 1854 i ö. Emtervik, Värmland; d. 1925. Fil. dr
(Uppsala), professor i nord. språk vid Uppsala universitet. — Texter från
ö. Emtervik, Värmland, nr 164-172, s. 265-279.
Norkn, Olof Elisama, f. 1851 i Södra Hestra, Småland; d. 1904. Stud.
1874; komminister i Hamrånge och Söderala, Hälsingland; kyrkoherde i
Almunge, Uppland 1899-1904. — Text från S. Hestra, Småland, nr 242 a,
s. 409-410.
Odstedt, Ella (Ohlson), f. 1892 i Arnäs, Ångermanland. Medarbetare
vid Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala. — Kontrollerat texter
från Arnäs, Ångermanland, nr 78-81, s. 136-140.
Olinder, Erik, f. 1868 i Ljusdal, Hälsingland; d. 1926. Medarb. i
Hudiksvalls Allehanda; vistades någon tid i U.S.A.; jordbrukare och kommunalmani Ljusdal. — Text från Ljusdal, Hälsingland, nr 98, s. 193-194.
Palm, Gustaf Fritiof Agaton, f. 1848 i Mellösa, Södermanland, köpman i Mora, död därst. 1934. — Texter från Bonäs i Mora, Dalarna, nr
63-66, s. 115-119.
Petersson, Frans August, f. 1856 i Elmeboda, Småland. Stud. 1880;
jur. prelim. ex. 1883. — Text från Konga härad, Småland, nr 248,
s. 424-425.
Peterson, Patrik Nehard, f. 1854 i Vallda, Halland; d. 1942. Hemmansägare i Norrbyvallda, folkmålsupptecknare; fil. hedersdr (Uppsala).
— Texter från Vanda i Halland, nr 285-288, s. 485-490.
Pettersson, Per August, f. 1850 i Nederluleä, Norrbotten. Stud. 1875,
fil. kand. 1879; vik. lärare i Visby 1880; emigrerade till Amerika 1890. —
Texter från Luleå, Norrbotten, nr 20-22, s. 41-44.
Pettersson, S. G., se Hulteman.
Qvarnström, Hari Johan, f. 1850 i Kila, Södermanland; d. 1919. Stud.
1875; komminister i Åsbo, Östergötland 1883; kyrkoherde i Askeryd, Småland 1896, i Ingatorp, Småland, 1908. — Text från Krokek, Östergötland,
nr 177, s. 310-311 och från S. Vedbo härad, Småland, nr 185, s. 326.
Rapp, Johan August, f. 1855 i Jönköping; d. 1924. Studerade medicin
och gymnastik i Uppsala och Stockholm 1876-1880; direktör. — Text
från Tveta härad, Småland, nr 222 a, s. 374-375.
Ringbom, Olof Matthias Vilhelm, f. 1839 på Fårö, folkskollärare
därst. fr. 1859. — Meddel. till text från Fårön, nr 4, s. 18.

26

ALFABETISKT PERSONREGISTER.

III. 4

Romson, Janne, f. 1873 i Mora, Dalarna. Stud. 1893; fil. kand. 1897;
teol. kand. 1905; rektor vid folkhögskolan i Mora. — Korrigerat texter på
Moramål, nr 63-71, s. 115-125.
Röd6a, Olof, f. 1858 i Alsen, Jämtland; d. 1896. Stud. 1877; fil. kand.
1880; extralärare i Gävle 1885-1886; fil. lic. 1893. — Korrigerat texter från
Rödön, Jämtland, nr 44-45, s. 65-68.
Sandström, Axel Hugo, f. 1843 i Lövånger, Västerbotten; d. 1903.
Kyrkoherde i överkalix 1874, i Bygdeå 1890; kontraktsprost, folkskoleinspektör, riksdagsman. — Text från överkalix, Norrbotten, nr 15, s. 32-34 (uttalet efter L. E. Carlsson-Enge).
Sellergren, Nils, f. 1842 i Våthult, Småland; d. 1899. Kyrkoherde i
Göteryd, Småland. — Texter från Våthult, Småland, nr 237-241, s. 405408.
Siljestrand, Karl Karlsson, f. 1850 i Rättvik, Dalarna; d. 1925. Fil.
dr (Uppsala); vik. lektor i Linköping 1898; lektor i Härnösand 1905. —
Texter på Sörbyggemål, Rättvik, Dalarna, nr 72-73, s. 126-130.
Sjölander, Gotthard, f. 1920 i Slätthög, Småland; fil. kand., Lund. —
Text från Slätthög, Småland (1945), nr 249, s. 426-427.
Snlibohm, Alfred Theodor, f. 1819 i Döderhultsvik, Småland, tillh.
Gotlandssläkten S.; d. 1901. Folkskollärare i Levide 1847-1889. Förf. till
»Gotlands land och folk» (Örebro 1871). — Text från Rone, Gotland,
nr 5, s. 19.
Sommarin, Emil Fritiof Knut, f. 1874 i Malmö, Skåne. Fil. dr (Lund);
professor i nationalekonomi vid Lunds universtet. — Texter från Falsterbo,
Reng och Skanör, Skåne, HI 3: 16-22, s. 39-44.
Sundhammar, Gustaf Fredrik, f. 1848 i Norra Vi, Östergötland;
d. 1893. Tidningsman; medarb. i Dagens Nyheter 1878; extralär. vid h. allm.
läroverket i Uppsala 1877-1882; redaktör för tidningen Fyris 1884 f. —
— Texter från Ydre härad, Östergötland, nr 180-182, s. 317-321; jfr
nr 185, s. 326.
Sundling, Clab Fredrik, f. 1857 i Skellefteå, Västerbotten. Stud. 1877;
artistiskt begåvad; lärare vid Tekniska skolan i Uppsala fr. 1885. — Text
från Skellefteå, Västerbotten, nr 26, s. 47-49.
Svartengren, Teodor, f. 1853 i Gräsmark, Värmland; d. 1889. Stud.
1873, handelsbokhållare och köpman i Göteborg. Förf. till »N8 hört» och
»Dåliga tider». — Text från Eda, Värmland, nr 162, s. 260-261, och från
Brunskog, Värmland, nr 163, s. 262-263 (1874).
SvenOn, Emil, f. 1850 i Tveta, Småland; d. 1921. Fil. dr (Lund);
politisk och geografisk skriftställare. — Text från Sevede härad, Småland, nr 183, s. 323.
Svensson, Anders Gustaf, f. 1852 i Eksjö landsförs., Småland; d. 1933.
Stud. 1875; lärare vid Palmgrenska skolan, Stockholm 1880-1896; kyrko-
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herde i Söderköping och Eksjö; kontraktsprost. — Texter från Eksjö
landsförs., Småland, nr 186-191, s. 327-335.
Säve, Per Magnus Arvid, f. 1811 i Roma, Gotland; d. 1887. Adjunkt
i Visby; antikvitetsintendent. — Text från Fårön, nr 1, s. 11-16. — Uppt.
från Nuckö, Estland, nr 10, s. 26-27.
Söderqvist, John, f. 1847 på Frösön, Jämtland. Stud. 1872; fil. kand.
1893; vik. läroverksadj. i Östersund 1878-90 o. 1895 samt 1900 i Eksjö.
— Text från Frösön, Jämtland, nr 46, s. 69-71.
Thomasson, Sven, f. 1856 i Kyrkhult, Blekinge. Hemmansägare i Kyrkhult. Emigrerade till Förenta Staterna, där han avled på 1890-talet. —
Texter från Kyrkhult, i Blekinge, n:r 258-284, s. 451-483.
« land; d. 1910. LäroThorsén, Johan Alfred, f. 1855 i Torstuna, Upp
verksadjunkt i Enköping (se III. 2, s. 201). — Texter från Torstuna, Uppland, nr 105-115, s. 202-214.
Trybom, Arvid Filip, f. 1850 i Fivelstad, Östergötland; d. 1913. Byråchef; fil. hedersdr (Uppsala). — Text från Lysings härad, Östergötland,
nr 178, s. 312.
Unander, Ferdinand, f. 1829 i Nordmaling, Ångermanland; d. 1883.
Fil. dr (Uppsala). Lantbruksakademiens sekreterare. — Text från Umeå,
Västerbotten, nr 28, s. 52-57. Meddelat övers. av J. A. Linder till nr 27,
s. 50 f. från Skellefteå, Västerbotten.
Upmark, Gustaf Henrik Wilhelm, f. 1844 i Stockholm; d. 1900. Fil.
dr (Uppsala). Intendent vid Nationalmuseum fr. 1880. — Text från Sorunda,
Södermanland, nr 173, s. 281-283.
Wallén, Jakob, f. 1846 i Ragunda, Jämtland; d. 1896. Stud. i Uppsala
1870; vik. adjunkt vid h. allm. lärov. i Luleå 1878, senare lärare vid Norrbottens läns lantbr.skola i kninne. — Text från Ragunda, Jämtland,
nr 54, s. 96-101.
Wallmark, Erik Petter, f. 1870 i Selånger, Medelpad; d. 1891. Stud.
1889; fil. kand. 1890. — Text från Selånger, Medelpad, nr 94, s. 173-174.
Vendell, Herman A., f. 1853 i Helsingfors; d. 1907. Docent i svenska
språket och litteraturen vid Helsingfors universitet. — Övers. till Nuckömål uppt. av P. A. Säve eft. meddelare från Nuckö, Estland, nr 10,
s. 26-27.
Vestrin, Johan Olsson, f. 1850 i Väse, Värmland; d. 1899. Stud. 1871;
sekr. i Värmlands landsmålsförening 1874; prästvigd 1875; kyrkoherde i
Visnum, Värmland 1884. — Texter från Väse härad, Värmland (ej Karlstads hd som antagits s. 256), nr 158-161, s. 256-259.
Vibärg, Anshelm, f. 1861 i Valö, Uppland. Litteratör. Red. av Strengnäs tidning 1897. — Texter från Valö, Uppland, nr 101-104, s. 198-200.
Wide, Anders Gustaf, f. 1854 i Sundsvall; d. 1938. Professor vid
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Karolinska institutet i Stockholm. — Text från Stöde, Medelpad, nr 96,
s. 186-189.
Wiklund, Olof Gottfrid, f. 1857 i Nederkalix, Norrbotten; d. 1908.
Stud. 1878; komminister i överluleå 1896-1908. — Texter från Nederkalix, Norrbotten, nr 17-19, s. 36-40.
Wistrand, Per Gustaf, f. 1852 i Skirö, Småland; d. 1912. Bibliotekarie och intendent vid Nordiska museet. — Texter från Skirö, Småland,
nr 233-235, s. 394-401 och från Ryssby, Småland, nr 236 a, s. 402-403.
Zetterholm, Delmar Olof, f. 1905 i Härnösand. Fil. dr (Uppsala);
docent vid Uppsala universitet; förutv. medarbetare vid Landsmåls- och
folkminnesarkivet i Uppsala. — Allmän inledning till texterna från Ångermanland s. 134-135; utredigerat texter från Ångermanland s. 136-169;
från Medelpad s. 170-192, och från Hälsingland s. 193-197.
Zetterqvist, Edvard Alexander, f. 1850 i Gärdslösa, Öland; d. 1921.
Fil. dr (Lund); lektor vid Växjö h. allm. läroverk. — Text från Gärdslösa,
Öland, nr 255, s. 439-440.
Asander, Samuel, f. 1890 i Åsen, Lillhärdal, Härjedalen; d. 1922. Fil.
mag. — Korrigerat texter från Linsäll, Härjedalen, nr 55-62, s. 102-114.
örner, Olof, f. 1863 i Färila, Hälsingland; d. 1930. Skogsinspektor åt
Marma-Långrörs A.B. Upptecknade 1888 åt Gästr.-Häls. landsmålsfören.
i Uppsala. — Texter från Färila, Hälsingland, nr 99-100, s. 195-197.

Tillägg och rättelser.
(Till bd III. 2).
s. 19, r. 8 uppifr. Titeln på A. T. SNösoHms arbete är ej den angivna utan »Gotlands land och folk».
s. 32 Den i inledningen, sista raden, och s. 34 nämnde »Skolynglingen L. E. CARLSSON» var sedermera kyrkoherde L. E. ENGE,
se personreg.
s. 41 Den i inledningen, sista raden, nämnde »skolyngl. N. J. NORDBERG» var född 1860 i Nederluleå, Norrbotten, blev stud. i
Uppsala 1890, prästvigdes 1895 och blev komminister i Piteå.
s. 50 Den som nr 27 avtryckta texten härrör från del I, s. 496 f.
av G. 0. HYLTtN-CAVALLIUS »Wärend och Wirdarne», ej från
del II, som här angivits.
s. 126 o. 127 Ang. K. KARLSSON se personreg. under SILJESTRAND.
s. 185, r. 10 nedifr. står STENBERG, Njurundamålets formlära, skall
vara STENBOM etc.
s. 193 Det i inledningen nämnda foliohäftet innehåller endast ett
blad av E. 0. NORDLINDERS »Bärgsjömål», i transkription och
renskrift av J. A. Lundell. Återstoden av denna samt Nordlinders originaluppteckningar återfunnos 1940 i Lundells efterlämnade samlingar.
s. 241, r. 19 uppifr., s. 249, r. 3 uppifr. och s. 250, r. 10 nedifr. står
K. A. FRYXELL, skall vara K. A. FRYHMAN (se personreg.). Då
han var född i Rudskoga i Visnums härad, finnes intet tvivel
om att texterna verkligen äro därifrån.
s. 243, r. 8 uppifr., står »Fryksdalsmål från Gräsmark eller Lysvik»,
Den senare ortsuppgiften utgår, enär textens språkformer
stämma med Gräsmark men ej med Lysvik.
s. 256 De som nr 158-161 återgivna texterna äro med säkerhet från
Väse härad, ej från Karlstads. Förf. till dem har nämligen
efter tryckningen identifierats med sederm. kyrkoherden i
Visnum J. OLSSON VESTRIN, f. 1850 i Väse s:n (se personreg.).
s. 260 Stycket nr 162 är avtryckt av T. SVARTENGREN i »N6 hört» 1,
Sthlm 1887, s. 27--28 i betydligt förändrad form. Styckets
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västliga språkformer i vårt avtryck ha där utbytts mot östligare, således je mot ja »jag», no mot nu, sammar mot sammer »sommar» o.s.v. Den trollkunniga kvinnan kallas i Svartengrens tryck för »Kattrina i Gere».
s. 262 f. Texten nr 163 är med vissa smärre textändringar tryckt av
Svartengren i »Nå hört» 1, s. 8-10. De viktigaste av dessa
äro att sätte s. 263, r. 4 uppifr. ersatts med sätt och att s/u,
s. 263, r. 16 uppifr. ersatts med schlug. Några oriktiga ordformer ha dessutom införts vid normaliseringen. Svartengrens
tryck har sål. lärda, dötra i st.f. lorda, dotra i vår text samt
genomgående öpp för opp m.m. I den första meningen s. 262
har S. Gu'afta! vilket också är handskriftens form, vilken
fellästs som alter.
s. 307 Uppgiften om att inga landsmålstexter på Närkesmål från
landsmålsföreningarnas tid skulle föreligga bevarade är felaktig och beror på att en förändring av den gamla numreringen
av denna landsmålssamling vidtagits, vilket icke observerades
vid genomgången av materialet 1938. A. G. NYBLINS »Ett prof
på folkspråket från vestra delen af Nerikes slättbygd» ingår
i acc. nr 89: 24 i ULMA, där även en »Soldathistoria» av honom förekommer. Samma band innehåller dessutom »Tre
folklifsskildringar på Närkesmål» av E. W. MÖLLER (uppt.
1882 utan ortsuppgift) och »Historier från Kumla i Närke»
av J. WIRÉN, samtliga rätt obetydliga i fråga om form och
innehåll.
s. 402 Stycket 236 a härstammar, vad innehållet beträffar, från
Ryssby i Sunnerbo hd. Språket är, som redan s. 393 påpekats,
ett slags blandspråk.
s. 446 Texten från Gårdby anges hos 0. SVAHN, Svenskt Skämtlynne
6, s. 17, härstamma från Ölands och östra Smålands landsmålsförening i Lund.

Innehållsförteckning.
Sid,

Efterskrift
Sakregister

9

Sagor (ordnade efter Aarnenummer) s. 9
Sägner, legender, anekdoter m.m. s. 10
Folklivsskildringar o.d. s. 15
Vers, ramsor, ordspråk och ordstäv s. 15
Folksed och folktro s. 15
Alfabetiskt personregister

19

Tillägg och rättelser
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Detta häfte är tryckt med särskilt understöd av
Längmanska kulturfonden.

Föregående delar av detta arbete (Sv. Landsm.
Bd III. 2) ha ingått i häftena [8] (1881. E), 158
(1923. 2), 221 (1937. 2), 239 (1942. 3-4), 240
(1943-44. 6-7) och 245 (1945. 1).
Härmed är tredje bandet, som även omfattar
J. A. Lundell, Om dialektstudier, Bd III. 1, häfte
[6], 1881 C, avslutat och kan bindas.

