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Förord

När jag 1954 lämnade de akademiska studierna, skedde det med en
förhoppning att sedermera få återvända till de forskningar, som lågo
bakom min licentiatavhandling om P. A. Säves sagesmän. När detta nu
förverkligats, är det två personer som jag i första hand har att tacka.
Under hela den tid jag ägnat mig åt folkloristiska studier, har professor Dag Strömbäck varit min lärare och handledare. Med sin
fängslande undervisning väckte han ett varaktigt intresse för ämnet.
Den omsorg han haft om min praktiska utbildning, i det att han vid
upprepade tillfällen förordnat mig som amanuens och som upptecknare ute i fältet, har varit av avgörande betydelse för min inriktning
på traditionsbärarna. Under värdefull handledning i metodfrågor har
professor Strömbäck följt mitt avhandlingsarbete, och en sakkunnig
granskning har han ägnat såväl manuskript som korrektur. Jag är för
allt detta professor Strömbäck djupt tacksam.
För stöd och hjälp på mångfaldigt sätt tackar jag varmt förste arkivarien, filosofie doktor Herbert Gustavson. Sin ingående kännedom
om Sävematerialet och om gotländsk språk- och kulturhistoria i övrigt,
sin beläsenhet och kringsyn har han med stor generositet ställt till
förfogande.
Vid tiden för mina kandidat- och licentiatstudier hade jag förmånen
att få räkna också professor Åke Campbell som min lärare. Det är med
innerlig tacksamhet jag nu i detta sammanhang erinrar om hans rika
lärar- och forskargärning.
Under de två perioder, under vilka mitt arbete med P. A. Säves
sagesmän ägt rum, ha befattningshavare vid en rad institutioner givit
mig värdefull hjälp i olika avseenden, och jag framför till alla berörda
mitt varma tack:
Tjänstemän och medarbetare vid Landsmåls- och Folkminnesarkivet i
Uppsala med särskilt nämnande av förste arkivarierna Manne Eriksson
och Richard Broberg, Nils Tiberg och Stig Björklund samt arkivarie
Asa Nyman, fru Dagmar Holmkvist och fröken Anna Lisa Borg, befattningshavare vid Uppsala Universitetsbibliotek och vid Landsarkivet i
Visby med särskilt tack till landsarkivarierna Arnold Sandberg och

10
Gunnar Fritzell samt arkivtjänstemännen David Gadd och Ture
Carlsson, chefer och tjänstemän vid Gotlands Fornsal samt vid Lantmäterikontoret i Visby. Jag vill i detta sammanhang också tacka de
gotländska präster, som tjänstvilligt lämnat uppgifter ur de olika
socknarnas kyrkoarkiv.
Jag tackar oekså varmt Mrs Maura Carney, Professor James Carney
och Lektor James Stewart för värdefull hjälp med det irländska materialet, den sistnämnde också för översättningen av den engelska sammanfattningen, tullkontrollören Erik Snöbohm för generöst upplåtande
av sin Gotlandica-samling, fil. mag. Östen Andersson för tidsödande
korrekturläsning och ett aldrig svikande bistånd i övrigt, fil. kand.
Göte Edström för utredigeringen av personregistret och litteraturförteckningen, fru Gun Björklund för iordningställande av kartorna,
fil. lic. Bo Almqvist för värdefulla påpekanden rörande det isländska
materialet, fil. lie. Bengt R. Jonsson, fil. lie. Ulf Peder Olrog, fil. mag.
Inga-Lena Rydén och lektor Detlof Berg för givande diskussioner samt
lärarkandidaterna Ulf Westerlund och Ove Olsson för kollationering av
registren.
För stort tålamod och väl utfört arbete tackar jag Almqvist &
Wiksells Boktryckeri Aktiebolag, särskilt faktor Anders Eriksson.
Ur Maria Rosmans fond för gotländsk släktforskning erhöll jag 1954
ett anslag för licentiatavhandlingens färdigställande och ur Anslaget
till ograduerade forskares vetenskapliga verksamhet har jag erhållit
bidrag till bl. a. ett par resor till Gotland. För båda anslagen frambär
jag mitt tack.
Jag vill till sist innerligt tacka mina närmaste. Det stöd min för
länge sedan avlidne fader och min nu åttioettåriga moder skänkt mig
genom åren, kan ej mätas. Utan min hustrus outtröttliga bistånd hade
min avhandling ej kunnat fullbordas.
Uppsala i april.
Ragnar B jersby

KAPITEL I

Folkminnesforskningen och traditionsbärarna
— en inledande orientering

För de grenar av forskningen, som ta sikte på folkkulturen och söka
utreda dennas skilda problem, var det länge själva kulturelementen,
kulturformerna, som utgjorde det huvudsakliga objektet. Syftet var
också i detta tidigare skede att vinna kunskap om människorna bakom
de olika kulturföreteelserna,' men man beaktade inte i nämnvärd grad,
att studiet skulle bli mera givande, om man gjorde också människorna
själva till föremål för undersökning, dvs, människorna som skapare,
bärare, omgestaltare och fortplantare av sitt kulturlivs olika former.
Forskningen var sålunda nästan uteslutande inriktad på att systematiskt undersöka, beskriva och jämföra själva kulturföreteelserna, vare
sig dessa nu tillhörde folkdiktningens, folktrons eller den materiella
folkkulturens område. Man strävade — såsom like Campbell säger i
en artikel i Folkminnen och Folktankar 1939 — efter att få fram »en
klar, statisk bild» av kulturformerna, med andra ord att så detaljerat
som möjligt i ord och bild beskriva de olika företeelserna — en kvarntyp eller en sånglek, för att anföra Campbells exempel. »Vilken roll
kvarnen, respektive sångleken spelat i folklivet, hur de där fungerat»,
har man däremot blott helt tillfälligtvis studerat, tillfogar Campbe11.2
Efter här antydda linjer bedrevs folkkulturforskningen med något
undantag ännu vid sekelskiftet. Under loppet av innevarande århundrade har emellertid en förskjutning av dess inriktning kunnat konstateras. Inom såväl folkminnesforskningen som etnologien har man näm1 Jfr S. Svensson, Vad är nordisk etnologi/ (Rig 1939), s. 167 f.: »Vad är
etnologi/ Svar: studiet av människan. Men detta är ä andra sidan en sanning, som
långt ifrån är tänkt första gängen nu utan är lika gammal som den etnologiska
forskningen själv. Antingen studiet har gällt gårdstyper, fordon, klädedräkt eller
annat har väl en forskare mera sällan varit så anspråkslös eller haft så trånga
perspektiv, att han menat att typologien och utbredningskartorna varit det slutliga
målet.»
2 Å. Campbell, Om mäl och medel för den folkloristisk-etnologiska undersökningen av den svenska folkkulturen (Folkminnen och Folktankar 1939), s. 97.
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ligen börjat ägna människorna bakom kulturföreteelserna en betydande
uppmärksamhet. Studiet av de folkliga traditionerna har blivit förknippat med ett studium av traditionernas bärare.
Se vi först på den etnologiska grenen av folklivsforskningen, äro numera inom denna den funktionalistiska skolans grundsatser starkt dominerande, sådana de utformats främst av den polsk-amerikanske
etnologen Bronislaw Malinowski. En ingående, detaljerad sakkännedom
anse också denna skolas anhängare som oumbärlig, men de finna det
dessutom nödvändigt att studera de olika företeelsernas funktioner i
folklivet. »Malinowskis mål var at fOre folkelivsforskningen bort fra
det rene musteumsarbejde, som den begyndte med. I stedet gjorde han
det tul dens hovedopgave at skildre folkelivet i dets levende funktioner
og dets forhold tul omgivelserne», såsom Inger M. Boberg uttrycker
saken.3 Forskaren måste med andra ord inför varje kulturföreteelse,
vare sig den tjänar nyttan såsom kvarnen eller förströelsen såsom
sångleken, sträva efter att sätta in den i dess naturliga, levande sammanhang och att allsidigt utreda den roll, som den spelat i människornas liv.4
Självklart medföra sådana målsättningar, att människan i helt annan grad än förut ställes i blickpunkten. Medan hon tidigare närmast
utgjorde motiveringen för folklivsforskarens strävanden, blir hon nu
indragen i själva de sammanhang, som ställas under utredning. Jämsides med de kulturelement, som äro betingade av henne, måste hon nu
själv i egenskap av dessa kulturformers skapare, bärare etc. bli föremål för undersökning. Det är emellertid att tillägga, att det studium
av kulturbärarna, som sålunda börjat bedrivas, för den etnologiska
forskningens del närmast kan karakteriseras som miljöstudium. I principdiskussionerna når man visserligen stundom fram också till den enskilda människan och hennes insatser,° men i de direkta forskningsuppgifterna har man i stort sett stannat vid ett studium av större eller
mindre sociala enheter. Att så varit fallet, beror givetvis på att materiella kulturtraditioner snart nog bli mer eller mindre allmänt omfattade inom bestämda områden eller av särskilda grupper, så snart
tillblivelseprocessen eller traditionsöverföringen väl är ett faktum.°
Inger M. Boberg, Folkemindeforskningens historie, s. 2.
Å. Campbell, a. a., s. 97.
5 Jfr S. Erixon, Svenskt folkliv, s. 264 ff. Se även S. Svensson, Bygd och yttervärld, s. 96 och passim.
6 För att ta ett exempel ur Sävematerialet få vi där veta, att bonden Hans
Jacobsson, Oekes i öja (född 20.3.1747 och död 9.10.1833) var »den förste bonden i
3

4
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Annorlunda ligger det till på den andliga folkkulturens område.
Bärare av exempelvis visor eller sagor ha nu en gång för alla inte stått
att finna i varje hus. Det är därför fullt naturligt, att de folkminnesforskare som kommit att uppmärksamma traditionsbärarna i långt
större utsträckning än etnologerna förts fram till ett studium av de
enskilda individernas betydelse för traditionernas liv. Likaså ligger det
i sakens natur, att det är särskilt inom sago- och visforskningen, som
ett intresse för traditionsbärarna framvuxit, eftersom just sagan och
visan — jämte folkmusiken — äro de traditionsgrenar, som ställa de
största kraven på sina bärare ifråga om minnesgodhet och berättartalang, sångröst och musiköra.7
Då vi nu i det följande skola dröja något vid den uppmärksamhet,
som ägnats traditionsbärarna inom europeisk folkminnesforskning,8
skall det allra först framhållas, att hithörande frågor för närvarande
omfattas med ett utomordentligt stort intresse särskilt på kontinenten.
I en rad sago- och sägenutgåvor framträda sagesmännen med mer eller
mindre markanta profiler. I »Fabula, Zeitschrift ffir Erzählforschung»,
som under utgivning av Kurt Ranke utkom med sin första årgång år
1958, möter man ett starkt uttalat intresse för frågan, hur traditionerna påverkas av den enskilde sagesmannen och hans miljö. Inte
minst upplysande vad gäller intresset för dessa problem äro de omfattande recensionsavsnitten i Fabula. När exempelvis Jan de Vries
anmäler R. Tauschers »Volksmärchen aus dem Jeyporeland» (Berlin
1959), så uttalar han sin tillfredsställelse med att »Eine kurze, aber
inhaltsreiche Einleitung orientiert iiber die Geschichte des Jeyporeland
und iiber die sozialen und kulturellen Verhältnisse» och att »Von jeder
Nummer wird der Gevährsmann angegeben». Trots det kan han emellertid inte återhålla en lätt anmärkning: »es ist vielleicht zu bedauern,
dass wir nur die Namen erfahren und nichts iiber die Lebensverhältöja, som hade en järnaxelvagn, hvilken grannarna betraktade såsom ett underverk»
(UUB R 623: 4, nr 538). Ehuru meddelandet ej säger något därom, kunna vi utgå
ifrån att järnaxelvagnar snart nog funnos på åtskilliga gårdar i bygden.
7 Jfr C. W. von Sydow, Om traditionsspridning (Scandia 1932), s. 328.
8 Det skall understrykas, att det följande avsnittet blott vill spegla det intresse,
som traditionsbärarna rönt i ett antal länder, och att det framlägges utan några
anspråk på fullständighet. Det må också påpekas, att översikten vad gäller materialet intill är 1954 med undantag av några få kompletteringar ingick i min licentiatavhandling, som framlades våren 1954. Senare har folkminnesforskarnas engagemang i ämnet behandlats av bland andra Linda Dkh (Mäichen, Erzähler und
Erzählgemeinschaft, Berlin 1962, s. 47 ff.) och Anna Birgitta Rooth (Märchen und
Sage. 1 Schwedisehe Volkskunde, Sthlm 1961, s. 460 ff.).
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nisse oder die Umstände, unter denen der Text mitgeteilt wurde.»9
Även utanför här berörda utgåvor och verk har den principiella diskussionen i ämnet intensifierats under de senaste åren. Särskilt är då
att nämna Linda Dkhs synnerligen omfattande arbete »Märchen, Erzähler und Erzählgemeinschaft» (Berlin 1962),1 men man kan också
peka på den intensiva debatt, som förts i de skandinaviska länderna
under 1950- och 1960-talet, närmast då vid en rad konferenser, som
hållits under dessa år.2
Det skall också framhållas, att en avsevärd aktivitet på detta forskningsområde utvecklats även utanför Europas gränser. Man kan nämna
det arbete, som bedrives under ledning av The Israel Folktale Archive.
På några få år — arkivet grundades 1955 — har man här fått till stånd
en omfattande materialsamling-3 och också hunnit bearbeta en del av
stoffet. Det är betecknande, att en av de tidigare publikationerna därifrån, »Jef et Schwili erzählt», grundar sig på en enda sagesmans repertoar och att utgivaren i en inledande avdelning ger en ingående
skildring av sagesmannen och hans släkt.4 Med tanke på den starka
ställning, som de psykologiska och sociologiska vetenskapsgrenarna ha i
Fabula III (1959), e. 198.
förelåg på ungerska redan 1955: Nåpmese ås tårsadalom, Budapest
1955. Enligt förordet till den tyska upplagan är denna emellertid kompletterad
med senare rön.
2 Särskilt må här nämnas >XI nordiske folkelivs- och folkemindeforskermOde» i
Odense 1952, »Nordisk Seminar i Folkedigtning I» i Alborg 1961, »Seminar i
Valdres 2.-9. august 1962» och »Nordisk Seminar i Folkedigtning II» i Oslo 1963.
3 Se Dov Noy, The First Thousand Folktales in the Israel Folktale Arehives
(Fabula, IV, 1961), s. 99 ff. Jfr Dov Noy (Herausg.), Jefet Sehwili erzählt
(Berlin 1963), s. V.
Ett par rader i den nämnda artikeln i Fabula (s. 109 f.) förtjänar särskild uppmärksamhet: »The State of Israel is an ideal land for the collecting of tales
originating from many diverse parts of the world. Geographie and ethnic groups,
rooted in lands thousand of miles away from each other, live in Israel in neighbourly villages. — — — Let us hope that Israel folklorists, as weil as international
folktale seholars, will take advantage of these inexhaustive possibilities, before the
aceulturation processes put an end or effect a ehange in the original ethnie 'ego'
of both the story-telling group and the story-telling individual.»
4 Dov Noy (Herausg.), Jefet Sehwili erzählt (Berlin 1963), s. 3-21. Vi få här
höra om Jefet Sehwilis ursprungsmiljö i Jemen och om hans traditionskunniga anförvanter. Via fadern har han fått sitt traditionsstoff frän farfars bror. Vidare
behandlas Jefet Schwilis egen levnadshistoria (han är född så sent som 1918),
hans livssyn och hans berättarkonst. — Se även Elisheva Sehoenfeld, Jfidischorientalische Märchenerzähler in Israel (Fabula, Supplement-Serie Reihe B, Nr. 2),
s. 385 ff.
9
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Amerika, är det inte förvånande att också flera amerikanska folkminnesforskare visat intresse för traditionsbärarna.5 Det kan vara tillräckligt att erinra om Richard M. Dorsons verksamhet på detta område
under 1950-talet, manifesterad i bl. a. ett par utgåvor av »Negro tales»
och en undersökning rörande en grekisk-amerikansk familjs traditionsrepertoar.6
Tidigare än i något annat land vaknade i Ryssland intresset för traditionsbärarna, och därmed är således utgångspunkten för vår översikt
given. Att i fortsättningen följa en kronologisk linje synes mindre
lämpligt, och vi skola därför i stället från Ryssland gå fram över kontinenten i västlig riktning för att slutligen via Irland, Skottland och
Island komma till de skandinaviska länderna och sist då Sverige.
I Ryssland hade folkloristiska forskare på ett mycket tidigt stadium
kommit till insikt om de enskilda traditionsbärarnas betydelse för folktraditionernas liv. Man får här i själva verket gå tillbaka ända till
1860-talet, då P. Rybnikow vid sina insamlingar och forskningar rörande bylina-traditionerna — den ryska folkpoesiens episka hjältedikter
— riktade uppmärksamheten på hur olika ett och samma stoff behandlades av skilda sångare. Ett tiotal år senare tog A. Hilferding upp
Rybnikows tankegångar och utvecklade dem vidare, och från och med
hans insatser på 1870-talet stod sedan den ryska folklivsforskningen
länge i särklass, såsom M. Asadowskij framhåller i en uppsats 1926:
»Im Unterschied von den westeuropäischen Untersuchungen ist filr die
russische Schule der Folkloristen hauptsächlich das Interesse und die
Aufmerksamkeit charakteristisch, die sie der Persönlichkeit des Sängers
5 Jfr Linda Dågh, Märehen, Erzähler und Erzählgomeinschaft, s. 57 och Anna
Birgitta Rooth, Scholarly Tradition in Folktale Research (Fabula I, 1958), s. 199.
8 I »Negro folktales in Michigan. Collected and edited by Richard M. Dorson»
(1956) möta vi ett sjuttiotal berättare och deras traditioner. Alla sagesmännen
äro redovisade med biografiska data, och ett flertal av dem äro mera utförligt
karakteriserade i bokens första kapitel, »The communities and the storytellers».
I andra kapitlet har utgivaren tecknat »The art of Negro storytelling». — Två år
senare utkom Richard M. Dorson med »Negro Tales from Fine Bluff, Arkansas,
and Calvin, Michigan». Här möta vi bland andra den gamle, ofärdige Tobe Courtney,
som »had a good deal stored in his head» och hans ännu mera traditionskunnige
son John Courtney (s. 7 ff.), men framför allt blir den förnämlige traditionsbäraren James Douglas Suggs (född 1887 och död 1955) föremål för en ingående
skildring (s. 139 ff.). — Samma år (1958) publicerade Richard M. Dorson »Tales
on a Greek-American Family on Tape» (Fabula, I, s. 114-143). — Se också Richard
M. Dorson, The folktale repertoires of two Maine lobstermen (Fabula, SupplementSerie Reihe B, Nr. 2), s. 74 ff.
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oder Erzählers entgegenbringt.»7 Hilferding hade kommit till slutsatsen, »dass eine jede Byline das Erbe der Väter, den persönlichen
Beitrag des Rhapsoden und das Gepräge der Gegend enthält» och att
därvid »das persönliche, von jedem Rhapsoden hineingetragene Grundelement» spelade den viktigaste rollen.8 Helt i överensstämmelse med
denna övertygelse ordnade han bylina-sångerna efter sagesmännen och
inte i sakgrupper, när han lät utgiva sina samlingar. »Nur einem
solchen System folgend, behauptete der Sammler, könne man sich leicht
die wichtige Frage des Zusammenwirkens der persönlichen dichterischen
Tätigkeit und der alten traditionellen tberlieferung in der Byline klar
machen.»9 Det är bara att tillägga, att dessa Hilferdings tankar om
de enskilda traditionsbärarnas betydelse, »das Prinzip der Individualität», och hans åsikter rörande samlingarnas ordnande blivit normerande för rysk folkloristisk forskning även beträffande andra folkminnen än bylinapoesien. I all synnerhet har den ryska sagoforskningen bedrivits efter dessa linjer.1
Inte helt utan samband med den ryska intresseinriktningen torde det
vara, att man också på baltiskt område ägnat traditionsbäringens problem stor uppmärksamhet. I Estland blev detta intresse särskilt levande
mot slutet av 1920-talet, enligt vad Oskar Loorits meddelar i en uppsats i Svenska Landsmål 1952. Ett särskilt arkiv för estniska folkminnen hade då inrättats, och insamlingsverksamheten, som redan tidigare
bedrivits med stor energi, kunde ytterligare intensifieras. Man började
— för att citera Loorits — samla »mera detaljerade uppgifter om de
gamla folkvisorna liksom överhuvudtaget om folktraditionens bärare,
deras personliga förhållanden, livshistoria samt deras funktioner och
uppgifter i den ursprungliga miljön. — — — Man har upprepade
gånger upptecknat olika sångares och berättares repertoar och kontrollerat den, markerat olikheterna med märken och med olikfärgat
bläck, utrett de individuella och tillfälliga elementens roll osv.».2 I den
särskilda bulletin, som arkivet sedan 1936 utgivit för sina medarbetares
M. Asadowskij, Eine Sibirisehe Märchenerzählerin (FFC nr 68), s. 5.
Ibid., s. 6.
M. Asadowskij, a. a., s. 7 f.
1 Ibid., s. 8 f. — Se vidare Linda D4h, a. a., s. 58 f. — Förmodligen är det
också — såsom Inger M. Boberg framhållit — mot bakgrunden av detta östeuropeiska intresse för traditionsbärarna, som vi böra se Malinowskis och den från
honom utgående funktionalismens starka framhållande av miljöns betydelse för
traditionernas liv. Se Inger M. Boberg, a. a., s. 46.
2 0. Loorits, Insamlingen och ordnandet av Estlands folkminnen (Svenska Landsmål 1952), s. 95.
7
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räkning, gav man, framhåller Loorits vidare, »upplysningar om begreppet 'folkminnen', om traditionens livsvillkor, lagar, funktioner och
miljö», och där lämnades bl. a. också meddelanden om de bästa samlarna, sångarna och berättarna.3 Även i tryckta samlingar och studier
har man på baltiskt område i ett flertal fall givit plats åt traditionsbärarna. I sin bok »Volkslieder der Liven» ger sålunda Oskar Loorits i
ett särskilt kapitel dels en utförlig behandling av de viktigaste sagesmännens personliga förhållanden, dels en sammanställning av de olika
meddelarnas visrepertoar.4 En annan undersökning med tyngdpunkten
lagd just på traditionsbäringen finna vi i Richard Viidalepps artikel
»Von einem Grossen Estnischen Erzähler und seinem Repertoir», intressant inte minst av den anledningen, att vi här möta konkreta
exempel på traditioners överförande från ett folk till ett annat — i
detta fall från ryssar till ester. Författarens avslutningsord, som ge
hans syn på värdet av att ta hänsyn till traditionsbärarna, förtjäna att
citeras:
Ich habe damit zeigen wollen, dass beim Sammeln von Volkserzählungen
den begabten Erzählern gerechterweise mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte, indem ihre Erzeugnisse nach Möglichkeit als einheitliches Ganzes zu
Papier gebracht werden. Mehr als bisher sollten die Erzähler auch nach ihrer
eigenen Herkunft und der ihrer Erzählungen ausgefragt werden; solche Ångaben wiirden dazu fiihren, dass die Texte den Forschern mehr sagen. Der gesamte Stoff der grossen Erzähler aber, regelrecht aufgesehrieben, w ärde ein
wertvolles Material f är die Beurteilung der Verbreitung der Volkserzählungen,
ihres Stils, ihrer Komposition, usw., ausgehend von den einzelnen Erzählern,
ergeben.5
När det ovan framhölls, att en rad folkminnesforskare på kontinenten
under senare år visat ett markant intresse för traditionsbärarna, så
gäller det de ungerska folkloristerna men i lika hög grad de tyska. En
av de forskare, som i Tyskland företräda denna linje, är Gottfried
Henssen, och det skall genast konstateras, att det för hans del rör sig
om ett trettioårigt engagemang. Som den egentlige banbrytaren framstår emellertid Friedrich Ranke, vilken redan under första världskriget sökte föra den tyska folkminnesforskningen in på nya vägar,
och till honom hänvisar Henssen, när han år 1937 tecknade de nya
riktlinjerna mot bakgrunden av folkminnesforskningens tidigare hållning:
Ibid., s. 93 f.
0. Loorits, Volkslieder der Liven, s. 619 ff.
R. Viidalepp, Von einem Grossen Estnischen Erzähler und seinem Repertoir
(Acta Ethnologica 1937), s. 173.
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Fast bis in die Gegenwart hinein ist die Art, wie sie [dvs. bröderna Grimm]
das volkstfirnliche Erzählgut sammelten und werteten, Muster und Vorbild
geblieben. tberprilf en wir die aus den einzelnen Landschaften vorliegenden
späteren Sammlungen, so finden wir hej den måsten eine Beschränkung auf
die Stoffe wunderbaren Inhaltes. Nirgendwo wird der Versuch gemacht, das
vorhandene Erzählgut einer Gegend möglichst gleichmässig zu erfassen; gegenwartsnahe Erzählungen wie Schnurren und Anekdoten werden vernachlässigt
oder als belanglos empfunden und ganz ausser acht gelassen. Nur gelegentlich
wird etwas iiber den Erzähler und das Leben der Erzählung ausgesagt. In
ganz seltenen Fällen erhalten wir Proben der urspriinglichen Erzählweise des
Volkes. — — — Friedrich Ranke hat den Verdienst, eine grundsätzliche Wendung in der Erzählforschung hervorgeruf en zu haben. Nachdem er zunächst
in seinen Abhandlungen 'Sage und Erlebnis' (1914) wie dem 'lluckup' (1916)
auf die nahe, of t geradezu untrennbare Verbindung zwischen der tberlieferung
und ihrem Träger hingewiesen hatte, stellte er später widerholt die Forderung
nach einer biologischen Betrachtungsweise auf: die genaue Wiedergabe des
Inhaltes der Erzählungen sej nicht ausreichend; der Sammler miisse dariiber
hinaus die Erzähler und ihre Stellung zu den Geschichten beriicksichtigen sowie
die näheren Umstände festhalten, unter denen das Erzählen zustande käme.
Och Henssen tillägger:
Erst durch diese neue Blickschau, die zu dem Träger der tberlieferung als
ihrem Bewahrer und Gestalter hinfiihrte, wurde eine wahrhaft volkskundliche
Methodik der Erzählforschung angebahnt. Sammlungen und Untersuchungen
aus den letzten Jahren, die im Sinne Rankes das Erzählgut verschiedener
Landschaften bringen, zeigen in ihren Ergebnissen, wie fruchtbar sich die Anregungen auswirkten.6
Ett antal av dessa »Sammlungen und Untersuchungen» lämnar Henssen närmare upplysningar om i den citerade artikeln, och bl. a. hade
han själv utkommit med en rad arbeten, som vittna om att han redan
vid den här tiden i sin praktiska forskargärning sökt förverkliga de
nya idUrna.7 Dröja vi för ett ögonblick blott vid ett av dessa arbeten
— Volk erzählt. Miinsterländische Sagen, Märchen und Schwänke —
så rymmer det sålunda berättande traditioner av olika arter från ett
begränsat område av ungefär Gotlands storlek. Av inledningens framgår, att det var under åren 1927-1932, som Henssen gjorde sina uppG. Henssen, Stand und Aufgaben der deutschen Erzählforschung (Festsehrift
Richard Wossidlo, 1939), s. 133 f. Uppsatsen förelåg i korrekturupplaga 1937 (Folk,
Jahrg. I, s. 254f.).
7 Särskilt må nämnas: Volksmärehen aus Rheinland und Westfalen (1932),
Rheinisehe Volksiiberlieferung in Sage, Märchen und Schwank (1934), Volk erzählt.
Miinsterländisehe Sagen, Märchen und Sehwänke (1935) och Volkstilmliehe Erzählkunst (1936).
8 G. Henssen (Herausg.), Volk erzählt. Miinsterländisehe Sagen, Märehen und
Sehwänke, s. 1-40.
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teckningar i detta område, och att det sålunda insamlade materialet
— det rör sig om dryga tusentalet »Geschichten» — går tillbaka på
inte mindre än 130 sagesmän. Noggranna uppgifter ger oss Henssen
om sagesmännens fördelning efter ålder (från under 10 till över 90 år)
och efter kön (100 män och 30 kvinnor) .9 Till meddelarnas sociala
fördelning ger han en kommentar, som är särskilt värd att uppmärksamma, eftersom andra forskare ofta gjort motsatta erfarenheter: »Im
Gegensatz zu den Erfahrungen Wissers in Holstein waren nicht nur
die Tagelöhner und kleinen Kötter vorzugsweise die Träger der tberlieferung ; von Grossbauern und Gutsbesitzern erhielt ich ebenso wertvolle Beiträge wie von den Erstgenannten.»1 Angående berättandets
funktion inom det undersökta området trycker Henssen särskilt på underhållningssyftet vid männens regelbundna sammankomster »nach der
Abendmahlzeit in der geräumigen Kiiche beim Herdfeuer», men också
andra »Erzählkreise» har han uppmärksammat: »Jagdgesellschaften,
Gesangvereinsabende, Stammtische in Dorfwirtsehaften, Mittagpausen
auf Fabrikhöf en und Werkanlagen» samt inte minst barnklungan, som
är samlad kring »Grossvater oder Grossmutter» eller kring någon gammal hantverkare.2 Henssen berör också den roll, som åhörarkretsen
spelade i berättarsituationen, och pekar då särskilt på att berättaren
— både vad gäller innehåll och form — i icke ringa utsträckning är
bunden av vad lyssnarna väntar sig att få höra.3 Att det hörde till
dessas uppgift att inte bara lyssna utan också att stimulera berättaren,
framhåller Henssen upprepade gånger, men man fäster sig vid de disciplinerade förhållanden, som voro rådande i dessa berättarkretsar. Det
hörde ej till god ton att på något vis falla berättaren i talet, men
»Lebhaft gestaltete sieh häufig die Erörterung im Anschluss an eine
Erzählung. Meist waren es allerhand Lobspräche».4
9 Ibid., s. 3. »Das starke Zurficktreten der Frau» har sin grund i en tidigare
livsform i Mönsterland, framhåller Henssen. »Die Männer pflegten sich fröher
ganz allgemein nach getaner Arbeit um das Herdfeuer in der Kiiche zu versammeln; die Frauen dagegen spannen in der anliegenden Kammer und sangen dabei
geistliche Lieder oder beteten den Rosenkranz» (s. 4).
1 Ibid., s. 3. Dock tillfogar Henssen: »Wenn auch die grösste Zahl meiner
Erzähler aus landwirtschaftlichen Kreisen stammt, so gehören die besten unter
ihnen fast ausschliesslich dem Handwerkerstande an. Neben besonderer geistiger
Regsamkeit spielt hier vor allem ihr Beruf mit, der sie viel mit anderen Menschen
in Verbindung bringt» (s. 4).
Ibid., s. 4 ff.
3 Ibid., s. 22.
Ibid., s. 7.
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Vad som nu anförts berör närmast de allmänna livsbetingelserna
för de muntliga traditionerna i Mänsterland, men Gottfried Henssen
har i sammanhanget ägnat stor uppmärksamhet också åt de enskilda
traditionsbärarna och deras framställningskonst. I en särskild förteckning ger han namnen och några korta data för samtliga sina sagesmän,5 och de förnämsta berättarna har han dessutom i inledningen
ägnat utförliga skildringar. Vi möta här olika typer av traditionsbärare med skilda intressen och växlande berättarstil: den, blinde Joseph Bilning, som hade »Vorliebe fiir Erzählungen religiösen Charakters wie Mr Sagen, in denen ein gerechtes Schicksal waltet», som fann
glädje i att infläta karakteristiska ord och träffande bilder i sin framställning och som »in behaglicher Breite malte — — — die Fortschritte der Handlung aus und versuchte, das Wesen der einzelnen
Personen aueh aus ihren Reden hervortreten zu lassen» ;6 arbetaren
Anton Schraeder, som efter några »Schnäpse — — — reihte gleich
zehn Schwänke aneinander» ;7 godsägaren Anton Pliete, som hade det
bästa minne och en fastlåst berättarstil: »was sich ihm einmal eingeprägt hat, bleibt unverräckbar stehen ; Geschichten, die ich nach Jahresfrist nochmals vernahm, wurden mit dem gleichen Wortlaut und in der
gleichen ruhig-bedächtigen Weise vorgetragen.»5
I slutordet till sin indelning, som är daterad »Wuppertal-Elberfeld,
1934», säger Henssen bl. a. följande: »Ich schliesse meine Ausfährungen
mit dem Wunsch, die vorliegende Sammlung möge recht bald weitere
gleicher Art hervorrufen. So seltsam es klingt : trotz unserer reichhaltigen Volksliteratur finden sich bis jetzt in ihr erst spärliche Ansätze zu einer biologischen Betraehtungsweise, wie sie hier versucht
wurde.»5 Redan följande år fann Henssen ett utomordentligt tillfälle
att själv fortsätta på den inslagna vägen. Under en uppteckningsresa i
nordvästra Tyskland år 1935 kom han i kontakt med den 85-årige
Egbert Gerrits, född i Diever i Holland men alltsedan pojkåren bosatt i Tyskland, nära holländska gränsen. Denne visade sig äga en
enastående skatt av sagor, sägner och visor och var därtill en utomordentlig föredragare av dessa. Genom skriftliga uppteckningar och
sedermera med hjälp av magnetofon och smalfilmskamera räddade
Henssen denne åldrige traditionsbärare, hans historia och hans reperIbid., s. 363 ff.
Ibid., s. 14 ff.
7 Ibid., s. 16 ff.
Ibid., s. 19 f.
Ibid., s. 39.
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toar åt eftervärlden. Själv hade Henssen fått ett önskematerial för en
studie över en enskild människas betydelse för de muntliga traditionernas spridning, utgestaltning och omvandling. Sina iakttagelser härvid jämte Gerrits hela traditionsrepertoar publicerade han sedan år
1951 som första bandet av »Schriften des Volkskunde-Arehivs Marburg».1
Vi skola här ej dröja närmare vid Gottiried Henssens studie över
Egbert Gerrits2 utan blott summera några av de iakttagelser, som
Henssen kunnat göra:
Gerrits hade ett utomordentligt gott minne, och flera av sina traditioner hade han bevarat från sina tidiga barnaår i Holland. Under
sitt omväxlande och rörliga liv hade han emellertid uppsugit traditioner på många skilda håll.
Trots att Gerrits repertoar till sina skilda delar var av olika ursprung, kom den så småningom att bilda en organisk helhet, som alltigenom bar berättarens personliga prägel. Han höll sin skildring verklighetsnära. I sagorna förekommande personnamn och ortnamn voro
vanligen av »heimisch» karaktär. Helst berättade han i dialogform,
varvid han fick tillfälle att spela upp sin utpräglat mimisk-dramatiska
talang. För sägner hade han ringa intresse.
Trots sitt livliga och engagerade framträdande var Gerrits djupt
medveten om att han hade ett värdefullt arvegods att förvalta. De
ändringar han företog, måste ur traditionens egen synpunkt karakteriseras som verkliga förbättringar.
På sin omgivning utövade Gerrits ett utomordentligt inflytande.
Medveten om sin begåvning blev han på ett naturligt sätt den självklara medelpunkten. Många av hans traditioner återberättades, och om
honom själv voro flera historier i omlopp i bygden.
Ar 1955 utkom Gottfried Henssen med »Sagen, Märehen und
Schwänke des Jillicher Landes» och två år senare följde »Mecklenburger erzählen». I båda fallen gäller det huvudsakligen utgåvor av
äldre forskares samlingar (Heinrich Hoffmanns, resp. Richard Wossidlos), och det är givet, att Henssen här mött större svårigheter i vad
gäller studiet av sagesmännen. Såväl Henrich Hoffmann (t omkr. 1919)
som Richard Wossidlo (1859-1939) ha lämnat sagesmannauppgifter,
' G. Henssen, tberlieferung und Persönliehkeit. Die Erzählungen und Lieder des
Egbert Gerrits.
2 Det må nämnas, att Henssens höga uppskattning av Egbert Gerrits i något fall
mött kritik. Se Linda Dågh, a. a., s. 82.
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den senare dock ej konsekvent och båda alltför ofta utan nödiga data.3
Genom studium av deras material och genom egna efterforskningar och
uppteckningar i de trakter, där de insamlat sitt stoff, har dock Henssen kunnat utvinna en del intressanta resultat. Sålunda kom han exempelvis i kontakt med en son — då 73 år gammal — till en av Hoffmanns förnämsta sagesmän och kunde då strax konstatera ett rätt
märkligt arvsförhållande:
Bemerkenswert ist der Wandel im Geschmack des Sohnes: Sagen fesselten
ihn nicht; eine einzige Zwergensage erzählte er nur deshalb, weil sie märchenhaft ausgesponnen war — —
Im ganzen hörte ich 24 längere Geschichten
von ihm; sie alle hatte er in seiner Kindheit von seinem Vater gehört. — — —
Ein Vergleich mit des Vaters Erzählungen zeigt die Abhängigkeit bis ins Einzelne, oft bis zur gleichen Wortwahl, obwohl er mm sehon viele Jahre ohne
ihn lebte.4
När Henssen tillägger: »dies genilgt, um festzustellen, welch grosse
Bedeutung eine gute Familieniiberlieferung fiir das Fortleben der
Stoff e hat»,5 så kan man givetvis med samma rätt säga, att vi här ha
ett utomordentligt exempel på vad den personliga intresseinriktningen
betyder för traditionsbäringen. Ett exempel på det sistnämnda möta vi
också i Henssens utgåva av Richard Wossidlos material. I det fallet
hade Henssen haft den goda turen att träffa på två släktingar till en
av Wossidlos berättare — en son och en svärson. Ur gemensam källa,
dvs. Wossidlos sagesman, meddelade de nu var för sig en och samma
sagotradition, och Henssen kommenterar: »es ist reizvoll zu sehen, wie
die unterschiedliche Gedächtniskraft und die besondere Vorliebe des
jeweiligen Erzählers sich her in verschiedenen Ausprägungen widerspiegeln.»6
Ännu en utgåva av Gottfried Henssen må här särskilt nämnas, nämligen hans »Ungardeutsche Volksilberlieferungen» (1959).7 Efter ett
dussin personer, som vid andra världskrigets slut varit tvungna att
återvända till sitt gamla »Mutterland», återger han här 131 traditioner,
omfattande berättande traditioner av skilda slag men också ett större
antal visor. Med några få undantag äro samtliga nummer upphämtade
3 G. Henssen (Herausg.), Sagen, Märchen und Schwänke des Jfilieher Landes,
s. 20 och Mecklenburger erzählen, s.
4 Sagen, Märchen und Schwänke, s. 21 f.
5 Ibid., s. 22.
Mecklenburger erzählen, s.
7 En sammanställning av Gottfried Henssens skrifter t. o. m. 1955 återfinnes i
hans »Sagen, Märchen und Schwänke des Jfilieher Landes», s. 328. En förteckning,
som sträcker sig fram till 1962 ger C. H. Tillhagen i »Gottfried Henssen som
sagoforskare» (Seminar i Valdres 2.-9. august 1962, steneilerad upplaga), s. 44.
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via bandspelare, och liksom i Gerritsutgåvan finner man här foton av
sagesmän i mimiskt-dramatiska poser. I sin inledning dröjer Henssen i
all korthet vid den ungersk-tyska folkgruppens öden och övergår sedan
till att mer eller mindre utförligt skildra sina sagesmän. Det kan för vår
del vara tillräckligt att påpeka, att denna sagesmannagrupp rymmer en
traditionsbärare av nästan samma format som Egbert Gerrits, nämligen
järnverksarbetaren Anton Krukenfelner.8
Att vi i denna översikt ganska utförligt dröjt vid Gottfried Henssens arbeten, är motiverat av att Henssen så konsekvent följt miljöoch traditionsbärarlinjen i sin forskning men också av att han redan i
sina arbeten under 1930-talet både principiellt3 och praktiskt demonstrerade huvuddragen av det forskningsschema, som också andra på
området intresserade forskare äro mer eller mindre bundna till. Någon
fullkomlig särling bland 1930- och 40-talets folkminnesforskare på kontinenten var han emellertid inte. Friedrich Ranke är redan nämnd, och
vidare kan i detta sammanhang erinras om en rad forskare, tillhörande
den s. k. Schwieteringskolan,1 vilka visserligen i första hand kommo
med sociologiska synpunkter i sina undersökningar men som i många
fall dock också nådde fram till de enskilda traditionsbärarnas betydelse.
Särskilt vill man här nämna Otto Brinkmanns »Das Erzählen in einer
Dorfgemeinschaft» (1933), i vilken han redovisar iakttagelser från sin
egen hemby. Så vitt man kan se, rör det sig här om en mycket sluten
bygd, och utifrån kommande traditionsbärare synas ej i förstone ha
blivit accepterade.2 Under 1930-talet var det också som Angelica Merkelbach-Pinck företog sina givande uppteckningsfärder i Lothringen.
I en rad utgåvor har hon publicerat det insamlade materialet,3 och stor
omsorg har hon nedlagt på att redovisa sina sagesmän — alltid med
G. Henssen (Herausg.), Ungardeutsehe Volksilberlieferungen, s. 5 ff.
Se här särskilt hans redan citerade uppsats »Stand und Aufgaben der deutschen Erzählforschung». Henssen betonar bl. a., att den muntliga traditionens funktion i folkets liv blott kan klarläggas, om samlarna och forskarna rikta sin uppmärksamhet på samtliga traditionsarter. Han gör sig också till talesman för »Eine
gleichmässige Durehfährung der Sanamelarbeit im gesamtdeutsehen Spraehgebiet»
och för »Wiedergabe der Sammelergebnisse in Form monographiseher Darstellungen
einzelner Landschaftsräume, Erzählgemeinsehaften und Erzähler». A. a., s. 136.
1 En översikt över denna skolas metoder och resultat ges i V. Wille, Julius
Sehwietering og hans skole (Seminar i Valdres 2.-9. august 1962, stencilerad upplaga), s. 23 ff. Att Gottfried Henssens insatser få ses mot bakgrunden av bl. a.
Sehwieteringskolans idéer, har C.-H. Tillhagen framhållit i a. a., s. 43.
0. Brinkmann, Das Erzählen in einer Dorfgemeinsehaft, s. 10 och passim.
2
Här må särskilt nämnas: Lothringer erzählen, 1-2, 1936, Lothringer Volks3
märchen, 1940, Aus der Lothringer Meistube, 1-2, 1943 och Lothringer Volksmärehen, 1961.
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mer eller mindre fylliga data och stundom med längre karakteristiker.4Särskilt fäster man sig också vid hennes starka betonande av vinterhalvåret som de muntliga traditionernas blomstringstid:
Die fiir das Märchenerzählen fördernde Stimmung erwuchs am zuverlässigsten aus dem Boden der Meistube. In ihr fanden sich nach Einbringung der
Ernte, an den langen Spätherbst- und Winterabenden herkömmlieherweise die
Meileute zusammen, die im alten Niedgau Meiengänger, in Settingen bei Saargemiind die Mei genannt werden. Sie vertrieben sich bei gemeinsamer Arbeit
die Zeit dureh Erzählung, Gesang, Pfänderspiel und allerlei Neekereien unter
den Jungen. — — — Die Meistube war der Mittelpunkt iiberlieferten Brauehtums. Je nach der Gegend und vorwiegenden Beschäftigung ihrer Bewohner
trug sie verschiedene Namen. Sie heiss friiher die Spinnstube; im Saarburger
Lande heisst sie noch heute die Kunkelstube. Seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts wurde die Spinnstube zur Fleehtstube, als die Hutfabrik von Saarunion-Boekenheim ungefähr 15 000 Heimarbeitern im Flechten von Panamahiiten Besehäftigung und Verdienst brachte. Der Begriff Meistube aber blieb
immer der gleiche, wie er in dem mittelhoehdeutsehen Worte meigen gedeutet
wird: 'sich wie im Mai gebaren, sich belustigen, froh sein', ob nun gesponnen,
gefloehten, geperlt, gestrickt, filiert, gehäkelt, gefliekt wurde oder ob man
andere Heimarbeiten verrichtete. Nur in Sierck wird eine Trennung der
Gesehleehter beim Meien erwähnt, und zwar trafen sich die Männer in der
Meeh- oder Rauehstuv, um gemeinsam ihre Pf eif en zu rauchen und sich zu
erzählen, während die Frauen gesondert in der Spennstuv zum Spinnen und
zur Unterhaltung zusammenkamen.5
På egna uppteckningar, påbörjade redan vid 1930-talets mitt, vilar
också schweizaren Leza Uffers avhandling »Rätoromanische Märchen
und ihre Erzähler», som i förkortad upplaga förelåg 1944 och i fullständigt skick 1945. Förutom att han ger ingående skildringar av sina
4 På grundval av Angelica Merkelbach-Pineks samlingar har Karl Heins Langstrof f utarbetat sin studie »Lothringer Volksart», i vilken Lothringens ställning
som »ein tnergangsgebiet zwischen dem romanischen und dem germanischen Märchenkreis» (s. 168) belyses. Stor vikt har han härvid lagt vid den enskilde berättarens personlighet: »Sehöpfer und Träger aller alten ungebrochenen volkamiindlichen Poesie aber, die in unserem verhältnismässig abgeschlossenen germanischromanischen ebergangsraum bis in die jiingste Gegenwart lebte, war immer nur
der begabte Einzelne, der sich in lebendiger Wechselwirkung der Gemeinsehaft
mitteilt. — — — Seinen Märchen, die uns in der Volkskunde als Funktion in der
Ganzheit des Lebensvorganges interessieren, gibt er so vidl von seiner individuellen
Besehaffenheit, seinen Lebensgewohnheiten und Aufgabenkreisen mit, dass wir aus
ihnen auf seine Eigenprägung zuriicksehliessen können, ja, dass wir darilberhinaus
bei diesem Exponenten der ihm artverwandten Gemeinschaft aus seinen Erzählungen
auch Kunde filer die allgemeinbestimmenden Wesenszfige dieser volkhaften Gruppe
zu schöpf en vermögen» (s. 170).
5 A. Merkelbaeh Pinek, Lothringer Volksmärehen, 1940, s. 8.
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sagesmän och i ett par fall företar en språklig-stilistisk analys av deras
stoff, tilldrar sig särskilt hans typindelning av berättarna intresse: den
passive berättaren, tillfällighetsberättaren och den medvetne berättaren.
Medan den förstnämnde endast på särskild anmaning och blott på ett
torftigt sätt för fram något ur sitt enkla förråd, har den andre i ordningen en begränsad, till form och innehåll fast repertoar, som han —
också blott på anmaning — alltid föredrar på ett enahanda sätt. pen
verklige berättaren är den medvetne, som utformar sin skildring på ett
personligt sätt och allt efter stundens behov eller rådande stämning ger
utlopp för sin skapande förmåga. Vad deras traditionsstoff beträffar,
har det visat sig, att den passive berättaren ofta är »Schwankenerzähler», tillfällighetsberättaren »Sagenerzähler» och den medvetne berättaren »Märchenerzähler».° Det skall tillfogas, att Leza Uff er givetvis
räknar med medvetna berättare också på sägenområdet.7
Vad man i övrigt särskilt vill notera, är föräldrahemmets stora betydelse för flertalet av Leza Uffers sagesmän. Om en av sina främsta
meddelare, Flury Alois Zarn, som var född 1859 och som i likhet med
far och farfar var »Zimmermann und Sager», berättar Uffer bl. a.
följande:
Die Geschichten, die er mitteilte, hörte er in seiner Knaben- und Jiinglingszeit im Elternhause. Es waren sein Vater und Grossvater, die ihren Kindern
immer Geschichten erzählten. Dann aber erzählte ganz besonders eine ledig
gebliebene Sehwester des Vaters, eine Weberin. — — — Im Hause Zarn wurde
immer sehr vidl erzählt. — — — Besonders im Herbst, so beriehtete Zarn,
wurde erzählt, wenn die ganze Familie nach der Maisernte im Stall versammelt war, um die Maiskolben von den Blatthillsen loszuschälen. — — — Oft
auch erzählte während Wochen an einem Abend der Vater, am andern die
Tante. Heute erinnert sich Zarn nicht mehr bei allen Geschichten, oh sie vom
Vater oder von der Tante erzählt wurden. Er versicherte aber, dass ein jeder
seine bestimmten Geschichten vortrug. — — — Wie Zarn älter wurde und
länger zur Arbeit aufbleiben durfte, hörte er dann auch solehe Geschichten,
die man den Kindern nicht erzählte, um sie nicht zu erschrecken.8

Av Leza Uffers tio sagesmän är det i själva verket inte mindre än
sju, som lämna vittnesbörd av denna art. Medan de tre kvinnliga meddelarna hade fått sina traditioner från annat håll,g hade alla de man° L. Uffer, Rätoromanische Märehen und ihre Erzähler (Sehriften der Schweizerisehen Gesellschaft för Volkskunde, Band 29), s. 10 ff.
7 Ibid., s. 14.
8 Ibid., s. 63 f
9 Det är emellertid värt att observera, att den ena av dessa, Ursula Bisaz, hade
mottagit sina traditioner av en »Tante ihres Mannes», Barbra Perl, som i sin tur
»hätte alle diese Geschichten von ihrem Vater gehört» (s. 73).
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liga sagesmännen nästan uteslutande sina traditioner som arvegods från
föräldrahemmet.1 Så är fallet också med skomakaren Plasch Spinas,
vars förnämliga traditionsrepertoar blott till en del ingår i »Rätoromanische Märchen und ihre Erzähler» men som numera föreligger
också i fullständig form.2
Återvända vi nu till Tyskland för att något dröja vid den senaste
utvepklingen där,3 så är det särskilt Kurt Rankes insatser som kräva
vår uppmärksamhet. Att Fabula, den skriftserie för vilken han står som
1 Av de sju — Zarn inräknad — hänvisa fyra till sin far (i två fall har fadern
varit en känd berättare), för en sagesman kommer också modern in i bilden och i
de två återstående fallen även »Grossvater» och »eine Tante» (s. 63 ff.).
2 L. Uffer, Die Märchen des Barba Plasch (1955).
3 Som tidigare framhållits ha traditionsbärarna rönt uppmärksamhet i. en rad
arbeten under de sista årtiondena. Det skulle emellertid föra för långt att inom
ramen för vår översikt dröja vid varje enskild forskare och hans insats. Utan några
anspråk på fullständighet må dock här några arbeten och utgåvor nämnas, vilka —
i växlande omfattning — belysa »das Wo und Wie des Sagenerzählens und das
Alter, Geschlecht und Handwerk, Herkunft, Heimat und das Wesen ihres Erzählers»
(Peuekert, Hoehwies, s. xviii). Jämte Tyskland bli också några andra länder på
kontinenten representerade.
A. Cammann, Westpreussisehe Märehen (1961).
G. Grannas, Plattdeutsehe Volkserzählungen aus Ostpreussen (1957) och Volk aus
dem Ordenslande Preussen erzählt Sagen, Märchen und Sehwänke (1960).
Karl Haiding, Träger der Volkserzählungen in unseren Tagen (Österreichische
Zeitsehrift fiir Volkskunde, Neue Serie, Band 7, 1953).
Charlotte Oberf eld, Volksmärehen ans Hessen (1962).
Will-Eric Peuckert, Hochwies (1959).
W. •Schoof, Zur Entstehungsgeschichte der Grimmsehen Märchen (1959).
Doris Stoekmann, Der Volksgesang in der Altmark (1962).
E. Zenker-Starzaeher, Es war einmal. Deutsehe Märchen aus dem Sehildgebirge und
dem Buchenwald (1956).
Tydliga spår av det politiska klimatet finner man i följande två verk, vilket
dock inte hindrar att de ha mycket att bjuda:
Gisela Sehneidewind, Herr und Kneeht. Antifeudale Sagen aus Mecklenburg, aus
der Sammlung Richard Wossidlos (1960).
W. Woeller, Deutsche Volksmärehen von arm und reich (1959).
Att också tjeckoslovakiska forskare böra ihågkommas i vårt speciella sammanhang, framgår av
Jaromir Jech, Tschechische Volksmärchen (1961), s. 510 ff. Jfr Fabula III, s.
315 f. och 321.
Då den ungerska forskningens inriktning kommer att upptas till särskild behandling, skall här som avslutning blott nämnas en orientering om folkminnesforskningen i Rumänien:
C. Barbuleseu, Les nouvelles reeherehes sur les contes populaires en Roumanie
(Fabula, III), s. 166 ff.
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utgivare, i särskild grad beaktar traditionsbärarproblemen, har redan
framhållits, och vad vi nu närmast skola beröra är Kurt Rankes utgåvor
»Schleswig-Holsteinische Volksmärchen», som föreligga i tre band med
tryckåren 1955, 1958 och 1962. Som utgivaren framhåller i inledningen
till första bandet, har det varit hans syfte att framlägga det rika
schlesvig-holsteinska sagostoff et på ett sådant sätt, att utgåvorna skulle
kunna tillfredsställa sagoforskare av olika skolor — både de som arbeta efter mera traditionella filologiska linjer och de som söka kasta
ljus över sagorna genom att nalkas dem utifrån sociologiska, »biologiska» och psykologiska synvinklar. Sitt mål har han nått genom att
publicera praktiskt taget alla tillgängliga schlesvig-holsteinska uppteckningar av varje enskild sagotyp under ett noggrant redovisande av
proveniensen.
Kurt Rankes inledning är påfallande kort men icke desto mindre
mycket klargörande vad gäller hans egen syn på traditionsproblemen.
Han säger där bl. a.:
Die Herausgeber pflegen bekanntlich aus ihren Beständen die besten Erzählungen herauszusuchen. Das taten schon die Grimms und das haben auch
unsere grossen Sammler getan. Aber einer objektiven Volkskunde wird es
gerechterweise nicht nur um die guten Erzähler und ihre Geschichten gehen,
sondern sie will auch Märehen haben, wie sie gemeinhin und in weniger genialer
Konzeption wiedergegeben werden. Gut erzählen können ist ebenso wie im
gestaltenden Prozess der Individualliteratur auch in der mändlichen Oberlief erung des Volkstums eine Gnade und hier wie dort hat der Haueh Gottes
nur wenige beriihrt. Aber auch die fliichtig Gestreiften sind tragende Glieder
in der Kette der Geschlechter und auch was in kärglicher Form weitergereicht
wird an den begnadeten Erzähler, garantiert die Kontinuität der Tradition und
damit den Bestand des Volkstämlichen. Es geht also der Volkskunde nicht allein
um die vollendeten Formen, sondern um das Ganze, also auch um Mitte und
Tiefe, und es wäre wirklich einmal ernsthaft und notwendig zu eruieren, ob
nicht die grosse Menge der minder begabten Erzähler mit dem gleichen Reeht
zum tragenden Grund der tberlieferung zu rechnen ist, wie die wenigen
guten.4
Att den forskningslinje, som Kurt Ranke här tecknat, sammanfaller

med den som följts i vår undersökning om P. A. Säves sagesmän, må
redan här påpekas, men vad som just nu skall understrykas, är de
resultat som han utvunnit ur sitt material genom att följa den linjen:
»Ihren besonderen Wert», säger han, »erhält die Ausgabe durch den
Einblick in die Biologie, also in das wirkliche Leben und in die Exi4

Kurt Ranke (Herausg.), Sehleswig-Holsteinisehe Volksmärehen, I, s. 5.
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stenzgrundlagen des Volksmärchens.»5 Bakom det av Kurt Ranke publicerade materialet ligger en kontinuerlig insamlingsverksamhet, som
sträcker sig över en tidrymd av mer än hundra år. Geografiskt är området relativt begränsat, och i en hel rad av fall har det hänt, att folkminnessamlare från skilda perioder kommit att uppteckna en och
samma tradition efter en och samma sagesman eller efter personer, som
med eller utan generationsväxling tillhörde samma familj. Tack vare
dessa förhållanden är det möjligt att göra iakttagelser av den art, som
Kurt Ranke antydde i det sist anförda citatet och som han strax därefter också närmare preciserar. Man finner sålunda talrika exempel på
stabilitet i såväl enskilda personers traditionsstoff som i familjetraditioner, men i flera fall kan också en påtaglig variabilitet konstateras.6
Av två systrar, som berättade en från fadern ärvd saga, var den ena i
sin framställning »rein rezeptiv», den andra däremot »lustig drauf los
fabulierend».7 Ett exempel på hur berättare med åren på ett mycket
påtagligt sätt kunna förändras i sin berättarkonst, erbjuder Frau
Emma Bendt, som var född i Göteborg 1853 men som vistats i Holstein
alltsedan hon var ung flicka. Med inemot tjugo års mellanrum (1908-09
och 1927) har hon för olika upptecknare berättat fyra sagor, av vilka
hon hade åtminstone en efter sin mor och en efter sin »Grossmutter in
Schweden». I två eller tre varianter föreligga nu dessa sagor från en
och samma sagesman, och Kurt Ranke finner här »eine grundlegende
Änderung des Erzählsstils von einer breiten Jugend- bis zur gerafften
Altersform».8 Ett synnerligen intressant studium erbjuder vidare »der
Prozess der Eindeutschung des urspriinglich natiirlich schwedischen
Märchens im Laufe der Jahre sowohl in sprachlicher wie in inhaltlicher
Hinsicht»,6 och av stort värde är givetvis härvid den anmärkning, som
sagesmannen själv lämnat till en av sagorna, nämligen »dass sie es
nach Fassungen, die sie auf ihren Dienststellen in Ostholstein gehört
hat, ergänzt bzw. umgeformt habe».7 Som en sammanfattning av Kurt
Rankes syn på denna traditionsbärare torde vi kunna ta den kommentar han givit till en annan av hennes sagor: »Es ist ungemein interesIbid., s. 6.
Ibid., I, s. 7.
7 Ibid., II, s. 5.
8 Ibid., I, s. 7. Han tillägger, att vi här ha »eine merkwärdige und beaehtenswerte Umkehrung also des bekannten Grundsatzes, dass in den späten und geruhsamen Lebensjahren behaglieher und breiter als in den frähen und tätigen erzählt
wird».
Ibid., I, s. 16.
Ibid., II, s. 20.
5
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sant zu sehen, wie eine sehöpferisehe Volkspersönliehkeit wie Frau
Bendt den gleiehen Stoff sprachlich und in einzelnen Ziigen so versehieden gestalten kann. Bei diesen drei Fassungen sehen wir also sehr
deutlieh in den individuellen Sehaffensprozess hinein.»2
Rikliga tillfällen till iakttagelser av ovanstående såväl som av annan
art3 ger oss Kurt Ranke i sina »Schleswig-Holsteinisehe Volksmärehen».
Det skall ur vår speciella synpunkt emellertid särskilt understrykas,
att han visat, hur lönande det kan vara att studera traditionsbärarna
också vid undersökningar av ett historiskt material. Som tidigare framgått har Gottfried Henssen varit inne på samma linje, men för hans
del stannade det dock vid en undersökning av några enstaka fall. Förutsättningen för att den här vägen skall vara framkomlig är för övrigt
givetvis, att materialet är försett med noggranna proveniensupplysningar.
På ett synnerligen konsekvent sätt har den ungerska folkminnesforskningen under de sista 25-30 åren genomfört en nyorientering
ifråga om sin målsättning och sina metoder. Också här är det M. Asadowskis tidigare nämnda arbete, som varit den tändande gnistan:
Die ungarisehen Vertreter der neuen Märchenriehtung sind unmittelbar von
der russischen Forschungsmethode beeinflusst worden. Genauer gesagt: Asadowskis Monographie iiber die sibirische Erzählerin Winokurowa und der
Berieht iiber die Vorarbeiten zu dieser Studie fiihrten Ortutay dazu, das
gesamte Material seines Erzählers Mihäly Pedies zu sammeln und dessen
Lebensgeschichte aufzusehreiben.4
Härmed är då också sagt, att det är Gyula Ortutay, som på detta
område varit den tongivande forskaren i Ungern, men kring sig samlade han snart en rad »in der Auffassung mit ihm einiggehenden Mitarbeiter»,5 bland vilka särskilt Linda Dågh men också Agnes Kovåes
äro att nämna. Sitt ovan nämnda arbete, »Fedies Mihåly mesål» (Mihåly Fedies erzählt), publicerade Ortutay 1940 som första bandet av
»ej Magyar Nepköltåsi Gyiijtemeny (Neue Sammlung Ungariseher
Volksdiehtung), en serie, i vilken man planerade »einerseits das ganze
Ibid., II, s. 61.
I en del fall kan Ranke visa, hur berättelser, som övertagits från litterära
källor, blivit mer eller mindre omformade efter den folkliga stil- och formkänslans
lagar. Han går också utanför den traditionsbäring, som är betingad av den enskilde eller av familjen, och pekar på »Dorffassungen» och »landschaftliehe Redaktionen».
4 L. IMgh, Märehen, Erzähler und Erzählgemeinschaft, s. 63. Jfr G. Ortutay,
Ungarische Volksmärchen (Berlin 1957), s. 42 f.
5 G. Ortutay, a. a., s. 42.
2
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Wissen einzelner besonders guter Märchenerzähler zu sammeln und zu
deuten, andererseits möglichst tiefgehende Untersuchungen kleinerer
ethnischer Einheiten mitzuteilen».6 Det är bara att tillägga, att planen
följts och att en rad arbeten av nämnd karaktär publicerats i serien,
bl. a. Linda Deghs »Pandur Peter mesei» (Peter Pandurs Märehen)
och »Palkö Jözsefne mesei» (Frau Palkös Märchen). »In den meisten
Bänden finden wir Charakteristiken der Erzähler und biographische
Angaben.»7
Blott ett mycket begränsat antal folkminnesforskare i Västeuropa
torde ännu för tio år sedan ha haft en närmare kännedom om den utveckling, som här tecknats. Allmänt tillgängligt blev det ungerska programmet först 1955 i och med Gyula Ortutays artikel »The Science of
Folklore in Hungary between the two World-Wars and during the
Period Subsequent the Liberation».8 Också i inledningen till den här
redan citerade tyska utgåvan (1957) orienterar Ortutay om såväl målsättning som redan vunna resultat° och med Linda Deghs »Märchen,
Erzähler und Erzählgemeinschaft» (1962) har dörren sedan öppnats
för full insyn. Redan 1940 hade emellertid Ortutay huvudpunkterna i
sitt program klara, och vi kunna med fördel — i Linda Deghs tyska
översättning — ta del av den sammanfattning han ger i inledningen
till »Mihåly Fedies erzählt» :
Ich halte es gerade fiir meine Aufgabe, das Schicksal des schöpferischen
Individuums, das sich in der alten streng gemeinschaftliehen Ordnung der
ungarischen bäuerlichen Gesellschaft und Kultur herausbilden konnte, zu beobachten: wieweit kann das Individuum seine schöpferischen Kräfte durch die
von der Gemeinschaft gutgeheissenen tberlieferungen entf alten, wieweit kann
das Individuum die Formung des von Generation zu Generation ilberlieferten
epischen Stoffes beeinflussen, das Talent, dessen schöpferische Rolle wir auch
in der scheinbar so persönlichkeitsfeindlichen, in der harten Ordnung der Gemeinschaft wachsenden und sich wandelnden volkstämlichen Kultur nicht vernachlässigen diirfen. Gerade die eigentämliche Spannung zwischen der vom
Individuum und von der Gemeinschaft bewahrten Tradition gibt uns den
Schlässel zum Verständnis des Wesens der volkstämlichen Kultur in die Hand,
und jede einseitige Betonung kann auf einen Irrweg fiihren.1

Upplysande är det också, när Linda Degh på tal om Ortutays utveckling skriver:
Ibid., s. 43 f.
L. Dkh, a. a., s. 64.
8 Acta Ethnographica, IV, s. 5-89.
9 G. Ortutay, a. a., s. 42 ff.
1 L. lNgh, a. a., s. 63 ff.
7
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Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss von Malinowskis funktioneller
Forsehungsmethode und von Kåroly Maröts Analyse der Volksdichtung und
seiner Lehre vom survival-revival und von der Bewegung der volkskundlichen
Phänomene. Beide Einfliisse bewahrten Ortutay und seine Mitarbeiter vor der
Gefahr, in der Volksdiehtung einseitig allein die Wichtigkeit des Individuums
zu sehen. Auch bereits inaktive Erzähler sollten nicht isoliert, sondern in der
Gemeinschaft untersueht werden.2

Vad Linda Deghs omfångsrika arbete »Märehen, Erzähler und Erzählgemeinsehaft» beträffar, så kunna vi inom ramen för denna översikt blott dröja vid några få av de slutsatser hon dragit av sitt material. Till sin uppgift i avhandlingens huvudparti3 har hon gjort att så
grundligt som möjligt undersöka det intima sambandet mellan tradition, berättare och berättarmiljö, och därvid utgår hon från material,
som huvudsakligen är hämtat från szeklerna.
En bärande tanke i hennes framställning är den, att sagan — det
gäller såväl ungerskt som allmäneuropeiskt sagoberättande — blott lever i folkets fattigaste skikt.4
Ffir die wohlhabenden Bauern im Dorf ist das Märehen eine deklassierte
Gattung, es kommt vor, dass die wohlhabenden Bauern beim Trinken Anekdoten erzählen, fiber das lange Zaubermärchen wiirden sie nur laehen. Der
wohlhabende Bauer will etwas 'Wahres' hören, eine historisehe Erzählung; er
liest Zeitungen und hört nicht auf 'Liigen'. Seine Denkweise ist rational.5
Linda Dågh anlägger alltså utpräglat sociala aspekter på traditionsbäringen, och det är strängt taget endast två huvudgrupper, som hon
tillräknar någon betydelse för sagotraderingen. Det är dels byborna,
de fattiga småbönderna, som ej kunde få tillräcklig bärgning av sina
små jordbitar utan voro tvungna att mer eller mindre långt från byn
ta säsongarbeten i form av skogskörslor, höbärgning och skördearbete
på godsen osv., dels de verkligt fattiga, dvs, hantverkare och soldater
och framför allt lantproletärerna — säsongarbetare, daglönare, skogsarbetare och herdar. Gång på gång hävdar hon, att det är i den sistnämnda gruppen, bland de verkligt fattiga alltså, som vi finna »die
wahren Erzähler».3 De representera rörliga yrken, och framför allt,
Ibid., s. 63.
Hon har här rubrikerna »Die Erzählgelegenheiten», »Der Erzählstoff» och
»Die Erzähler».
L. D6gh, a. a., s. 71 och passim.
5 Ibid., s. 87.
6 Det kan tilläggas, att Linda D6gh ställer stora krav på de sanna berättarna:
»Betrachten wir jetzt einige Eigenschaften guter Erzähler. — — — Nach dem
3
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det är i deras miljöer, som sagoberättandet har sin verkligt betydelsefulla funktion. Där fyller sagoberättandet rent nödvändiga uppgifter:
att underlätta arbetet och att tjäna som underhållning i arbetsvilan.
Sådana miljöer är det, som skapa »die wahren Erzähler», dvs, de som
ha en omfångsrik repertoar, som äro ständigt nyskapande inom traditionens ram och som åtnjuta ett högt anseende i sin omgivning.
Gång på gång hävdar Linda Degh, att »die wahren Erzähler» inte
äro typiska bybor eller bönder. De berättare, som uppehålla och berika
böndernas sagotradition, lära sig sina sagor utom byn och deras berättartillfällen i byn äro endast sekundära. Genom att också byborna
förde ett rörligt liv, kommo de allt som oftast i kontakt med de goda
berättarna. Det hände också att dessa senare sökte sig till byn under
vissa mellansäsonger, och framför allt sökte de sig dit som åldrade, när
de voro uteslutna ur sin ursprungliga arbets- och berättarmiljö. I byn
blevo de nu underhållningsberättare och såsom sådana byns mästarberättare, och under hedrande former fingo de där framföra sin repertoar.7 Även inom byn hade nämligen sagoberättandet flera funktioner.8 Till gemensamhetsarbeten, såsom spinning och fjäderplockning,
samlades man hos någon bybo, som inbjudit en god berättare. Även
som ren underhållning förekom sagoberättande. Ofta var det då flera
personer, som avlöste varandra, och det hände, att det kom till verkliga
berättartävlingar mellan de konkurrerande sagoberättarna. En speciell
och mycket viktig funktion har sagoberättandet vid likvakan. Endast
goda berättare komma här ifråga, och ju högre anseende den döde haft
i sin omgivning desto viktigare är det att finna en värdig berättare.
Von einer gelungenen Totenwache spricht man jahrelang, man erinnert sich
aueh, wer welehe Märchen erzählt hat. Eine solche gelungene Totenwache war
die hej Frau Jordaki im Jahre 1948; sechs Jahre später wird sie noeh von acht
Personen erwähnt. Frau Palk6 hatte bei dieser Totenwaehe von abends seehs
Uhr bis zum Fräläuten ihr Märehen Klein Weissnicht erzählt.9
Efter att ha framhållit att kvinnorna överlag äro i minoritet som
sagoberättare och att deras sagor äro färre, blekare och bundna till det
en gång inlärda,1 påpekar hon att detta gäller Ungern i utpräglad grad.
allgemeinen Zeugnis der Fachliteratur gibt es Gelegenheitserzähler, die nicht mehr
als vier bis seehs Märehen kennen, — —
Der wirkliehe Erzähler kennt kaum
weniger als vierzig, die meisten kennen viel mehr Märehen.» S. 166 f.
7 Ibid., s. 86.
8 Ibid., s. 103 ff.
Ibid., s. 111.
i Ibid., s. 98.
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Sagoberättandet är här en manlig sysselsättning, och enligt Linda
Degh beror detta på att de äkta, primära berättartillfällena — i arbetsmiljön utom byn — tillhöra männen. Även i byn voro kvinnorna
stundom uteslutna som åhörare, och vad deras eget berättande beträffar, så var det inskränkt till umgänget med barnen och till de särskilda
tillfällen, då blott kvinnor voro närvarande.2
Stort intresse ägnar Linda Degh åt den traditionsbärande miljön.
Ur denna kunna i lyckliga fall enskilda talangfulla berättare uppstå,
och där ha de goda berättarna sin publik. Ur sin repertoar väljer den
verklige berättaren allt efter tillfället det som bäst passar. Publiken
känner hans repertoar och uttalar sina önskningar, och berättaren å
sin sida vet, vilken saga varje särskild publik egentligen föredrar och
anpassar sig smidigt efter detta.
Genauso wie Nowopolzew fär Kinder anderes erzählte als in einer Arbeitsgemeinschaft der Männer, so erzählte inter Pandur etwas anderes, wenn ihm
die Frauen zum Maisabblättern rief en, als wenn ihm junge Burschen zuhörten.
Der Erzähler weiss, was jeweils von ihm erwartet wird: in der Kaserne ist
etwas anderes angebracht als am öffentlichen Arbeitsplatz, wieder etwas anderes auf dem Meierhof oder in der Spinnstube.3
Överhuvudtaget utvecklar sig ett mycket intimt samarbete mellan

berättare och åhörare vid berättartillfällena, framhåller Linda Degh.
Berättaren uppfattar den minsta rörelse hos åhörarna, och av deras
hållning beror hela sagans gestaltning för det tillfället.
Das Märchen wird schöner und farbiger, wenn der Erzähler fählt, dass die
Zuhörer mit ihm zusammen die einzelnen Momente durchleben — —
Ebenso hat auch der Erzähler Einfluss auf seine Zuhörer, an ihm liegt es, ob
sie das Märchen als einen Bestandteil des gemeinschaftlichen Zusammenseins
betrachten, — — — oh er sich neue Anhänger, ja, Schäler gewinnen kann.4

En god mätare på den kollektiva inlevelsen har Linda Degh funnit i
förekomsten av kommentarer från publiken. Vid ett tillfälle noterade
hon sålunda 59 »Zwischenruf e» under berättandet av en saga. Berättarens skicklighet berömmes (»Ja, wie behältst du denn das alles im
Kopf ?»), sagohjältens karaktär och beteende kommenteras, förväntan
och spänning inför särskilt avgörande händelser tar sig uttryck i olika
Ibid., s. 97 ff.
Ibid., s. 174.
4 Ibid., s. 117.
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utrop (»Sie sagen noch 'oh' und 'zum Teufel noch mal' und staunen
fiber die Fähigkeiten des Märchenhelden»).5
Linda Dkh framhåller, att den verklige berättaren har sin egen
repertoar, som han efter hand och på ett högst personligt sätt sovrat
ut ur det rika material han känner. Upprepade gånger betonar hon
också, att den begåvade berättaren trots sitt beroende av den traditionskunniga och ofta konserverande miljön ständigt omskapar och
berikar sitt stoff. Hon hänvisar här till praktiska försök som gjorts för
att klarlägga, hur berättarna umgås med sitt stoff och hur detta förändras hos en och samme berättare.
I Europas västligaste delar, Skottland och Irland, har det muntliga
traderandet ända in i vår tid haft en framskjuten plats i folkets liv.
A combination of circumstances, historical and geographieal, has resulted in
the fact that a living fragment of the eulture of the Middle Ages still survives
in Ireland, where storytellers, with repertoires of 200 or 300 tales, still hold
their audienees entranced as did the pilgrims to Canterbury or the storytellers
of the Decameron,6
säger Skmus Ö Duilearga, genom åren den drivande kraften inom
irländsk folkminnesforskning och den främste kännaren av irländsk
folkkultur. Vad han här sagt om Irland, är i stort sett gällande också
för de västligaste områdena av skotska fastlandet och Hebriderna, ty
— för att åter citera Ö Duilearga — »The oral traditions of the people
of Ireland and Western Scotland form a natural unit — a kulturgebiet
and a sprachgebiet quite distinct in Europe — a community of tradition, language and manners. Along these western coasts of Ireland and
Scotland is still spoken a Celtic language».7 Det är just i dessa gaeliskspråkiga distrikt, som den muntliga traditionsbäringen varit mest omhuldad och det är där den visat sig mest livskraftig. In emot vår egen
tid har det i dessa områden varit något av en fast social institution att
5 Ibid., s. 120 f. — Liksom väster över synas reaktionerna hos åhörarna i Linda
Dåghs ungerska berättarkretsar ha varit relativt måttfulla. Jfr Båla Gundas »Die
Funktion des Märchens in der Gemeinschaft der Zigeuner» (Fabula, VI, s. 95 ff.).
Båla Gunda skildrar här ungerska och rumänska zigenares umgänge med sagorna,
och man kan konstatera, att begeistringen inför en väl framförd saga här tar sig
betydligt livligare uttryck. Inte minst lägger man märke till den erotiska funktion,
som sagoberättandet här haft.
° 8. Ö Duilearga, The Irish Folklore Commission and its work (Travaux du I"
Congrås international de Folklore, 1938), s. 37.
7 8. 6 Duilearga, Irish tales and storytellers (Märchen, Mythos, Dichtung. Festschrift zum 90. Geburtstag Friedrich von der Leyens am 19. August 1963), s. 63.
— Jfr C. I. Maclean, Hebridean Storytellers (Arv 1952), s. 120 ff.
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kväll efter kväll och vintrarna igenom, »from the end of the harvest
until the middle of March»,8 komma samman för att lyssna till någon
begåvad sagoförtäljare eller sångare. Formliga tävlingar mellan »contestants from neighbouring districts» ha förekommit, varvid prestationerna bedömdes »both by popular acclaim, and by the higher criticism of the older people of the community»,° och såväl »the story-telling» som »the singing» stod ofta på en hög konstnärlig nivå. I påfallande grad har traditionsbäringen här gått hand i hand med ett
mer eller mindre iögonfallande folkligt konstnärsskap.
Det är tydligt, att det under sådana förhållanden bör ha legat nära
till hands för folkloristerna att uppmärksamma de enskilda traditionsbärarnas insatser, och det kan med en gång sägas, att den irländska
folkminnesforskningen så gjort alltsedan mitten av 1920-talet, då Såamus Ö Duilearga med Seån Ö Siiilleabhåin som sin främste medhjälpare började bygga upp en irländsk folkminnesforskning i egentlig
mening. Innan vi närmare dröja vid detta, skall emellertid något sägas
om det förberedande skedet i irländsk folkminnesforskning.
Först relativt sent vaknade intresset för den irländska folkkulturen.
»The hidden Ireland of the Gaelic speaker, with its wealth of tale and
tradition, remained unknown until at length it was discovered by the
scholars and men of letters associated with the linguistic and cultural
revivals of the last decade of the century»,1 framhåller Ö Duilearga och
förlägger därmed folkminnesforskningens början till tiden strax före
sekelskiftet. Skall något namn härvid särskilt nämnas, är det Douglas
Hyde, »the first to penetrate the landes aventureuses of Gaelic folklore,
and to arouse interest in the songs and tales of the common people».2
Ur den speciella synpunkt, som är vägledande för vår framställning, är
Hyde också värd att särskilt uppmärksammas. I »Beside the Fire», den
andra i ordningen av hans sagosamlingar, går han nämligen till rätta
med de författare och kompilatorer, som tidigare publicerat folkloristiskt material från Irland, och särskilt betonar han därvid deras totala
försummelse i fråga om att lämna proveniensupplysningar. Om sin
egen ställning till traditionerna säger han däremot:
I have attempted—if nothing else—to be a little more accurate than my
predecessors, and to give the exact language of my informants, together with
s J. H. Delargy (5. ö Duilearga). The Gaelic Story-teller (Proceedings of the
British Academy, 1945), s. 181.
Ibid., s. 192.
1 J. H. Delargy, a. a., s. 179.
2 Ibid.
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their names and various localities—information whieh must always be the very
first requisite of any work upon whieh a future scientist may rely — — -.3
Härifrån är givetvis steget ganska långt till ett närmare studium av
sagesmännen och deras förhållande till sitt traditionsstoff, men att
Douglas Hyde senare nådde dit, kunna vi se bl. a. av hans 1939 utkomna bok om kittelflickaren Thomas Casey och dennes berättelser.4
SUmus Ö Duilearga räknar C. W. von Sydow som sin främste lärare,
och otvivelaktigt har denne senares syn på traditionsforskningen haft
en avsevärd betydelse för den irländska folkminnesforskningens utformning.5 Det skall dock uttryckligen betonas, att det här ej går att
ensidigt tala om en givande och en tagande part. I mångt och mycket
voro von Sydows tankar grundade på erfarenheter just från Irland,
och det skall också framhållas, att det var lärjungen och inte läraren,
som i större utsträckning kona att föra idéerna fram till ett praktiskt
förverkligande. Vid den av Ö Duilearga ledda insamlingsverksamheten
beaktade man noga från första stund de enskilda traditionsbärarnas
betydelse. Uppteckningarna ute i fältet ha sålunda gjorts i särskilda
anteckningsböcker, på så sätt att varje sagesmans traditionsrepertoar
hålles samman som en enhet, och i sådant skick förvaras också uppteckningarna i arkivet.6 Stor omsorg har dessutom nedlagts på att få
så rikhaltiga uppgifter som möjligt om sagesmännens personliga förhållanden och om deras ställning till sin traditionsrepertoar. Vad som
utifrån en sådan målsättning kan dölja sig i en upptecknares »diary»
ger oss Ö Duilearga exempel på i en skildring av »a Kerry story-teller»:
Ö Murchii describes him seated at the fireside: His piercing eyes are on my
face, his limbs are trembling, as, immersed in his story, and forgetful of all
else, he puts his very soul into the telling. Obviously mueh affeeted by his
narrative, he uses a great deal of gesticulation, and by the movement of his
body, hands, and head, tries to convey hate and anger, f ear and humour, like
an actor in a play. Ile raises his voice at certain passages, at other times it
beeomes almost a whisper. Ile speaks fairly fast, but his enuneiation is at all
times elear.7
3 Beside the Fire. A collection of Irish Gaelic Folk Stones, edited, translated
and annotated by Douglas Hyde, s.
4 Mayo Stones told by Thomas Casey, colleeted, edited and translated by
Douglas Hyde.
5 5.
Duilearga, The Irish Folklore Commission and its Work, s. 38 och 40.
S. Ö Duilearga, The Irish Folklore Commission and its Work, s. 39. — Den
för forskningen nödvändiga sakgrupperingen är emellertid också väl tillgodosedd
genom ett systematiskt sakregister, upplagt efter mönster av Landsmålsarkivets i
Uppsala. Se 5. Ö. Sfiilleabhåln, A Flandbook of Irish Folklore, s. vii ff.
7 J. H. Delargy, a. a., s. 190.
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Är detta ett utsökt porträtt av en irländsk sagoberättare, så är det
samtidigt ett gott vittnesbörd om en upptecknares djupa engagemang.
Om S6amus Ö Duileargas egen syn på traditionsbärarna kan det ej
heller råda oklarhet. Direkt och indirekt har han gång på gång återkommit till samma bekännelse:
The only real authorities on Irish tradition are the story-tellers themselves.
They belong to a different world from their commentators, and even the bestequipped colleetor, no matter how much he knows of the material he is
recording, feels at times like a child in an infant school under the tutelage of
a benevolent but omniscient master. One must eultivate an academie humility
and a feeling of respeet and reverence when working with these exponents of
aneient lore.8
Det finns alla skäl att godta Ö Duileargas yttrande, att ingenstädes
utom i Ryssland ha de folkliga traditionerna blivit insamlade med så
stor respekt för deras innehåll och för deras bärare som just på Irland.°
Helt i linje med denna hållning ligga också flera publicerade arbeten. 1942 utkom Ö Duilearga med »Trish Stones and Storytellers»,1
några år senare publicerade han sin studie »The Gaelic Story-teller», i
vilken en rad irländska traditionsbärare komma oss sällsynt nära, och
flera år före Henssens Gerritsutgåva publicerade Ö Duilearga den sydirländske bonden och fiskaren Seån Ö Connaills hela traditionsrepertoar.2 Att %mus Ö Duilearga alltjämt har sina ögon fästade på den
enskilde traditionsbäraren visar hans utgåva »Cnuasach Andeas»,3 som
rymmer ett hundratal »stores», upptecknade efter bonden och fiskaren
Seån (Chormaic) 6 S6 Ett annat arbete att nämna är »ScUlai Tire»,
utgivet av Tomås Ö Broin,4 vilket innehåller traditioner från Galway
och som också ger goda inblickar i traditionsmiljön. Det kan slutligen
nämnas, att också några självbiografiska verk av irländska traditionsbärare rönt stort intresse, framför allt då den skildring, som Peig
Sayers, »that queen of folktale tellers»,° dikterat för sin son.°
6 Duilearga, Irish tales and story-tellers, s. 64.
J. H. Delargy, a. a., s. 180.
I »Studies, An Irish Quarterly Review, March 1942».
2 Leabhar Sheåin i Chonaill, Baile åtha Cliath 1948.
3 B6aloideas 29, 1961.
4 B6aloideas 24, 1955.
K. H. Jackson, The international Popular tale and early Welsh tradition,
Cardiff 1961, s. 7.
Peig Sayers, Peig, a se6a1 f6in och Maehtnamh Seana Mhnå (1939), den sistnämnda översatt till engelska 1962: Peig Sayers, An old Woman's tefleetions.
Translated from the Irish by S6amus Ennis and introdueed by W. R. Rodgers, London
8 S.
9
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I Skottland har folkminnesforskningens utveckling tett sig något
annorlunda än på Irland. Redan vid 1800-talets mitt började John
Francis Campbell of Islay sin betydelsefulla insamlingsverksamhet,
och snart följdes han av Alexander Carmichael. Såväl Campbell of
Islay som Carmichael ägnade västra Skottland och Hebriderna sitt särskilda intresse. Båda fäste också stort avseende vid sina sagesmän och
nedtecknade många värdefulla iakttagelser rörande dessa och deras
miljö.7 Under innevarande århundrade var intresset för folkminnena
länge rätt obetydligt, men man kan konstatera, att när folkminnesforskningen i Skottland nu åter blivit livaktig,8 så ägnas också traditionsbärarna en betydande uppmärksamhet. Särskilt vill man här
nämna Calum I. Macleans 1952 publicerade uppsats »Hebridean Storytellers», till vilken vi redan i det föregående ha hänvisat. Ett annat
markant exempel ges i en rapport från den internationella konferens
»on Celtic Folklore», som ägde rum i Stornoway 1953. Inför det lärda
auditoriet uppträdde här den sjuttioårige Duncan Macdonald från
South Uist och berättade en av sina långa »heroic tales». Tack vare
att åhörarna hade tillgång till en utskrift av sagan i den form Duncan
Macdonald berättat den tre år tidigare, kunde de göra direkta iakttagelser av hur denne förnämlige traditionsbärare förvaltade sitt stoff.°
När The School of Scottish Studies i början av 1960-talet kom med
uppslaget att på grammofonskivor presentera ett urval »Scottish Gaelic
and •Scots folktales» genom överföring från sina originalinspelningar,
så är det ett annat exempel på samma strävan att låta traditionsbäraren komma till sin rätt. »In this form, the telling of tales as a
1962. — Också i »Sebalta ön mBlascaod», utgiven av K. Jackson (Bbaloideas 8,
1938, 1939) återfinnes en del av Peig Sayers traditioner. — Se också J. H.
Delargy, a. a., s. 189. — En skildring av Peig Sayers återfinnes också i Harriet
Hjorth Wetterströms »Irlandskust» (Stockholra 1947), s. 126 ff.
7 e. 1. Maclean, Hebridean Storytellers (Arv 1952), s. 121 ff. Jfr J. H. Delargy,
a. a., s. 179.
s Efter irländsk förebild och under ivrig tillskyndan av Ö Duilearga stiftades år
1947 ett skotskt »Folklore Institute» med uppgift att i första hand tillvarata de
gaeliska folktraditionerna. Se I. M. Boberg, a. a., s. 106 f.
M. Draak, Duncan Macdonald of South Uist (Fabula, I), s. 47 ff. Det kan
tilläggas, att Maartje Draak för sin studie haft tillgång till ytterligare en upptagning av samma saga efter samme sagesman, och hennes omdöme är värt att
citera: »The more I ponder these variations, the more I admire Duncan Maedonald's artistry and knowledge. His use of language was not rigid and mechanieal,
it was alive and the tradition was safe. I can weil believe that he told his stores
in 1953 as he did in 1944, and as he did twenty years ago, and perhaps as he
'got' them from his father. But even he did not 'have' them perfect» (s. 53).
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living art comes into its own ; the sound of the story-teller's voice
replaces the printed page, and the reader becomes what he should be —
the listener.»1
Vi ha ovan närmast dröjt vid de irländska och skotska folkminnesforskarnas verksamhet, men samtidigt har åtskilligt framkommit om
de begåvade traditionsbärarnas konstnärskap2 och dramatiska talang,
om deras uppseendeväckande rika repertoar och deras naturliga självkänsla som förvaltare av värdefullt traditionsstoff. Blott i korthet
skola här ytterligare några iakttagelser tillfogas. Inte minst med tanke
på den bild, som de ungerska folkminnesforskarna — med en tendens
till ohållbar generalisering — givit av traditionsförhållandena inom
sitt område, bör det särskilt framhållas, att Ö Duilearga lägger stor
vikt vid den bofasta befolkningens traditionsbäring. »All the storytellers whom I and my colleagues have known are country people, of
the small farmer-fisherman type, or farm labourers. I have never got a
story from anyone else»,3 säger han sålunda vid ett tillfälle, och direkt
och indirekt har han också understrukit familj etraderingens betydelse:
»The vast majority of the story-tellers known to me personally, or to
our collectors, learned the greater part of their tales from members of
their own family, usually father or grandfather, a few from their
mothers or grandmothers.»4 Därmed är det emellertid ej sagt, att
Ö Duilearga blundat för den betydelse som vägarnas folk haft i äldre
Fabula, VI (1963), s. 75.
Också B. H. Jackson betonar de gaeliska traditionsbärarnas konstnärliga talang: »Any decent folktale teller is an artist, and some of the finest stores ever
told have been eollected from their oral recitation. — — — What I have just said
about the artistic skäl of Folktale recitera is particularly applieable to the Gaelie
shanaehies of Scotland and Ireland, who are masters in the art of handling
complicated plot and incident and absolute masters of oral prose style.» A. a., s. 6.
Duilearga, Irish tales and Story-tellers, s. 68.
8 S.
4 J. H. Delargy, a. a., s. 196. — Det må observeras, att kvinnorna, enligt vad
6 Duilearga framhåller, sällan voro »story-tellers». De kunde sagorna — »if their
relatives or elose friends make any slip or hesitate in their reeital, it is no uncommon experienee of mine to hear the listening woman interrupt and eorreet the
speaker» — men de berättade dem ej själva. Däremot voro »Seanehas [sägner],
genealogical lore, music, folkprayers» som regel »associated with women; at any
rate they exeelled the men in these branehes of tradition» (J. R. Delargy, a. a.,
s. 180 f.). — Jfr Calum Maelean, som visserligen framhåller att »In a family of
tradition-bearers the men have the tales, the women the songs» och att »Men as a
rule are the storytellers», men som också konstaterar att »there were quite a
number of women storytellers too. Several of these are still remembered in Benbeeula and in the other islands.» C. I. Maelean, a. a., s. 129.
1
2
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tider. En hel rad av dessa räknar han upp: »begger-men ; cattledrovers ; earters ; pedlars ; eompanies of farmers travelling with packhorses to the famous butter-market in Cork, — — — wandering labourers, — — — sehoolmasters ; — — — the poets and balladsingers,
the pipers and harpers, fiddlers and dancingmasters».6 Vad berättartillfällena angår, har det redan framkommit, att »the winter veillee or
eeilidhe — — — where people gathered to pass away the time, singing,
story-telling gossiping» varit av den största betydelse, men också under
andra omständigheter fann »the story-teller» sin publik.6 Inte minst
är det av intresse att se, att likvakan även på Irland gärna åtföljdes av
sagoberättande.7
I all korthet skall också den isländska folkminnesforskningen nämnas. Redan i Jön Ärnasons »islenzkar pj6ösögur og EefintSTri» (I—II,
Leipzig 1862-64) — liksom i en rad senare sago- och sägenutgåvor —
finner man mycket ofta proveniensupplysningar. Jön Årnason hade
emellertid många medhjälpare, och ofta är det omöjligt att avgöra var
gränsen går mellan upptecknare och sagesmän i egentlig mening. Framför allt skall det emellertid uppmärksammas, att Årni Bö5varsson och
Bjarni Vilhjålmsson i sin nyutgåva av Jön Årnasons samlingar,
»Islenzkar pj63sögur og kevinqri»8 nedlagt stor möda på att ur den
rikhaltiga biografiska litteraturen men också i stor utsträckning ur
kyrkoarkivaliska källor hämta data om alla förekommande upptecknare,
sagesmän och i sägnerna agerande personer.9
I ett flertal fall har betydelsefulla meddelares stoff brutits ut ur
Jön Årnasons samlingar och publicerats separat, varvid utgivarna i sin
inledning behandlat respektive meddelares liv och verksamhet. Särskilt
kan här nämnas Sigur5ur Nordals utgåva »Sagnakver Skåla Gislasonar». Vi finna här en samling sagor och sägner, hopbragta av en av
Jön Årnasons förnämsta meddelare, pastor SVID. Gislason (1825-1888).
I inledningen tecknas bl. a. Skåli Gislasons levnadshistoria, stilen i berättelserna m. m., och där ägnas även uppmärksamhet åt några av de
främsta sagesmännen.'
Som något rätt anmärkningsvärt kan det slutligen nämnas, att Einar
5 J. H. Delargy, a. a., s. 202 f.
° Jfr J. Rose, Folk Song and Social Environment (Scottish Studies, V, 1961),
s. 19.
7 J. H. Delargy, a. a., s. 194 och Irish tales and Story-tellers, s. 69.
8 1—VI, Reykjavik 1954-1961.
Se band VI, s. xi och 67 ff.
1 Inledningen, s. vm ff.
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01. Sveinsson i sin »Verzeichnis Isländischer Märchenvarianten» (FFC
83) registrerat upptecknare och sagesmän.2
Som Dag Strömbäck påpekar i sin artikel »Författarskap och tradition i den isländska ättesagan», kan Norge jämställas med Irland så
tillvida, att det in i våra dagar där har funnits berättare, »som haft
en särskild gåva att i minnet bevara ett brokigt traditionsstoff och
med en viss traditionell berättarteknik ge det en konstnärlig form».3
Och Strömbäck fortsätter, under hänvisning till Knut LiestOls »Norske
Eettesogor» : »Man har särskilt pekat på norska ättesagor, som nedtecknats i slutet av 1800-talet (och senare) och som i flera hundra år
sammanhållits i muntlig tradition av vissa sagoberättare i avlägsna
bygder.»4 Denna traditionens starka ställning och i många fall tydliga
förankring hos vissa särskilda bärare har medfört, att också norska
folkminnessamlare och forskare kommit att intressera sig för de enskilda traditionsbärarnas betydelse. Sålunda ger redan JOrgen Moe livfulla skildringar av betydande berättare,5 och många ha efter honom
lämnat bidrag. Särskilt värd att nämna är Johannes Skar, som under
närmare ett halvt sekel genomforskade Stetesdalen och upptecknade
denna bygds folkminnen. Högt aktade han sina sagesmän, sina »klassikere», som han kallade dem, och i belysande bilder har han tecknat
flera av dem i sina publicerade samlingar, »Gamalt or S.setesdal».6
Mera i den vägen hade Johannes Skar tänkt åstadkomma, såsom vi
kunna se av Knut LiestOls »Merknader» i det 1916 posthumt utkomna
åttonde bandet av »Gamalt or SEetesdal» : »Den siste tidi Skar livde,
tenkte han paa aa skriva ej utgreiding um dei traditions-kjeldone han
hadde havt, kva han hadde fenge av den sogemannen og kva han hadde
fenge av den. Men han rakk det ikkje.»7
2 För att jag fått min uppmärksamhet riktad på det isländska materialet tackar
jag fil. lic. Bo Almqvist.
8 D. Strömbäck, Författarskap och tradition i den isländska ättesagan (K. Hum.
Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Årsbok 1943), s. 52.
4 Ibid.
5 J. Moe, Samlede Skrifter, II, t. ex. s. 101 ff. och 179 ff. Jfr K. Liest01, Norsk
folkedikting, s. 8 f. och 39.
° J. Skar, Gamalt or SEetesdal, 1—VII. Särskilt fjärde bandet innehåller mycket
om traditionsbärarna. Jfr K. Liest01, Sagnfortmlling i Stetesdal (Maal og Minne
1913), s. 53 ff.
7 J. Skar, Gamalt or Stetesdal, VIII, s. 153. — I J. Skar, Gamalt or Sfetesdal.
Samla utgåve, 1—III, Oslo 1961-1963, ger K. Liest01 i första delen en kort inledning
om Johannes Skar och i tredje delen en kommentar, som bl. a. innehåller kortfattade uppgifter om Skars sagesmän. — I Olav BO, Johannes Skar, Oslo 1953,
ägnas Skars sagesmän ringa uppmärksamhet.
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Det fanns emellertid andra, som vidmakthöllo intresset för traditionsbärarna. Man kan nämna Rikard Berge, som inspirerad av August
Bondesons »Historiegubbar på Dal», 1924 utkom med sin »Norsk Sogukunst», en bok som ger förnämliga porträtt av många gamla sagoberättare. »Denne boki er», säger Berge i förordet, »ein freistnad paa
aa syne prOvur paa norsk sogukunst slik som vaar tid hev teki imot
ho fraa fedrane. Men for aa skyna kunsti maa ein hava milj0e, og difor
er kvar sogusegjar skildra fyrst og so kjem sogune hans. Naar Sogukunsti er ein arv i mange tettled, er desse skildra, sovidt me veit noko
um deim.»8
detta sammanhang skall också Knut Hermundstad nämnas, som
1936 påbörjade publiceringen av sin svit »Gamal Valdreskultur», ett
mycket värdefullt bidrag till studiet av traditionsbäringen. I förordet
till första bandet säger författaren:
Desutan er det teke med litt um livet te dej som fOrtalde, små glimt frå
bygdi deira og noko um kva som gjekk fOre seg då folkeminni vart uppskrivne. Det var tanken at innholdet soleis skulde bli meir levande og lettleseleg. Vonleg skulde denne skipnaden heller ikkje vera reint verdlaus vitskapelig.9
I andra bandet »er det berre Ragndi Moen frå Nord-Aurdal [död
1937 90 år gammal] som har ordet. Boki gjev soleis eit utsyn over kva
ei evnerik Valdres-kvinne kan av folkeminne og folkesong.»1 Medan
tredje bandet inte upptar några meddelare,2 stå sex syskon för seriens
fjärde bok. »Ho syner difor kva eit syskenlag i vår tid har teke vare
på av gamal Valdreskultur.»3 Samma syfte har också femte delen, som
utkom 1952 och som också den grundar sig på vad en syskonkrets haft
att berätta.4
Att Knut Liest01 intresserat sig för traditionsbärarproblemen är redan antytt. Var det från början Johannes Skars sagesmän och deras
traditioner, som fängslade honom,5 så kunde han längre fram bidra
R. Berge, Norsk Sogukunst, s. 1.
K. Hermundstad, Gamal Valdreskultur, I, Gamle tidi talar, s. 5.
1 Ibid., II, Bondeliv, e. 5.
2 Ibid., III, I Manus Minne. Att sagesmännen här ej äro redovisade beror på
förläggarna, säger Hermundstad (s. 5).
3 Ibid., IV, 2Ettararv, s. 5.
4 Ibid., V, Attarminne, s. 5.
5 K. Liest01, Sagnfortselling i Ssetesdal (Maal og Minne 1913), s. 53 ff.;
Merknader (J. Skar, Gamalt or Swtesdal, VIII, 1916), s. 153 ff.; Margit Runarborgi (Syn og Segn, 1917), s. 362 ff.
8

9
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också med iakttagelser från sin egen verksamhet som upptecknare.6
Särskilt skall det också framhållas, att Knut Liest01 på ett tidigt stadium kom med inlägg i den principiella diskussionen, varvid hans ledande tanke var, att man inte får dra någon skarp gräns mellan konstdiktning och folkdiktning. Båda äro betingade av individer. Inte »folket» utan enskilda män och kvinnor är det, som skapat sagan och visan
och hållit dem uppe. På dessa tankar är han inne redan i sin skrift
»Norsk Folkedikting» 1914,7 och vidare utvecklade finna vi dem i
hans 15 år senare utkomna bok »Upphavet til den islendske ttesaga» :
Folket i dette tilfellet er ikkje Per og Pål ikring i bygdene, men det fåtalet
som hev interessor i kunstnarleg eller vitskapleg leid. Visor, eventyr og segner
er ikkje allemanns eige. Folkeminnesamlaren kann ikkje finna slikt hjå kven
som helst. Han må gå til 'kvedarane', 'sogesegjarane', dei som — for å nytta
eit ordlag frå Swtesdal — 'dreivst av' slikt. Dej er ikkje mange, og hev vd
aldri vore mange, likso lite som det hev vore nokor ovmengd av spelemenn
eller målare eller treskjerarar i bygdene.8

Vi kunna inte lämna Norge utan att också ha berört Reidar Th.
Christiansens insats. Vid en rad tillfällen under efterkrigstiden har
han behandlat traditionsbäringens skilda problem, och ett vittnesbörd
så gott som något om den vikt han lägger vid dessa frågor är det, att
han ägnade dem ett mycket stort utrymme i sin installationsföreläsning
1952. När han några år tidigare var inne på ämnet, uttryckte han en
viss skepsis ifråga om möjligheterna att kasta ljus över folktraditionerna genom att studera deras bärare. I uppsatsen »Et eventyrs krokveier» (1945) säger han nämligen bl. a. följande:
Eventyr sprer sig ved fortelling, fra mann til mann, og det er, og har antagelig alltid vret slikt at de som interesserer sig for fortelling og kan fortelle,

Iradisjonsbterenae', alltid har vret meget fa3rre enn de som bare er mer eller
mindre villige tilhOrere. Lite undersOkt er også den rolle 130ker spiller; — — —
Men en slik bakgrunn, menneskers uhistoriske samkvem, med trafikk, med
ferder til stevner, til sesongarbeide, med kortere eller lengre reiser, lar sig ikke
kartlegge efter no bestemt system. En får vite hvem har fortalt et eventyr,
kanskje også hvor og når, men har dermed bare tak i enden av en enkelt tråd,
og skulde en fOlge den videre, måtte en ha vedkommende fortellers biografi,
og så videre in infinitum. — — — Og rene tilfeldigheter må en alltid regne
med.8
K. Liestol, Norske tettesogor (1922), s. 69 ff. och 150 f.
K. Liest01, Norsk Folkedikting, s. 5 f.
8 K. Liest01, Upphavet fil den islendske ttesaga, s. 97 f.
R. Th. Christiansen, Et eventyrs krokveier (Studia Septentrionalia, II, 1945),
s. 69 f.
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Redan följande år återkommer Reidar Th. Christiansen till frågan i
sin uppsats »Eventyrvandring i Norge». Också här betonar han de
oåtkomliga tillfälligheternas spel:
Ved betraktninger over en types lokale fordeling er det i det hele åbenbart
fare for å bli bundet av et kartbillede. Et kart frister en uvilkårlig til å regne
med eventyr-linjer, eller strOmmer fra sted til sted, fra •bygd til bygd, og til
så å ta de oppskrevne versjoner som frembrudd av disse skjulte strOmmer.
Men — — — en hvilkensomhelst individuell forteller kan trekke inn stoff fra
ganske andre kanter uten å vxre bundet av geografiske hensyn.1

En suck av misströstan synes det också ligga i hans bekännelse
längre fram i utredningen:
I det hele er det så uendelig mange ting en gjerne skulle ha rede på for
virkelig å kunne efterspore eventyrenes merkelige utbredelsesveier, fra forteller
til forteller, fra bygd til bygd. En trenger, for å sitere professor Sveinsson
'empiriske undersOkelser over hver enkelt type, ja over hver enkelt variant',
og, ville en gjerne fOye til: over hver enkelt forteller.3
Det behöver inte sägas, att Reidar Th. Christiansen med de här anförda citaten kommit med en välgrundad varning till var och en som
söker spåra folkliga traditioner, vare sig det nu sker med hjälp av den
geografiska kartbilden eller den genealogiska tabellen. Att han ej velat
avskräcka från försök utan blott velat mana till försiktighet, står emellertid fullkomligt klart. När »en rekke iakttagelser peker i samme
retning, tOr en våge sig på å trekke mer omfattende slutninger»,3 har
han vid upprepade tillfällen framhållit, och frimodigt har han själv
visat på säkra traditionslinjer med en avsevärd utsträckning i såväl
tid som rum. I »Eventyrvandring i Norge» pekar han sålunda på en
rik traditionslinje från Olav TjOnnstaul över dennes farmoder, Anne
Golid (död 90 år gammal 1863), till hennes »bestemor», som levde vid
mitten av 1700-talet,4 och han ger där också exempel på »et norskt
eventyr som i tre generasjoner hadde levet hos en norsk familie som
var flyttet til Danmark».5 Gå vi över till Christiansens redan nämnda
installationsföreläsning 1952, så ger han där ett exempel av färskare
datum:
1 R.

Th. Christiansen, Eventyrvandring i Norge (Arv 1946), s. 79.
Ibid., s. 92.
3 Et eventyrs krokveier, s. 69 f. Jfr Eventyrvandring i Norge, s. 88.
4 Eventyrvandring i Norge, s. 80 f. och 83.
5 Ibid., s. 79.
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Også eventyrene kan en stort sett si h0rer fortiden fil, om det ennå kan
hende at en rent uventet får kontakt med gammel ekte tradisjon. I fjor f. eks.
ble det skrevet opp en del helt ekte eventyr fra Eidskog, som kunne fOlges
tilbake tul en forteller som dOde omkring 1880.6

I installationsföreläsningen är det emellertid traditionsbärarstudier
av annan art, som Christiansen särskilt understryker värdet av.
Overfor eventyrene — — — er ingen bestemt tradisjonell, norsk linje en
kan fOlge bakover mot begynnelsen, det en her kan studere er endring, samkvem fra bygdelag tul bygdelag, selve eventyrenes indre liv, i vekst og forfall,
og kanskje ennå mer de enkelte fortellere, deres intensjoner og deres teknikk
innen den snevre ramme tradisjonen levnet dem, eller med andre ord forstå
dem som kunstnere. — — — Studiet av eventyrene blir med andre ord i mer
analogi med litteraturhistoriske studier, og s3rnspunktene blir de enkelte fortelleres individualitet, stil, fortellingsteknikk, innstilling overfor det tradisjonelle repertoar. En må vel si at fOrst i de senere år har en fått arbeider som
ser på stoffet ut fra disse synspunkter, — —
I slike enkeltstudier kan en
komme selve den indre utviklingen i eventyret inn på livet, og en vii stadig
på nytt se hvor merkelig smidige disse gamle, eldgamle noveller kan fOye seg
inn i nye omgivelser og aksepteres av nye skarer av tilhOrere.7

Det är inga nya tankar för oss, men det är värt att understryka, att
Reidar Th. Christiansen accepterar dem. Att han för övrigt på ett
mycket tidigt stadium av sin forskarkarriär haft sina ögon på den enskilde traditionsbärarens skapande förmåga, finna vi en antydan om i
hans »Studies of Northern Folktales» (1935).8 Det skall slutligen tillläggas, att Reidar Th. Christiansen även i andra sammanhang än de
här behandlade, visat sitt intresse såväl för den enskilde traditionsbäraren som för den traditionsbärande miljön.°
I Finland har knappast någon uppmärksamhet ägnats åt traditionsbärarna. Som C. W. von Sydow framhöll i en artikel 1944,1 har den av
finska forskare drivna vandringsteorien ej lämnat utrymme åt tanken,
att traditionsspridningen skulle vara så betingad av enskilda traditionsR. Th. Christiansen, Folkeminne og Folkeminneforskning (Fra Universitetets
Talerstol, Oslo 1953), s. 14 f.
Ibid., s. 15 f. och 27.
8 R. Th. Christiansen, Studies of Northern Folktales (Saga och Sed, 1935), s.
108 f.
9 R. Th. Christiansen, Fra gamle dager (Boka om Land), s. 127 ff.; Fire gamle
historier (Maal og Minne 1954), s. 43 ff.; Studies in Irish and Scandinavian Folktales (1959), s. 9 f. och passim.
1 C. W. von Sydow, FolkminnesforskningeLs uppkomst och utveckling (Folkkultur 1944), s. 29.
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bärare, att en särskild undersökning av dessa vore motiverad. Någon
ändring i dessa förhållanden ha de sista decennierna inte medfört, så
vitt man kan döma av Lauri Simonsuuris inlägg i debatten vid Nordisk
Seminar i Folkedigtning 1961:
Vi måste med beklagan konstatera att folkminnesforskningen även i Finland
nästan fullständigt försummat studiet av traditionsbärarna. Och eftersom de
bästa berättarna för länge sedan gått in i den stora tystnaden finns det just
inga möjligheter att numera rätta till denna underlåtenhet.2
I Danmark har särskilt Laurits BOdker under en lång följd av år
haft sin uppmärksamhet riktad på förhållandet mellan folktraditionerna och deras bärare.3 I en studie, publicerad i Folkkultur 1944,4 tar
han upp ett par folkvisor till granskning under särskilt hänsynstagande dels till visornas förekomst i äldre skillingtryck, dels till av
dessa skillingtryck avhängig muntlig tradition. Bl. a. demonstrerar
BOdker, hur en bestämd vistradition kan förvaltas olika av de skilda
medlemmarna i en syskonkrets, och som resultat av sin undersökning
fastslår han, »at visevarianternes karakter i h0j grad er afhtengig af
traditionskerernes hukommelse, skabende fantasi og kulturgeografiske
milieu».3 Sin syn på folkminnesforskningens uppgift deklarerar B0dker som avslutning på artikeln — icke utan udd mot forskare av en
äldre skola:
Traditionsvidenskaben er nemlig ikke saa interesseret i interessante, men
dunkle urformer; dens maal er derimod at komme bagom stoffet til de psykiske
krwfter, der skaber, bevarer og omformer det folkelige traditionsstof, enten
det nu er eventyr, sagn eller viser. Og derved bliver folkemindeforskningen til
syvende og sidst en videnskab om mennesker.6
Det må ytterligare understrykas, att BOdker redan 1944 nått fram
till detta betraktelsesätt — att man bör studera folkminnesstoffet i
dess levande sammanhang och se det som en produkt av bestämda in2 L. BOdker (udg.), Nordisk Seminar i Folkedigtning I. Ålborg 10. 11. September
1961, s. 51.
Det skall tillfogas, att också andra danska forskare visat sitt intresse för traditionsbärarna. Särskilt må följande arbeten nämnas: H. Ellekilde, Folkeminder
fra det gamle Ellekilde I. Fisker Wiedemanns fortiellinger (Fra det gamle Gilleleje, 1941), s. 73 ff.; H. Ellekilde, Sidsel Jensdatter (Danske Folkeminder. Udvalgte Afhandlinger og Artikler, KObenhavn 1961), s. 188 ff.; Nils SchiOrring
(udg.), Selma Nielsens viser (Danmarks Folkeminder Nr. 66, KObenhavn 1956).
4 L. BOdker, Skillingsviser og Folketradition (Folkkultur 1944), s. 76 ff.
5 Ibid., s. 107.
L. BOdker, a. a., s. 107.
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dividers andliga verksamhet. Senare fick han tillfälle att lägga fram
sina synpunkter mera rakt på sak:
Og lad mig tilstå, at jeg ikke tror på eventyrmonografiernes fortriefflighet
i al fald ikke i deres nuvwrende form. — — — man kan aldrig komme
udenom den historisk-geografiske metode ved ordningen af stoffet. Men man
skal holde op med at sOge efter urformer, normalformer, yngre og sekundwre
former, vandringsveje, forglemmelser, tildigtninge og rettelser. Man må here
at forstå, at traditionsbeereren både er forteeller og digter. Han er frit stillet
overfor sit stof, og han har ret tul at behandle det efter forgodtbefindende.
— — han har i sin hjerne et handlingsskelet, som han giver kOd og blod;
han skaber sin egen variant, der barer prieg af hans individualitet. Der gives
ikke gode og dårlige varianter, thi sammenligningsgrundlaget — urformen
eller normalformen — er kun en teoretisk fiktion; men der gives gode og
dårlige fortee1lere.7

Det var i Odense 1952 inför ett auditorium av nordiska folklivs- och
folkminnesforskare, som BOdker lade fram dessa synpunkter, och det
är här vi finna början — vad den skandinaviska forskningen beträffar
till den debatt kring traditionsbärarproblemen och överhuvudtaget
kring folkminnesforskningens målsättning, som tog ny fart vid 1960talets början och som ännu pågår.8 Vi skola här ej närmare följa
denna diskussion, men det är skäl att påpeka, att BOdker funnit anledning att reservera sig dels inför en alltför ensidig kritik av »den
stakkels monografist, der i disse år er en slags standard-priigelknabe på
alle nordiske folkloristmOder», dels också inför en tendens till »bonderomantik» inom den nya skolans led.8
Det är av särskilt intresse för oss att se, att Laurits BOdker i väsentlig grad kommit fram till sina slutsatser genom studium av historiskt
material. Efter den redan nämnda undersökningen av ett antal folkvisor från föregående århundrade fördes BOdker in på forskningar rörande folksagornas villkor i 1800-talets Danmark, och 1958 utkom hans
kommenterade utgåva av Niels Levinsens sagouppteckningar.1 Vi finna
7 L. BOdker, Folkeeventyrenes forskningsproblemer. Diskussionsinledning ved det
XI. nordiske folkelivs- og folkemindeforskermOde i Odense d. 20. juni 1952 (Arv
1956), s. 89 och 92.
8 En framträdande roll i debatten har också C.-H. Tillhagen spelat. Särskilt skall
nämnas hans inledning till diskussionen kring ämnet »Traditionsbäraren» 1961. Se
L. BOdker (udg.), Nordisk Seminar i Folkedigtning I, Alborg 10.-11. September
1961, s. 36 ff. — Jfr Sigfrid Svenssons anmälan i Rig 1963, s. 138 ff.
Se härom i Laurits BOdkers inlägg i debatten i Oslo 1963. — Nordisk Seminar
i Folkedigtning II, Oslo 23.-24. august 1963 (stencilerad upplaga av BOdkers anförande), s. 3 f. och 8 ff.
1 L. BOdker (udg.), Niels Levinsen, Folkeeventyr fra Vendsyssel (Danmarks
Folkeminder Nr. 68).
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här ett fyrtiotal traditioner, som Niels Levinsen år 1854 upptecknade
efter sex namngivna personer i LOkken med omnejd, och minst sagt
uppseendeväckande resultat har BOdker kommit till genom att närmare
undersöka dessa sagesmäns levnadsomständigheter:
Her optegnede Niels Levinsen en sommer (1854) 42 eventyr hos 6 forteellere, og af disse 42 historier er der hojst een, der hOrer hjemme i sognet.
Resten er vandret ind med fortEe1lerne.2
Som en sammanfattning av vad denna BOdkers utgåva har att ge
ur traditionsbäringens synpunkt kunna lämpligen några rader ur inledningen anföras:
Vi må nojes med at konstatere, at eventyrene fOlger fortfellerne og vandrer
med disse, som skahne eller tilfteldighed vii. Denne ydre dynamik, der kan
k/Äges gennem kirkehOgernes afgangs- og tilgangslister, må sidestilles med
eventyrenes indre dynamik, den individuelle fortEellemåde og den suverme
brug af typens motivstof, man kan konstatere ved at sammenligne den enkelte
historie med de tilsvarende varianter i udgavens noteapparat.3
Förutsättningarna för studier av denna art äro i Danmark särskilt
gynnsamma, tack vare att flera av förra århundradets stora folkminnessamlare hade ett vaket intresse för traditionsbärarna. Svend
Grundtvig och andra kunde här nämnas, men det må vara tillräckligt
att här dröja något vid Evald Tang Kristensen, som under ett drygt
halvsekel ägnade sig åt att tillvarata sitt lands folkminnen.4 Som en
»sober, fornuftig og uromantisk forsker, der er opvokset i det almuemilj0, hvis traditioner han optegner og beskriver» har Laurits BOdker
omnämnt Evald Tang Kristensen.3 Tack vare att han kände allmogemiljön inifrån, framstod »Smaafolkene» för honom aldrig som den stora
grå massan.
Jeg har nu altid fOlt mig meget tiltalt, säger han som 75-åring, af at
fEeste Ojet paa Smaafolkene og faa et Indblick i deres Sjieleliv. Det er jo
sa3r1ig de smaa og ringeagtede i Verdens Ojne, jeg har opsOgt, og hos hvem
jeg har Ost det rige Udbytte af Folkeminder, som jeg har faaet optegnet:
Smaakaarsfolk, Indsiddere og Almisselemmer, der ikke kan siges at have Udrettet noget videre tul det almene Bedste i den store Verden, og dog ved vi i
Nordisk Seminar i Folkedigtning I, s. 54.
L. BOdker (udg.), Niels Levinsen, s. xiv.
4 Jfr C. W. von Sydow, Danmarks folkminnen (Folkminnen och Folktankar,
XIII, 1926), s. 192.
5 Nordisk Seminar i Folkedigtning II, Oslo 23.-24. august 1963 (steneilerad
upplaga av BOdkers anförande), s. 12.
2

3

49
Grunden slet ikke, hvad Nytte de alligevel har gjort for at ba3re Aandsliv og
bedre Tankesxt fremad i Tiden. Ja, jeg tØr musten sige, at disse ringe Mennesker maaske har bidraget mere tul at befrugte os end mange store Digtere,
da disse jo bevislig aldeles ikke har paavirket store Lag i Samfundet, i alt
Fald ikke tul det bedre, og jeg skulde mene, at det vel ogsaa gjwIder om at
faa de brede Lag i Samfundet godt med og ikke alene Overklasserne.6
Man behöver inte hålla sig till den skrift, ur vilken citatet är hämtat,
för att finna denna Kristensens inställning till sina sagesmän praktiskt
demonstrerad. Den går igen överallt i hans samlingar i form av ytterst
noggranna proveniensanteckningar, den ligger bakom en sådan liten
samling som »Mikkel Skreedders Historier», som helt bygger på vad
»En gammel fattig Mand i Ovstrup, Torning Sogn, har fortalt»,7 och
den ligger till grund för alla de mer eller mindre ingående skildringar
han lämnat i sina samlingar av sina meddelare.8 När han 1927 utgav
»Gamle Kildeveeld. Nogle Billeder af Visesangere og lEventyrfortfellere», där han i utsökta bilder presenterar omkring 125 av sina sagesmän, lämnade han därmed ett utomordentligt material för studium av
en gången tids kulturbärare.
Det återstår nu att nämna något om vårt eget land, och inledningsvis
kan det framhållas, att flera av våra stora follaninnessamlare under
förra århundradet i förvånansvärt stor utsträckning redovisat sina
källor. Redan bröderna Daniel och Johan Wallman och L. F. Rääf ha
sålunda i stor omfattning lämnat proveniensupplysningar till sitt material8 och likaså G.-0. HyWn-Cavallius.1 Närmast till denna grupp
hör också P. A. Säve, vars anteckningar utgöra grundvalen för föreliggande undersökning om traditionsbärare på Gotland vid förra århundradets mitt.
Ett beklagligt faktum är det, att våra större folkminnessamlare inom
nästa generation ej visat samma förståelse för vikten av att samvetsgrant redovisa sina sagesmän. Som Anna Birgitta Rooth klargjort, äro
Eva Wigströms sagesmän i stor utsträckning fiktiva. I stället för att
ange meddelare för de skilda traditionerna har hon av publicistiska
skäl sammanfört material från en hel bygd under beteckningar såsom
E. T. Kristensen, Ole Veed-Fald, s. 79 f.
Mikkel Skrtedders Historier. Udgivne af Evald Tang Kristensen, s. 2.
8 Se exempelvis E. T. Kristensen, Minder og Oplevelser, 1—IV.
Se härom S. Ek, En traditionsbärerska frän 1800-talets början (Folkminnen
och Folktankar 1936), s. 1 och C.-H. Tillhagen, Folkloristisk fältforskning i 1810talets Sverige (Fataburen 1949), s. 84.
1 Se S. Liljeblad, Swedish Folk tale colleetions (Folk-Liv 1938), s. 84.
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»Vedhuggarens berättelser» eller »Hönsgummans sagor».2 Ringa insikt
om proveniensanteckningars värde hade länge också August Bondeson.
Av Albert Sandklefs undersökning framgår, att Bondeson under tidigare delen av sin insamlings- och publiceringsverksamhet handskades
ganska vårdslöst med sitt stoff.3 Sedermera tillägnade han sig emellertid en striktare syn på materialet och lät då också sagesmännen komma
till sin rätt. År 1886 utkom Bondesons »Historiegubbar på Dal», ett
verk som visar stor trohet mot sagesmännen och deras framställning.
För att citera Sandklef så är den utgåvan »ett mönstergillt arbete inte
endast därför att meddelarnas berättelser äro ordagrant och nästan
utan bearbetning återgivna, utan också därför att Bondeson lämnar
så utmärkta uppgifter om meddelarna och deras miljö — ett helt modernt drag».4 Visuppteckningar gjorde Bondeson i större omfattning
först på 1890-talet,5 och det finns inget skäl att ifrågasätta det allvar
inför uppgiften, som han givit uttryck åt i inledningen till sin visbok
1903:
Hur en visa kan skifta, därom öfvertygar man sig dock bäst, då man själf
hör folket sjunga. Knappast bror och syster, ännu mindre föräldrar och barn
sjunga, om de en tid varit skilda, sin visa alldeles lika. Derföre är det ock af
vikt att angifva pärsonen, som lämnat visan.6
Vetenskapliga diskussioner om traditionsbäring och traditionsbärare
blev det i Sverige i och med C. W. von Sydows verksamhet, och det
skall uppmärksammas, att denne forskare väl så tidigt som någon på
kontinenten hade blicken riktad åt detta håll. Att han härvid varit av
betydelse även utanför landets gränser, har redan framhållits i samband med den irländska folkminnesforskningen.7
Redan 1914 påtalade C. W. von Sydow i ett upprop, hur önskvärt
det är, att folkminnesuppteeknare inte bara lämna de allra nödvändigaste proveniensupplysningarna utan söka skaffa noggranna biografiska uppgifter om sina sagesmän.8 Samma uppmaning återkom han
2 Anna Birgitta Rooth, Eva Wigström och traditionsbärarna (Arv 1953), s.
160 ff.
3 A. Sandklef, August Bondeson (1956), s. 65 och passim.
4 Ibid., s. 77 f.
5 Ibid., s. 96 ff.
e August Bondesons visbok (1903), s. 12.
7 Jfr Linda Dågh, a. a., s. 50. Linda Dågh fäster mycket stort avseende vid
von Sydows internationella betydelse.
8 C. W. von Sydow, Folkminnena och deras insamling. Råd och anvisningar
(Folkminnen och folktankar 1914), s. 187.
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med i »Våra folkminnen» 1919, men han gör då ett intressant tillägg,
som pekar på ett ökat intresse för människorna bakom folktraditionerna:
Det är för övrigt lämpligt att skaffa sig noggranna biografiska upplysningar om sina berättare att sätta som ett slags inledning till det stoff de
meddelat.9
Med detta sista tillägg uttalar sig von Sydow — låt vara helt kort-

fattat — för principen att hålla samman folkminnessamlingarna inte
efter det sakliga innehållet utan efter sagesmännen. I en senare uppsats
motiverar han närmare dessa sina synpunkter, närmast i anslutning till
ett omnämnande av Sigurd Nergaards »Folkeminne fraa österdalen»
Sagesmännen omtalas tydligen både här och där, men mera såsom handlande
personer, och deras resp. uppgifter har fördelats efter systematiska principer.
För min del hade jag hellre sett att varje sagesman förts fram för sig med en
skildring av deras personligheter och lifsöden. Man hade därigenom blivit flera
intressanta bekantskaper rikare och fått en ännu mera levande inblick i folkets
liv. Det systematiska hade kommit till sin fulla rätt genom ett utförligt register, som i alla fall är behövligt.'

Som ledare för den från Lund bedrivna insamlingsverksamheten rekommenderade von Sydow folkminnesupptecknarna att förfara med det
insamlade materialet efter nämnda principer, och detta ledde också till
att åtskilligt folkminnesstoff samlades i särskilda anteckningsböcker,
på så sätt att materialet hölls samman i slutna grupper efter sages-,
männen.2
C. W. von Sydows önskan att få rikhaltiga upplysningar om sagesmännen och hans rekommendation av individualitetsprincipens tilllämpning vid samlingarnas ordnande bottnade i en fast övertygelse, att
de folkliga traditionerna äro betingade inte av »folket» i sin helhet
utan av enskilda traditionsbärare:
det är med den muntliga traditionen som med handaslöjden: den är inte i
sin helhet allmän egendom. Somlig slags tradition finns hos en sorts personer,
andra traditionsarter hos andra slags mänskor. Särskilt sagoberättarkonsten är
mer eller mindre inskränkt till ett fåtal personer som fått anseende såsom goda
berättare med stor repertoar. Det är personer med godt minne, livligt gemyt,
C. W. von Sydow, Våra folkminnen, s. 134 f.
C. W. von Sydow, Norska folkminnen (Folkminnen och folktankar 1928), s. 12.
2 Det alternativa systemet, uppteckningar på lösa blad, som sedan ordnas efter
sakinnehållet, tillämpades emellertid också.
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god talegåva och till en viss grad konstnärlig läggning, vakna och intresserade, alltid färdiga att snappa upp nya historier att införliva med sin
repertoar.3

Citatet är hämtat ur en Sydow-uppsats av år 1921, men dess tankeinnehåll kommer igen flerfaldiga gånger i von Sydows senare vetenskapliga produktion,4 vilken i mycket stor utsträckning är inriktad på
att klargöra de olika folkliga traditionernas livsbetingelser.5 Som antytts grundade C. W. von Sydow sina synpunkter på bl. a. personliga
iakttagelser av traditionsförhållandena på Irland.5
Söka vi flera svenska folkminnesforskare, som ägnat traditionsbärarna
någon direkt uppmärksamhet, finna vi dem väsentligen i den krets,
som stått C. W. von Sydow nära. I första hand bör man här nämna
David Arill, som redan 1918 presenterade en rad traditionsbärare i
»Folkminnen och folktankar».7 Från 1919 var Arill under en följd av
år ledare för Västsvenska folkminnesföreningens insamlingsverksamhet, och han kom härvid i kontakt med många goda berättare och
sångare. I olika sammanhang talar han om dem — så exempelvis i
»Våra gamla», en liten skrift som utkom 1923:
Rikt utrustade och fast sammansvetsade personligheter har funnits, till vilken tid och vilket folk vi än riktar vår tanke. Och den svenska allmogen har
aldrig varit en odifferentierad massa — en hop bönder och fattigfolk —; den
har varit en samling individer med tusen skiljaktigheter, som betingats av
olika levnadsvanor, av bygdens egenart, av ärvda släktdrag.8
3 C. W. von Sydow, Folkminnesforskning och Filologi (Folkminnen och folk
tankar 1921), s. 82 f.
4 En översikt över C. W. von Sydows forskningar ger Anna Birgitta Rooth i
sin uppsats »Märchen und Sage» (Schwedische Volkskunde, 1961), s. 462 ff.
5 Se bl. a. följande arbeten av C. W. von Sydow: Om traditionsspridning
(Seandia 1932), s. 321 ff., Om traditionsbärare (Svensk Folkkultur. Rapport från
Atlas för Svensk Folkkultur, nr 2, nov. 1939, s. 7 ff. och nr 3, april 1940, s. 6 ff. —
steneilerad tidskrift), Gammal och ny traditionsforskning (Folkkultur 1941), s.
83 ff. samt Traditionens liv och vandringar (Folkkultur 1943), s. 160 ff.
Jfr C. W. von Sydow, Die jetzige Stellung der Märehenforsehung (Saga och
sed 1935), s. 83 ff.
7 D. Arill, Bondespelemän från norra Bohuslän (Folkminnen och folktankar
1918), s. 43 ff. och Folksägner från Sanne (Ibid.), s. 118 ff. — Det kan här tillläggas, att det i vårt land sedermera är just på folkmusikens område, som traditionsbärarna blivit föremål för någon större uppmärksamhet. I första rummet må
här hänvisas till samlingsverket »Svenska låtar» och till August Fredins »Gotlandstoner». Spelmansbiografier återfinnas emellertid också i tidningsartiklar och tidskriftsuppsatser på skilda håll.
8 D. Arill, Våra gamla, s. 4 f.

53
Som ett bestämt krav framhåller därför Arill i samma skrift, att
folkminnesupptecknarna skola lämna en någorlunda utförlig levnadsbeskrivning över alla de förnämsta meddelarna, »de må ha vilken folkminnesart som helst till specialite».2 I detta sammanhang redogör Arill
också för ett frågeformulär, som Västsvenska folkminnesföreningen
samma år (1923) låtit trycka för att få in biografiska uppgifter rörande sagesmän och upptecknare. Vi skola här inte närmare uppehålla
oss vid innehållet i detta formulär, men några rubriker må framhållas:
»Yrke och eventuellt bisyssla. Olika bosättningsorter, — —. Närmare
upplysningar om släkten, — — —. Sagesmannens eller upptecknarens
barndom (sysselsättning, syskon), skolgång, läsning, resor.»1 Uttryckligen betonar Arill, att alla de uppgifter, som efterfrågas i formuläret,
endast utgöra minimum. En stamtavla, grundad på arkivforskningar
rörande sagesmannens släkt, är att rekommendera,2 och ett fotografi av
sagesmannen, »helst där han går i sitt arbete», är liksom en teckning
eller ett fotografi av hans stuga önskvärda komplement till en biografi.3
Det var ett mycket vittgående program, som David Arill uppställde,
men utan tvekan äro hans synpunkter värda att uppmärksammas.4
Starka intryck av C. W. von Sydows tankar hade också Åke Campbell
mottagit. Upprepade gånger ha vi haft anledning att hänvisa till hans
inlägg i den principiella diskussionen kring traditionsbärarna, och här
skall blott tillfogas, att han med stort intresse grep sig an också med
de rent praktiska forskningsuppgifterna på området. Det är exempelvis
Campbells förtjänst, att åtskilligt material rörande traditionsbärarna
finnes i Landsmålsarkivets samlingar i form av svar på frågelistan
M 96, »Historieberättare och andra traditionsbärare», vilken utarbetades av honom 1935.5 En tredje forskare ur samma krets är Sven LiljeIbid., s. 6.
Ibid., s. 7.
2 Ibid., s. 8.
3 Ibid., s. 10.
4 Bland D. Arills övriga arbeten, i vilka traditionsbärarna behandlas, må följande nämnas: Några representanter för det gamla Bohuslän (Bohusländska folkminnen, 1922), s. 169 ff., Folksagor från Tanum (Folkminnen och folktankar
1923), s. 65 ff. och Sventen (Bohuslänska studier tillägnade Landshövdingen Oscar
von Sydow), s. 200 ff.
Att Landsmålsarkivets samlingar — de språkliga såväl som de folkloristiska —
äro hopbragta under noggrant redovisande av sagesmännen, skall räknas också
Herman Geijer till godo. Om hans insats yttrar hans lärjunge, Nils Tiberg: »En
forskare som målmedvetet vårdade sig om sina meddelare var Herman Geijer. Som
handledare för landsmålsupptecknare inskärpte Geijer ofta arbetsmetoder, som syftade till förtroendefullt samarbete mellan studenten och hans sagesmän. 'Du kom1
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blad, som i en uppsats i Folk-Liv 1938 och i nära anslutning till Kungl.
Gustav Adolfs Akademiens utgåva »Svenska sagor och sägner» kommer in på flera till traditionsbäringen knutna problem.° Då Sven
Liljeblad står som medutgivare av ett flertal nummer i nämnda serie,
»Svenska sagor och sägner», bör det förmodligen räknas honom till
godo, att inte bara samlarna och samlingarna utan också i någon mån
berättarna presenteras i inledningen till de olika volymerna i serien.
Det skall dock anmärkas, att också Jöran Sahlgren, som burit en stor
del av ansvaret för berörda utgåva, visat sitt särskilda intresse för
traditionsbärarna genom att separat publicera en översikt av de olika
samlarna och berättarna.7
Anna Birgitta Rooths insats på Eva Wigströmforskningens område
är redan nämnd. Utöver detta att hon kastat ljus över en dunkel och
länge missförstådd fråga skall det noteras att hon i princip ger sitt
erkännande åt traditionsbärarforskningen:
Studiet av traditionsbärarna, studiet av den enskilde individen och hans
förhållande till traditionen är onekligen utomordentligt intressant och av stor
betydelse när det gäller den mera teoretiska frågan om traditionens spridning.
Om man t. ex. studerar en speciell sagotyp och kan konstatera en viss geografisk utbredning och olika vandringsvägar för sagan — så är detta en sak.
Men hur sagan spritt sig är en annan fråga som inte låter sig besvara med
samma metodik som användes för en sagomonografi. Då studeras sagan ur en
helt annan aspekt för att lösa problemet om hur spridningen tillgått. Det är
vid denna frågeställning som det är av vikt att få klarlagt dels fördelningen
av olika traditioner på olika individer, dels kontakten mellan individerna.
Detta är ett studium som bäst kan drivas på levande material så att säga.
Genom att studera nu levande tradition kan vi få en uppfattning om denna
sida av traditionens liv.8
Tyvärr är det ej längre varje folkminnesforskare givet, att i någon
större omfattning kunna få studera traditionsfrågorna på det sätt,
som Anna Birgitta Rooth rekommenderar, dvs. på levande material.
mer aldrig så bra åt deras språk, som när du har gemenskap med dem i arbetet
och i matbunken', sade han en gäng (säkert före 1929, då jag sökte praktisera
lärdomen). Självklart är att han lärde oss anteckna datum, sagesmän och sakliga
omständigheter angående meddelarna.» (Meddelat i brev 16.1.1964.)
6 5. Liljeblad, Swedish folk tale colleetions (Folk-Liv 1938), s. 77 ff. En översikt
av Sven Liljeblads forskningar ges i Anna Birgitta Rooth, Mä,rchen und Sage
(Schwedische Volkskunde, 1961), s. 471 ff.
7 J. Sahlgren, Några svenska sagoberättare (Uppsala Universitets Årsskrift
1948: 7).
8 Anna Birgitta Rooth, Eva Wigström och traditionsbärarna (Arv 1953), s.
161 f.
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Carl-Herman Tillhagen har emellertid haft den förmånen, och resultatet har han framlagt i sin bok »Taikon berättar». I såväl inledningen som kommentaren lämnar Tillhagen rikhaltiga uppgifter inte
bara om berättaren Taikon utan också om den speciella miljö, som han
representerar.9
Ännu en svensk forskare skall särskilt nämnas i denna översikt, nämligen Sverker Ek. I en studie, grundad på bröderna Wallmans och
C. P. Grevilli anteckningar om soldathustrun Greta Naterberg och hennes visor, presenterar Sverker Ek ett par vissångerskor, bosatta i Slaka
socken i Östergötland vid början av 1800-talet. Påfallande är bl. a. den
olikhet i temperament och personlig läggning, som Ek kunnat konstatera mellan mor och dotter. Medan modern synes ha haft en viss böjelse
för mystik, företer dottern, Greta Naterberg, bilden av en mera utåtriktad människa med ett friskt och glatt sinnelag och med en uppenbar dramatisk gestaltningsförmåga.'
Det har synts lämpligt att som en inledning till föreliggande, på en
bestämd bygds traditionsbärare inriktade undersökning, något orientera om den uppmärksamhet, som i såväl vårt eget land som på andra
håll ägnats åt skilda individers och gruppers betydelse för traditionsbäringen.2 Större delen av de undersökningar, som här behandlats, ha
avsett med respektive forskare samtida material, men ett flertal exempel ha också givits på att forskare för studier av denna art med framgång vänt sig till historiskt material.
Det arbete, som här framlägges, bygger på den mycket omfattande
g Taikon berättar. Zigenarsagor upptecknade av Carl-Herman Tillhagen, Stockholm 1946. Tysk översättning »Taikon erzählt», Zärich 1948. — Till detta och de
övriga arbeten av Tillhagen, som redan blivit nämnda, skall här fogas: Ein
sehwediseher Märchen- und Sagenerzähler und sein Repertoire (Rheinisches Jahrbuch fär Volkskunde, 10, 1960).
1 5. Ek, En traditionsbärerska från 1800-talets början (Folkminnen och folktankar 1936), s. 7 f. och 12 f. — Sverker Ek har också vid andra tillfällen visat sitt
särskilda intresse för traditionsbärarna. Se t. ex. hans recension av Svenska sagor
och sägner 3 (Folkminnen och folktankar 1939), s. 159 ff. — En svensk visforskare i senare tid, som ägnar såväl upptecknare som traditionsbärare stor uppmärksamhet, är Bengt R. Jonsson. Se hans »August von Hartmansdorff som balladsamlare» (Meddelanden från Svenskt Visarkiv. 12), Stockholm 1960.
2 Som tidigare framhållits är den givna framställningen av översiktlig karaktär.
Man kan emellertid rent allmänt konstatera, att folkminnesforskarna numera —
även i sammanhang som ej primärt gälla traditionsbäringen — visa en större vilja
att framlägga upptecknat material under uttrycklig hänvisning till namngivna och
till tid, ort och social ställning bestämda sagesmän. Se exempelvis D. Strömbäck,
Kölbigk och Hårga (Arv 1961), s. 44 f.
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insamlingsverksamhet, som den gotländske folkminnesforskaren P. A.
Säve bedrev kring mitten av 1800-talet. Med några undantag gingo
hans sagesmän ur tiden före århundradets utgång, och några möjligheter att hämta upplysningar om dem från ännu levande personer ha
på det hela taget icke givits. Materialet är sålunda av historisk karaktär, och arbetet får vidkännas den begränsning, som detta medför. Med
tanke på hur genomgripande traditionsupplösningen varit i vårt land
under det sista halvseklet, är det å andra sidan ändå en fördel, att
materialet är från en tid, då den muntliga traditionsbäringen ännu var
av verklig betydelse.

KAPITEL II

Materialet och dess behandling

För en utredning av traditionsförhållandena på Gotland i gången tid
med särskilt hänsynstagande till traditionsbärarna — bli P. A.
Säves Gotländska samlingar den huvudsakliga källan. De äldre gotländska källor, som forskaren i vanliga fall har att gå till även beträffande folkminnen — Hans Nielssön Strelows Chronica Guthilandorum
(1633), Haqvin Spegels Rudera Gotlandica (1683), Lars Nilsson Neogards Gautauminning (1732), Jöran Wallins Gothländska samlingar
(1747 och 1776) och samme författares Analecta Gothlandensia, samt
C. G. G. Hilfelings anteckningar från Gotland under åren 1797-18011
ha i vårt speciella fall ingenting att ge.2 Först genom P. A. Säves
Gotländska samlingar få vi möjlighet att tränga bakom nedskrivaren
till berättaren och bakom traditionerna till deras bärare.
P. A. Säve och hans verksamhet som folkminnesforskare skall närmare behandlas i ett följande kapitel. Här skall blott nämnas något om
hans efterlämnade samlingar, sådana de i originalhandskrifter nu förvaras i Uppsala universitetsbibliotek. Ett antal oktavvolymer »Gutaord»,3 innehållande i huvudsak språkliga samlingar men även åtskilliga
folkminnen i form av primäruppteckningar, kunna vi tills vidare lämna
åsido för att i stället gå direkt på de sex stora folianterna, »Gotländska
samlingar I—VI».4 För att vi skola få en bild av deras rika innehåll,
kan med fördel anföras vad som härom skrivits av Herbert Gustavson,
som under sitt arbete med »Gotländsk ordbok»5 och Kungl. Gustav
i H. Gustavson, Den gotländska folkminnesforskningens källor (Boken om Gotland, II), s. 619 ff.
a Ej heller finns det några sagesmannauppgifter till de folkminnesanteckningar,
som ingå i tredje delen av Georg Alfvegrens »Gotlands geografi och historia»
(1840-talets tidigare hälft). Beträffande dessa handskrifter se f. ö. H. Gustavson,
a. a., s. 624.
UUB R 624 och R 625: 1-13.
UUB R 623: 1-6.
5 Gotländsk ordbok på grundval av C. och P. A. Säves samlingar redigerad av
G. Danell (a-ba), A. Schagerström (be-ben) och Herbert Gustavson.
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Adolfs Akademiens utgåvor av Säves lekar, visor, sagor och sägner°
trängt djupare in i Säve-materialet än någon annan. I en artikel i Gotländskt Arkiv 1937 har han givit en komprimerad översikt av P. A.
Säves samlingar:
I de sex foliovolymerna i Uppsala universitetsbibliotek, vilka tillsammans
innehålla över fyra tusen sidor, beröras snart sagt alla sidor av allmogens liv,
jämte mycket av Gotlands och Visbys kulturhistoria. Den största gruppen
bland samlingarna utgöres av vad Säve kallar 'sägner', som upptar ej mindre
än 2 889 nummer. Häri innefattas anteckningar om fornminnen, runstenar,
fornborgar, gravhögar och naturminnesmärken, raukar, grottor, sliprefflor,
vidare om folkliga arbeten såsom häusating (taktäckning), såidsbränning, säljakt, fårskötsel och fiske, om byggnadsskick, gärdesgårdar, broar, om gårdar,
ägor, husgeråd, bomärken, fårmärken, allt illustrerat med ypperliga teckningar.
Folktrons gestalter: bysen, näcken, havfräui, torspjäsku, bjäru, de sma undar
jårdi etc, äro där utförligt skildrade, ja, om Oden och Tor finnas gamla sägner. Allt annat skrock: kloka gummor, blystöpning, jorddragning, botläsning,
skattgrävning osv, är rikt företrätt. Av visor har han upptecknat 491 stycken,
häri inräknade gamla bröllopsdikter och senare tillfällighetsdikter. De av honom upptecknade sagorna uppgå till närmare tvåhundra. Utförliga skildringar
förekomma av ryska invasionen 1808 efter gamla personers egna upplevelser,
likaså av Gotlands nationalbeväring. En särskild avdelning är ägnad åt lekarna,
från idrottslekar, pärk, varpa, stångstörtning etc. till barnsliga tidsfördriv, tillsammans icke mindre än 373 nummer.7

Som vi se, äro dessa P. A. Säves samlingar av mycket stor omfattning och imponerande är antalet personer, som vi här möta som representanter för gotländsk folkkultur vid 1800-talets mitt. Med undantag av en del avskrifter — ur bl. a. Wallins Analecta, Hilfelings
journaler och Georg Alfvegrens anteckningar, ur gamla almanackor, ur
Carl Säves brev m. m. jämte avskrifter av åtskilliga gamla »permebref»
och andra' äldre handlingar — är alltsammans upptecknat direkt ur
folkets mun, och det är att märka, att Säve såsom redan antytts gjort
samvetsgranna proveniensanteekningar. Under så gott som varje saga,
sägen, visa etc. finna vi en eller flera sagesmän på något vis angivna.
Följaktligen föreligga hans folkminnessamlingar inte som ett hopplock
KGAA, Svenska lekar 1, Gotländska lekar samlade av P. A. Säve, utg. av Herbert Gustavson. — Svenska visor 1, Gotländska visor samlade av P. A. Säve, utg.
av Erik Noreen och Herbert Gustavson. — Svenska sagor och sägner 10, Gotländska
sagor upptecknade av P. A. Säve, utg. av Herbert Gustavson. — Svenska sagor
och sägner 12, Gotländska sägner upptecknade av P. A. Säve, utg. av Herbert
Gustavson och Asa Nyman.
7 H. Gustavson, P. A. Säve som gotländsk språk- och folkminnesforskare (Gotl.
Arkiv 1937), s. 60. Se också samme författares Efterskrift till Gotl. ordbok, s.
XI—XII (Gotl. ordbok), II.
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ur en konturlös allmoges fatabur utan som en redovisnings av vad mer
än sjuhundrafyrtio, i varje särskilt fall namngivna personer haft att
berätta för upptecknaren Säve. I nämnda siffra äro då samtliga Säves
meddelare inräknade med undantag av dem som endast lämnat uppgifter av rent språklig art. Skala vi bort dem som lämnat högst tre meddelanden, reduceras siffran till ca tvåhundratrettio, men även så stå
vi inför en traditionsbärargrupp av betydande omfattning. — Ehuru
problemet senare kommer att tas upp till behandling, skall• emellertid
redan här sägas, att inte alla Säves meddelare utan vidare kunna betraktas som bärare av de traditioner de tillfört hans samlingar. Det är
nämligen tydligt, att vissa av dem fungerat som upptecknare åt Säve,
och då denne härvid ofta nöjt sig med att redovisa medhjälparens
namn, ha vi i sådana fall ingen möjlighet att nå fram till de ursprungliga sagesmännen-traditionsbärarna.
Att studera Säves sagesmän och deras betydelse för traditionsbäringen är detta arbetes huvuduppgift. Närmare preciserat innebär
det att så vitt möjligt rörande varje enskild sagesman utreda de förhållanden, vilka kunna ha varit av betydelse för hans ställning som
traditionsbärare, och vidare att få fram en bild av hans traditionsrepertoar eller rättare, den del av hans repertoar, som är känd för oss genom
Säves uppteckningar. För båda dessa delar av uppgiften ha omfattande
undersökningar och sammanställningar varit erforderliga, och på grund
av materialets art har kortregistret blivit en naturlig medarbetare. Ett
register har sålunda lagts upp över sagesmännen, innehållande personliga data, släktförhållanden m. m. för varje särskild individ, och i ett
annat register har de olika meddelarnas traditionsrepertoar förtecknats.
Det kan i och för sig synas ovidkommande, hur det nödvändiga förarbetet till här föreliggande avhandling rent tekniskt utformats, men
hela undersökningens art tvingar oss att dröja också vid sådana detaljer. Målsättningen har varit att undersöka samtliga Säves sagesmän för
att på så sätt få fram en bild av traditionsförhållandena på Gotland
8 Om Säves omsorg härvidlag vittnar, att uraprungsupplysningar så gott som
alltid förekomma också vid de mångfaldiga kompletteringar han infört i marginalen
på snart sagt varje sida i sina Gotländska samlingar. Undantar man de till något
hundratal uppgående uppgifter, vilka vare sig de gälla historiska minnesmärken,
topografiska märkligheter, växtvärld och djurliv eller personer han kommit i kontakt med, alla tydligen grunda sig på hans egna personliga iakttagelser, inskränker
sig det som Säve anför utan angivande av källa till ett femtontal sägner, ett femtiotal anteckningar rörande tro och sed, några lekar, ordspråk och talesätt, samt ett
mindre antal uppgifter främst rörande näringarna.
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under 1800-talet. Även de sagesmän, som ha en blygsam traditionsrepertoar, — och det har redan framhållits, att de äro många — ha
således varit föremål för undersökning. Det vore emellertid redan ur
saklig synpunkt ej motiverat att till trycket överföra sammanställningarna om alla dessa meddelare, och därtill kommer, att själva det sammanhang, i vilket avhandlingen framlägges, gör en begränsning önskvärd. Medan således blott en mindre del av Säves sagesmän komma att
utförligt redovisas i tryck, få uppgifterna om flertalet av dem ligga
kvar i de nämnda registren.' Dessa böra följaktligen betraktas inte bara
som tillfälliga hjälpmedel utan som permanenta delar av undersökningen,2 och ett visst utrymme måste då också här ägnas deras uppbyggnad och innehåll.
Personregistret omfattar ett eller flera kort för var och en av Säves
omkring 730 sagesmän och vill i görligaste mån presentera dessa. Det
har ovan framhållits, att P. A. Säves samlingar utgöra huvudkällan för
föreliggande arbete. Detta gäller om vi se på undersökningen i dess
helhet. Koncentrera vi oss på den del av arbetet som personregistret
utgör, är det källmaterial av annan art, som blir dominerande. För att
kunna teckna sagesmännens data, släktförbindelser och övriga personliga förhållanden av betydelse har det nämligen varit nödvändigt att
gå till Visby stifts kyrkoarkivalier och andra handlingar av liknande
karaktär. Innan vi ta dessa källor i närmare betraktande, skola vi
emellertid se, i vad mån Sävematerialet legat till grund också för personregistrets utarbetande.
Säves samvetsgrannhet i fråga om proveniensanteckningarna har redan påtalats. Så gott som överallt i hans samlingar finna vi källan angiven, vare sig det gäller avskrifter ur äldre samlingar och handlingar
eller uppteckningar efter personer, som han kommit i kontakt med.
Denna Säves redovisning av meddelarna utgör den nödvändiga förutsättningen för hela vår undersökning. Som regel äro dock dessa hans
anteckningar tämligen knapphändiga och tillräckliga blott för en
grövre lokalisering av traditionsmaterialet, t. ex. »Mjölnare Grefberg,
Kålens qvarn», »Cajsa Lena Mafrids i Vestergarn», »Johan Wallin,
skolm. i Ånga, död 69, 71 år gl.» — alltså namnet jämte någon eller
några uppgifter rörande födelseår,3 födelse- eller vistelseort, yrke eller
1 Samtliga sagesmän redovisas dock med några få personliga data i en särskild
personförteckning. Se s. 325.
2 Båda registren äro tillgängliga i Landsmåls- och Folkminnesarkivet, Uppsala.
I ett flertal fall har det visat sig, att av Säve uppgivna årtal för sagesmännens födelse etc. slagit fel på något eller några år. Detta kan emellertid knappast

61
sysselsättning. I ett antal fall har Säve t. o. m. inskränkt sig till att blott
anteckna sagesmannens namn.4
Beträffande åtskilliga sagesmän och deras släkt har Säve å andra
sidan lämnat utförligare uppgifter och längre skildringar, vilka ofta
inte bara är intressanta och belysande utan också verkligt mustiga och
underhållande. Särskilt synas Fåröborna ha väckt Säves intresse, men
också från andra delar av Gotland har han ingående personskildringar.
Till större delen återfinnas de i de ovan behandlade folianterna.5 Det
bör också tilläggas, att flera av Säves övriga miljöskildringar i dessa
volymer äro av stor betydelse för vår bedömning av hans sagesmän,
trots att dessa och deras personliga förhållanden inte direkt avhandlas.
Även i »Guta-Ord»5 finna vi åtskilliga uppgifter av klargörande betydelse beträffande meddelarna, och i några av Säves bevarade brev till
brodern CarF lämnas synnerligen intressanta skildringar av hans umgänge med folket ute i bygderna. I detta sammanhang kunna lämpligen
också nämnas några brev till P. A. Säve. [Jr broderns svarsbrev kunna
sålunda en del för vår undersökning intressanta detaljer utläsas, likaså
ur en del brev till Säve från betydelsefulla sagesmän.5 Slutligen må här
läggas uppteeknaren till last. Var och en som sysslat med uppteekningsarbete vet,
att man stundom måste framskrida med stor takt och försiktighet när det gäller att
ta reda på sagesmannens ålder, och att man inte sällan får nöja sig med en ungefärlig tidsbestämning.
4 Härmed avses givetvis icke de fall, då Säve på grund av att samme sagesman
ofta förekommer, uraktlåter att för varje gång upprepa födelseår etc.
5 UUB R 623: 1-6.
UUB R 624 och R 625: 1-13.
7 Av P. A. Säves egenhändiga brev ha vi — så vitt jag vet — 150 stycken i behåll. I denna siffra äro då tio brev i Säves egenhändiga avskrift eller koncept inräknade. För den rent personhistoriska delen av arbetet äro egentligen endast
breven till Carl Säve av intresse, men vi få ur andra synpunkter tillfälle att gå
också till en del av de övriga breven. En kortfattad översikt av brevbeståndet ter
sig på följande vis: I Uppsala universitetsbibliotek förvaras (i en volym signerad
G 267) 32 brev till brodern Carl och 14 brev till andra personer. I Kungl. Biblioteket i Stockholm finnas 22 brev av Säves hand. I Länsarkivet i Visby äro 18 brev
deponerade och i Gotlands fornsal 64 brev. Bland dessa sistnämnda märkas 30 brev
till fadern, teol. dr Pehr Säve, från Uppsala under studietiden där 1830-1833,
vidare 24 brev till prof. Fredr. Wilhelm Scholander, och i avskrifter ett brev till
R. Dybeck och ett till L. F. Rääf. — Jfr R. Steffen, Ur P. A. Säves korrespondens
(Grotl. arkiv 1937), s. 35 ff. Steffen nämner där siffran 89 för Säves bevarade
egenhändiga brev. Det är främst Säves brev till fadern samt de i Kungl. Bibl. förvarade, som Steffen ej till fullo räknat med.
8 I UUB G 267 återfinnas ett antal brev till P. A. Säve frän brodern Carl, och
i sina Gotländska samlingar, band V, meddelar Säve avskrifter och utdrag ur inte
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nämnas ett brev från Carl Säve till I. A. Arwidsson, innehållande värdefulla upplysningar rörande ett par av P. A. Säves viktigare sagesmän.9
De här ovan nämnda möjligheterna att ur Sävematerialet hämta
mera ingående upplysningar om Säves meddelare beröra emellertid
blott en ringa del av dessa. Beträffande det stora flertalet har Säve
som sagt fattat sig ganska kort, och det har följaktligen varit nödvändigt att gå till andra källor för komplettering. Främst stå då här
kyrkoarkivalierna från de olika församlingarna på Gotland, eller rättare sagt de delar av arkivalierna, som gå under namn av husförhörslängder, födelse-, vigsel- och dödböcker. I vissa fall ha också flyttningslängder och flyttningsbetyg kommit till användning, medan sockenstämmoprotokoll och övriga till kyrkoarkivalierna hörande handlingar
med något undantag lämnats åsido. De kyrkoböcker som tagits i bruk
äro med andra ord sådana som komma till användning vid elementär
släktforskning, och det synes obehövligt att här gå in på deras allmänna karaktär. Däremot bör kanske något nämnas om beståndet av
sådana handlingar för Gotlands de1.1 Åldern och halten på de bevarade
kyrkoböckerna är mycket växlande för de olika församlingarna.2 I ett
mindre antal socknar finnas ministerialanteckningar — dvs, uppgifter
rörande födelse, vigsel och död — från senare hälften av 1600-talet. De
båda superintendenterna Spegels och Stiernmans energiska arbete
jämte den nya kyrkolagens föreskrifter påskyndade utvecklingen under
århundradets sista decennier. Då det emellertid i början var brukligt
mindre än 731 brev frän brodern. Det är att beklaga att Säve ansett sig föranlåten
att censurera en del av brevinnehållet såsom varande av alltför personlig karaktär.
Ännu mera beklagligt är det, att blott en bråkdel av hans egna brev till brodern
Carl äro i behåll. Små utdrag ur dessa brev finnas emellertid i anslutning till den
nämnda avskriften av Carl Säves brev. — I Gotlands fornsal förvaras ett avsevärt
antal brev ställda till P. A. Säve. Bland dessa märkas faderns brev till den unge
studenten i Uppsala, ett par brev från Dybeek och Rääf, samt ett antal brev från
personer, som tjänstgjort som meddelare åt Säve: sålunda finnas 18 brev jämte
ett par bilagor från A. Th. Snöbohm, 2 brev från skolläraren C. N. Carlsson, 1 brev
från prästmannen S. J. Stengård, 1 från fil, doktorn, tonsättaren C. J. 0. Laurin
och slutligen ett brev frän vardera av allmogemännen Jacob Larsson, Tjengvide i
Alskog, och L. P. Olsson, Landsnäsa på Fårö. — Till sist kan nämnas, att i Gotländska samlingar finnas införda ett mindre antal brev från sagesmän, bl. a. från
skolläraren i Lärbro, Lars Lindahl.
Arwidssons Ms Vs 2: 2 s. 631 ff.
1 A. Sandberg, Gotlands kyrkoarkivalier (Visby stift i ord och bild), s. 477 ff.
2 Församlingarnas kyrkoarkivalier fram till 1860 — i flera fall ända fram till
1880-talet — förvaras numera i Länsarkivet i Visby.
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att föra anteckningarna på lösa blad för att först senare låta binda
dem, hade detta som given följd, att handlingarna lätt försvunno, och
för ett avsevärt antal församlingar finnas nu inga ministerialanteckningar att tillgå förrän ganska långt in på 1700-talet. Vad sedan husförhörslängderna beträffar,3 förete de i stort sett samma utveckling.
Början gjordes 1688, och under detta och de närmast följande åren
infördes sådana längder inom alla församlingarna, men blott för ett
fåtal socknar äro de nu i behåll från denna tid. Då de i sin ursprungliga form närmast voro ett slags kontrollböcker på församlingsbornas
kristendomskunskap, ansågos de länge som en förbrukningsvara, vilken
utan men kunde kastas efter gjord tjänst. Följaktligen finna vi ett
någorlunda jämnt bestånd av dem inom de gotländska församlingarna
först under 1700-talets sista årtionden. — Det är i detta sammanhang
bara att tillfoga, att många präster, och det långt in på 1800-talet,
visade stor försumlighet i fråga om kyrkoböckernas förande, något
som givetvis främst gick ut över de fattiga och obesuttna. Särskilt
hopplöst är förhållandet härvidlag i Visby stadsförsamlings böcker. —
Slutligen är att nämna, att prästgårdsbränderna i Vall 1735, i Alva
1742, i Rute 1871 och i Källunge 1940 tillfogat härav berörda församlingars arkivalier en obotlig skada.
Bland övriga källor, som böra nämnas, märkas främst mantalslängderna, kyrkoböckernas ständiga komplement vid all släktforskning. Av
stort värde äro också bouppteckningsprotokollen, liksom — i förekommande fall — rullorna över sjömanskapet, båtsmännen och artilleristerna samt ett par bevarade matriklar över eleverna vid folkskoleseminariet och Fruntimmerssamfundets skola i Visby. I något fall ha dessutom lantmäterihandlingar från lantmäterikontoret i Visby bidragit till
att kasta ljus över eljest svårlösta personhistoriska problem.
Sist bland de otryckta källorna av äldre datum skall här nämnas ett
material, som i sin helhet skulle förtjäna att genomgås och systematiskt
granskas av folkloristiska forskare, nämligen domstolsprotokollen från
äldre tider. Med sin karaktär av primäruppteckningar ge de ofta ytterst värdefulla inblickar i folkets tankevärld från en tid, då en människas bundenhet vid vidskepliga bruk och föreställningar icke sällan
ledde henne inför domarskranket. Härvid får man ej glömma, att
»Consistorii protocoller», domkapitelsprotokollen, i stor utsträckning
äro av samma karaktär som dokumenten från de världsliga rättsinstan3 Dessa längder kallades ursprungligen katekisationslängder. När förhören fram
på 1700-talet inte längre höllos i kyrkan utan i gårdarna ute i socknen, ändrades
namnet till husförhörslängder. Frän och med 1895 kallas de församlingsböcker.
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sernas handläggningar. Från och med »Kungliga förordningen av 11
febr. 1687 huru med rättegång uti domkapitlen skall förhållas» kom
den kyrkliga jurisdiktionen under mer än halvtannat sekel att i huvudsak förlöpa under samma arbetsformer, som voro gällande för de
världsliga domstolarna, dvs. processförfarande med stämning, vittnesförhör och dom.4 Det är därtill att märka, att det i första hand var
dessa »domstolar», som hade att handlägga mål rörande folklig vidskepelse och övertro.5 För föreliggande arbete ha ett antal sådana protokoll — från rättegångar vid såväl domkapitel som häradsrätt — utnyttjats. De förskriva sig från 1720- och 1730-talen och utgöra därmed
arbetets äldsta källor.6
Av otryckt material, som i övrigt kommit till användning, kunna särskilt nämnas några dokument i tullkontrollören Erik Snöbohms privata
familjearkiv och gotlandica-samling,7 ett par släktutredningar av arkivtjänstemannen Ture Carlsson i Visby samt uppteckningar i Landsmåls- och Folkminnesarkivet i Uppsala, utförda av förf, och andra.
Tyvärr är det blott i ett fåtal fall, som det varit möjligt att genom
nutida uppteckningsmaterial få upplysningar om Säves sagesmän.
Av utomordentlig betydelse har det varit, att vi för personstudier på
gotländskt område ha tillgång till en förhållandevis riklig biografisk
litteratur. Ehuru den till större delen behandlar de ovanför allmogen
stående samhällsskikten, ha rikliga tillfällen erbjudits att utnyttja den,
eftersom Säve, själv utgången ur herrskapsmiljö, funnit många sagesmän också i dessa folldager. Flera av dessa 1800-talsherrskap behöver
man för övrigt inte följa många led tillbaka i tiden, innan man befinner sig i bonde- eller lägre borgaremiljö. Några standardverk ur
Y. Brilioth, Svensk kyrkokunskap, s. 349.
Vad ett studium av rättegångsprotokoll kan ge, framgår av arbeten som
E. Linderholm, De stora häxprocesserna i Sverige, och J. 3: son Hanzån, Trolldom
och häxprocesser i Hälsingland. Även om rättegångsmaterialet under det skede, som
behandlas i nämnda arbeten, givetvis är särskilt rikt ur folkloristisk synpunkt, finns
det mycket att hämta också ur domstolsprotokoll från andra perioder. Se t. ex.
0. W. Lemke, Visby stifts herdaminne, s. 509 ff. och B. G. W. Westling, Ur Linköpings stifts historia 1593-1843, s. 394 ff. — Jfr Ä. Campbell, Om mål och
medel ... (Fin o. Ft band XXVI), s. 105, där författaren just påpekar önskvärdheten av »en folkloristisk-etnologisk och därtill även filologisk genomgång, excerpering och registrering av innehållet i alla för folkloristisk-etnologisk forskning
viktiga äldre arkivalier».
Liksom kyrkoarkivalierna förvaras övriga här nämnda handlingar i Länsarkivet
i Visby — dock med undantag för artilleristrullorna, som äro deponerade i Riksarkivet, och lantmäterihandlingarna, vilka finnas å lantmäterikontoret i Visby.
7 Se Bokvännen 1960, nr 10-11.
4
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denna litteratur må särskilt nämnas: 0. W. Lemkes »Visby stifts
herdaminne» (tr. 1868, supplement tr 1892), A. Kinbergs »Gotländska
slägter» (tr. 1889 f.), som dock aldrig hann längre än till bokstaven I,
vidare E. Nybergs »Gotländsk släktbok» (tr. 1910 och 1938),8 C. J.
Hallgrens »Gotländska släkter» (tr. 1926), som visserligen lider av
vissa brister men ändå är av stort värde, tack vare att den upptar
många allmogesläkter,8 samt Holger Rosmans utgåva av faderns »Tabeller öfver gotländska slägter» (tr. 1935).
Arbeten av mera speciell karaktär men ändå av stort värde för oss
på grund av det rika personhistoriska materialet äro sådana som
A. Wijkmarks »Gottlands trupper 1811-1904», R. Rosmans »Skepparegillet i Visby under 250 år» samt R. Steffens »Personer och händelser i
den gotländska kalkindustriens historia». — Som representant för de
vad Gotland beträffar ännu så länge fåtaliga sockenbeskrivningarna
kan slutligen nämnas David Gadds »Boken om Garde», ett verk, som
på grund av sina intressanta och klargörande utredningar rörande allmänna gotländska förhållanden i gången tid är väl värd att uppmärksammas utanför sockengränserna.
För att nu återvända till personregistret utgöres detta alltså av ur
ovan nämnda och därmed likartade källor sammanställda uppgifter
rörande P. A. Säves sagesmän.1 Den presentation av dessa, som därmed
framlägges, är emellertid till sin omfattning något växlande, ty såsom
förhållandet ofta är just vid personhistoriska forskningar, ha källorna
flödat ojämnt i de olika fallen. Då dessutom en på grund av sagesmännens stora antal nödvändig tidsbegränsning för undersökningen av
varje enskild person måst iakttagas, har detta medfört, att registret i
sin nuvarande form företer vissa disproportioner och luckor. Medan
det t. ex. stundom varit förhållandevis lätt att få fram uppgifter rörande en relativt obetydlig sagesman, har det i andra fall varit svårt
Då intet annat angives, har första upplagan använts.
Arbetet innehåller åtskilliga felaktigheter och kan i de enskilda fallen ej godtas utan kontroll. Till hjälp härvid är Länsarkivets (i Visby) på mänga punkter
korrigerade exemplar.
1 Då källorna redovisas i varje särskilt fall, hänvisas för här ej nämnda såväl
otryckta som tryckta källor till respektive ställen i register och avhandling samt till
käll- och litteraturförteckningen. — Kyrkoarkivalierna anföras endast med sina arkivmässiga signa, alltså t. ex. Fårö A I: 3 för Fårö församlings husförhörslängds
tredje volym. Mantalslängderna, vilka med sin vägledande karaktär fått tjänstgöra
som ständiga uppslagsböcker, redovisas endast i de fall, då uppgifter därur äro av
särskild betydelse, med andra ord de fall, då kyrkoböcker saknats eller varit ofullständiga.
8
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att finna önskvärda upplysningar om en mera betydande traditionsbärare. Helt omöjligt att närmare identifiera sagesmännen har det
likväl varit endast i drygt trettio fal1.2 Det är självklart, att Säve ställer oss inför synnerligen stora svårigheter de gånger han inskränker sig
till att blott anteckna sagesmannens namn, t. ex. »Stenström», »0. Höglund», »Lars Blomberg». Såvida vederbörande ej tillhör en i någon
släktbok upptagen eller eljest känd släkt, äro upplysningarna alltför
knapphändiga för att efterforskningar i andra källor — i mantalslängder, kyrkoböcker etc. — skulle kunna leda till resultat utan en
gynnsam slumps medverkan, och slumpen är nu en gång en hjälpare,
som ransonerar sina gåvor. Vi kunna emellertid konstatera, att dessa
icke identifierade sagesmän på något undantag när äro traditionsbärare av mindre betydelse.3
Bortse vi från dessa icke identifierade personer och vända oss till
det stora flertalet av P. A. Säves meddelare, så kunna visserligen de
uppgifter, som stått att få rörande dem, blott i ett mindre antal fall
kallas rikliga, men på det hela taget äro de dock fullt tillräckliga för
att till tid och rum och social grupp placera vederbörande.4 Det har sålunda — ehuru i något växlande omfattning — varit möjligt att klargöra sagesmännens födelseår och födelseort, yrke och samhällsställning,
äktenskapsförhållanden och eventuella ombyten av vistelseort.
Vore vår uppgift inskränkt till en allmän lokalisering av det traditionsmaterial, som P. A. Säve insamlat, skulle nämnda data vara fullt
tillräckliga. Då emellertid vårt intresse riktar sig bortom traditionerna
till deras bärare, måste vi djupare undersöka dessa personers miljö och
se, vad denna kan ha haft för betydelse för deras förhållande till traditionsstoffet.5 För en ytligare bestämning kan visserligen redan en sagesmans uppehållsort eller yrke vara en tillräcklig förklaringsgrund för
hans traditionsrepertoar eller delar av denna. En ramsa på gårdsnamnen i en socken traderas knappast av någon annan än den som haft
2 Ett »hitintills» bör givetvis här tillfogas, alldenstund ett fortsatt letande i
kyrkoböcker och andra källor kunde nedbringa siffran.
3 I vissa fall har en lokal och social placering kunnat ske, trots att en direkt
identifiering av vederbörande ej varit möjlig. »Gute-mor» t. ex. var sannolikt bondhustru vid Gute i Bill och »Folkedarfven i Garde» måste ha varit en av husbönderna vid Folkedarve i Garde.
4 Jfr S. Erixon, Svenskt folkliv, s. 283, där författaren framhåller, att just
dessa tre faktorer: tiden, rummet och den sociala gruppen, »de tre etnologiska
dimensionerna» som han kallar dem, kräva beaktande för att en företeelse skall
kunna sägas vara etnologiskt fixerad.
5 Jfr s. 297 ff.
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eller har en fast förankring just på den orten. Likaså är det naturligt,
att skepparen har sjömansvisor på sin repertoar, att bonden kan redogöra för till jordbruket knuten tro och sed osv. Det måste emellertid
vara av väsentligt värde, att man kommer relationen mellan sagesmannen och hans tradition närmare än så. Man måste med andra ord skaffa
sig en närmare inblick i hans miljöförhållanden och framför allt då i
dem som hänföra sig till den för allt traditionstillägnande så betydelsefulla barndoms- och ungdomstiden. Följaktligen har det i föreliggande
arbete ansetts viktigt att i görligaste mån till presentationen av sagesmännen foga en redogörelse för deras släktförhållanden något eller
några led tillbaka i tiden.6 Väl är det att märka, att många andra, för
oss ogripbara miljöfaktorer i de särskilda fallen kunnat påverka sagesmännens anammande av sitt traditionsstoff,7 men barndomshemmet med
far och mor, farfar och farmor eller morfar och mormor utgör dock en
så väsentlig grundval för traditioners fortplantning, att vi ha alla skäl
att ta särskild hänsyn till denna miljöfaktor. Härvid får man för övrigt
inte glömma, att andra släktledet bakåt i tiden, far- och morföräldrarna, ofta varit av större betydelse än det första ledet. I normala fall
voro föräldrarna ännu i sin krafts dagar, när barnen kommo, och hade
för alla arbetsuppgifterna föga tid att mer än nödvändigt ägna sig åt
de yngsta i huset. Mycket ofta föll det därför på åldringarnas lott att ta
hand om barnbarnen. En farfar som satt och sjöng vid minsta barnbarnets vagga, medan de äldre syskonen stodo och lyssnade, eller en
farmor, som alltid skulle ha någon lustig »strof» till hands, när tillvaron kändes motig, är långt mera än en romantiserad målning av en
gången tid. Söka vi andra vittnesmål härom än vår egen erfarenhet, är
det inte svårt att i såväl äldre som yngre uppteckningsmaterial finna
meddelare, som hänvisa till någon av sina far- eller morföräldrar.8
Tilläggas bör dock, att sådana förhållanden hade sin största aktualitet
hos allmogen. I högre samhällsklasser har ej sällan amman eller barnNär det gäller sagesmän, vilkas släktförhållanden framgå av tillgängliga släktböcker, hänvisas i regel endast till respektive ställen i dessa böcker. För att underlätta orienteringen i släkttabellerna har hänvisningen gjorts till den sida i framställningen, där sagesmannens namn förekommer.
7 Jag syftar här på vad Sigurd Erixon som en motsats till genetisk tradition
kallar social överföring eller kontakttradition, en traditionsöverföring i »horisontell
led», som han säger. Jfr hans Svenskt folkliv, s. 289. Se också C. W. von Sydow,
Om traditionsspridning (Seandia, V), s. 322.
8 Be t. ex. Säves Gotländska samlingar UUB R 623: 4 nr 441, 472, 526, 577,
Visor nr 9 och R 623: 5 nr 39. ULMA 21383 s. 6 och 21385 s. 4. — Jfr A. Fredin,
Gotlandstoner, s. 121. Se även J. H. Delargy, The gaelie story-teller, s. 182, 187, 189.
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jungfrun spelat den viktiga roll, vilken ovan tillskrivits hemmens
äldsta medlemmar.9
Redan det sagda kunde vara nog för att motivera det tidsödande
arbete, som nedlagts på utforskandet av sagesmännens antecedentia,
men något må dock ännu tilläggas. De möjligheter, som man genom
kännedom om sagesmännens barndomsmiljö får att så att säga i djupled bedöma det kulturarv de voro bärare av, äro av värde redan i de
fall, då man finner de berörda personerna rotade i en homogen miljö,
ty ovedersägligt förlänar en sådan bakgrund en särskild tyngd åt vederbörandes utsagor. Av ännu större värde kan emellertid nyssnämnda
kännedom vara, om vi i en sagesmans barndomsmiljö finna element,
vilka ur lokalitetssynpunkt eller i social bemärkelse måste karakteriseras som främmande. Visar det sig t. ex. att mormodern är »fastländska»
— vi utgå här från gotländska förhållanden — säger detta visserligen i
och för sig ingenting om sagesmannens traditioner, men skulle dessa
innehålla något, som pekar på främmande inslag, kan den nämnda
släktuppgiften vara av utomordentlig betydelse. Så är givetvis också
förhållandet i ännu högre grad, om det skulle visa sig, att en sagesmans
barndomsmiljö är en helt annan än den miljö, som han senare i livet
infogats i. Om en man, vilken av Säve presenteras som bonde, är bärare
av i bondemiljö mindre vanliga traditioner, kan detta givetvis hänga
samman med rent individuella intressen och personliga kvalifikationer,
men det måste å andra sidan vara synnerligen viktigt att få klarlagt,
huruvida en sådan man är kommen ur en annan miljö än böndernas.
Beträffande registret över sagesmännens repertoar kunna vi fatta oss
kortare. I princip är varje meddelande, som en sagesman lämnat, redovisat på ett särskilt kort,1 på så vis att — förutom vederbörligt nummer i Säves Gotländska samlingar2 — dels sagesmannens namn, dels
meddelandets art angives. Eftersom registrets syfte är att belysa Säves
sagesmän och inte i första hand att vara ett sakregister över hela samlingarna, äro korten ordnade efter sagesmännens namn. Varje meddeSe Säves Gotländska samlingar UUB R 623: 1, inl., där Säve talar om Stina i
Kransen, broder Carls amma, den första, som berättade sagor för bröderna. — Se
även G. 0. Hylten-Cavallius, Ur mitt framfarna lif, s. 102.
Vad sagor, visor, lekar samt ordstäv (inklusive gåtor, talesätt, skämt etc.)
beträffar, har dock sagesmannens förråd inom respektive grupp som regel sammanförts på ett kort.
2 Det är att märka, att sagor, visor, lekar och ordstäv i Säves Gotländska samlingar till största delen äro sammanförda i avdelningar med särskild numrering, så
också berättelserna om ryssarnas besök på Gotland och om Gotlands Lantvärn och
Nationalbeväring.
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lares repertoar — den må vara rik eller fattig — återfinnes här alltså
som en lättillgänglig enhet för sig.3
Till grund för registret ligger Säves Gotländska samlingar, dvs, de
tidigare nämnda folianterna.4 Eftersom Säve med få undantag i dessa
infört det folkminnesmaterial, som finnes i Guta-Ord, primäruppteckningsvolymerna,3 ha dessa senare ej blivit systematiskt genomgångna
och deras material är sålunda inte särskilt registrerat. I registret redovisas ej heller i foliovolymerna ingående uppteckningar, som äro av
enbart språklig art. Till denna grupp synes man, förutom här och var
förekommande orduppgifter, få räkna ett helt avsnitt av andra volymen, R 623: 2, nämligen de till omkring 200 sidor uppgående uppteckningarna av gotländska ortnamn. Vidare ha de melodier utan ord, som
till ett mindre antal finnas i samlingarna, förbigåtts, och slutligen är
att märka, att de avskrifter ur äldre handlingar och samlingar, som
Säve infört på skilda ställen i foliovolymerna, icke registrerats.
Sagesmännens olika bidrag till Säves samlingar äro helt naturligt av
ytterst växlande omfång och värde — från de stundom många sidor
omfattande krigsminnena till de oftast med några få ord nedskrivna,
kompletterande marginalanteckningarna.° Att vid registreringen komma
fram till en hållbar värdering av de skilda meddelandena har emellertid visat sig ogörligt. Det vore givetvis inte bara skäligen meningslöst
utan i många fall direkt missvisande, att endast ge akt på meddelandenas omfång — i ord räknat. Det undandrar sig nämligen vår bedömning, vad en sagesman egentligen berättat för Säve i de talrika fall,
då denne i sina Gotländska samlingar infört hans meddelande som en
komplettering till en där redan nedskriven tradition. Bakom en sådan
kompletterande anteckning kan i lika mån ligga ett utförligt återgivande av traditionen i sin helhet som ett fragmentariskt meddelande.7 En meningsfull bedömning av ett meddelandes värde måste
3 Inom varje sådan enhet äro korten emellertid ordnade i sakgrupper: sagor,
visor, lekar etc.
4 UUB R 623: 1-6.
5 UUB R 624 och R 625: 1-13.
Jfr ovan s. 59.
7 Icke sällan finner man, att Säve uppgivit flera sagesmän till en av honom
återgiven tradition. I vissa fall — exempelvis vid skildringar av den materiella kulturen — synes man få räkna med att Säve sammanfört till en framställning, vad
flera sagesmän haft att meddela. Andra gånger, t. ex. ifråga om sägner, torde man
kunna utgå ifrån att de uppgivna sagesmännen lämnat i det närmaste likalydande
berättelser. När en sagesman lämnat frän den nedtecknade huvudversionen avvikande uppgifter, ha dessa jämte sagesmannens namn som regel placerats antingen
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vidare ske under hänsynstagande till materialets större eller mindre
betydelse som traditionsstoff, och det är uppenbart, att många gånger
endast specialisten inom varje särskilt folkminnesområde med framgång skulle kunna undvika en oförsvarligt subjektiv värdering härvidlag.
Efter den allmänna inledning i ämnet, som givits i första kapitlet
samt föreliggande kapitels orientering rörande material och uppläggning, skall det närmast följande kapitlet (kap. III) ägnas åt P. A. Säve
och hans uppteckningsverksamhet. En kort redogörelse för hans handskrivna samlingar har visserligen, vad beträffar deras innehåll och allmänna karaktär, redan lämnats, men för en rätt bedömning av deras
värde som folkminnesdokument är det därtill nödvändigt att något
dröja vid deras tillkomsthistoria. Det är med andra ord påkallat att
presentera upptecknaren och den miljö, som han kom ur, samt söka
utröna, hur det kom sig, att han började intressera sig för Gotlands
folkliga kultur, och vidare hur han gick tillväga i sin vård om denna
kultur. I ett fjärde kapitel — framställningens huvudavsnitt — skall
därefter en rad av Säves meddelare behandlas och deras ställning och
betydelse som traditionsbärare diskuteras. Slutligen skall frågan tas
upp, vad Sävematerialet och den företagna undersökningen av detta
kunna ha att säga om de allmänna traditionsförhållandena på Gotland
vid 1800-talets mitt.
i marginalen eller omedelbart efter huvudframställningen. Hur mycket denne sagesman ägt av traditionen i sin helhet, är därvid oftast omöjligt att avgöra.

KAPITEL HI

Folkminnesforskaren P. A. Säve — hans utveckling
och verksamhet

Per Magnus Arvid Säve, som föddes i Roma prästgård på Gotland
den 19 april 1811 och dog i Visby den 10 november 1887, var till sitt
egentliga yrke läroverkslärare.1 Efter skolgång i Visby på 1820-talet
och tre utbildningsår i Uppsala 1830-33, fyllda inte bara av ihärdiga
studier utan också av en krävande informatorstjänst, blev han 1834
som kollega knuten till Visby Lärdoms- och Apologistskola, 1857 förenad med Visby Gymnasium till Visby Högre Elementarläroverk. Med
undantag av några års tjänstledighet, främst under åren 1861-64, då
han hade förordnande som antikvitetsintendent och som sådan genomkorsade Gotland, Östergötland och Västergötland, innehade han sin befattning vid läroverket, ända tills han i september 1871 avgick med
pension.2 Under en följd av år var han dessutom — efter en sommarkurs i Stockholm 1840 för professor Branting — gymnastiklärare vid
läroverket och vid det 1843 inrättade folkskoleseminariet i Visby.3
Så kunna i korta drag konturerna tecknas kring P. A. Säves liv, om
man blott tar hänsyn till hans officiella gärning. Han synes ha varit en
synnerligen skicklig pedagog,4 och det finns ingen anledning att förringa hans lärarverksamhet. Ändå måste det konstateras, att hans
verkliga livsinsats ej faller inom ramen för skolarbetet utan i stället
i Biografiska uppgifter om P. A. Säve och hans släkt återfinnas i tryck bl. a. i
E. Nybergs Gotländsk släktbok. Se även J. Hambraeus, Minnestal över Dr.
Per Arvid Säve (Gotl. Arkiv 1937), s. 4 ff., H. Gustavson, a. a. (Gotl. Arkiv 1937),
s. 51 ff., och samme författare, Per Arvid Säve (Saga och Sed 1961), s. 61 ff.
Ett porträtt av P. A. Säve finnes i Gotl. Arkiv 1937, s. 3 samt i H. Gustavson,
a. a. s. 103.
W. Lemke, Historik öfver Wisby Läroverk ifrån äldsta tider till närvarande
2
tid (Redogörelse för Wisby Högre Elementar-Läroverk under läseåret 1874-75),
s. 19.
3 UUB R 623: 5 s. 364.
4 Jfr s. 85. Se även H. Gustavson, a. a. (Saga och Sed 1961), s. 64 f.
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kommer oss till mötes i det omfattande arbete, som han nedlade på
den gotländska folkkulturens område och som upptog så gott som all
hans fritid. Det bestående resultatet av denna hans möda är ej inskränkt till de digra folkminnessamlingarna. Det omfattar också det
stora språkmaterial, som — jämte brodern Carl Säves bidrag — ligger
till grund för »Gotländsk ordbok», redigerad av Herbert Gustavson,5
och likaså det föremålsbestånd, som utgör grundstommen i Gotlands
Fornsals samlingar,° samt en omfattande skriftställarverksamhet.7
Bakgrunden till P. A. Säves stora intresse för den gotländska folkkulturen rymmer flera till tiden skilda fält, och det är till att börja
med uppenbart, att redan hans barndomsmiljö varit av utomordentlig
betydelse för hans senare utveckling. Som redan nämnts, var P. A.
Säve född i Roma socken, och de tio första åren av sin levnad, liksom
en avsevärd del av ungdomstiden i övrigt, tillbringade han i denna
landsbygdsförsamling.° Han var son till prosten i Roma, teologie doktorn, sedermera lektorn i Visby Pehr Hieronymus Säve° och dennes
hustru i andra giftet, Hedvig Charlotta Lallerius,1 dotter till Förste
lantmätaren M. I. Lallerius i Visby.
Det förhållandet att P. A. Säve på såväl fädernet som mödernet var
av herrskapssläkt och att han växte upp i ett herrskapshem på landsbygden, kan vara värt att lägga märke till. Man skall nämligen finna,
att Säve delar dessa omständigheter med flertalet av pionjärerna inom
folkminnesinsamlandet. De levde eller hade under en väsentlig del av
sitt liv levat i omedelbart grannskap med allmogemiljön, men de voro
inte barn av denna. Att den miljöbrytning, som detta innebar, på ett
betydelsefullt sätt inverkat på deras ställning som folkminnesupptecknare, torde vara ofrånkomligt. De hade på nära håll fått lära känna
det gamla bondesamhället och dess livsformer och fått lära sig umgås
med allmogen, men å andra sidan hade de ej blivit så förtrogna med
Se ovan s. 57.
Gotlands Fornsal och Föreningen Gotlands Fornvänner instiftades på P. A.
Säves initiativ är 1874. Se J. Hambraeus, a. a. s. 15.
7 En översikt över publ. artiklar finnes i slutet av Guta-Ord XII (UUB R 625:
11 s. 207 och 212 ff.). — Se även W. Molft, Bidrag till en gotländsk bibliografi,
s. 180, samt J. A. Lundell, P. A. Säves skrifter (Svenska Landsmål I), s. 699 ff.
8 1821 tillträdde fadern en teologie lektorstjänst vid läroverket i Visby och familjen flyttade i samband därmed in till staden. Ferierna tillbringades emellertid
vanligen i Roma prästgård, vilken fadern hade kvar som prebende.
9 Pehr Hieronymus Säve, född i Visby 1775 och död därstädes 1837, var son till
tullinspektoren J. Säve i Visby.
1 Hedvik Charlotta Lallerius var född i Visby 1775 och dog där 1830.
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P. A. Säve.

folkkulturen, att denna fått det dagliga livets självklarhet över sig.
Tack vare sin herrskapstillvaro kunde de urskilja detaljerna och överhuvudtaget det säregna i allmogens kulturliv.
Man frestas för övrigt att särskilt betona den betydelse, som prästgårdsmiljön haft i det här sammanhanget, ty P. A. Säve är ingalunda
det enda exemplet på att det dagliga livet i våra gamla prästgårdar
utgjort en god jordmån för ett vaknande intresse för folkkulturen.
Man kan i första hand peka på Hylten-Cavallius, som i mångt och
mycket är en slående parallell till P. A. Säve, men också de båda bröderna Johan och Daniel Wallman, Arvid August Afzelius, Nils Lovén
(Nicolovius) och andra komma här in i bilden. Den ovan antydda miljöbrytningen torde i själva verket ha varit särskilt påtaglig i den gamla
tidens prästgårdar, då prästerna ännu hade en väsentlig del av sin
bärgning i det som prästgårdsjorden kunde avkasta. Till areal och
bärkraft voro prästgårdarna som regel ej större än att prästerna själva,
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även om de inte direkt ägnade sig åt kroppsarbete, ändå kunde leda
jordbrukets skötsel, och man finner därför hos den tidens präster, vid
sidan av en i många fall utomordentlig boklig bildning, en betydande
praktisk kunskap i lantbruk? Att dessa förhållanden skulle komma
kontakten mellan prästfolket och de anställda tjänarna till godo, är
uppenbart, och likaså att de återverkade på förhållandet mellan prästhuset och socknens allmoge. Därtill måste prästfamiljen på ett helt annat vis än andra herrskap delta i bygdens liv i helg som söcken. När
Hylten-Cavallius säger, att det i hans hem rådde »en till alla klasser
utsträckt gästfrihet» och att hans moder »kände hvarje barn inom
pastoratet och lef de med sina sockneboar, efter gammal sed, såsom en
stormoder inom en vidsträckt familj»,3 ger han därmed en glimt från
svenskt prästgårdsliv, sådant det säkerligen i verkligheten mycket ofta
var. Gotland utgör här inget undantag.4 Snarare torde den »oskyldiga
jämlikheten», såsom P. A. Säve uttrycker sig,5 mellan prästfamiljerna
och sockenborna varit särskilt stor på Gotland. Det kan tilläggas, att
Gotlandsallmogen av ålder ansetts ha större självkänsla och ett friare
uppträdande inför »herrskap» än allmogen på många andra håll i
vårt land?
2 Jfr A. Sandberg, Glimtar av gotländskt prästgårdsliv under 1700-talet (Visby
stift i ord och bild), s. 396 ff. — H. Rosman, Några data ur Gotlands ekonomiska
historia 1814-1914, s. 4.
G. 0. Hylt(Sn-Cavallius, a. a., s. 14.
4 Se exempelvis P. A. Säve, Gotländska minnen, s. 28 ff. — H. Arweson, Närs
prästgård (Julhälsningar till församlingarna i Visby stift 1929), s. 18 ff. —
V. Gradelius, Minnen och hågkomster (Julhälsningar till församlingarna i Visby
stift 1925), s. 57 ff.
5 UUB R 625: 7, s. 102. (J. Hambraeus, a. a., s. 6.)
En sådan olikhet mellan Gotland och fastlandet hade överstelöjtnant L. Stenberg tyckt sig finna, när han kom till Gotland 1812 för att inträda som officer i
den året förut upprättade »Nationalbeväringen» (Gotlands Nationalbeväring), och
han har därom berättat för P. A. Säve: »Gotlandsallmogen föreföll det nykomna
krigsfolket och officerarna hederlig och beskedlig; ej heller (ehuru det var alldeles
ovant för herrar från fasta landet) stötte bondfolkets rättframhet och jemnlikhetsseder att stiga fram, slå i hand och höfligt säga sin mening — någon af herre-männerna.» (UUB R 623: 1, avdelningen »Gotlands Läns National-Beväring», s. 13.) Jfr
vad P. A. Säve själv skriver: »Jemlikhets-känslan ... är bland folket allmän: man
vill att domaren och presten skall vara 'med-lifnes', slå dem i hand med manligt och
dugtigt tag, så. att det käns, taga sig en sup tillsammans med och vänligt på jemnlik fot omgås med Bonden. Men gör Herremannen det kan han ock få GotlandsBonden till allt hvad han vill.» (UUB R 623: 1, s. 276.)
Se också C. Saeve (Säve), Bemaerkninger over Oen Gotland (Hist. Tidskrift),
udg. af den danske hist. Forening, IV (1843), s. 196 f. Jfr Th. Erlandsson, En
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Givetvis må man akta sig för att överbetona den rättframma jämlikheten. Ett avsevärt ståndsmedvetande fanns hos prästfamiljerna liksom hos andra herrskapsfolk den tiden,7 och av översitteri, nedlåtenhet
och ringaktning fick förvisso även den gotländska allmogen sin beskärda de1.8 I stort sett synes man emellertid ha all rätt att tala om ett
av ömsesidig respekt präglat umgänge mellan den gotländska landsbygdens herrskapsfolk och allmoge, och återgå vi nu till P. A. Säve,
så är det uppenbart, att det varit av största betydelse för hans verksamhet som folkminnesupptecknare, att han fått växa upp under sådana förhållanden. Själv lade Säve stor vikt vid sin barndomsmiljö,
när han i ålderns dagar såg tillbaka på sitt livsverk. Självbiografiska
anteckningar återfinnas på flera ställen i hans handskrifter, och även
om det är tydligt, att hans framställning stundom är något romantiserad, är det allt skäl 'att ta del av hans skildring av den prästgårdsmiljö, som han var barn av:
Född på landsbygden med dess skogar, fogelspel och sagovimmel och med
lyckan af den bästa uppfostran af en högt bildad fader och med en mor, som
var en lefvande sago-hän, förflöt min barndom bland ädla syskon° och gamdöende kultur. II, s. 194 ff. (något om lantarbetarna på Gotland i gångna tider).
Också finner man, att den gotländska folkhumorn än i dag gärna uppehåller sig
vid historier om allmogemän, som vågat uppträda öppet och karskt mot »herrar».
Följande historia, som jag upptecknade sommaren 1951 och som blott utgör en av
de många, vilka ha östergarnsbonden »Wassmundar» (död på 1840-talet) till huvudperson, kan få exemplifiera detta: »Wassmundar kom körandes från stan och
mötte landshövdingen, som var på väg mot stan. Nu var det så, att landshövdingen
aldrig körde ur vägen utan körde mitt i vägen, och de som han mötte, fick ta sig
ur vägen bäst de kunde. Så gjorde landshövdingen nu också, när han mötte Wassmundar. Men Wassmundar körde inte ur vägen, och landshövdingen stannade och
röt: 'Ur vägen, gubbe! Vet du inte, vem jag är?' — 'Naj, dei vait ja int', dei!',
svarade Wassmundar. — 'Jag är landshövdingen!' — 'Jaså, dej jär landsens fadar,
u så kan han int' landets lagar: Halve vägen var!!' — Efter det lämnade landshövdingen alltid halva vägen fri, när han var ute och åkte.» (ULMA 21388, Gotl.
östergarn. R. Bjersby 1951.)
7 Sten Carlsson har i avhandlingen »Ståndssamhälle och ståndspersoner» visat,
hur homogena prästfamiljerna voro till sin sociala struktur i äldre tid. Gotland uppvisar härvidlag de mest markanta dragen: av 72 präster voro år 1740 endast 6%
allmogesöner, 53 voro prästsöner. Carlsson framhåller, hur mycket dylika förhållanden betytt för prästgårdskulturens och ståndskänslans bevarande. Se s. 202 ff. i
Carlssons arbete.
8 »Det finns bara två slags bönder, bondtjyvar och tjyvbönder!» är ett humoristiskt men i sammanhanget talande ordspråk, som tillskrives prosten Jacob Klingvall (1786-1866) i Roma. — Meddelat av arkivtjänsteman David Gadd, Visby.
P. A. Säve hade sex halvsyskon samt brodern Carl, född 1812 i Roma, död som
professor i Uppsala 1876.
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maldagsfolk, som var troget sina minnen, samt under intrycken af husflitens
glada bestyr och en öppen gästfrihet uti den trefliga prestgården i Roma.1
Det hörde till den tidens pojkuppfostran, att vi ännu läste ganska litet, men
inhemtade det mesta under samtal med Far och i umgänge med gammalt folk,
och så voro vi mellan de små lexorna ofta fritt ute, dels på vandringar, och
dels bland tjenarne och arbetsfolket samt roade oss under husets landtliga
mödor och högtider, samt lekte med grannbarnen, ofta de fattigaste, mest i vår
lekstuga i hönsgården under den stora eken. — — — Också var det ett eftersökt nöje för oss att höra allehanda 'historier', dem vår Mor oförlikneligt
föredrog, liksom Moster Greta, men vanligen berättades eljest af pigorna vid
spisen samt ej sällan i drängstugan af flera arbetskarlar, som hade luktat krutrök och visste så många krigsäfventyr, hvarunder vi städse talade det gamla
Gotlands-språket.2
I andra ordalag men med likartat innehåll har Säve vid ett annat tillfälle tecknat sin barndomsmiljö. Avsnittet är tryckt i J. Hambraeus
minnestal över P. A. Säve,3 men några rader må likväl här upprepas:

Dock var för oss husets barn städse mest lockande det friska sagolifvet vid
brasan de långa qvällarna uti det stora köket i Roma prestgård, hvarest hela
hushållet med tjänare och alla syslade med spånad och ibland med humleplockning, slagtbestyr, osv., då ej sällan husets yngsta söner, jag och min yngre
bror Carl, suto uppe i den ofantliga spisen för att med torrved underhålla det
flammande eldskenet, hvarunder allehanda sagor och ortsägner berättades
(oftast på öns forn-språk), visor söngos och allt sådant inlärdes för lifvet.4
Barndomsmiljöns gestalter är det också, som Säve ägnar en särskild
hågkommelse, när han i inledningen till sina »Gotländska samlingar»
låter tankarna gå till alla de gotländska män och kvinnor, som genom
sina berättelser och meddelanden möjliggjort hans stora insamlingsverk.3 Som duktiga vissångerskor och sagoberätterskor presenterar han
där sålunda först en fyrklöver herrskapsdamer, alla uppväxta på 1770och 80-talen i det Lallerska hemmet i Visby eller med bestående intryck
därifrån.6 Det är »sal. Mor» (Hedvig Charlotta Lallerius), som spelade
och sjöng och berättade för sina barn, samt »Moster Greta» (Margareta
Helena Laller), »Moster Sofia» (Sofia Andersin, f. Lallerius) och
»Moster Engel Lisa» (Engel Lisa Kahl, kusin till de här nämnda
1 UUB

R 623: 1, jul. s. 7.
UUB R 623: 5, s. 761.
J. Hambraeus, a. a., s. 6. — En mindre felaktighet har där insmugit sig vid
återgivandet av citatet: »en den bästa uppfostran som ingav kritik för hög och låg»
skall enl. handskriften vara »som ingav kärlek för hög och låg».
4 UUB R 625: 7, s. 102 f.
5 UUB R 623: 1 jul. — Tryckt i KGAA, 12, s. 13 ff.
6 Se även UUB R 623: 1, s. 521.
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systrarna Lallerius), — tre »Mostrar», som voro ofta sedda gäster i
prästhemmet i Roma. Bland sina sago- och viskunniga anhöriga nämner
Säve i sammanhanget vidare sina äldre systrar Lovisa och Fredrika,
men att han med de ifrågavarande anteckningarna inte bara ville räcka
en blomma till sina släktingar utan verkligen framhålla sin bundenhet
till alla de traditionsbärare han kommit i kontakt med redan som barn,
framgår med all tydlighet av att han till sist skildrar fem personer ur
allmogen: Brita Stina Löfstadius, som varit amma åt två av Säves
äldre syskon Och dessutom under många år tjänstepiga i prästgården,
vidare »Stina i Kransen», som varit amma åt hans yngre broder Carl
och — som han säger — »den första som fägnade oss med sagor och
visstumpar», klockaren Kristian Björkander, som, förutom att han var
en god berättare och sångare, var en mästare i »att vara utklädd, att
härma folk-original och att agera», och som för den skull stundom var
inkallad i prästgården »för att roa barn och gäster». Vidare märkes
bonddottern Babba Maja Timans, som också hon ett flertal år tjänade i
prästgården, och slutligen Brita Timgren, en bonddotter från Roma,
som i många år var tjänstepiga i Laffirska huset i Visby och fägnade
barnen Säve med visor och roliga historier, när de voro på besök hos
sina släktingar i staden. Vi skola här inte närmare uppehålla oss vid
Säves skildringar av dessa personer, men några rader ur hans berättelse om Babba Maja Timans må likväl anföras, då de visa, att även
den myndige prosten och husfadern hörde till den, som Säve säger, »enfaldiga och täcka sagokrets, inom hvilken jag och mina ädla syskon fostrades och sinnet stämdes för det landtligt blida och folkländska» :7
Det var hon [Babba Maja Timans] , som en höstafton i Roma prestgård,
då under det att alla husets barn, tjenare och adjunkten voro samlade i det
rymliga köket och något husvärf förrättades samt far sjelf gick upp och ner
på golf vet och rökte sin pipa samt då en hvar i sitt skifte skulle berätta något,
medan bror Carl och jag, sås, de yngsta i kretsen, suto uppe i den stora spisen
och med 'fet-ved' underhöllo det flammande eldsbålet, — som hon den lekfulla
Babba-Maja kom att tala om den högst märkvärdiga sagan om 'Skattetornet',
hvilken far snart erinrade sig vara upptecknad redan af Herodot och hvälf de
sig omkring en konung Rhampsinit i Egypten omkr. 1250 år före Kristus.8
Att P. A. Säve med allt fog kunde karakterisera sin barndomsmiljö
som en sagokrets får man bekräftelse på, om man tar del av vad Säve
upptecknat efter ovan nämnda personer. När han på allvar började
samla folkminnen, hade visserligen kretsen krympt — modern och den
7

8

UUB R 623: 1, mi. e. 4.
Ibid.
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gamle skolmästaren hade gått ur tiden, och med Babba Maja Timans
Ilade Säve tydligen mist kontakten. Men kvar stå mostrarna, systrarna,
Brita Timgren och Brita Stina Löfstadius, och det är ett synnerligen
rikt folkminnesmaterial, som Säve upptecknat efter dem.9 — Det är
också belysande att ta del av ett par brev, som brodern Carl skrev till
P. A. Säve från Uppsala 1843-44. Klart framgår det där, att även Carl
Säve i friskt minne bevarade sina barnaårs sagor och sagoförtäljare :
»Minns du», skriver han i oktober 1843, »historien, som vi hörde i vår barndom, om princessan som var förtrollad till en and? Hon, som endast hvarje
julnatt inkom genom rännstenen i slottets brygghus och då för en stund blef
till en menniska — förtrollad som hon var af sin styfmor till förmån för
styfsystern —, då hon kammade sitt långa gyllene hår och det föll gull derifrån, hvilket den fromma brygghuspigan fick för det hon lät princessan äta
sig mätt. När förvandlingsstunden åter stod före utbrast den sorgbundna:
'Styfsyster min ligger på konungens arm — Och jag farer kring på det villande haf ! Hå, hå!', och dermed for hon af som en and. — Jag är också en
and, som far på det villande haf och min sjuklighet är min styfmoder, som
hindrar mig från att njuta lifvets friska behag !»1

Vem det var, som brukade berätta den här sagan för prästbarnen i
Roma, säger inte Carl Säve i sitt brev,2 och det kan för tillfället också
göra detsamma. Det är bara intressant att se, hur han så där helt
spontant tog till en av sin barndoms sagor, när han i omskrivande
ordalag ville uttrycka sin oro över sin bräckliga hälsa. Det bekräftar,
vad vi förut kunnat konstatera, nämligen att sagoberättandet intagit
en central plats i de bägge prästpojkarnas barndoms- och ungdomsnöjen. Ytterligare belägg för detta finner man i ett annat brev från
Carl Säve — av den 24 februari 1844. Vi få längre fram anledning
återkomma till detta brev, och här skall därför endast framhållas det
anmärkningsvärda i att Carl Säve i det brevet uppräknar ett femtontal
9 Det kan vara tillräckligt att här peka på det väsentligaste i dessa personers
traditionsrepertoar. Moster Greta (Margareta Helena Lall&): femtiotalet visor, nio
sånglekar, en lång rad ordstäv, fyra sägner. — Moster Sofia (Sofia Andersin): ett
par sagor och nio visor. — Moster En get Lisa Kcal: tio sagor. — Systern Lovisa
Säve: fyra sagor. — Systern Fredrika Sjöberg: fem sagor, sju visor och trettiotalet meddelanden om tro och sed. — Brita Stina Löfstadins: fjorton sägner och
en rad meddelanden om tro och sed. — Brita Timgren: tretton sagor, nio visor och
en rad sägner.
UUB R 623: 5, s. 403.
2 P. A. Säve upptecknade senare denna saga (Aa 403) efter systern Lovisa i en
utförligare och betydligt avvikande version. R 623: 2, Sagor nr 23. — KGAA 10, I,
s. 74 ff.
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sagotitlar under angivande av vem därhemma, som kan den och den
sagan.
Den förtrogenhet med folkkulturen i dess olika former, som bröderna
Säve vunnit redan under uppväxtåren, blev för P. A. Säve både en
inspirationskälla och en fast grundval för hans forskningar. Emellertid
var det först som ung student i Uppsala som han — enligt vad han
själv framhållit — medvetet började reflektera över sin hembygds kulturvärden. Av brevväxlingen med fadern framgår, att han under sina
tre studieår i Uppsala inte någon gång besökte sin födelseö. Detta något
märkliga förhållande kan möjligen ses mot bakgrunden av att hans
mor rycktes bort en kort tid före hans avfärd till Uppsala, men framför
allt synas ekonomiska skäl ha varit avgörande.5 Eftersom han inte ville
skuldsätta sig och inte heller tära alltför mycket på faderns begränsade
tillgångar, skaffade han sig sommaren 1831 en informatorstjänst i
Uppsala, en befattning som han sedan hade kvar Uppsala-tiden ut. Man
har ingen anledning att betvivla, att Säve — såsom han berättat på
sin ålderdom — den sommaren kom att i särskilt hög grad rikta tankarna mot hembygden.4 De flesta landsmännen hade rest hem, och
konditionen var pressande.5 Ensamhetskänslan och längtan till hemmet
på Gotland jämte en av en händelse inköpt bok tände så den sommaren
hos P. A. Säve ett intresse, som så småningom skulle bli en mycket
väsentlig del av hans personlighet. Själv säger han därom:
Jag hade då nyligen på Bokauktion köpt mig Joh. Ihres Sv. Dial. Lex., Ups.
1766, 40 (egentligen derf ör att boken, enligt egenhändig påskrift på pärmen,
tillhört Es. Tegnér). Det var då som jag under min enslighet, och med tan3 I sina brev till fadern återkommer P. A. Säve ideligen till penningfrågan. Ett
på en gång talande och roande exempel på hans ekonomiska sinne finner man i
hans andra brev hem (24 okt. 1830). Han berättar där för fadern, att han, i motsats till sina bröder Adolf och Carl, i kosthållet avstår frän kaffe och i stället
dricker mjölk, »emedan det kostar mindre». I nästa brev hemifrån får han emellertid ett faderligt räd: »Bekymra dig ej allt för plågsamt af det som går åt och
måste vara. Jag råder dig att dricka kaffe med de andra. Den myckna mjölken i
längden skämmer magen, som man sedan får plåstra med.» — Jfr Hylta-Cavallius,
Ur mitt framfarna lif, s. 41.
UUB R 625: 7, s. 104 f. (Citerat i J. Hambraeus, a. a., s. 7 f.)
5 Undervisningen tog nästan all hans tid i anspråk, och dessutom trivdes han ej
med sin arbetsgivare. Några ord som han skriver om denne i ett brev hem på höstkanten 1831 (11 sept.) må anföras, då de indirekt ge en bild av den 20-årige informatorn: »Deni har jag verkligen haft en stor olycka, att jag just skulle få till värd
den mest okunniga, småaktiga, lättsinniga, bukälskande, bok- och vetthatande barbar, som mycket säkert finns inom Sveas gränser. Utom det att han är tosig, har
han god mat, slår i godt vin och är i högsta grad rädd och medgörlig.»

80
karna ständigt på hembygden, kom att uppteckna alla deni befintliga gamla
Gotlandsord, hvarefter jag, såsom född landtbarn, inskref allt flera, som jag
hade i minnet. Så uppstod denna min första språksamling Guta-ord.°
Man får nu — såsom vi snart skola se — visserligen inte fästa alltför
stort avseende vid detta Säves första närmande till gutaspråket, men
början var gjord och tillsammans med andra faktorer under Uppsalaåren blevo dessa första språkanteckningar ett steg på vägen mot ett
medvetet och intensivt fornintresse.
Det har redan framhållits, att informatorstjänsten tog en mycket
stor del av P. A. Säves tid i anspråk, och vad egentliga examensmeriter
beträffar kom han under Uppsala-åren aldrig längre än till dimissionsexamen från prästseminariet.1 Det hindrar emellertid inte, att han
utöver de teologiska studierna hann förkovra sig i flera ämnen och då
inte minst i historia.8 Av det ämnet hade Säve varit intresserad redan
som barn. Enligt vad han själv säger, hade historia i själva verket varit
det enda läroämne, som tilltalade honom under hans tidigare år,8 och
han har också antytt, att roten till detta särskilda intresse var att finna
i alla de »härliga berättelser om de krigsäfventyr, som omtalades af
åldrige arbetskarlar, hvilka varit med allt sedan 88».1 Hade Säve således redan under ynglingaåren haft en viss håg för historia, utvecklades denna håg under Uppsala-tiden till ett brinnande och varaktigt
intresse, och tydligt är, att denna utveckling måste ses mot bakgrunden
av att hans studietid inföll under göticismens dagar. Sedan ett femtontal år tillbaka hade Erik Gustaf Geijer entusiasmerat den studerande
ungdomen i Uppsala och kommit den att i skaror strömma till hans
UUB R 623: 5, s. 338.
P. A. Säve avlade »Sem. Ut-examen» i dec. 1831. Den avlades efter en ettårig,
uteslutande praktisk kurs, som, ehuru något mera omfattande, närmast motsvarar
nuvarande praktisk-teologiska övningskursen och som berättigade till avläggande av
prästexamen. Se f. ö. E. Liedgren, Neologien, romantiken, uppvaknandet. (Svenska
kyrkans historia, utg. av Holmquist-Pleijel), VI, s. 284 ff.
8 Jfr H. Gustavson, a. a. (Saga och Sed 1961), s. 62 ff.
I en jämförelse mellan sig och brodern Carl skriver P. A. Säve på 1870-talet:
»Under det att jag alltid var starkare till kroppen, armstyf gymnast och mera
'utåt' eller praktisk eller if rig med att rita, snickra och fånga foglar samt ett snille
i att af några ruttna bräder och gamla spik hoptimra det trefligaste hemvist åt
mina dufvor och kaniner, samt ingen vän af läsning, men i stället nästan helt lärd
i 100de sagor och sägner, — läste däremot Carl allt med lust och lätthet — — —
och inhämtade med säkert minne historien — det enda jag tyckte om —.» UUB R
623: 5, s. 765.
UUB R 625: 7, s. 103.
7
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historiska föreläsningar.2 Ännu vid 1830-talets början, när de ledande
göterna med något undantag vuxit ifrån de mera svärmiska utslagen
av den götiska andan,3 kunde tanken på fornstora dar framkalla en
våldsam entusiasm hos de unga studenterna i Uppsala. P. A. Säves
brev till fadern mot slutet av hans första Uppsalatermin (12 dec. 1830)
är här ett vältaligt vittnesbörd:
Upland är et fult land — dess fysionomi ej talande men platt; dock på
flackheten höja sig Upsala högar af stolthet att hafva burit den lefvande,
blixtrande Asa-kraften; de äro evärdliga, heliga ställen, der Friheten med sitt
öppna anlete och Modet med sitt höga bröst stått upp och talat högt emot
förtrycket, då handlingens glaven (som Tegnér säger) stod vid deras sida, att,
om det kräfdes, gifva eftertryck åt sanningens kärnfulla hjeltespråk. På dessa
fält har Fyris-ätten (Eric Segersälls strid) lik en blodig Gångare tumlat i
kämpedammet. Jag och Calle [brodern Carl Säve] jemte Cramerarna ha varit
der; höga forntidsminnen sväfvade i våra små själar. Jag för min del skämdes
att mina fjät syntes i det klassiska stoftet. Vi drucko Thors, Odins och Svea's
skål i mjöd.4
Det är obekant, i vad mån de tankar och stämningar, som den unge
studenten här blottar med anledning av ett besök vid kungshögarna i
Gamla Uppsala, blivit förberedda under skolåren i Visby.5 Mycket tyA. Blanck, Ur Erik Gustaf Geijers historiska föreläsningar, s. 3.
H. &häck och K. Warburg, Illustrerad Svensk Litteraturhistoria, V, s. 354
(3:e uppl.).
Brev av den 12.12.1830 i Gotlands Fornsal.
Det enda man får veta om P. A. Säves skoltid är, att fadern spelat en oerhört
stor roll för honom. I sina brev hem återkommer han ideligen till den tacksamhet
han är skyldig fadern för lärorikt umgänge, och när han på sin ålderdom ser tillbaka på skoltiden, skriver han bl. a.: »Snart gick skolan igen i sin gilla gång, med
mellanslag af färlan, några tårar, litet läsning och mycket spektakel. — — — Det
enda vi [P. A. Säve och Carl Säve], framför andra gossar lyckliga, lärde var af
vår lärde far, som hvar enda qväll hade oss, jämte annan ungdom, hos sig och
underhöll oss på det angenämaste med ständiga lärorika, sokratiska samtal, uti
hvilket han var en mästare. — — — Och då vi bägge 1827 uppflyttades på Gymnasiet, hade vi vår ädle far också såsom offentlig lärare, då han alltid fortfor med
att alla aftnar läsa eller tala för oss i hvarjehanda lärdomsämnen.» (UUB R 623: 5,
s. 764.)
Det är emellertid att märka, att prosten, teologie lektorn Pehr Säve var en upplysningens förkämpe, och även om detta inte behöver utesluta ett historiskt och
antikvariskt intresse (jfr s. 87), är det ändå ingenting som pekar på att han hos
sina söner skulle uppammat en romantisk uppfattning av historien. I själva verket
finner man, såsom vi skola se, uttalanden i motsatt riktning i hans brev till sonen
P. A. Säve. — Jfr T. Freeman, Visby, den isolerade staden, kulturhärden (De
hundra kyrkornas ö, 1963), s. 107 ff., samt R. Steffen och V. Johansson, Historia
och vitterhet (Boken om Gotland), II, s. 545.
2

3

6 — 644101 B. Bjersby

82
der på att de snarast få skrivas på de intryck, som hans första Uppsalatermin skänkt honom och att de närmast avspegla de sentimentala stämningarna bland de yngre studenterna. Som vi strax skola se, hade de
unga bröderna Säve redan under sin första termin sökt sig till de
historiska föreläsningssalarna, men den undervisning som där nådde
dem, gällde antikens historia och gavs av professorerna Lundwall och
Kolmodin. Först under följande vårtermin kunde P. A. Säve rapportera till fadern, att han åhört Erik Gustaf Geijers föreläsningar.
När P. A. Säve drygt fyrtio år senare ser tillbaka på sin utvecklingsgång, skildrar han emellertid Geijers inflytande med ord, som i högstämdhet ej stå den unge studentens långt efter. I anslutning till den
tidigare berörda skildringen av sina första språkanteckningar skriver
han nämligen:
Härvid var det en lycklig omständighet att jag just då hörde Geijers föreläsningar om Sveriges äldsta tid, förklarad af hans fosterländskt varma snillrika tankar om Land och folk, ord, som alltmer stämde sinnet för det älskade
Fäderneslandet, dess jord och fägring, samt våra fäders märkvärdiga öden
och som ingåfvo ynglingen en aning om Nordens folklif, hvars härlighet jag
då först tyckte mig varsna. Då lärde jag att djupare se in mellan historiens
döda årtal och att skåda den gångna tiden lifslefvande i folkets gamla minnen,
uti dess fornspråk, sedvänjor och lemnade verk, och jag kände mig för lifvet
ännu mer dragen till folket samt kallad att efter förmåga hopsamla och teckna
de flygtande skepnaderna af Gutarnas hänsvunna eller ännu dröjande folklif.
— Detta blef för mig hufvudsaken, hvarföre jag allt ifrigare letade i Nordens
fornhäfder; och något versskrifveri samt små försök att rita vardt blott en
tillfällig lek.6

Att det från Geijers kateder utgått ord, som hos åhörarna förmått
väcka entusiasm inte bara för historien i allmänhet utan för de folkliga
traditionerna i synnerhet, är fullt klarlagt. En av hans föreläsningar,
hållen 1815 och återgiven av Anton Blanck i hans »Ur Erik Gustaf
Geijers historiska föreläsningar», är direkt ägnad folktraditionerna,
och till yttermera visso utmynnar den i en uppmaning till åhörarna att
bidraga till att dessa traditioner bleve tillvaratagna:
I Mine Herrar ären här samlade från alla rikets delar. Om det tillåtes mig
en anhållan till er, vore det den, att I voren uppmerksamma, hvar och en i sin
stad, på folksagor angåenden ( !) ställen och orter, på gamla visor och berättelser, och i allmänhet all slags folktradition, af hvad beskaffenhet, som helst.
Om I viljen göra er den mödan att blott så troget, som möjligt uppteckna
dem, om I viljen göra mig den hedern att meddela mig dem, så vill jag ej blott
UUB R 625: 7, s. 105.
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säga, att jag med liflig tacksamhet skulle möta detta; I skullen dermed ej på
ett obetydligt sätt hafva bidragit till en fullkomligare kännedomen (t) af ert
land och ert folk?
Det är en lockande tanke att P. A. Säve i Uppsala nåtts av dessa
väckande ord från Geijer, men en närmare undersökning visar, att så
knappast varit fallet. Blanck framhåller att Geijer hela tiden återupprepade sina föreläsningsserier men också, att han efter hand föreläste ganska oregelbundet och att diarierna blevo alltmer summariska.8
En undersökning av dessa senare för åren 1830-33 jämte tillgängliga
studentlistor9 för samma tid ger oss dock bestämda ledtrådar. Under
höstterminen 1830 — bröderna Säve s första Uppsalatermin — var
Geijer universitetets rektorl och därmed förhindrad att bedriva undervisning. Historiska föreläsningar gåvas däremot av professorerna Lundwall och Kolmodin, och på bådas studentlistor återfinnas bröderna
Peter Arvid Säve och Carl Fredrik Säve. När Geijer den 14 mars följande termin återupptog sina föreläsningar, knöt han an till sin ett år
tidigare ånyo påbörjade föreläsningsserie om »Fäderneslandets Historia», och vid vårterminens slut 1831 hade han hunnit »intill slutet af
Kon. Gustaf P regering». Någon studentlista för Geijers föreläsningar
denna termin är ej i behåll, men enligt vad P. A. Säve själv uppgivit,
har han bevistat åtminstone en del av dem.2 För höstterminen 1831
saknas åter diarier och studentlista för Geijers del, men när han följande termin med början först den 8 mars fortsatte genomgången av
fäderneslandets historia, så var Carl Säve men inte P. A. Säve närvarande vid föreläsningarna. Efter en repetition av Sveriges historia från
Folkungatiden till Gustav Vasa behandlade Geijer då eljest tiden från
Gustav Vasa till Karl XI :s död. Gå vi slutligen till P. A. Säves sista
studieår i Uppsala, framgår det av studentlistan, att han liksom brodern Carl Säve då var närvarande vid Geijers föreläsningar under
höstterminen, vilka då ägnades åt Karl XI :s och Karl XII :s historia.
För vårterminen 1833 äro inga diarier överhuvudtaget i behåll, men
man torde kunna utgå ifrån att Geijer då fullföljde den svenska historien fram emot sin egen tid. Följande hösttermin ägnade han nämligen
A. Blanck, a. a., s. 37.
A. Blanck, a. a., s. 12.
° Förteckningarna över vid föreläsningarna närvarande studenter äro upprättade
terminsvis.
1 B. Henningsson, Geijer som historiker, s. 57.
2 Se s. 84.
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åt »Inledning till nyare historien» och övergick därmed till sin allmänhistoriska serie.3
Summera vi vad som i ovanstående sammanställning är av primärt
intresse för oss, har P. A. Säve med säkerhet blott under två terminer
närvarit vid Geijers föreläsningar, nämligen vårterminen 1831 och
höstterminen 1832. Hur det förhöll sig med hans deltagande under
vårterminen 1833 må lämnas osagt. Under den första av de nämnda
terminerna föreläste Geijer över Fäderneslandets historia t. o. m. Gustav Vasas död, under den andra hade han hunnit fram till Karl XI :s
och Karl XII :s tid. Ställa vi mot detta, dels att föreläsningen »Om
Folktraditionerna» ingick som ett led i Geijers undervisning om forntiden, dels att han hela tiden återupprepade sina serier, komma vi till
slutsatsen, att Säve troligen inte haft tillfälle att lyssna till Geijers
märkliga ord om folktraditionernas djupa innebörd. Det skall blott tillläggas, att bilden ej ändras, om Säve eventuellt bevistat föreläsningarna
i större omfattning än vad de tillgängliga källorna utvisa.
Vad som här anförts kan i sig självt ej säga något om P. A. Säves
utveckling under Uppsala-åren, men det stöder kraftigt vad andra
tecken klart antyda, nämligen att P. A. Säves historiska studier • i
Uppsala ej så omedelbart som han på ålderdomen ville ge sken av,
resulterade i en klar insikt om de värden, som folkkulturen rymmer,
och om hans kallelse att tillvarataga dessa värden. Det säger sålunda
en hel del, att det dröjde omkring tio år, efter det han lämnade Uppsala, innan han ådagalade ett verkligt aktivt intresse för folkminnenas
tillvaratagande.4 Vidare är det av vikt att se, hur Säve just under sina
studieår i Uppsala yttrade sig om sina erfarenheter och framsteg inom
den historiska disciplinen. I ett brev till fadern i april 1831 konstaterar
han helt kortfattat: »Geijer läser list. Patr. alldeles förträffligen,
äfvenså Lundvall och Kolmodin, som repetera Livii och Virgilii tider.»5
I ett annat brev — i januari följande år — omtalar han, att han jämte
några andra böcker inköpt »Geijers historia»,5 och när fadern skrivit
och varnat honom för »tidsödande romanläsning» och i synnerhet då
3 Jfr B. Henningsson, a. a., s. 71, not 5 samt A. Blanck, a. a., s. 12. — Ovanstående material är eljest hämtat ur »Upsala Föreläsningsdiarier och studentförteckningar» i Riksarkivet: F 1: 29 (1830), F 1: 30 (1831) och F 1: 31 (1832-33).
4 Se vidare s. 89.
5 Brev i Gotlands Fornsal.
6 Brev av den 16.1.1832 i Gotlands Fornsal. — Med tanke på att Säve vid den
tiden var ytterst sparsam också vad beträffar bokinköp, har det sitt särskilda intresse att se, att han skaffade sig Geijers »Svea rikes häfder».
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för sådant, som är »af det twetydiga sammanblandade ändlösa historisk-romantiska slaget»,7 avger P. A. Säve i sitt svarsbrev följande
lugnande bekännelse: »Romanläsning har Gudskelof alldrig varit min
sak; dock tackar jag uppriktigt för Pappas varning. Historien roar
mig deremot mycket. Den Svenska af Fryxell är förträfflig, desslikes
är Geijers Swea Rikes Häf der både lärd och intressant. Beckers Werldshistoria har jag under sommaren genom- och åter genomläst.»8
Det kan knappast råda något tvivel om att dessa samtida belägg —
betydligt måttfullare i tonen än den förut citerade skildringen från
1870-talet — föra oss närmare sanningen om arten av de intryck, som
Geijer och hans föreläsningar hade gjort på Säve. Han hyste under
Uppsala-tiden ett stort intresse för vårt lands historia och för historia
överhuvudtaget, och Geijers framställning i såväl tal som skrift hade en
stimulerande inverkan på detta intresse. När Säve lämnade Uppsala
1833, hade han följaktligen med sig hem till Gotland en fördjupad insikt i de historiska sammanhangen, och det finns ingen anledning
att betvivla, att han sedan »allt ifrigare letade i Nordens fornhäfder».8
Ej heller finns det någon anledning att bestrida, att — såsom Herbert
Gustavson indirekt framhåller i sin studie »Per Arvid Säve»7 — såväl
Geijer som andra nationalromantiska förgrundsgestalter utövat ett
stort inflytande på P. A. Säve.
Om således Uppsala-tiden inte hade gjort P. A. Säve till fornforskare,
hade den i varje fall skänkt honom en historisk håg och ett historiskt
kunnande,2 som blev en fast grundval för hans folkminnesforskningar,
när den tiden var inne. I själva verket torde han — helt i Geijers anda
för övrigt — i icke ringa grad ha sett sina strävanden på det området
under historieforskningens synvinkel. En blick på innehållet i hans
Gotländska samlingar är nog för att visa detta. Ryssarnas härjningar

Brev i Gotlands Fornsal.
Brev av den 21.1.1832 i Gotlands Fornsal.
° Se ovan s. 82.
H. Gustavson, a. a. (Saga och Sed 1961), s. 65 ff.
2 Att döma av det betyg, som P. A. Säve fått av sina elever vid läroverket i
Visby, var han en synnerligen duglig historielärare: »Många av våra lärare kunde
vi icke fördraga, men en lärare, som hos mig kvarlämnat ett kärt minne, var magister Pehr Arvid Säve. Han förmådde giva sina lektioner i historia ett sådant
intresse och glans, att de aldrig skola gå ur mitt sinne.» — E. Åkerhielm, Ur
gulnade blad. Major Hjalmar Åkerhielms upplevelser — — — s. 24.
Jfr också H. Gustavson, a. a. (Saga och Sed 1961), s. 64 f. samt J. Hambraeus,
a. a. (Götl. Arkiv 1937), s. 18.
7

8

86
på Gotland3 och andra ämnen av historisk-politisk art uppta sålunda
ett stort utrymme, och i stor mängd förekomma ekonomisk-historiska
uppgifter rörande Gotland och dess näringar, — personhistoriskt och
antikvariskt material inte att förtiga. Vad sedan hela hans övriga
material beträffar, folkdiktningen, folktron, sederna och bruken och de
materiella kulturföreteelserna, är det strängt taget bara en annan gren
på samma stam. Också dessa samlingar äro betingade av hans historiska håg, av hans önskan att allsidigt teckna svunna skedens folkliv. I
sammanhanget belysande äro för övrigt följande rader, vilka Säve nedtecknade i sina Gotländska samlingar i början av 1880-talet — tankar,
som ganska tydligt visa, hur han åtminstone så småningom ville fatta
sin uppgift som gotländsk folkminnesforskare :
Emellertid har jag, efter mitt sinne, fast med ringa förmåga, allt från
ynglinga-åren sökt här i en vrå af Norden, eller inom det lilla men så minnesdigra Gotland, sökt samla och anteckna min Födelseorts hågkomster, folkseder
och bruk, fornspråk m. m., äfvensom, jämte andre, grundat en Fornsal, — —
Sålunda, om dylika anteckningar om vår forntid, såsom dessa mina Gotländska
samlingar, voro hopbragta från Sveriges alla landskap —, fastän bättre, —
skulle ett säkert underlag för Rikets historia kunna läggas, än som skett. Ty,
utan en sådan speciel kännedom om Landets folkförhållanden intill våra dagar,
skall man aldrig kunna sluta till det som varit i forna och aflägsna tider.
— — — Man kan ej upplysa och bevisa allt ur böcker och medelst hopbragta
fornsamlingar: derjämte behöfves ock noggranna berättelser om land och seder
ur gammalt folks mund, hvilket är den säkraste bindelänken mellan det forna
och det nu varande.4
Vi ha i det föregående funnit, att såväl intrycken under uppväxtåren på Gotland som erfarenheterna och lärdomarna under studieåren
i Uppsala utgöra en väsentlig del av den bakgrund, mot vilken vi ha
att se P. A. Säves fornintresse. Samtidigt har det emellertid antytts,
att nämnda intresse ändå inte utlöstes i ett aktivt arbete på folkminnesinsamlingens område så omedelbart, som Säve själv i flera sammanhang velat låta först/1..5 Medvetet eller omedvetet har han, när han på
3 Säve var väl också i någon män bunden av den ovilja för att inte säga fruktan
gentemot ryssarna, som in i sen tid varit allmänt förekommande i de östsvenska
kusttrakterna och särskilt på Gotland. I brev till brodern Carl skriver han den
3 maj 1855: »Af 3 gamla sjömän som deltogo i 1808-09 års strider och fångenskap
har jag insamlat dråpliga Ryska otäckheter af fäaktighet och barbari under krigshändelserna: det är mig en njutning att få bevara sådant.» UUB G 267.
UUB R 623: 1, tel. s. 7 f. — Jfr de ord av P. A. Säve, som Herbert Gustavson
citerat i Gotl. Arkiv 1937, s. 61.
5 Se ovan s. 82. Jfr även i det sist anförda citatet: »har jag — — — allt frän
ynglinga-åren sökt — — — samla och anteckna min Födelseorts hågkomster
— — —.»
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ålderns dagar uttalade sig om sitt livsverk, i viss utsträckning trängt
samman det skeende, som gjorde honom till folkminnesforskare. Såsom
redan framhållits synes det i själva verket ha tagit ett tiotal år, efter
det han 1833 återbördades till Gotland, innan han började samla folkminnen, och ännu något längre tid, innan det för honom blev en verklig kallelse att rädda sin hembygdskultur från glömskan. Vi skola här
något stanna vid det Säve-material, som pekar på här nämnda förhållanden, men dessförinnan är det lämpligt att något dröja vid P. A.
Säves arbete med det gotländska språket.
Också vad språksamlandet beträffar, synes i det närmaste lika lång
tid ha förflutit, innan Säve började ägna sig åt detta på allvar. Vad
han där uträttade på 1830-talet, får nog mera karakteriseras som en
episod eller ett tillfälligt tidsfördriv än som målmedveten forskning.
Den tidigare omnämnda språksamlingen från Uppsala 1831 utökades
måhända något, och naturligt vore det ju, som Herbert Gustavson antytt, om faderns sysslande med gutaspråket hade haft ett visst inflytande på P. A. Säve.8 Ändå vill det synas, som om han ännu vid 1840talets ingång ej nedlagt någon större energi i insamlingsarbetet. För
detta talar vissa förhållanden, som man kan utläsa ur brevväxlingen
mellan P. A. Säve och hans broder, Carl Säve.7 När den sistnämnde i
slutet av maj 1840 skriver och berättar om sina första rön i gotländsk
språkforskning, hänvisar han visserligen till P. A. Säves nyssnämnda
ordsamling, men samtidigt gör han det på ett vis som låter förstå, att
bröderna tidigare knappast hade diskuterat P. A. Säves ordsamlande.8
Med tanke på hur förtroliga de bägge bröderna voro och hur de togo
del av varandras både bekymmer och glädjeämnen, och än mer med
tanke på att Carl Säve hela vintern 1838-39, bunden av sjukdom, fick
sin vård i P. A. Säves hem,9 förefaller det otroligt, att bröderna ej
skulle ha diskuterat gutaspråket, om P. A. Säve vid den tiden varit
allvarligt intresserad av ämnet.
° Prosten Pehr Säve hade efter äldre källor upprättat en ordlista och publicerat
delar av denna i den av honom redigerade tidningen »Visby Veckoblad» 1836. -- Se
H. Gustavson, a. a. (Gotl. Arkiv 1937), s. 51 f.
7 Tyvärr finnas inga av P. A. Säves brev till Carl Säve från 1830-talet i behåll,
men av de tidigare omnämnda avskrifterna av Carls brev och av de små utdrag ur
sina egna, som P. A. Säve gjort i samband därmed, kan man ändå sluta sig till vad
brevväxlingen rörde sig om.
8 UUB R 623: 5, s. 362. — Carl Säve studerade först medicin i Uppsala men
alltmer ansatt av en svårartad gikt, lämnade han den fysiskt ansträngande medicinska banan och ägnade sig i stället åt studier i de nordiska språken, i vilket ämne
han, såsom redan nämnts, blev professor vid Uppsala universitet.
° UUB R 623: 5, s. 358 och 367.
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I samma riktning peka några rader i ett brev, som Carl Säve skrev
i dec. 1841: »Väl hade varit om Reinicke i höstas hitsänt det af Gotländska, som gymnasisterna på min begäran hopsamlat (om ock aldrig
så litet!), af det af Tran&arna f. Fårö (Gotländskans fatabur) men
synnerligen af Lacken (Lars) Lyth, som är hemmastadd både på Fårö
och i Vamlingbo. — Hvarf ör fick jag inte det, ehuru Reinicke varit så
god och ifrigt uppmanade dem till insamling i våras !»1 Man lägger
märke till att Carl Säve vänt sig till adjunkt Reinicke2 och inte till sin
broder Per Arvid. P. A. Säve var visserligen inte anställd vid gymnasiet utan vid lärdomsskolan,3 och enligt brevet var det en ordinsamling genom gymnasister, som frågan gällde, men Carl Säves uttryckssätt — hans framhållande av sitt eget initiativ — talar för att P. A.
Säves insamlingsverksamhet ännu inte hunnit bli så omfattande.
Emellertid ser man, hur P. A. Säve allt mer började intressera sig
för broderns arbete med gutaspråket. När den senare i början av år
1842 bestämde sig för att lämna sina medicinska studier för att i stället
ägna sig åt de nordiska språken, skedde detta på P. A. Säves tillrådan,4 och att han nu tänkte sig ett aktivt deltagande i språkarbetet
framgår av några rader, som han skrev till brodern hösten 1842: »Jag
tänker nu med innerligt nöje på framtiden, då Du med mig kunde
här få arbeta i vårt gamla Guta-språk. — Derföre tag bara graden och
skynda dig från Uppsala, ty det är här på stället och hela somrarna
igenom, som Du af bondens mun måste samla och upphämta Gotlandsidiomet, och derefter rätta Dina gamla samlingar.»5
När folkskoleseminariet i Visby slog upp sina portar den 20 april
1843, fick P. A. Säve som gymnastiklärare där rika tillfällen att själv
samla ord. »af bondens mun». Av seminariematrikeln framgår, att seminaristerna till allra största delen kommo ur allmogemiljö,6 och då de
därtill voro från öns alla delar, utgjorde de synnerligen goda studieobjekt. Det är också tydligt, att P. A. Säve från och med nu funnit
sin väg som språkforskare.7 Efter hand sänder han sin broder i
UUB R 623: 5, s. 379.
Nils Reinicke, adjunkt och sedermera lektor vid läroverket i Visby. Se vidare
s. 146 ff.
3 Som tidigare nämnts drevos gymnasiet och lärdomsskolan ännu vid denna tid
som skilda företag i olika lokaler. Se R. Steffen, Skolor och undervisningsväsen
(Boken om Gotland), II, s. 176.
4 UUB R 623: 5, s. 379.
5 Ibid., s. 390.
Se även I. Björck, Kyrka och skola (Visby stift i ord och bild), s. 446 f.
7 UUB R 624, s. IV. Jfr H. Gustavson, a. a. (Gotl. Arkiv 1937), s. 53.
1
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Uppsala allt rikare ordsamlingar,8 och i ett brev till denne i augusti
1845 kan han betyga: »Jag upphör aldrig bedja dig att längre tid och
ändå djupare forska i Gotlandsspråket här på Gotland. — — — Jag
har flitigt brukat våra förståndigaste bondgossar i Seminariet, den
yppersta källan i språkväg.»9
Själv har P. A. Säve framhållit, att hans håg för språksamling blev
alltmer livad, då brodern började sina språkforskningar.1 Efter vad
som ovan framkommit, torde man kunna fastslå, att det var först genom kontakten med Carl Säves omkring 1840 vaknade intresse för
gutaspråket, som P. A. Säve började inse, vad han skulle kunna uträtta
i den gotländska språkforskningens tjänst.2 Att närmare klargöra P. A.
Säves ställning som språkforskare faller emellertid utanför ramen för
föreliggande arbete. Då ämnet här likväl tangerats, har det sin motivering i att det visar vägen till Säves verksamhet inom folkminnesområdet.
Gentemot de ställen i Säve-materialet, som antyda, att P. A. Säve
redan under Uppsala-åren fick upp ögonen för folkets muntliga traditioner och »allt från ynglinga-åren» kände sig kallad att uppteckna
dessa, stå andra uppgifter ur samma material, vilka visa hän mot
1840-talets mitt och förlägga själva början av hans folkminnessamling
till år 1843, alltså samma år, som enligt vad vi ovan sett var avgörande
för hans språkliga forskningsverksamhet. Gå vi till de bägge tidigaste
banden av hans Gotländska samlingar, UUB R 623: 1-2, återfinnas där
i själva verket tämligen exakta tidsangivelser för de olika avdelningarnas påbörjande. Första bandets huvudavdelning, »Sägner», uppges
sålunda vara påbörjad »i Visby i Maj 1843», avdelningarna »Ryssarne
på Gotland Ar 1808» och »Gotlands Landtvärn och National-Beväring»
sägas ha påbörjats »i Visby 1845» och avdelningen »Gotländska Lekar»
i Visby 1846. Andra bandets samling av visor har försetts med anteckningen »af mig börjad i Visby den 14 Juni 1845», och för de övriga i
UUB R 623: 5, exempelvis s. 417 och 419. Jfr H. Gustavson, a. a., s. 53 ff.
UUB R 623: 5, s. 422.
1 UUB R 625: 7, a. 106.
2 Det har sitt intresse att se, hur P. A. Säve på flera ställen framhåller, att det
var han och inte brodern Carl Säve, som först började intressera sig för det gotländska språket. (Jfr UUB R 623: 5, s. 336 och 405.) Alltför många bevis på sann
kärlek till brodern och rörande omsorg om honom finnas, för att man skulle kunna
misstänka P. A. Säve för något slags avund gentemot denne. En avsevärd underlägsenhet i utbildning och samhällsställning i jämförelse med brodern var han
emellertid medveten om, och det vore förståeligt, om han ville betona, att han var
den av de två, som först grep sig an med Gotlandsforskning.
8
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bandet ingående avdelningarna — sagor, ordstäv och ortnamn — anges
samma årtal. Skulle man med anledning av den på samtliga ställena
återkommande frasen »Denna samling — — — är börjad — — —»
kunna anföra, att Säve möjligen därmed menat, att han vid de anförda
tidpunkterna börjat renskriva och i samlingar inordna redan tidigare
upptecknat material, faller ett sådant antagande på det uttryckssätt,
som Säve använt på första bandets titelblad: »Gotländska Sägner,
m. m. — — — uppgifna från 1843.» Till yttermera visso kunna några
rader anföras, vilka Säve skrev till brodern Carl så sent som den 8 jan.
1846: »Jag har egentligen nu först med allvar och all framgång börjat
samla sagor, sägner, visor m. m. af jungfru A. M. Holstein, moster
Engel Lisa Kahl, Br. Timgren och i synnerhet af Moster Hel. Greta
LalMr.»3
Ovanstående bör vara tillräckligt, för att man skall kunna fastslå,
att Säve inte förrän 1843 börjat intressera sig för folkminnenas insamling, och att han först ännu något år därefter började ta denna
uppgift på allvar. Tillfällen hade inte saknats under de tio första åren
av hans lärartid i Visby, eftersom han ju hade sin barndoms sagoberättande och sjungande mostrar inpå sig också då. Det är för övrigt också
i det här sammanhanget belysande att ta del av brevväxlingen med
fadern och brodern under 1830-talet. Breven hem till fadern under
Uppsala-åren täcka det mesta av Säves problem och funderingar under
den perioden av hans liv. Hans studier och deras finansiering diskuteras4 och likaså konditionen och framtidsplanerna.5 Han ger intressanta
glimtar från de förströelser, som studentlivet hade att erbjuda, och han
talar om sin längtan hem — till far och syskon. Men det är att märka,
att man ingenstädes finner en skymt av ett nyvaknat intresse för hembygdens språk,6 ej heller nämnes någonting, som skulle kunna antyda,
att han fått en ny blick för folklivet i sin hemort. Samma intryck av att
Säve ännu inte hunnit fram till det som sedan blev hans livs stora
intresse, får man av hans brevväxling med brodern Carl under de närmast följande åren. Det »versskrifveri samt små försök att rita», som
UUB R 623: 5, s. 423.
Jfr ovan s. 79.
5 Breven hem under vårterminen 1833 röja, liksom faderns svarsbrev, en icke
ringa oro för P. A. Säves framtid, och far och son diskutera vilka möjligheter,
som med hänsyn till det ekonomiska trycket stå till buds. Villrådig lämnade P. A.
Säve sin informatorstjänst och kom i juli 1833 hem till Gotland. Vilken vändning
det hela tog, ha vi redan konstaterat.
° Jfr ovan s. 79 f.
3
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P. A. Säve i det tidigare anförda citatet kallar »blott en tillfällig lek»,7
är faktiskt ett ganska ofta återkommande ämne i nämnda brevväxling
ännu ett stycke in på 1840-talet.8 När folkminnen vid några tillfällen
tangeras, sker detta efter vad man kan döma från Carl Säves sida och i
sammanhang, som på intet vis antyda, att P. A. Säve intresserade sig
för traditionsuppteckning.8 Snarast pekar det i motsatt riktning, när
Carl Säve i mars 1840 skriver: »Men, a propos af dina stycken —,
skulle Du ej försöka dig med något längre stycke? Slå upp Strelow,
t. ex. Der finnes ämnen: K. Waldemars spejarefärd — — —. Eller
behandla en folksägen (som moster Laller eller Brita T. omtalar), Singe
liten, Solendi Lilla, Järngisslet, osv.»1 Förslaget, som alltså går ut på
en poetisk bearbetning av de nämnda folktraditionerna, är intressant
så tillvida, som det styrker, vad som tidigare framhållits beträffande
kretsen av traditionsbärare kring bröderna Säve, men någon känsla för
värdet av traditionsforskning vittnar det knappast om — varken hos
den som skrev brevet eller den som mottog det.
I och för sig är det måhända av underordnad betydelse, om P. A.
Säve började sitt värv som gotländsk folkminnesupptecknare tio år
förr eller senare, men är man ställd inför uppgiften att söka utröna
bakgrunden till denna hans verksamhet, är det material, som ovan
framdragits, ganska väsentligt. Det ger nämligen vid handen, att vi
fortfarande ha att söka den tändande gnistan. Vi måste med andra
ord fråga oss, vilka händelser eller inflytanden som kunna ha påverkat
P. A. Säve omkring år 1843.
Vi kunna då med en gång konstatera, att P. A. Säves inställning till
Se ovan s. 82.
P. A. Säve sände sina dikter till brodern för att få dem bedömda. I ett flertal
fall ordnade denne också med publicering.
Däremot hade tydligen Carl Säve redan före hösten 1839 företagit vissa uppteckningar. I ett brev av den 1 sept. 1839 skriver han: »Under resan hit har mitt
'Aneedotarium Gothlandieum' kommit på sida, jag kan ej få reda på det — kanske
har Klingsporre (under bad- och brunnskuren) lånat det. 90 anekdoter är alldeles
borta.» UUB R 623: 5, s. 359.
I ett följande brev (av den 6 okt. 1839) omtalar han, att hans anekdoter kommit till rätta (UUB R 623: 5, s. 360), och i maj 1841 lämnar han följande meddelande om dem: »Jag har just nu omredigerat mina Gotlands-Anekdoter och af
Lundequist fått 20 Bd. Rgs. för tryckt ark, så att jag väl får en 50, 60 rd för
Äfven har han bedt mig skaffa mera, lika mycket som de Gotländska.»
hela — —
UUB R 623: 5, s. 372. Några närmare uppgifter om denna Carl Säves anekdotsamling ha tyvärr ej stått att finna. Någon publicering synes i varje fall ej ha
blivit av.
1 UUB R 623: 5, s. 361.
8
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den gotländska språkforskningen i väsentlig grad måste ha banat väg
för hans senare, hela den gotländska folkkulturen omfattande intresse.
Hans håg hade i och med språkintresset blivit vänd till en gren av
folkkulturen, hans insamlingslust hade på allvar vaknat och slutligen
fått en utomordentlig stimulans genom de goda språkkällor han fann
bland sina elever vid folkskoleseminariet i Visby. Ta vi Säves uppgift
för god, den nämligen, att hans sägensamling påbörjades redan i maj
1843, kan man knappast undgå att se ett samband mellan dessa första
folkminnesuppteckningar och den omständigheten, att Säve i april 1843
tillträtt sin tjänst vid det nyöppnade seminariet och sålunda då kommit i kontakt med flera av de allmogesöner, som sedan blevo en ovärderlig tillgång för honom i hans insamlingsarbete på såväl språk- som
folkminnesområdet. Frågan är väl, om inte hans första anteckningar
på det sistnämnda området helt enkelt tillkommo såsom utvidgade
språkuppteckningar. Det är att beklaga, att Säves primäruppteckningar
från den tiden inte finnas kvar.
Den aktuella våren 1843 mottog P. A. Säve emellertid också ett brev
från brodern, vilket torde ha givit honom något att tänka på. I detta
brev, daterat i Uppsala den 9 april 1843, berättar Carl Säve, att han
genom sina nordiska språkstudier kommit på så god fot med den danske
språkforskaren, bibliotekarien C. Molbech i Köpenhamn, att denne erbjudit honom att få en uppsats rörande Gotlandsspråkets grammatik
publicerad i den danska historiska föreningens tidskrift, som Molbech
redigerade. Carl Säve hade, enligt samma brev, föregående år sänt den
berörda uppsatsen till Molbech. Då den nu skulle publiceras, önskade
Molbech emellertid få den något utvidgad, främst för att kunna motivera uppsatsens införande i en historisk tidskrift. Carl Säve borde
sålunda i inledningen ge en »gandske kort ethnographisk Skizze af
Folket paa Gotland, hvori ogsaa de physiske forhold, ligeledes helt kort,
kunde ber0res.» Det häfte, vari uppsatsen skulle ingå, skulle utkomma
redan i slutet av april, varför saken brådskade. »Detta var», skriver
emellertid Carl Säve, »en så stor heder för mig, att jag icke kunde
afslå den. Jag satte mig således till att 'såla ihop' een ethnographisk
Skizze öfver land och folk. — — — På detta sätt afsände jag till Gubben efter 1 1/2 vecka hela mitt opus.»2
Skulle redan detta ha kunnat föra P. A. Säves tankar till de uppgifter, som väntade på honom på folkminnesforskningens område, bör
hans reaktion än mer ha gått i den riktningen, när han omsider fick
2

UUB R 623: 5, s. 395.
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den tryckta uppsatsen i sin hand.3 När exakt detta skedde, kan inte
fastställas, men av ett brev från Carl Säve den 29 oktober 1843 framgår det, att P. A. Säve i varje fall vid den tidpunkten hade tagit del
av uppsatsen.4 Några av de tankar, som föras fram i uppsatsen, ha förmodligen verkat väckande: Gotland hör ännu till de minst kända av
Sveriges landskap, konstaterar Molbeeh till att börja med i sitt förord
och fortsätter:
Det maa vaere os paafaldende, at siden Strelow's 1633 udkomne, for störste
Deel fabelagtige eller reent opdigtede saakaldte 'Guthilandske Chronica', som
imidlertid i dens sidste Af deling indeholder det eneste, som haves samlet om
nyere historiske Begivenheder paa Gotland, har man kun to, omtrent ett Aarhundrede gamle Skrifter af nogen Betydenhed om dette Land: Linnes naturhistoriske Reise (1745) og J. Wallins 'Gothländska Samlingar', I. 1747 (II.
1776) — de sidste af mindre Indhold, end Omf ang. Ikke desmindre fortiente i
höi Grad Alt, hvad der endnu kunde samles og bringes tul vis Kundskab om
Oens aeldre Tilstand og Historie overhovedet, at komme for Lyset ;5

Uppsatsens huvudförfattare, Carl Säve, säger för sin del:
Men, er Gotland i det Hele endnu kun lidet bekiendt, saa er der heller icke
gjort meget for at udbrede Kundskab om Landet, hverken i geographisk eller
historisk henseende. Det er i Saerdeleshed paafaldende at Ingen af esens egne
SOnner hidtil har anvendt Forskning og Flid paa at bearbeide (bens historie
efter vor Tids Fordringer, eller paa at levere et nogenlunde brugbart Arbeide
over Gotlands Ethnographie og Topographie. Maaskee Or vi dog giOre os Haab
om, at dette Savn inden alt for lang Tid vil blive afhiulpet.6
Det är att tillägga, att Carl Säve i fortsättningen, innan han kom-

mer till uppsatsens kärna, Gotländska språkets grammatik, bl. a. söker
teckna det gotländska folklynnet och ganska ingående skildrar ett flertal gotländska idrottslekar.
Tyvärr ha vi ingen möjlighet att direkt avläsa P. A. Säves reaktion
inför den nämnda uppsatsen utöver det att han skrev till Carl Säve i
oktober 1843 och uttryckte sin tillfredsställelse med arbetet.7 Det är
emellertid mycket frestande att anta, att Carl Säves annonserande av
uppsatsen och sedan ännu mera uppsatsen själv på ett avgörande sätt
3 Carl Steve, Bemterkninger over Oen Gotland, dens Indbyggere, og disses Sprog.
Med en historisk Forerindring af C. Molbeeh (Historisk Tidskrift, udg. af den
danske historiske Forening, band IV, 1843), s. 167 ff.
UUB R 623: 5, s. 402.
5 C. Save, a. a., s. 167.
Ibid., s. 188.
7 UUB R 623: 5, s. 402.
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bidragit till att P. A. Säve just vid den aktuella tidpunkten påbörjade
sina folkminnessamlingar. Carl Säve skulle då också på detta område
ha spelat en impulsgivande roll, liksom vi tidigare kunnat konstatera
beträffande den språkliga uppteckningsverksamheten. Att detta i själva
verket är förhållandet, framgår med önskvärd tydlighet av ett brev,
som han skrev till sin broder Per Arvid i början av år 1844. Som vi
tidigare sett hade Carl Säve i sitt brev av den 29 oktober 1843 berättat
en av sin barndoms sagor.8 Vilka kommentarer P. A. Säve givit till
detta i sitt svarsbrev, veta vi inte, men den 24 februari 1844 skriver
Carl Säve:
Med anledning af min lilla berättelse om den 'förvandlade Princessan på
det villande hafvet', får jag nämna, att jag nyligen sett en bok af min Molbech, med titel: 'Udvalgte Eventyr og Fortmllinger'. En Lxsebog för Folket
og for den barnlige Verden, ved C. Molbeeh. KjObenh. 1843, som är 387 sidor
stark och innehållande endast sådana sagor. De äro berättade med verkligt
mästerskap, med den enklaste och konstlösaste enfald. Det vore just en spekulation för dig: tänk hviiken skatt af sådana Du kunde få af moster Greta
(Laller) och Brita (Timgren), m. fl.! T. ex. om 'Pankake-huset', 'Den villande
anden', 'Princessan, som blef förvandlad till en katt — och blef rådd', 'Kloka
Clara eller de 3 Princessorna, som bodde i ett torn och upphissade sina älskare'
(den kan syster Lovisa!), 'Princessan, som låg på 3 ärter', många historier om
'Modren med en ful dotter och en vacker styf dotter', t. ex. om 'det röda, gula
och svarta skrinet i brunnen', om 'de tre kärringarna', om 'den som det föll
guld ur munnen på när hon talte', om 'den lilla skon, som fastnade i lertråget
(huggen häl, huggen tå)'. Dessa kunna systrarna. 'Om jerngisslet' (Brita), om
'de sju Prinsarna som blefvo förvandlade till svanor' (systrarna), om 'Princessan som mistade målet och klättrade upp i trädet öfver källan ( = 'Sosom sal. Mor berättade), om 'Klut-barnen' (Lovisa), om 'Skolendi
makaren som förskref sig till Hin, men narrade in honom i ett hål och
slog en plugg i', m. fl. Här har du redan 14 stycken. Dock bör du komma
ihåg, att de alldrig förut uppskrifna historierna äro de dyrbaraste. — — —
Då Du får läsa Molbechs ypperliga företal dertill, så skall du se hvilket rent
guld han anser ligga i dessa berättelser; många af dessa Eventyr, hemtade från
England, Irland, Tyskland, Danmark kan Brita. Men i sådana fall bör du hålla
dig till Britas dictamen. Ty det är just det intressanta att se huru samma saga
gestaltat sig egendomligt olika hos olika folk! Men några historier ha vi såsom
redan 'tryckta i år', eller 'Carsus och Moderus', 'den dansande Knölpåken och
det sjelfdukade bordet', men från hvilka det råa bör bortsofras utan att det
genuina går förloradt: m. e. o. de böra bearbetas med kärlek! Glöm för all del
icke Britas ypperliga historia 'Om det sjungande trädet, det lefvande vattnet
och den talande fogeha', ty den finnes nästan ordagrant i 1001 Natt (och är
derför märkvärdig), under namn af Princessan Parisade och hennes bröder
Bahman och Perwis, och är en Persisk historia. 'Gråkappan' tryckt i år' är
8

Se ovan s. 78.
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den enda svenska Molbech intagit i sin Samling. — Säg mig dina tankar om
allt detta nästa gång.9
Med denna i många stycken utmärkta instruktion för folkminnesforskare i allmänhet och för P. A. Säve i synnerhet kunna vi strängt
taget lämna dennes utvecklingsgång till gotländsk folkminnesforskare.
Ännu gick det ytterligare ett år, innan han riktigt blev gripen av uppgiften,' men ganska snart bär brevväxlingen mellan bröderna vittnesbörd om att P. A. Säves arbete inom den gotländska folkkulturforskningen blivit en livsuppgift för honom. Ordsamlandet blev en viktig
del av denna uppgift. I samarbete med brodern fortsatte han allt ivrigare därmed, och när denne efter hand, pressad av andra åligganden,
kom att lägga den gotländska språksaken åt sidan, tröttnade P. A. Säve
aldrig på att tillhålla honom, vad hembygden väntade av honom och
bönfalla honom att fullfölja arbetet på gutaspråket och utge en ordbok
över detta.2 Samtidigt är det likväl tydligt, att det är utforskandet av
det gotländska folklivet i alla dess olika former, som blev P. A. Säves
djupaste livsintresse:
»Din ifver med vårt bortglömda Gotland», skriver brodern i januari 1846,
»gör mig godt in i själen. Tröttna ej att uppsöka guldkornen, som ligga på
sophögen: hör ut allt hvad Brita Timgren, Anna Maja Holstein, Babba Maja,
m. fl. hafva att förtälja. — — — Var säker, att så varma och redliga bemödanden icke blif va utan frukt! Gå du på oförtrutet med dina Gotländska
samlingar af alla slag, de komma nog en gång till heder och nytta.»3 Och tre
år senare skriver Carl Säve: »Din lifliga skildring af dina forskningsresor på
vårt kära Gotland grep mig in i själen, — — —. Min tacksamhet för din
skildring öfverväges dock vida af min tacksamhet för all den omsorgsfulla
möda, som du för sakens och min skull har användt och använder att rikta
min språksamling, hälst jag ganska väl inser, att du dymedelst uppoffra/
mycken tid, som du på ett för dig ännu kärare sätt kunde använda till samlande i ditt eget älsklingsfack: Öns seder, bruk, sagor, sägner, m. m.»4

Sammanfattningsvis kunna vi alltså säga, att det huvudsakligen är
tre faktorer, som varit avgörande för P. A. Säves utveckling till folkminnesforskare. För det första är det den omständigheten, att han
växte upp i en miljö, som vårdade sig om folkminnena, och att han
redan från barndoms- och ungdomsåren blev förtrogen med allmogens
e UUB R 623: 5, s. 407.
anfört citat s. 90.
2 Jfr H. Gustavson, a. a. (Gotl. Arkiv 1937), s. 55 f.
3 UUB R 623: 5, s. 423.
4 Ibid., s. 470.

1 Jfr
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liv i helg och söcken. För det andra är det studietiden i Uppsala, som
skänkte honom ett varaktigt intresse för historia i egentlig bemärkelse
och därtill rent allmänt riktade hans blick mot svunna skeden. För det
tredje fick han slutligen genom brodern Carl Säve motta impulser,
vilka definitivt kommo honom att inse vikten och värdet av att utforska den gotländska folkkulturen. Att han sedan i fortsättningen
sporrades av den livaktighet på folkminnesforskningens område, som
just under 1840-talet var rådande i hela Norden, verkar fullt naturligt.5
Sedan nu P. A. Säves utveckling till gotländsk folkminnesforskare
behandlats, skola vi dröja något vid hans förfaringssätt i insamlingsarbetet. Det är då först att märka, att P. A. Säve fann sitt första verkliga arbetsfält i staden, nämligen bland de äldre och yngre män av
allmogen, vilka våren 1843 började sin utbildning vid folkskoleseminariet i Visby.° Frågan, som redan något berörts, är av sådan vikt för
Säves hela forskningsverksamhet, att den här ytterligare måste behandlas, och vi ge då först ordet till Säve själv:
Mina pålitligaste och yppersta uppgifvare af gamla Gutaspråket, allehanda
sägner och uppgifter om folklifvet på Gotland, m. m. äro, utom så många
andre, de vår allmoges unge söner, hvilke (med folkskole-Seminariets början
1843) inkommo till Visby och under flera år meddelade mig oräkneliga dyrbara
uppgifter om våra Gutars gamla seder, bruk, föreställningar och minnen, hvilket allt jag efter hand i utkast antecknade i mina Gotländska samlingar.7

På annat ställe, i samband med en lista över de viktigaste meddelarna, betonar Säve ännu starkare sin tacksamhet mot denna grupp av
sagesmän, »av hvilka», såsom han säger, »de äldste (dvs. alltfrån Folkskollärare-seminariets i Visby början i April 1843), vettigaste och pålitligaste» ofta kommo hem till honom och beredde honom »lika mycket
nytta som nöje och fägnad» :
Ty desse voro nästan alle rena landtbarn, ännu ej bortkrånglade af något
slags stadsaktighet eller herrehögfärd, utan uppfödda bland de stundliga företeelserna af ett osminkadt folklif, kände de väl till allt dess dunkla skaldskap
och behag, hvarför deras uppgifter hafva flutit ur rena och pålitliga källor.
Jfr KGAA 12, s. 7 f. (utgivarnas förord).
Som L Björck påpekat, utgjorde seminaristerna till en början en mycket
brokig samling: »Ynglingar, som ännu icke fyllt femton år, undervisades tillsammans med gamla skolmästare, som önskade förvärva sig lärarkompetens i den obligatoriska folkskolan.» — I. Björck, Kyrka och skola (Visby stift i ord och bild),
s. 447.
7 UUB R 623: 1, inl. s. 7.
5

97
— Jag var dessa Seminariilärjungars gymnastik-lärare (liksom Elementarskolans) under några år, reste mellan åt kring hela ön, besökte dem stundom
hemma och mottog otaliga både mundtliga och skriftliga meddelanden om
Gotlands forntid.9
De anförda styckena ge oss direkt den trefaldiga betydelse som seminarieeleverna hade för Säves insamlingsverksamhet: De voro hans sagesmän i ordets egentliga bemärkelse och lämnade honom mängder av
rika meddelanden ur sin egen fatabur. De skänkte honom för det andra
kontakter runt om på Gotlands landsbygd, vilka blevo av största värde
för honom under hans forskningsresor. Och slutligen, de blevo medhjälpare, som själva insamlade folkminnen i sin hemort eller på de
platser, där de fingo lärartjänst, och vidarebefordrade dessa uppteckningar till Säve. Som vi senare skola se, var denna deras verksamhet av
en avsevärd omfattning. Vilket värde Säve satte på seminaristernas
medverkan, kan man för övrigt se av den tanke han framför i ett brev
till brodern i augusti 1845:
Jag har flitigt brukat våra förståndigaste bondgossar i Seminariet, den yppersta källan i språkväg, troligen om 10 år evigt försinad! Forn-Sällskap i alla
våra landskap, med bond-seminarister till ledamöter och en klok karl i spetsen
för det hela, skulle ännu kunna rädda mycket af Landets folkminnen, folkspråk, m. m.9
Seminaristerna voro inte de enda som fungerade som upptecknare
åt Säve. Så gjorde också en rad gymnasister vid läroverketi och flera
personer i Säves egen samhällsställning, och mycket av det material,
som rymmes i hans Gotländska samlingar, har han alltså mottagit i
andra hand.2 Samtidigt står det emellertid fullkomligt klart, att den
ojämförligt största delen av Säves traditionssamling är resultat av
hans egen uppteckningsverksamhet. Under otaliga utflykter och långvariga resor — de senare företrädesvis under somrarna, då han var ledig från skolarbetet — kom han i kontakt med allmogen, och den bygd
fanns snart inte på Gotland, där »Säven», såsom han allmänt kallades,
8 UUB R 624, s. IV. Jfr H. Gustavson, a. a. (Gotl. Arkiv 1937), s. 53.
g UUB R 623: 5, s. 422. — Det har sitt intresse att se, att Carl Säve i sitt svarsbrev delar sin broders övertygelse: »Du har fullkomligt rätt uti att det just är
bondeseminarierna, som äro riktiga guldgrufvor, — — —.» UUB R 623: 5, s. 423.
i Som Herbert Gustavson påpekat, sökte Säve t. o. m. att få några pojkar i
Lärdoms- och apologistskolan att göra uppteckningar åt honom under ferierna:
»Något får jag alltid genom dessa små lärjungar!» — H. Gustavson, a. a. (Saga
och Sed 1961), s. 70 f.
2 Se vidare s. 109 ff.
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inte var känd. Första vittnesbördet om att han varit ute i bygderna
och upptecknat, finner man i ett brev, som han skrev till brodern den
8 jan. 1846:
Något före Jul var jag uti ett bondelag i Vänge bland vår förnuftiga och
städade allmoge. Snart stämde jag hela laget, unga och gamla, så att alla öppet
och med ett visst allvar drogo fram sina minnesskatter: visor söngos, historier
berättades, osv., hvilket allt jag kortligen antecknade.3

Otvivelaktigt måste Säve ha ägt en utomordentlig förmåga att kunna
»stämma» de personer han kom i beröring med, till öppenhet och
meddelsamhet. Redan hans samlingars stora omfång men framför allt
mycket av deras innehåll vittnar om detta. Man kan särskilt peka på
det rika personhistoriska materialet. Från Fårö exempelvis, en bygd,
som än i dag är känd för en viss reserverad hållning gentemot utsocknes och obenägenhet att utlämna sig, har Säve ypperliga människoskildringar. Det var så han fick njuta frukterna av den förtrogenhet med allmogens tänkesätt och levnadsförhållanden, som han vunnit under sina barndoms- och ungdomsår i Roma. Han visste, hur en
gotländsk allmogeperson reagerar i olika sammanhang och kunde ta
sina sagesmän på rätt sätt. Den »oskyldiga jemlikhet» han allt ifrån
barnaåren fått sig iplantad,4 skänkte därtill hans umgänge med dem
en naturligt rättframhet, som ingav förtroende. Att Säve verkligen
ägde sådana egenskaper och att han överhuvudtaget ansåg dem oumbärliga för var och en som är ute i uppteckningsärenden, framgår
också av flera uttalanden, som han gjort. Vi kunna exempelvis ta del
av vad han säger i ett brev till brodern i augusti 1849. För sin utgåva
av Gotlands-lagen (tryckt i Lund 1852) hade C. J. Schlyter företagit
en språkresa på Gotland, och Säve kommenterar:
Till efterrättelse länder att Sehlyter verkligen snokat upp Utbunge Lars och
Lars Wärkes på Fårö och questionerat dem i språket, men dervid såsom
Traner3 sade, visat sig mycket otålig, då han i Fårö Prästgård ej alltid kunde
få bestämdt svar af Wärkes-Gubben: jag undrar hvad han kunnat vinna dermed. Vid sådana forskningar får man hvarken vara kavaljer eller ifrare; att
ej tala om — det du bäst vet — den tråkiga försigtigheten och kurtisen i
början, all olägenhet af sängställe, mat, m. m. Men vi känna ock det stora och
rena nöjet af sådana resor.°
UUB R 623: 5, s. 423.
Jfr ovan s. 74 f.
5 H. 5. Tran6r, prost på Fårö. Se 0. W. Lemke, Visby stifts herdaminne, s. 146.
UUB G 267. Brev av den 8 aug. 1849.
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Det är ej utan intresse att konstatera, att Carl Säve i sitt svarsbrev
till fullo instämmer med brodern:
Den der 'kurtisen', som måste brukas innan man riktigt kan komma i gång,
har äfven jag i fullt mått nödgats begagna med våra hederliga Gutar. Ja,
kurtisera dem måste man och tolamodet och det goda lynnet måste vara outtömmeliga. Ja så, Hr. Professor Schlyter visade sig otolig: aj aj, min gubbe,
då fick du intet mycket! Nej, Du har rätt deruti, man får intet vara hvarken
kavaljer eller ifrare. Min vana är derföre, när jag begifver mig ut i obygderna, att i den 'civiliserade verlden' qvarlemna alla anspråk på förfining och
sipphet: hvad bryr jag mig då om, att de hedersgubbarne i Dalom under
samtalen rapade mig midt i synen med den godlynntaste min i verlden eller
t. o. m. läto höra en eller annan crepitus? Tvärtom: det gaf mig vinsten af 2"
nya verber.7

På samma tråd spinner P. A. Säve några år senare och framhåller,
att man ej skall sända ut, som han säger, »några cavallier-fuskare,
hvilka frukta snusket och mödan, h. e. förlägga sig i prestgårdarna».8
Och i ett brev, som han i början av 1870-talet skrev till Hans Forsell,
uttrycker han liknande åsikter:
— — — ej mäktar man under några kavaljersvisiter på landet fatta något
af den forntida folkandan. Nej, sådant vinnes, i någon mån, allrasäkrast om
forskaren är född på landsbygden, endast genom att noga skåda ortens alla
lägenheter, genom långvarigt umgänge med de arbetande samhällsstånden och
under flitiga samtal, — — — Endast sålunda kunna landsortens minneshäfder
och folkets mångskiftande fornlif och lynnedrag med någon tillförlitlighet utforskas och samlas. — — — För allt sådant forskningsverk är den bästa
boken till upplysning den stora häfdeboken, som tiderna skrifvit, eller landet
så som det är och folket sjelft i sitt hvardagslag, hvilken bok, svår att tyda,
dock ej har några skriffe1.9

Också i officiellt — och för övrigt synnerligen intressant — sammanhang har P. A. Säve uttryckt sin syn på folkminnesarbetets rätta
bedrivande. I slutet av juli och början av augusti 1873 hölls i Visby
Svenska Fornminnesföreningens tredje allmänna årsmöte, i vilket bl. a.
Carl och P. A. Säve deltog°. En av de frågor, som upptogos till behandling, hade formulerats: »I hvilken mon är bibehållandet af gamla
plägseder och bruk inom vårt folklif möjligt och önskvärdt, och huru
skall den nya odlingen kunna med dem förlikas?» Sedan P. A. Säve i
diskussionen bl. a. framhållit, att förändringarna i kulturlivet måste
7
8

UUB G 267. Brev av den 27 aug. 1849.
UUB G 267. Brev av den 3 dec. 1854.
Brev av den 18 dec. 1872. K. B. Ep. 1' 6 b.
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komma, hur beklagliga de stundom än måste anses, besvarade han den
uppställda frågan med att särskilt propagera för folklekarnas bibehållande, »såsom ett underlag för gymnastiken och exercisen».1 Det sjätte
diskussionsämnet, »På hvad sätt bör man gå till väga vid upptecknandet af gängse ordspråk, sägner, sagor m. m. b, är emellertid i vårt
sammanhang det mest intressanta. Medan de övriga mötesdeltagarna i
diskussionen kring denna senare fråga huvudsakligen uppehöllo sig vid
uppteckningarnas språkliga avfattning, tog P. A. Säve i sitt anförande
först upp problem av annan art. Med risk för att det blir en viss upprepning av vad som redan anförts, må Säves ord vid det berörda sammanträdet ändå citeras:
Forskaren, den som beger sig ut för att uppteckna de här omnämnda ordspråken, sägnerna och sagorna, bör vara född icke allenast på orten, utan på
landsbygden; ty landet står naturen närmare än staden, det folkliga elementet
gör sig derf öre också mera gällande på landsbygden, än i städerna. Kan man
sjelf tala folkets språk, är man född i orten och känner densamma, så kommer man sig lättare in med allmogen, gör sig lättare bekant med honom och
vinner hastigare hans förtroende. Detta är det första villkoret. Vidare bör
forskaren vara af ett sådant lynne, en sådan sinnesart, att han icke vet någonting angenämare, någonting roligare, än att lefva i denna enkelhet, bland folket, sitta på bänken vid brasan, höra sagan då nätet bindes, sitta i båthuset
vid stranden, på jordgolfvet. På det sättet vinner han förtroende hos folket.
Vidare bör han söka göra sig underrättad om hvar i orten finnas gamla personer, med hog och sinne för det forna och med kännedom om detsamma i ett
eller annat af seende, t. ex. i språkligt hänseende, i saga, i sägen, i sång.2

Det är värt att lägga märke till dessa Säves ord, ty förvisso illustrera
de hans egen ställning i uppteckningarbetet. Han visste, att det verkligt
viktiga för en folklivsforskare är att lära känna och förstå de människor han vänder sig till i uppteckningssyfte, och att få dem så förtroliga, att de våga vara öppna och naturliga och törs ge något av sig
själva. Som tidigare framhållits hade Säve förmåga till detta. Hans
rättframma uppträdande ingav förtroende, och i likhet med de flesta
folkminnesuppteeknare hade han dessutom sina små knep att öppna
munnen på en tilltänkt sagesman. Hans vanliga knep, när han ville
komma till tals med någon mera svårtillgänglig bonde, var att rita av
dennes gård,3 och han har också låtit förstå, att han stundom »på det
1 Svenska

Fornminnesföreningens Tidskrift 1873-74, s. 109 f.
Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift 1873-74, s. 120. Jfr av Herbert
Gustavson anfört citat ur Säves Gutaord VIII i hans tidigare anförda artikel i
Gotländskt Arkiv 1937, s. 55.
2 UUB G 267. Brev av den 8 aug. 1849. Se s. 194.
2
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högsta» anlitade »tobaken, snuset, den lilla supen, m. m.».4 — Det kan
i detta sammanhang inskjutas, att Säve stundom gav sina sagesmän
pekuniär ersättning för den hjälp de givit honom. När Th. Erlandsson
i artikeln »Gamle Säven»5 berättar, att Säves hushållerska fick 25 öre
för varje gotländskt ord, som Säve inte tidigare hört, faller detta måhända, såsom det mesta i denna artikel, inom sägnens område, men å
andra sidan nämner Säve själv någon gång, att han givit sin meddelare
»hederlig betalning».6
Det var Säves normala förfarande i uppteckningsarbetet, att han
reste omkring på landsbygden, men till bilden hör också, att han tog
emot landsbor i sitt hem. Seminaristerna voro ofta hos honom, och det
hände, att han direkt inbjöd någon duktig sagesman från landsbygden
till några dagars eller veckors samta1.7 Tillfälliga påhälsningar av folk
ute från ön torde ej heller ha varit sällsynta. Ett sådant besök skildrar
Säve i brev till brodern Carl den 31 dec. 1849. Hans ord må här anföras, då de ypperligt teckna det vänskapsförhållande, som vuxit fram
mellan honom och många allmogehem på Gotland:
Du vet hur jag umgås med vår allmoge. — Nyligen hade jag besök af BåtaJen's långe son, Miku, som medförde såsom äreskänk ett godt stycke lax samt
steken af en jaula-gålla,8 så fet att den var helt hvit af talg! Också sattes han
straxt med vid vårt middagsbord, med tre rockar på sig — som anses bondförnämt men utpressade svetten i flikande pärlor — satt på ena hörnet af
stolen, fick sina glas 'starkt' och åt i godt mak, hälsade så godt från far, mor
och hemmet samt frågades flitigt om Fårö osv.°
Det återstår att dröja något vid Säves tillvägagångssätt vid själva
upptecknandet. Av detta äro givetvis våra möjligheter att döma om
sagesmännens insatser som traditionsbärare betingade. Frågan blir, om
vi genom Säves uppteckningar komma sagesmännen så nära, att vi
kunna avgöra, dels hur deras traditioner voro beskaffade till form och
innehåll, dels huruvida de voro aktiva eller passiva bärare av sina
traditioner.1
UUB G 267. Brev av den 16 sept. 1849.
Gotlänningens julnummer 1934.
Se s. 162.
7 Ibid.
8 Jaula-gålla = »tacka, som på senhösten utsläppes på rågen (hvaraf de stundom
bli liksom rusiga) och stekas julafton». — H. Gustavson, Gotl. ordbok.
UUB R 623: 5, s. 470.
1 Rörande distinktionen mellan aktiva och passiva traditionsbärare, se C. W. von
Sydow, Om traditionsspridning (Seandia 1932), s. 321 ff.
4
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För att börja med den sista frågan — traditionsbärarnas aktivitet
eller passivitet — så är den vansklig att besvara. Här i all synnerhet
är det ett besvärande handikap, att vårt undersökningsmaterial är av
historisk art. Gäller det klara berättargestalter, sådana som Lars Olsson,
Kalbjerga, Catharina Bodilla Östman och Jacob Wallin,2 kan man givetvis utan vidare utgå ifrån att de voro aktiva bärare av en stor del
av de traditioner de lämnat till Säve. Likaså är förhållandet klart, när
Säve direkt omtalat, att den eller den sagesmannen var en boren sagoförtäljare, vissångare, etc, eller när han på annat sätt låtit en meddelares berättariver framskymta.3 Tyvärr hör det emellertid till undantagen, att Säve lämnat klargörande upplysningar rörande sagesmännens förhållande till sina traditioner. På vilket sätt de framförde sagorna, sägnerna, visorna, etc., får man som regel ej veta någonting om,
och ofta är det svårt att avläsa i vad mån initiativet till berättandet av
den eller den traditionen var sagesmannens eller upptecknarens. Det är
under sådana förhållanden särskilt intressant att se, hur Säve avslutade sitt diskussionsinlägg vid Svenska Fornminnesföreningens årsmöte i Visby 1873 :4
Vidkommande sjelfva sättet för forskningen vill jag endast tillägga, att
forskaren icke bör genom ständiga frågor anstränga och kanske uttrötta den af
hvilken han vill lära, utan låta honom sjelf mera styra samtalets gång, tala
hvad han vet, så länge han vill hålla på dermed och har något att omtala,
men sedan sluta upp. Tillmötesgåendet blir då större och varaktigare, och resultatet för forskaren således förmonligare.5
Vågade man utgå ifrån att ,Säve på ett tidigt stadium av sin uppteckningsverksamhet kommit fram till denna värdefulla insikt, skulle
det tala för att hans sagesmän i stor utsträckning voro aktiva bärare
av de traditioner, som de överlämnade till honom. I likhet med mången
annan upptecknare var emellertid också Säve till en början »en ifrare»,
som hade svårt att behärska sin glupande aptit. Han har själv upprepade gånger berättat, att han suttit hos sin sagesman, tills denne var
»alldeles utfrågad och trött som en trasa».6 Det är därtill att märka,
att Säve stundom använde de redan insamlade och i folianterna införda
traditionerna som ett slags frågelista. Sålunda meddelade han i brev
till Carl Säve, att han fått många nya ord och upplysningar, då han
Se s. 161 ff., 202 ff. och 247 ff.
Se s. 175.
Jfr ovan s. 100.
5 Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift 1873-74, s. 120.
° UTJB G 267. Brev av den 8 aug. 1849.
2
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under samspråk med sagesmannen Lars Olsson, Kalbjerga, gått igenom
»P mina 4 sista delar af mina nyaste och bästa språksamlingar, 2°
hela min Samling Sägner af nu 1 256 nummer, mina 302 nummer Lekar, m. m. — allt under det att Lars talade rena Fåröskan —».7 Av
det sagda framgår, att våra möjligheter att bedöma Säves sagesmän
utifrån synpunkten »aktiva-passiva traditionsbärare» äro starkt begränsade.
Vad slutligen gäller våra möjligheter att nå fram till den form och
det innehåll, som de meddelade traditionerna hade i sagesmännens mun,
så är det rätt självfallet, att i varje fall deras form i stor utsträckning
undandrar sig vårt bedömande. I likhet med de flesta upptecknare,
som ej behärskat stenografi eller haft tillgång till vår egen tids tekniska hjälpmedel, fick Säve vid längre berättande framställningar nöja
sig med att i sin anteckningsbok fånga upp det väsentligaste i sagesmannens berättelse. Vad Herbert Gustavson i förordet till sägenutgåvan
säger om sägnerna, gäller generellt för de berättande avsnitten i Säves
samlingar: »Sägnerna äro i primäranteckningarna (koncepten) återgivna Med längre eller kortare referat på riksspråk med inströdda typiska dialektord eller fraser. Vid utskrivningen i folianterna har formen vidgats, gjorts fylligare, men principen är densamma: riksspråk
med inströdda dialektord, understrukna eller satta inom citationstecken.»8 Det säger sig självt, att den fylligare form vi möta i folianterna
snarare återspeglar ,Säves framställningssätt än sagesmännens. Visserligen har Säve deklarerat, att han försökte hålla »rent bord» och snarast möjligt föra över i folianterna, vad han vid de skilda uppteckningstillfällena samlat i sina koncept, men han har också låtit förstå,
att det trots allt kunde gå månader, innan han hade tid och tillfälle
till detta.9 Som varje upptecknare för övrigt vet, är det redan efter
någon dag i det närmaste omöjligt att göra en sagesman full rättvisa,
och det är bara att konstatera, att också P. A. Säve arbetade under
dessa förutsättningar.
Kraftigare än i citatet ovan har Herbert Gustavson för övrigt understrukit, att Säve fjärmat sig från den ursprungliga versionen redan
genom att göra sina uppteckningar på riksspråk. En stor del av sagesmännen talade gutamål, och transponeringen av deras utsagor till riksspråk har givetvis också det förtagit något av dessas ursprunglighet.
Samtidigt är detta till sist ingenting att beklaga. »Vid försök att ordaIbid. Brev av den 19 jan. 1854.
KGAA 12, s. 7.
Se s. 110.
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grant uppteckna längre sammanhängande berättelser på landsmål
måste i regel antingen den språkliga formen eller det sakliga innehållet
bli lidande», konstaterar riktigt nog Herbert G-ustavson.1 Det är också
uppenbart, att traditionsforskaren, ställd inför det valet, i motsats till
den rene språkforskaren i flertalet fall bör ge innehållet förtursrätt.
Det kan tilläggas, att Säve själv åtminstone under senare delen av sin
uppteekningsverksamhet var medveten om problemet. När amanuensen
Eiehhorn vid Svenska Fornminnesföreningens tidigare nämnda årsmöte
i Visby 1873 talade för att uppteckningarna borde göras på dialekt och
i möjligaste mån ordagrant efter meddelarnas framställning, så framhöll P. A. Säve i sitt anförande: »Kan man då uppteckna hvad man
hör med den noggrannhet hr. Eichhorn önskade, är detta naturligtvis
en stor fördel; men detta är endast sällan händelsen.»2
Det skall särskilt understrykas, att vad ovan sagts om Sävematerialets begränsning, gäller de längre, berättande avsnitten. I fråga om de
till formen bundna traditionerna — visor, ordstäv, härm etc. — är
renskriften i folianterna nästan undantagslöst en direkt kopia av förstahandsuppteckningarna. Dessutom synes Säve här, så snart det varit
påkallat, ha gjort uppteckningarna på dialekt.
Vad slutligen gäller Säves trohet mot det sakliga innehållet i sagesmännens meddelanden, kunna vi utan vidare fastslå, att han på det
hela taget så samvetsgrant som möjligt sökt återge de traditioner han
fått motta. Likväl skall det inte förnekas, att avsteg från denna viktiga
princip någon gång förekommit. I Gotländskt Arkiv 1930 publicerade
Nils Lithberg en uppteckning från år 1905, vilken enligt honom skulle
ge belägg för detta. Uppteckningen gäller en sägen om Vaterssmeden i
Gothem, enligt folkföreställningen en liten smed, som bodde under en
sten vid Vaters. Gav man honom en lammbock, fick man i gengäld en
sigde (lie) som hade den egenskapen, att »den kunde bita på allting
och aldrig blev slö». Vi ha ingen anledning att här behandla själva
sägnen, men däremot är det av intresse att ta del av uppteckningens
slutord:
Så var Säven (P. A. Säve) ute en gång vid Vaters, och jag talade om det
för honom, och då sade han: 'Det är rätt', sade han, 'men vad skulle den bocken
ha för färg 9' sade han. Det visste inte jag, för det hade jag aldrig hört. 'Jo,
den skall vara svart', sade han, 'och den historien skall du tala om för dina
barn, och så skall du säga dem, att de skola tala om den för sina barn och de
för deras barnbarn, och så skall ni bevara den gamla historien i er släkt'.3
H. Gustavson, a. a. (Gotl. Arkiv 1937), s. 61.
Svenska Fornminnesföreningens Tidskrift 1873-74, s. 120.
3 N. Lithberg, Vaterssmeden i Gothem (Gotl. Arkiv 1930), s. 50 f.
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Nils Lithberg fogar följande reflexion till uppteckningen:
Historien har ett särskilt intresse genom att den visar, huru Säve försökte
att rätta till den, så att den skulle få en efter hans mening riktig form: det
räckte inte med lammbocken enbart, den skulle bättras på, så att det blev en
svart lammbock.
Med dessa ord antyder Lithberg, att Säve ej alltid varit fullt trogen
mot den enskilde meddelarens version av traditionsstoffet, och det skall
inte fördöljas, att en sådan uppfattning får ett visst stöd av andra iakttagelser, som man kan göra utifrån Sävematerialet. Sålunda har Herbert Gustavson påtalat, att P. A. Säve vid sina språkuppteckningar,
på broderns direkta tillskyndan icke sällan normaliserat de upptecknade orden efter fårömålet under motivering att detta innehöll de
mest ålderdomliga dragen.4 Samtidigt står det fullkomligt klart, att
den antydda tendensen hos Säve inte får överbetonas. I varje fall vad
gäller folkminnesmaterialet har Säve med sina rikhaltiga tillägg i form
av marginalanteckningar och noter på ett otvetydigt sätt visat, att han
ägde en djup insikt om varianternas betydelse. Även härvidlag hade
för övrigt Carl Säve, såsom framgår av ett tidigare anfört brevutdrag,
givit honom en fingervisning: »— — — många af dessa Eventyr, hemtade från England, Irland, Tyskland, Danmark kan Brita. Men i sådana fall bör du hålla dig till Britas clictamen. Ty det är just det
intressanta att se huru samma saga gestaltat sig egendomligt olika hos
olika folk.»5
Det skall också tilläggas, att en viss reservation faktiskt är påkallad
såväl inför den av Lithberg återgivna uppteckningen som inför hans
kommentar till denna. Säve gjorde sina uppteckningar »under samspråk» med sina sagesmän. Om han nu verkligen nämnt för Lithbergs
— och sin egen — sagesman, att han kände versionen »svart lammbock», så behöver det dock inte ha inneburit, att han ville tvinga på
denne just denna version. Vi skola därtill ha i minnet, att Säve själv
efterhand blev en sägenomspunnen gestalt och att åtskilligt av det som
lagts i hans mun är betingat av detta.6 Det är för övrigt i det aktuella
fallet en anmärkningsvärd omständighet, att varken sägnen om Vaterssmeden eller Lithbergs sagesman till denna sägen återfinnas i Säves
Gotländska samlingar. Man har alla skäl att fråga sig, varför Säve
skulle ha låtit denna sägen gå sina samlingar förbi, om han verkligen
4

Se H. Gustavson, a. a. (Gotl. Arkiv 1937), s. 57 f.
UUB R 623: 5, s. 407.
Jfr ovan s. 101.
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fått den berättad för sig. Visst kan det ha berott på en tillfällighet, om
så skedde, men det vore förvisso ej likt Säve.7
Säves trohet mot sagesmännen berörs också av hans inställning till
obscena inslag i deras traditioner. Ett påtagligt pryderi hos upptecknaren skulle förmodligen haft till följd, att vissa traditioner blivit förvanskade och andra helt förbigångna. Närmast på tal om sagorna hade
P. A. Säve faktiskt fått ett råd i den riktningen av brodern Carl Säve.
I ett redan citerat brev av den 24 februari 1844 framhöll nämligen
denne, att »det råa bör bortsofras utan att det genuina går förloradt :
med ett ord de böra bearbetas med kärlek !»9 Det är bara att säga, att
P. A. Säve av allt att döma ej i nämnvärd grad tagit broderns råd ad
notam. Som Herbert Gustavson påpekat, innehålla nämligen såväl hans
språkuppteckningar som hans ordspråkssamling åtskilliga grovheter,9
och det kan tilläggas, att även bland visorna möta ett par nummer av
något obscen karaktär. Att han sedan trots allt vikit undan för de
allra slipprigaste produkterna, framgår emellertid av hans kontakt
med »Johan Falks Qvartslunta».1 Ur denna handskrift från slutet
av 1700-talet och början av 1800-talet har Säve hämtat bl. a. en saga
och en del uppgifter om ryssarnas framfart på Gotland, men det är att
märka, att han ej velat befatta sig med ett par i »luntan» ingående
direkt anstötliga visor.
Efter det ovan sagda kunna vi således fastslå, att även om Säves
folkminnesmaterial språkligt-stilistiskt sett ej låter oss direkt gripa
sagesmännens framställningskonst, så förmedlar det dock som regel innehållet i de olika meddelarnas traditioner i trogen återgivning. Att
Säve i vissa fall företagit en viss sovring av sina meddelares traditionsrepertoar och någon gång möjligen också en »tillrättaläggning», ändrar
inte huvudbilden.
7 Så tillvida kan Lithbergs uppgifter om Säve få stöd i Sävematerialet som Säve
faktiskt upptecknat ett par sägner med liknande motiv. I den ena sägnen, som är
lokaliserad till Lau, berättas just att priset för ett sådant märkligt eggdon, en
s. k. dagsbitare, var »en svart bagge». (UUB R 623: 1, nr 306.) — Den andra
sägnen är knuten till »Ramms-hälls-gubben» i Lojsta, men där nämns inget om vad
denne krävde som betalning för en dagsbitare. (UUB R 623: 5, nr 53. — KGAA
12, s. 121.
8 UUB R 623: 5, s. 407.
g H. Gustavson, a. a. (Gotl. Arkiv 1937), s. 53.
1 Johannes Magnusson Falk var född i Visby 1740. Han blev skolmästare i
Vamlingbo men avancerade sedermera till husbonde, kyrkvärd och nämndeman. Han
dog i Fide 1821. — C. J. Hallgren, Gotländska släkter, s. 152. »Johan Falks Qvartslunta» är i privat ägo. Se källförteckningen.

KAPITEL IV

P. A. Säves sagesmän

Under sin mer än fyrtioåriga upptecknarverksamhet kom P. A. Säve
i kontakt med en avsevärd del av Gotlands befolkning. På grund av
hans egen härkomst och miljö stod dörren öppen för honom i Gotlands
prästgårdar och övriga herrskapshem, och till allmogen fann han, såsom vi redan sett, utan större svårighet vägen.
Hur många personer Säve intervjuat, veta vi inte, men vi kunna
tryggt påstå, att deras antal vida överstiger antalet av de sagesmän,
som han redovisat. Vid sitt första besök på Fårö klagar Carl Säve i ett
brev till brodern P. A. Säve:
Vid Ava voro 2nr välbyggda 'parter', och jag tog, efter prosten Trailers
anvisning, in hos Davids. Huset var förmöget, men så förbannat bänskt (by-,
stadsaktigt, S ...) att t. o. m. gamle David knappast ville tillstå, att han kunde
ett enda ord Fåröska. Jag blef alldeles förtviflad, fick blott händelsevis ett
och annat ord och tänkte draga min väg, men låg dock qvar öfver natten.1
Var och en som något ägnat sig åt uppteckningsarbete — det må
gälla språket eller folkminnena — har säkerligen flerfaldiga gånger
gjort samma nedslående erfarenhet som Carl Säve. Brodern P. A. Säve
kan här rimligtvis inte utgöra något undantag. Också han lär många
gånger med oförrättat ärende ha fått lämna en tilltänkt sagesman, vare
sig det nu berodde på att ingenting där fanns att hämta eller på att
Säve sin förmåga till trots ej lyckats öppna den tillämnade sagesmannen. Rapporter om sådana negativa erfarenheter skulle förvisso inte
vara utan betydelse för bedömningen av en bygds traditionsförhållanden, men direkta konstateranden av denna art äro sällsynta i Sävematerialet. Å andra sidan kan det sägas, att ett negativt konstaterande
beträffande traditionsbäring merendels föreligger i och med de sagesmän, för vilka Säve redovisar en traditionsrepertoar av ringa omfattning. Stor försiktighet vid bedömningen är här emellertid av nöden,
såvitt vi inte känna de närmare omständigheterna. Tillfälligheter av
UUB R 623: 5, s. 410. Brev av den 22 juli 1844. — Det skall dock framhållas,
att P. A. Säve hade något större framgång hos Ava-David.
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olika slag kunna ha varit avgörande för att Säve i en del fall inte
lyckats komma över mer än en liten del av en sagesmans repertoar. I
vissa fall lär Säve ha fått göra den tragiska erfarenheten, att han var
för sent ute efter en traditionsbärare, vars vetande och kunnande han
på ett eller annat sätt fått kännedom om. Så synes exempelvis fallet
ha varit beträffande Kristen Lina i Hörsne, vilken Säve omnämner i
ett brev till brodern Carl i september 1850:
Hunne jag lyckligen och väl ritningen för K. Antiqs Akademien från mig,
ville jag väl gerna råka en gammal kry Bonde som jag alltför knapphändigt
fick vidtala, neml. Kristen Lina i Hörsne, 89 år gammal, som ännu i sommar
gått och slagit hö i 3 veckor; på en stunds samtal hörde jag genast att han
talade godt, gammalt språk. Gubben är vid 89 års ålder °vanligen rask och
hör rätt bra, dricker aldrig kaffe och har ej på 72 år supit brännvin. Det är
den samme som sade till Lutteman i Hörsnö [förmodligen kyrkoherden i
Hörsne Johan Pehrsson Lutteman, död 1818]: 'skall ljause löise klart, skall
dä o snöites!'.2
Utan tvivel döljer sig bakom Säves ord en man, som inte bara hade
gott målföre utan också hade åtskilligt att komma med.3 Men i den
långa raden av Säves sagesmän finns han inte, och man kan endast
förmoda, att han hunnit gå ur tiden, innan Säve fick tillfälle att på
nytt uppsöka honom.
Slutligen måste vi också räkna med att Säve helt gick rika källflöden
förbi, och det av den enkla anledningen att han ej hade vetskap om
dem. Visserligen hade han en okuvlig energi och en rent envis ambition
att ständigt foga nytt material till sina samlingar, men vi måste givetvis ändå konstatera, att han inte mäktade nå allt. Goda sångare och
berättare funnos, som han aldrig kom i kontakt med.4
Om vi således måste komma med en rad betydande reservationer inför Sävematerialets möjligheter att spegla traditionsförhållandena på
Gotland, skall det å andra sidan återigen framhållas, hur rikt detta
material ändå är. Drygt 740 sagesmän redovisar P. A. Säve i sina
Gotländska samlingar, och som vi senare skola se, fördela de sig ganska
UUB G 267. Brev av den 1 sept. 1850.
Det intrycket får man också av ett meddelande, som Säve har efter Joh. Nordström i Norrlanda: »Den gamle så ordqvieke och lustige Line-Kristen i Hörsne,
som slutligen var en mycket liten torr gubbe och hade ett öga och sex fingrar på
hvar hand — hvarföre han engång sade till en pojke, som betraktade hans dubbla
tummar: 'vajt däu hvad då' jär jå, då' jär Leine bomärke!' — — —.» UUB R
623:5, nr 43.
4 Se vidare s. 286 f.
2
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jämnt över hela landskapet.5 ehuru vi i ett senare kapitel skola ta upp
sådana frågor, skall det redan här dessutom understrykas, att Säves
sagesmän också från andra synpunkter utgöra en allt annat än homogen samling traditionsbärare. De representera skilda yrken och samhällsklasser. Vi möta den lärde prästen och den kloka gumman, som
förvaltar sin nedärvda hemliga kunskap, skepparen och sjömannen,
som farit vida omkring, och allmogemannen, som varit tillfreds med
livet inom sockengränserna. Vi möta skilda generationer — från
åldriga män, som stått brudgum på Gustav III :s tid, till skolungdomar
födda på 1840-talet.
Då vi nu skola behandla ett antal personer ur P. A. Säves sagesmannakrets, skola vi först dröja vid ett par grupper, som ställa oss
inför särskilda problem. Som tidigare antytts, fick Säve i många fall
hjälp i dubbel måtto av sina meddelare, i det att de inte bara lämnade
sina egna traditioner utan också fungerade som samlare och upptecknare åt honom.6

Sagesmän-upptecknare
Vi ha i annat sammanhang redan sett, hur högt P. A. Säve värderade sina elever vid Folkskoleseminariet i Visby.1 Till allra största delen komna ur genuin landsbygdsmiljö förde de eftertraktat material
fram till forskarens port, och att Säve verkligen utnyttjade de möjligheter, som här bjödos honom, framgår av att inte mindre än 41 seminarister—folkskollärare äro noterade som meddelare i hans Gotländska
samlingar.5 Av dessa ha visserligen 22 stycken lämnat blott 1-5 meddelanden och 8 stycken 6-13 meddelanden, men andra åtta ur den här
gruppen ha nått upp till inte mindre än 24-44 meddelanden, och de
tre återstående uppvisa verkligt höga siffror: 110, 120 och 174 meddelanden. Vi ha här alltså att göra med en grupp meddelare, som varit
av synnerligen stor betydelse för Säve i hans insamlingsverksamhet.
Den fråga, som i främsta rummet intresserar oss, är emellertid,
huruvida Säves meddelare ur denna kategori varit av verklig betydelse
inte bara för traditionernas insamling utan också för deras liv och fortbestånd ute i bygderna. Att mycket av det material, som Säve redoSe s. 284f.
Jfr ovan s. 97.
Se ovan s. 96.
Ehuru flera av dessa meddelare lämnat folkminnesmaterial även under sin
folkskollärartid, kommer för enkelhetens skull beteckningen »seminarister» att användas i fortsättningen.
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visar under seminaristers namn, inte är kommet ur deras eget traditionsförråd, är ofrånkomligt. Eftersom det här rör sig om en meddelargrupp, vilken är konstituerad på helt andra grunder än kunnighet
ifråga om folkliga traditioner, låter oss redan själva omfånget av dessa
personers folkminnesstoff ana detta. Dessutom har Säve själv givit direkta belägg för att det i åtskilliga fall här är fråga om uppteckningsverksamhet. Det framgår klart av några rader, som han skrev till
brodern Carl Säve i september 1849. Sedan han beklagat sig över att
han ännu inte hunnit ordna det material han själv insamlat under
sommaren — det ligger, säger han, »visserligen noga antecknadt, dock
ännu såsom en indigesta moles» — tillfogar han: »dertill är jag redan
belägrad af antiqvariskt skarpladdade Seminarister, som vilja hos mig
afbörda sina under sommaren insamlade förråder; och innan jag företager mig ett sådant intressant förökande af mina Samlingar, har jag
gjort en regel att först hafva hvad man kallar 'rent bord'.»° Om samma
förhållande synes han för övrigt också vittna, när han vid ett annat
tillfälle säger, att han »reste mellanåt kring hela ön, besökte dem
[seminaristerna] stundom hemma och mottog otaliga både mundtliga
och skriftliga meddelanden om Gotlands forntid».1 Givetvis kan det här
vara fråga om skriftliga nedteckningar ur egen fatabur, men sammanställd med den tidigare utsagan ger också den sist anförda ett visst
belägg för att en del seminarister gjort folkminnesuppteckningar för
Säves räkning.
Å andra sidan är det inte möjligt att frånkänna dessa meddelare
ett eget förråd av folkliga traditioner. De voro med något undantag
komna ur allmogemiljö och ha dessutom, som vi sett, fått sådana vitsord av Säve,2 att några tvivelsmål på den här punkten knappast kunna
komma i fråga. Möjligen är det påpekandet på sin plats, att Säves höga
uppskattning av seminaristerna inte grundar sig enbart på deras kännedom om folkliga traditioner utan också på deras levande kunskap i
språkligt avseende. Hur som helst måste vi räkna med att vi här stå
inför en grupp meddelare, av vilka förmodligen alla varit sagesmän i
egentlig bemärkelse och åtskilliga dessutom upptecknare åt Säve.
Det är under sådana förhållanden tydligt, att vi möta stora svårigheter, när vi — med själva traditionsbäringen som riktpunkt — skola
bedöma dessa meddelare. Frågan blir, om det är möjligt att avgöra,
huruvida en meddelare ur den här gruppen varit enbart sagesman, enbart upptecknare eller bådadera, och vidare, i händelse av att det sistUUB G 267. Brev av den 16 sept. 1849.
UUB R 624, s. IV.
2 Se ovan s. 96.
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nämnda är för handen, i vad mån det då går att sära det traditionsgods, som var hans eget, från det som han inhämtat i egenskap av
samlare och upptecknare. Såvida vi inte kunna spåra de ursprungliga
sagesmännen, är det sistnämnda stoffet av relativt litet intresse för en
undersökning, där traditionsbärarna stå i centrum.
Vi skola nu närmast stanna vid några av de mera framträdande
representanterna för den aktuella gruppen och därvid söka belysa de
problem, som här antytts. Den bland seminaristerna, som lämnat det
mest omfattande folkminnesstoffet, är Jacob Petter Enderberg (ca 175
meddelanden). Vi gå dock förbi honom för tillfället och uppta honom
till behandling först i samband med brodern Lars Nielas Enderberg.
Anders Söderdal, Rute

Anders Söderdal kommer med sina 120 meddelanden i betydelse närmast efter J. P. Enderberg, om vi låta antalet meddelanden vara avgörande. Han var född vid Sigfride i Rute den 27.8.1827 och var son
till husbonden Jacob Ericsson (född 1796) och dennes hustru Magdalena Persdotter (född vid Sigfride den 16.4.1794 och död den 18.1.
1872). Som tidigare framhållits, äro kyrkoböckerna i Rute till följd av
brandskada synnerligen bristfälliga, men av bouppteckningshandlingar
framgår det, att släkten på morssidan varit knuten till Sigfride i Rute
åtminstone sedan början av 1700-talet. Liksom morfadern, Pehr Hansson (född 1762), var morfars far, Hans Pehrsson, kyrkvärd och husbonde vid Sigfride, och även dennes far, Pehr Jonsson, var bonde där.
Till Folkskoleseminariet i Visby kom Anders Söderdal i september
1846, och såväl vid inträdesprovet som vid utgångsexamen (den 16.6.
1848) erhöll han låga betyg. Dock fick han i sång betyget AB, vilket
kan vara värt att notera, eftersom han också lämnat ett antal visor till
Säve. På hösten 1848 tillträdde han en folkskollärartjänst i Alskog, och
i den socknen kom han att stanna till sin död den 24.5.1869. Sin hustru,
Mathilda Lorentina Österberg, hade han tio år tidigare hämtat från
Ardre.3
Anders Söderdal var alltså vid sin död endast 42 år gammal. Den
första hälften av hans levnad är förbunden med hans födelsesocken
Rute på norra Gotland, den andra hälften tillbringade han i Alskog på
sydöstra Gotland. Ett par studieår i Visby, under vilka han kom i
kontakt med P. A. Säve, avgränsade de båda perioderna från varandra.
8 Källor för Anders Söderdal och hans släkt: Rute Al: 1, s. 152; Alskog Al: 5,
s. 6. — Norra häradets bouppteckningar 1760 nr 1091, 1797-98 nr 64, 1823: 2
nr 38, 1847: 2 nr 40. — Seminariematrikeln nr 53.
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Det är tacksamt att mot den bakgrunden studera det bidrag Anders
Söderdal givit till Säves Gotländska samlingar. Huvudparten av materialet berör den andliga folkkulturen: han har sålunda lämnat ett
sjuttiotal sägner, femton sagor, sex lekar och sånglekar, fyra visor, ett
tiotal uppgifter om tro och sed, ungefär lika många meddelanden från
det materiella kulturområdet samt slutligen ett mindre antal uppgifter
i andra ämnen. Av hans inalles 120 meddelanden äro drygt 40 på något
sätt lokaliserade,4 och det är av stort intresse att se, hur dessa traditioner — alltså en tredjedel av hela materialet — geografiskt fördela sig.
Tjugo av dessa meddelanden äro knutna till socknar på norra Gotland,
och med några få undantag är det pastoratsförsamlingarna Rute,
Bunge och Fkringe, som här framträda i materialet. Till Visby äro
sex sägner lokaliserade, medan de återstående traditionerna — 17 meddelanden — äro bundna vid Alskog och närliggande socknar. Vid en
hastig överblick vill det alltså synas, som om Söderdals tre uppehållsorter, Rute, Visby och Alskog, varit avgörande för sammansättningen
av hans traditionssamling. På goda grunder kunna vi emellertid anta,
att han först under sin Alskogtid inhämtade de sex Visbytraditionerna.
De utgöras alla av sägner om skatter och skattsökare, och fyra av dem
äro bundna till namngivna kyrkoruiner i Visby. Under sägnen om
»Apostlarne i Sanct Hans i Wisby» har Säve antecknat: »Westphal, f.
i Visby, nu Bonde vid Sixarfve i Alskog (g. And. Söderdal) », och
sägnen om »Mess-Presten i Sanct 'Klemmen' (i Visby)» börjar med
följande ord: »En natt hade Tunn-bindaren Westphal i tysthet gifvit
sig af till Sanct 'Klemmen' (Clemens kyrka) att gräfva skatt,
— — —.»6 Den Westphal, som varit Anders Söderdals sagesman ifråga
om den förstnämnda sägnen, är husbonden vid Sixarve i Alskog Johan
Thomsson Westphal, född i Visby den 26.10.1785 och död i Alskog den
21.11.1864. Att han varit sagesman också till sägnen om skattgrävningen i Sankt Klemens, verkar rätt troligt, eftersom han var son till
tunnbindaren i Visby, sedermera husbonden vid Sixarve i Alskog
Thomas Westphal.7 Tänkbart är det givetvis, att Söderdal haft en annan sagesman till den sistnämnda sägnen, men vem denne än varit,
står det utom varje tvivel, att det är Johan Westphal eller dennes far,
tunnbindaren Thomas Westphal, som fört sägnen ut till Alskog. Med
tanke på att alla sex Visbysägnerna äro skattsägner och alltså tämligen
Med några fä undantag gäller det lokaliserade sägner.
UUB R 623: 1, nr 1030. — KGAA 12, s. 315.
UUB R 623: 1, nr 1066. — KGAA 12, s. 315.
7 Thomas Westphal var född i Ilangvar 1750 och dog i Alskog 1812. — Alskog
Al: 5.
4

5
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likartade, vågar man för övrigt utgå ifrån att så varit förhållandet inte
bara med de båda sägner, som äro direkt bundna vid namnet Westphal,
utan med samtliga sex. Detta bekräftas också av dessa sägners placering
i Säves Gotländska samlingar. Sägnen om »Apostlarne i Sanct Hans i
Wisby», som alltså var meddelad efter Westphal, har Säve infört i
första bandet som nr 1030 (R 623: 1, nr 1030). De övriga fem komma
visserligen något längre fram men ligga å andra sidan i nummerföljd
som nr 1064-1068, och det är att märka, att det är i den sviten, som
sägnen om tunnbindare Westphals skattsökning ingår (R 623: 1, nr
1066).
För Anders Söderdals del skulle det sagda innebära, att Visby kommer helt bort ur bilden och att de av hans traditioner, som äro direkt
lokaliserade, till ungefär lika delar härröra från hans Rutemiljö och
hans vistelse i Alskog. Som redan framhållits, är det ungefär en tredjedel av Söderdals material, som på detta sätt går att bestämma, men
andra förhållanden peka på att den nämnda fördelningen i stort sett
är gällande för hela hans folkminnessamling. Ungefär hälften av hans
meddelanden ligger — ofta i rätt stora grupper — inom nr 21-630 i
första bandet av Säves folianter (R 623: 1), och vad lokaliserade traditioner beträffar, är det uteslutande norra Gotland, som här beröres.
Med nr 631 kommer Alskog in i bilden, och i fortsättningen är det den
socknen — jämte Garda, Burs, Lau, Lye, Grötlingbo och Hamra —
som framträder i materialet, under det att norra Gotland återkommer
blott ett par gånger. Vad visorna och sånglekarna beträffar — tillsammans sex stycken — hänföra sig två klart till Söderdals Rutetid,
nämligen visan om »Prästen och Bondhustrun»8 samt »Mäjne Gajtur di
ga i skogen».9 Den förra återfinnes nämligen som nr 53 i första bandet
av Säves Gotländska samlingar (R 623: 1, nr 53) och den senare i
samma band, avdelningen Lekar nr 16. Till yttermera visso har Säve
för den sistnämnda anteckningen »Wall-låt (Rute)». De fyra återstående numren — två visor och två sånglekar — ingå som nr 202,
205, 206 och 208 i folianternas andra band (R 623: 2 resp. nummer),
och ehuru någon exakt datering här ej låter sig göras, tyder mycket
på att Söderdal inhämtat dem efter sin bosättning i Alskog. Till den
första av dessa, »Stajngylpen gärde bryllaup»,1 har Säve uppteckningar
också efter Jacob Larsson, Tjängvide i Alskog, och Matts Båtelson,
Säiksare på Näs, och man kan härav gärna ej annat än dra slutsatsen,
att det var på södra Gotland, som visan hade hemortsrätt.
KGAA 1, s. 374.
KGAA 1, s. 392.
1 KGAA Svenska visor 1, s. 265.
8— 844101 B. Bjersby
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Vad slutligen Anders Söderdals femton sagor beträffar, härrör sig
med all säkerhet den korta djursagan »Katten och räven»2 från hans
födelsebygd, eftersom den återfinnes som nr 63 i folianternas första
band (R 623: 1, nr 63). För bedömningen av de övriga sagorna —
1: R 623: 2, nr 27,3 61, 65, 69, 80, 83-85; R 623: 3, nr 1-3 samt 96;
R 623: 1, nr 1148 —4 blir oss en uppgift av P. A. Säve till god hjälp.
Den 19 april 1849 skrev han nämligen till sin broder Carl Säve bl. a.
följande:
Mina Gotländska Samlingar innehålla nu 827 nr Sägner, 86 st. Sagor, 244
Visor, 290 Lekar, 451 ordstäv m. m. samt 26 sid. om Ryssarne på Gotland
1808 = summa 230 Ark.5
Anders Söderdal kom, som nämnts, till Alskog vid höstterminens
början 1848, och en jämförelse mellan hans sagonummer och Säves
uppgifter i brevet ovan säger oss utan vidare, att hans sagor i R 623: 3
samt sagan i R 623: 1, nr 1148 måste ha blivit överlämnade under hans
Alskogtid. Och vidare: eftersom Säve i april 1849 uppger antalet sagor
till 86, kunna Söderdals sju sagor inom nummerräckan 61-85 mycket
väl tillhöra Alskogstrakten också de. Att åtminstone en gör det, veta vi,
ty sagan nr 83, »De tre flygande Princessorna», har Söderdal enligt
Säves uppgift återgivit efter »Lars Snowallds, Alskog».6 Den unge,
KGAA 10, II, s. 168.
Anders Söderdal är här företrädd med ett par marginalanteckningar, och det
förhållandet, att sagan hör till de tidigare upptecknade, säger alltså inget om tidpunkten för Söderdals meddelande ifråga om denna saga.
Motsvarande sidor i KGAA 10: I, s. 90, 177, 186, 202, 229, 239, 241, 243, 263,
265, 267; II, s. 138 och 154.
5 UUB R 623: 5, s. 449.
° Lars Larsson, husbonde vid Snovalds i Alskog, var född i Alskog den 12.1.1788.
Han hade en tid vistats i Garde, när han 1810 gifte in sig vid Snovalds i Alskog.
Se släkttabell 1. — Utöver sagan står Lars Snovalds som sagesman också till ett
par sägner, en skattsägen samt sägnen om »Den döda Frun, som dansade». — UUB
R 623: 1, nr 681 och 888. KGAA 12, s. 299 och 273.
2

3

Släkttabell
Fader: Lönroth, Lars Danielsson,

»Saltpetter-sjuderi-Wärkmästare».
Född 1734 i Växjö. Inflyttade till
Alskog 1759 från Ås, Växjö. Gift
23.6.1780. Död i Alskog den 26.6.
1788.

Moder: Svensdotter, Hedvig. Född
1745. Inflyttade till Alskog 1774 från
Nyland. Död i Alskog 1.4.1809.

Källor: Alskog AI: 1, s. 35 och 47; Al: 2, s. 47; C: 1, s. 68 och 106. Södra
häradets bouppteckningar 1787: 290.
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folkminnesintresserade läraren hade alltså bevisligen haft turen att redan under sin första termin i Alskog träffa en sagokunnig person, och
det är frestande att anta, att Söderdal också fått flera av de andra
sagorna av denne eller i kretsen kring denne. Sagornas nummer i Säves
utskrift tillåta ett sådant antagande, och det förhållandet, att Lars
Snowalds är nämnd blott en gång i sagosammanhanget säger ingenting.7
Summera vi, vad som ovan framkommit, har drygt hälften av Anders
Söderdals meddelanden med visshet lämnats under seminarieåren, då
han fortfarande hade sin fasta förankring på norra Gotland. Vad de
övriga meddelandena beträffar — med början i R 623: 1, nr 6318 och
och R 623: 2, Visor nr 202 och Sagor nr 27 — kunna vi på det hela
taget räkna med att Söderdal hämtat dem från södra Gotland. Några
få av dessa senare meddelanden äro lokaliserade till norra Gotland,8
och givetvis är det möjligt att också några av de icke lokaliserade traditionerna härröra därifrån, men det rubbar inte helhetsbilden.
Att Anders Söderdal gjort folkminnesuppteckningar för Säves räkning, står utom varje tvivel. Vi ha redan sett, att han uppgivit Johan
Thomsson Westphal och Lars Snovalds som sagesmän, och dessutom
har han namngivit ännu en sagesman, nämligen »nämndeman Sixarfve
i Alskog»,1 vilken berättat en historisk sägen om hur gotländska kvinnor slogo ihjäl danska fiender, sedan de låtit dem dricka sig rusiga på
Gotlandsöl.2 Endast i ett fåtal fall har han alltså uppgivit sagesmän,
men att hans uppteckningsverksamhet i själva verket varit ganska omfattande, framgår ju av själva det förhållandet, att han lämnat ett så
rikhaltigt traditionsstoff från de bygder han lärde känna först efter
seminarietiden i Visby. Om traditionerna från hans hemtrakter på
norra Gotland är det svårare att döma, men med tanke på hans samJfr ovan s. 59.
I R 623: 1, Lekar är Söderdal företrädd med nr 24, 82, 102 och 260. Med hänsyn till uppgifterna i Säves ovan citerade brev böra åtminstone de tre första höra
Rute-tiden till.
g Det är R 623: 1, nr 676 (en sägen om slaget på Röcklingebacke i Lärbo 1315),
R 623: 1, nr 1194 (en bortbytingssägen från Fårö) samt R 623: 4, nr 45 (en uppgift från Sigfride i Rute: »Pipa af träsk-rör, uppfunnen af P. Sigfride (Söderdal)
i Rute, hvarpå han spelar polskor, valsor, m. m., liksom på klarinett.»
1 Hans Larsson, nämndeman och husbonde vid Sixarve, född i Alskog den
30.12.1775 och död där 1852. Han var gift med Cajsa Hansdotter, född i Alskog
den 12.12.1781. Hans far, Lars Olofsson, var före honom husbonde vid Sixarve.
— Källor: Alskog Al: 2, s. 50; Al: 5, s. 25; C: 1, s. 44.
2 ITyIB R 623: 1, nr 884. — KGAA 12, s. 444.
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varo med Säve under seniinarieåren torde det vara realistiskt att räkna
med en väsentlig uppteckningsverksamhet även här. Det utesluter inte,
att hemmet vid Sigfride i Rute utgjort en god jordmån för levande
traditioner och att Anders Söderdal i många fall bör betraktas som bärare av de traditioner, med vilka han berikat Säves Gotländska samlingar.
Olof Fredrik Hartman

En meddelare av samma format som den närmast behandlade var
Olof Fredrik Hartman. Han har till Säve lämnat 110 meddelanden,
och huvudparten av dessa är av synnerligen gedigen art. Tyngdpunkten i hans material ligger på sägner och folklig tro och sed, i och med
att han lämnat fyrtio sägner och drygt trettio meddelanden om tro
och sed. Hans bidrag för övrigt utgöres av arton ordspråk o. dyl.,3 åtta
lekar, en visa, en folkmelodi samt ett tiotal meddelanden beträffande
arbetslivet.
Olof Fredrik Hartman var född i Östergarn den 2 okt. 1827 och
vistades under sina tolv första levnadsår i hemmet, som var beläget på
Ganne grund. En översikt över hans närmaste anhöriga återfinnes i
släkttabell 2.4
Man noterar här särskilt det främmande inslaget. Fadern, Petter
Hartman, som dog fyra år efter sonens födelse, kan givetvis endast via
modern ha påverkat Olof Fredrik Hartman i traditionshänseende, men
det är att märka, att också styvfadern var kommen från Ösel. Huruvida denna östliga linje i familjebilden på något sätt kommer till synes
i Hartmans folkminnesmaterial, kan emellertid endast en ingående undersökning av själva traditionsstoff et ge svar på. — Det kan också vara
värt att lägga märke till att släkten på morssidan inflyttade till Östergarn så sent som 1799 och 1801. Varken på fars- eller morssidan var
Olof Fredrik Hartman således fast rotad i Östergarnsbygden.
Tretton år gammal sändes Olof Fredrik Hartman från hemmet till
drängtjänst i Kräklingbo, som ligger ca en mil norr om Östergarn.
Åren 1840-41 står han således i kyrkoböckerna antecknad som tjänsteAvdelningen »Gotländska Ordstäf, Gåtor, Spörsmål m. m.» i R 623: 2 rymmer
som synes litet av varje. Någon särskild uppdelning av detta material har i regel
ej företagits, och för enkelhetens skull anföres allt i denna avdelning som »ordspråk».
4 Källor: östergarn Al: 2-4; Al: 7; Al: 9, s. 45; C: 5; Kräklingbo Al: 3-4;
Endre Al: 2, s. 109 och 253; C: 2, s. 142. — Seminariematrikeln nr 82.
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Släkttabell 2
Fader: Hartman, Petter,
arbetskarl, boende på
Gamle grund, östergarn.
Född 1797 på ()sel. Inflyttad från ösel 1822.
Gift 1824. Död i östergarn 1831.

Moder: Klinter, Ingrid Cajsa. Född den 19.2.1795 i
Endre. Till östergarn 1801. Gift 1824. Omgift 1833.
Levde som änka på Ganne grund ännu på 1860-talet.
— Död i Träkumla 17.5.1887.

Mormor: Lund, Anna Lisa.
Morfar: Kullberg, Peter
Niclas. Född 1771 i Visby. Född 1763 i Follingbo.
Gift 1794. Till östergarn
Dräng vid St. Hulta i
Endre. Båtsman i Endre.
1799.
Styvfar: Gottlander,
Gift 11.5.1794. Till ÖsterPehr, arbetskarl på
Ganne grund. Född
garn 1799 och båtsman un- Mormors far: Lund, Eric,
1785 på ()sel. Gift 1833. der namnet Klinter. —Död artillerihantlangare. Född
1725. Död 1801.
1808 under tjänstgöring i
Död i östergarn 1843.
Karlskrona.
Mormors mor: Michelsdotter, Catrina. Född 7.7.1727
i Hejde. Till östergarn
1801. Död där 14.12.1806.

gosse hos husbonden Per Nilsson, Ekeskogs i Kräklingbo, 1842-44 var
han tjänstegosse hos husbonden Pehr Lingström, Kärrmans i samma
socken, och åren 1845-47 tjänade han som dräng i Kräklingbo prästgård hos kyrkoherden Patrik Sturzenbecher.
Det har inte varit ovanligt, att landsbygdspräster hjälpt fattiga
pojkar in på studiebanan, varvid de inte bara ha givit dem hjälp med
förberedande studier utan många gånger också försett dem med nödiga
medel under den följande studietiden. Man torde kunna utgå ifrån att
det var genom kyrkoherde Sturzenbechers försorg, som Hartman efter
tre års drängtjänst i Kräklingbo prästgård vann inträde vid Folkskoleseminariet i Visby vid höstterminens början år 1848. Efter tre terminers studier utexaminerades han i december 1849 med goda betyg. Följande år, 1850, tillträdde han tjänsten som folkskollärare och klockare
i kustsocknen Näs långt nere på södra Gotland, och redan samma år
gifte han sig med en flicka från Näs, Anna Mattsdotter.
Hartmans lärartjänst i Näs blev inte långvarig, och den närmaste
orsaken till det var, att han kommit under den religiösa väckelsens inflytande. Redan efter ett par år hade han gjort sig så misshaglig för
en stor del av sockenborna, att de vände sig till pastorsämbetet i akt
och mening att få honom skild från den kombinerade lärar- och klockaretjänsten:
Undertecknade som en längre tid med tålamod och utan att klaga fördragit
att Skolläraren 0. Fr. Hartman i Näs förenat sig med de s. k. Läsarne och
derigenom åstadkommit oro och förargelse i församlingen, kunna icke annat
än med bekymmer emotse en mörk framtid för våra barn, om de skola ställas
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under en sådan Lärares handledning som nästan vill fråntaga både föräldrar
och barn tron på Guds barmhertighet och Nåd, och i stället injaga i deras
sinnen en förskräckelse för den mötande evigheten som på ett menligt sätt kan
inverka på barnens förstånd och hjerta samt rubba föreningsbandet emellan
dem och oss såsom föräldrar. Wi hafva derf öre, till förekommande häraf, fattat
det enhälliga beslut att icke låta våra barn bevista folkskolan i Näs, så länge
Hartman med läseriet fortfar och vid sin tjenst bibehåller.5
Vid sockenstämma med Näs församling den 13 juni 1852 upprepades
kravet på en ändring av förhållandena, och då Hartman på direkt
tillfrågan inte kunde ge ett tillfredsställande löfte härom, beslöt stämman, att han skulle skiljas från sin tjänst. Härmed var dock inte sista
ordet sagt. Med framgång överklagade Hartman stämmans beslut hos
domkapitlet,6 och församlingen måste böja sig. Hartman stod sålunda
kvar i tjänsten, men pressen på honom torde ha varit hård också i
fortsättningen. Under alla förhållanden lämnade han tjänsten efter
några år och bodde därefter som arbetskarl på Rangsarve grund i Näs.
Kyrkoboken upplyser också om att Hartman övergått till baptismen
samt att han i juni 1866 utvandrat till Amerika.
Av Olof Fredrik Hartmans traditioner har en dryg fjärdedel lokal
anknytning till namngivna platser, och i flertalet fall gäller det hans
barndomsbygd: socknarna östergarn, Gammelgarn, Kräklingbo, Ganthem och Anga. I ett fåtal fall nämnas socknar in över mellersta Gotland, och endast fem gånger antyder stoffet bundenhet till Näs på
södra Gotland. Då dessutom Hartmans alla meddelanden med några få
undantag återfinnas inom eller i nära anslutning till den ram, som
Säve tecknat i det tidigare citerade brevet till brodern (april 1849),7
kan man utgå ifrån att också huvudparten av det icke lokaliserade
materialet överlämnats före Näs-tiden. Förmodligen var det Hartmans
religiösa utveckling, som ledde till att hans folkminnesintresse svalnade
redan under hans tidigare år i Näs.
Att Olof Fredrik Hartman var bärare av en rad folktraditioner redan när han träffade Säve vid folkskoleseminariet i Visby, verkar ingalunda otroligt, men omfattningen av hans samlade material tyder dock
på att han också blev en god medhjälpare åt Säve i uppteckningsarbetet. Han var elev vid seminariet under tiden 1.9.1848-20.12.1849.
Som vi tidigare sett, hade Säve med all entusiasm sedan några år nu
vänt sig också till folktraditionerna, medan han i ett tidigare skede
huvudsakligen bedrivit uppteekningsverksamhet på det språkliga omHavdhem Kl: 4, Sockenstämmoprotokoll 1847-1858 (13 juni 1852).
Visby Ma: 36, Visby Domkapitels protokoll den 25 aug. 1852.
7 Se ovan s. 114.
5
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rådet. Det redan citerade brevet till Carl Säve, i vilket han talar om
»antiqvariskt skarpladdade Seminarister, som vilja hos mig afbörda
sina under sommaren insamlade förråder»8 är daterat den 16 sept.
1849, alltså vid början av Hartmans tredje och sista termin vid seminariet. Det verkar ytterst troligt, att Olof Fredrik Hartman var en av
dessa »skarpladdade Seminarister».
Alfred Theodor Snöbohm

Bland P. A. Säves meddelare möta vi också folkskolläraren och gotlandsforskaren A. Th. Snöbohm, vars namn i främsta rummet är knutet
till den historiska framställningen »Gotlands land och folk» (tr. 1871).
I förordet till detta arbete, som var »frukten af trägna, mångåriga
forskningar och iakttagelser rörande den älskade fäderneön», tackar
författaren bland andra P. A. Säve för en uppmuntrande välvilja.
Mer än så torde Säve ha betytt för A. Th. Snöbohm i ett tidigare skede
av hans utveckling.
Det kan i vårt sammanhang inte bli tal om att ägna A. Th. Snöbohm
den uppmärksamhet, som honom rätteligen tillkommer som Gotlandsforskare. Trots att hans sysslande med de folkliga traditionerna hade
en avsevärd omfattning, låg hans intresse först och sist på det direkt
historiska planet. Oblida familjeöden voro orsak till att han ej kommit
att gå den lärda banan, men med okuvlig energi ägnade han sig åt intensiva studier och forskningar vid sidan av sin folkskollärartjänst i
Levide ute på södra Gotland.9 Självfallet voro hans möjligheter begränsade, men det är belysande för allvaret i hans strävan, att han
här ute på, den gotländska landsbygden och huvudsakligen genom
självstudium tillägnade sig avsevärda kunskaper också i flera främmande levande språk och inte ens ryggade tillbaka för latinet och isländskan.' Förutom »Gotlands land och folk» publicerade han ett tretSe ovan s. 110.
När terminen var slut, möblerade Snöbohm raskt om i sin skolsal: några kraftiga bräder utlagda mellan skolbänkarna gåvo honom ett sällsynt gott utrymme för
hans studiematerial. — Meddelat (1963) av A. Th. Snöbohms sonson, tullkontrollören Erik Snöbohm, Edsviken, Sollentuna.
i I ett brev till P. A. Säve av den 11 mars 1882 skriver Snöbohm: »Jag fortsätter
mina för länge sedan började anteckningar öfver gutniska ortnamn i sammanhang
med studierna af nörröna målet, särdeles isländskan och guta-lagen, emellanåt får
munklatin utgöra föremålet för mina studier.» — Brev i Gotlands Fornsal. Jfr
E. Nyberg, Gotländsk släktbok, s. 489.
Som vi strax skola se, hade Snöbohm under några ungdomsår i ett par gotländska
prästgårdar fått en viss undervisning i bl. a. främmande språk.
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tiotal artiklar eller artikelserier i skilda Gotlandstidningar, och mycket
opublicerat material föreligger därjämte i manuskript.2
Alfred Theodor Snöbohm var född i Döderhultsvik (Oskarshamn)
den 19 juli 1819 och var son till dåvarande guldsmeden Johan Teodor
Snöbohm och dennes hustru Catharina Uddenberg. Ett något äventyrligt sinnelag hade fört fadern, som var gotländsk prästson och född
i Visby den 18 febr. 1793, bort från hemön. Efter några dramatiska
år på sjön med bruten hälsa som följd hade denne kommit i guldsmedslära i Kalmar och efter vederbörliga gesäll- och mästarprov slagit
sig ner som guldsmed i Döderhultsvik. Sin första hustru, A. Th. Snöbohms mor Catharina Uddenberg från Kalmar, miste han redan efter
ett och ett halvt års äktenskap, och vid sorgetidens slut gifte han sig
för andra gången, nu med Mamsell Johanna Margaretha Friman från
Alsheda socken i Jönköpings län. Ar 1822 eller 1823 — A. Th. Snöbohm
var själv osäker ifråga om årtalet — återvände så Johan Th. Snöbohm
med sin familj till Gotland och bosatte sig i Klintehamn.
Ovanstående är hämtat ur ett bevarat manuskript, i vilket A. Th.
Snöbohm tecknat sin och sin släkts historia. Med fördel kunna vi i det
följande lämna ordet åt honom själv:
Min far, som till följe af hvad han i sin ungdom utstått dels vid det skeppsbrott som omnämnts, dels såsom lärgosse, hvilka den tiden måste af gesällerna
utstå hård behandling, hade svagt bröst och led af blodstörtning samt var efter
återkomsten till Gotland nästan ständigt sjuklig. Den profession han idkade
gaf ej mycken förtjenst här på landsbygden. Han ingick vid Tullverket omkring 1825 och tjenstgjorde först vid Klintehamns station, hvarunder han äfven
något sysselsatte sig med att gifva undervisning i räkning och skrifning. 1829
blef han transporterad till Kappelshamns station och utgjorde bevakning först
vid Irevik i Hangvar, sedan vid Lickershamn i Stenkyrka, men påföljande året
blef han transporterad till Burgsviks station, der han först tjenstgjorde i Öja,
sedan i Hamra, der han bodde vid Botreifs i Hamra, hvarest han afled straxt
på nyåret 1831 den 3 Januarii i sitt 38 ålders år och ligger begrafven på
Hamra kyrkogård. Frid öfver hans stoft!
Han efterlemnade i fattigdom och utan tak öfver hufvudet sin aktningsvärda
2 Snöbohms första tidningsartikel var införd i Gotlands läns nyaste tidning år
1863 — enligt vänligt meddelande av tullkontrollören Erik Snöbohm, som har
A. Th. Snöbohms samtliga tidningsartiklar förtecknade och avskrivna.
I Erik Snöbohms förnämliga Gotlandica-samling (se Bokvännen 1960, nr 10-11)
ingå flera opublicerade manuskript av A. Th. Snöbohms hand jämte en mängd
primärmaterial, utkast och anteckningar. Särskilt må nämnas hans mycket omfattande genealogiska arbeten, hans ortnamnsstudier samt två romanmanuskript: Romantiska Berättelser om Gotlands Forntid af En Gottländning 1. Hvitastjerna eller
Gottlands Upptäckt och Bebyggande. Sago-berättelse af Thore Snö Thorsson. 2. Roman (utan rubrik) behandlande Valdemarståget.
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A. Th. Snöbohm.
maka, som med sin lilla pension af 50 Rd och sin stora flit och arbetssamhet
måste underhålla sig sjelf och 2 söner, neml. mig en sjuklig stackars elfvaåring och min bror ett barn på 2dra året, men prisad vare Gud! vårt uppehälle, om ock knapt och torftigt, erhöllo vi dock på ärligt vis.3
Vad gäller A. Th. Snöbohms eget liv är manuskriptet tyvärr defekt
och för oss fram blott till år 1847:
Jag Alfred Theodor Snöbohm är född i Döderhultsvik 1819 den 19 Julii.
Mina lefnadsöden hafva varit mycket för obetydliga att kunna vara af intresse för någon annan än mig sjelf, hvarf öre jag helt knapphändigt här vill
blott nämna, att jag miste moder vid 9 månaders ålder, fader vid 11 års samt
att min barndom var glädjelös och endast utmärkt af sjukdom och besvärligheter. Min första utflygt från föräldrahemmet var vid 15 år, då jag i Septemb.
1834 som informator kom till Prosten i Hablingbo, dr Johan Facht, hvars
stora godhet jag med tacksamhet skall minnas så länge jag lefver och der jag
1835 d 15 Junii blef confirmerad och admitterad till H. H. Nattvard. I detta
gamla hederliga Presthus tillbragte jag nära 3 år.
3 Anteckningar och Upplysningar om Slägten SNE03011M efter gamla och säkra
underrättelser uppsatta af Alfr. Theod. Snöbohm 1861 jemte afskrif ter utaf åtskilliga documenter till verificationer för de gjorda anteckningarna om nämnda
slägt, s. 25. — Manuskriptet tillhör Erik Snöbohms samlingar.
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I början af 1838 kom jag till Theolog. Doetorn, L. N. Orden, Prosten i
Hafdhem Henrik Lyth, som i något öfver 2 år undervisade mig i grammatik
och fremmande språk, hvaremot jag tjenstgjorde som hans Lecteur och Secreterare. 1840 kom jag till Domhafvanden i Norra Häradet, Häradshöfdingen
Petter Jacob Ödman, vid hvars expedition jag biträdde som skrifvare och
hvars äldsta son jag tillika undervisade, hvarjemte jag sjelf af den både såsom Embets- och sällskapsman utmärkte Häradshöfdingen erhöll undervisning
uti juridiska ämnen. I detta hus tillbragte jag min gladaste ungdomstid, men
den var helt kort, blott något öfver ett år, ty 1841 for Häradshöfdingen till
Tyskland för att utföra en högst vigtig rättegång och hans familj bosatte sig i
Stockholm. Efter att någon tid hafva biträdt dels vid Norra Häradets Tingsexpedition och dels vid Södra, blef jag augusti 1842 ordinarie Lärare vid s. k.
Fredriks skola (en Wexelundervisningsskola efter lancasterska methoden) på
Slite, hvilken befattning jag innehade i 3 år till Junii 1845, då jag lemnade
den. Samma år i December tog jag skollärareexamen vid Wisby Seminarium
och i Julii 1847 kallades jag till Skollärare i Lefvide och Gerum,

(här avbryts de självbiografiska anteckningarna) .4
Det var den 6 okt. 1845 som A. Th. Snöbohm blev inskriven vid Folkskoleseminariet i Visby, och sin folkskollärarexamen avlade han således
efter blott ett par månaders seminariestudier.6 I examen erhöll han
högsta betyg, och det är tydligt att han utan någon egentlig skolgång
hade inhämtat ett försvarligt mått av kunskaper, innan han kom till
seminariet. Som framgick av hans citerade släktanteckningar ägnade sig
fadern åt en viss undervisning, och det säger sig självt, att han då bibringat sonen de elementära kunskaperna i skrivning, läsning och räkning. Med den utpräglade studiebegåvning A. Th. Snöbohm ägde lär
han också väl ha utnyttjat de fem åren i Hablingbos och Havdhems
prostgårdar. I sin rätta belysning kommer för övrigt hans hängivna
kärlek till boklig bildning och starka engagemang i gotländsk historisk
forskning, om det till vad som ovan framkommit fogas, att han hade
många släktled av studietradition bakom sig. Såväl farfadern som farfars far voro präster, och farmodern tillhörde den luttemanska prästsläkten.6
Samma år som A. Th. Snöbohm avlade sin folkskollärareexamen,
gifte han sig med Brita Charlotta Strömlund, född 1825 i Boge och
dotter till sjömannen Olof Strömlund och dennes hustru Maja Lotta
Strömlund. Sin första folkskollärartjänst fick Snöbohm i Slite, där han
alltså förut varit anställd som lärare vid Fredriks skola, och vid höst-

5

Ibid., s. 26.
Seminariematrikeln nr 44.
Se vidare E. Nyberg, a. a., s. 487 ff. och 385.
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terminens början 1847 tillträdde han den lärartjänst i Levide, som han
sedan kom att behålla ända till 1889. Sina senare år tillbringade A. Th.
Snöbohm i Klinte, där han avled år 1901.
För att nu komma till det som egentligen föranleder oss att här
dröja vid Alfred Theodor Snöbohm, så har han vid en rad olika tillfällen visat ett betydande intresse för folkminnena. I P. A. Säves Gotländska samlingar är han sålunda företrädd med i runt tal femtio
meddelanden, omfattande bl. a. fyra visor och en sånglek, ett tjugotal
sägner och en rad meddelanden av folktrokaraktär i övrigt. En stor del
av detta material har han lämnat till Säve åren närmast efter seminarietiden, alltså under senare delen av 1840-talet, men också mot slutet av
1850-talet samt under brevväxlingen med Säve på 1870- och 1880-talen
inkom han med ett antal meddelanden. Vid ett flertal tillfällen har
Snöbohm därtill publicerat folkminnesmaterial. Flera av hans tidningsartiklar beröra just ämnen av denna art, och när han 1870 utkom med
»Gotlands land och folk», hade han där som ett tillägg medtagit en
avdelning med överskriften »Lynne, Sägner, Seder och Lekar».
Av särskilt intresse är det att ta del av det folkminnesmaterial, som
A. Th. Snöbohm publicerade i Gotlands läns nyaste tidning år 1868.7
Under rubriken »Gutniska Sagor och Sägner, berättade af Alf» återgav han här ett tjugotal sägner redigerade i tre »sagokretsar». Den
första sagokretsen innehåller sägner rörande »Prest, slagen för altaret»,
den andra behandlar »Sjö- och Skogstroll, Nissar» och i den tredje sagokretsen finna vi slutligen en rad sägner om »De små under jorden».
Före den avslutande sägnen i serien ger Snöbohm en värdefull upplysning: »Dessa små folksägner äro anförda så kort och bestämt som
antecknaren hört dem. Han vill nu berätta, men med fri behandling och
litet utförligare, i form af en liten Novell, en annan Gotlandssägen och
kalla den för — — — ja hvad? Jo titteln må blifva sådan: Tänk hvad
du talar och besinna hvad du gör.»8
A. Th. Snöbohm framträder här alltså som en »antecknare», som så
troget som möjligt sökt återge vad han hört, låt vara att han i den avslutande sägnen unnar sig nöjet att fritt utforma den till en smått
sedelärande berättelse. Dessutom är det tydligt, att han vid det här
laget ägnat folktraditionerna ett direkt studium. Därom vittnar redan
själva uppläggningen av stoffet, men framför allt framgår det av de
kommentarer, som han tillfogat dels i noter och dels mellan de olika

8

Gotlands läns nyaste tidning 1868, nr 6-8, 20-23, 30-34, 36, 38 och 42.
Ibid., nr 33.
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sägenavdelningarna. Mot slutet av »1 :sta Sagokretsen» har Snöbohin
sålunda en utredning om sägnen som traditionsform och kommer därvid — under jämförelse med såväl fastländska som utländska traditioner — bl. a. in på de problem, som vandringsmotiven ställa oss inför.
I inledningen till »2 :dra Sagokretsen» framhåller han skogen och havet
som särskilt traditionsskapande faktorer:
der tyckas anderöster hviska om fordna tider, om vilda äfventyr, om tillvaron af väsenden af annan natur än menniskors barn. Der födas sagor oni
jättar och troll, om sjöjungfrur, om skogsrå, — — —. Naturen talar der mägtigt till phantasien och phantasien diktar sagor. Derföre äro fiskare och sjömän, jägare och skogsboar mest underkunnige uti sagor och bland en sådan
befolkning finner man de gamla folksägnerna trognast bevarade. Här meddelas några sådana, anträffade bland en sådan befolkning på vår egen ö.
Som avslutning på serien tar Snöbohm först upp ett antal »mera
bekanta folkvisor» för att visa, hur tron på elvor och dvärgar där är
manifesterad, och allra sist kommer han sedan in på tidstypiska funderingar om alferna och dvärgarna som de sista resterna av ett forntida folk, »af gemensam stam med lapparne».9
Vad gäller själva folkminnesstoffet i denna artikelserie har Snöbohm i viss omfattning utnyttjat äldre källor såsom Strelow och Hilfeling,1 och i några fall möta vi också samma material, som han tidigare
lämnat till Säve. Huvudparten är emellertid nytt gods, som Snöbohm
synes ha inhämtat under 1860-talet medelst direkta uppteckningar ur
folkets mun.
Någon mera omfattande fortsättning på Snöbohms traditionsforskningar blev det av allt att döma inte. I »Gotlands land och folk» tar
han, såsom redan nämnts, upp också folktro, lekar, seder och bruk,
men sägenavsnittet uppvisar där i stort sett samma material som den
nämnda artikelserien.2 Snöbohms övriga intressen har åter skjutits i
förgrunden, och avlyssnandet av folktraditionerna kom mera att få tillfällighetens prägel. Att så var fallet framgår klart av några rader, som
han år 1880 skrev till P. A. Säve med anledning av dennes begäran
om nya bidrag:
Ja så! Något från bondstugorna skall det vara för att det skall varda dino
näso en sötan lukt. Den lukt man der får är dock stundom långt ifrån söt och
jag har ej stor benägenhet för att gno ikring i stugorna; men som jag lefver
o Jfr G. 0.
Wärend och Wirdarne, I (1864), s. 14 ff. och 120 ff.
H. Gustavson, a. a. (Boken om Gotland II), s. 624 f.
2 Kommentarerna äro i stort sett utelämnade.

1 Jfr
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på rama landsbygden midt ibland allmogen, så sammanträffar jag ofta med
vår allmoge dels i deras, dels i mitt hem och dels annorstädes och huru inbiten
bokmal och läsvurm och kär i mina luntor jag än är, så är jag dock ej så
partout renons på omdömes- och observationsförmåga att jag ej kan gifva akt
på och uppfatta hvad jag i det verkliga lifvet hör och ser. Således — det skulle
vara från bondstugorna. Eh bien! — — — jag sänder några små obetydliga
reminiscenser af hvad jag hört i bondstugorna.3

På ett särskilt blad har han i detta brev bifogat fem meddelanden
under rubriken »Hvad man får höra i stugorna på bygden och af
skjutsbönderna». Att det här verkligen rör sig om regelrätt traditionsbäring och inte uppteckningar, ge oss ett par senare brev klart besked
om. I brevet 1880 finner man bl. a. en sägen från Levide prästgård om
hur en av prästgårdspigorna sig själv ovetande hjälpte ett par drunknade sockenbor till ro på kyrkogården. Glömsk av att han redan lämnat
.denna sägen till Säve, erbjöd Snöbohm den på nytt i ett brev av den
19 okt. 1885 och lämnade den sedan i nästa brev den 2 nov. 1885. Till
innehållet äro dessa båda meddelanden, lämnade med fem års mellanrum, på det hela taget överensstämmande, men rätt betydligt avvika de
från varandra vad gäller ordval och utformning.4 Så skulle rimligtvis
ej vara fallet, om Snöbohm här ej återberättat ur minnet. Just mer än
löften synes det för övrigt ej ha blivit, när han vid några tillfällen
lovade Säve att söka skaffa nytt materia1.5
Vi ha alltså konstaterat, att A. Th. Snöbohm ej i någon större omBrev av den 10 juli 1880. I Gotlands Fornsal.
De nämnda breven finnas i Gotlands Fornsal. Den sist lämnade sägenversionen
återfinnes i KGAA 12, s. 259.
3 I ett brev av den 11 mars 1882 skriver Snöbohm: »Så snart jag lyckas komma
över något, som kan intressera, skall jag skriva!», och den 23 febr. 1885 skriver
han: »Tack för uppruskningen, den behöfs nog ibland. När jag i sommar kommer
till Visby (och jag skall i förväg avertera om mitt adventum) skall jag vara laddad
med bondhistorier.» — Nämnas må emellertid, att Snöbohm i det sistnämnda brevet
också ger belägg för att han i något sammanhang fortfarande forskade på folkminnesområdet: »Du trogne samlare af allt forngutniskt, hvad har du dig bekant
om 'Skote skaffaren't Jag har länge och fåfängt sökt vinna upplysningar om en
person, som kunnat så bibehålla sig i folkminnet att han åberopas för likhetens
skull med allt hvad tokigt och löjligt är; men märk väl! endast här i trakten. Så
snart man kommer upp i medeltredingen, så vet folket icke mer om Skote skaffaren
än jag vet om månfolket.» Nu hade Snöbohm äntligen funnit en sägen, som förklarar Skote skaffarens ryktbarhet. Vid ett gästabud, förmodligen vid Skote i
Lojsta, hade en skaffare (uppassare) råkat snubbla över salströskeln, så att han
föll framstupa och körde huvudet rakt ner i det soppfat, som han var i färd med
att bära in till gästerna. Snöbohms version är alltså en avmytologiserad variant till
Slives sägen »Skote-Skaffaren», UUB R 623: 1, nr 848, KGAA 12, s. 86.
3

4
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fattning fortsatte sin uppteckningsverksamhet från 1860-talet utan under de närmast följande decennierna snarast framstår som en spontan
traditionsbärare. Det återstår för oss nu att något dröja vid den period
i Snöbohms liv, som för oss är den mest intressanta, dvs. 1840- och
1850-talen, då han lämnade huvudparten av de traditioner, som Säve
anför efter honom. Mycket tyder på att han här faller in i raden av
seminarister—folkskollärare, som på Säves anmodan upptecknade folktraditioner ute i bygderna. I flera fall låter oss själva tidpunkten för
traditionernas överlämnande förstå detta.
Som redan nämnts avlade Snöbohm sin folkskollärareexamen vid seminariet i Visby i december 1845. På nyåret — den 2 jan. 1846 — har
han lämnat en om inte två folkvisor till Säve.8 Det är givetvis möjligt,
att han först då, efter ett par hektiska månader vid seminariet, fått
tid och ro att överlämna ett par traditioner, som voro hans egna, men
det ligger å andra sidan nära till hands, att han under helgen med en
gång efterkommit en uppmaning från Säve att uppspåra folkminnen.
Ovisst är det, om han eljest lämnat något under år 1846, då han var
lärare i Slite,7 men länge hade han inte varit i Levide, förrän meddelanden inflöto därifrån. Vid höstterminens början år 1847 tillträdde
han sin tjänst i denna socken, och redan den 31 oktober detta år har han
lämnat en Levide-sägen.8 Det synes uppenbart, att Snöbohm här medvetet gått Säves ärenden, och det finns inget skäl att anta ett annat
förhållande beträffande de traditioner han lämnat under de närmast
följande åren. Vidare är det att märka, att han i ett flertal fall uppgivit en ursprunglig sagesman till de lämnade meddelandena. Sålunda
UUB R 623: 2, nr 157 (KGAA, Svenska visor 1, s. 211) har denna datering,
och eftersom den närmast föregående visan också är lämnad av Snöbohm, är det ej
uteslutet att dateringen gäller dem båda.
7 Flera av A. Th. Snöbohms meddelanden äro i Säves samlingar införda i form
av marginalanteckningar, och i dessa fall låter sig ingen datering göras. — Snöbohms berättelse om ryssarna på Gotland 1808 står som nr 2 i avdelningen »Ryssarna — — —» i R 623: 1, påbörjad 1845, och sångleken »Waldemarsleken» är
införd som nummer 2 i Säves år 1846 påbörjade avdelning »Gotländska lekar» i
R 623: 1 (KGAA, Svenska lekar 1, s. 124).
Beträffande den sistnämnda har Snöbohm i annat sammanhang nämnt, att den
tillhörde hans egen barndomstradition. En strof av denna sånglek återger han nämligen i »Gotlands land och folk» (1871) med följande kommentar: »En lek bland
barnen, Valdemars- äfven Boldermans-leken, har äfven i sednare tider, och ännu i
författarens barndom för 30 H år sedan, varit bruklig på Gotland. Några ord,
som sjöngos vid denna lek, erinrar författaren sig ännu.» — Gotlands land och
folk, s. 141. — För 30 dr sedan är uppenbarligen tryckfel!
8 UUB R 623: 1, nr 721. — KGAA 12, s. 413.
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har han uppgivit en visa »eft. Enkan Dahlgrens i Lewede sång»3 och
en annan visa efter »Sjömanshustru Höglund i Levide, som lärt visan
af sin mor, vid Sallmunds i Levide».1 En skattgrävarsägen från Garde
har han anfört efter en bonde från Hallbjäns i Lau,2 och fem sägner
slutligen har han upptecknat efter sin svärmoder, Maja Låtta Strömlund i Boge mot slutet av 1850-talet.3
Ingenting i det som tidigare anförts om A. Th. Snöbohms släkt- och
9 UUB R 623: 2, nr 204. — KGAA Svenska visor 1, s. 266. Meddelandet är från
april 1848. — Dateringen av meddelandet ger vid handen, att »Enkan Dahlgren» är
identisk med Catharina Gertrud Mattsdotter, född i Alva den 10.12.1793. 1817
gifte hon sig med husbonden Olof Larsson, Dals i Levide, född därstädes den
12.12.1787. Vid dennes frånfälle den 25.5.1846 övertogs gården av hans son i förra
giftet, Lars Olofsson, och följande år står Catharina Gertrud Mattsdotter antecknad
såsom boende på Dals grund. Flera av barnen hade antagit namnet Dahlgren, och
att Catharina Gertrud Mattsdotter också upptagit det namnet, framgår av att hon
åren 1865-1868 står skriven som Catharina Gertrud Mattsdotter Dahlgren i Fardhems husförhörslängd. Källor: Levide Al: 3-5; C: 2, s. 55; Fardhem Al: 9, s. 144.
1 UUB R 623: 3, nr 1. — KGAA, Svenska visor 1, s. 147 f. Sjömanshustru Höglunds namn var Greta. Stina Hindriesdotter. Hon var född den 30.9.1793 vid Salmungs i Levide och dotter till husbonden Hindric Båtelsson (född i Levide den
19.3.1767 och död på flottan 1808) och dennes hustru Magdalena Jaeobsdotter,
Född i Vamlingbo den 5.12.1765 och död i Levide den 23.1.1833.
Greta Stina Hindricsdotter gifte sig 1821 med sjömannen Johan Magnus Höglund (född den 4.2.1797 på Öland och död i Levide den 20.5.1859) och bodde med
honom på Dals grund i Levide. Hon dog hos sin son på Lajves grund i Levide den
1.11.1875. — Källor: Levide Al: 2, s. 38; Al: 3, s. 83; AI: 5, s. 125 och Al: 6,
s. 90.
2 UUB R 623: 1, nr 87. — KGAA 12, s. 107.
3 Maja Lätta Strömlund var född i Roma den 16.12.1788 men kom redan följande år med föräldrarna till Gothem. I ungdomen (efter 1807) vistades hon en tid
i Visby, 1820 gifte hon sig med sjömannen Olof Strömlund (född i Boge den
9.12.1794) och bodde sedan på Tjälders grund i Boge. Hon dog där den 12.6.1863.
Se vidare släkttabell 3.

Släkttabell 3
Fader: Cederblad, Johan Larsson.
Född på Öland 1752. Klostersmed i
Roma. Gift 1786 och boende på Roma
Kungsgårds smedtorp. 1789 till Kyrkbjärs i Gothem. Död i Gothem 1838.

Moder: Leufsta,dius, Anna Lotta.
Född 24.4.1757 i Lojsta. Dotter till
Johan Leufstadius (född vid Bjers i
Lojsta 1733, skolmästare i Roma efter
1762 och död där 1804) samt dennes
hustru Walborg Olofsdotter (född i
Sanda 1732 och död i Roma 1814).
Död i Gothem 1834.

Källor: Roma Al: 1, s. 22, 142, 164; Al: 3, s. 118, 123; Al: 4, s. 68; Gothem Al: 2
s. 79; Al: 3, s. 110; C: 2, s. 173; Fardhem C: 2, s. 156, 160; Othem Al: 3; Boge
Al: 3, s. 71. — Norra häradets bouppteckningar 1824: 2, nr 14.
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uppväxtförhållanden pekar direkt på en omfattande traditionsförmedling. Däremot veta vi, att han från unga år kämpade intensivt för att
skaffa sig boklig bildning och att särskilt historiska studier och forskningar blevo hans lidelse åren igenom. Likaså ha vi sett, att han ännu
efter trettio års lärartjänst i en landsbygdsförsamling kände ett visst
främlingsskap inför allmogemiljön.
Lägga vi detta till vad som närmast ovan framhållits beträffande
hans tidigare meddelarskap hos Säve, synes den slutsatsen given, att
han i yngre dagar ej hyst något större intresse för folkliga traditioner.
Såvitt man kan se, var det P. A. Säve som väckte hans intresse för
folkminnena, så att han började göra uppteckningar först för denne
och sedan för eget bruk. Det är vid den tiden vi möta A. Th. Snöbohm i
en uppteckning av J. F. Pettersson i Atlingbo, vilken i sin barndom
flera gånger var tillsammans med Snöbohm i sin mors föräldrahem vid
Penarve i Levide:
Min mormoder var död och där skulle drickas gravöl efter henne det var
sannolikt år 1858. — — — När festmiddan var avslutad, — — — kom jag
att titta in i kammaren och där fann jag förströelse. Här satt klockaren mitt
på golvet, skoll. Snöbom i en säng vid dörren och för övrigt en hel del äldre
fruntimmar, och här berättades spökhistorier i långa banor. — — — Lite var
tycktes ha sådana sägner på lager men styvast var den gamle vithårige klockaren. — — — Om Snöbom trodde på dylika historier vet jag icke, men säkert
är att han låtsades tro på dem och själv berättade sådana. Jag minns ännu
nästan ordagrant en av de historier han berättade den kvällen, den löd så här:
'Min far hade rätt dålig hörsel på gamla dagar, men han såg bra. En kväll var
han ute och gick och kom sent hem. När han kom till förstugudörren, så hörde
han tydligt att någon hälsade godnatt. Han såg sig mycket skarpt omkring,
men kunde ingenting upptäcka.' Så kort och enkel var Snöboms berättelse,
— — —. Troligt är att Snöbom själv fört samtalet in på dylika ämnen för
att få fram någon gammal sägen som för honom kunde vara av intresse. Eljest
var det rätt vanligt, att han gav sig i samspråk med sådana i laget, som voro
från andra socknar. Detta i syfte att få reda på om de inom sin trakt kände
till några fornminnen såsom kämpagravar eller ringvallar och dylikt. Fick han
så reda på något som han tyckte vara av intresse så blev han ivrig och uttryckte sin lust att resa dit och själv se på saken, men fattig som han var,
fick han nog göra sina resor för det mästa i fantasien.4
Carl Albrecht Lindegren

Carl Albrecht Lindegren (även skrivet Lindgren), som föddes i
Fardhem på södra Gotland den 28.1.1829, representerar en gammal
skolmästaresläkt såsom framgår av släkttabell 4.5
ULMA 24375, J. F. Pettersson, Atlingbo.
° Beträffande Lindegren och hans släkt se Fardhem Al: 6-8; Linde Al: 1, s. 1;
Vamlingbo Al: 2, s. 9; Stånga AI: 4, s. 1 och 117. — Seminariematrikeln nr 60.
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Släkttabell 4
Fader: Lindgren, Göran, skolmästare
och klockare i Fardhem. Född 14.7.
1799 i Linde. Gift 1824. Död i Fardhem 3.7.1850.

Moder: Thomasdotter, Christina
Catharina. Född 17.10.1802 i Vamlingbo. Inflyttad till Fardhem 1813.
Gift 1824. Bodde efter mannens död
1850 hos sonen, skolmästaren i Fardhem, Niclas Petter Lindgren. Död 1888.

Farfar: Lindgren,
Nils, skolmästare
och klockare i Linde.
Född 17.10.1764 i
Linde. Död 1844.

Morfar: Thomasson, Thomas, torpare vid Mikels i
Vamlingbo. Född
21.6.1766.Död 1847.

Farmor: Jöransdotter, Birgitta. Född
17.12.1764 vid Hågsarve i Fardhem.
Död 1817.

Mormor: Börgesson, Christina Persdotter. Född 1775.
Död 1849.

Farfars far: Lindgren, Matts Jöransson, klockare och skolmästare i Linde. Född
1727. Död 1790.

Själv blev Carl Lindegren folkskollärare i Stånga år 1849, sedan
han i december föregående år med svaga betyg fått sin examen vid
folkskoleseminariet i Visby. Anmärkningsvärt är, att han blev inskriven vid seminariet redan i september 1846. I'Stånga gifte han sig 1853
med husbondedottern Maria Christina Jacobsdotter, född vid Gumbalde
i Stånga den 30.7.1834. Carl Lindegren dog år 1875.
Det är svårt att avgöra, om Carl Lindegren liksom de ovan behandlade seminaristerna varit verksam som upptecknare åt P. A. Säve. Han
var Säves elev under en relativt lång tid, och försiktigheten kräver, att
vi inrangera honom i gruppen »eventuella upptecknare». Eljest talar
mycket för att han varit bärare av de traditioner, som Säve har upptagit under hans namn. Att det inte i något fall finns en ursprunglig
sagesman angiven vid sidan av Lindegren, säger i och för sig ingenting,
men som en faktor bland flera andra är det ändå värt att notera detta.
Något liknande kan sägas om det förhållandet, att en syster till Carl
Lindegren, Catharina Brita Lindegren,6 är med i raden av Säves sagesmän. Visserligen har hon endast bidragit med en visa tillsammans med
brodern7 samt ett par smärre meddelanden om kransgille,8 men det
pekar dock mot att skolmästarhemmet i Fardhem varit en traditionsbärande miljö. Framför allt ge emellertid själva de traditioner, som
Carl Lindegren fört vidare till Säve, ett intryck av att ej vara hämtade
långt från meddelarens dörr. Allt som allt har Carl Lindegren lämnat
Catharina (Cajsa) Brita Lindegren var född i Fardhem den 17 april 1825.
Åren 1843-49 var hon piga i Fardhems prästgård. 1853 gifte hon sig med arbetskarlen Lars Laurin, född den 18.6.1824 vid Gandarve i Fardhem och son till husbonden Lars Botolfsson. Caj sa Lindegren dog år 1885.
UUB R 623: 2, nr 217. — KG-AA, Svenska visor 1, s. 281.
8 UUB R 623: 1, Lekar s. 43, 44.
9 — 644101 .7?. Bjersby
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38 meddelanden, och trots att de omfatta flera traditionsarter, ha de i
mycket stor utsträckning något av en enhetlig prägel. Han har lämnat
fem sagor,3 av vilka fyra äro korta legend- eller djursagor: Ringduvan och göken, som bytte ungar, Vad haren säger vid olika årstider,
Frälsaren och kärringen, som blev förvandlad till en »tåila» (spillkråka) samt Räven och soen (suggan) .1 I nära anslutning härtill
komma några härm : Vad gråtrasten, kostuten (ungtjuren) och kalven
säger.2 En av hans fyra visor är till yttermera visso en kråkvisa3 och
bland folktromeddelandena möta vi traditionen om kreaturens tillbedjan en natt vart sjunde år.4 En liten grupp för sig utgöra tre meddelanden med pedagogiskt syfte: barn få inte gå med en, sko, för då får
mor ont i ryggen; man skall inte springa baklänges, för då driver man
far och mor till helvete; man skall inte äta »täu sugel mot si».5 Också
en annan liten grupp av meddelanden lägger man här märke till: om
kraften i vattnet på julmorgon och under midsommarnatten, om kraften i fölmjälten, flugrönnen och piskan, som dödat en orm.6 Återvända
vi slutligen till hans fyra visor, skola vi finna att två av dessa äro
julvisor.7
Det skall ingalunda förnekas, att en sådan inrutad traditionssamline kan härröra från en upptecknare, men det är frestande att se den
som en på grundval av personlig intresseinriktning uppbyggd traditionsrepertoar. Härtill kommer slutligen ännu ett argument. Carl Lindegrens traditionsmiljö är med undantag för att modern var bördig
från Vamlingbo geografiskt tätt sluten. Fardhem, Linde (två små socknar) och Stånga ligga efter varandra i inlandet på södra Gotland. Genom de meddelanden, som lämnats av en av Säves förnämsta sagesmän, Margareta Helena Lall&,3 känna vi Fardhem som en synnerligen
9 Sagan »De tvenne Wännerna i döden» (R 623: 2, Sagor nr 59, KGAA 10, I,
s. 172) har Säve efter Brita Timgren, men av ett par marginalanteckningar se vi,
att Carl Lindegren kände den sagan.
1 UUB R 623: 1, nr 46 och 66, R 623: 3, nr 553 samt R 623: 1, nr 64. — KGAA
10, II, s. 161, 162, 165 och 169.
2 UUB R 623: 1, nr 76 och 77.
3 UUB R 623: 1, nr 75.
UUB R 623: 1, nr 120.
5 UUB R 623: 1, nr 660, 662 och 589.
UUB R 623: 1, nr 54, 119, 74, 73 och 241.
7 UUB R 623: 2, nr 217 och 218. — KGAA, Svenska visor 1, s. 95 och 281.
Det skall givetvis uppmärksammas, att de här nämnda traditionerna ej utgöra
Lindegrens hela repertoar. Han har bl. a. också fem sägenmeddelan.den.
Se s. 260 ff.
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traditionsrik bygd.' Carl Lindegrens meddelanden äro av försvarligt
omfång, om de utgöra en traditionsbärares andliga egendom. Däremot
frågar man sig, om inte folkminnesstoff i ännu rikligare mängd och
av mera blandat innehåll skulle ha nått Lindegren, om han även gjort
uppteckningar i Fardhemstrakten.
Lars Niclasson

Lars Niclasson var från samma trakt på Gotland som Carl Lindegren. Han föddes vid Bjers i Lojsta den 21.5.1825 och dog som folkskollärare i grannsocknen Linde den 14.9.1859, således endast 34 år
gammal. Vid seminariet i Visby vistades Lars Nielasson läsåren 184445 och 1845-46, och vid sin utgångsexamen erhöll han goda vitsord.
Under några år närmast efter sin folkskollärarexamen var Lars Niclasson underlärare vid folkskolan i Visby, men 1849 återvände han till
hemtrakten och tillträdde då folkskollärartjänsten i Linde. Tre år senare ingick han äktenskap med Selma Carolina Eleonora Unk som
var född i Visby men nu närmast inflyttade från Fardhem.
i Jag kan inte underlåta att nämna, att jag själv har en viss erfarenhet av att
Fardhem var de goda berättarnas bygd. Det ger mig samtidigt ett eftertraktat tillfälle att i föreliggande arbete få nedteckna Oskar Hallboms namn.
Jacob Oskar Hallbom var född den 10 maj 1856 vid Gerete i Fardhem och dog
på Hemse ålderdomshem den 20 november 1937. Han var son till husbonden Olof
Hallbom, född den 19.11.1827 i Eksta, och dennes hustru Anna Magdalena Albreehtsdotter, född den 12.12.1835 i Fardhem. Under mina tidigare barnaår på 1920-talet
försörjde sig Oskar Hallbom som dikesgrävare i Lärbro på norra Gotland, och jag
var dagligen hans trogne följeslagare. Hallbom var då en gammal man, och vilostunderna på dikeskanten blevo mänga. Då berättade han sina smålustiga historier.
När jag ibland om kvällarna kom till honom i hans stuga, läste och berättade han
gärna dramatiska händelser ur Gamla testamentet. Även om jag inte längre kan
erinra mig så mycket av vad han berättade, har Sadrak, Mesak och Abed-Nego för
alltid fäst sig i mitt minne, så också hans ofta återkommande ord: »Ser du, den
som skall berätte en historie, han måst' kunn' gäre dä runt!»
Oskar Hallbom hade hunnit med varjehanda, innan han så småningom blev dikesgrävare. Han hade varit sjöman, och gift hade han varit i två omgångar, men ingen
av hustrurna hade han fått »behålle så lång' som almanaeken». — Med vilka ord
Hallbom klargjorde för mig, att Sankte Per var himmelrikets dörrvakt, minns jag
inte längre, men en annan historia må tjäna som exempel på hans berättarkonst:
Det var en gubbe och en gumma, som inte riktigt kunde samsas. Så dog gumman
och det blev »begravelse». När de som bar ut liket skulle gå ut genom lillgårdsgrinden, råkade de stöta kistan mot grindstocken, varvid gumman vaknade till liv.
Hon hade alltså bara varit skendöd. Efter några år dog hon emellertid igen, och
åter blev det begravelse. Just som kistan skulle bäras ut genom lillgårdsgrinden, sa
hennes efterlevande gubbe: »Ga försiktigt nä, gubbar!»
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Släkttabell 5
Fader: Larsson, Nicolaus, husbonde
vid Bjers i Lojsta, kyrkvärd. Född
den 12.8.1795 därstädes. Gift 1822.
Död i nervfeber den 27.8.1839.
Farfar: Classon,
Lars, husbonde vid
Bjers i Lojsta.
Född 12.10.1762 i
Lojsta. Gift 1790.
Död 30.6.1832.

Moder: Jöransdotter, Helena Christina.
Född 1799 i Gerum.
Död i Lojsta den 8.2.1860.

Farmor: Nilsesdot- Morfar: Andersson,
ter, Anna. Född
Jöran, husbonde
1.4.1766 i Linde.
vid Botes i Gerum,
Död 16.3.1837.
kyrkvärd. Född
10.10.1752 i Gerum.
Död 1831.

Mormor: Larsesdotter, Christina.
Född 14.10.1762.
Död 1.2.1849.

Släkten var fast rotad i de tre grannsocknarna Lojsta, Linde och
Gerum, såsom framgår av släkttabell 5.2
Av de 37 meddelanden, som Lars Niclasson lämnat till Säve, utgöres
ett påfallande stort antal av visor. Visserligen ingå i hans material en
saga, fyra sägner, sex lekar, ett par ordstäv samt en rad smärre meddelanden om tro och sed m. m., men antalet visor uppgår till tolv.
Dessutom är en av lekarna en sånglek. Hälften av visorna har gått som
skillingtryck,3 och liksom dessa ha nästan alla av de sex återstående
visorna en mängd verser, varför samlingen får sägas vara av krävande
art. Då alla visorna äro väl genomförda och utan de små luckor, som
gärna karakterisera en upptecknares material, är man böjd att bedöma
Lars Niclasson — liksom fallet var med Carl Lindegren — som en traditionsbärande sagesman med speciell intresseinriktning. Det skall tillläggas, att de återstående meddelandena med undantag av sagan och ett
par av sägnerna äro av den sorten, att nästan vem som helst i bygden
skulle ha kunnat lämna dem.
Ett särskilt förhållande, som också det lockar till det gjorda antagandet, är att även Lars Niclassons hustru, Selma Unk4 lämnat ett
antal visor till Säve.
Lars Lindal

Med Lars Lindal förflyttas vi till norra Gotland. I det material han
lämnat till Säve — det rör sig om ett trettiotal meddelanden — förekommer Lärbro särskilt ofta men också Fleringe. Att han var nära
2 Källor: Lojsta Al: 2, s. 32; Linde Al: 2-5; Gerum AI: 1-2; Seminariematrikeln nr 39.
Se Nielassons visor och kommentarerna till dem i KGAA, Svenska visor 1.
4 Se s. 267.
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bunden vid båda dessa socknar, skola vi strax se, men först skall Säve
få ge en sammanfattande bild av honom:
L. Lindal var en särdeles hygglig karl, städad, vettig, säker i gamla Gotländskan och en hedersman samt musikalisk och begåfvad med en högklingande och
särdeles stark och vacker röst. Han roade sig också med att komponera musik.
Son af den märkelige krigshjelten och klockaren i Fleringe, Joh. Lindahl
kände han ganska väl de beryktade spelmännen vid Grådda. — L. Lindahl har
i flera slag af fornväsendet varit mig till god hjelp, och det han meddelade
var alltid säkert och af värde.5
När Lars Lindal den 4 sept. 1843 blev inskriven som nr 9 av den
första årskullen vid Folkskoleseminariet i Visby, var han 46 år gammal och hade redan bakom sig en tjugofemårig skolmästartid.6 Han var
född vid Norrvange i Lärbro den 9 maj 1797, men familjen flyttade år
1800 till grannsocknen Fleringe, och det var alltså i den bygden, som
Lars Lindal växte upp. År 1818 finna vi honom som skolmästare och
klockare i Lärbro annexförsamling Hellvi, och tre år senare gifte han
sig där med lotsdottern Catharina Maria Nordström, född i Hellvi den
29.5.1793. År 1829 flyttade Lars Lindal med sin familj till Lärbro och
blev där först skolmästare och klockare och sedan efter avslutade seminariestudier folkskollärare. I Lärbro stannade han till sin död den
27 jan. 1866.
Lars Lindal var sålunda hela sitt liv knuten till ett rätt begränsat
område på norra Gotland, men följa vi hans släkt ett par led bakåt i
tiden, möta på farssidan också andra delar av ön (se släkttabell 6).7
Om modern spelat någon roll för Lars Lindals traditionsbäring, veta
vi inte, men att fadern har gjort det, skola vi strax se.
Som ovan framgått hade Lars Lindal varit Säve till god hjälp »i
flera slag af fornväsendet». Att hjälpen i viss utsträckning bestått i
direkt forsknings- och uppteckningsarbete, framgår bl. a. av ett brev,
som Lindal skrev till Säve i september 1850. Säve hade nyligen återgäldat ett besök, som Lars Lindal gjort hos honom i Visby, men Lindal
hade vid det tillfället ej varit hemma. Efter att ha beklagat detta,
skriver han:
De 2ne Lir-polskorna följa här hos. — — — Förteckningen å Bo- och Gårdsmärken följer äfven för Laedebro. — — — Så när hade jag glömt bort att
UUB R 623: 4, Visor nr 26 (not).
Jfr s. 96.
7 Data rörande Lars Lindal och hans släkt äro här återgivna efter Ture Carlssons ms. Följande kyrkoböcker ha emellertid dessutom anlitats: Lärbo Al: 1, s. 33
och 119; AI: 2, s. 139; Al: 3, s. 173; C: 1, s. 308, 315 och 368.
5
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Släkttabell 6
Fader: Lindal, Johannes. Född den
8.9.1769 i Visby. På 1790-talet boende som kronobåtsman Walle på Norrvange grund i Lärbro. Gift 29.12.1794.
Skolmästare och klockare i Fleringe
åren 1800-1829.
Farfar: Lindal,
Jacob, enrouleringskarl. Född i
Visby 1728. Gift
8.1.1756.

Moder: Laradotter, Maria. Född den

4.6.1762 i Lärbro. Gift 13.11.1788
med båtsmanssonen och lotsdrängen
Erasmus Erasmi Felldin. Änka 11.2.
1790. Omgift 29.12.1794. Död i Fleringe 1837.

Farmor: Weström, Morfar: Nilsson,
Margareta. Född i Lars, mjölnare vid
Stenkumla år 1728. Wasta kvarn i
Lärbro. Född i
Othem 1722.

Farfars far: Guldrup, Jacob, handtlangare. Född i Grötlingbo 1678.
Gift 1722. Död i Visby 1761.

Mormor: Michaelsdotter, Christina.
Född 1723.

Farfars mor: Olofsdotter, Catharina.
Född i Visby 1698. Död i Visby 1763.

tacka för allt det oskattbara, roliga och upplysningsfulla jag åtnjöt hos Tit. i
somras! Hade jag lyckan att bo Tit. närmare, blefve jag säkert en påhängsen
hvardagsgäst !8
Man kan förutsätta, att förteckningen på bo- och gårdsmärken tillkommit på Säves begäran, och det gäller förmodligen också det material rörande Ganns ödekyrka i Lärbro, som Lars Lindal tillställde Säve
i ett annat brev.3 En skattgrävarsägen från Lajkare-Hajd i Lärbro
har Lindal återgivit »på gammal gutniska, såsom hans sagesman berättat den»,1 och den utsökta sägnen från Gothem, »Svalings-Hans och
bysen»,2 har »genom Lars Lindal» meddelats av »Angelbos-Jacobs
Hustru (87 år gammal), som hört detta af sin farfar».3 Det är ej osanLindals ms är inklistrat i R 623: 2 efter visorna.
UUB R 623:4, nr 552.
UUB R 623: 3, nr 654. — KGAA 12, s. 307 f. Det framgår ej fullt tydligt,
om det är den i sägnen agerande bonden från Hägvide eller någon annan som berättat sägnen för Lars Lindal.
2 UUB It 623: 3, nr 411. — KGAA 12, s. 128.
3 Under sägnen har Säve noterat: »Angelbos Jacobs Hustru, f. vid Svalings,
1839 död 87 år gammal (genom Lars Lindal).» Någon person med exakt dessa data,
har ej kunnat återfinnas, och Säve har här tydligen råkat lämna felaktiga uppgifter.
Den »Angelbos-Jacobs Hustru», som Lars Lindal refererat till, måste vara Catharina Maria Hansdotter, hustru till husbonden vid Angelbos i Lärbro Jacob Larsson
(se denne bland sagesmännen!). Hon var mycket riktigt kommen från Svalings i
Gothem, men hennes data te sig på följande sätt:
Född den 5.11.1815 vid Svalings i Gothem. Gift 1839 med Jacob Larsson Angelbos och då inflyttad till Lärbro. Död 14.5.1879 vid Angelbos, 64 år gammal.
Då det för hennes vidkommande gäller en enda tradition, för vilken det uttryck8
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nolikt, att Lars Lindal gick Säves ärenden, när han tillägnade sig dessa
sägner, och förhållandet kan mycket väl ha varit detsamma med de 11
sägner han i övrigt lämnat till Säve.
Samtidigt är det emellertid fullt tydligt, att Lars Lindal tillfört Säve
åtskilligt stoff ur egen fatabur. I första hand gäller det hans berättelser
av personhistorisk art: om den originelle faderns bedrifter 4 och om den
berömda spelmanssläkten vid Grådda i Fleringe.5 Samma sak torde vi
emellertid kunna räkna med vad gäller hans visor och hans melodier,
eftersom han var en god sångare och spelman. Förutom ett antal folkmelodier har Lars Lindal till Säve lämnat nio visor och en sånglek,
alla med åtföljande melodi. Om sångleken, »Fleringeleken», säger Lmdal: »Jag kallar den så, emedan jag icke sett den lekas på något annat
ställe»,5 och vi erinra oss då, att Lars Lindal tillbringade sin uppväxttid i Fleringe. Beträffande en av visorna, »Rätt som en fröken ångrar
hon sig»,7 har han uttryckligen nämnt, att den är traderad inom hans
ligen hänvisas till hennes farfar, är det tillfyllest att ge hennes släktlinje på farssidan (släkttabell 7).

Släkttabell 7
Fader: Hansson, Hans, husbonde vid Svalings i Gothem. Född den 2.12.1786 vid
Svalings. Gift 1806 med Catharina Andersdotter.
Farfar: Persson, Hans, husbonde vid Svalings. Född
den 4.9.1750 vid Svalings. Död 1838.

Farmor: Christina.
Född 30.10.1742 i
Gothem.

Farfars far: Jönsson, Per, husbonde vid Svalings.
Född 31.3.1714. Son till Jöns, f. 1696 i Ganthem.

Vid ett närmare betraktande av ovanstående data, ter sig Säves felskrivning
(eller missuppfattning) relativt begriplig. Säve säger alltså, att Angelbos-Jacobs
hustru dog år 1839 i 87 års ålder. Men just 1839 gifte hon sig och flyttade till
Lärbro. Farfadern, efter vilken hon berättat sägnen, dog året före, 88 år gammal.
Såväl årtalet 1839 som åldersuppgiften »87 år gammal» (det slår ofta fel på ett
eller annat år, när Säve anger en sagesmans ålder!) finnas alltså bland den ifrågavarande släktens data.
Eftersom sägnen, vilken Angelbos-Jacobs hustru hört av sin farfar, handlade
om Svalings-Hans och bysen, kan det ha sitt intresse att se, att det på farfars fars
tid (Per Jönssons) fanns en Hans Svalings på den andra parten (gården) vid
Svalings i Gothem. Farfar hette också Hans, men det verkar inte, som om sägnen
var knuten till honom.
4 UUB R 623: 1, Ryssarna nr 6.
5 UUB R 623: 4, Visor nr 26.
° UUB R 623: 1, Lekar nr 7. — KGAA, Svenska lekar 1, s. 129.
7 UUB R 623: 2, nr 241. — KGAA, Svenska visor 1, s. 300 f.
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släkt. Som kommentar till denna visa säger han nämligen: »Jag har
hört den af min Far, som lärt den af sin farbror, skomakaren i Visby
0. Lindal — både ord och melodi.»8 En annan av visorna, »Den leila
Fäulen»,8 är enligt Lindal ursprungligen en polskmelodi, som han sedan själv skrivit sångtext till. Till sist kan det också nämnas, att Lars
Lindal i Säves Gotländska samlingar är representerad även med ett
par dikter, av vilka den ena är tonsatt av honom själv.
Carl Niclas Carlsson

Herr Doktor P. A. Säve! — — — Sålunda blyges jag nu för att jag så
sent kommit att skrifva och uppteckna sagan om qvinnorna som narrade männen. Jag har för ro skull upptecknat en saga till — Biskopen som reste till
Påfven, för den händelse den ej är förut bekant. Den var ofantligt rolig för
oss som barn att höra på, och att jag ännu hade den i minnet bevisar hur
djupt den fäste sig i barnasinnet. Lärbo den 27 Sept. 1879. C. N. Carlsson.1
Ovanstående rader från den femtiosjuårige folkskolläraren i Lärbro,
C. N. Carlsson, befriar oss från varje tvivel på hans ställning som äkta
traditionsbärare vad gäller de båda sagor, som han bidragit med i
Säves Gotländska samlingar.2 Trettiofem år tidigare hade han som medlem av den första kullen seminarister vid Folkskoleseminariet i Visby
blivit en av Säves tidigaste sagesmän. Med undantag av ett par meddelanden från mitten av 1860-talet vittnar ingenting i Säves samlingar
om att han under de mellanliggande åren lämnat folkminnesmaterial
till Säve, och man kan således på goda grunder anta, att han ej låtit
sig engageras som upptecknare åt denne och att också de under seminarietiden lämnade meddelandena alltså äro att betrakta som hans
egna. I nummer räknat är hans traditionsrepertoar ej heller så stor,
att den pekar mot någon uppteckningsverksamhet : två sagor, två visor,
en danslek, ett par andra meddelanden på lekarnas område, av vilka
det ena är synnerligen utförligt, en lång skildring av ett bondbröllop,
ett par sägner, fem meddelanden rörande folklig övertro i övrigt samt
ett personhistoriskt meddelande.
8 Olof Lindahl, skomakaremästare i Visby. Född i Guldrupe den 21.3.1727. Utflyttad till Stockholm 1755 men efter något år åter till Gotland, där han 19.3.1758
gifte sig med Anna Stenberg, född 30.9.1730 vid Lilla Hästnäs. Död 1804. — Källor: Visby AI: 3, s. 258 och 868. Se för övrigt Lars Lindals släkttavla.
UUB R 623: 4, nr 27. — KGAA, Svenska visor 1, s. 364.
Brev i Gotlands Fornsal.
2 UUB R 623: 3, s. 464-465. — KGAA 10, II, s. 146 ff.
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Släkttabell 8
Moder: Nilsdotter, Anna Greta. Född
Fader: Carlsson, Isac, husbonde vid
Anderse i Sanda. Född den 25.4.1794 vid 27.7.1799 i Vall. Inflyttade till AnderLevide i Eskelhem. 1797 med föräldrar- se i Sanda 1808. Gift 1821. Omgift
na till Ekeby. 1813-15 i Follingbo. 1818 1837 med husbonden Peter Pettersmed familjen till Bro. 1821 gift till An- son, Hejde. Flyttade med familjen
till Sigsarve i Hejde 1839. Död i
ders3 i Sanda. 1828-30 husbonde vid
Hejda 1882.
Väskinds i Väskinde. 1830 åter till Anderse i Sanda och husbonde där. Död
24.1.1835 vid Anderse i Sanda. DödboMorfar: Bengtsson, Mormor: Anna
ken säger: »beskedlig i uppförande; spe- Nils, husbonde vid Greta. Född 1775 i
lade väl på viol, och var händig i slöjd
Klinte.
Anderse i Sanda.
samt Gelbgjutare-arbeten».
Född 1769 i Etelhem. Död i Sanda
1822.
Farfar: Johansson, Carl, husbonde. Född Farmor: Isacsdotter, Catharina.. Född
i december 1759 i Småland. Död vid
i december 1753 i Odensvi i Småland.
Gift 1779. — Inflyttade till Gotland 1783 St. Åby i Bro den 26.10.1831.
och blev husbonde vid Bäckstäde i
Sanda. Till Levide i Eskelhem 1789. Till
Godrings i Ekeby 1797. Till St. Åby i
Bro 1818. Död vid St. Åby i Bro
5.4.1827.

Carl Niclas Carlsson föddes vid Anderse i Sanda den 4 juni 1822.3
Som barn vistades han med föräldrarna i Väskinde åren 1828-30, och
några år efter faderns död 1835 flyttade familjen från Sanda till
Hejde. Sedan C. N. Carlsson genomgått folkskoleseminariet och med
goda betyg avlagt sin examen i juni 1845 — A i kyrkosång — var han
folkskollärare, klockare och organist i Hejde fram till år 1867, då han
tillträdde folkskollärartjänsten i Lärbro. I Hejde hade han ingått äktenskap med Brita Olivia Nilsdotter, född där den 16.9.1834, och vid
Norrvange i Lärbro avled hon den 19 september 1885.
Släktbilden är rörlig och bjuder flera inslag, som äro värda att notera (se släkttabell 8).
Såväl farfadern som farmodern voro som synes komna från Småland,
och en direkt traditionskontakt kan i varje fall ha varit möjlig mellan
C. N. Carlsson och farmodern, som dog först 1831. Avståndet mellan
föräldrarnas gård i Väskinde och farföräldrarnas i Bro var ej heller
8 Källor för C. N. Carlsson och hans släkt: Sanda Al: 1, s. 189; Al: 2, s. 142,
143; E: 1; Ekeby Al: 2, s. 23; Eskelhem Al: 3, s. 65; C: 1, s. 85; Hejde AI: 4,
s. 110; Al: 5, s. 102, 135; Al: 7; C: 5; Väskinde Al: 4, s. 159; Al: 5; Lärbro
C: 5. — UUB R 623: 3, Lekar nr 21; Seminariematrikeln nr 4. — P. A. Säve,
Gutarnas sång och spel (Ny illustrerad Tidning 1866), nr 11. — A. Fredin, Gotlandstoner, s. xxxii, där ett porträtt av C. N. Carlsson finnes.
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större än att man kan räkna med ett flitigt umgänge de båda hushållen
emellan. Om detta varit av någon betydelse för traderingen av exempelvis C. N. Carlssons båda sagor, får här emellertid lämnas osagt. Av
hans meddelanden äro blott två direkt lokaliserade, och i bägge fallen
gäller det Hejde.4 En tredje tradition, folkvisan Allt under himmelens
fäste, är indirekt lokaliserad till C. N. Carlssons födelsesocken Sanda i
och med att de tre personer, som jämte Carlsson bidragit till att visan
blivit bevarad, samtliga äro knutna till den trakten. Gabriel Herlitz,
som hört visan i sin ungdom och som sedermera upptecknade den vid
mitten av 1840-talet, var född och uppvuxen i Sanda prästgård,5 och
de båda traditionsbärare, som han hänvisat till, Cajsa Lena Mafrids i
Västergarn och spelmannen Sandberg, tillhörde också de Sandamiljön.6
UUB R 623: 1, Lekar, s. 16 f. — KGAA, Gotländska lekar, s. 33 ff.: »Wåg i
Hej de socken — sommaren 1845.» Vidare UUB R 623: 3, nr 457: Ännu 1864 skavade folk bark av en gammal lind på Hejde kyrkogård som bot för barnsjukdomar.
5 Se vidare s. 151.
Catharina Magdalena Hansdotter, Mafrids i Västergarn, var född vid Lilla
Mafrids i Västergarn den 22.11.1774 och dotter till husbondesonen och sjömannen
Hans Jacobsson Söderberg och dennes hustru Magdalena Persdotter. Hon hade
varit tjänstepiga bl. a. i östergarn, Eskelhem och vid Stora Mafrids i Västergarn,
innan hon är 1820 kom till Sanda prästgård. Där stannade hon till 1829, då hon
återvände till Lilla Mafrids i Västergarn. Hon bodde där tillsammans först med
en syster och slutligen med sonen Jacob Wessman. Ogift livet igenom hade hon år
1809 fött en son, som dog redan följande är, och år 1813 sonen Jacob. På ålderdomen står hon antecknad som fattighjon. Hon avled den 3.1.1854 och fick då av
pastor omdömet: »Hade varit en trogen tjenare och dog i lugn under sitt laga tak,
79 är gammal.»
Fadern var född vid Lilla Mafrids i Västergarn 1746 och dog där den 12.12.1790.
Modern var född vid Botvalda i Stånga den 8.3.1748 och var dotter till kyrkvärden
Per Jacobsson (född 1706 och död 1776) och dennes hustru Magdalena Thomasdotter (född 1713 och död 1765). Hon dog vid Mafrids den 10.10.1824. Farfadern
Jacob Hansson, husbonde vid Lilla Mafrids, var född 1722 och dog 1798. Farmodern Catharina Olofsdotter var född 1722 och dog 1798.
Källor: Västergarn Al: 1, s. 12, 19, 56, 74; Al: 2, s. 33, 35, 60; C: 1-2; Sanda
Al: 2, s. 5; Burs AI: 1, s. 86; C: 1, s. 86. Se också UUB R 623: 2, nr 2.— KGAA,
Gotländska visor, s. 2.
Pehr Mattiaesson Sandberg var född vid Smiss såg i Sanda den 13.7.1770. Ar
1791 blev han inskriven i sjömanshuset och var sedan förhyrd med olika skeppare.
1798 gifte han sig med pigan Magdalena Erasmidotter Bancker från Stånga och
med henne bodde han sedan som arbetskarl i Sandbergs torp vid Smiss säg, som
låg på Smiss grund. 1826 står han antecknad som krympling och 1830 som blind.
Han dog den 30.1.1835: »Hade varit arbetskarl; blef till slut Fattighjon; lef de
stilla och beskedligt.» — Fadern, Mathias Johansson Sandberg, var född på Gotland 1731 och dog i Sanda 21.2.1784. Står angiven som enrouleringskarl. Modern,
Elisabeth Bengtsdotter, var född i Sanda 1731 och död där 28.7.1799. — Se vidare
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I det här sammanhanget kommer för övrigt ett annat drag i C. N.
Carlssons släktbild i blickpunkten. Liksom C. N. Carlsson själv var
hans far spelman, och det är från den utgångspunkten värt att notera,
vad Nils Dencker säger som kommentar till »Allt under himmelens
fäste»: »Den som sagesman omnämnde folkskolläraren C. N. Carlsson,
f. i Sanda, var ju f. ö. även han spelman — — —. Faktiskt antyder
några partier i melodien, att den utförts av en spelman.»7 Man kan
förmoda, att C. N. Carlssons fader, som var en erkänt duktig spelman, varit ett led i den traditionsbäring, som förde »Allt under himmelens fäste» fram till Säve. I ett annat meddelande, där melodien
också spelar en väsentlig roll, har C. N. Carlsson direkt hänvisat till
sin far. Det gäller dansleken »Den Danska Polskan», till vilken C. N.
Carlsson lämnat bl. a. följande kommentar:
Särskildt minns jag hur min far född 1795 vid Bröllops- och andra tillfällen
lemnade gästerna, som voro tätt packade omkring honom, en liflig förklaring
öfver den Danska Polskan och huru derefter åhörarne med största liflighet
och glädje åhörde spelningen, då de, särdeles vid de tillfällen då skjutningen
försiggick, gåfvo sin hänryckning tillkänna genom stampande och ryckningar
med armar och kropp. Vanligen blef ingen dans utaf då polskan sålunda spelades.8
Lars Niclas Enderberg och Jacob Petter Enderberg

Vi låta bröderna Lars Niclas Enderberg och Jacob Petter Enderberg
avsluta raden av seminarister, som i det här sammanhanget tagits upp
till särskild behandling. De voro skolmästarsöner från Tofta och blevo
båda folkskollärare, sedan de genomgått folkskoleseminariet i Visby.
Lars Niclas Enderberg var född i Endre den 8.10.1824. Efter folkskollärarexamen den 7 dec. 1844 var han folkskollärare först i hemsocknen Tofta, där han för övrigt gifte sig med en husbondedotter 1849,
därefter i Hogrän och slutligen i Endre. Här förvärvade han gården
UUB R 623: 2, nr 2. — KGAA, Svenska visor 1, s. 2. Säves uppgift: »Gamle
Sandberg vid Sågen bland granarna vid Smiss-å» fastställer identiteten, men inga
andra källor än Säve omnämner honom som sockenskomakare. Hans son, Göran
Niclas Sandberg var däremot skomakarlärling hos sockenskomakaren i Sanda, vilken hette Jacob Niclas Sandberg och bodde vid Nystuge. — Källor: Sanda Al: 1,
s. 253, 280; Al: 2, s. 181; E: 1; C: 1. Inmönstringsbok öfver Wisby Stads Coopwardie Sjöfolk 1780-98, s. 459. — StorSkiftesProtocoll hållit vid Smiss Hemman i
Sanda socken den 12 Junii 1820 med karta, s. 4. — Munster Rulla uppå Första
Gotlands Enroulerings Compagni 1763, nr 133.
7 KGAA, Svenska visor 1, s. 396.
8 UUB R 623: 3, Lekar, nr 21. — KGAA, Svenska lekar 1, s. 161 f.
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Hulta, där farfarsfar varit sysslokarl och farfar torpare. Såväl inom
som utom socknen blev han efter hand mycket engagerad i allmänna
värv. Han dog 1904.
Jacob Petter Enderberg, som var född i Tofta den 29.2.1828, blev
stadsbo, sedan han avlagt sin lärarexamen i dec. 1849. Han var folkskollärare i Visby och titulerades sedermera skolföreståndare. Han avled i Visby den 7.2.1911.
Bröderna Enderbergs släktförhållanden framgå av släkttabell 9.9
Det är ingen enhetlig miljö, som här presenterats: morfar var smålänning, farfars far var kommen från en relativt avgränsad kusttrakt
på östra Gotland, och en viss rörlighet är noterbar också för de båda
sagesmännens far liksom för dem själva. Den viktiga barndoms- och
ungdomstiden tillbringade emellertid bröderna Enderberg i Tofta, moderns hemsocken, och att de närmast få ses som representanter för den
bygden — alltså Tofta och kringliggande socknar — vittnar deras material om.
Den äldre brodern, Lars Niclas Enderberg, har till Säve lämnat 26
meddelanden, omfattande tjugo visor och sånglekar, ett par ramsor, en
sägen samt några meddelanden i gruppen tro och sed. Av en helt annan
omfattning är den yngre broderns material. Som tidigare nämnts har
nämligen för J. P. Enderberg registrerats inte mindre än ca 175 meddelanden med stoff från snart sagt alla traditionsarter. Tyngdpunkten
ligger för hans del på folklig tro och sed, där han kommit med ett
åttiotal meddelanden, men även för andra områden är antalet meddelanden ansenligt: ett trettiotal sägner och ett annat trettiotal ordspråk
o. dyl. samt sjutton lekar, av vilka en är en sånglek. I övrigt omfattar
hans material tre sagor,1 två visor och en folkmelodi, en personhistorisk
notis samt en handfull meddelanden från det materiella kulturområdet. I ett tjugotal fall äro J. P. Enderbergs traditioner lokaliserade,
och med några få undantag är det socknarna strax söder om Visby,
som härvid förekomma (Västerhejde, Tofta, Stenkumla, Eskelhem och
Hogrän).
Då vi nu skola försöka bedöma bröderna Enderbergs förhållande till
sitt folkminnesmaterial, är det ur flera synpunkter lämpligt att börja
9 Källor: C. J. Hallgren, a. a., s. 145 f. Seminariematrikeln nr 20 och 88. Tofta
AI: 3, s. 56 f. Visby stads bouppteckningar 1911: 167.
Två av dessa sagor äro införda efter andra sagesmän, men det framgår av
Säves marginalanteckningar, att J. P. Enderberg kände sagorna (UUB R 623: 2,
Sagor, nr 47, R 623: 3, Sagor, nr 18). Den tredje är en kort djursaga (R 623: 1,
nr 1032).
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Släkttabell 9
Fader: Enderberg, Lars, skolmästare
och klockare i Tofta. Född 11.2.1794 i
Fole. Gift i Endre 4.1.1824. Död 1875.

Moder: Mörlund, Anna Garderud.
Född 21.8.1793 i Tofta. Död 1881.

Farfar: Enderberg, Farmor: JacobsNils, torpare. Född dotter, Anna Ma15.7.1765 i Endre.
ria. Född 13.4.1771
Död i Endre 1834. i Follingbo. Död
i Endre 1823.

Morfar: Persson,
Gudmund. Salpetersjuderidräng.
Född 17.8.1753 i
Småland. Inflyttad
till Tofta 1788 från
Karlskrona. t 1832.

Mormor: Hansdotter, Gardrud. Född
13.1.1765 i Tofta.
Husbondedotter.
Död 1832 i Gothem.

Farfars far: Nilsson, Lars, född den 28.1.1740 vid Maldes i När. Kyrkvärdsson.
Gift i Endre 1764 med nämndemansdottern Catarina Jacobsdotter, St. Endregårda.
Var vid sin död sysslokarl vid St. Hulta i Endre. Död 1816.

med Lars Niclas Enderberg. Han hörde till den första årskullen vid
folkskoleseminariet i Visby och var alltså den av de båda bröderna,
som först kom i kontakt med P. A. Säve. I större utsträckning än broderns låter oss därtill hans material direkt döma om relationerna mellan meddelaren och de lämnade traditionerna.
Det är då först att framhålla, att Lars Niclas Enderberg under sin
seminarietid 1843-44 ej synes ha lämnat några folkminnesmeddelanden
till P. A. Säve. Även om denne vid den tiden stod alldeles vid början
av sin uppteckningsverksamhet på folkminnesområdet, säger oss dock
L. N. Enderbergs tystnad, att han ej då hörde till de mera framträdande traditionsbärarna i sin seminaristårgång. Att döma av den äldsta
datering som låter sig göra,2 var det först i början av 1850-talet, som
han inkom med något meddelande till Säve, och det torde väl också ha
varit vid den tiden, som han lämnade huvudparten av sina meddelanden: »Utdrag af A. I. Arvidssons Svenska Forn-Sånger, 3die delen, upptagande Varianter af de folklekar och dansar, som, deruti anförde, här
brukas och af undertecknad kännes.»3 Efter att där ha nedtecknat
arton sånglekar och visor ger han följande upplysning: »De öfriga i
boken upptagna Sånger och lekar vet jag mig ej hafva hört.» Härefter
följa emellertid ännu några nummer, med tillägg av vissa uppgifter,
som äro av intresse ur traditionsbäringens synpunkt. Först kommer här
en visa, till vilken Enderberg också upptecknat melodien. Torndyfvelns
Wisa. Inom parentes har han här anmärkt: »är mig meddelad af en i
2
3

Ett meddelande rörande signeri infört i R 623: 1, nr 1101.
Enderbergs ms återfinnes i UUB R 623: 3, s. 393 f.
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Hogrän bosatt åldrig man, hitflyttad från Rone socken.» Efter denna
visas fjorton strofer följer så ett rim, »inhämtadt af samme man»:
Tre källingar uppa en väg
U tre var di adrä (andra)
U Tre gangar tretten (tretton)
U tysar (tösar, flickor) var di atten (aderton)
Neä gingä (nio gingo), Teä gingä
Tolf trafvel (travade) ättar (efter).
Som nummer tre i denna rad har Enderberg nedtecknat: »Wisa
(Ursprungl. från Rhone och der diktad), I qvälls a leiti stund, Gick
ja ner pa hamni.» Slutligen kommer vad Enderberg kallar en liten
anekdot: »Det var en gammal kärring som hade en skinnpäls, — — —.»
Manuskriptet avslutas därefter med en upplysande anmärkning:
Äfven har jag, dels af ofvannämnde Gubbe, dels ock af andra åldriga inhämtat åtskilligt rörande den gamla vidskepliga folktron om Bysar, Nissen,
bjäran m. m., hvilket allt, om Hr Magistern så önskar, efter förmåga skall
meddelas.
Innan vi undersöka, vad ovanstående kan ha att säga om Lars Niclas
Enderberg som traditionsbärare, skola vi dröja något vid den omtalade
åldrige mannen från Rone. Av allt att döma har han haft en icke föraktlig repertoar av folktraditioner. Uttryckligen säges det, att han till
Enderberg meddelat »Torndyfvelns Wisa» samt »Tre källingar uppa
en väg». Visan »I qvälls a leti stund, Gick ja ner pa hamni» torde
också den ha blivit meddelad av honom, eftersom den säges ha sitt
ursprung i Rone. Hur det är med »Det var en gammal kärring som
hade en skinnpäls» må vi lämna osagt, men klart framgår det, att han
också var bärare av traditioner om den gotländska folktrons övernaturliga väsen. Lyckliga omständigheter ha gjort, att den här traditionsbäraren kunnat spåras. Tack vare att kyrkoböckerna i Hogrän för den
aktuella tiden uppta endast en från Rone inflyttad man, gick det att
få fram hans namn och övriga data. Han hette Lars Pehrsson Rondal
och var född den 3 mars 1782 vid Domerarve i Rone. Hans far, Per
Larsson (född 9.5.1751 och död 1810) var husbonde vid Domerarve,
likaså farfadern Lars Persson, som var född 1721. Från Rone var
också farmodern, Catharina Olof sdotter (född 1721 och död 1803),
medan hans mor, Margareta Simonsdotter (född 1.3.1752 och död 1831)
var kommen från det till Rone gränsande Burs. — Själv gifte sig Lars
Pehrsson Rondal år 1805 med Magdalena Johansdotter, född i Rone
16.5.1779, och blev husbonde på fädernegården. Sedan hustrun avlidit
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1830, flyttade Rondal till Hogrän, där han bodde som arbetskarl på
St. Enbjänne grund. Är 1833 gifte han om sig med Lisa Maja Jonaedotter från Hejde (född 1809 och död 1853). Han dog som backstusittare i Hogrän den 30.11.1865.4
Att L. N. Enderberg närmast får betecknas som upptecknare av de
traditioner, som han meddelar efter Rondal, framgår av hans ordval i
kommentarerna. Torndyfvelns Wisa »är mig meddelad af», rimmet
Tre källingar uppa en väg var »inhämtadt» och vad gäller »folktron
om Bysar, Nissen, bjäran m. m.» så hade han också »inhämtadt» detta.
Så uttrycker sig knappast en traditionsbärare om de traditioner, som
han vid något tillfälle hört sjungas eller berättas och sedan införlivat
med sin egen repertoar. Man fäster sig vidare för att Enderberg talar
om »den gamla vidskepliga folktron». Hans uttryckssätt vittnar om en
distans till traditionerna i fråga, som visserligen kan bero på att han
som vuxen blivit en »upplyst» man men som lika gärna kan hänga
samman med att han under barndoms- och ungdomsåren aldrig blivit
införd i den gamla folktron.
Något annorlunda synes förhållandet vara ifråga om det material,
som L. N. Enderberg med ledning av Arwidssons Svenska Forn-Sånger
nedtecknat och överlämnat till Säve. Visserligen vittna i mångt och
mycket dessa meddelanden snarare om forskaren än om traditionsbäraren — förmodligen var hans genomgång av Arwidssons samling ett beställningsarbete från Säve — men det skall uppmärksammas, att Enderberg här vid ett par tillfällen direkt hänvisar till sina egna ungdomsminnen. I samband med »Klar sol på himmelen lyser» säger han
nämligen; »Är troligen icke allmän här på Gotland. (Jag har ej hört
den mer än en gång i Tofta under min barndom.)», och i anslutning till
»Jag har varit i kamp och strid» meddelar han: »Hörde jag i min
barndom sjungas som Wisa ; men icke begagnas som lek.» Det kan i
det här sammanhanget också nämnas, att Lars Niclas Enderberg var
spelman. I Fredins Gotlandstoner, där det för övrigt finns ett porträtt
av honom, står han som meddelare av en folkmelodi.5
Ett särskilt problem ifråga om Lars Niclas Enderbergs material är
att de utlovade traditionerna efter Rondal och andra sagesmän inte äro
redovisade i Säves Gotländska samlingar. Vi känna Säves ambition som
folkminnessamlare. Det verkar föga troligt, att han skulle varit ointresKällor: Rone Al: 3, s. 28; Al: 4, s. 20 och 22; Al: 5, s. 19 och 21; Hogrän
Al: 3, s. 111; Al: 4, s. 41.
5 A. Fredin, Gotlandstoner, s. xxxrv. Också en tredje broder, folkskolläraren
Karl Enderberg, återfinnes bland Fredins meddelare.
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serad av stoffet eller låtit det falla i glömska. En tänkbar förklaring
är, att Lars Niclas Enderbergs material influtit till Säve via brodern
Jacob Petter Enderberg och att Säve kommit att redovisa det under
den senares namn. Ett stöd för ett sådant antagande kan det möjligen
vara, att J. P. Enderberg i ett fall angivit »Gubben Rondal i Hogrän»
som ursprunglig sagesman,6 men givetvis måste man också räkna med
att J. P. Enderberg mycket väl själv kan ha råkat Rondal och fått
traditionen direkt av denne.
Det är ett alldagligt faktum, att syskon inte minst vad gäller inställningen till gamla traditioner kunna vara varandra ytterst olika. Tyvärr
känna vi Jacob Petter Enderberg alltför lite för att bestämt kunna avgöra, huruvida ett sådant förhållande föreligger i det aktuella fallet,
och längre än till vissa antaganden kunna vi således inte komma. Utan
vidare kan det konstateras, att de båda bröderna klart skilja sig från
varandra inte bara vad gäller omfånget av de överlämnade traditionerna utan också vad beträffar dessas karaktär och innehåll. Mot den
äldre broderns tjugotal visor och sånglekar har den yngre blott en
sånglek och två rätt korta visor att sätta upp. Mot den yngres långa
rad av meddelanden rörande sägen, tro och sed står den äldres löfte om
ett för oss okänt antal uppteckningar. Frågan blir, vilken av de båda
bröderna det är som bäst speglar traditionsmiljön i och kring skolmästarhemmet i Tofta. Skulle så vara, att det är Jacob Petter Enderberg, som ger oss den mest rättvisande bilden, får givetvis den äldre
broderns hållning stå helt för honom själv. En omständighet, som i
någon mån kan kasta ljus över situationen, är det emellertid, att Jacob
Petter Enderberg genomgick seminariet under tiden 1.9.1848-20.12.
1849.7 Han var således klasskamrat med den tidigare behandlade Olof
Fredrik Hartman, och de förhållanden, som föranledde oss att karakterisera denne som upptecknare, äga sin giltighet också för J. P. Enderberg.8 Med tanke på vad som ovan framkommit beträffande brodern
Lars Niclas Enderberg, är man för övrigt benägen att säga, att Säves
ord om »skarpladdade seminarister», som under ferierna samlade folkminnen, i all synnerhet äro tillämpliga på Jacob Petter Enderberg, den
främste av Säves meddelare inom seminaristgruppen. Att han också
kan ha haft eget gods att komma med, skall ingalunda förnekas. I
själva verket tyder väl hans starka engagemang i folkminnessaken på
° UUB R 623: 1, nr 838.
Seminariematrikeln, nr 88.
8 Se ovan s. 119.
7
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detta. Var sedan gränsen går mellan upptecknaren och traditionsbäraren, är tyvärr en fråga, som måste lämnas öppen.
Sedan vi nu uppehållit oss vid några representanter för Säves »bondeseminarister», måste också något sägas om de personer utanför seminaristernas krets, vilka mer eller mindre kunna antas ha spelat
rollen av såväl sagesmän som insamlare. Som tidigare nämnts, måste
vi räkna med att åtskilliga personer ur de kretsar, som voro Säve
socialt närstående, varit honom till hjälp i båda dessa avseenden.° Det
vore rätt naturligt, om Säves iver för folkminnesinsamlandet i någon
mån hade smittat av sig på en del av hans vänner och bekanta, så att
de, även om de inte direkt ägnade sig åt uppteckningsverksamhet, dock
lade på minnet vad de råkade möta av folkliga traditioner just för att
kunna överlämna det inhämtade till Säve. För somliga synes denne för
övrigt ha varit något av en kär plågoande:
Skulle ha besvarat ditt bref förr, medan jag nogsamt föreställer mig att
otålighet vidlåder forskaren, som snart vill ha svar. — — — Dock, om jag än
tröttnar att skrifva, vet jag du ej tröttnar att fråga, ja bestorma mig med
frågor, liksom jag vore ett lexicon. — — — Men du plågar så med frågor
alla på Gotland !1.

Handlanden Ferdinand Hägg i Rone,2 som skrivit dessa rader, har
av allt att döma ej lämnat andra meddelanden än sådana, som voro
hans egen andliga egendom, men det vore förståeligt, om en del av
9 De av Säves meddelare, som tillhöra bondebefolkningen, de °besuttna på landsbygden och arbetarbefolkningen i Visby — seminaristerna och några »bondegymnasister» undantagna — torde vi på det hela taget få betrakta som ursprungliga
sagesmän och traditionsbärare.
UUB R 623: 4, nr 485. Avskrift av brev av den 18.10.1870.
2 Ferdinand Hägg, handlande i Rone, föddes i östergarn är 1807 och var son
till köpmannen och skeppsredaren på Katthamra i östergarn Axel Hägg (född 1770
och död 1824) och dennes hustru Catharina Maria Dubbe (född 1773 och död
1865), syster till den legendariske assessorn Jacob Dubbe.
Ferdinand Hägg var enligt Säve »en man som jemt låg på sjön eller i marken»
och »Gotlands mest strand-, skogs- och sjöbefarne samt skickligaste Jägare och
fiskare». Säve meddelar också, att Hägg under hela sin livstid ej varit sjuk en
enda dag, förrän han efter blott fem dagars sjukdom avled den 4 jan. 1874.
Till Säve har denne naturälskare lämnat ett trettiotal meddelanden, av vilka
samtliga med undantag av fem ordspråk och en sägen om Trollskeppet Räffinut
handla om jakt och djurliv, båtar och fiske.
Beträffande Ferdinand Hägg se E. Nyberg, a. a., s. 266 samt UUB R 623: 4,
nr 483 och 544 samt R 625: 7 (Guta-Ord VIII), s. 128.

10- 644101 R. Bjersby
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Säves på detta sätt pressade vänner blevo särskilt vaksamma för allt
sådant, som möjligen kunde lindra forskarens otålighet.
Ur här berörda samhällsskikt kommo också de meddelare, som Säve
fann bland läroverkseleverna i Visby. Att han värvade medhjälpare
också bland dem, har redan framhållits,3 och således möta vi uppteckningsproblemet även här.4
Man måste slutligen ta med i räkningen, att jämte bröderna Carl
och Per Arvid Säve funnos flera bland den tidens bildade gotlänningar,
som under studieåren vid Akademien eller på annat sätt nåtts av de
andliga strömningarna i tiden och fått sitt intresse väckt för den folklika kulturen. I hembygden hade de sedan tillägnat sig kulturskatter,
som de eljest inte skulle ha uppmärksammat eller reflekterat över.
När P. A. Säve som forskare sedermera kontaktade dem, fann han inte
bara nyväckta traditionsbärare utan i vissa fall också samlare. Det
material de lämnat till Säve, kan då visserligen ställas i relation till
respektive meddelare, men ovisst blir det stundom, om det också avspeglar traditionsbeståndet i deras närmaste omgivning.
Nils Reinicke

Gymnasieadjunkten, sedermera lektorn vid läroverket i Visby Nils
Reinicke var född i Klinte den 10 jan. 1804 och var son till kyrkoherden Gustaf Reinicke och dennes hustru Sara Catharina Qviberg.
Sedan han år 1824 blivit student i Uppsala och 1833 där promoverats
till Philosofie Magister, vann han sin befordran vid läroverket i Visby,
där han stannade till sin död den 21 nov. 1858. Med stor respekt uttalar sig 0. W. Lemke i Visby stifts herdaminne om hans lärdom och
bildning: »Hade utmärkta kunskaper i latin och esthetik och skulle i
dessa ämnen med heder hafva beklädt en akademisk lärarestol. Var
derjemte musikaliskt bildad och i sina yngre dagar en god sångare.»5
Nils Reinicke hör ej till de mera framträdande meddelarna i Säves
Gotländska samlingar, men hans förhållande till den gotländska folktraditionen är av sådant intresse, att det är motiverat att här dröja
Se s. 97.
De två främsta i denna grupp voro emellertid bondsöner, Jacob Niclas Kalström frän Fårö och Jacob Nilsson Lundgren från Vamlingbo. Otvivelaktigt äro de
i viss utsträckning att betrakta som upptecknare, men då de samtidigt voro nära
knutna till traditionsmiljöer, som vi senare skola dröja vid, komma de att upptas
till behandling i dessa sammanhang.
5 0. W. Lemke, Visby stifts herdaminne, s. 472. Beträffande Nils Reinicke och
hans släkt se också C. J. Hallgren, a. a., s. 448.
4
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något vid honom. Vi skola då först ta del av ett omdöme om honom,
som Carl Säve fällde i ett brev till A. I. Arwidsson i maj 1840. Efter
att ha erbjudit Arwidsson ett antal folkvisor skriver Carl Säve:
Många flere Folkvisor vore visserligen att hämta från Gotland än dessa få,
hvilka jag mer af en händelse, än för att samla, kommit att uppskrifva. Om
Tit. skulle vilja hafva något mer sådant derifrån, så vore kanske Gymn.Adj.
i Wisby, Mag. N. Reinicke rätta mannen att vända sig till, såsom den der både
har sinne för sådana saker och äfven kännedom om hvad förut i den vägen
finnes: jag nämner detta blott som en förmodan.6
I ett senare brev — den 14 juni 1840 — tillfogar han om Nils Reinicke:
Jag har hört honom flere gånger 'grufva' sig att han intet hade något att
sända Tit. (jag visste likväl intet då att han låfvat något). Och jag känner
flere försök, som han gjort för att få tag i något. Orsaken hvarför han intet
sändt, lär väl vara den, att han icke tror det vara värdt att sända annat, än
det, som är absolut nytt och eget. Ty så snart han har en lukt om, att det förut
finnes tryckt något ditåt, så förkastar han det såsom platt odugligt.7

Den bild av Nils Reinicke, som Carl Säve här tecknat, låter oss närmast möta en kunnig, mot materialet strängt kritisk forskare, — låt
vara att hans metoder voro mer än diskutabla. Han skulle mycket väl
kunna vara en djupt engagerad samlare, som under studieåren i Uppsala blivit väckt av den götiska andan men som innerst inne saknade
det intima förhållande till folkminnesstoff et, som endast aktiv traditionsbäring kan skänka. Att förhållandet i själva verket var ett helt
annat, framgår av den utsökta kulturskildring från hemmet i Klinte
prästgård, som Nils Reinicke lämnat till Säve. Som rubrik har Säve
satt »Carolinen, Magister Olof Canutius, men den centrala platsen i
skildringen intar snarast denne legendariske prästmans dotter, Anna
Canutius, Nils Reinickes mormoder.8 Vi möta här en traditionsbärerska
av rang och den del av berättelsen, som mer eller mindre berör henne,
skall här återges:
A. I. Arwidssons Ms V. s. 2: 2, s. 632.
A. I. Arwidssons Ms V. s. 2: 2, s. 635.
8 Anna Canutius var född i Klinte prästgård är 1739 och dotter till Olof Israelsson Canutius (född i Vamlingbo är 1700 och död i Klinte år 1756). 1766 gifte sig
Anna Canutius med faderns efterträdare Nils Nilsson Qviberg. Deras dotter Sara
Catharina blev sedan i sin tur gift med sin faders efterträdare i Klinte, Gustaf
Reinicke. Anna Canutius dog i Klinte är 1819. Se f. ö. 0. W. Lemke, a. a., s. 279 ff.
och C. J. Hallgren, a. a., s. 448.
6

7
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Då Hr Gustaf Reinicke ännu var Pastor i Klinte, fanns i Prestegården,
som ligger så vackert under berget, 'i en särskild byggning nere på gården' en
kammare, som berättaren, hans syskon och alla kallade 'mormors kammare';
ty der bodde för sig sjelf också 'Mormor', dvs. kyrkoherdens svärmor, enka
efter företrädaren i Klinte, Qviberg, och dotter af denne sednares företrädare
i samma pastorat, Mag. Olof Canutius. — — — 'Mormor' var redan gammal,
god som guld och full af 100d"historier' och gamla berättelser af alla slag,
dem hon både gerna och väl berättade; hvarf ör ock gumman alltjemt om
qvellarne var omgifven af sina lyssnande barnbarn, hvilka hade sin högsta och
friaste glädje i mormors kammare, i denna förtrollande sagokrets. Utom de
gamla möblerna, mormors stora ländstol, hennes sparrlakanssäng med blå och
hvita randiga lärftsomhängen samt den lilla jernkakelugnen, funnos i mormors
kammare flere stora oljeportretter af gamla slägtingar. Oaktadt dessas vördnandsbjudande hållning inom sina förgyllda ramar, hände det nog, då mormor
var frånvarande, att de ystra småpojkarne med mormors nystpinnar sköto till
måls på de vördige gubbarne, hvilka, ehuru stundom märkligt sårade, endels
blott med mild uppsyn eller ock blott med tryggt allvar sågo ned på sina små
rustibussars harmlösa krigslek; ty Gubbarne voro verkligen rätt skottvane. Men
'innerligt olycklige' hade gossarne blifvit, om Mormor fått aning om dessa
förnärmelser; ty, utom de vanliga sagorna, var det hennes största nöje, att,
pekande på de gamle porträtterne, berätta åtskilligt om sina gamla slägtingar:
'denne, Canutiuska slägtens stamfader (Johannes Canutius, från Carlstad, slutligen pastor i Wamlingbo), var en hedersman, som varit krigsprest, slitit
mycket ondt och varit fången i Ryssland', gubben, med sitt gulbruna breda
skägg, såg ock ut rätt bös och allvarsam. En annan Prestgubbe syntes der,
kanske den förres son, Israel Johansson Canutius, med valspråket: 'Jehova
intuetur cor', hade ock varit kyrkoherde i Vamlingbo och Prost i Södra tredingen. Men ett tredje porträtt föreställde den sednares son, Mormors egen far,
Carolinen Magister Olof Canutius, en särdeles vacker man, med röda kinder,
ett friskt, regelbundet och öppet ansigte af mild grace i de vackra ögonen,
utan all bisterhet, samt utstyrd med bred prestkrage och prydlig peruk. Det
var om denne, fadern, som mormor så gerna och med så mycken vördnad
talade för de lyssnande barnbarnen. Jemte honom satt hans qvinna, klädd med
gammaldags prydlig ståt och fina spetsar. — — — Ty hela hans väsende var
öppet, gladt och soldatmessigt, och bäst trif des han ock bland knektar, så Prest
han var. Bland vänner af det slaget kunde han sitta sent på qväll, dricka om
rätt tappert och samspråka om gamla krigsäfventyr. — — — Under sådana
samtal och friskt drickande bland goda vänner af franskt vin, hände det att
de framsatta flaskorna alltför snart blefvo tömda. Men Carolinen, som var en
god värd, ropade då gladt till sin dotter: 'Anna, gå ned efter mera vin!' Barnet
lydde, men Mormor berättade ofta med hvad rädsla hon fullgjorde uppdraget,
ty vinkällaren var vid sakristian på kyrkogården, dit hon någon gång fick gå
midt i natten.9
Sedan man tagit del av ovanstående är det med förvåning man går
till Nils Reinickes material i Säves samlingar. Allt som allt har han
UUB R 623: 3, nr 17.
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lämnat blott sex meddelanden: fyra sagor, ett ordstäv samt den ovan
nämnda och citerade berättelsen om mormodern och hennes fader. Nils
Reinieke och P. A. Säve voro båda lärare i Visby, och även, om de inte
hade samma arbetslokaler,' böra tillfällen till samtal knappast ha saknats. Reinickes kunnighet på visans område är som vi sett bestyrkt av
Carl Säve, men inte en enda visa är redovisad under hans namn i Säves
samlingar. Mormodern var en boren berättare, tydligen också på sagans område, och Nils Reinieke, som var 15 år gammal när hon dog,
hade fått tillbringa flera av sina mest receptiva år i hennes närhet.
De fyra sagor, som han lämnat till Säve, har han likväl mottagit från
kyrkoherden i Martebo, Petrus Stengård.2 Den slutsats man kan dra
av ovanstående är att Nils Reinieke varit en verklig traditionsbärare i
långt större utsträckning än vad Säves samlingar visar men att han
endast i undantagsfall aktat sitt folkminnesstoff värt att sparas för
framtiden.
Petrus Stengård

Petrus Stengård, den nyssnämnde kyrkoherden i Martebo, var bondson från Grausne i Stenkyrka, där han föddes 1793. .A.r 1815 blev han
student i Uppsala och 1818 prästvigd i Visby, varefter han hade en
rad prästerliga förordnanden, innan han 1840 tillträdde kyrkoherdetjänsten i Martebo. I denna socken stannade han till sin död år 1880.3
0. W. Lemke säger om Stengård, att han var »en stilla, from och
anspråkslös man, på visst sätt ett original, stor samlare af antiqviteter
och petrifikat».4 I den litterära genren, där han framträdde under
pseudonymen Petr Grausenstein, har han gjort sig förtjänt av omdömet »en Ofvandahl ett halvsekel före den vittre konditorns tid»,3
och det hände att han lät sin skaldeådra flöda även i folkminnessammanhang. När Säve förhört sig hos »den egendomlige gamle samlaren»
om hjortens förekomst på Gotland i äldre tider, kom sålunda svaret i
1 Se

ovan s. 88.
UUB R 623: 2, Sagor, nr 44-47. — KGAA, 10, I, s. 138 ff. Säve har för dessa
sagor följande proveniensanteckning: »P. Stengård, Pastor i Martebo, f. 1793 vid
Grausne i Stenkyrka, genom Nils Reinicke, lektor, 1839.» — Det är som tidigare
framgått min uppfattning, att Säve först ett stycke in 40-talet började ägna sig åt
uppteckning av sagor och andra folkminnen. Tidsangivelsen ovan rubbar ingenting.
Förmodligen avser den tidpunkten för Reinickes uppteckning efter Stengård.
a Se vidare 0. W. Lemke, a. a., s. 126, E. Nyberg, a. a., s. 498.
0. W. Lemke, Supplement till Visby stifts herdaminne, s. 20.
6 Gustaf Fritz, Vitter präst i Martebo (Gotlands Allehandas julnummer 1962).
2
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rimmad form och i »den kända Grausensteinska stilen». Vi skola inte
dröja vid dikten i sin helhet, men slutraden är inte utan intresse för
oss: »Min moder sagan talde.»6
Det berörda meddelandet är inte det enda, som låter oss förstå, att
Petrus Stengård i viss utsträckning varit sagesman i egentlig bemärkelse, men på det hela taget måste han karakteriseras som en självständig samlare, som ställt en stor del av sitt material till Säves förfogande. I dennes Gotländska samlingar är han företrädd med ca 250
meddelanden och inte mindre än 210 av dessa utgöras av ordstäv, talesätt o. dyl. Det skall beträffande Stengårds material endast tillfogas,
att det förhållandet möjligen kan ha varit av betydelse, att fadern vid
sidan av sitt jordbruk bedrev gästgiveri. För en pojke med samlarintresse bör det ha varit en förnämlig miljö. Nya källor med nya ordstäv och talesätt stodo ständigt till buds.
C. J. 0. Laurin
I P. A. Säves Gotländska samlingar står C. J. 0. Laurin' som meddelare av fyra visor, av vilka han upptecknat två efter tjänstepigan
Karin Westberg i Rone.8 I långt större utsträckning än vad dessa biUUB R 623: 3, Gotländska Ordstäf, nr 337.
Carl Johan Oscar Laurin, som var läroverkslärare i Visby, var prästson och
född i Burs 1813. På grund av sin utmärkta musikaliska begåvning blev han känd i
vida kretsar. I Uppsala var han dirigent för studentsången och hemma på Gotland
stiftade han Visby Sångförening. — Om Laurins antikvariska intresse vittnar, att
han i Uppsala erövrade doktorsgraden är 1842 med en avhandling om sin hembygd, »De paroeciis Gothlandiae Burgs et Stänga». — C. J. 0. Laurins lärartjänst i
Visby blev inte långvarig. Svag till hälsan reste han för att hämta krafter i ett
sydligare klimat men dog i samband med denna resa av gula febern i Bahia år
1853.
Se vidare A. Kinberg, Slägten Laurin, s. 80, E. Nyberg, a. a., s. 358 samt
N. Lithberg, Stavar den Store (Gotl. Arkiv 1933), s. 64.
8 UUB R 623: 4, Visor nr 22 och 24. — KGAA, Svenska visor 1, s. 361 ff.
Karin Westbergs tredje visa, R 623: 4, Visor nr 23, torde väl också den vara upptecknad av Laurin.
Karin Westberg är identisk med Catharina Elisabet Annadotter, vanligen skriven Cajsa Lisa Annadotter. Hon var född i Tofta den 5 aug. 1808 och var tjugofem
är gammal, då hon inflyttade till Rone och blev tjänstepiga hos handlanden Engström på Ronehamn. I tjänst hos denne var också arbetskarlen Anders Westberg,
född i Hablingbo den 28.10.1802, och med honom gifte sig Cajsa Lisa Annadotter.
Som arbetsfolk bodde de sedan på Halor grund i Rone, och i denna socken blev
Cajsa Lisa kvar till sin död den 5.10.1887.
Cajsa Lisa Annadotter var kommen ur en synnerligen rörlig familj. Tyvärr
7
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drag utvisa, synes Laurin emellertid ha varit Säve behjälplig med såväl
uppteckning som bedömning av vistraditioner. Om detta vittnar ett
brev, som han skrev till Säve den 2 jan. 1849:
Jag får bedja dig ursäkta, det jag reste ifrån de små melodier Lindgren
och Enderberg gifvit mig i handanom. — — — Staffansvisan tycker jag väl
om i sin gamla doriska skala. Märkligt att Allvisan efter Enderberg går i Dur,
då Hartman sjöng den i Moll, i hvilken sistnämnda ton den är gedignare! Jag
kan lugna dig med, att jag fått fatt i en Vissångare Lundgren, hvilken jag
tänker pumpa läns på nyåret.9

Av allt att döma är den nämnde vissångaren Lundgren samma person, som Säve meddelar inte mindre än 21 visor efter, nämligen harmonisten och målaren Ferdinand (Nante) Lundgren.1 Det är ju möjligt, att Laurin blott förmedlat kontakten mellan Säve och Lundgren,
men med hänsyn till det anförda brevet kan man inte utesluta, att
Laurin gjort uppteckningarna och överlämnat dem till Säve.
Gabriel Herlitz

Gabriel Herlitz2 har till Säve överlämnat tretton visor, däribland den
kända folkvisan »Allt under himmelens fäste», samt tio meddelanden
synas kyrkoböckerna tiga med de data, som skulle kunna kasta ljus över familjens
härkomst. År 1806 inflyttade emellertid modern, Anna Eriesdotter, till Tof ta i sällskap med sina åldriga föräldrar, Eric Holmqvist och Margareta öster, samt brodern
Carl Ericsson, vilken under några år var hälftenbrukare vid östergårda. Rätt snart
drog emellertid familjen vidare till Eskelhem, och där avled den 28.2.1811 »af
Åldersskröplighet Gamla Inhysesmannen Eric Holmqvist och begrofs i FattigJorden
å kyrkogården — 90 är gammal». Till samma fattigj ord fördes hans hustru, Margareta öster, sedan hon den 9.12.1824 nära 90 är gammal avlidit »uppå öppna Landsvägen».
Landsvägen synes också ha varit Anna Eriesdotters och hennes »oägta dotter»
Cajsa Lisas hemvist, ty Eskelhems husförhörslängd säger om dem: »om dessa har
man ingen beskening. — Deras ålder känner man icke. De skola vara kringstrykande
på Landet.» — Från femtonårsåldern var emellertid Caj sa Lisa Annadotter tjänstepiga på olika häll, bl. a. i Eskelhem och Västergarn. När hon inflyttade till Bone,
kom hon närmast från Stenkyrka.
De knapphändiga uppgifterna rörande sagesmannens mor och morföräldrar kunna
tyda på att familjen var inkommen till Gotland från fastlandet.
Källor: Rone Al: 5, s. 169; Al: 7, s. 85; Tofta Al: 4, s. 82; C: 1, s. 82;
Eskelhem Al: 4, s. 371, 403 och 463; C: 1, s. 377 och 418.
9 Brev i Gotlands fornsal.
1 Beträffande denne sagesman se s. 273.
2 Gabriel Jacob Herlitz var son till prosten Nils Herlitz i Sanda och född där är
1812. Samtidigt med bröderna Säve kom han är 1830 till Uppsala, där han efter
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av annan art. Han hade ett starkt personligt intresse för såväl visor
som folkmusik och var en ivrig upptecknare på dessa områden. En samling polskor och högtidsstycken från Gotland, som musikförläggaren
J. Bagge lät trycka år 1880, grundar sig enligt August Kinberg huvudsakligen på Herlitz manuskript. Eftersom han ägde en djup musikalisk
begåvning och därtill gärna gladde sin omgivning med sång och fiolspel, var han emellertid också en utomordentlig bärare av de traditioner, som han upptecknat.

Carl Fole Herlitz

Carl Fole Herlitz, prästson och sedermera själv präst,3 har också han
visat intresse för den gotländska folkkulturen. I Säves Gotländska
samlingar står han blott för ett tiotal meddelanden, men av allt att
döma har han varit av större betydelse än så. I varje fall får man det
intrycket av ett brev, som Carl Säve skrev till P. A. Säve den 5 februari
1845: »Helsa — — — Carl Fohle Herlitz, och bed honom icke förtröttas
i gamla sakers uppspårande.»4 Herlitz var då apologist vid läroverket i
Visby, och man kan väl förutsätta, att det var Säves verksamhet, som
väckt hans intresse för det gamla. Förmodligen var det också vid den
här tiden, som han upptecknade tre visor efter Cajsa Lisa Ausarfve
två års studier avlade Hofrätts- och Kameralexamen. I Visby var Herlitz magistratssekreterare och rådman och en tid också auditör vid Gotlands Nationalbeväring. Han
dog i Visby 1889. — Se vidare E. Nyberg, a. a., s. 235, A. Kinberg, Gotländska
släkter, s. 281, 0. W. Lemke, Wisby stifts herdaminne, s. 288 samt B. Wiman,
Präster och Patroner, s. 28 ff., där också ett porträtt av G. Herlitz återfinnes.
3 Carl Fole Theofil Herlitz var född i Visby år 1819. Han var son till prosten
Georg Herlitz i Fole och blev 1852 själv prästvigd. 1859 blev han kyrkoherde i
Sanda och sedermera kontraktsprost. Han dog i Sanda 1878. — Wendela Carolina
Gradelius, dotter till C. F. Herlitz och sedermera gift med prosten G. A. Gradelius i
Othem, har skildrat sitt barndomshem i Sanda prästgård. Hon omnämner P. A.
Säve som en vän i huset, och på tal om en runsten, som påträffats i jorden på
Sanda kyrkogård, ger hon en liten belysande bild av honom: »Vår gamle vän, D:r
Per Säve, fröjdade sig, då han fick se den, tecknade naturligtvis av den och lärde
mig sedan runorna, gav mig ett runalfabet med befallning att jag skulle tillsända
honom brev, skrivna med runskrift, så att han finge se, om jag vore villig att
behålla i minnet, vad han lärt mig.» Se vidare W. Gradelius, Minnen och hågkomster från livet i en gammal Gotländsk prästgård på 1860-70-talet (Julhälsningar till församlingarna i Visby stift 1925), s. 62, E. Nyberg, a. a., s. 236 samt
0. W. Lemke, a. a., s. 289.
4 UUB R 623: 5, s. 415.
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och därmed skaffade Säve en förnämlig sagesman.5 Längre fram gjorde
Carl Fole Herlitz sig känd som befrämjare av de gotländska folklekarna, såsom vi kunna se av E. Nybergs framställning:
Varm vän af de gotländska folklekarna motionerade H. 1873 i sällskapet
D. B. W. om ett anslag till bevarandet och upplifvandet af samma lekar. Motionen bifölls — — — vågkomiU utsågs — — —. Det var första gången täflågar under större omfattning företogs på Gotland.6
Jonas Petter Kellgren
Prästmannen Jonas Petter Kellgren var styrmansson från Visby och
född där år 1813. Efter prästvigningen 1838 hade han förordnanden i
en rad församlingar över hela ön, Levide, Vamlingbo, När, Grötlingbo,
östergarn och Hangvar. År 1853 blev han adjunkt i Othem, och följande år valdes han till kyrkoherde i denna församling. Efter någon tid
drabbades han emellertid av psykisk ohälsa och avled på Conradsberg
utanför Stockholm i dec. 1864.7
J. P. Kellgren har till Säve lämnat inemot 50 meddelanden, därav
16 sägner och 20 meddelanden om tro och sed. Eftersom de flesta av
hans meddelanden äro lokaliserade till de socknar, där han verkade
som präst och då dessutom i några fall en ursprunglig sagesman är
angiven, har man anledning att förmoda, att han i huvudsak fungerat
som upptecknare åt Säve.
Elisabeth Bolin
Genom Elisabeth Bolin ökades Säves samlingar med inte mindre än
ett sjuttiotal sagor, några sägner, en visa och ett ordstäv.
Maria Elisabeth Sofia Bolin hörde till den unga generationen bland
Säves meddelare. Hon var född i Visby den 7 mars 1828 och var dotter
till den framstående köpmannen Nils Bolin och dennes hustru Elisabeth
Gustafva Klingwall. Såväl fadern som modern voro komna ur verkliga
prästsläkter. Farfars far var den originelle kyrkoherden i Roma, Jacob
Bolin, av folkhumorn döpt till »påven i Rom». Tio år gammal miste
Elisabeth Bolin sin far och redan 1849 avled också hennes mor. Två år
senare återfinna vi Elisabeth Bolin som lärarinna vid Fruntimmerssamfundets skola i Visby och det är som sådan hon är noterad i Säves
Se vidare s. 235.
E. Nyberg, a. a., s. 237.
7 0. W. Lemke, a. a., s. 174.
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samlingar.8 1859 lämnade hon denna tjänst och utflyttade till Askersund men återvände efter något år till hemstaden, där hon dog i nervfeber den 2 okt. 1866, således endast 38 år gamma1.9
Att Elisabeth Bolin fungerat som upptecknare står utom varje tvivel.
Visan och omkring femtio av de övriga meddelandena ha av Säve signerats »g. Elisabeth Bolin» och för hälften av dessa senare står det
dessutom angivet, att hon upptecknat dem efter namngivna flickskoleelever, exempelvis »Charlotta Börjesson, g. Elisabeth Bolin». Ett trettiotal meddelanden bära däremot rätt och slätt Elisabeth Bolins signatur, men med tanke på hennes omfattande insamlingsverksamhet kan
man inte utesluta, att också dessa eller en del av dessa blott äro upptecknade av henne.
En synnerligen förbryllande omständighet är det, att Säve med
några få undantag ursprungligen skrivit »g. Johanna Bolin» med sedan överstrukit »Johanna» och i stället skrivit dit »Elisabeth». I fem
fall står dessutom »Johanna Bolin, uti flickskolan» kvar utan överstrykning och ändring. Nu hade Elisabeth Bolin verkligen en syster
med namnet Johanna — Johanna Magdalena Bolin, född 1824 och död
1891 — men hon synes aldrig ha haft något med Fruntimmerssamfundets skola att göra.' Förklaringen till Säves ändring av meddelarnamnet torde väl vara den, att han till en början inte varit närmare bekant med de unga damerna Bolin och därför råkat förväxla deras
namn. Att sedan »Johanna Bolin uti flickskolan» står kvar som meddelare i fem fall, kan bero på ett förbiseende från Säves sida. Det hela
blir emellertid ytterligare komplicerat av det förhållandet, att det
faktiskt fanns en annan Johanna Bolin vid Fruntimmerssamfundets
skola, nämligen skolflickan Johanna Carolina Fredrika Bolin.2 Det sy8 Säve talar hela tiden om »flickskolan». Denna första flickskola, Fruntimmerssamfundets skola, får emellertid ej förväxlas med nuvarande Visby högre flickskola,
grundad år 1876. Fruntimmerssamfundets skola stiftades år 1823 för fattiga flickors
uppfostran, — med undervisning förutom i de vanliga skolämnena också i kvinnlig
slöjd. Då skolan sedermera fick röna drottning Desiderias välvilja, kallades den
»Drottning Desiderias arbetsskola». Se R. Steffen, Skolor och undervisningsväsen
(Boken om Gotland, II), s. 181 f.
9 E. Nyberg, a. a., s. 54 samt följande kyrkoböcker för Visby: Al: 43, s. 343,
Al: 50, s. 28 och 330 samt C: 14.
1 Däremot var systern Carolina Bolin, född 9.1.1831, knuten till skolan åren
1856-57, tydligen också hon som lärarinna.
2 Johanna Carolina Fredrika Bolin var född i Visby den 12.4.1839. Vid fem års
ålder blev hon moderlös, och tydligen var det i samband med faderns sjukdom,
som hon den 3 febr. 1848 blev antagen som helpensionär vid Fruntimmerssamfun-
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nes uteslutet, att Säve vid behandlingen av det Bolinska materialet i
sin helhet skulle ha kunnat förväxla lärarinnan Elisabeth Bolin och
skolflickan Johanna Bolin, men kvar står, att den sistnämnda mycket
väl kan vara sagesman till de fem meddelanden, som Säve oförändrat
låtit kvarstå under Johanna Bolins namn.
Om den ovan framförda förmodan är riktig, att Säve och Elisabeth
Bolin i ett tidigare skede av deras samarbete endast helt flyktigt kände
varandra, skulle däri kunna ligga en antydan om att hon inte i större
utsträckning stått under hans direkta påverkan utan snarare företagit
sitt sagosamlande av eget intresse. I vad mån hon sedan kan sägas ha
varit en regelrätt bärare av de cirka trettio traditioner, för vilka hon
utan något som helst tillägg står angiven som meddelare, är ytterst
svårt att yttra sig om. Att den miljö, ur vilken hon var kommen, mycket väl kan ha varit traditionsbärande på sagans och sägnens område,
ha vi flerfaldiga exempel på i Säves samlingar, och vi kunna således
ingalunda frånkänna Elisabeth Bolin ett eget förråd av sådana traditioner. Då vi å andra sidan känna hennes omfattande insamlingsverksamhet, kunna vi emellertid ej heller utesluta, att också en del av de
nämnda traditionerna blott äro upptecknade av henne. Flickskolan var,
dets skola. Här stannade hon till den 22 maj 1855, och av anteckningarna i skolans
matrikel framgår, att hon var en duktig elev. I samband med hennes utskrivning
från skolan har bl. a. följande anteckning gjorts i matrikeln: »Gode Gud! vare
Hennes hjelp!». — Hennes släktförhållanden framgå av släkttabell 10.

Släkttabell 10
Fader: Bolin, Johannes Persson. Ringningskarl i Visby. Född 19.4.1805 vid
Botvede i Sanda. Till Visby 1821. Står
först skriven som drängen Johannes Persson men antog sedan i likhet med brodern namnet Bolin. Gift 1826. Död i
Visby 26.8.1848.
Farfar: Jacobsson,
Peter, kyrkvärd
och husb. vid Botvede i Sanda. Född
där 19.9.1773. Gift
1798. Gick från
gård och grund och
blev arbetskarl.
Död 25.7.1835.

Farmor: Olofsdotter, Catrina Christina. Född 29.11.
1778 vid Nystuga
i Sanda. Död 4.3.
1832.

Moder: Brun, Christina Catharina.
Född 7.8.1803 i Visby. Tjänstepiga
hos hospitalssysslomannen S.M.Un&.
Gift 1826. Död i Visby 1844.

Morfar: Brun, Johan. Stadsvakt i
Visby. Född 1771.
Död 1829 i Visby.

Mormor: Jonaedotter, Maria. Född
1772. Död 1832 i
Visby.

Källor: Visby Al: 8, s. 198; Al: 14, s. 130, 231; Al: 39, s. 42; AI: 42, s. 21;
Al: 70, s. 42; C: 8, s. 115; HII: 6, nr 234; Sanda Al: 2, s. 105.
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som tidigare framgått, en verklig fyndgruva för sagor, och det är
givetvis möjligt, att en del meddelanden, som ej ha direkta referenser
dit, ändå ha kommit därifrån.
De personer, vi här ha dröjt vid, tillhöra två grupper av meddelare,
vilka ha det gemensamt att de ur traditionsbäringens synpunkt utgöra
mer eller mindre osäkra faktorer, nämligen seminaristerna och sagesmännen ur de högre samhällsklasserna. Hur mycket av deras traditionsgods, som är att betrakta som deras eget, respektive blott upptecknat för att vidarebefordras till Säve, låter sig tyvärr ej alltid avgöras. Att åtskilligt flera personer ur dessa båda grupper än de här
behandlade gått Säves ärenden, måste vi räkna med, och en känsla av
osäkerhet inför materialet är i många fall dessvärre ofrånkomlig. Likväl torde denna osäkerhet i avsevärd grad kunna skingras genom några
allmänna antaganden, som vi i all korthet här till sist skola göra beträffande dessa meddelargrupper i sin helhet.
Först och främst skall det då framhållas, att vi i åtskilliga fall
kunna känna oss på fast mark, i och med att en sagesmans traditionsbäring är direkt dokumenterad genom något uttalande av Säve eller
på annat sätt. Vi kunna exempelvis ej gärna göra annat än att ta Säve
på orden, när han i inledningen till sina Gotländska samlingar (R 623:
1, s. 1 ff.) anför ett antal äldre släktingar som levande traditionsbärare, Margareta Helena Lallk Engel Lisa Kahl m. fl. Man torde
f. ö. kunna räkna med traditionsbäring i egentlig bemärkelse överallt,
där meddelarna äro betydligt äldre än Säve. Medhjälpare fann han i
första hand bland sina elever och bland jämnåriga vänner och kolleger.
Det är mindre troligt, att exempelvis köpmannen och rådmannen Nils
Klingwall i Visby (född 1781 och död 1860) eller dennes broder, prosten J. G. Klingwall i Roma (född 1786 och död 1866) direkt eller indirekt skulle låtit engagera sig som upptecknare åt Säve.
Man torde vidare i allmänhet kunna räkna med att de personer, som
endast lämnat ett mindre antal meddelanden, hämtat dessa ur eget
förråd och följaktligen få anses som bärare av de lämnade traditionerna. De 22 seminarister, som lämnat blott 1-5 meddelanden, torde i
varje fall knappast ha gått utanför den naturliga traditionskrets, som
deras eget hem utgjorde, och i stort sett torde förhållandet vara likadant med de ca 180 meddelare av högre samhällsklass, vilkas bidrag
stanna inom den ramen.
1 tveksamma fall kan det slutligen vara värt att ge akt på repertoa-
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rens sammansättning. Om en meddelares folkminnesmaterial är inskränkt så tillvida, att det omfattar blott en eller ett par traditionsarter — sagor, visor etc. — kan det tyda på traditionsbäring, såvida
ej andra omständigheter peka åt motsatt håll. Att traditionsbärare specialisera sig på en särskild sorts folkminnen är förvisso inte ovanligt;
däremot är det — med undantag för vissa kvalificerade samlare på
visans och folkmusikens område — ytterst sällan en upptecknare begränsar sin -uppgift på ett sådant sätt. När därför exempelvis seminaristen-folkskolläraren Johan Petter Nordin till Säve lämnat tre visor,
en sånglek och ett rimmat bröllopstal och därutöver endast en uppgift
om att »2ne nya Trojaborgar äro till skolbarnens nöje» av honom lagda
i närheten av Hejnums skola, synes man inte ha någon orsak att beröva
honom ställningen som traditionsbärare.3
Med det ovan sagda ha vi nalkats den stora grupp av meddelare, om
vilkas traditionsbäring ingen större osäkerhet behöver råda. Då vi nu
i det följande, så gott det tillgängliga materialet tillåter, skola skildra
ett antal av dessa sagesmän, ter det sig av flera orsaker lämpligt att
börja med P. A. Säves sagesmän på Fårö. För att i möjligaste mån
också i fortsättningen behandla sagesmännen bygdevis, skola vi därefter gå fram över den gotländska landsbygden från norr till söder
samt slutligen dröja vid en rad representanter för stadsbefolkningen.
3 Johan Petter Nordin var född den 16.9.1826 i Bäl. Vid Folkskoleseminariet i
Visby blev han inskriven den 3.2.1844 och sin utgångsexamen erhöll han den
5.6.1846. Han blev därefter folkskollärare först i Hejnum och sedan i Väskinde.
Vid sidan av denna tjänst uppehöll han organisttjänsten i Bro. 1902 flyttade han
till Nyköping. — Hans härstamning framgår av släkttabell 11.

Släkttabell 11
Fader: Nordin, Petter, sjöman, sederme- Moder: Davidsdotter, Christina,
ra styrman, Stenstu i Bäl. Född 14.4.
Barnmorska. Född 23.3.1797 i Bäl.
1800 i Hejdeby. Död 28.11.1869.
Död 1.12.1873 därstädes.
Farfar: Nordin,
Anders. Skolmästare i Hejdeby.
Född 1761 i Norrlanda.

Farmor: Jacobsdotter, Catharina.

Morfar: Courage,
David. Båtsman i
Bäl. Född 13.1.
1766. Död 1816.

Mormor: Courage,
Stina. Född 1761.

Källor: Bäl Al: 3, Hejnum Al: 4, s. 170, Hejdeby Al: 1, s. 131. Seminariematrikeln nr 38.
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P. A. Säves sagesmän på Fårö
Fårö kom att stå Säves hjärta nära. Där fann han skatter för sina
språkstudier, därifrån strömmade material in till hans traditionssamling och där fann han människor av delvis annat kynne än på gotländska fastlandet, människor med särpräglade livsvillkor och levnadsförhållanden. Med sitt naturligt avgränsade läge var Fårö ännu på
på Säves tid en bygd, som i hög grad var sluten inom sig själv. Visst
förekom det giftermålsförbindelser tvärs över sundet, meii många voro
de inte. Sida upp och sida ner vittna öns äldre kyrkoböcker om att
man ej gärna hämtade sig hustru eller make utsocknes ifrån. Säve, som
givetvis noterat detta förhållande, har efter samtal med några av sina
fåröska meddelare (bl. a. Jens Båta) givit följande kommentar därtill:
Också stå de Fåröbönder sig slätt ut som gifta sig med 'storlands-päikur'
(flickor från fasta Gotland), helst de som äro från 'Upplandet' (de inre socknarna), om de äro så rika och trefliga annars; ty de förstå ej och stå ej ut
med det 'martull' (stränga arbete, bråk), som fordras för att kunna lefva på
den magra Fårön.4
Det må vara hur som helst med den generella tillförlitligheten i detta
uttalande. Säkert är, att levnadsförhållandena på Fårö även efter den
tidens mått krävde oerhörda ansträngningar av såväl männen som
kvinnorna. Med någon förenkling skulle man kunna säga, att männen
levde för stranden och havet, kvinnorna däremot för stranden och
åkerjorden. Alla karlar därute voro väl inte som gamle Lansa-Hans,5
vilken »äili gikk mä' råir u inti årkade arbuda mä' släkona»,6 men ofta
nog synas jakten och fisket ha uppslukat männens intresse i en sådan
omfattning, att arbetet hemmavid till största delen föll på kvinnornas
lott:
Men i allmänhet fingo dock Fåröboarnes dugtiga och manhaftiga Qvinnor
måst bestyra med åkerbruket och sysslorna vid hemmet: dessa sådde säden,
plöjde, foro i stumblaskog, slogo hö, tröskade ensamma på logen, höggo kastved i skogen och lågo med manfolket på vrak eller dref, ännu långt fram på
senhösten, hjelpte till att släpa 'kuten' iland; men deras hårdaste arbete var
dock alltid att på vinterdag under storm, köld och högt vatten med högt uppbundna kläder och nakna ben stå och bärga släke i land på stranden.7
UUB R 623: 3, nr 109.
Hans Larsson Lansa, född 20.4.1736, död 14.11.1820.
6 UUB R 623: 4, nr 54 (ständigt gick med gevär och inte orkade, iddes arbeta
med tångtäkten).
1 UUB R 623: 1, nr 1001.
4

5
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Man betvivlar efter detta inte sanningen i vad Jens Jacobsson Båta
anförtrodde Säve:
alldrig hade jag kunnat härda genom och kunnat bärga mig med så mycket
skuld från början, arbete, husbyggnad, små barn, m. m. derest jag ej haft en
så dugtig 'källing' till hustru som mor jär 18
Till kvinnornas hårda slit fogades sedan också en börda av annat
slag: oron för männen under deras farofyllda arbete miltals ute till
havs — deras dagliga kamp mot säl, storm och kyla i båtar, på slippriga havshällar och förrädiska vårvinterisar.9 För männen hade allt
detta inte bara det tunga arbetets allvar över sig utan också äventyrets
berusning. För de hemmavarande, kvinnorna, barnen och åldringarna,
var det allvar allt igenom:
När nu jägarna varit ute flera dygn på denna vådliga jagt på det hemska
djupet, är det alltid den största oro och ängslan i deras hem bland hustrur och
barn: man går och väntar och ropar långs stranden, håller utkik på bergsuddar, i kyrktornet och i tallen på 'Årgänne-Han' och spanar oftast med
hopplösa blickar på hafvet, att vid horisonten upptäcka några svarta prickar,
— vandrande Jägare, söner och makar.'
Det är begripligt, att människorna i en bygd med så kärva levnadsförhållanden utåt kom att verka som en sammansvetsad enhet. Inom
bygden däremot framträdde givetvis här som annorstädes de individuella olikheterna. Några egentliga herremän vid sidan av prästen funnos praktiskt taget inte, men öns magerhet och befolkningens armod
får inte överdrivas. Här som på andra håll funnos mer eller mindre
välbärgade bönder vid sidan av fattiga småbönder och arbetskarlar,
och en äldre tids kastväsen var ingalunda okänt. »Ora Maja staig från
en kungelig krona till tiggarstafven !», lär den stolta Broa-mor ha sagt,
när hennes dotter Maja gifte sig med en inhyseskar1.2 Fåröborna voro
också vakna för varandras egenheter och togo väl vara på de poänger,
som dessa kunde erbjuda. Även om sådana traditioner sällan nådde
utanför socknen, har Sävematerialet ett och annat i den vägen att
meddela.
Homogeniteten inom befolkningen får följaktligen inte överbetonas,
och det behöver knappast sägas, att det också gäller traditionsbäringen.
UUB R 623: 3, nr 109.
I samband med de enskilda sagesmännen skall en och annan konkret bild från
detta äventyrliga liv återges. Se f. ö. P. A. Säve, Jaktens sagor och djurlivet på
Gotland samt Säljakten på Gotland. Utg. av Herbert Gustavson, s. 139 ff.
1 UUB R 623: 1, nr 1002.
2 UUB R 623: 1, nr 455 i marg.
8
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Visserligen ger Säves rika Fårömaterial otvetydiga vittnesbörd om att
öns befolkning ännu vid mitten av 1800-talet i utomordentlig grad var
bunden i nedärvd tradition, men samtidigt står det klart, att vi här i
stort sett möta samma mönster för traditionsbäringen som i de flesta
andra bygder.3 Allt som allt ha trettiotre fåröbor lämnat folkminnesmeddelanden till Säve, men av dessa ha arton kommit med blott ett till
tre meddelanden. Undantar man vidare ett par sagesmän, som endast
lämnat ett antal meddelanden av mindre omfattning samt tre meddelare, vilka kunna antas ha bedrivit en viss uppteekningsverksamhet,
är det således endast ett tiotal traditionsbärare, som hade en omfångsrik folkminnesrepertoar.
Ett särskilt anmärkningsvärt förhållande är det, att kvinnorna i det
närmaste äro orepresenterade inom den fåröska meddelargruppen. Visserligen stå fyra stycken noterade som sagesmän, men deras meddelanden äro få och dessutom av relativt obetydlig karaktär.4 Då de kvinnliga sagesmännen ingalunda spela en undanskymd roll i Säves samlade
material, är det svårt att tro, att han just på Fårö skulle ha underlåtit
att förhöra sig om kvinnornas förråd av folktraditioner. Följaktligen
synes Säves material på den här punkten avspegla ett markant förhållande beträffande traditionsbäringen på ön. Trots kvinnornas framträdande plats i arbetslivet spelade tydligen männens sysselsättning en
allt dominerande roll, och att detta skulle få konsekvenser också i berättarlaget är rätt begripligt. En och annan kvinna, som delade männens slit ute på havet, var visserligen något att berätta om,3 men i
övrigt tilldrogo sig kvinnorna föga uppmärksamhet. Deras arbete var
Se vidare s. 278 ff.
Brita Maja Kristoffersdotter (Brita Maja Nårs), Anna Maja Kristoffersdotter, Kajsa Michaelsdotter och Anna Michaelsdotter (Nöistu Anna). Nästan genomgående rör det sig om notisartade meddelanden från det materiella kulturområdet.
Så exempelvis Båta-Bol: »Båta-Bol, Jens Jacobsson Båtas syster, var född vid
Båta på Fårö. Denna raska flicka, som var ovanligt lång och stor, var hvithylld
och hade ljusgult här, röda kinder, bugtig näsa, stora blåa och glada ögon, nacke
bred som på en qviga samt breda, starka skuldror. Hon var grof och stark som en
karl, vägde snart 12 lispund och hade något af kämpajungfru uti sig, men var
alltid vid gladt och lekfullt lynne samt jemväl kärleksfull. — — — hon hade i
öfrigt sin egen s. k. hushållning, egde egen båt, anglar och ett strömmingsgarn,
hvarmed hon dag och natt gick 3/4 mils väg tvärt öfver Fårö och fiskade vid
Helgomannen. Därifrån seglade hon en gång ensam i båten till Visby och hem
igen. Men som hon alltid kom i äfventyr, råkade hon snart i gräl med några
böisårkar (stadspojkar) ; och då dessa kommo henne för nära, fick hon tag i en af
dem, häf de honom på hufvud i hamnen och höll på att dränka honom, om folk ej
händelsevis ilat till hjelp.» 'f..TUB R 623: 4, nr 72.
3

4
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ofta nog väl så hårt och krävande som männens, men det var trots allt
enahanda och ointressant. Dramatik erbjöd däremot männens liv dagligen och stundligen. Det var männens bedrifter som voro värda att
tala om, och det var de hemvändande männen som stodo för berättandet. Kvinnorna hade fått vänja sig att inta den lyssnandes roll. Man
kan förstå, om detta återverkade på traditionsbäringen över huvudtaget
och om det blev männen, som fingo stå också för berättandet av sagor,
sägner, folktro osv. Man kan också förmoda, att kvinnornas dagliga
ängslan för männens öde gjorde dem tystlåtna eller i varje fall fråntog dem lusten att berätta underhållande och roande historier.
I ett senare skede av Säves insamlingsverksamhet hade inställningen
till folktraditionerna undergått en markant förändring på Fårö. Vid
mitten av 1850-talet nåddes nämligen Fårö av den religiösa väckelsen
genom prästmannen C. J. Norrby,8 och enligt vad Säve meddelar efter
samtal med en av sina sagesmän hade denna väckelse fått svårartade
konsekvenser för traditionslivet på ön:
Nu (1867) äro genom läseriet (som der på Fårö först infördes af prestadjunkten, nuvarande lektorn Carl Julius Norrby) nästan alla lekar, dans,
kortspel och andra verldsliga nöjen fullkomligt aflagda och det nära på i hvart
enda hus. Ehuru läseriet onekligen verkat godt i vissa fall, såsom mot svärjande
och superi, har skenheligheten kommit i stället, och andra synder, stundom
med största fräckhet, bedrifvas alldeles som — förut. — — — Att sjunga
visor är nu också synd.7
Det bör anmärkas, att Säve också vid andra tillfällen visat en påfallande avoghet mot väckelsen, men det oaktat är det anförda citatet
ett gott belägg för en process, som ingalunda var begränsad till Fårö.
Lars Olsson, Kalbjärga
Den utan jämförelse främste bland Säves samtliga sagesmän är fåröbon Lars Olsson, Kalbjerga. Med sina ca 700 meddelanden, av vilka
drygt 500 äro av mer eller mindre omfattande art, överträffar han med
det dubbla den av Säves sagesmän, som kommer närmast efter.
Vi låta med en gång Säve ge en närbild av denne förnämlige sagesman och traditionsbärare. Det är i ett brev till brodern Carl Säve, daterat »Wisby den 19de Januari 1854»,8 som denne märklige fåröbo
träder oss till mötes:
° 0. W. Lemke, Visby stifts herdaminne, s. 444. Det framgår där, att C. J.
Norrby var präst pä Fårö åren 1855-1860. Han var dessutom lärare vid Gazeliska
skolan därstädes.
7 UUB R 623: 4, nr 71.
8 UUB G 267.
11- 644101 R. B jersby
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Käraste Broder Carl! Då du sednast sade dig ha så mycket nöje af min
uppsända Fårö-ord-samling, hvad säger du nu om jag redan sedan dess hopsläpat en ny dylik? Efter förr omnämnda och äfven för dig föreslagna plan
hade jag nemligen från Fårö inkallat en Bonde-Gubbe till samspråk och
tobaksrökning hos mig under ferierna; och 'Menlösa Barns dag' kom verkligen
min hederlige Lars Olsson Kallbjärga (född i Aike på Fårö) invandrande i
urvädret till Wisby! Sedan han fått 'till hästar' och orienterat sig med pipnubben i mitt sof-hörn, började vi språka, och detta välsignade språkande
räckte continuverligt, sad' Gubben Andersin, från morgon till qväll i 10 dagar,
så att jag vid slutet, då jag var nära upptröttnad, hade mina 84 sidor antecknade! deribland en förunderlig mängd alldeles nya ord och goda saker i
många afseenden, dyrbara beriktiganden, m. m., utom en svåra mängd intima
uppgifter om land och folk, skrock, sägner, m. m.; ty Lars är mycket stark i
tron, dvs. vantron. Denne Lars är Bror till den 0. Olsson Nårs jag förr omnämnt, född vid Nårs i Aika (dvs. uti allra bästa språktrakten) år 1799, sålunda ej för ung att vara okunnig med borttrubbadt öra, utan med lifligt
minne af sin farfar, som var 77 år gammal, farmodren 82 år, fadren 80, osv.,
alla födda vid Nårs, — ej heller sjelf för gammal att vara döf och slö; utan
begåfvad med godt förstånd, säker (så vidt man kan begära) och bestämd i
språket, treflig, tillgänglig och så förtroendefull som jag nu ändtligen fått
mina Fåröboar och, märkligt nog efter 10 dagars samtal, stillasittande och
'god-dagar' ej synnerligen trött eller sliten. Du vet hur jag umgås med en
beskedlig Bonde: med ett ord, min Eskimå (med verkliga tycket af en sådan)
mådde som en krona, med tobak, godt under tand och hederlig betalning; så
att han vid återtåget med bland annat 6 karduser 'Purrar'! till vängåfva, naturligtvis förklarade sig alldrig förr mått så godt, med det vigtiga tillägg, att
han när som hellst skulle på min kallelse komma till Wisby, ty karlen är
fattig, hvilket ock är en märklig omständighet.
Om man något kan förvåna sig över att Säve inte någonstädes i sina
Gotländska samlingar givit en mera ingående skildring av sin förnämste sagesman, är man desto tacksammare att det citerade brevet
finns i behåll. Det är visserligen inte ett särdeles detaljrikt och inträngande porträtt, som Säve här tecknat av Lars Olsson, men det låter
oss ändå rätt väl förstå, att vi här möta en personlighet, inte så litet
originell men intelligent och vaken och utomordentligt kunnig i sin
bygds kulturtraditioner.
Av allt att döma hade Säve vid sina besök på Fårö ej råkat Lars
Olsson mer än just så mycket, att han hunnit komma underfund med
att han här hade en verklig guldgruva att ösa ur.9 Detta förhållande
Att Lars Olsson ej förrän 1853-54 framträtt bland Säves sagesmän, framgår
av meddelandenas plats i Säves Gotländska samlingar. Med få undantag inflyta
meddelandena först från och med tredje bandet, R 623: 3. Det är också tydligt,
att Säve inte skulle ha väntat till jan. 1854 med att brevledes presentera denne
märklige sagesman för Carl Säve, om han lärt känna honom långt tidigare.
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Släkttabell 12
Fader: Larsson, Olof, husbonde vid Nors. Född den 1.4.1763 därstädes. Gift 1785
med Elisabeth Hansesdotter, Landsnäsa; Omgift 1793 med Maria Christina Lautin.
Död den 12.1.1844 vid Nors.
Farfar: Rasmusson, Lars, husb. vid
Nors, kyrkvärd. Född 27.4.1735 vid
Butleks, Fårö. Ingift till Nors 1760.
Död därstädes 12.11.1810.
Farfars far: Larsson, Rasmus, husb.
vid Butleks. Född
28.10.1701 vid
Butleks. Död därstädes 17.8.1764.

Farmor: Olofsdotter, Anna. Född
5.8.1738 vid Nors. Död därstädes
20.12.1819.

Farfars mor: Pers- Farmors far: Jadotter, Helvig.
cobsson, Olof, husb.
Född 13.9.1706 vid vid Nors. Född
Lassor, Fårö. Död 30.5.1705 vid Nors.
1757.
Död därstädes
1757.

Farmors mor:

Hansdotter, Helena. Född 10.7.1713
vid St. Gåsamora
på Fårö. Död 1759.

Moder: Lautin, Maria Christina. Född den 18.10.1769 på Fårö. Död vid Nors
8.8.1832.
Morfar: Lautin, Hans, sjöman, skeppare. Mormor: Andersdotter, Brita. Född
Boende vid Lutterhorn. Född 24.7.1743 1747 i Småland. Inflyttad till Fårö
vid Lauters på Fårö. Gift 1769. Död i
1765. Död 9.4.1828 på Alnäsa ägor.
Stockholm 1788.
Morfars far: Christensson, Anders, husb. vid
Lauters. Född 18.7.1721
därstädes.

Mo-/ars mor: Hansdotter, Barbara. Född
6.11.1718. Död 1770.

Mormors far och mor: »1765
ankom Småländingen Anders Ericsson med sin hustru Maria Andersdotter samt
med tvenne döttrar Maria,
Brita och söner — — —».
Fårö C: 1 s. 121.

kan verka något förvånande, i all synnerhet som brodern Olof Olsson,
Nårs, tidigare blivit tagen i anspråk som sagesman, men det är en erfarenhet, som follminnesupptecknaren ofta gör, att vägen till den förnämsta traditionsbäraren i bygden kan vara både lång och krokig. Att
Säve inte förrän ett stycke in på 1850-talet fick en verkligt givande
kontakt med Lars Olsson, kan givetvis bero på rena tillfälligheter, men
möjligen hänger det samman med särskilda personliga omständigheter,
som vi strax skola återkomma till.
Innan vi närmare behandla Lars Olssons personliga förhållanden,
skola vi emellertid dröja något vid hans släkt (se släkttabell 12).1
1 Källor: Fårö Al: 1, s. 43, 66, 71, 145, 153; Al: 2, s. 155; Al: 3, s. 167, 183,
347; C: 1, s. 62, 78, 88, 121, 175; C: 2, s. 71, 130, 156, 160, 176, 184, 289, 297,
305, 311; C: 4. — Norra häradets bouppteckningar 1805. 2 nr 17, 1830. 1 nr 31,
1833. 2 nr 60 och 1839. 1 nr 11. — InmönstringsBok öfver Wisby Stads Sjömanskap 1761-1777, s. 288-89.
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Som synes var Lars Olsson på farssidan fast rotad på Fårö, medan
släktbilden på moderns sida är mera splittrad. Redan detta att morfadern Hans Lautin var sjöman, kan ha varit av betydelse för Lars
Olssons traditionsrepertoar, men särskilt noterar man, att mormodern
och hennes föräldrar voro komna från Småland. Eftersom mormodern
levde på Fårö ända till 1828 och modern till 1832, funnos här alla
möjligheter för traditionsöverföring, men självfallet kan endast ett ingående studium av Lars Olssons traditionsmaterial ge svar på frågan,
huruvida vi här stå inför en intressant traditionskanal. Att morssidan
finns med i bilden framgår emellertid av följande sägen, berättad av
Lars Olsson och knuten till hans mormors mor:
När en gång gamla 'mummors-mor' Maja vid Lauters gick att be om sina
bitar ( = tigga), då fick hon se i luften en eldstång komma farande (en 6,7
alnar lång, till se) med en eldhane på främsta ändan och en kula i den yttersta.
Som hon då förstod, att det var draken, som flyttade sitt gods, bad hon: 'fäll
den ringaste ting till mig!' då en silfver tallrick föll ned till henne.2
Emellertid vill det synas som om de anhöriga på farslinjen betytt
mest för Lars Olsson ur traditionssynpunkt. I Säves ovan citerade
brev talas det uttryckligen om hans hågkomster av fadern, farfadern
och farmodern, och i Guta-Ord V lämnar Säve vissa data om dessa
personer och nämner dessutom farmors syster, »Babba Muster».3 Visserligen få vi utgå från att Säve var mer eller mindre medvetet angelägen att finna så mycket genuint gotländskt som möjligt hos sina sagesmän, och det gäller i all synnerhet Fårö, som han betraktade som
en förunderlig relikt från en svunnen tid, men samtidigt var Säve
en ärlig forskare. Han skulle säkerligen ej ha uraktlåtit att notera, om
Lars Olsson särskilt hade framhållit mor och mormor som läromästare
på traditionsområdet.
Det är också att märka, att Lars Olsson haft åtskilligt att berätta
om sin far. Denne skall således ha varit en »godmildur, förståndig,
skrifkunnig och arbetssam karl»,4 som innan han blev husbonde hemma
vid Nors, under sitt första kortvariga äktenskap arbetade upp gården
åt sin jaktälskande svärfar, den förut nämnde Lansa-Hans. Sin unga
hustru hade han visat en för den tiden osedvanlig hänsyn: »Men som
UUB R 623: 4, nr 112.
UUB R 625: 3, s. 1. — Som fallet ofta är, lämnar Säve här något felaktiga
uppgifter om ålder, dödsår etc. Särskilt anmärkningsvärd är hans uppgift, att farfadern skulle ha hetat Lars Persson. Denna uppgift återfinnes visserligen i Fårö
dödbok men måste trots detta vara felaktig. Jfr Bouppt. Norra häradet 1805: 2,
nr 17.
UUB R 623: 4, nr 54.
2

3
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Lisa ännu var så ung, var han så förståndig att han skonade henne,
så att hon ej fick barn förrän fem år derefter, [alltså efter giftermålet]
då hon dog i barnsäng.»5 --- Det anmärkningsvärda i hans skrivkunnighet understrykes i ett annat meddelande av Lars Olsson: »Olof Larsson, Nårs, och hans bror Johannes Larsson, Mölner, kunde begge
skrifva, hvilket de lärt af skolmästaren i Rute, dit de gingo mellanåt
och hvarest de stundom stadnade 14 dagar.»6 Den som kunde skriva
kunde också läsa. Hade man därtill varit tvungen att vandra ett par
tre mil för att tillägna sig dessa ovanliga färdigheter, vittnar detta
förvisso om vakenhet och lust att vidga sitt vetande. Att Lars Olsson
sedan också mindes sin far som en vanlig oförskräckt strandbo, vilken
exempelvis efter en skeppsbärgning hade »näfvarne af köld och is så
röda och uppsvullna, att man ej kunde se knogarna»,7 förtar ej intrycket, att fadern varit en man, som något höjde sig över sin omgivning.5 Det synes under sådana omständigheter ej vara orealistiskt
UUB R 623: 4, nr 54.
UUB R 623: 3, nr 96.
7 UUB R 623: 3, nr 476.
8 Ehuru följande vittnesbörd om Lars Olssons far verkar föga trovärdigt, må
det ändå anföras, eftersom det är intressant ur traditionsbäringens synpunkt:
»Olof Larsson Nårs på Fårö (far till L. 0. Kallbjerga och Olof Olsson Nårs)
plägade då han var gammal och alldeles flintskallig gå ut bakom ladugårdshusen i
ängen, kläda sig splitt naken och tjära sig hel och hällen, jemväl hufvudet, som
var kalt, och ansigtet, hvarpå han rullade sig i gräset och basade sig i solen: det
gjorde godt i den gamla kroppen! (Han tjärade sig för ohyra samt gick med
tjärad skjorta är ut och år in.)» UUB R 623: 1, nr 1001.
Detta är meddelat av »Joh. Vess, fyrvaktare på Vestergarnsholm och som förut
tjent vid Nårs». Denne sagesman, Johan Petter Magnus Vess, som till Säve inalles
lämnat tio meddelanden, var född i Källunge den 29.4.1826. Till Fårö kom han
1829 tillsammans med föräldrarna. Fadern Jan Wäss, som var värmlänning, blev
båtsman på Fårö och Johan Vess själv står så småningom antecknad som dräng,
arbetskarl och slutligen fyrvaktare på Holmudd. En rad omständigheter synas ha
lett till att familjen ej hade det bästa rykte på Fårö, och 1862 utflyttade Johan
Vess till Västergarn, där han blev fyrvaktare på Västergarnsholm. Källor: Fårö
AI: 3, 5, 7, 8; C: 2 och C: 4; Källunge Al: 3 och C: 3; Fole AI: 4; Stenkyrka
Al: 3 och 4 samt C: 2; Västergarn Al: 4 samt HIT: 1; Visby HII: 7 nr 358;
Norra häradsrättens protokoll maj 1865; Båtsmansrulla 1824-47.
För att återgå till historien om Olof Larsson, Nårs, är det rätt talande, att
Säve ej fått den av Lars Olsson eller överhuvudtaget av någon infödd sagesman
på Fårö. Hade den till alla delar varit sann, skulle den förmodligen hört till de
pikanterier, som man tyckte om att berätta om varandra men: som man knappast
skulle låta gå utsocknes. Nu är berättelsen rätt otrolig, och man kan f. ö. förstå,
om Johan Vess, som aldrig blivit riktigt accepterad på Fårö, fallit för frestelsen
att göra en god historia av något relativt alldagligt. Det var som bekant ej ovanligt, att man förr i tiden smorde in fotsulorna med tjära.
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att tänka sig, att han också haft ett vaket intresse för de muntliga
folktraditionerna och att sonen Lars Olsson således haft en god läromästare inom barndomshemmets väggar. Av betydelse kan det också
ha varit, att farfadern levde till 1810 och farmodern ända till 1819.
Vad som här sagts om faderns andliga utrustning kan givetvis i tilllämpliga delar vara gällande också för dem.
Förutsättningar finnas alltså för att Lars 'Olsson kan ha fått en stor
del av sitt traditionsgods på mycket nära håll, men givetvis ha också
andra personer än hans anhöriga varit av betydelse för hans utveckling till en sällsynt förnämlig traditionsbärare. Tyvärr ger oss det tillgängliga materialet ingen möjlighet att spåra alla de inflytanden, som
här kunna ha varit för handen, och vad gäller Lars Olssons släktingar
måste vi som synes låta oss nöja med vissa antaganden. Ett faktum,
som är särskilt värt att poängtera, är det emellertid, att Lars Olsson
på det hela taget har tillägnat sig sina traditioner inom hemsocknens
gränser. Så långt de tillgängliga källorna visa, var han nämligen livet
igenom bunden till sin hembygd.
Lars Olsson var alltså bondson och född vid Nors på Fårö år 1799,
närmare bestämt den 22 november. Av kyrkoböckerna framgår ingenting annat än att han till vuxen ålder levde som husbondeson hemma
vid Nors. Som andra fåröbor måste han emellertid ingå i den år 1811
inrättade Nationalbeväringen. Sexton år gammal ställde han sig i ledet
på exercisplatsen vid Fårö prästgård, erhöll därvid exercisnamnet
Ståhl och fann sig av allt att döma rätt väl tillrätta med militärlivet.
I varje fall avancerade han till korpral, och det är som arbetskarlen
och korpralen Lars Ståhl man sedan under en lång tid återfinner
honom i kyrkoböckerna.
Trettio år gammal gifte sig Lars Olsson år 1829 med husbondedottern Stina Lisa Johansdotter från Kalbjerga.9 Det var emellertid inte
fråga om ingifte, utan med hustru och barn fick han nu bo på Kalbjerga grund. Han synes således redan nu ha levt under små förhållanden. Två dödsfall i släkten under de närmaste åren ledde till arvskiften, men någon nämnvärd ändring i familjen Lars Olssons ekonomi
åstadkoms inte därigenom. När svärmodern, Bodilla Michaelsdotter,
dog, erhöll Lars Olsson sålunda av sin svåger »i stället för Contant
lösen — — — 2 Tunneland Jord af utmark, tjenlig till odling, som
närmast är belägen hans Boplats att i hans och hustruns lifstid inneStina Lisa Johansdotter var född vid Kalbjerga den 24.5.1794 och dotter till
husbonden Johan Erasmusson.
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hafva och besitta såsom lösen för både fastighets- och Lösörearf».1 När
sedan modern avled år 1832, hölls arvskifte för såväl mors- som farsarv, men också från det hållet blev utdelningen obetydlig. Trots att
bouppteckningen utvisar en egendom av 1074.38 Beo Rd (1/3 mantal
av Nors skattehemman: 800: — samt lösöre: 274: 38 med en gäld av
286.32), blev arvet hemifrån »att yngste hemmagifte sonen Olof Olofsson skulle till ägo och besittning erhålla fastigheten 1/3 Mantal skattehemmanet Nors, Fårö, emot redan erlagd contant utlösen 66 Rd 32 sk
Bco till Brodern Lars, samt förbindelse att dels till Brodern så länge
han lefver, årligen utgöra en häck godt hö, en half tunna råg och en
häck halm, dels och kärligen bemöta samt vårda och tillse gamle fadern
på hans annalkande ålderdom — — —».2 Lösöret delades sedan mellan bröderna, så att var och en av dem fick sådant till ett värde av
137.19 Rd Beo.
Är 1837 tillköpte Lars Olsson jord av sin svåger, så att han nu blev
ägare av 1/16 mantal Kalbjerga. Han var nu också ägare till en sju år
gammal häst och en kviga, men allt synes vara köpt på skuld, och
Lars Olsson var och förblev fattig. Efter en lång tids sjukdom avled
hustrun 1838, och ensam fick han nu under ett par års tid dra försorg om de hemmavarande barnen, två pojkar på respektive nio och två
år.3 I november 1840 gifte sig emellertid Lars Olsson för andra gången,
nu med Catharina Michaelsdotter från Ringvida på Fårö.4 Med sig
till Kalbjerga hade hon en femårig son, född utom äktenskapet, och
tillsammans fick hon och Lars Olsson ytterligare tre barn. Även om
flera av barnen fort nog fingo ge sig från hemmet för att själva
tjäna sitt uppehälle, var det ändå under en lång följd av år en stor
familj, som Lars Olsson hade att försörja, och det är begripligt, att
hans ekonomiska bekymmer blott tilltogo. Är 1847 sålde han hälften
av sin jord till sockenskomakaren Evert Broberg, 1850 skedde åter en
tudelning, så att Lars Olsson nu stod skriven för blott 1/54 mantal, och
i maj 1859 sålde han slutligen för 260 Riksadler Riksmynt den återstående delen, åbyggnaderna dock undantagna.5 Tyvärr finns det inget
1 Norra

häradets bouppteckningar 1830. 1 nr 31.
Norra häradets bouppteckningar 1833. 2 nr 60.
3 Sönerna Johannes och Olof Matthias. Hustruns dotter Maria Christina Larsdotter, som var sexton år, var tjänstepiga på annat häll.
4 Catharina Michaelsdotter var född den 22.4.1805 och dotter till husbonden vid
Ringvida Michael Jacobsson och hans hustru Anna Christophersdotter, båda födda
på Fårö.
5 Lagfartsprotokoll för Norra häradet 1859 (24 maj).
2
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bouppteckningsprotokoll efter Lars Olsson, men vi torde kunna räkna
med att det inte blev någon ändring till det bättre under de sista femton åren av hans liv.° Han avled den 15 oktober 1874.
Även om de ekonomiska förhållandena på Fårö kunde vara nog så
knappa, vill man ändå instämma med Säve i att Lars Olssons fattigdom var »en märklig omständighet».7 Att han som äldste son i det
förhållandevis välbärgade bondhemmet vid Nors inte fick efterträda
fadern som husbonde, må så vara. Äldste sonens förtursrätt härvidlag
var inte alldeles självklar. Direkt uppseendeväckande är det emellertid
att finna Lars Olsson som fattig arbetskarl på Kalbjerga grund, särskilt
som det endast fanns två arvingar vid Nors.° Den utlösen ur föräldrahemmet, som brodern gav honom, får visserligen ses i ljuset av rådande
praxis för arvskiften i allmogehem men måste ändå sägas vara påfallande låg och givetvis helt otillräcklig som grundval för ett nytt bondehem. Det är begripligt, att fattigdomen kom att förfölja Lars Olsson,
även sedan han lyckats ta sig upp till 1/16-bonde vid Kalbjerga.
Invävda i de här berörda förhållandena voro andra av minst lika
personlig art. Förmodligen voro hans båda äktenskap och vad som föregick dem föremål för åtskilliga kommentarer i bygden. Bouppteckningsprotokollet efter första hustrun talar visserligen om att Lars Olsson med henne hade »under ägtenskapet samman aflade Trenne Barn»,
dottern Maria Christina Larsdotter samt sönerna Johannes och Olof
Upplysande är för övrigt den bouppteckning, som hölls efter Lars Olssons
andra hustru, Catharina Olofsson Stål, som avled den 22 februari 1881: »År 1881
den 18 oktober blef uppå anmodan laga bouppteckning förrättad hos Arbetaren
0. W. Jacobsson, Kalbjerga å Fårö efter Enkan Catharina Olofsson Stål, som den
22 sistlidne Februari derstädes afled och såsom sterbhusdelägare efter sig lemnat
Sonen Christoffer Michael, född den 7 Maj 1846, för närvarande vistande i Californien i Amerika.
Den aflidnes efterlämnade qvarlätenskap uppgafs af förbemälde Jacobsson, hos
hvilken den aflidne under de 3" sednaste åren af sin lefnad genom sonens försorg
och bekostnad åtnjutit vård och skötsel. — — — Lösegendom. Diverse: en gammal
kista 25 öre, ett do kärl 25 öre, en rundpanna 60 öre, en svicka 25 öre, en nafvare
30 öre, ett par handqvarnstenar 50 öre, en tjärpyts 75 öre.» Mot detta står en
gäld på 36.84 för begravningskostnader, likstol, gravöppning och bouppteckningskostnader. — Norra Häradets Bouppteckningar 1881-82, nr 93.
Se ovan s. 162.
8 De voro ursprungligen tre bröder, Lars (född 1799), Johannes (född 1802) och
Olof (född 1805). Johannes Olsson Norrman, som gått till sjöss, drunknade emellertid år 1824: »Var en af Skeppar Hertzbergs besättning, som den 23 December
1824 emellan Öland och Gottland förolyckades med manskap och fartyg.» (Fårö
C: 2.)
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Matthias Larsson.° Av de omutliga kyrkoböckerna framgår emellertid,
att Maria Christina var född åtta år före äktenskapets ingående eller
närmare bestämt den 4.11.1821. I födelsebokens föräldraspalt ges blott
namnet på modern, Stina Lisa Johansdotter, jämte tillägget, att hon
undergått hemlig kyrkoplikt den 10.12.1821. Huruvida Lars Olsson
verkligen var fader till flickan Maria Christina, är omöjligt att fastställa, men otvetydigt var han det till Stina Lisa Kalbjergas nästa barn,
Johannes, som föddes den 16.5.1829. Under rubriken »Föräldrar» har
födelseboken anteckningen: »Korpralen Lars Nors' trolofvade Hustru
Stina Lisa Kalbjerga», och fem dagar efter barnets födelse — alltså
den 21.5.1829 — kom äktenskapet till stånd. Beträffande Stina Lisa
Kalbjerga ger kyrkoboken vidare den upplysningen, att hon fick undergå uppenbar kyrkoplikt för tjuvnad år 1832. Vad sedan gäller Lars
Olssons andra hustru, Catharina Michaelsdotter, så är det redan sagt,
att också hon hade med sig ett utomäktenskapligt barn.
Vi skulle säkerligen göra oss skyldiga till en stor överdrift, om vi antoge, att familjen Lars Olsson för de här framdragna förhållandenas
skull ansågs vara »dåligt folk», men frågan är om vi ändå inte här
finna en förklaring till att Lars Olsson inträdde i Säves sagesmannakrets relativt sent. Så pass skamfilat var förmodligen ändå familjens
rykte i bygden, att man inte kom sig för med att visa Doktor Säve från
Visby raka vägen till Lars Olssons hus.
Det är frestande att tänka in ett samband mellan Lars Olssons rika
traditionsbäring och hans personliga levnadsöden, och associationerna
löpa lätt över till traditionsbärarna på folkmusikens område. Med all
respekt för undantagen vågar man säga, att de hängivna spelmännen
sällan varit utpräglade arbetsmänniskor. Säkerligen är det mer än en
sägen, att en av de berömda spelmännen vid Grådda i Fleringe lämnade oxar och plog ute på åkern och skyndade in till fiolen, när en ny
melodi plötsligt började ta form. Av två viktiga ting måste dock det
ena komma i efterhand. Likaså kan det sägas, att spelmanskynnet
gärna fört med sig en okonventionell livsstil, som bl. a. rymde en godmodig förståelse för egna och andras små övertramp av vedertagna
moralbud. Det är också känt, att spelmannen merendels varit föremål
för värderingar av motstridigt slag. Han var eftertraktad i lekstugor
och på gästabud, och var han av den rätta sorten, följde väl hans melodier åhörarna ut i deras arbete på åker och äng. Samtidigt var man
emellertid ofta nog på ett irriterande sätt medveten om att han var
Norra Häradets Bouppteckningar 1839. 1 nr 11.
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»annorlunda», och inte utan tillfredsställelse kunde man konstatera: ja,
se nån arbetskarl är han ju inte! Uppskattning och ringaktning ha så
fått löpa sida vid sida.
Vad som här sagts om spelmannen, har helt visst varit utmärkande
också för många markanta bärare av folkets muntliga traditioner, och
för att nu återvända till Lars Olsson, talar mycket för att han var en av
dessa »annorlunda». Bunden i sin miljös livsbetingelser hade han ändå
en annan håg än bonden, jägaren och fiskaren. I berättandet och överhuvudtaget i förvaltandet av bygdens traditionsarv fann han områden,
där han kunde ge uttryck åt sin intellektuella och konstnärliga begåvning.
Vad slutligen gäller Lars Olssons traditionsrepertoar, var den inte
bara synnerligen omfångsrik utan också av utomordentlig bredd. Snart
sagt alla områden av den folkliga kulturen äro representerade i denna
breda traditionsfåra. Att det sedan inom den ramen är ytterst stora
variationer ifråga om antalet meddelanden från de skilda traditionsgrenarna, förringar inte Lars Olssons ställning som traditionsbärare.
Snarast är det ett kriterium på tyngd och djup i traditionsbäringen,
att han vid sidan om allmänorienteringen alldeles speciellt intresserade
sig för vissa folkminnesarter.
»Lars är mycket stark i tron, dvs. vantron», skrev Säve i det tidigare citerade brevet, och Lars Olssons folkminnesmaterial ger verkligen
allt stöd åt denna Säves karakteristik. Det är nämligen i grupperna
folklig tro och sed samt sägner, som vi finna de flesta meddelandena.
Beträffande tro och sed har han sålunda lämnat omkring 160 meddelanden och hans sägenstock omfattar drygt 130 nummer. Av säg-.
nerna äro ett femtiotal knutna till namngivna platser eller personer
på Fårö, och vad man i det senare fallet särskilt noterar, är att det
ofta gäller personer, som i tiden stått Lars Olsson relativt nära. Vi
möta, som vi redan sett, bl. a. mormors mor, som fått en silvertallrik
av skattdraken,1 farfars jämnårige, Smiss-ståffu, som varit nära att bli
nedsläpad i sjön av Har-fräui,2 och sjömannen Anders Lautin, som lärt
sig trolla av en finne i Stockholm.3 T. o. m. brodern, Olof Olsson, figurerar i en sägen om Har-fräuis ko, som stod och kalvade på »fita-gardssandi»: »Sårken blef rädd och sprang upp i skogen. Men, om han i
stället slagit kors eller kastat något kläde öfver kon och kalfven, hade
1 Se

ovan s. 164.
UUB R 623: 4, nr 102. — KGAA 12, s. 167.
3 UUB R 623: 4, nr 88. — KGAA 12, s. 521. Förmodligen Lars Olssons morbror,
sjömannen Andreas Lautin, född på Fårö den 13.10.1774.
2
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kräken varit hans.»4 Överhuvudtaget kan det inte ha varit mycket av
gotländsk folktro, som Lars Olsson stått främmande för. Maran, bjäran,
bortbytingen, bysen, torspjäsku, de små under jorden, bändormen alla återfinnas de i hans traditionsmaterial. Han har berättat om Odens
jakt, om gastar, förtrollade sälar och fiskar, varsel, förgöring och magiska medel till skydd och bot. En hel rad förklaringssägner, bl. a. om
jättekast, förekomma i materialet och likaså ett antal historiska sägner,
exempelvis om Karl XII, som skulle ha varit född med en blodkula i
handen och sex fingrar på var hand. - I Säves samling av lekar är
Lars Olsson representerad med ett åttiotal meddelanden, i gruppen
ordstäv etc. finna vi honom som sagesman 126 gånger, och till ungefär
samma antal uppgå hans meddelanden beträffande den materiella kulturen. Återstoden utgöres av ett sjuttiotal meddelanden av diverse slag
- topografiska och arkeologiska meddelanden, naturiakttagelser, biografiska och historiska meddelanden samt slutligen femton sagor och
sex visor. Det skall genast tillfogas, att de två sistnämnda folkminnesarterna äro mera blygsamt företrädda än det i förstone kan se ut. Av
sagorna utgöras åtta av korta djursagor, och de återstående äro också
de av mindre krävande slag.5 Vad visorna beträffar bestå meddelandena med undantag av »Brömsen och flugan» av tre små enstrofingar,
ett par versrader ur »Äugleveisu» samt en marginalanteckning till
»Mäinä gaitur di gar ej skogen».° Att Lars Olssons berättartalang skulle
räckt till också för kvalificerade sagor, har han klart ådagalagt genom
alla sina sägner, och vad hans förutsättningar för tradering av visor
beträffar, veta vi i varje fall, att han inte saknade sångröst. Till en av
hans visor har Säve nämligen fogat anteckningen: »Med egen melodi.»7
Att sagor och visor i så ringa omfattning ingingo i Lars Olssons för
övrigt rika repertoar kan givetvis bero på att han inte var särskilt intresserad av sådana traditioner, men det kan också vara ett vittnesmål
om att dessa folkminnesarter voro sparsamt företrädda i hans traditionsmiljö. Vi skola i annat sammanhang återkomma till att Säves samlade Fårömaterial ger mycket goda skäl för det sistnämnda antagandet.°
UUB R 623: 4, nr 106. - KGAA 12, s. 183.
UUB R 623: 1, nr 20, 63, 64, 66; R 623: 3, nr 188, 202, 317; R 623: 1, nr 204,
350; It 623: 3, nr 178, 314, 634; R 623: 3, Sagor nr 95; R 623: 3, Ordstäf nr 275.
- KGAA 10, II, s. 136, 153, 156, 160, 162, 164, 165, 168, 169, 171.
UUB R 623: 2, nr 8, 246, 270; R 623: 3, nr 80; R 623: 4, nr 7; It 623: 2,
Lekar nr 16. - KGAA Svenska visor 1, s. 19, 77, 304, 311, 357, 392.
UUB R 623: 2, nr 270. - KGAA Svenska visor 1, s. 311.
8 Se s. 191, 292 ff.
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Ehuru det ligger vid sidan om vår undersökning, förtjänar det också
att nämnas, att Lars Olsson enligt Säve »var den mest säkra språkman»
och att Säve av honom »upphemtat mer guta-ord än af någon annan
på Gottland».9 Också för språkforskaren var han således en oskattbar
tillgång, och man undrar inte på att Carl Säve vid ett tillfälle omnämnde honom som »professorn i Fåröskan».' Oss angår Lars Olssons
språkliga vakenhet så tillvida som den torde borga för att hans muntliga tradering på folkminnesområdet bars upp av ett rikt uttrycksförråd.
Det vore allra sist av stort intresse att veta, i vad mån Lars Olsson
var läs- och skrivkunnig, men tyvärr är det svårt att säga något bestämt på den punkten. Som vi tidigare sett, kunde hans far både läsa
och skriva, och att Lars Olsson själv åtminstone kunde läsa sina kristendomsstycken, framgår av att han i husförhörslängden Fårö AI: 3
fått ett »b»2 i kolumnen »Innanläsning». Det skall emellertid framhållas, att kyrkoböckerna inte alla gånger äro tillförlitliga vad gäller sådana uppgifter och att det ofta är svårt att veta, vad de enskilda
prästerna avsett med sina markeringar. Vad slutligen Lars Olssons
skrivkunnighet beträffar, har den under alla förhållanden inte varit
stor. Om detta vittnar den omständigheten, att han i förekommande
bouppteckningshandlingar nöjt sig med att teckna sitt bomärke.
Olof Olsson, Nors

Olof Olsson, som redan flera gånger blivit nämnd i samband med
brodern Lars Olsson, Kalbjerga, var också han sagesman åt Säve. Hans
insats härvidlag var emellertid av blygsamt format. Av hans tjugotre
meddelanden utgöras flertalet av kortare notiser, och tyngdpunkten ligger på det materiella kulturområdet. En kort djursaga3 — för övrigt
berättad också av brodern i något annan utformning — en sägennotis,
ett par ordstäv och några få meddelanden av folktrokaraktär är vad
man eljest lägger märke till i hans material.
Olof Olsson var född den 20 sept. 1805 och blev, såsom redan nämnts,
husbonde vid Nors efter fadern. Han var sex år yngre än brodern
Lars, och ur flera synpunkter kan detta ha varit av betydelse för
brödernas olika utveckling som traditionsbärare. Det kan sålunda ha
g UUB R 625: 7, Guta-Ord VIII, s. 123.
R 623: 5, s. 532.
2 Förmodligen= bene.
3 UUB R 623: 1, nr 1249. — KGAA 10, II, s. 167.
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inverkat på Olof Olssons traditionsförråd, att han blott var fem år
gammal vid farfaderns död och endast fjorton år gammal, när farmodern avled. Man får också räkna med att den äldre brodern, som
förmodligen utvecklat sin berättartalang vid unga år, kunnat verka
hämmande på den yngre. Först och sist torde det dock vara fråga om
olika begåvning och personlig fallenhet för muntlig tradering.
Vilka faktorer som än ha spelat in, utgöra bröderna Lars och Olof
Olsson ett utmärkt exempel på vilken avgörande betydelse rent individuella förhållanden och omständigheter haft för det folkliga kulturlivet. Som redan framhållits, var Olof Olsson den av bröderna, vars
traditionsförråd Säve tidigast hade tillfälle att penetrera, och det förhållandet synes borga för att Sävematerialet ger en något så när rättvisande bild av de båda bröderna.
Det skall till det som tidigare framkommit om Olof Olsson blott
fogas, att han gifte sig år 1829 med Greta Larsdotter från Lassor på
Fårö samt att han levde till år 1875.4
Jens Jacobsson, Båta

När Säve sommaren 1849 kom till Lansa på Fårö, där han tidigare
hade vissa kontakter, blev han rekommenderad att fortsätta till den
sjuttifyraårige Jens Jacobsson vid Båta.5 Han fann, såsom han längre
fram uttryckt saken, »en dråplig gammaldags bonde af den stornäsiga,
blåögda äkta Fårö-stammen, djerf jägare, språksam och mycket fast i
Fårö-målet»,8 och inledde därmed en bekantskap, som förutom en
mängd språkliga uppgifter skulle komma att inbringa uppemot 150
folkminnesmeddelanden.
Jens Jacobsson var född den 4 april 1775 vid Båta. Han gifte sig
den 23.10.1798 med Anna Maria Christoffersdotter från Smiss (St.
Hoburga) på Fårö och levde sedan som husbonde på fädernegården vid
Båta till sin död den 30 dec. 1856. På fädernet var Jens Jacobsson fast
rotad vid Båta, på mödernet gick släktlinjen till Broskogs (se släkttabell 13) .7
Huruvida hemmet vid Båta på fars och farfars tid varit en härd för
Beträffande hans släktförhållanden i övrigt se ovan s. 163.
UUB G 267. Brev till Carl Säve den 8 aug. 1849.
UUB R 625: 7, s. 122.
7 Källor: Fårö AI: 1, s. 9, 49, 124, 128; Al: 2, s. 9, 127, 164; Al: 3, s. 323,
331; Al: 5, s. 338; C: 1, s. 63, 73, 74; C: 2, s. 9, 17, 113, 161, 250, 263, 264, 274,
283, 291; C: 4. Norra Domsagans Bouppteckningar 1770, nr 1677.
5
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Släkttabell 13
Fader: Rasmusson, Jacob, husbonde vid
Båta. Född 10.12.1729 vid Båta. Gift
27.5.1756. Död 7.11.1804.

Moder: Michaelsdotter, Maria. Född
10.1.1733 vid Broskogs, Fårö.
Död 1.5.1812.

Farfar: Jacobsson,
Rasmus, husb. vid
Båta. Född 7.11.
1702 vid Båta.
Död 28.12.1782
därstädes.

Morfar: Larsson,
Michel, husb. vid
Broskogs, kyrkvärd. Född 30.3.
1703. Död 12.1.
1779.

Farmor: Jönsdotter, Bodilla. Född
19.12.1697 vid Ava
på Fårö. Död 20.3.
1784 vid Båta.

Mormor: Rasmusdotter, Christina.
Född 16.1.1700 vid
Enges i Bunge.
Död 7.7.1770 vid
Broskogs.

muntliga folktraditioner, framgår ej direkt av det tillgängliga materialet, men uteslutet är det ingalunda. I varje fall är det tydligt, att
man haft sinnet öppet för den folkliga övertron. Fadern skall sålunda,
enligt Jens Jacobssons berättelse, ha sett hur ovanligt stora och granna
abborrar under isen på Aika-träsk försvunno in i en stor »stenkalm»
på träskets botten, där man skönjde liksom ett stort valv och en dörr
med stora förgyllda bokstäver. När man efter en stund tittade dit igen,
var allt försvunnet.8 Nämnas kan också, att farfadern, Rasmus Båta,
själv blivit en sägen för sin styrkas skull. Han var »ännu vid 70 år så
säker, att han på knäen mäktade upplyfta en stor sten, liggande 1/2
mil från fiskläget Hellgomannen, den tre män nu för tiden knapt rå
med».8
Vad sedan morssidan beträffar, så tyda vissa förhållanden på att
det där funnits goda traditionskanaler fram till Jens Jacobsson. Som
framgår av släkttabell 13 var modern född och uppvuxen vid Broskogs
på Fårö, och just från den gården har Jens Jacobsson givit en intressant kulturskildring:
Broskuss eller Broskogs, som ligger raidt på Fårö, ansågs såsom ett godt
hemman, och innehades i fordna tiden af särdeles betydliga bönder, som voro
rika, mäktiga inom Socknen, hade godt om mat och dricka och all Guds välsignelser, hvarför ock gården städse var flitigt besökt af resande från alla
håll, af skeppare under strandningstillfällen och af talrika vänner och slägtingar under Helgerna.
Med sägenartad överdådighet berättas sedan, att Store Mikkel och
Lille Mikkel voro husbönder på var sin gård vid Broskogs och att Lille
Mikkel, som var den rikaste och mest ansedde, särskilt vid helgerna
höll öppet bord för alla som kommo:

9

UUB R 623: 1, nr 2019.
UUB R 623: 3, nr 110.
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det var rätt kalas; och dans, visor, lekar och nöjen, hvari unga och gamla
deltogo, afvexlade oftast långt fram på morgonen. — — — Gamle Män på
Fårö säga ännu i dag, att en så hedersvärd, ansenlig och fullriker Bonde ej
brådt kommer åter 'pa Åiäna!'.1
Även om framställningen i vissa stycken har sägnens skimmer över
sig, möta vi här ett bondehus, som med all sin generositet mot bygdens
egna och mot resande främlingar sannolikt spelat en betydelsefull roll
också som förmedlare av folkliga traditioner. Förmodligen ligger »Lille
Mikkel» i tiden åtminstone ett par generationer bortom Jens Jacobssons morfar, Michel Larsson Broskogs,2 men trots det ha vi anledning
att räkna med att just Broskogssläkten kan ha betytt mycket för Jens
Jacobssons traditionsbäring.
Ha vi hitintills måst nöja oss med vissa antaganden, komma vi genast på säkrare grund, då vi nu skola vända oss till sagesmannen själv,
Jens Jacobsson Båta. Som en förnämlig representant för en gången
tids traditionsbärare framträder han i det brev som P. A. Säve, just
hemkommen från Fåröresan 1849, skrev till Carl Säve:
När jag först bara fått Gubben in från ängen, och de unga i huset (som
alltid är värst) någorlunda förstått meningen —, var han ganska pratsam,
hvilket är en oändligt god sak, men för att hinna något, gick [jag] med
honom genom hela ditt Nård. och Sud.Guta-mål. Under tiden hade Gubben
mycket att berätta om Landets och folkets historia. Anekdoter och äfventyr
på sjön och framför allt själfisket, själfisket, hvilket berättades om igen vid
minsta anledning, såsom den gamles älsklingsämne, med samma ifver berättadt
såsom Alpvandringarna af en gammal Gemser-Jägare: det var i sanning både
lustigt och rörande att se den gamle hederlige Jens — som lärer varit en
Öfverdjefvul på kutjagt, att springa upp på stuggolfvet och härma kuten, än
med märkverdiga grymtningar, fnysningar och baul, än djurets otympliga skutt
och luffsningar på isen. Ibland måste jag låta Gubben hållas halfva timmen i
sina kära kutminnen från en kraftigare ungdom. En af Gubbens förfärliga
principer var att alldrig aftaga kläder för att torkas, äfven om han flera dygn
utan mat och landkänning kringströfvat på isen, gjordt åtskilliga sänkningar
till halsen, då han brukade klä af sig spritt naken på isen och vrida vattnet
ur kläderna, och ändock har 75-åringen alldrig haft gikt eller värk i kroppen.
Hos detta gamla Hafsvidunder satt jag i 3 1/2 dagar, tills han var alldeles
utfrågad och trött som en trasa. Mycket nya ord fick jag, helst då Gubben
fick omtala något gammalt och derunder citera Forn-Gubbarnas ord.3
i UUB R 623: 1, nr 964.
2 Hade »Lille Mikkel» varit identisk med morfadern, hade Jens Jacobsson förvisso framhållit detta.
UUB G 267. Brev av den 8 aug. 1849.
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»En from och stilla man»4 har prästen antecknat i Fårö dödbok vid
Jens Jacobssons frånfälle. För hans stillsamhet vill man gärna sätta
ett frågetecken, sedan man tagit del av ovanstående skildring, men
däremot är det ingenting som motsäger prästens karakteristik av honom som en from man. För att i någon mån belysa det men framför
allt för att låta Jens Jacobsson komma till orda i sitt älsklingsämne,
kan följande citat ur Säves samlingar anföras:
En gång sjönk sålunda Båta-Jens, hvad han kunde tycka, en 6 famnar
djupt ned under vattnet med bössan i hand: han tänkte då blott på sin sista
stund; och under detta ögonblick, sade han, framtågade för hans själs öga alla
hans gerningar, ord och tankar under hela hans lefnad; han erindrade sig
derunder den minsta synd han gjort, när han visat den minsta olydnad mot
sina föräldrar, om han gjort ett kräk något illa; han trodde deraf 'att hvarje
människa nödvändigt måste göra räkenskap i sitt hjerta, innan hon finge dö'.
— Men i denna vådliga belägenhet ville han ej släppa den kära bössan, som
ock förut i en dylik nöd räddat lifvet på hans salig Far; han gjorde ett det
sista försöket att komma opp, och det lyckades honom ändtligen att få armarna och bössan att hvila på iskanten, till en 'läifs-brodar' (hjertevän) drog
honom åter opp på isen: samma bössa räddade nu ock lifvet för sonen.5
Ännu ett citat må anföras, eftersom också det ger nyans åt Jens
Jacobssons personlighet. Det skall emellertid förutskickas, att vi där
också möta upptecknaren Säves tankar och formuleringar:
När Allmogen på Fårö fram på våren år 1792 fingo höra att deras store
och goda konung, som bland mycket annat tacksvärt hade bevarat dem för Ryssen 1788-90, hade, hatad och förföljd av 'Herrarna', fallit för kungamördarens
kula —, blef folket der slaget af den hemskaste förskräckelse och upprördt i
sin heligaste känslor öfver dådet emot Landsfadern och Herrans Smorde. Häpnaden och bedröfvelsen öfver denna hiskliga ogerning var allmän bland detta
käcka och trohjertade folk. — Men en enskild bland dem, Husbonden Jens
Jacobsson Båta, då på sitt 18d° år, som just då skulle stå brudgumme med sin
trolofvade brud, Anna Maja Kristoffersdotter Smiss, kunde ej förmås att på
sin hedersdag taga sig en enda dans, och har sedan också alldrig i sin lefnadstid dansat: så allvarsamt tog denne hedervärde Bonde sorgen öfver sin konungs blodiga död! — Ännu vid berättelsen om denna Sveriges olycka, öfver
50 år derefter, 1849, föllo trohetens tårar heta på den Gamles kinder.°
Med tanke på hur djupt rojalistisk den svenska allmogen länge varit
har man ingen anledning att betvivla vare sig den unge eller den
åldrige Jens Båtas känsloengagemang inför kungamordet. Att sedan
4

Fårö C: 4.
UUB R 623: 1, nr 1002.
UUB R 623: 1, nr 1000.
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Säves berättelse därom rymmer en oegentlighet är dock uppenbart, eftersom Jens Jacobsson ej gifte sig förrän 1798, alltså sex år efter
Gustav III:s död. Det synes emellertid vara ett rimligt antagande, att
Säve helt enkelt missförstått den gamle berättaren. Förmodligen har
denne omtalat, att han alltsedan budet om 'konungens död, ja inte ens
på sin bröllopsdag, tagit ett enda danssteg.
Den bild av Jens Jacobsson Båta, som ovan framkommit, talar för
sig själv. Med sin heta lidelse för säljakten,1 sin dödsföraktande djärvhet på havet och sin fysiska oberördhet inför kyla och väta var han en
fåröbo bland andra. Men Jens Båta ägde därtill själsliga kvaliteter,
som ej voro var mans egendom. Han var känslomänniska, lättrörd och
levande, med ett starkt behov att engagera hela sin person i skeendena
och med uppenbar känsla för det dramatiska i tillvaron. Han gav sig
hän och ogenerat vågade han också i ord och handling visa, att han
så gjorde. Öppen och talför, full av inlevelse och med tydlig dramatisk
talang bör Jens Jacobsson Båta ha varit en traditionsbärare av osedvanligt slag, en berättare, som ej haft några svårigheter att finna villiga lyssnare. Det råder i varje fall ingen tvekan om att Säve blev
djupt imponerad av honom både som sagesman och människa. Med
sig hem från Fåröbesöket 1849 hade han inte bara mängder av nytt
material utan också minnet av »en synnerligen treflig och hjertegod
Gubbe».8
I det folkminnesmaterial, som Jens Jacobsson lämnat till Säve, är
den folkliga övertron rikt företrädd. Vi möta den i de flesta av hans
trettio sägner och dessutom i ett trettiotal andra meddelanden. Uppgifter om arbetslivet och den materiella kulturen i övrigt förekomma i
ca fyrtio meddelanden av varierande omfång. Därutöver rymmer materialet ett mindre antal lekar och ordstäv samt meddelanden av historisk, personhistorisk och topografisk art.
7 Ute på södra Gotland var det särskilt Näs-borna, som ägnade sig åt säljakt,
och att jaktupplevelserna även där var ett älsklingsämne för gamla berättare har
bl. a. P. J. Enström låtit oss veta. Ännu ett stycke in på 1900-talet träffade han
i Näs en säljägare av gamla stammen, nämligen förre hemmansägaren Olof Mårtensson vid Skäls. 80 är gammal och med bruten hälsa var denne sängliggande vid
Enströms besök, »men hans minne var det just ingen skavank på. Och när han kom
in i kapitlet om den vilda kustslakten, — — — då blev den gamles ansikte som
föryngrat och då var han med till liv och själ. Särskilt entusiastisk blev han när
han talade om de små kutungarna, som voro så rara att de nästan rörde de gamla
bussarnas hårda sinnen.» — P. J. Enström, Bland ödekyrkor och gamla gårdar,
s. 150 f.
8 UUB G 267. Brev till Carl Säve den 8 aug. 1849.
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Det kan i sammanhanget till sist nämnas, att även Jens Jacobssons
hustru och sonen Michael varit meddelare åt Säve. Hustrun, Anna
Maria Kristoffersdotter, som var född vid Smiss år 1779 och var av
gammal fårösläkt också hon, har berättat om klädedräkten på Fårö i
gamla tider. Sonen, Michael Jensson,9 född vid Båta 1812 och husbonde
på gården efter fadern, har lämnat ett par meddelanden om fårskötseln.
Olof Larsson och Edvard Olsson, Lansa

Till Säves mera betydande sagesmän på Fårö hör också husbonden
vid Lansa, Olof Larsson. Enligt Säve var han »en hedersman, ypperlig
förtäljare och trogen språkkarl».' Kontakten mellan Säve och Lansabonden hade av allt att döma blivit knuten genom sonen i huset, Evert
Olofsson (Säve: Edvard Olsson!), till vilken vi strax skola återkomma.
Olof Larsson var född vid Lansa i sydöstra delen av ön den 11 maj
1793 och levde där till sin död den 27 jan. 1877. Tyvärr äro de upplysningar, som stå att få om honom, synnerligen sparsamma, och vi få
på det hela taget nöja oss med att möta honom i det folkminnesmaterial
som han lämnat till Säve. Släkttabellens enkla fakta2 ha dock något att
ge (se släkttabell 14).
Av tabellen framgår, att Olof Larsson var fast rotad vid Lansa
genom många släktled, men trots detta är traditionsbilden komplicerad.
Man fäster sig för Fleringeinslaget: såväl far som farfar hade hämtat
sig hustrur därifrån, och det skall här tilläggas, att också Olof Larsson
själv så gjorde. 1820 gifte han sig nämligen med Brita Broman från
Ar i Fleringe (född 1792 och död 1877). Visserligen är Fleringe ingen
avlägsen bygd, men förhållandet är ändå värt att notera. Vidare lägger man märke till att varken fadern eller farfadern haft någon möjlighet att påverka hans utveckling. Däremot kommer styvfadern in i bilden, och det är att märka, dels att han var bror till den ovan behandlade traditionsbäraren Jens Jacobsson Båta, dels också att han var en
man, som sett sig om i världen. Som vi strax skola se, hade Olof Larsson
ett försvarligt förråd av ordstäv, talesätt o. dyl. Inte minst på den
punkten kan det tänkas, att styvfadern varit av särskild betydelse.
Olof Larsson Lansa står i Säves samlingar för ca 125 meddelanden.
Ett fyrtiotal av dessa gäller den materiella kulturen, drygt trettio ut° Se ovan s. 101.
R 625: 7 (Guta-Ord VIII), s. 113.
2
Fårö Al: 1, s. 30; Al: 2, s. 31; Al: 3, s. 111; C: 1, s. 121; C: 2, s. 51,
287, 309. Fleringe kyrkoböcker förstörda.
1 UUB
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Släkttabell 14
Moder: Mårtensdotter,
Helena. Född 20.4.1755
vid Lunderhage i Fleringe
och dotter till husbonden
Styvfar: Boberg, Jacob Jacobsson, sjöman. Född 5.12. Mårten Lunderhage. Gift
1760 vid Båta (broder till Jens Jacobsson, Båta). Gift till Lansa 1788. Omgift
1798. Död vid Lansa
i Göteborg 1790. Omgift 1798 med Helena Mårtensdotter, Lansa. Död 1.10.1815: »drunknad i öppna sjön». 18.1.1832.

Fader: Olsson, Lars, husbonde vid Lansa. Född 15.1.
1763 vid Lansa. Gift 23.10.1788. Död vid Lansa 27.4.
1797.

Farfar: Båtelsson, Olof, husbonde vid Lansa. Född
vid Lansa 19.2.1719. Gift 1751. Död 12.5.1772.

Farmor: Larsdotter, Elin.
Född 1730 vid Hau i Fleringa. Död 3.4.1808.

Farfars far: Rasmusson, Båtel, husbonde vid Lansa.
Född 21.1.1687 vid Nors på Fårö. Gift 15.10.1711.
Död 12.4.1758: »Pie vivens. Placide in Domino abdormiens.»

Farfars mor: Olofsdotter,
Butvid. Född 30.6.1688
vid Lansa. Död 27.1.1763.

göras av ordspråk o. dyl. och ett annat trettiotal meddelanden avse
folklig tro och sed. I den sistnämnda gruppen äro särskilt magiska
botemedel rikt företrädda. Till detta kommer ett antal meddelanden
av historisk, personhistorisk och topografisk art, en handfull meddelanden beträffande lekar samt åtta sägner och en kort vaggvisa.
Man fäster sig särskilt för att sägnerna i denne »ypperlige förtäljares» repertoar inte bara äro fåtaliga utan också kortfattade och i några
fall direkt obetydliga.3 Då den materiella kulturen är särskilt väl tillgodosedd i hans meddelanden, kan det givetvis tänkas, att han var
saklig och verklighetsbetonad till sin läggning — låt vara att han också
hade övertro samt ordspråk o. dyl. på sin repertoar. Med lite god vilja
skulle man kunna få stöd för den uppfattningen i ett kort yttrande av
P. A. Säve. När denne sommaren 1849 kom till Lansa, fick han visserligen följa med Olof Larsson på en »båtfärd långs vestra kusten af
Fårön»4 och hade då tillfälle att göra en del uppteckningar, men fort
nog blev han sedan rekommenderad att fortsätta till Jens Jacobsson,
Båta. Orsaken till det, menar Säve, var att Olof Larsson var alltför
a Han har berättat ett par sägner om Haffruen i Aika träsk (R 623: 1, nr
2019) och en sägen om• hur båtsman Nils Nedan blev straffad för att han tagit
pengar ur en offerkälla (R 623: 1, nr 2044). Ett par notanteckningar visa, att han
också kände sägnen om trollgubben på Sandön (R 623: 1, nr 61). De återstående
utgöras av korta notiser om jättekast (R 623: 5, nr 150), om Faraos här, som blev
förvandlad till kutar (R 623: 1, nr 562 och 1002) samt om vissa kyrkliga förhållanden i äldre tid (R 623: 1, nr 835). KGAA 12, s. 45, 49, 169, 352, 415.
4 UUB R 629, s. 388.
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»om-sig i den bråda tiden».5 Med andra ord, han var inte så entusiastisk för berättandet, att arbetet på åkern fick stå tillbaka.
Det är emellertid inte uteslutet, att Olof Larssons traditionsrepertoar
omfattat sägner i större utsträckning än materialet direkt utvisar. En
antydan därom kan det ligga i sonens folkminnesmaterial, men innan
vi dröja vid detta, må först några data ges om denne yngre sagesman i
Lansa-familjen.
Evert Gotthard Olofsson, som var född vid Lansa den 5 maj 1831,
var Säves elev vid seminariet i Visby från höstterminens början 1847
till slutet av vårterminen 1849. Av avgångsbetygen att döma lyckades
han inte under de två seminarieåren lägga någon särskilt stabil grund
för sin kommande lärartjänst.' Det är emellertid obekant, om det är
detta eller andra omständigheter som orsakat, att han ej kom att utnyttja sin folkskollärarexamen under någon längre tid. Efter sex års
tjänstgöring på Fårö (1849-1855) lämnade han läraryrket, var tidvis
till sjöss och dessemellan arbetskarl. År 1852 hade han gift sig med
Maria Christensdotter från Simunds på Fårö och under loppet av åtta
år hade han sedan med henne fått fyra döttrar. Det är möjligt, att
familjelivet på något sätt varit alltför pressande för honom. Medan
familjen på 1870-talet fortfarande står skriven på Lansa grund, är
Evert Olofsson själv överförd till gruppen »obefintliga» och står där
antecknad som bortrest. Huruvida han senare återvände, är inte utrönt.
Med det sist anförda ha vi emellertid kommit långt från den tid, då
Evert Olofsson var sagesman åt Säve, ty med något undantag har han
lämnat sina meddelanden under seminarieåren. Liksom i tidigare sammanhang uppkommer då också här frågan, huruvida meddelaren är
att betrakta som upptecknare eller sagesman i egentlig bemärkelse. Allt
som allt har han lämnat tjugonio meddelanden, och av dessa utgöras
inte mindre än arton av mer eller mindre utförligt berättade sägner.
Återstoden rymmer fem uppgifter av folktrokaraktär, ett meddelande
inom var och en av grupperna visor, lekar, ordstäv och materiell kultur
samt slutligen ett par smärre meddelanden i övrigt. En viss bredd är
det alltså på hans folkminnesstoff, men samtidigt är koncentrationen
på sägner synnerligen iögonfallande, och det kan tilläggas, att meddelandena med undantag av dessa äro av ringa omfång. Som tidigare
framhållits manar en sådan traditionssamling knappast fram bilden av
en upptecknare, som gått från sagesman till sagesman,7 och det är
UUB G 267. Brev till Carl Säve den 8 aug. 1849.
° Seminariematrikeln nr 11.
7 Se ovan s. 157.
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följaktligen troligt, att Evert Olofsson tillägnat sig sitt traditionsmaterial i sin närmaste omgivning. Då flertalet av hans traditioner äro
lokaliserade till Fårö, kan modern, som var född i Fleringe och kom
till Fårö först 1820, på det hela taget föras ur bilden. De gamla i
huset — farfar, farmor och faderns styvfar — äro med hänsyn till
dödsåren helt uteslutna, och av de närmast anhöriga kvarstår alltså
fadern, Olof Larsson. Eftersom denne dokumenterat en viss kunnighet
på sägenområdet, är det ej otänkbart, att han lämnat ett antal sägner
via sin son och att hans sägenförråd i det närmaste var uttömt, när
Säve sedermera fick direkt kontakt med honom själv. Mera än ett antagande kan detta emellertid inte bli, ty det är fullkomligt klart, att
sonen, Evert Olofsson, lika väl kan ha mottagit sina traditioner från
någon för oss okänd person i sin omgivning.

Michael Michaelsson, Langhammars

Kyrkvärden och husbonden vid Langhammars, Michael Michaelsson
(född vid Langhammars den 21.11.1795 och död där den 24.3.1890) var
enligt Säve »en urbild af de gamle Fåröborna i alla afseenden samt en

egAzi
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Släkttabell 15
Fader: Rasmisson, Michael, husbonde
vid Langhammars och kyrkvärd. Född
6.9.1754 vid Langhammars. Gift 1778
med Maria Bärendsdotter, Broa, som
»genom en bedröfvelig Händelse drunknade i saltsjön om aftonen, då de ville
draga sina nät» den 12.6.1785. Omgift
12.10.1786. Död 25.4.1818 vid
Langhammars.

Moder: Claristoffersdotter, Margareta.
Född 23.1.1759 vid Ringvide på Fårö.
Död 24.9.1826.

Farfar: MichelsFarmor: Hansdotson, Rasmus, hus- ter, Catharina.
bonde vid LangFödd 8.3.1725 vid
hammars. Född 23. Kalbjerga på Fårö.
11.1720 därstädes. Död 25.2.1784.
Död 6.3.1771: »Wådel. ihjälslagen af
et träd.»

Morfar: Christoffersson, Christoffer,
husbonde vid Ringvide. Född där
22.10.1749. Död
4.1.1765.

Farfars far: Husbonden Michel
Langhammars.

Mormor: Olofsdotter, Catarina. Född
2.12.1725 vid Simunds på Fårö.
Död 3.12.1795.

Farmors far: Miche sson, Hans, kyrkvärd och husbonde vid
Kalbjerga. Född 16.4.1683 därstädes. Död 29.12.1763: »Vir
eonstans et sincerus. In pietate et omnibus Christianis virtutibus similem hie loci non habens.»

förståndig, gammaldags och mycket ansedd bonde».9 Ingenting motsäger Säves omdöme, och trots att det biografiska materialet är magert,
kan under alla förhållanden det konstateras, att Michael Michaelsson
med rotfasthetens rätt kunde yttra sig om förhållandena på Fårö i
äldre tider (släkttabell 15).9
Ett vittnesbörd om Michael Michaelssons traditionsbundenhet har
hans sonson, Mikael Lindström, givit. Även om meddelandet är något
av en släktanekdot, är det ej utan värde:
Kyrkvärden Mikael Michaelsson Langhammars på Fårö, f. 1795, som är en
förståndig och bland sina soknefolk ganska ansedd man, har, efter mer än
50 år, ännu sina brudgumsstrumpor i behåll samt dem han då 'gikk ungefar' i
kyrkona med, samt aldrig oftare hade på sig än då han gick till Herrans H.
nattvard. Men då hans hustru, som gömde, en gång ej straxt fick reda på
dem när far ville ha dem, vardt gubben förargad och lofvade, att, om han åter
finge tag i dem, skulle han antingen bränna upp dem eller kasta dem i sjön. —
Slutligen sinnade han sig dock och gaf dem åt sonsonen Mikkel Lindström.'
UUB R 625: 7, Guta-Ord VIII, s. 129.
Källor: Fårö Al: 1, a. 55, 59, 102; Al: 2, s. 28, 45, 97; Al: 3, s. 159; AI: 6,
s. 145; Al: 8, s. 111, 209; C: 1, s. 64, 76; C: 2, s. 49, 59, 251, 266, 303.
1 UUB R 623: 5, nr 187.
Michael Lindström, som lämnat detta meddelande, var alltså sonson till Michael
Michaelsson och dennes hustru, Stina Lisa Christoffersdotter (född 19.11.1792, död
8
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Av Säves material att döma låg Michael Michaelssons intresseinriktning åt det sakliga hållet. Allt som allt har han lämnat ett femtiotal
meddelanden, men den folkliga övertron möta vi blott i tre sägner —
inalles fem — och ett par andra meddelanden. Däremot har han haft
åtskilligt att berätta om åkerbruk, jakt och fiske, redskap, matvanor
osv. Ett tydligt intresse möta vi också i en rad meddelanden av personhistorisk art, vilka i flera fall dessutom visa, att han inte saknade
sinne för poänger.2 Det draget i hans berättartalang kommer slutligen
fram även i ett antal ordspråk, talesätt och dylikt.
Joka Hansson, Butleks

Joka (Joachim) Hansson, Butleks, var en av Säves äldsta sagesmän.
Han var född den 28.4.1778 vid Butleks, där han blev husbonde efter
fadern. 1799 gifte han sig med Brita Persdotter, född den 27.11.1772
vid St. Gåsamora på Fårö. 93 år gammal avled Joka Hansson vid Butleks den 11.12.1871. Som framgår av släkttabell 16 hade gården gått i
arv på morssidan under några generationer.3
Någon utpräglad berättartalang hade Joka Hansson förmodligen
aldrig varit. Han har visserligen till Säve lämnat 37 meddelanden, men
med några undantag äro de korta och notisartade. Emellertid var Joka
Hansson redan vid hög ålder, när Säve kom i närmare kontakt med
honom, och meddelandenas mer eller mindre knappa utformning måste
givetvis också ses i det ljuset. Att 86-årige Bäukles-Joka »kry och rask
1865). Förutom ovanstående meddelande om farfadern har Michael Lindström
lämnat sex meddelanden av typen ordstäv o. dyl., beskrivit ett gammalt redskap att
sno snören med samt lämnat en del uppgifter om sig själv. Med ledning av dessa
senare uppgifter har Säve antecknat följande: »Mikael Lindström, nu folkskollärare
i Dalarne, är en reslig stark karl med örnnäsa och blåa ögon, deltog i ynglingaåren
i styfvaste arbete, såsom också uti släkodöjan, m. m., då han af köld stundom ej
kände om skon satt på foten eller icke. Men då han ville komma på Visby storskola
nekades han af fadern, som var skeppare. Men när han fått 21 är begärde han ut
sitt arf och ingick i Seminarium uti Uppsala, hvaref ter han, vand vid kammarlifvet,
nu ej tåler minsta kyla, han såsom andra 'herrar'.» UUB R 623: 5, nr 187. Michael
Lindström var född vid Langhammars den 5.11.1848. (Fårö Al: 6, s. 145, Al: 8,
s. 209.)
2 Ett litet exempel må här givas: »Bons-Eskil (Bondans), snål och lat, sade, när
folk uppmanade honom att bättra sina bofälliga uthus: 'hm, hvad gär hä, bygga ej
ar u dom flesta ar (yttersta domen!).» UUB R 623: 5, nr 175.
8 Källor: Fårö AI: 1, s. 96; Al: 2, s. 54, 89; AI: 3, s. 187; Al: 5, s. 324;
Al: 6, s. 247; Al: 7, s. 146; AI: 8, s. 65, 129, 191; C: 1, s. 61, 88, 114, 126; C: 2,
s. 15, 279, 280, 305, 306, 307.
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Släkttabell 16
Fader: Hansson, Hans, husbonde vid
Butleks. Född 24.10.1748 vid Victor på
Fårö. Gift till Butleks 22.10.1775. Död
9.6.1830.

Moder: Jochumsdotter, Elisabeth.
Född 14.6.1746. Död 22.3.1828.

Farfar: Svensson,
Hans, husbonde
vid Vinor. Född
8.6.1720 därstädes.
Gift 21.11.1742.
Död 2.1.1801.

Farmor: Micheladotter, Valborg.
Född 13.12.1722.
vid St. Gåsamora
på Fårö. Död
31.12.1802.

Far 1 ars far: Bon-

Farmors far: Bon-

Morfar: Nilsson,
Jochum, husbonde
vid Butleks. Född
1.5.1714 vid Lassor
på Fårö. Gift 22.10.
1739. Omgift 20.10.
1751. Död 26.7.
1776.

den Sven Vinor.

den Michel St.
Gåsamora.

Mormor: Sigfridsdotter, Elisabeth.
Född 30.4.1718 vid
Nors. Död 21.7.
1750.
Sty f mormor: Pers-

dotter, Catarina.
Född 30.11.1711 i
Bunge. Död 20.8.
1785.

stod högst uppe i såidet att lada in törvi»,4 när Säve i juli 1864 besökte honom, ändrar inte det förhållandet.
Det sagda får emellertid ej tolkas som om Joka Hanssons meddelanden vore föga värda att uppmärksamma. Tvärtom ger hans material
synnerligen intressanta upplysningar om gångna tider. En ramsa, en
sägen och ett mindre antal uppgifter om tro och sed är visserligen allt
som materialet bjuder av den andliga folkkulturen, men i gengäld bli
de materiella kulturformerna belysta i ett tjugotal meddelanden. Några
meddelanden av personhistorisk och topografisk art ingå också i Joka
Hanssons material.
I sina Gotländska samlingar har Säve givit en skildring av Joka
Hansson, som i huvudsak grundar sig på sagesmannens egen berättelse:
Joka Hansson Bäukles, född vid Bäukles på Fårö den 28 April 1777 [!J
är en av mina många gamla bekanta Fårögubbar, bland hvilka han dock är
den äldsta. Då jag den 16 Juli 1870 eller nu i somras sednast besökte honom,
stod han ute på gården och bainade flundror af ett nät och mådde väl. Han
är en stackig, bred och satt karl, ännu utan all vank, ser bra och är nu endast
litet lomhörd. Gubben pusslar ännu och 'arbudar' litet smått, var i fjol somras
ute ensam i båten på sjön och tåskade (1869) samt äter sina mål och sofver
godt. Både fadrens och hans hus har alltid varit väl bärgadt, hvarföre han
aldrig lidit nöd, utan städse haft godt under tand, men han smakade i ungdomen aldrig kaffe, icke brukat hvarken snusa, tugga tobak eller röka, sällan
tagit en sup, ej varit supare samt måttlig uti mat och dryck. Han är till sitt
väsende stillfärdig, och uti umgänget vänlig samt särdeles tillmötesgående i
samtal, fastän han börjar vara minneslös (och sade då: 'jo, jo, jo, jo, — det
4

UUB G 267. Brev till Carl Säve av den 7 juli 1864.
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var så det!'), ehuru ej när frågan är om gamla saker. Vid 22 års ålder blef han
gift och har haft sex söner och en dotter, hvilka alla äro aktade och somliga
förmögna karlar. Äldste sonen, Johannes, född 3.11.1800, är således snarast
70 år och har varit gift i 48 år med sin hustru, Brita Maja Nårs, som ännu
lefver. Gubben Jokas far, Johannes Bäukles, blef 82 år gammal, hade aldrig
brukat tobak och vid sin död ej mistat någon tand i munnen, samt hade svart
hår; och hans Mor vardt 84 år gammal: således har Joka gammalt att brås på.
Han har också ganska godt förstånd, ehuru han ej var uppe och läste (till
presten) mer än två gånger, kan ej skrifva, men är väl hemma i psalmboken;
och nyligen söiig han i kyrkan med så stark och klar röst att ingen tog ljudet
af honom.
Han har alltid varit fromsint, aldrig brukat svärja och städse aktat sig att
komma i stridigheter. Dock var han i ungdomen en styf och flitig arbetare
samt ingalunda rädd hvarken på fiske eller eis-laupning. Så hände det en
gång i hans bästa år, att han 'laupa si nidur pa eisen' upp under armarna, då
han var en mil till sjöss ute på kut-eis. Men, ehuru han gick så våt hela dagen
i stor köld, blef han icke sjuk; ty, sade han, 'jag hällde vattne straxt ör
styflunar', och tyckte dervid han gjort nog för sin helsa, den gången! 'Jag har
aldrig varit sj ankar ei min teid', sade han; och när jag frågade om tandvärk?
'naj, dä har jag aldrig haft nåklen känning af'. Så kärnfrisk har han alltid
varit!
Joka Hansson Bäukles slog hö ännu i sitt 90de år; och klagade (1870) att
husbonden, sonen Johannes, försummat daggen om morgonen, då gräset är
mörast och det är lättast att slå.5
Det kan slutligen tilläggas, att också Joka Hanssons sonhustru, Brita
Maja Christoffersdotter, »Brita Maja Nårs» (född den 7.8.1797 vid
Nors och död den 30.12.1871 vid Butleks),6 varit sagesman åt Säve.
Med undantag av ett meddelande beträffande den materiella kulturen
tillhöra hennes bidrag emellertid det språkliga området. Hennes mor,
Maria Eschilsdotter (född den 12.5.1768 vid Bondans på Fårö och död
vid Nors den 8.4.1856) är den »Nors Maja-mor», vars stora arbetsförmåga bl. a. Joka Hansson omvittnat för Säve.7
Lars Pehrsson, Verkegards
Nämndemannen och kyrkvärden Lars Pehrsson, Verkegards (född
vid Verkegards den 16.11.1781 och död där den 2.4.1870) är ej särskilt
framträdande som sagesman. Allt som allt har han lämnat ett tiotal
meddelanden, och med något undantag äro de av ringa omfattning.
UUB R 623: 4, nr 504.
Källor: Färö Al: 1, s. 53, 127; Al: 2, s. 43, 60; Al: 3, s. 187, 203; Al: 8,
s. 129; C: 1, s. 87, 126; C: 2, s. 287; C: 4.
UUB R 623: 4, nr 409.
5
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Förutom ett par sägner hör hans material huvudsakligen till det materiella kulturområdet. Likväl synes »Fårögubben, nämndeman Lars
Pehrsson Wärkes, som var en stor skytt och mycket aktad bonde»8 ha
gjort ett starkt intryck på Säve, eftersom han är en av de fem sagesmän, som denne avporträtterat.
Lars Pehrssons gård hade gått från far till son åtminstone sedan
farfars fars tid, och det skall f. ö. blott tilläggas att hans släkt8 i övrigt
under samma tid utgjorts av fåröbor. Själv gifte han sig däremot med
en kvinna från Hau i Fleringe, Catharina Jonasson (född 1786 och
död 1811). 1816 gifte han om sig med Maja Lena Berndtsdotter från
Broa på Fårö, född den 21.4.1787.
Evert Larsson Nordström

Vid sitt Fåröbesök sommaren 1854 träffade Säve bl. a. arbetskarlen
Evert Nordström, Demba, som då var i 40-årsåldern. Ehuru dennes
traditionssamling inte är särskilt ansenlig — ett trettiotal meddelanden
men alla av ringa omfång — stå vi här inför en traditionsbärare, som
UUB R 625: 7, Guta-Ord VIII, s. 127.
Källor: Fårö Al: 1, s. 128; Al: 2, s. 9, 10; Al: 5, s. 37; Al: 8, s. 17; C: 2,
s. 22, 166, 169, 249, 277; C: 5.
8
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Släkttabell 17
Fader: Olsson, Lars, inhyseskarl vid
Lauters. Född 7.9.1749 vid Verkegards
på Fårö. Gift 19.11.1795. »Utan arbetaförmåga» enl. anteckning i kyrkboken
Död 26.1.1822.
Farfar: Persson,
Olof, husbonde vid
Verkegards. Född
där 29.11.1719.
Gift 6.10.1745.
Död 25.5.1788.

Farmor: Larsdotter, Gertrud. Född
5.10.1725 vid
Demba. Död
24.11.1802.

Moder: Feldt, Gertrud Rebeeca Johansdotter. Född på Fårö 24.12.
1773. Död 25.7.1841.
Morfar: Feldt, Johan, enrouleringskarl. Född 1718 i
Stenkyrka. Gift
1752 med Catarina
Thomasdotter,

Möiner på Fårö.
Gift 1771 med
»mormor». Gift
1777 med »styfmormor».

Mormor: Olofsdotter, Maria. Född
1739 i Flavelhem.
Död 1776.
Styvmormor:
Michelsdotter, Butvid. Född 11.10.
1737 vid Ava,
Fårö.

man lägger märke till och det på grund av repertoarens sammansättning. Av åtta legend- och djursagor handla sex om fåglar,1 en av hans
tre sägner innehåller djurmotiv2 och i ett annat meddelande får man
veta, vad vissa fåglars läten betyda, när de omtolkas i ord. I samband
med varsel och väderleksmärken förekomma fåglar i ett par fall, och tre
meddelanden slutligen bestå av naturiakttagelser kring fågellivet. Att
Evert Nordströms material också innehåller fyra korta meddelanden
beträffande materiella kulturföreteelser samt fem ordstäv o. dyl., förtar inte intrycket att han var en traditionsbärare med tydligt specialintresse för djur och i all synnerhet för fåglar.
Evert Nordström var född vid Lauters på Fårö den 16.2.1812 och
dog vid Demba den 29.4.1876. Åren 1831-36 vistades han i Visby som
arbetskarl och svarvare, och 1844 flyttade han från hemmet till Demba,
där han följande år gifte sig med bondeänkan Anna Cajsa Åhlström,
född den 18.4.1817 vid Demba. De bodde sedermera på Demba grund.
Som framgår av släkttabell 17 är Evert Nordström på farssidan knuten till Fårö, medan släktlinjen på moderns sida för över till gotländska
fastlandet.3
1 Ett exempel: »Fan begärde att han skulle få skapa en fogel; och det fick
han då: det blef 'Hav-gaiti' (Lommen). Men han glömde dervid skåpa benen: dem
kastade han i förargelsen efter fogeln, så att de derföre sitta i stjerten.» UUB R
623: 3, n. 229. — KGAA 10, II, s. 167.
2 En förklaringssägen om aborren.
Källor: Fårö Al: 1, s. 1, 146, 151; Al: 2, s. 8, 203; Al: 3, s. 143; Al: 5,
s. 89, 165; Al: 8, s. 47; C: 2, s. 7, 268, 280; C: 4.
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Släkttabell 18
Fader: Larsson, Lars, husbonde vid
Lassor. Född 14.7.1740 vid Landsnäsa
på Fårö. Gift 9.11.1781 till Lassor. Död
vid Lassor 20.12.1817.
Farfar: Olsson,
Lars, husb. vid
Landsnäsa. Född
13.3.1706 därstädes. Gift 23.10.
1733. Död 12.1.
1765.

Farmor: Hansdotter, Elisabeth.
Född 7.4.1713 vid
Kalbjerga. Död
29.7.1757.

Moder: Jacobsdotter, Christina.
Född 7.10.1757 vid Lassor.
Död 1.7.1822.
Morfar: Persson,
Jacob, husb. vid
Lassor. Född där
14.9.1717. Gift
7.10.1744. Död på
Sandön 14.7.1774.

Mormor: Nilsdotter, Margareta.
Född 14.1.1725 vid
Marpis, Fårö. Död
21.10.1787.

Jacob Larsson Ekenberg, Lassor

Jacob Larsson Ekenberg (född den 29.9.1787 och död den 17.6.1865)
har till Säve lämnat femton meddelanden, omfattande bl. a. ett par
sägner och nio uppgifter om den materiella kulturen. Möjligen var han
en av de personer, som Jens Båta tänkte på, när han nämnde om fåröbor, som till sitt eget fördärv gift sig med utsocknes.4 Han var född
bondson vid Lassor5 och övertog gården efter sin far (se släkttabell 18).
I november 1817 gifte han sig med Greta Lisa Nilsdotter, född vid
Bjers i Guldrupe den 10.7.1791 men närmast inflyttad från Vinor på
Fårö, där hennes bror Nils Nilsson Gottberg var ingift. År 1829 övertogs gården av Jacob Ekenbergs bror, Nils Larsson, som då återvände
från Nors, där han gift sig 1825. I fortsättningen står Jacob Ekenberg
skriven som korpral och arbetskarl och vid sin död bodde han på Lilla
Gåsamora ägor.
Om sig själv har han lämnat ett kort meddelande, där vi möta honom som en orädd och härdig fåröbo. Han »tråsskade oturr mä val vid
10 års ålder och arbetade då redan i 'stumbla-skog' ; gick 65 år gammal
i skjortärmarna ut på 'käut-äis' uti Mars månad, 'laupa sig nidur' i
vattnet, lät kläderna torka på kroppen. En annan gång bredde han
tröjan och halsduken öfver de slagna kutungarne, att skinnen ej skulle
'derfvas' af solen: är ännu frisk och rask som en nötkärna !»6
Av de fåröbor, som lämnat mera än ett fåtal meddelanden, återstå
nu två att nämna, nämligen Anders Rasmusson Östman och Jacob
Se ovan s. 158.
Källor för honom och hans släkt: Fårö Al: 1, s. 33, 83; AI: 2, s.74; Al: 3,
s. 215, 265, 269; Al: 8, s. 176; C: 1, s. 61, 76; C: 2, s. 35, 255, 268.
UUB R 623: 1, n. 1002.
4

5
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Niclas Kalström. Den förre var under ett par års tid Säves elev vid
Folkskoleseminariet, och den senare fick Säve kontakt med under hans
studietid vid läroverket i Visby. Båda beröras således av de problem,
som tidigare diskuterats,7 men då deras material till största delen är
bundet vid Fårö, har det synts lämpligt att presentera dem i Fårösammanhanget.
Anders Rasmusson astman

Anders Östman, som föddes vid Broskogs den 31 juli 1833, var på
såväl fädernet som mödernet av gammal fårösläkt (se släkttabell 19).
Som framgår av tabellen blev han faderlös redan som tioåring och moderlös, när han var sexton år gammal. Redan dessförinnan hade emel•
lertid faderns båda bröder på Fårö tagit sig an honom,8 och under senare delen av 1840-talet vistades han således dels vid Landsnäsa och
Gåsamora, dels vid Lauters.8
Vid höstterminens början i september 1849 vann Anders Östman inträde vid Folkskoleseminariet i Visby, och i dec. 1851 erhöll han sin
Släkttabell 19
Fader: östman, Rasmus Christofferson,
Moder: Gertrudsdotter, Catherine.
sjöman och arbetskarl. Född 19.12.1800 Född 5.6.1801 vid Broskogs. Död
vid Austers. Gift 1827. Blev 1833 på
7.7.1849: »ärlig och gudfruktig».
grund av snatteri struken i sjömanshu
sets rullor. Dog 6.12.1843 såsom »mindre Mormor: Berndtsdotter, Gertrud.
välkänd» arbetskarl.
Född 26.3.1770 vid Broskogs. Födde
1801 oä. dottern Catherine. Död
9.2.1825.
Farfar: Eschildsson, Christoffer,
husbonde vid Austers. Född 13.2.
1771 vid Bondens.
Gift till Austers
1795. Omgift 1801.
Död 30.6.1824.

Farmor: Andersdotter, Christina.
Född 2.12.1769 vid
Austers. Död 6.4.
1801.
Styvfarmor: Hansdotter, Catharm
. a.
Född 6.11.1782 vid
Butleks. Död 1840.

Marmors far: Jacobsson, Berendt,
husb. och kyrkvärd
vid Broskogs. Född
23.9.1728 vid Broa.
Gift till Broskogs
1759. Död 29.3.
1781.

Mormors mor:
Michelsdotter,
Christina. Född
18.6.1740 vid Broskogs. Död 4.8.
1770.

Se ovan s. 109 ff.
Henamansbrukaren Johan östman, Landsnäsa (sedan Gåsamora) och Anders
Christoffersson, Lauters.
° Källor: Fårö Al: 1, s. 24, 50, 53, 83; Al: 2, s. 72; Al: 3, s. 153, 235, 373;
Al: 5, s. 183; Al: 6, s. 139, 199; C: 2, s. 1, 75, 76, 233, 250, 261, 302; C: 4. Ileringe Al: 1, s. 1. Inmönstringsbok, norra häradet, 1832-1844, s. 194. Seminariematrikeln nr 98.
7
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folkskollärarexamen med utmärkta vitsord. Han blev sedermera folkskollärare i Fleringe, gifte sig där år 1862 med Margareta Fredrika
Medin, född 7.3.1840, och kvarstannade i socknen till sin död den
15.7.1879;
Anders östman har lämnat drygt 40 meddelanden och av dessa äro
25 av typen ordstäv, talesätt o. dyl. För övrigt innehåller hans material
fyra visor, ett par smärre meddelanden beträffande lekar, tre sägner,
fem uppgifter om tro och sed samt slutligen ett par notiser om väderleksmärken och om fårskötseln. Den relativt omfattande samlingen av
ordstäv o. dyl. skulle kunna peka på en viss insamlingsverksamhet, men
å andra sidan skulle en sådan rimligtvis ha inbringat mera än ett fåtal
sägner på det sägenrika Fårö. Anders östman torde därför på det hela
taget kunna betraktas som bärare av de traditioner han meddelat.
Jacob Niclas Kalström

Jacob Niclas Kalström var en av Säves främsta bidragsgivare från
Fårö. Han föddes vid Kalbjerga den 14.9.1840 och var son till husbonden och kyrkvärden Nils Johansson och dennes hustru Anna Stina
Jacobsdotter. _IF'å såväl _farssidan som morssidan möta vi i varje fall
sedan början av 1700-talet enbart infödda fåröbor.1
Efter studier vid läroverket i Visby och vid universitetet i Uppsala
blev J. N. Kalström prästvigd 1865 och innehade därefter en rad präs.terliga förordnanden, innan han 1882 tillträdde kyrkoherdetjänsten i
Närs pastorat. Han ,var då, sedan ett tiotal år tillbaka gift med sin
kusin Kristina Emerentia Kalström, som var född vid Hultungs i
Bunge år 1845 men Som också hon på såväl fädernet som mödernet
härstammade från Fårö.2 Jacob Niclas Kalström avled den 10 september 1911.
Inte mindre än 48 sägner återfinnas bland de ca åttio meddelanden,
som J. N. Kalström lämnat till Säve och som i flertalet fall ha en gedigen utformning. Utöver den stora sägensamlingen innehåller hans
material sex sagor och en visa, ett tiotal meddelanden på lekarnas område, några ordstäv o. dyl. samt en rad meddelanden rörande tro och
sed. Några gånger har Säve noterat sagesmannen som »Jacob Kalström,
seholaris», och för ett meddelande står årtalet 1859 angivet.3 Därmed
C. J. Hallgren, a. a., s. 276 ff. -- E. Nyberg, a. a., s. 288.
Bunge Al: 1, s. 48; Fårö 0:2, s. 103 och 118.
3 Enligt läroverksmatrikeln gick J. N. Kalström det året i sjätte klassen.
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är det fastslaget att Kalström varit Säves meddelare under sina läroverksår i Visby, dvs, medan han ännu måste betraktas som en ung
fåröbo, och goda skäl finnas för antagandet, att större delen av hans
rika traditionsstoff överfördes till Säve just under dessa år. Inte
mindre än trettio av sägnerna äro sålunda direkt lokaliserade till Kalströms hemsocken, och för ett stort antal meddelanden står Fårö angivet efter sagesmannens namn. Då därtill hans meddelanden med vissa
undantag återfinnas inom ett begränsat område i tredje bandet av
Säves Gotländska samlingar, vågar man säga, att han inte i nämnvärd
omfattning meddelat traditioner från de socknar, där han sedermera
vistades som präst. Hans material skulle alltså till större delen ha hemortsrätt på Fårö, och det enda man egentligen ställer sig frågande inför
i det här sammanhanget är hans sagor. Medan de sagor, som i övrigt
lämnats från Fårö, utgöras av korta legend- och djursagor samt några
skämtsagor, hade Kalström också några undersagor att komma med.4
Det skall emellertid hållas i minnet, att Kalström under sina läroverksår
givetvis var inackorderad i Visby och att han också där kan ha haft tillfälle att inhämta vissa folktraditioner.
Vad gäller J. N. Kalströms ställning som traditionsbärare är det
svårt att komma fram till ett bestämt ställningstagande. Att han var
ung, när han lämnade sitt material till Säve, utesluter inte i och för sig,
att han själv ägde ett rikt förråd av traditioner. Eftersom vi veta, att
Säve använde läroverkselever som medhjälpare i uppteckningsarbetet,
torde vi emellertid få räkna med att också Jacob Niclas Kalström i
många fall direkt gått Säves ärenden.
Vilka källor, som ligga bakom Kalströms traditioner, kan man endast
gissningsvis uttala sig om. Ett anmärkningsvärt förhållande är det dock,
att Kalbjerga, där han som tidigare nämnts hade sitt föräldrahem,
förekommer i sju av hans sägner och att flera andra lokaliteter, som
omnämnas i hans material, äro belägna i hemgårdens grannskap. En av
sägnerna är för övrigt en släkttradition:
När nuvarande (1859) husbonden, Nils's farfar lefde, eller omkring 1680,
korn Konung Carl den Elfte till Fårön. Han ankrade då i Carlviken på nordvestra sidan af Nors-hohh, och tog in vid Kalbjärga, der en gammal 'mal-sta'
den tiden stod midt på gården. Kungen hade med sig en grann stol, hvilken
han lemnade efter sig (sedermera sönderfallen och förkommen). — — —
UUB R 623: 2, Sagor nr 83; R 623: 3, Sagor nr 80 och 81. KGAA 10, I, a.
237 och II, a. 103 f.
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Gården hette förut 'Bjärga'; men härefter fick den Carl tillagdt, och blef så
kallad: Kalbjärga eller rättare Carl-bjärga.5
Det är således mycket som tyder på att Jacob Niclas Kalström haft
en eller flera goda traditionskällor i sin närmaste omgivning. Särskilt
må det också påpekas, att vilken eller vilka källor han än haft, så rör
det sig inte om i Sävematerialet förekommande sagesmän. Vid Kalbjärga hade också Lars Olsson sitt boställe, men blott i enstaka fall
tycker man sig skönja en för dem gemensam tradition.

P. A. Säves sagesmän på gotländska fastlandets landsbygd
Det har synts lämpligt, att i detta arbete låta en gotländsk bygd bli
särskilt utförligt belyst. Valet föll på Fårö, och för detta har motivering tidigare givits. Då vi nu skola behandla Säves sagesmän på Gotland i övrigt, är det tyvärr ej möjligt att låta varje socken framträda
med sina traditioner och traditionsbärare.6 Vi få följaktligen inskränka
oss till att här behandla ett mindre antal traditionsbärare, vilka på
grund av sin traditionsrepertoars omfattning eller av någon annan anledning tilldra sig uppmärksamhet. Företrädesvis komma vi att dröja
vid sagesmän, som visat sig vara hemmastadda på det andliga folkminnesområdet.
Nils Larsson Broman, Hau i Fleringe
Det har ovan framhållits, att fåröborna inte gärna knöto släktförbindelser på gotländska fastlandet, men det har också givits exempel på
att så ändå stundom skedde. Självfallet förekom det, att en och annan
fåröbo lämnade sin ö för varaktig bosättning på annat håll. Nils Broman hörde till denna senare grupp, och då vi nu låta honom inleda
raden av sagesmän från fasta Gotland, ha vi fortfarande fårökulturen i
bakgrunden.
Nils Broman, som var född den 1 okt. 1766 och som därmed är en
UTJB R 623: 3, nr 326.
Det kan självfallet inte vara Jacob Nielas Kalströms farfars far, som upplevt
det märkliga kungabesöket. I den män en verklig händelse ligger bakom sägnen,
måste vi under alla förhållanden söka oss så långt bort i släkten som till meddelarens farmors morfars far, Hans Miehelsson, Kalbjerga, vilken var född där den
10.4.1683 (Färö Al: 1, s. 59).
Se ovan s. 60.
5
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Släkttabell 20
Fader: Pehrsson, Lass, kyrkvärd och
husbonde vid Broa. Född 14.4.1729 vid
Broa. Gift 8.10.1749. Död 8.3.1809.
Farfar: Stephansson, Pehr, husbonde vid Broa. Född
1700. Död 3.9.1753.

Farmor: Larsdotter, Anna. Född
11.11.1689 vid
Lassor, Fårö. Död
28.1.1771.

Moder: Christoffersdotter, Catharina.
Född 26.9.1726 vid St. Hoburga på
Fårö. Död 8.12.1817.
Morfar: Christoffer St. Hoburga.

av Säves efter födelseåret äldsta sagesmän, var av fårösk bondesläkt
(se släkttabell 20).7
Som tidigare nämnts äro kyrkböckerna för bl. a. Fleringe defekta,
och det har således ej varit möjligt att på den vägen inhämta upplysningar om Nils Bromans personliga förhållanden. Av Fårös husf örhörslängd8 framgår emellertid, att det var år 1795 som Nils Broman
utflyttade till Han i Fleringe, och genom Säve få vi den kompletterande upplysningen, att han gifte in sig på den gård, där han sedan
själv blev husbonde. Av Säves anteckningar framgår också, att Broman blev änkling och att han sedermera gifte om sig med en kvinna
från Lassor på Fårö.9 Hur länge Nils Broman var i livet, har inte
kunnat fastställas. I ett brev till Carl Säve av den 22 maj 18681 anmärker P. A. Säve med anledning av ett besök vid Hau, att gamle
Nils Broman nu saknades. Med tanke på att han var född 1766 är det
troligt, att han avlidit åtskilliga år dessförinnan.
Om således mycket saknas av exakta uppgifter om Nils Broman, ha
vi ändå utomordentliga möjligheter att göra oss förtrogna med hans
personlighet. När Säve sommaren 1849 gjorde ett besök vid Hau, blev
han nämligen så fångad av detta »original i gammaldags seder och
språk», som med hela sin person och sitt hus var »en liten Antiqvitetsakademi»,2 att han sedan i sina Gotländska samlingar ägnade honom
den mest omfattande skildring han givit av någon sagesman. Då det
samtidigt är en utomordentlig kulturskildring, må den här i sin helhet
återgivas:
7 Källor: Fårö AI: 1, s. 26; Al: 2, s. 24; Al: 3, s. 95; C: 1, s. 128; C: 2, s.
288, 295.
8 Fårö Al: 2, s. 24.
9 UUB R 623: 1, nr 1003.
1 UUB G 267.
2 Ibid. Brev av den 8 aug. 1849.
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Denne gammaldags och betydlige Gotlands-Bonde, som trognare än de fleste
af sina likar bevarat förf ädrens språk, lynne, vanor, seder och bruk, är född i
Oct. år 1766 vid Broa på Fårö (hvaraf namnet Broman), der hans far, Lars
Pehrson, var Bonde. — Gården 'Hau' (Högen), som redan prisades af den
store Linne, har väl sitt namn af en ovanligt stor kämpahög eller graf, som
finnes ett stycke norr om gården, ligger i Flairinge på 112 mils afstånd från
andra bygder, ensligt för sig sjelf i skogen uti en liten dalsänkning, mellan
Han-träsk i öster och Bäste träsk i vester. Såsom af gammalt på Gotland
finns vid gården allenast 20 Husbönder, der Broman bor på den s. v. parten,
der allt, liksom Husbonden sjelf, är gammalt och vordet. Han sade, då jag i
Juli 1849 besökte honom: 'jag har ej mäktat med att bygga nytt, blott halldä
bäi läike det gamla'. Hans motvilja mot nyhet och förändring har gått så
långt, att ypperlig byggnadssten sedan öfver tjugu år legat på gården och
virke af stockar, sparrar och rior 2" gånger ruttnat opp, utan att den gamle
förmått sig till att bygga nytt, det dock sedan länge kunnat väl behöfvas.
Huset är en gammal låg stenbyggning utan fot under brädtak, omgifvet af
höga askar och lönnar med starstunkar uti. Förstugudörren har smygar utåt
med stensätet uti på hvar sida, och dörrar (med 3 tums stora runda titt-rutor),
som alltid stå stängda. Hvardagsstugan till vänster har 2ne fönster, mellan
hvilka bordet står, med hela stensäten öfvertiickta med ett bräde; i öfrigt
2ne stora himmels-sängar med utgång emellan dem till köket, och en vanlig
stannd-spis och oskuradt golf. I gästkammareni der jag låg, var taket med
listhyflade 'falar', och på väggarna dels fästade stora hängskåp, dels ett bord,
hvilket liksom om bord, kunde då det ej begagnades slås opp mot väggen eller
rättare ett stort ofantligt skåp, som på tvären nästan afdelade rummet och på
hvilket detta fällbord var fastgjordt. Liksom i den mörka förstugan var här
inne väggarna fullhängda med otaliga klädesplagg, fiskredskap, stöflar, 'doningar', flera krono-gevär, m. m.; äfven som på sängkransen stodo skor och
lågo bundtar af fågel-snaror (till en del Gubbens sista vinterarbete), allahanda
gods och egendom. På väggen inne i en himmelssäng hängde åter fiskdon,
kläder, stöflar och ett stort 'värk-fat': allt visserligen underligt ordnadt, iucn
dock vittnande öm ett förmöget och arbetsånat, ga,mnialdags Bondehus. Sköna
mjölkbunkar Stodö i fönstret jenate Misbondens bibliotek; Wallins Gottländska
Samlingar, Messenius och en Häst-bok med plancher.
Fader Nils Larsson Broman, vanligen kallad Hau-Broman, var då 83 år,
ännu Husbonde med allt anseende af den strängaste lydnad (ehuru han .hade
en gift son omkring' 30 år gammal), med god syn och hörsel, det friskiiste
minne på allt gammalt, med en ovanlig hurtighet ii'ch säkerhet i sitt tal och
hela väsende. Han talade vanligen sitt gamla fädernespråk, som fordom talades
på Fårö, der han var född, och redogjorde med mycken reda och bestämdhet
vid alla mina frågor deruti. Då jag aftecknade hans gård och byggningar, vardt
han högligen lifvad och förundrad och skrattade högt då han efter hand kände
igen allt, och inkommen i stugan, sade han i sin vanliga befallande ton till sin
hyggliga Gumma, som kommit från Lassor i Aika-grannelaget på Fårö (hans
hustru i andra giftet; först var Broman ingift vid Hau): 'Källing! vitt däu
se nåku grannt!' — I allt syntes att gamle Broman var Husbonde i sitt hus:
då en hans lille knapt 3-årige sonson stojade på golfvet, spände farfadern
sina stora, skarpa blå ögon i barnet och sade: 'Sårk,.laup
- nidur till gräuu!',

195
och gossen spände upp ögonen och sprang ned till spisen liksom elden varit
efter honom. Husbondeväldet vill han med rätta aldrig släppa; och då hans
raske och hygglige Son en gång hade framkastat några vinkar ditåt, hade
Gubben genast med värdighet svarat: 'när solen går opp, går jag ut och
arbetar, när månen går opp, går jag in och lägger mig; när jag då ej stiger
opp mer, må du bli Husbonde!' — Då vi skulle spisa, böd han mig höfligt
intaga högsätet vid bordsändan, men då jag bad honom behålla sin plats, sade
han helt kort: 'här är jag van att sitta I', och intog sitt rum. Bordsbönen, den
Gubben med sammanknäpta händer och höjd blick sjelf läste eller mässade
med hög skallande röst, räkte säkert en god qvart. Hvarest barnbarnen stodo
på golfvet, när farfar började läsa, der blefvo så länge stående med knäpta
händer: Gubben efterlät icke sina vördnadsvärda vanor för någon gäst, ej heller
när han spisade borta hos andra. — Sedan slog han i bränvin och bjöd, och
sade ofta under måltiden: 'den som bjuder, han ger inte gerna!' Allt den Gamles väsende var utan tvång och krus; så tog han sin flundra med fingrarna,
slickade af sin hornsked och knif efter måltiden och stack dem öfver sig in i
en spricka i taket till nästa mål, derifrån han nu nedtog sin tandpetare att
dermed rensa sina tänder, hvarefter den följde opp till hornskeden och knifven;
och slutligen bad han Gud välsigna maten med en lika andaktig bön som vid
måltidens början. — Vid sängdags följde han mig in i gästrummet, då den
uppmärksamme gamle värden erbjöd sig att draga stöflorna af sin gäst —
hvilket afböjdes — och sedan länge och väl letade under ett 'slå-bord' och
slutligen bland tjogtals par 'bendon' i all välmening framtog ett par stora
gamla skor till sin gäst, att deni 'sticka bainen'. — På morgonen kom Värden
snart in till mig i gästrummet, der vi hela dagen samtalade om 'gamla verlden',
det fordna Fårö-språket, gamla seder, bruk och äfventyr; Gubbens minne var i
allt detta utmerkt, och i början förundrade det honom bara att någon människa ville taga vara på så gammalt gods. Men då han såg allvaret hos den
uppmärksamme frågaren, som någon gång förmådde upplysa honom om ett
och annat, äfven i det gamla, blef han alltmera meddelsam och talför, och
slutligen meddelade han många vigtiga upplysningar, allt med största förtroende. Då han ej nog säkert kunde besvara en fråga, sade han bara: 'kanhända!' och då han blef frågad om saker, dem han mente vara annorlunda,
sade han vanligen: 'det känns jag ej bi I'. Full reda och bestämdhet fattades
honom aldrig. Men då frågorna i 'språket' blefvo alltför fina och brydsamma
och då förhållandet härvid ofta var ihärdigt svårfattligt, eller då frågorna
räckte för länge i stöten, såg Gubben efter hand allt mattare ut i ögonen; och
bäst det var, sprang han upp till det stora skåpet, som stod på tvären i rummet, deni Gubben för sin egen mund hade brännvin, hvetebröd, smör och
pannekaka. Sedan han då med mycket bråk i sina innersta gummor' fått reda
på skåpnyckeln, hvarvid han nästan måste knäppa ner det yttersta byxparet,
(ty med mångdubbla ylle-skjortor, undertröjor, m. m. sades Hau-Broman jemt
bära på sig 84 alnar vadmal) —, tog han sig en sup och ett stycke pannekaka;
och dermed var han lika kry igen för vidare samtal om det gamla, som timat,
, hvilket nu åter med största lust fortsattes med mellanslag af sagor, historier
.och äfventyr: bland annat yttrade han om 'Ryssarne 1808', att 'GotlandsBönderna voro mer älskade af Sveriges Krono, om ej Herrarne af hållit dem
att slå ihjäl Ryssar!' — Han talade mycket om 'Napolus', och hade ock med
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liflig vördnad reda på Carl XIV, slaget vid Leipzig, m. m. Ännu vid 83 års
ålder skulle han prompt inlära sig Runorna. — Då han t. ex. hade svårt att
åskådligt nog beskrifva de gamla Fårögummornas 'Hand-tain' (slända), och
jag försökte efter beskrifning rita den, tog han sjelf blyertspennan för att
göra sitt tal desto begripligare; och det oaktadt att han såsom ung sjöman vid
en ankar-lättning i Barcellona mistat ett par fingrar på högra handen, —
andra säga genom kamraternas tillställning att qväsa den förvägne sjöbusen,
— hvarför han i all sin tid sedan måste bruka en sorts skinhandske. — Då
Hau-Broman någon gång är ute på resor och bland främmande, är han, lika
litet som hemma, någon gnidare, ty han är riker karl på sitt 1/2 hemman,
stort som 1/2 Björke socken. Stundom kan han då bjuda Herrar och folk på
en butelj bästa vin. — Då han en gång vid växling fick omkring 30 Rd för
mycket, rättade han sjelf genast misstaget.
Hau-Bromans enda fel är hans stridiga och stolta lynne, dock mäst endast
mot sin gårdsman, Capt. P. Pettersson, af hvilken han säger sig lidit så
många °förrätter, så att han, (äfven för andra saker), varit 32 gånger inför
N. Härads-Rätten och 7 gånger till Kongeliga Svea Hofrätt. Det var till
denne sin gamle motståndare, i full uniform, inför N. Härads-Rätten, som
gamle Hau-Broman, som sett honom som pojke uppväxa under sina ögon och
Bondeson i gården, sade: 'Naj, nå ljaugart Däu, Per!' — Då N. Broman kom
till Hau, tänkte han, såsom född Fåröbo naturligtvis att hufvudsakligen lefva
af fisket, men stridig som han var, kom han snart i ovänskap med grannarna.
En morgon, då han kom ner till strand för att ge sig ut på fiske, fann han
stora hål huggna i alla sina båtar. Broman bara teg, gick hem igen och sade
der: 'låt dem ligga der — jag skall aldrig bruka dem mer!'. Och i stället blef
Broman åkerbrukare, bredde släke som det var godt om, öfver de magra stenburgarna och kunde om några år sälja säd till de stackars fiskarena, som af
ilska huggit sönder hans båtar. Broman tackade dem nu för besväret, sålde
årligen mycket säd och vardt riker karl. — När Broman en gång förmärkt att
grannens pojkar tagit några körsbär af hans träd, lät han i ilskan genast
hugga ned det, och ingen af hans folk fick röra det (Meddelat av J. G. Lindgren). — Då N. Broman 1852 sista gången såsom Husbonde, 85 år gammal,
betalte sin skatt, sade han till fogden: 'helsä nå till Kgl. Majestät och Kronu,
att jag i tre och femti ar betalt min skatt, — u dä jär ända af an kryppling!'
(han hade i ungdomen mistat ett par fingrar).
Med allt detta, som ofvan är nämndt, är Hau-Broman med sitt skarpa förstånd, sin rörlighet i hans höga ålder och kärlek till det gamla i allt, oaktadt
hans egna vanor — med sin långa staf, hängande byx-bak och toppiga hatt —
och småfel, en vördnadsvärd qvarlefva från fordna enfaldiga men redbarare
tider, och en krona bland Gotlands Bönder, af hvilka han väl är den äldste
Hus-bonden.3
En marginalanteckning, som Säve senare tillfogat, må också den här
få belysa Nils Bromans personlighet:
Mot all förmodan och utan att ha nämnt ett ord för sin ende, hygglige och
beskedlige Son Lars, uppgaf Nils Broman om hösten 1850 att han ej längre
3

UUB Il 623: 1, nr 1003.
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ville stå för gården, utan ville öfverlemna allt åt Sonen. — Och våren 1851
tillkallade derför Gubben sin gårdsman E. I. Grubb junior på Fårösund,
Nämndeman Häglund Hägur i Bunge och Caplanen L. Enderstein för att
genom den sednare uppsätta bouppteckning, skifta sitt bo som man trodde och
öfverlemna allt åt Lars. Då förklarade ock Nils Broman, att sonen Lars ensammen skulle ha allt, både löst och fast, till ett värde af minst en 16 eller
18 000 Rd, men sina begge beskedliga döttrar, af hvilka den ena var enka och
den andra gift vid Austers på Fårö, som begge voro närvarande, gaf han ej
det minsta, — sålunda viljande bevara ett starkt, hederligt och odeladt bo och
husbonde-välde åt Lars Broman. Denne sednare bad då fadren få af de öfverlåtna 1 000 Rd Bco contant gifva 500 Rd Rgs och lösegendom för omkring
150 Rd Rgs åt hvardera af sina systrar eller tillsammans omkring 1 300 Rd;
då Gubben svarade: 'gär nå Däu mä dä hva däu vitt, så har jag gärrt.' Gubben hade nemligen sjelf arbetat ihop nästan hela sin egendom. Då derföre
Austersmågen tyckte det var hårdt, att få inte vid delningen, svarade Broman:
'hart dän gift di må pänningimar'r — För sin egen del förbehöll han sig
ingenting — litande på sitt fortfarande anseende —, öfverlemnande allt åt
Sonens vilja och hjertelag; ej heller undantogs något för hustrun, hvilken han
för en 20 år sedan vändt sig från med sitt hushålls-förtroende, då hon visade
af sky för Gubben derför, att han en gång i sin fördomsfrihet sjelf slagtat och
flått en häst.4
Det är överraskande att efter ovanstående skildring ta del av Nils
Bromans bidrag till Säves Gotländska samlingar. Tre meddelanden —
ett ordstäv, en enkel sägen samt ett meddelande om »handtainens» användning — är allt som Säve anför i hans namn.5 Såvida Säve ej fabulerat i framställningen ovan — och det finns ingen som helst anledning
att anta det — förekom det emellertid vid hans samtal med Broman
»mellanslag af sagor, historier och äfventyr». Godtagbara skäl kunna
anföras, varför Säve just då uraktlåt att uppteckna sin sagesmans andliga folktraditioner. För det första hade Säve som sin främsta målsättning under resan i juli 1849 att bedriva språkforskningar för broderns
räkning. Att så var förhållandet framgår klart av det brev, som han
skrev till brodern Carl Säve straxt efter hemkomsten:
Jag, som under sommarns början varit en hel månad hindrad af min armskavank, tog mig före en utflygt åt Bunge, Fleringe och Fårö: resan räckte
14 dagar, och jag ville försöka att höra mig litet om i språket, och jag tror att
det lyckades så tämligen. Jag hade med mig mina Samlingar, min ordbok och
ditt Norder- och Suder Guta-mål, m. m. — — — Derpå visiterade jag den
gamle Nils Broman Hau, — — — der satt jag 1 1/2 dag och språkforskade
med honom helt igenom ditt Nårder och S. Guta-mål och det var ej utan intresse. — — — Men de eviga förfrågningarna och den ovana tankeansträng4
6

UUB R 623: 1, nr 1003.
Orduppteckningarna äro här givetvis frånräknade.
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ningen frestade honom grufligt, och hindrade oss begge att komma in på berättelser om annat gammalt godt i seder, bruk, sagor och äfventyr; nog af,
jag måste mäst af barmhertighet sluta.6
Tre veckor senare skrev Carl Säve sitt svarsbrev:
Din lifliga skildring af Dina forskningsfärder på vårt kära Gotland grep
mig in i själen, — — — Min tacksamhet för din skildring, öfverväges dock
vida af min tacksamhet för all den omsorgsfulla möda, som du för sakens och
min skull har användt och använder att rikta min språksamling; hälst jag
ganska väl inser, att Du dymedelst uppoffrar mycken tid, som på ett för Dig
ännu kärare sätt kunde användas till samlande i Ditt eget älsklingsf ack: öns
seder och bruk, sagor, sägner, m. m.7
Emellertid veta vi, att Säve merendels kombinerade sina språkforskningar med folkminnesuppteekningar, och till yttermera visso veta vi,
att han så gjorde hos andra sagesmän också under språkresan sommaren 1849.8 När Säve under sitt besök hos Nils Broman Hau frångick
denna metod, synes detta inte ha berott på att sagesmannen saknade
intressanta traditioner utan på att Säve var djupt fängslad av sagesmannens person och ägnade den uppmärksamhet, som till äventyrs blev
över vid språkforskandet, åt att studera sagesmannen själv och hela
hans miljö. Att också detta kan tas som ett fullgott skäl för de uteblivna folkminnesuppteekningarna, betygar den skildring av Nils Broman, som vi ovan tagit del av.
Sammanfattningsvis kunna vi alltså konstatera, att Nils Broman i
sällsynt grad var bärare av gamla traditioner vad gäller seder och bruk
och att mycket dessutom tyder på att han också ägde ett förråd av andliga folktraditioner i övrigt.
Lars Larsson, Utbunge i Bunge

»Helsa honom Gud igen!», sade 95-årige Lars Utbunge till P. A.
Säve, då denne vid ett besök år 1869 hälsade honom från sin broder
Car1.8 Tjugofem år hade då förflutit, sedan Carl Säve under en språkresa på norra Gotland sommaren 1844 en hel dag hade »pumpat gubben
Utbunge», som han säger i ett brev från Stucks i Bunge den 22 Juli
1844.1 Lars Larsson Utbunge hörde alltså till bröderna Säves äldsta
UUB G 267. Brev av den 8 aug. 1849.
UUB G 267. Brev daterat »Avestad d. 27 Augusti 1849».
8 Se ovan s. 175.
9 UUB R 623: 1, nr 451 i marg.
1 UUB R 623: 5, s. 410.
7
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Släkttabell 21
Fader: Olofsson, Lars, kyrkvärd och husbonde vid
Koparve i Rute. Född därstädes år 1736. Flyttade
till Grådda i Fleringe år 1786. Död vid Grädda 1799
eller 1800.
Farfar: Larsson, Olof, husbonde vid Koparve i Rute.
Född därstädes 1707. Död 1756.

Moder: Olofsdotter,

Cecilia.

Farmor: Jacobsdotter,
Catharina.

Farfars far: Båtelsson, Lars, husbonde vid Koparve i Rute. Död 1726.

kontakter ute på Norra Gotland och att han också skulle bli en av de
verkligt givande — och det inte bara i språkligt avseende, torde redan
Carl Säve vid sitt nyssnämnda besök ha förstått. I sitt notvarp fick
han den gången inte bara dialektord utan också folkminnesstoff, bl. a.
sångleken »Gymbur-Laiken».2
En passus i »Gymbur-Laiken» lyder: »Jag kallar dig in (Lars Larsson Grådda!).» När den 70-årige sagesmannen skulle illustrera de tillfälliga variationerna i leken, var han inte längre den gamle bonden vid
Utbunge. Då hade han återvänt till hemmet i Fleringe och var den
unge Lars Larsson Grådda. Som vi strax skola se, tillhörde han den
berömda spelmanssläkten i Fleringe, men född år 1774 var han av en
Gråddageneration, som hade minnen också från Koparve i Rute (släkttabell 21).3
Om Gråddakarlarnas spelmanstraditioner vore mycket att säga, men
eftersom Lars Utbunge såvitt man vet inte var spelman, skall här blott
några korta anmärkningar göras. Den förste kände spelmannen i släkten var Lars Utbunges far, Lars Olofsson Koparve, vilken spelade lira.
Det aktiva musikutövandet fördes sedan vidare av Lars Utbunges äldre
bror, Olof Larsson, »Grådd-Ole» kallad, som var född år 1768 vid
Koparve i Rute, blev husbonde vid Grådda och dog där år 1837. Av
sin far hade denne lärt lirspelets teknik men övergick snart till fiolen,
och det är som fiolspelmän han och hans söner vunno sitt enastående
rykte.4
UUB R 623: 1, Lekar nr 6. — KGAA, Svenska lekar 1, s. 127 ff.
Källor: Ture Carlsson, Släktutredning rörande Gråddasläkten, ms.
»Grådd-Ole» hade fyra söner och tre av dessa blevo spelmän. Den främste av
dem, nämndemannen och husbonden vid Grädda, Jacob Olofsson Godman (född vid
Grädda 2.2.1803 och död därstädes 28.8.1884) återfinnes bland Säves sagesmän. Han
har meddelat en sägen samt lämnat en rad uppgifter rörande den materiella kulturen m. m. Ännu en i brödrakretsen, den icke spelkunnige Per Olofsson Godman (född
2

3
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Vad Lars Utbunge beträffar, hade han lämnat hemmet i Fleringe,
när Gråddamusiken gick in i sin storhetsperiod, och det kan tilläggas,
att hans egentliga Gråddatid inte sträckte sig över så många år. Han
var tolv år gammal, när han med föräldrarna flyttade dit från Koparve
i Rute och fem år senare började han tjäna dräng. Hans första tjänst
var hos husbonden Lars Christoffersson vid Hau i Fleringe, efter någon tid flyttade han till lotsen Ahlberg på Ar men återvände 1795 till
sin drängtjänst vid Hau. Något år därefter gifte han sig med husbondedottern Maria Jacobsdotter, Hau, och 1798 finna vi honom som
husbonde vid Hau. Av okänd anledning flyttade han 1801 till Ar, där
han förvärvade en liten timmerstuga och blev kalkugnskarl. Fem barn
föddes i det äktenskapet, men alla avledo i späd ålder, och 1808 dog
också hustrun. Efter någon tid gifte han emellertid om sig med Anna
Persdotter, änka efter husbonden Jacob Andersson vid Utbunge i
Bunge, och övertog så den gård, där han skulle komma att stanna till
döddagar. Enligt bouppteckningen efter förre husbonden, som varit
långvarigt sjuk, var gården mycket förf allen — byggnaderna voro fallfärdiga och jordarna lågo i vanhävd. Genom träget arbete lyckades
emellertid Lars Utbunge sätta gården i stånd, och när han och hustrun
år 1838 överlämnade den till styvdottern och hennes man, var den
alltigenom välskött.5 Lars Utbunges dödsår har ej kunnat fastställas,
men som vi ovan sågo, var han i livet ännu 1869.
Med de data som här givits framstår Lars Larsson Utbunge som en
seg och ihärdig arbetare, som inte gav upp inför sorger och motgångar,
och något överraskande är det att möta den korta karakteristik, som
Carl Säve givit av honom, när han i ett brev från 1840-talets mitt omnämner honom som »den enfaldige, nästan barnsligt naive Byngin
(Bungebon) Lars Larsson Utbunge».6 Det skall emellertid ihågkommas, att de ord som Carl Säve här använde, ännu ej hade den entydigt
nedvärderande klang, som de ha i våra dagar. Vi torde med all rätt
kunna ta hans omdöme om Lars Utbunge som ett vittnesbörd om att
denne var okonstlad och öppen till sitt väsen.
vid Grådda 26.3.1799 och död 4.2.1869), vilken bodde som fiskare vid Ar i Fleringe,
var sagesman åt Säve. Han har lämnat visan »Mäjnä Gajtur di gar i skogen», ett
par ordstäv samt ett antal meddelanden av materiell art.
Gråddaspelmännen komma att bli utförligt behandlade i ett av Ture Carlsson
och Svante Pettersson planerat arbete om gotländska spelmän och deras musik.
Flera av Säves sagesmän komma att återfinnas i detta arbete.
5 Efter Ture Carlsson, Släktutredning rörande Gråddasläkten, ms.
UUB R 623: 5, s. 423.
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Lars Utbunges traditionsrepertoar hade sin tyngdpunkt i den folkliga övertron. Av dryga hundratalet meddelanden vittna inemot hälften
om detta. Han ägde kunskap om bot mot »knarren» och mot jordskott,
han kände bysen, bjäran och de små under jorden, han visste att man
i mars månad skall kalla lopporna för »jåmfruar», om man vill hålla
deras fruktsamhet tillbaka, osv. Sägenberättare var han inte i utpräglad grad — tio nummer är vad han meddelat av den arten — och här
liksom i hans material i övrigt äro meddelandena merendels av ringa
omfång. Utöver vad som redan nämnts omfattar hans traditionsrepertoar en djursaga, en samling ordstäv, härm o. dyl., ett tiotal meddelanden på lekarnas område, ett femtontal rörande den materiella kulturen samt slutligen några uppgifter av bl. a. biografisk och topografisk art.
Det bör till sist understrykas, att Lars Larsson Utbunge sin rörlighet
till trots hela livet höll sig inom de tre pastoratssocknarna Rute, Bunge
och Fleringe. Han har lämnat meddelanden från alla tre, och vad gäller
Rutetraditionerna har han i ett par fall hänvisat till sina föräldrar.
Lars Rasmusson Häglund, Hägur i Bunge

»Af alle de oändligt många hederlige och dugtiga Gotlandsbönder
jag umgåtts med, har jag dock alldrig träffat någon af den heder, det
förstånd och den oegennytta — enligt allas intyg — som Lars Rasmusson Hägur i Bunge»,7 skriver Säve i sina Gotländska samlingar om
nämndemannen och husbonden vid Hägur i Bunge, Lars Rasmusson
Häglund. Dessa ord vittna om en utomordentligt hög uppskattning,
och eftersom de med någon variation återkomma på ett flertal ställen i
Sävematerialet, kunna de ej gärna vara nedtecknade i stundens ingivelse. Ändå synes det ej vara någon gammal bekantskap, som ligger
bakom dessa superlativa omdömen, ty efter vad materialet utvisar kom
Lars Häglund in i sagesmannakretsen först ett stycke in på 1860-talet,8
och redan 1868 gick han ur tiden 76 år gammal.
Ett knappt halvår före Lars Häglunds död gjorde Säve ett besök vid
Hägur: »Derifrån [Fleringe] styrdes tåget till resans egentliga mål,
Hägur i Bunge, hvarest jag i två dagar med största nöje talade med
den 76-årige nämndemannen Lars Hägur, säkerligen den redbaraste
bonde jag kännt på landet.»9 Under dessa två dagar hade Säve tid att
UUB R 623: 4, nr 403.
En av de meddelade sägnerna är daterad 1864. R 623: 3, nr 443.
° UUB G 267, Brev till Carl Säve, daterat den 22 maj 1868.
7

8

202
Släkttabell 22
Fader: Jonsson, Rasmus, husbonde vid Hägur. Född
1768 vid Hägur. Död 1849.

Moder: Lorentina. Född

1768.

Farfar: Båtelsson, Jonas, husbonde vid Hägur. Född 1726. Död 1796.
Farfars far: Båtel Albye i Ruta.

relativt grundligt penetrera den gamle nämndemannens traditionsstoff,
och det var först nu som en stor del av dennes meddelanden lämnades.
Det utomordentligt sympatiska intryck, som Säve fick av Lars Hägur
under deras få sammanträffanden — inom loppet av några få år på
dennes ålderdom — stämmer väl med andra tillgängliga uppgifter om
hans personlighet. I sockentraditionen har Lars Hägur levt kvar som en
man av ovanlig resning, såsom vi kunna se av en lätt kåserande artikel
av Th. Erlandsson i Gotlänningens Julnummer 1934: »Det var en
kärngubbe, klok och vidsynt mer än andra på den tiden. När HägurLars kom på sockenstämman, blev där ingen diskussion. Han tänkte för
dem alla. På gamla dagar erhöll han också en kungl. medalj för medborgerliga förtjänster.»1
Man kan efter det ovan anförda knappast vänta sig en uppsjö av
meddelanden från Lars Hägur om folklig övertro, och gå vi till det
av honom lämnade materialet, så bekräftar det till fullo hans nyktra
inställning. Visserligen har han lämnat ett meddelande om dödsvarsel
samt fem sägner med folktromotiv, men i övrigt ligga hans till ett fyrtiotal uppgående meddelanden på ett mera sakligt plan: tio meddelanden rörande materiella kulturelement, fem meddelanden om gamla sedvänjor, sju berättelser av personhistorisk art, ett antal uppgifter om
topografi och fågelliv, ett par notiser om lekar samt några ordspråk.
Anknytningen till Bunge och de angränsande socknarna Rute och
Fleringe är i det närmaste genomgående i hela hans material, och
stanna vi till sist vid hans närmaste släktförhållanden,2 möta vi där åtminstone på farssidan inga främmande inslag (se släkttabell 22).
Jacob Wallin, Snaldarve i Martebo

Jacob Wallin var en av Säves allra förnämsta berättare. I Säves
samlingar är han representerad med drygt 170 meddelanden, och hu1 Th.
2

Erlandsson, Gamle Säven (Gotlänningens Julnummer 1934), s. 2.
Enligt Säves uppgifter. Kyrkoböckerna för Bunge äro defekta.
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Släkttabell 23
Fader: Wallin, Nils, arbetskarl i Visby
(bränneridräng, kalkugnskaxl, ullkammara). Född i Vall 12.3.1749. Inflyttad till Visby 1776. Gift i Visby
3.11.1776. Utflyttade till Martebo 1790
men återvände till Visby och dog där
12.12.1806.

Moder: Romin, Anna. Född vid Romunds i Havdhem 10.11.1751.
Flyttade från Visby till Martebo 1820
och dog där 13.4.1822.
Morfar: Jacobsson,
Hans, husbonde
vid Romunds i
Havdhem. Född
1720.

Mormor: Clasesdotter, Beata.
Född vid Romunds
1720. Död 1762.

vudparten av dem är av ett synnerligen rikt innehåll. Vi finna sålunda
här trettio sagor, ett sjuttiotal sägner och drygt tjugo meddelanden
om folklig övertro i övrigt, en samling ordstäv o. dyl., några lekar och
en visa. Gamla seder och bruk bli belysta i ett tiotal meddelanden och
den materiella kulturen i ungefär samma utsträckning. Slutligen förekomma också en rad meddelanden av bl. a. biografisk och topografisk
art. Inte utan förvåning konstaterar man, att Säve varit ovanligt summarisk, när han angivit denne sagesmans data. Han presenterar honom
som f. d. fanjunkare och bonde vid Snaldarve i Martebo och vid ett tillfälle ger han visserligen också en längre skildring ur hans liv, men om
hans härkomst få vi ingenting veta. Med tanke på Jacob Wallins stora
repertoar blir det därför särskilt stimulerande att utanför Sävematerialet söka data om honom.
Jacob Wallin föddes i Visby den 30 januari 1779 och står i födelseboken antecknad som son till bränneridrängen Nils Wallin och dennes
hustru Anna Rumin. Föräldrarna, som båda voro födda på landsbygden
(se släkttabell 23),3 voro alltså Visbybor vid denna tid, och i Visby tillbringade Jacob Wallin sina barnaår.
År 1796 möta vi Jacob Wallin i inmönstringsboken för Visby stads
sjömanskap: »Wallin, Jacob Nilsson ogift 17 år gammal undersätsig
till Staturn med Gulbrunt hår samt ljusblå ögon, född i Wisby af
Kalkungskarls föräldrar Uh-leker at vistas i Martebo, inskrefs den 22
september 1796 och blef förhyrd med Sk. Holger Nordahl.»4 Under en
följd av år var nu Jacob Wallin till sjöss, och när han år 1804 gifte sig
3 Källor för Jacob Wallin och hans släkt: Visby Al: 11, s. 35; C: 6, s. 34;
C: 7, s. 53; Havdhem Al: 2-3; C: 2; Martebo Al: 4, s. 19; Al: 5-7; Al: 9, s. 48.
— 1808 års Namn Rulla af Gottlands Kongl. Landtvärns leta Bataillons lsta Compagnie. Inmönstringsbok för Wisby stad 1780-1798. Visby stads bouppteckningar
1807, nr 3. Norra häradets bouppteckningar 1817. 3 nr 6 och 1840: 1, nr 26.
Inmönstringsbok för Wisby stad 1780-98, s. 302.
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och flyttade till Snaldarve i Martebo, hade han avancerat till styrman.
Hans hustru Johanna Greta Ellner, som var född vid Snaldarve den
19.9.1782 och dog där den 16.6.1868, var dotter till husbonden Christian
Ellner och dennes hustru Anna Persdotter, och således kom Jacob
Wallin i och med sitt äktenskap in i allmogemiljö. Det skall emellertid
understrykas, att denna inte var gotländsk alltigenom. Svärfadern
Christian Ellner var nämligen född i Vånga socken i Skåne den 14.12.
1746, och när han gifte in sig vid Snaldarve år 1775, så kom han närmast från Visby. Svärmodern Anna Persdotter var däremot född vid
Snaldarve den 19.3.1754. Svärfadern var i livet till den 28.4.1831 och
svärmodern avled den 27.10.1832.
Under det kritiska året 1808 blev Jacob Wallin fanjunkare vid Lummelunda kompani. Om han hade eftertraktat sin befälsställning eller
inte må här lämnas osagt, men längre fram skulle han få erfara, att
vissa militära kontakter, som han härigenom kunde knyta, voro ytterst
dyrköpta. Enligt vad han själv berättat för Säve, blevo de nämligen
den direkta orsaken till att han mot slutet av 1830-talet var tvungen att
gå ifrån husbondeväldet vid Snaldarve, som han år 1817 övertagit efter
svärfadern. För sammanhangets skull må också Säves inledning till
denna berättelse här återges:
Ryssarna togo, såsom bekant är, Gotland 1808, och Svenska trupper kommo
och körde bort dem. Samma år i Juni blef en kungörelse uppläst i alla kyrkor
på Landet, hvarigenom en karl från hvarje socken kallades till Wisby att lära
sig exercera: dessa kallades 'Exercis-mästare' och skulle sedan inöfva socknens
recryter: dermed höll man på en månad. — En annan kungörelse befallde
sedan, att de som varit i Wisby för att lära exercera, skulle nu der infinna sig
på Befälsmöte, då Jönköpings bataillonens befäl instruerade dem.
I fortsättningen berättas så, hur vissa av dessa från fastlandet kommande officerare levde ett tygellöst liv på Gotland. Supkalas och t. o. m.
dueller hörde till ordningen för dagen:
Under ett dylikt oädelt umgänge med Landets sedige allmoge, då en gång
vid ett möte flere officerare, och bland dem Öfversten friherre Palmstjerna
(en i alla afseenden rå, utfattig och liderlig människa), i ett dånande supkalas
genom en hel natt, då man drack punsch med kopparkittlar, blef fanjunkaren
J. Wallin, hvilken då liksom de öfrige af allmogen var ovan vid superiet, så
blixt-full att han ej visste af sig. Men flere Herrans år derefter blef Wallin
en dag inkallad till Tullförvaltare Brobäck och der till sin stora förskräckelse
kräfd för borgen under friherre Palmstjernas skuldsedel på 1 000 Rd Beo,
den man således i fyllan narrat eller hjelpt honom att underteckna. Den andre
borgesmannen, Länsman fändrik Falk vid Riddare i Heinum dog utfattig 14
dagar efter, af Palmstjerna var omöjligt att få en styfver, och Wallin, en
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bärgad Bonde vid Snaldarf ve i Martebo, måste sälja en god del af sitt ypperliga hemman, öfverlåta resten åt sin Son och bli 'spann-målsgubbe, för att
med 9 000 daler infria sin borgen för den högvälborne och betala äran af supkalaset bland så förnäma Herrar. — Så, mer eller mindre skamlöst, blefvo
100de af Gottlands allmoge på ett eller annat sätt upp i tänderna bedragna af
sina nye ledare och försvarare.5
Det är av mindre intresse för oss att i detalj granska den berättelse
Jacob Wallin här givit, men en blick i bouppteckningsprotokollet av
den 6 april 1839 bekräftar, att Wallin nu kommit på obestånd. När
Wallin 1817 övertog gården efter svärfadern, utgjordes den av 1/3 mantal men vid bouppteckningens upprättande hade den minskats till 1/4
mantal. Inte bara Jacob Wallin själv utan hela familjen blev tydligen
försatt i en ohållbar ekonomisk situation, ty under 1840-talet gick gården, som vid bouppteckningen 1839 övertagits av sonen Johan Jacob
Wallin, bit för bit ur händerna på denne. När f. d. fanjunkaren Jacob
Wallin gick ur tiden den 17.2.1861, stod han och hans hustru antecknade i kyrkoboken såsom boende på Snaldarve grund.
Det var således en man med skiftande öden bakom sig, som Säve
vann som meddelare vid Snaldarve i Martebo. I vilka sammanhang
Jacob Wallin tillägnat sig sin stora traditionsskatt, kan i enskildheter
ej avgöras, men en blick på materialet ger oss dock vissa anvisningar.
Se vi först på hans sagor, så torde de huvudsakligen härröra från hans
ungdoms arbetarmiljö i Visby och från sjömanstiden. Som vi senare
skola se, var nämligen den gotländska allmogen under 1800-talet blott
i ringa utsträckning bärare av längre sagotraditioner.° Vi skola emellertid ha i minne, att Wallins svärfader var bördig från Skåne. Uteslutet
är det inte, att denne var sagokunnig och förmedlade sådana traditioner till svärsonen. Att han förmodligen varit överbringare av en av
Jacob Wallins sägner, skola vi i annat sammanhang återkomma til1.7
Tydligt är, att Jacob Wallin ständigt varit beredd att utöka sin traditionsreperto'ar. Det intrycket skänker i varje fall hans sägensamling.
Större delen av hans sägner äro på något sätt lokaliserade, och det är
frapperande att se, hur många olika orter som äro representerade.
Tyngdpunkten ligger utan vidare på Martebo och kringliggande socknar — Väskinde, Lummelunda och Stenkyrka — men till detta block
ansluter ett annat på norra Gotland: Othem, Lärbro, Hellvi, Rute och
Fleringe. Sannolikt är det under Snaldarvetiden, som Jacob Wallin
UUB R 623: 1, Gotlands Läns National-Beväring, nr 2.
Se s. 294 f.
i Se s. 302.
5
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berikat sin repertoar med traditioner från dessa socknar. En annan
grupp av socknar, som vi möta i hans sägenmaterial, ligger strax söder
och öster om Visby — Västerhejde, Stenkumla, Tofta, Hogrän, Endre
och Hejdeby. Det ligger nära till hands, att traditionerna från dessa
socknar härröra från Wallins Visby-period. När Wallin vidare för Säve
berättat om djävulen, som mönstrat som styrman och flyttade ett skepp
från spanska sjön till Amsterdams torgs eller om sjöormen och valfisken, som råkade i slagsmål uppe i ishavets rör det sig helt visst om
traditioner, som han uppsnappat under sina färder till sjöss.
Anmärkningsvärt är att Jacob Wallin i det närmaste saknat intresse
för vistraditionen,1 men den enkla förklaringen till detta torde väl vara,
att han ej var sångbegåvad. Som vi sett är eljest hela folkminnesregistret mer eller mindre rikt företrätt i hans repertoar, och det skall
här blott tillfogas, att han ådagalagt en utomordentlig bredd inom flera
traditionsområden. I hans sägensamling möta vi de flesta av folktrons
väsen — havsfrun, de små under jorden, bysen, bjäran, gasten, bändormen m. m. Han kunde skattsägner och kyrkbyggnadssägner och han
har berättat om jättekast och Odens jakt, och trollharar och trollkunniga lappfinnai.
Blott via Säves uppteckningar kunna vi lyssna till traditionsbäraren
Jacob Wallin, men på ett övertygande sätt vittna ändå hans sagor och
sägner om att vi här stå inför en berättare, som i sällsynt grad vårdade
sina traditioner och återgav dem med inlevelse, episk bredd och berättarglädje.2
UUB R 623: 1, nr 16.
UUB R 623: 1, nr 165.
Hans enda bidrag här utgöres av tre korta strofer på en kvarnvisa från Stenkyrka. Enligt egen uppgift har han inhämtat den efter »Gamle Sorby Pehrs dotter,
Stenkyrka». UUB R 623: 2, nr 9.
2 Vid 'sagesmannaredovisningen har Säve skrivit än »Jacob Wallin», än blott
»J. Wallin», och inte alltid är »Snaldarve i Martebo» tillfogat. No finns det bland
sagesmännen ytterligare två personer med namnet Wallin och J. som initialbokstav:
skolmästaren och klockaren i Anga Johan Wallin (född i Vallstena 5.9.1798 och död
i Anga 1.9.1869), samt arbetskarlen Johan Wallin (född i Visby 1794), vilken enligt Säve »tjent på När» och dessutom vistats i bl. a. Akebäck och Viklau. Den
förre har lämnat blott ett meddelande, den senare tio, varav fyra utgöras av sägner.
Det kan dock knappast råda något tvivel om att anteckningen »J. Wallin» alltid
syftar på Jacob Wallin vid Snaldarve i Martebo. 1 många fall bestyrkes detta av
att sägnerna äro lokaliserade till Martebotrakten, i andra fall framgår det av_Att
man i angränsande meddelanden finner ett »Jacob Wallin» eller annat förtydligande
tillägg utsatt.
Man synes sålunda tryggt kunna utgå ifrån att de båda andra sagesmännen
komma ifråga blott när Säve noterat ett »Joh. Wallin» med eller utan tillägg.
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Hejnumkärringen

— Gertrud Olofsdotter Ahlgren

Gottlands kloka Gummor. Det är få församlingar här på ön, der icke en
eller flera af dessa medeltidens Trollkärringar finnas. Kronan för dem alla,
den så kallade Heinumkärringen, mor och dotter, har i många år opåtaldt
drifwit sitt gyckleri, och drifwer det ännu till den grad, att under resor på
landet, i hwilket wäderstreck som helst, knappt någon dag går förbi, utan att
man möter, ofta långwäga, pelegrimer, på wägen att inhemta hennes orakelswar. Man säger wisst icke för mycket, om man uppskattar antalet af dessa
qwinnor, som med mer eller mindre anseende af allmänheten anlitas wid allehanda menniskors och djurs sjukdomar, till öfwer femtio, deribland likwäl inbegripen en eller annan mansperson, — — —. De medel som anwändas äro
för det mesta desamma; sjukdomen må wara hwilken och hurudan scan helst,
så erhålla de walfarande hos Heinumkärringen wanligtwis en, genom hennes
widrörande heliggjord, handfull torrt hö, till botande af när- eller fr'ånwarande
sjuka; — — — Efterfrågar man nu hwilka dessa kloka qwinnor äro, så finner
man, att de för det mesta äro ur den sämsta folkklassen, råa, okunniga och
ofta wanfrejdade qwinspersoner, som antingen föra ett kringstrykande lefnadssätt eller äro bosatta på någons grund; att de flesta knappt kunna läsa i bok,
mycket mindre skrifwa. — — — Någon hederlig bondhustru söker man f örgäfwes bland deras antal. — Detta förhållande, i mer eller mindre mån omfattande en hel prowins, har i många år ostördt fortgått, och likwäl berönima
Wi oss af att lefwa i upplysningens tidehwarf.3
Det är en mörk skildring, som den indignerade insändaren i Wisby
Weckoblad givit från 1830-teets Gotland.4 För vår del ha vi emellertid
endast att konstatera, att den speciella form av traditionsbäring, som
den folkliga läkekonstens utövare ägnade sig åt, var rikt företrädd på
Gotland ännu under 1800-talet. En och annan av dessa traditionsbärare möta vi också i Säves Gotländska samlingar, och i all synnerhet
är Åejnumkärringen huvudperson i en hel rad meddelanden. Som den
citerade artikelförfattaren anmärkte, ryniMet begreppet »Hejnumkärringen» två personer, mor och dotter, och det är följaktligen ofta svårt
att i de bevarade traditionerna avgöra, vem av dem som åsyftas. De
blevo båda sägenomspunna, och det ligger i sakens natur, att gränslinjen dem emellan härvid snart nog blev utsuddad. Att traditionerna
om Hejnumkärringen fortfarande äro rätt kända på Gotland, torde i
stor utsträckning bero på Th. Erlandssons skildringar,5 men ingen som
helst tvekan kan råda om att de båda klöka gummorna i Hejniim
Wisby Weekoblad, 1836 nr 20.
Utöver vad som här anförts anklagas de kloka gummorna också för fosterfördrivning m. m., och i fortsättningen av artikeln vädjar insändaren till präster,
poliser och »Författaren med sin lekande och tillika allwarsamma penna>, att de
skola »medwerka till det ondas utrotande».
8
Th. Erlandsson, En döende kultur, I, a. 230 ff.
8
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sin tid voro namnkunniga över hela ön. Inte minst Sävematerialet
vittnar om detta. Från norr till söder sökte man dem, och det bör särskilt understrykas, att det inte bara var bland allmogen, som de funno
sina patienter. I späda år hade P. A. Säve själv blivit behandlad av
»den gamla Hainum-källingi»:
Utom tusentals bote-färder kring hela Landet var hon omkring 1813 i Roma
Prestgå'rd, hvarest jag, P. A. Säve, då en vid pass 2 års gosse, efter 1 1/2 år
låg ett sjukt och eländigt barn (såsom man trodde i Engelska sjukan, eller
så att blott hufvudet växte under det att öfriga kroppen förtvinade). Då jag
så länge varit sjuk, jemt vantrif des och skrek samt ej kunde botas af våra
bäste läkare, Doetor Almqvist och andre, efterskickades i ångesten af min Mor
(Hedvig Charl. Lallerius) den utropade Hainum-kärringen, men i tysthet, så
att ej 'Prostfar sjelf' (Doctor P. Säve) skulle få någon aning om det trollska
besöket i hans prestgård. — Nå, Hainum-kärringen kom i skymningen, såg på
barnet, strök och fuktade under tyst mumlande dess lemmar med vatten ur en
liten flaska samt slutade med att sätta mig naken på ammans arm uti ett
1/2 timmes starkaste imbad, eller på det sättet att i bad-karet, som noga öfverhöljdes och tilltäpptes med täcken, lades glödgade gråstenar i vattnet. Min
stackars Mor och de kringstående trodde, att det sjuka barnet, som ej skrek
det minsta, skulle stryka med af den förfärliga hettan; och Doetor Almqvist,
som långt deref ter fick underrättelser om troll-kuren, sade, att gossen egentligen bort dö; — men, ändtligen tagen ur imbadet —, som amman knappast
kunde uthärda, föll jag genast i djup sömn, sof godt, svettade der under
oerhördt, samt vaknade derefter glad och frisk.6
Femtio-sextio år senare besökte P. A. Säve vid några tillfällen den
yngre Hejnumkärringen, Gertrud Ahlgren.7 Kom han i hopp om att
hon skulle utlämna något av sitt folkmedicinska vetande, så måste det
sägas, att utdelningen blev minimal. Av direkta meddelanden i den
vägen fick han just ingenting, och det var väl ej heller att vänta. Alltigenom gjorde emellertid Gertrud Ahlgren ett synnerligen gott intryck
på Säve, och hans karakteristik av henne må här anföras som en motvikt till den svartmålning, som bestods »Gotlands kloka gummor» i den
citerade tidningsartikeln från 1830-talet:
Hainum-kärringen Gertrud Ahlgren — — — är en på sitt sätt klok och förståndig gumma, ännu (1865) vid sina 83 1/2 års ålder kry och rask, ådagalägger ständigt i tal och väsende en viss värdighet och själsöfverlägsenhet, har
lärt allt sitt signeri och bote-kunskap af sin Mor, 'den gamla Hainumkällingi',
tager alltid ganska litet betalt för sina kurer, lefver i små omständigheter och
har ingalunda till girighet missbrukat sitt förunderligt stora förtroende och
e UUB R 623: 3, nr 444. — KGAA 12, s. 529 f.
P. A. Säve besökte henne 1864, 1865, 1870 och 1873.
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Gertrud Ahlgren
makt öfver Gotlands hela folk, — både de s. k. bättre och lägre, — samt har i
öfrigt alltid lefvat beskedligt och kristligt, städse flitigt besökande kyrkan.8
Det var alltså år 1865, efter sitt andra besök hos Hejnumkärringen,
som Säve skrev detta. Fem år senare fann han henne sängliggande:
Hon ser nu föga och är litet lomhörd; men är hon ännu vid full sinnesredighet. Likväl har hon upphört med allt botande; ty, sade hon, 'hon kan nu
mera icke se och ej heller komma upp till sitt 'kantor pa lufte' (vinden),
hvarest hon har sina kryddor och andra botsaker'. — — — Hon säger om
sin botekonst: 'Gud låter läkedomen växa på jorden och förnuftiga menniskor
förakta det icke.' Också botar hon mest med örter, som hon plockade sjelf
eller köpte af barn, såsom isynnerhet med 'tarald', kärring-tänder och 'gastegras' ( = Thalictrum Kockii). Hon låter stundom den sjuke sitta inne i tre
dygn. — 'Min hand', säger hon 'har varit, god, för alla menniskor; jag kan se
sjukdomen på klädet, när de ta' det på sig bli de bra med Guds hjelp."De
bli bättre när jag lägger mina händer på dem.' Hon sade sig 'skiljt orm från
groda': derföre, 'när barna-qvinna sätter sig i mitt knä, blir det skildt åt'.
— — — 'Doktorar', säger hon, 'botar eftar nöit (nytt), men sjaukdomar järo
eftar gammen, jag botar efter gammen, jag !'8
Då alla de mer eller mindre sägenartade skildringar, som Säve efter
skilda sagesmän givit rörande de båda Hejnumkärringarna, redan äro
8

UUB R 623: 3, nr 444. — KGAA 12, s. 529.
UUB R 623: 4, nr 518. — KGAA 12, s. 533 ff.

14- 644101 R. B jersby
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tillgängliga i tryck,1 kunna vi här i stort sett gå dem förbi för att i
stället koncentrera oss på de mera exakta uppgifter, som stå att få om
dem och deras släkt.2
Vad då först gäller den yngre Hejnumkärringen, Gertrud Olofsdotter Ahlgren — Säves sagesman alltså — så var hon född i Hejnum den
5 februari 1782 och dotter till skolmästaren Olof Enderberg och den
redan nämnda »gamla Hejnumkärringen», Greta Olofsdotter. Hon var
gift med arbetskarlen Carl Fredrik Ahlgren (född i Othem den 24.6.
1799), och deras hem var beläget vid Byrkebys i Hejnum, »vid prestvägen ett stycke Ö. om Heinum kyrka».3 Då äktenskapet förblev barnlöst och »på det att ej hennes botekunskap måtte gå ut»,4 adopterade
de en kvinna., Maria Eljeridotter Pettersson, som under en lång följd
av år hade varit piga hos dem. Någon lösning på lång sikt blev nu inte
detta, eftersom adoptivdottern visserligen gifte sig men förblev barnlös
också hon. Enligt vad Säve meddelar efter sitt besök hos Gertrud Ahlgren 1870, levde emellertid dessa båda barnlösa par tillsammans »af
deras små bote-inkomster samt några jordbitar uti ett blygsamt välstånd».5 Nittiotvå år gammal gick Gertrud Ahlgren ur tiden den 25
mars 1874.
»Hainumma-mor», säger Säve, »talar gerna om sin mor och berättar om
henne, att hon lärt (sin konst) i Gothem samt isynnerhet — såsom hon alltid
med tårar omtalade det — hos de 'Sma undar jårdi', till hvilka hon var nedtagen samt vistades der i tre dygn, hvarefter de kastade henne upp igen; hon
ville ej tala med dem: de sade om henne, att hon 'visste mer än sitt Fader
vår'.»6
Här förs alltså för moderns, »den gamla Hejnumkärringens», del
Gothem in i bilden, och mycket riktigt kan Hejnums husförhörslängd
upplysa om att Greta Olofsdotter var född i Gothem år 1746. Någon
KGAA 12, s. 69, 91 f., 100 och 529 ff. — Se också Th. Erlandsson, a. a., s.
230 ff.
2 Källor (förutom Sävematerialet): Hejnum Al: 3 och Al: 4; Gothem AI: 1, s.
81, 82; C: 2, s. 182. — Mantalslängder för Gothem åren 1695 ff., 1744 ff. och 1760.
Gotlands norra domsagas dombok 1722 (22-26 maj) och 1738 (21 febr. ff.).
Visby domkapitels inkomna handlingar ser. V 1737-38, nr 60. — Visby domkapitels protokoll den 14 okt. 1737. — A. Sandberg, Den kloka hustrun från Gothem (Gotlänningens julnummer 1949).
3 UUB R 623: 4, nr 518. — KGAA 12, s. 534. — Här återfinnes också Säves
porträtt av Gertrud Ahlgren liksom en teckning av hennes boställe.
4 Ibid.
5 Ibid.
Ibid.
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födelsebok för Gothem finns inte för det året, men uppgiften kan ändå
anses betryggande säker, eftersom också Säve ger oss den efter dottern,
Gertrud Ahlgren.7 I detta meddelande få vi dessutom en för oss synnerligen viktig komplettering: Greta Olofsdotter »var född vid Vesterbjergs i Gothem 1746». I samband med att hon år 1778 gifte sig med
Olof Enderberg, flyttade hon till Kyrkebys i Hejnum, och där vistades
hon sedan till sin död den 8 oktober 1831.
Greta Olofsdotter hade alltså enligt dotterns meddelande till Säve
lärt sin konst i Gothem, och en notis, som Säve infört i marginalen till
ett av sina meddelanden om Hejnumkärringen, blir då av utomordentligt intresse: »'Lifkuna' ( = boterskan) Brita Björns, anklagad i Konsistorium 1737, lefde i Gothem, var också 'nedtagen i jorden', lefde
ännu 1745.»8 Det skall genast sägas, att de rättegångsprotokoll, som
Säve härmed givit oss ledtråden till, i sig själva äro synnerligen värdefulla folkminnesdokument. För vår undersökning ha de dessutom sitt
särskilda värde, då det knappast kan råda något tvivel om att de båda
Hejnumkärringarna voro ättlingar i rakt nedstigande led till den
nämnda Brita Björns. En förmodan i den riktningen har för övrigt
redan framförts av Arnold Sandberg, som under sin landsarkivarietid
i Visby uppmärksammat dessa rättegångsprotokoll och utifrån dem
tecknat Brita Björns historia i Gotlänningens julnummer 1949.8
Tyvärr låter sig Brita Björns inte utan vidare spåra i sockenarkivalierna, och det blir följaktligen nödvändigt att här något utförligt dröja
vid den närmare identifieringen av henne och hennes släkt. Två gånger
var Brita Björns stämd för sin hemliga kunskap, nämligen 1722 och
1737-38, och en relativt god utgångspunkt för vår undersökning bli
några av de uppgifter, som här ges om hennes personliga förhållanden.
Till att börja med uppger domstolsprotokollet av år 1722, att hon var
»5 och halftredie stig, det är 55 åhr», och hon skulle följaktligen enligt
den uppgiften vara född år 1667. Till samma födelseår leda de uppgifter, som föreligga från 1737-38. Enligt kyrkoherde Niclas Luttemans
anmälan till domkapitlet 1737 var hon då nämligen »wijd sina 70 åhr
UUB R 623: 3, nr 444. — KGAA 12, s. 529.
UUB R 623: 3, nr 444. Jfr också R 623: 4, nr 365: »Lif-konan i Gothem. En
hustru i Gothem af 70 är, Brita Biörns, anklagad för signeri, — — — Anm. Märkligt är, att den gamla 'Hajnum-kärringen', en boterska, Greta Olofsdotter Enderberg, f. 1746 och död 8.10.1831, också var född i Gothem (vid Westerbjers. 5 ...).»
9 A. Sandberg, Den kloka hustrun i Gothem (Gotlänningens julnummer 1949).
Sandberg synes emellertid ej ha tagit del av Säves material rörande Hejnumkärringarna.
8
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gammal»1 och samma uppgift lämnade hon själv inför domkapitlet den
142Jokt. 1737.
'Av- protokollet 1722 få vi vidare veta, att »Brita Biörns son Olof
Jönsson, som med sin hustru bir hemma i samma stuga med modren,
framkallades» som vittne. Hans far har alltså hetat Jöns i förnamn,
men vid domstolsförhandlingarna 1738 omtalade »BåtsmansEnckian
Brita Björns», att en kvinna, som sökt henne, efterfrågat henne såsom
>Pehr. Biörns hustru». Det tyder på att Brita Biörns varit gift två
gånger, och att så verkligen var fallet framgår också av hennes egen
uppgift år 1722. På tillfrågan »Huru lång tid det är sedan hon gift
wardt» svarade hon då nämligen: »32 åhr sedan hon första gången
tredde i ächtenskap», — med andra ord: hon gifte sig första gången
år 1690. Frågan, när hon ingick i sitt andra äktenskap, må tills vidare
anstå, men enligt vad lån uppgav vid förhöret inför domkapitlet 1737,
hade hon då varit »Enkja i 20 år», alltså sedan 1717. — Från rättegångsförhandlingarna 1738 må slutligen ännu en uppgift anföras, eftersom den ger vid handen, att Brita Biörns ej bodde långt från Västerbjers i Gothem. Det sägs där nämligen att då hon fick besök av Beata
Gurpe i Kräklingbo, så mötte hon henne strax utanför grinden till sin
stuga, som låg på »rummet», »när hon wille gå till Westerbjers efter
dricka, emedan hon om dagen skulle gå i myren och hösta».
Gothems kyrkoböcker för tidigare hälften av 1700-talet kan man
blott i mycket begränsad omfattning avläsa sockenbornas data och
släktförbindelser. I synnerhet gäller det de obesuttna, och det är uppenbarligen i den gruppen, som vi ha att söka Brita Biörns och hennes
son Olof Jönsson. Det skall också genast konstateras, att varken modern eller sonen stå att finna under dessa namn i kyrkoböckerna. I
Gothems husförhörslängd Al: 1 (1732-67) står emellertid bland Gothems husfolk och utan angivande av boställe en familj upptagen, som i
sammanhanget tilldrar sig vår uppmärksamhet. Huvudmannen är Olof
Lunda, född i Gothem 1692 och gift för andra gången 1742. Vidare
möta där hans första hustru Gertrud, född i Gothem 1695 och död den
21 juni 1742, hans andra hustru Pernilla, hans son Jöns, född i Gothem
den 4 januari 1714, utflyttad till Visby 1735 och död i Amsterdam
1743, samt slutligen Olof Lundas moder Birte, född 1667 i Gammelgarn, inflyttad till Gothem från Norrlanda 1685 och gift i Gothem
1704.2 Några kompletterande uppgifter ges på andra ställen i kyrko1
2

Visby domkapitels inkomna handlingar, ser. V, 1737, 1738, nr 60.
Gothem Al: 1, s. 81. Se också C: 1, s. 12 och s. 54.
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böckerna. Vi få sålunda veta, att Olof och Pernilla fick en dotter,
Gertrud, den 28 okt. 1743 och en andra dotter, Brita, den 10 maj', 1751.3
Slutligen framgår det också, att »Gamle Inhysesmannen Olof, LunAa»,
dog vid 81 års ålder den 15 nov. 1773 och att hustrun Pernilla, Larsesdotter avled i rödsot vid 64 års ålder den 5 okt. 1779.4
Ehuru absolut bindande bevis saknas, är det ställt utom varje tvivel
att det är Brita Biörns och hennes son Olof Jönsson, som vi möta i
ovanstående kyrkoboksanteckningar. Birtes5 födelseår (1667) överensstämmer med vad som framkom om Brita Biörns vid rättegångsförhandlingarna. Som vi strax skola se, är vidare sonens namn i kyrkoboken
(Lunda) betingat av bostället och tillåter följaktligen mycket väl läsningen »Olof Jönsson vid Lunda». Slutligen är det ett synnerligen
kraftigt stöd för identiteten mellan Olof Jönsson och Olof Lunda, att
Olof Lundas son vid dopet erhöll namnet Jöns.
Komna så långt kunna vi foga några kompletterande data till Brita
Biörns släktbild. Så vitt vi kunna ta hennes egna uppgifter för goda,
hade hon ingått i sitt första äktenskap år 1690, och att döma av sonens
namn bör hennes man ha hetat Jöns. Enligt mantalslängderna var Jöns
Biörn båtsman i Gothem vid den aktuella tidpunkten, och vi torde
kunna utgå ifrån att det var med honom hon gifte sig. Ännu i 1694
års mantalslängd står båtsman Jöns Biörn upptagen med hustru, men
följande år har han försvunnit, och hustrun står med sina små barn
som allmosehjon. Av allt att döma har nu Brita Biörns blivit änka för
första gången, och det torde också vara hon som under namnet
Biörnskan står antecknad som inhyses vid Västerbjers i 1697 års mantalslängd. — Sedan en Hans Biörn nu varit båtsman några år, uppträder båtsmannen Pehr Biörn. I 1704 års mantalslängd (upprättad i
december 1703) står denne antecknad som ogift, men i följande års
mantalslängd uppges han vara gift. Som vi nyss såg, gifte sig Olof
Lundas mor Birte år 1704, och eftersom Brita Biörns i rättegångsprotokollen vid ett tillfälle omnämns som »Pehr Biörns hustru», så går
mönstret ihop också på denna punkt. Det gäller slutligen också hennes
andra inträde i änkeståndet: år 1718 uppträder Olof Biörn som båtsman i Gothems mantalslängd, och Brita Biörns uppgift inför domkapitlet 1737, att hon då varit änka i tjugo år, rimmar väl med detta.
Som redan framhållits var den äldre av de båda Hejnumkärringarna,
Gothem Al: 1, s. 82 och Al: 2, s. 159.
Gothem Al: 2, s. 193 och 196.
5 Ett flertal personer med namnet Brita stå skrivna som »Birte» i de aktuella
kyrkoböckerna.
3
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Greta Olofsdotter, född vid Västerbjers i Gothem år 1746. Den avgörande frågan blir då till sist, om det går att vid den tidpunkten
binda också familjen Olof Lunda till nämnda gård. Gothems kyrkoböcker ha här ingenting att meddela, och uppgifterna i mantalslängderna bli därför strängt taget det enda vi ha att hålla oss till. Innan
vi ta dessa sistnämnda källor från den aktuella tiden i närmare betraktande, kan det emellertid vara av värde att fastslå, att Olof Lundas
dotter Brita ett femtiotal år senare bevisligen bodde med man och barn
i en stuga på Västerbjers grund. Av Gothems husförhörslängd framgår,
att »Afsked. handtlangaren Jöns Jönsson Lundberg, född uti Wisby i
Maj 1738, flyttade hit 1780 och tog till hustru Brita Olofsdotter, f.
10 Maj 1751».8 Om boställe i socknen säger husförhörslängden ingenting, men här kommer storskiftesprotokollet av år 1799 oss till hjälp.
Denna handling klargör nämligen, att det inom Västerbjers hemman
fanns »Allmännings jord nu innefattande Åker, Lundsåker kallad» (fig.
73) samt »Boplats för afskedade Handtln Jöns Lundberg, Hustru och
Barn» (fig. 74).7
Det är att beklaga, att det för 1740-talet saknas handlingar av här
närmast anförd art och likaså att mantalslängderna just för detta årtionde ej äro så klargörande som önskvärt vore. En besvärande omständighet är det därtill att Olof Lunda av okänd anledning ej står att
finna vare sig i dessa eller i tidigare mantalslängder.8 Trots detta ha vi
emellertid möjlighet att relativt väl följa familjen i och med att Olof
Lundas båda hustrur äro upptagna i längderna under en lång följd
av år. Inom Hangre fjärding i Gothem möta vi således »Gertrud wid
Lunda» i 1721 års mantalslängd, och under åren 1722-1732 finna vi
dessutom det för oss viktiga tillägget »på Westerbjers grund» eller
° Gothem Al: 2, s. 164.
7 Akt 40 Gothem, fig. 73 och 74 (i Lantmäterikontoret Visby). Själva benämningen »Lunda» förekommer ej i tillgängliga lantmäterihandlingar, men det kan —
utöver vad som anförts ur akt 40 — nämnas, att Jordregistret för Gothems socken
upptar ett torp av skattejordnatur, benämnt Lunden nr 1 och att det å upplägget
för lägenheten är antecknat: »Fastighetens ägovidd har vid laga skifte, akt 92, inräknats i Westerbjers N:r 1 innehaf.» Laga skifte förrättades här åren 1903-1907.
(Dessa uppgifter ha godhetsfullt lämnats av lantmäterikontoret i Visby.)
8 Då mantalslängderna i äldre tider blott voro instrument i beskattningens tjänst,
upptogs där som regel endast den skattskyldiga delen av befolkningen. På det hela
taget ha vi därför ingen möjlighet att ur mantalslängderna hämta uppgifter rörande personer i åldern under 15 år och över 63 år och ej heller beträffande de
personer i övrigt, som exempelvis på grund av sjukdom eller fattigdom voro befriade
från skatt.
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»inhyses wid Westerbjers». Under följande femårsperiod står »Gertrud
wid Landa» eller »Gertrud Lunda» upptagen under Råå fjärding° för
att slutligen under åren 1738 och 1739 återkomma inom Hangre fjärding. I mantalslängden för det sistnämnda året möter dessutom tilllägget: »öfwerlefwat 63 åhr, efter attest befriad.»
Som tidigare nämnts gifte Olof Lunda om sig redan samma år som
hans första hustru dog, dvs. 1742, och från och med 1743 uppträder
åter »Olof Landas hustru» i mantalslängderna. Åren 1743-1744 och
1747-521 står hon blott och bart som inhyses inom Hangre fjärding,
men från och med 1753 finna vi åter den klarläggande uppgiften »inhyses på Westerbjers grund».
Vissa år har man som synes inte uppgivit hustrun Lundas boställe,
och särskilt beklagligt är det givetvis för vår del, att så är fallet under
senare delen av 1740-talet. Samtidigt skall det understrykas, att inget
annat gårdsnamn än Västerbjers överhuvudtaget nämnes i samband
med familjen Landa, och det torde helt enkelt vara en fråga av teknisk
art, att inhysesfolket somliga år uppfördes utan angivande av gårdsnamn. Vi kunna med andra ord utgå ifrån att familjen Olof Lunda
bodde på Västerbjers grund även vid 1740-talets mitt — alltså vid den
tid, då Greta Olofsdotter föddes — och just i den stuga, där senare
dottern Brita bodde med man och barn.
Den 28 okt. 1743 föddes Olof Landas och hans hustru Pernillas dotter Gertrud,2 och den 10 maj 1751 föddes dottern Brita.° Allt talar för
att Greta Olofsdotter, född vid Västerbjers år 1746 och sedermera förvaltare av samma speciella traditionsart som ovan nämnda Brita Biörns,
var den tredje dottern i Olofs och Pernillas äktenskap. Sammanfattningsvis skulle vi alltså kunna uppställa Hej numkärringarnas släktförhållanden så som släkttabell 24 visar.
Som redan nämnts framkom det vid processerna mot Brita Biörns
att hon menade sig ha varit nertagen till de små under jorden. Skulle
släkttabell 24 fortfarande synas något osäker, bör följande släkttradition, förmedlad till Säve via ett par mellanhänder, kunna skänka en
betryggande säkerhet:
Heinum-Kärringens Mors Farmor hade blivit nedtagen vid Busarfve i Gothem att hjelpa en barnsängs-hustru-groda. — — — halmstrået, m. m. — ej
° Gränsen mellan Hangre och Råä fjärdingar gick vid Västerbjers.
i För åren 1745-46 saknas mantalslängder.
2 Gothem Al: 1, s. 82.
8 Gothem Al: 2, s. 159.
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Släkuabell 24
Gertrud Olofsdotter Ahlgren, den yngre Hejnumkärringen. Född i Hejnum 5.2.
1782. Gift med arbetskarlen C. F. Ahlgren. Död i Hejnum 25.3.1874.
Fader: Enderberg, Olof, skolmästare i
Hejnum. Född i Visby 28.11.1751. Till Hejnum 1776. Gift 1778. Död i Hejnum
27.12.1823.

Moder: Olofsdotter, Greta, den gamla
Flejnumkärringen. Född 1746 vid Västerbjers i Gothem. Gift och till Hejnum
1778. Död i Hejnum 8.10.1831.

Morfar: Olof Jönsson Lunda. Född i
Mormor: Pernilla Larsesdotter.
Gothem 1692. Gift 1. med Gertrud, född Född 1715. Gift 1742. Död i Gothem
1695, död 1742. Gift 2. med Pernilla
5.10.1779.
1742. Död i Gothem 15.11.1773.
Morfars far: Jöns Björn, båtsman i

Gothem.

Morfars mor: Brita Biörns, född 1667
i Gammelgarn. Till Gothem 1685.
Gift 1. med båtsman Jöns Biörn 1690.
— Gift 2. med båtsman Pehr Björn
1704. Änka 1717. Död efter 1745.

äta något som der bjöds. var der nere 3 dygn: åt intet, blott 'vätte sig med sina
tårar'. — Blef klok, lärde sig bota; den första skänk Hon finge för bot skulle
de bevara i slägten, så länge skulle de, dotter efter moder, kunna bota. — Kom
så upp 10 alnar från Norrlanda kyrka. Första skänk för bot fick hon på Fårö
och var en 'Träskål med tre öron', som Heinum-Kärringen 1850 [otydligt]
visade för Bote-Mor i Alskog och omtalade detta.4
I detaljer avviker ovanstående meddelande betydligt från den skildring, som Brita Biörns vid domstolsförhandlingarna gav av sina upplevelser hos de små under jorden,5 och något annat vore ej heller att
vänta. Kärnan i de båda versionerna är dock en och densamma: en
boterska i Gothem hade lärt sin konst hos de små under jorden, då
hon vid ett tillfälle hade blivit nedtagen till dem. Det är sant, att
sägner generellt sett äro bristfälliga som historiska källor, men det
hindrar inte, att de under vissa omständigheter kunna ha bevisvärde.
Som en slutlig bekräftelse på förhållanden, vilka man på andra vägar i
det närmaste lett i bevis, synes en sägen — och då särskilt en släkttradition, som ej omspänner alltför många släktled — vara fullt godtagbar. Identiteten mellan Brita Biörns och Hejnumkärringen Gertrud
Ahlgrens morfars mor får med andra ord anses säkerställd.
Brita Biörns dödsår är inte känt, och vi veta således inte, om hon
levde så länge, att hon kan ha förmedlat sina folkmedicinska traditioUUB R 623: 1, nr 2. KGAA 12, s. 528.
Se s. 219 f., 222 f.
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ner till sondottern, Greta Olofsdotter Enderberg.° Eftersom åldersskillnaden dem emellan var hela sjuttionio år, få vi förmodligen räkna med
en mellanhand. Såväl Olof Jönsson Lunda som hans hustru Pernilla
äro här tänkbara överbringare.
För upptecknarna ha de folkmedicinska traditionerna hört till de
mera svåråtkomliga. De kloka gummorna och gubbarna utlämnade inte
i förstone sin hemliga kunskap. Att Säves sagesman, Gertrud Ahlgren,
också på den punkten var sin tradition trogen, har redan framhållits.
En del allmänna konstateranden om kraften i vissa örter och om »godheten» i hennes hand framkommo vid samtalet med Säve, men vad hon
egentligen sysslade med uppe i sitt »kantor pa lufte» eller vad som
eljest förekom vid botandet av de sjuka synes han ej ha fått veta.
För vår del är läget faktiskt ett annat i och med den släktutredning,
som ovan gjorts. Med all sannolikhet voro Gertrud Ahlgrens botemetoder i väsentlig grad ett arv från Brita Biörns, vars folkmedicinska traditionsbäring blev undersökt och dokumenterad vid de tidigare nämnda
processerna mot henne. Hårt pressad inför domkapitel och häradsrätt
bekände hon det ena efter det andra, och de bevarade protokollen ha
i långa stycken karaktären av synnerligen intressanta folkminnesuppteckningar. Det är följaktligen motiverat att här till sist återge valda
delar av dessa protokoll.
Ur Gotlands norra domsagas dombok, tinget den 22-26 maj 1722.
1. Uti den af Körkioherden i Gothem Sochn ährewördige och Wällärde Hr
Nicolaus Lutteman i anledning af Hans Kongl. Maj :ts under d. 17 sistlidne
Januarij till Consistorium afgångne bref först angifne och sedermera af Häradshöf dingen å Embetets wägnar instembde och uptagne sak, angående en
qvinsperson, Brita Biörns wid namn, som efter bemte körkioherdens angifwande
i uppenbart rychte kommen är, kunna, så när- som frånwarande, bota allahanda sjukdomar, för hwilken orsak hon ock af allehanda slags folk anlåtas,
instelte sig åfwannembde Enkia Brita Björns, och föreholts henne, hurusom
Rätten war i erfarenhet kommen, at hon åtskillige sjukdomar currera kunde,
hwarf öre hon ock nu blef anbefalt at utnemna hwilka sjukdomar dhe samma
äre som hon bota kan?
R. Sig ingen sjukdom bota kunna, utan allenast läsa i lag.
Q. Hwad det är
[R.] när någon brutit någon lem uhr led.
Q. hwad ord de äro som hon dertill bruka månde?
Hon teg der till stilla och swarade intet. Rätten förmante henne säija dem
och sådant intet förtiga, då sade hon at desse ord äro de ord som hon derwid
° 19.9.1760 avled i Gothem »Gamla Brita på Tomten» (Gothem Al: 2, s. 185)
och 9.6.1765 »Björns Enka» (Ibid. s. 188), men det kan ej fastställas, om någon av
dessa är Brita Björns.

218
läsa plägar: Han gick sin wäg fram der mötte honom Jesus altzmächtig är
han, i led och i lag på Ste Staffans dag.
om hon inga flera ord derwid brukar?
Neij.
af hwem hon desse orden lärdt?
af en gammal Man, som bodde till Unsarwe i Halla.
Hwad han heet?
Jacob.
af hwad tillfälle hon kom at lära denna konsten af honom?
Hon hade brutit sitt been och sökte honom om hielp, efter hon hört at han
sådant bota kunde.
om han då laas högt, så at hon det höra kunde?
Ja.
om hon desse ord straxt lärde då han dem allenast en gång nämbde?
Ja.
om benet då wardt godt?
Ja.
Huru gammal hon då war?
sig det intet minnas kunna.
————
om hon den tiden war gift?
Neij, hon tiente den tiden till Hugrepz i Gammelgaren.
————
om hon denna konsten kunde långt förrän hon blef gift.
at hon sig det intet påminna kan, ändtelig sade hon at det war långt förr.
Nii,mnbden tillspordes om de hört något talas om denna Jacob till Unsarfwe,
eller om de kiände honom? Då några af de äldsta upstodo och berättade at
de kiändt honom, hafwa och hördt sådant tahl om honom godt, som hon
berättadt, men at — — — han för mycken lång tid sedan döder är.
Brita Biörns tillfrågades om hon någon på detta sätt curerat?
R. Ja, det sker efter handen sedan de twetta sig med brännvin och lägga
humbla derwid.
§ 5. Q. om hon någre flera siukdomar bota kunde?
R. Ja, hon brukar och at bada dem som elljest sjuka äro med Ste Johannis
krydder.
Hwad det är för krydder 9
allehanda slag som wid den tiden på åhret stå på marken.
hwem henne det lärdt?
det har hon sielf upfunnt, och dessutan gifwer hon dem och Theriac in.
Mera sade hon sig intet weta. Rätten förmante henne säija om hon något
mera wiste, men hon nekade aldeles tertill. Rätten förhölt henne at och
rychtet gick det hon kunde eurera de siuka när de allenast sina kläder till
henne föra låta, och frågade henne på hwad sätt det skiedde?
R. de som willja sökia bot för de sjuka, föra kläderna med sig när dhe dit
komma och sedan de för henne hafwa berättat hwad dem fattas, säger hon
hwad the bruka skola.
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om de då nödwändigt skola föra kläderna med sig?
de föra dit dem.
————
om hon curerar dem straxt?
Neij, hon underwiser dem allenast hvad de bruka skola.
52. Q. om hon intet kan bota flera sjukdomar?
R. iag har nu sagt alt det iag wet och mera kan iag intet.
Rätten sade sig hade fåt förnima at hon och en siukdom som flygelden
kallas, currera kan och frågade henne om det icke så war/
R. Ja.
hwad det är för sjuka?
när de små under jorden hafwa gi43rdt någon skada.
om hon och gienom läsande botar denna.
Ja.
Q. hwad ord hon dertill brukar?
Hon wille wäll i förstone dem intet giärna nämbna men sedan Rätten
henne alfwarsamt der till förmante, sade hon sig dessa ord der öfwer läsa
pläga. Jag läser ut flugälden i kött och blod i menniskians kropp i tre
nambn, Guds Faders, Sons och Helgeand, uth, uth Flugeld, jag bandt dig
Flugeld, i tre nambn, Guds Faders, Sons och Helge and, detta sade hon
läser hon 5 å 6 gånger och sedan smörjer hon den siuka med grädda och
witlök.
Q. hwem henne denna bön lärt?
[R.] hon war en gång tagen under jorden till de små, och hoos dem war en
piga som henne den lärde.
hwad det är för små? och hurudana de se uth?
hon kan så noga intet minnas hurudanna de woro eller huru de sågo uth,
efter som hon den tiden war ganska ung.
om de woro skapade som Menniskior?
Ja, men de woro små och wid pass en alen långa.
huru de woro klädde?
at de gingo med gula kläden, och woro manfolken klädde med tröjer och
byxor, men Qwinfolken med kiortlar och triör (9).
hoos hwem hon den tiden war/
hoos Båtel Hangar i Gothem.
på hwad sätt hon blef borttagen.
hon war gången i fähuset till att miölka kona, och wiste så intet utaf sig
för än hon war hoos dem nedre under jorden.
huru hon kunde wetta at hon war under jorden?
Pigan som war der nedre hoos dem sade henne det.
om der war liust nedre?
Ja.
huru länge hon der war?
hon kan det intet minnas, eljest war det några dagar.
hwad hon der gjorde?
intet annat än gret och ropade emedan som de små henne slogo och nepo.
Q. hwad de då gjorde?

220
R. de söngo och dantzade, men under sielfwa dansen slogo och nöpo dhe altid
henne.
om hon fick någon mat hoos dem.
de bödo henne wäl både mat och dricka, men efter Pigan som hoos dem
war henne sådant förbudit hade tog hon det intet emot, ty Pigan hade
henne tmderrättadt at så länge hon intet åt eller drack hoos dem, hade de
ingen macht med henne.
om hon hörde dem nämbna Gudz Heliga nampn
Neij.
om hon hade någon ro om nätterna? om de små hon omtalar då såf wo ?
om hon kunde giöra någon åtskillnad på dag eller natt?
hon hade ingen roo, ty både natt och dag plågade och slogo the henne.
huru många the woro I
wijd pass en stig eller 20 stycken.
om hon intet åkallade Gud, emedan hon der nedre war?
Jag ropade och bad Gud och min frälsare Christum at han mig der ifrån
jälpa skulle.
om den Pigan hon omnämbnar war en af deras slag?
Neij, hon berättade för mig, sade hon, att hon på samma sätt som iag war
dit kommen. — Q. hwad hon het? — R. det wiste hon intet. — Q. huru
länge hon der want? — R. eij heller.
om intet Pigan lärt henne något mera?
Ja, hon lärde mig ock huru iag skulle kunna probera och weta, om de små
hafwa tillfogat de siukom något eller eij.
på wad sätt hon det proberar?
Man giör en lycka och leger der uti en sax, är det nu så att de samma
hafwa maeht med någon, så draga de samma sax ut och läger den åfwan
på lyckan, och deraf kan man wetta om de det giort eller intet.
huru och på hwad sätt hon ifrån dem kom.
Pigan halp henne opp och fölgde henne uppå jorden.
på hwad ställe hon kom tillbaka upp?
på samma ställe som hon blef borttagen i fähuset.
§ 53. Rätten förmante henne säija, hwad hon giör med de siukas kläder.
R. hon stöper bly öfwer dem, och är det så, att de små hafwa tillfogat dem
skada, kan det synas, ty då syns som ett huf wud i blyet, och så lager hon
dem, men är det andra sjukdomar, wijser hon bort dem, ty då kan hon
dem intet bota.
Ändtligen frågade Rätten henne om hon ingen hade någon skada tillfogat.
R. Neij, Gud beware mig der ifrån, ty hwarken hafwer iag det giort, eij heller wet jag det at giöra.
huruwida hon i sin Christendom war för sig kommen?
sig kunna Luteri Lilla Cateehismum, då hon och i trones articlar och Herrans bön examinerades, och wiste temmelig deruti gifwa besked ifrån sig.
Q. om hon eij någon gång med menniskornas afsagde fiende dief wulen talt
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hade, eller om hon eij kunde förmärkia, at den Pigan om hwilken hon berättadt want hoos dem under jorden, wara en ond ande ?
R. hon kunde eij annat finna än at det war en menniskia, helst emedan hon
beklagade sig öfwer dhen olyckan, i hwilken hon war rokad, at hon måste
blifwa hoos dem.
om hon eij såg at de denna Pigan nöpo och slogo äfwensom de henne
giorde9
det såg hon intet, men altid war hon bedröfwad.
Omsider förmante Rätten henne alfwarsamt, at wid Gud och sin salighet
frit ut tillstå och bekiänna om hon någon förening och förbund med satan
giort hade, eller om hon icke i hans namn och med hans tillhielp botade de
siuka, som henne sökte, emedan det ännu kunde wara tid at komma tul en
sann ånger öfwer sina stora synder, och således få ärfwa Himmelen och dhen
ewiga saligheten, men ifall hon der uti ännu framhärdade och i dhenna sin
synd än ytterligare beståndande blef, måtte hon giöra sig försäkrad, at hon
som ett diefwuls barn i synden döö och sedan i alla ewiga tider med alla
ogudachtiga och orena andar plågas skulle, emedan dhet och mycket bättre för
henne wara månde at här utstå dhet timmerliga straffet, som hon der igiönom
kunde förtiänt hafwa, än till ewig tid af dieflarna i helfwetet plågas.
R. hon kan wid sig och sin Frälsare Christum med trygt samwete seija at
hon dhen leda diefwulen aldrig talt eller med hans tillhielp någon botadt,
uthan allenast enfalligt brukat dhe böner som hon nu upnämt och ingenting mehra dher med wettadt.
om hon då intet nu kunde finna huru illa hon dherutinnan giordt, i dhet
hon så fåfängt missbrukat Gudz och dhen Heliga Tref aldighetz nampn,
och om hon dhet intet ångrade?
Ja, och bad Gud at han för Christi skull wille henne dhenna sin synd tillgifwa och förlåta, bad och at Rätten henne dhenna gången med ett mildt
öga wille anse, utlofwandes hädanefter giärna wille sig bettra, och aldrig
dhenna syndiga konst oftare öfwa och bruka.
om de sjuka då måste tro innan dhe friska blef we at dhessa hennes böner
dhem till helsan förhielpa skulle.
dher till har hon dhem aldrig hwarcken bedit el. förmant.
om hon då intet kunde eller [oläsligt ord] hafwa skadt någon Menniskia
el. Creatur, som sådana gemenl. pläga kunna.
Neij aldrig, ty dhet har hon aldrig hwarcken wettadt el. giordt.
Nämbden tillfrågades, om dhe aldrig sådant om henne hördt
R. sig aldrig hafwa hördt at hon någon skadat.
Ur Visby domkapitels inkomna handlingar ser. EV: 15, 1737, 1738 nr 60
(Brev från kyrkoherden i Gothem, Niclas Lutteman).
Utaf Högwördige och Höglärde herr Doetoren och Biskopen, samt Venerando Consistorio, är ' å Embetes wägnar min ödmjuka begäran, det måtte
Båtzmans Enekian Brita Biörns ifrån Gothem försambling, inför Venerando
Consistorio instämd warda, at wijsa uthaf hwad anda hon drifwes och af hwad
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maeht hon sina gierningar giör, emedan nästan hela landet söckia henne om
hielp, och löpa till henne som till en Gud, hwarigenom Gud mister sin ähra,
mångens hierta wändes ifrån Gud, stor förargelse förorsakas i församblingen,
och hon alt meer och meer styrkias i synden och fördiupas i stor Siälawåda — —
Ur Visby domkapitels protokoll den 14 okt. 1737. § 5.
om dhet är sant at så månge söka henne om hielp.
Ja.
hwad hon får för sitt omak af them som söka henne.
Somlige gifwa 1 styfwer, somlige bröd eller annat hwad the hafwa.
FIwad för folk söka henne.
Siuke.
huru hon curerar siukdomar och huru hon af en duk eller något annat
kläde, som bärs ifrån den sjuka, kan weta hwaraf sjukdomen härrört.
Curerar med kryddor och örter, men til det senare wille hon intet swara.
huru hon kan weta på hwad rum och sätt the blifwit siuke.
Jag tiente i Hangare i Gothum och blef på mitt lode ålders år, då jag satt
och miölkade i fähuset, sent om en aftton, nedtagen i jorden, och kom ther
intet up igen för än efter 3 dygn. I medlertid wiste ingen hwarest jag war,
til des jag omsider fans igen i skogen.
om ther inne war mera folk.
allenast en piga ifrån Westergarn, hwilken sade at jag intet skulle äta
eller dricka, ty om jag smakar något, slipper jag aldrig ut. Så har gådt
med mig, sade hon, och har jag nu want här inne i 11 år, och kan aldrig
komma härifrån, widare än jag måste gå ut på jorden och miölka boskap i
husen, och bära mjölken hit neder til thessa små Elfwar här äro. Sedan
berättade hon, Brita Biörns, at under then tiden hon war therinne, låg hennes kropp hemma i sängen, och ingen kunde se annat, än han war död, beropande sig på Olof Aurunds i Norrlanda och hans witnesbörd, som sedt och
känt hennes kropp liggia i sängen, kall som en is, til thes hon på tredje
dagen, när själen kom igen, begynt qwiekna och få lif.
om the små intet talade något med henne.
Nej, utan med pigan talade jag, ej eller förstod jag theras språk.
huru stora hon tyckte the woro.
Somlige större, somlige mindre. Ingen större än 2 alnar, men wel mindre
än 1 aln.
hwad the giorde.
ingenting.
hwad the åto.
Fisk och doppade brödbitar i dricka.
hwad hon lärde ther nedre.
The lärde mig ingenting utan pigan.
hwad pigan lärde henne.
när någon blef skadder eller siuk och skickade et kläde til mig, lika mycket
hwad för et, allenast han brukat det på sin kropp, så skulle jag stöpa
theröfwer med bly. Om sjukdomen är af the små, så blifwer många huf wu-

223
den, men om then är af gasten, blifwer allenast ett. Emot sjukdomen af
the små skal brukas allehanda krydder och linfrö. Men om then war af
gasten, skulle brukas Trehakelse i warmt dricka at swettas på.
Kanske then pigan tog eder med sig ner.
Ja, och ibland fölgdes wi åt up och neder, men på slutet fick jag aldeles
bli uppe. Jesus ske lof.
om hon ännu brukar stöpa öfwer kläde.
Nej, utan jag ber dem giörat sielf.
om hon icke, utan at stöpa öfwer klädet, kan theraf strax se, hwad sjukdom thet är.
Nej.
om hon ock kan se af klädet om the skola dö eller ej.
Nej.
om hon kan läsa ormgadd ut.
Ja, ichten med, men giör thet aldrig mer.
Q. huru hon läste gadden ut och hwad bön hon thertil brukade.
I förstone wille hon intet gierna på, dock sade hon sedan: Cajil är den
förste och Regela är hans hustru: ut du ormetand, ut du ormetand, den
fleckote, ut du ormetand, ut du ormetand, den grå och den blå, ut du
ormetand, ut du etc., den gråfleckote och den blåfleekote, ut du ormetand
ete, den brunfleckote, ut du ormetand, ut du ormetand.
hwarmed hon slutar thenna bön.
I trij namn: Gud Faders, Söns och thens H. Andes.
huru hon bär sig åt, när hon läs.
der som ormetanden sitter, stryker jag fram och tilbaka med et strå och
då faller gadden i watnet, som jag har i et ämbare nedanf öre.
af hwem hon lärt detta.
af en hustru som het Giertrud, Lars Listes mor, hwilken en gång läste
gadden ut på mig. Men nu är hon död.
huru hon läser för Ichten.
Ichten ut, ichten ut i trij namn, Gud Fader, Söns och H. Andes. Ichten
utur ögat i trij namn G. F. S. och II. A. Gud giöre ögat klart från ichten
och alt otyg i trij N. G. F. S. och H. A. ut du icht, ut du icht i trij n. G. F. S.
och H. A. Gud welsigne ögat klart i trij N. G. F. S. och H. A. ut du icht, ut
du icht i Jesu namn, giör ögat klart i trij N. G. F. S. och II. A. och då
faller ichten bort efter hand.
om samma bön läses öfwer boskap, som är ormhuggen, som öfwer folk.
Ja.
huru tandverek läses bort.
Jag stilte tandwercken, jag bandt tandverken i trij namn Gud Faders,
Sons och H. Andes. Gud stille tandwercken i trij namn G. F. S. och H. A.
Gud binde tandwerken i trij namn G. F. S. och H. A. Gud tage bort tandwercken i trij namn G. F. S. och H. A. Gud bandten, Gud stiften, Gud tog
bort tandwercken i trij namn G. F. S. och H. A.
huru hon bär sig åt när hon läser.
Hon wisade det på sig sielf och sade: Så sätter jag et finger med af wog
hand på tanden som werker, och för icht holles fingrarna på pannan på
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den siuka, så at flathanden skygger öfwer ögonen, hwilket hon äfwenwel
på sig sielf utwisade.
huru hon botar boskapssiuka.
det kan jag intet.
huru boskaps lycka f örwerf was.
det wet jag intet.
huru mjölken förloras.
de kunde achta sin mjölk och intet spilla henne på jorden, så fick de wel
beholla sin miölk och ingen fick macht med henne. Eljest om de få se bieren, när han holler på at di kon, så kan de ta strumpebandet och kasta
öfwer honom, så får de se hwad det är, och mjölken spricker ur honom.
Emedan hon alt jemt nämde Jesu namn nästan wid hwart ord, och somlige
mente, at så länge thet sker, skulle ingen få rätt på henne, ty frågades
hwad hon mente thermed.
R. liwad skall jag mena.
Ur Gotlands norra domsagas dombok 1738, 21 februari ff.

§ 128. Derpå inkallades Olof Aurungs och tillspordes huru gammal han är.
R. 68 åhr.
om han känner Brita Biörns.
Ja.
om han wet at hon någon gång af the små i jorden want borttagen.
dhet wet han intet, men under dhen tid hon war till Hangre war hon en
' gång mycket sink.
huru länge sedan dhet är.
Han war då ungefär 10 åhr gammal.
om han såg och wet, at hennes kropp dhen tiden låg som död och kall
som is.
dhet wet han intet men mycket siuk war hon dhen gången, mehra sade han
sig om henne eij wetta at berätta.
Efter hon i Consistorio nämbt biären, så tillspordes henne, hwad dhet är för
slag?
I förstone sade hon sig dhet eij wetta, men sedan sade hon at dhet war
pukens, satans, tyg.
huru dhen seer uth?
dhe säja at han är skapad som en katta.
Q. huru man kan få fast dhen samma?
Dhet hon wähl i förstone sade sig eij wetta, dock sade hon omsider, at
hon hördt säjas, at om dhe kasta strumpeband öfwer henne, så få dhe
see, hwad dhet är för slag, och då spyr biären mjölken uthur sig, som hon
af boskapen sugit i sig.
af hwem hon dhet hördt?
dhet kan hon eij minnas, ty dhet har hon hördt för lång tid sedan.
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Vad som i övrigt framkom vid förhören med Brita Biörns ha vi här
ej anledning att dröja vid. När domen avkunnades år 1722, så var den
relativt mild. Man hade hennes egen bekännelse på att hon »genom
signande och förberörde böners läsande utgifwit sig kunna bota åthskilliga siukdomar», men med tanke på hennes ånger och på att varken
människor eller boskap kommit till skada genom henne, fann rätten för
skäligt »dhet bör Brita Biörns i anledning af Stadgan om Eder och
Sabbatz brot af d. 17 October 1687 och dess 9 § dherföre plichta med
otta dagars fängelse wid watten och bröd». Vid nästa tillfälle — sexton
år• senare — blev straffet något hårdare. Brita Biörns dömdes då till
30 daler silvermynts böter eller, om hon ej kunde komma ut med detta,
till tolv dagars fängelse vid vatten och bröd. Som man kan vänta, hade
hon ingen annan möjlighet än att ta fängelse, och i december 1738 avtjänade hon sitt straff.7
De utdrag, som här gjorts ur de bevarade handlingarna från processerna mot Brita Biörns, ge oss en god inblick i den folkmedicinska
tradition, som uppbars av henne och — som man kan förmoda — av de
båda Hejnumkärringarna. Magiska formler och handlingar gingo här
hand i hand med beprövade kurer, och det är bara att säga, att de här
följde det vanliga mönstret inom denna del av folkminnesområdet.
Också ur en annan synpunkt är emellertid det anförda materialet av
intresse. Det demonstrerar nämligen rätt väl, hur brytningar och förskjutningar fort nog kunde framträda i ett givet traditionsstoff. På
flera väsentliga punkter kom Brita Biörns vid den sista processen med
uppgifter, som klart avveko från den skildring hon givit vid rättegången 1722. Som A. Sandberg påpekat i sin tidigare nämnda artikel,
är det uppenbart att Brita Biörns från början ej bekände mer än hon
steg för steg tvingades till, men flera av de variationer som framträda
kunna knappast vara motiverade av hennes försiktiga hållning. 1722
hade hon inga närmare uppgifter att komma med rörande pigan, som
hon träffat hos de små under jorden, men femton år senare kunde hon
bl. a. meddela, att pigan var från Västergarn, hur länge hon varit hos
de små under jorden och likaså att hon sändes upp till jorden efter
mjölk »til thessa små Elfwar här äro». Själv hade Brita då ibland fått
följa med pigan »up och neder». — I första versionen av blystöpningen
höra vi blott talas om de små under jorden: »är det så, att de små hafwa
tillfogat dem skada, — — — syns som ett hufwud i blyet.» Vid det
senare tillfället föres också gasten in i bilden: »Om sjukdomen är af
7

A. Sandberg, a. a.

15— 644101 B. B jersby
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the små, så blifwer många hufwuden, men om then är af gasten, blifwer
allenast ett.» — Den mest anmärkningsvärda avvikelsen gäller frågan,
var hennes kropp befann sig, när hon var hos de små. På frågan »hwad
hennes husbonde sade när hon kom tillbakars», svarade Brita Biörns
1722: »han frågade mig hwarest iag want och iag berättade honom
detsamma, som iag nu sagt hafwer.» Så vitt man kan förstå, var hon
då alltså med sin kropp hos de små under jorden. Inför domkapitlet
1737 meddelade hon däremot, att »under tiden hon war therinne, låg
hennes kropp hemma i sängen, och ingen kunde se annat, än hon war
död». Strax innan hade hon då för övrigt konstaterat: »I medlertid
wiste ingen hwarest jag war, tul des jag omsider fans igen i skogen.»
Vid ett och samma tillfälle brötos sålunda i hennes medvetande olika
föreställningar på den här punkten.
Djupt satt under alla förhållanden hos Brita Biörns den föreställningen, att hennes botekonst hade ett direkt samband med hennes upplevelser under besöket hos de små under jorden. Det ger ingen anledning till förvåning, att traditionen om detta gick vidare i dubbel bemärkelse, så att Gertrud Ahlgren i Hejnum såsom vi ovan sett hade
att berätta om sådana besök såväl av Mors Farmor som av modern,
Greta Olofsdotter Enderberg.8
Babba Lona Bingström, Othem

När koen står inne i varma hus.
Hvad hafver jag gjort menniskan.
Då »ränner» jag ute och huttrar och frys'.
Så jaga de haren om vinteren.
Det torde ej ha varit utan inlevelse, som Babba Lona Bingström
sjöng Har-visan. I kyrkoboken står hon för en tid antecknad som lösdriverska och tillhör därmed den lilla grupp av sagesmän, som skarpt
kontrasterar mot alla de »hederlige» män och kvinnor, varav Säves
sagesmannakrets nästan uteslutande består. Det är att beklaga, att
Säve ej funnit anledning att ge mer än Babba Lona Bingströms namn
med ett par enkla data som komplettering. Inte heller de källor, som i
övrigt stå till buds, ge mer än några nakna fakta.
Babba Lona Bingström var född den 16.9.1812 vid File i Othem men
flyttade sedan med föräldrarna till Spillings grund i samma socken.
8 Jfr Th. Erlandsson, En döende kultur, I, s. 230 ff. — Erlandsson återger en
tradition att det var Greta Olof sdotters mor, som varit nere hos de små under
jorden.
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Släkttabell 25
Fader: Bingström, Lars, torpare vid File Moder: Malmberg, Stina Cajsa. Född
1.10.1775 i Boge. Död 20.2.1846 vid
i Othem. Född 12.1.1779 vid Binge i
File i Othem.
Martebo. Gift 1806. Död 13.12.1830 i
Othem.
Farfar: Larsson,
Jacob, husbonde
vid Binge. Född
där 13.9.1745. Död
där 19.10.1830.

Farmor:'01ofadotter, Coecilia. Född
7.10.1748 vid Pilgårds, Boge. Död
20.9.1828 i Martebo.

Morfar: Malmberg,
Anders, LöneConstapel vid Artilleribat. på Gotland.
Född 1746 på
Öland. Boende på
Gute grund i Boge.
Död 20.11.1782.

Mormor: Malmberg, Catharina.
Född 1744 på
Öland. Död 13.7.
1816 vid Gute.

Under 1830-talet vistades hon någon tid som tjänstepiga i Hejnum och
1839 flyttade hon därifrån till Tjälders grund i Boge. Det var här som
hon nu efter någon tid ådrog sig anmärkningen »lösdrifverska». Kyrkoboken upplyser dessutom om att hon den 21.3.1841 födde oä. dottern
Margareta Catharina. När Säve år 1855 gjorde sina uppteckningar
efter henne, hade hon tydligen återvänt till sin ursprungsort, ty vid
sagesmannaredovisningen har han i ett fall antecknat: »Babba Lona
Bingström, File i Othem, 43 år gammal.»2
På morssidan går Babba Lona Bingströms släktlinje bort från Gotland, och hennes släkttabell är därför av särskilt intresse (släkttabell 25).1
Babba Lona Bingströms repertoar är inte stor i antal nummer räknat: en saga, en gåta, två sånglekar och fem visor — alltså sammanlagt nio nummer. Ändå är det med all respekt man tar del av hennes
traditioner, ty gemensamt för dem alla är, att de äro av krävande natur. Hennes saga »Tuppen, Qvarnen och Klubborna» är en lång undersaga om en »fasligt enfaldig» bonde.2 Gåtan är en pantlek av typen
»Kan du inte den Till jag kommer igen, Skall du ut med panterna
fem !» och rymmer följaktligen en rad svårfångade ord.3 De båda sånglekarna »Berget ligger långt norr i skogen» och »Will I veta livad min
Fader mig gaf På den första dagen Jul ?»4 kräva inte bara ett gott
UUB R 623: 3, Ordspråk nr 80.
i Källor: Othem Al: 3; Al: 4, s. 355; Al: 5, s. 105; C: 2. Boge Al: 3, s. 37.
Martebo Al: 3, s. 35; Al: 4-6. N. Här. bouppt. 1785, nr 2568. GeneralMönster
Rulla öfwer Artilleri Bataillon på Gottland År 1777, s. 27.
UUB R 623: 2, Sagor nr 72. — KGAA 10, I, s. 206 ff.
3 UUB R 623: 3, Ordspråk nr 80. — KGAA, Svenska lekar, 1, a. 119.
UUB R 623: 3, nr 15 och 16. — KGAA, Svenska lekar, 1, s. 142, 152.
9
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minne utan också en rapp tunga. Visorna slutligen — Har-visan, Kattan låg på ugnen sjuk, Kråkvisan, Herr Carel han gångar sig i kammaren in samt Nu är jag bjuden till gästabud Min kära man 15 — förstärka det intryck, som det övriga materialet ger: förutom fattigdomen
hade Babba Lona Bingström verkligen inget gemensamt med sin sagas
»fasligt enfaldige» bonde. Man är frestad till en förmodan, att det
hos henne fanns mer att hämta än vad Säves Gotländska samlingar
uppvisa.
Huruvida det öländska inslaget i släktbilden haft någon betydelse
för Babba Lonas traditioner, kunna vi här ej yttra oss om — det få
andra undersökningar klargöra. En viss originalitet vilar under alla
förhållanden över flera av hennes meddelade traditioner. För att ge
ett exempel på detta, kunna vi peka på vad Herbert Gustavson säger
som kommentar till visan »Nu är jag bjuden till gästabud»: »Enda
parallell vi anträffat är en dansk visa: Berggreen I, nr 186 (Og vi sku
til gildes gaae, min lille Mand, Aa aje gider inte, sade han) .»
Det kan till sist nämnas, att Säve förmodligen kom i kontakt med
Babba Lona Bingström genom sin halvsyster Fredrika Dorothea Sjöberg, född i Roma den 12.5.1808. Vid sitt år 1836 ingångna äktenskap
med löjtnanten och husbonden vid Tjälder Lars Magnus Sjöberg (född
16.11.1803 och död 19.2.1841) hade hon flyttat till Tjälder, och det var
på Sjöbergs grund, som Babba Lona Bingström en tid bodde.
Kristen Kristensson, Tjälder i Boge

På löjtnant Sjöbergs grund vid Tjälder i Boge bodde också den sägenkunnige kalkugnskarlen Kristen Kristensson. Allt som allt har han
blott lämnat tio meddelanden, men då åtta av dessa utgöras av utförligt berättade sägner med folktromotiv, lägger man ändå särskilt märke
till honom. Fyra av sägnerna äro lokaliserade till Boge och en till kalkugnen i Hejdeby, och vad innehållet beträffar, så möter där en hel rad
av den folkliga övertrons gestalter: bysen, thorspjäsku, havsfrun osv.
Utöver sägnerna har Kristen Kristensson alltså lämnat blott två meddelanden — en notis om ryssarnas härjningar 1717 samt en berättelse
om fadern, Kristen Olsson. Eftersom denna sistnämnda skildring belyser sagesmannens egna miljöförhållanden, må den här i sin helhet
återges:
5 MYS R 623: 3, Visor, nr 17-21. — KGAA, Svenska visor, 1, s. 283 f., 274 f.,
314 f., 327 f., 239 f.
° KGAA, Svenska visor, 1, s. 483.
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Släkttabell 26
Fader: Olsson, Christensson, kalkugnskarl. Född 30.8.
1735 i Boge. Gift 1765 och boende på Tjälders grund.
Död 2.9.1821: »gamle kalkugnskarlen Christen Olsson
på Tjelder Backe af ålderdomsskröplighet i sitt 87de
Ålders År».

Moder: Johansdotter,
Anna. Född 1745 i Bäl.
Död 14.2.1823.

Farfar: Jacobsson, Oluf, klockare i Othem.

Farmor: Catharina.

Vid Tjeldare-ugnen under Tjeldare hemman i Boge bodde oppe på backen
kalkugnskarlen Kristen Olsson, hvilkens far Ole ock var kalkugnskarl der,
och denne sednare var farfar till berättaren. — Kristen Olsson var en hygglig
och glad man, afhållen och eftersökt af alla, och arbetade i sitt skifte hela
sin lifstid med kalkbränningen vid Tjeldare-vik. Men, utom detta sitt egentliga
årsarbete, var han ock en snäll speleman och en gifven gäst på alla bröllop
och högtidligheter vida omkring i landet. Dessutom var han en ovanligt snäll
'kluckmakare', som kunde göra förträffliga ur både med trä- och mässingverk
till hundrade tal, och jemnväl, när så åstundades, fodralen till dem. Allt sådant gjorde han på lediga stunder i sin lilla stuga, hvilken som vanligt, ej
hade mer än ett rum, der mor kokade och spann, och alla barnen funnos. Han
var äfven en skicklig byggare af qvarnar och vatten-sågar, och såsom sådan
anlitad kring hela Gotland. — Dog en Söndagsmorgon utan värk och vånda,
85 år gamma1.7
I allt väsentligt bekräfta kyrkoböckerna Kristen Kristenssons berättelse och ge dessutom en komplettering beträffande modern och farfadern (släkttabell 26) .8
Om Kristen Kristensson själv ha tyvärr inga andra uppgifter stått
att få än kyrkobokens korta data: han var född vid Tjälder den 4 januari 1774 och dog där den 23 augusti 1850 såsom »F. d. arbetskarl. Fattighjon på Tjelvards grund.» Två gånger hade han varit gift — andra
gången med Brita Stina Strömlund, som var född den 5 augusti 1784 i
Boge och dog den 9 juli 1832.

Lars Petter Nordin, Vallstena

Det kan diskuteras, i vilket sammanhang Lars Petter Nordin bör
upptas till behandling. När han blev sagesman åt Säve, hade han varit
Visbybo i åtminstone tjugo år, men med något undantag är det den
gotländska landsbygdens traditioner, som vi möta i hans mycket omfattande material. Inte mindre än tio socknar från Eksta i söder till
7
8

UUB R 623: 1, nr '256.
Källor: Boge AI: 1; AI: 3,s. 37; 0:1. Othem Al: 3; Al: 4, s. 357; C: 1; E: 1.
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Tingstäde och Othem i norr äro representerade i de drygt trettio meddelanden, där lokalisering förekommer, och när Vallstena här valts som
hans särskilda ort, beror det dels på att han är född och uppvuxen i
den socknen och dels på att en tredjedel av de lokaliserade traditionerna hör hemma där.
Den rörliga bild, som framträder i Lars Nordins material, har i
mycket stor utsträckning sin motsvarighet i de data, som stått att få
beträffande sagesmannen själv. Han var husbondeson från Norrgårda i
Vallstena och föddes där den 30 oktober 1817. I tidiga år synes han
emellertid ha lämnat föräldrahemmet och tagit drängtjänst. Enligt
egen utsago har han »tjent» vid Alvne i Vallstena,9 och när han 19 år
gammal blev tjänstedräng hos husbonden Per Hansson vid Gute i Bål,
hade han dessförinnan vistats en tid också i Othem. Efter tre års tjänst
vid Gute flyttade han 1839 till Tingstäde, men redan följande år återvände han till Gute i Bäl. »Välfrejdad, till Ägtenskap ledig» begav han
sig slutligen till Visby år 1844 och fick där tjänst som dräng hos
Coopw. Skeppare Georg Niclas Ockander. År 1846 blev han, enligt vad
han själv berättat för Säve,1 intagen i dränglaget i Visby, men ett
tiotal år senare står han skriven som stadsarbetare. När Säve under
senare delen av 1860-talet gjorde uppteckningar efter Lars Nordin,
kallar han honom stundom timmerman, stundom rätt och slätt arbetskarl. Beträffande hans personliga förhållanden skall endast tilläggas,
att han år 1852 gifte sig med Anna Elisabeth Westberg, född den 22
september 1816 och död den 28 december 1878. Som framgår av bouppteckningsprotokollet efter hustruns frånfälle var Lars Nordin i livet
ännu år 1879.2
Med undantag av sagor och visor spänner Lars Nordins folkminnesmaterial över hela registret. Man möter tjugo ordspråk, ett par lekar,
några personhistoriska meddelanden samt en rad naturiakttagelser och
uppgifter av topografisk art. Allt detta är dock att betrakta som mer
eller mindre perifera ämnen i Nordins traditionsbestånd. Huvudparten
av hans traditionsstoff berör nämligen den folkliga övertron och de
materiella kulturformerna. övertron är företrädd i tolv sägner samt i
tjugotalet andra meddelanden, och den materiella kulturen jämte vissa
dithörande sedvänjor belysas i ca trettio meddelanden. Inalles har Lars
° UUB R 623:4, nr 439.
R 623: 6, nr 62.
9 Bouppteckningsprotokoll för Visby stad, 1879: 177. Handlingen är undertecknad »Lars Petter Nordin med styrd penna». Lars Nordin var således icke skrivkunnig.
1 UUB
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Släkttabell 27
Fader: Nordin, Pehr Jacobsson, husbon- Moder: Larsdotter, Greta. (I kyrkode vid Norrgårda i Vallstena. Född där böckerna senare ändrat till Jacobsdotter.) Född 12.11.1779 vid Broa i
12.12.1791. Gift 1814.
Norrlanda. Död hos sin son i Visby
den 2.5.1867.
Farfar: Jacobsson,
Jacob, husbonde
vid Norrgårda.
Född i Vallstena
17.6.1758. Gift
1787.

Farmor: Persdotter, Anna Lena.
Född 28.7.1764 vid
St. Bjerges i Vallstena.

Morfar: Christensson, Lars, husbonde vid Broa i Norrlanda. Född 22.9.
1752. Död 7.2.1828.

Mormor: Persdotter, Christina.
Född 1754. Död
1800.

Nordin lämnat drygt 100 meddelanden, och därmed hör han till de
främsta i Säves sagesmannakrets. Att Säve satte stort värde på honom
och inte lät honom gå ur sitt medvetande, så snart han fått del av de
eftertraktade traditionerna, framgår av en notis i ett brev till Carl
Säve, daterat Visby, Knutsdagen 1875: »L. Nordin satt här och rökte
sin pipa på doppet, svinhufvudet och ölet.»3
Det är tydligt, att Lars Nordin tillägnat sig traditioner på de olika
orter, där han vistats, och i de fall ingen lokalisering gives, är det omöjligt att yttra sig om den egentliga traditionsbakgrunden. Ur det samlade materialets synpunkt blir det då också mindre angeläget att teckna
Lars Nordins närmaste släktled, men eftersom också modern av allt att
döma varit sagesman åt Säve4 och hänvisning i något fall dessutom
skett till såväl farmodern som mormodern, skall en släkttabell här ändå
givas (se släkttabell 27).5
Mycket förbryllande är den ändring av moderns namn, som företagits i Vallstena AI: 2, s. 101. Som Jacobsdotter går modern vidare i
kyrkoböckerna, men det är endast att konstatera, att nämnda ändring
inte har något stöd i de äldre källorna. Egendomligt är det vidare, att
UUB G 267.
»Greta Maja Nordin, Vallstena, 88 är gl., f 1867.» har för Säve berättat om
pestens härjningar är 1710 vid Fjäle i Anga, där folket var så rikt, »att qvinfolken
der spunno på guldten». — R 623: 3, nr 453. KGAA 12, s. 235. Trots bristande
överensstämmelse vad gäller förnamn torde vi kunna utgå ifrån att sagesmannen är
identisk med Lars Nordins mor, Greta Larsdotter (Jaeobsdotter) Nordin.
5 Källor för Lars Nordin och hans släkt: Källunge C: 3, s. 359; Vallstena Al: 2,
s. 101; C: 1 (dödboken 1867) ; Gothem Al: 2, s. 221, 291 och 309; Norrlanda
Al: 2, s. 13 och 50; Al: 3, s. 12; Visby Al: 40, s. 207; Al: 47, s. 43; Al: 70, s.
274. — Norra häradets bouppteckningar 1800, nr 33.
3

4
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Lars Nordin hänvisat till sin mormor,8 som dog sjutton år före hans födelse. Eftersom ingen styvmormor förekommer i källorna, måste Lars
Nordin ha fått traditionen från mormodern via modern.
Nils Simundsson Wallin, Vallstena

Vid »Lunde-grop» i Vallstena, där tidigare Lundegubben, »som
kunde så mycket, att han kunde narra hararna till sig och ta dem»,
hade bott,7 levde mot slutet av 1860-talet den gamle arbetskarlen Nils
Wallin. Han var född den 19.2.1784 vid Skäggstäde i grannsocknen
Källunge men hade länge vistats i Vallstena. I ungdomen hade han
varit till sjöss och bl. a. gått med skepparen Reinicke på saltskeppet
Minerva till England 1808.8 När han 1815 flyttade till Vallstena och
bosatte sig vid Gudings, hade han sedan något år varit gift med Anna
Maja (efternamnet tyvärr okänt), som var född i Barlingbo år 1782.
Deras dotter Anna Cajsa, född den 6.5.1814, blev sedermera gift med
folkskolläraren Rudolf Carlsson i Gothem, som också han lämnat några
meddelanden till Säve,8 men för övrigt har familjens öden ej kunnat
utrönas. När Säve fick kontakt med den åldrige Nils Wallin, levde han
emellertid fortfarande i Vallstena och där avled han i maj 1875.
På mödernet var Nils Wallin av gotländsk bondesläkt, medan fadern
var från Öland (släkttabell 28).1
Fadern, som enligt Nils Wallins uppgifter levde till 1848 eller 1849,
synes ha varit en kraftkarl:
Sigmund Siekelsson, född vid Smiss i Böda socken på Öland (hans bror
skulle ha varit ståthållare), — — — var så rask, att han, öfver 93 år gammal,
högg kastved tre dagar före sin död samt dagen förr än han dog mäktade
hugga kakelugnsved åt doktorinnan Westphal vid Alleqvia i Vallstena. Han
dog 93 år och 5 månader gamma1.2
6 En skattgrävarsägen frän Vallstena, UUB R 623: 5, nr 39.
UUB R 623: 4, nr 48. Meddelat av Lars Nordin.
Enligt egen uppgift: UUB R 623: 4, nr 565.
Johan Rudolf Carlsson, född den 24.2.1813 i Visby och son till Pigan Stina
Caj sa Lundberg, Visby, var först klockare och skolmästare i Vallstena. 1846 blev
han inskriven vid seminariet i Visby och blev efter avlagd examen folkskollärare i
Gothem 1847. — Vallstena Al: 2, s. 29; Gothem Al: 4, s. 4; Visby C: 8, s. 194.
Seminariematrikeln nr 49.
Rudolf Carlsson har lämnat en sägen om Gothems kyrkklocka samt ett par andra
meddelanden.
i Källor: Källunge AI: 1; Al: 2, s. 102; C: 2; C: 3; Vallstena AI: 2, s. 29;
Gothem Al: 4, s. 4.
2 UUB R 623: 4, nr 438.
7

8
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Släkttabell 28
Fader: Sighesson, Simon, arbetskarl och
torpare. Källunge. Född på Öland 1755.
Inflyttade 1780 från Endre till Larsarve
i Källunge, där han blev dräng hos husbonden Hans Hansson. Gifte sig samma
år med dennes dotter Helena. Levde sedan som asysle Folck vid Skäggstäde i
Källunge».

Moder: Hansdotter, Helena. Född
4.1.1755 vid Larsarve.
Mormor: HindricsMorfar: Hansson,
dotter, Dorti. Född
Hans, husbonde
vid Larsarve. Född 13.1.1718 i Källunge.
11.9.1716 i Källunge.

Av någon större betydelse för Nils Wallins traditionsbäring synes ej
fadern — och framför allt ej dennes fastländska härkomst — ha varit.
Den lokala anknytningen till Vallstena och Källunge är mycket påtaglig i hans material, och i stort sett synas meddelandena vila på sagesmannens egna hågkomster. Så vitt man kan se, har Nils Wallin varit
en praktiskt inriktad man. Den folkliga övertron är visserligen företrädd i två av hans fyra sägner samt i ett mindre antal meddelanden i
övrigt, men hälften av hans drygt fyrtio meddelanden avse materiella
kulturtraditioner. Det kan tilläggas, att också några meddelanden av
biografisk art nära ansluta till det området.
Carl Enequist, Källunge

När P. A. Säve i augusti 1873 förmodligen för sista gången besökte
den gamle Nils Wallin i Vallstena, kom han närmast från Källunge
prästgård, där den musikaliske och viskunnige prosten Carl Enequist
ännu levde och verkade. Eftersom Carl Enequist och hans släkt på såväl farssidan som morssidan återfinnas i flera genealogiska framställningar,3 kunna vi här inskränka oss till några korta data rörande honom själv. Han föddes sålunda i Visby den 19 sept. 1792 och var son
till köpmannen Carl Gustaf Enequist och dennes hustru Engel Charlotta Kolmodin. Efter prästvigning 1818 hade han en rad prästerliga
förordnanden i Visby, innan han år 1831 tillträdde kyrkoherdetjänsten
i Källunge. Här kvarstannade han ända till sin död år 1878.
Carl Enequist har till Säve lämnat åtta visor, en skildring av musiklivet i Visby i äldre tider, fem ordstäv samt ett tiotal meddelanden rörande diverse tilldragelser och förhållanden. I ett par av dessa sistnämnda fall möta vi Ekstatraditioner, och eftersom hans mor var född
och uppvuxen i Eksta, är det förmodligen hon som haft dessa traditio3 E. Nyberg, a. a., s. 152 och 314, A. Kinberg, a. a., s. 163 ff. samt 0. W. Lemke,
a. a., s. 85.
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ner med sig. Att Engel Charlotta Kolmodins inflytande varit större än
så, framgår emellertid av följande framställning, i vilken Säve efter en
introduktion överlämnar ordet direkt till hennes son Carl Enequist:
Carl Enequist, född den 19 Sept. 1792, var son af Handlanden Enequist,
som bodde i den gamla trappgafvelbyggningen vid södra sidan af St Lars'
tomt. Hans mor, Engel Charlotta Kolmodin från Eista, född 1758, hade god
röst och höll, efter mannens död, en liten värdshusrörelse i samma hus, hvarest
på den fornprydliga 'högstugan' stadens 'gubbar' roade sig, drucko en tår,
söngo och dansade bland annat Ravel Barkare — samt dog hos sonen i
Källunge Prestgård 1843.
Hvad här anföres om Musik-väsendet i Visby är nästan alldeles efter
Prosten C. Enequists egna ord, som han först meddelat mig i bref och sedan
flera gånger mundtligen. — 'Om den äldre sällskapssången i Wisby känner
jag ej stort mera än hvad min mor berättade mig, nemligen att den för det
mesta utgjordes af Bellmans Sånger och Epistlar, som då voro på modet och
hvaraf hon sjelf söng en ganska stor mängd och lärde mig dem jemte flere
andra, såsom Thirsis, Katten låg på ugnen sjuk, Här kommer friare min
moder, Hvad har du gjort mitt vackra barn (Biskopen i Skara), m. fl., af
hvilka jag ännu (1866) kommer ihåg en stor del. Om du ej har dem förut,
så vill jag afskrifva hvad jag kommer ihåg. Men många andra, som hon söng,
hafva förrunnit ur mitt minne. 'Ravel Barkare', en sång med slutlig menuettdans, såg jag en gång, såsom 7 eller 8 års gosse, i min fars hus vid ett gladt
tillfälle 14
Det är tydligt, att Carl Enequists mor hade en förnämlig repertoar,
och det är bara att beklaga, att många av hennes visor hade »förrunnit» ur den gamle prostens minne. Inget säges, om var hon tillägnat
sig sina visor, men det är inte uteslutet att många av dem kunna föras
tillbaka till prästhemmet i Eksta, där hon tillbringade sina ungdomsår.
I så fall är det som bekant inte enda exemplet på vad prästgårdsmiljön
betytt för traditionsbäringen. — Det skall tillfogas, att det också är
en levande traditionsbärarkrets vi möta i »Enequistemors» värdshus
i Visby,5 där de mera lättsamma bland stadens borgare funno stor förnöjelse.
I varma ord har Säve yttrat sig om sin sagesman, prosten i Källunge,
och de må här till sist citeras:
Carl Enequist har alltid med sitt goda hufvud, redbara insigter, trefliga
lynne, älskvärda sinnesart och lyckliga umgängesgåfvor intagit ett märkligt
rum inom Sällskapslifvet i Visby, städse omgifven af den vidsträcktaste vänkrets af alla åldrar, och har — såsom man sett — varit en af de allra verkUUB R 623: 3, nr 636.
»Enequiste-mor» var den gängse benämningen på prosten Enequists moder
under de år hon höll värdshus i Visby. UUB R 623: 2, nr 229.
5
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sammaste för musikbildningen i Visby. — — — Ännu i denna stund, oaktadt
alla hans hjertas förluster, är Carl Enequist nästan lika kry, frisk och glad,
sköter ännu ensam sitt gäll och talar till sin församling sundt förnuft i ypperliga predikningar, dem han ännu skrifver nya nästan för hvar söndag, och
tar med hjertlig gästfrihet emot de vänner, som stundom besöka honom, då
han ännu lika gerna som förr röker sin pipa, dricker sitt glas och disputerar
med vänlig godmodighet — — — uti politik och religion (hvaruti han är
ganska liberal) .6
Cajsa Lisa Ausarfve (Mårtensdotter), Fole

Också i Fole, Källunges grannsocken, kunde Säve skörda visor. Som
tidigare nämnts, hade han genom Carl Fole Herlitz mottagit fyra visor
upptecknade efter Cajsa Lisa Ausarfve,7 och samtidigt synes han ha
fått veta, att det fanns åtskilligt mera att hämta hos den sagesmannen.
I Säves Gotländska samlingar är Cajsa Lisa Ausarfve representerad
med ca tjugofem meddelanden, varav tretton utgöras av visor. För
sägner och folktro var hon inte lagd, såvitt Säves material är rättvisande. Förutom visorna utgöras hennes meddelanden nämligen av ett
par lekar, ett par ordstäv, några biografiska meddelanden samt ett antal uppgifter rörande kyrkosed m. m.
I Fole hade Cajsa Lisa Mårtensdotter, som hon egentligen hette,
vistats sedan 1801, då hon gifte sig med husbonden Hans Hansson
Autsarve. Hon var född vid Karby i Roma den 6 mars 1775 och hennes far, kyrkvärden Mårten Persson, synes ha varit en bonde, som
något höjde sig över sin omgivning enligt vad som framgår av hennes
egen berättelse:
Mårten Persson Karby i Roma — — —, född 9.4.1744, död 20.7.1808, var
en 'gammal hedersman i förstånd, redlighet och gudsfruktan' (enligt kyrkboken af kyrkoh. P. Säve), en bonde, som förestod sitt hus, fostrade sina
barn och hade sin hushållning på gamla sättet, var kyrkovärdare och hade
det anseende bland alla, ja, hos Landshöfdingen Baron v. Rajalin, att denne
efter Gudstjensten på 'körk-backen', bland de andra bönderna — dem han
äfven stundom språkade an, — helst talade med Mårten Persson, helsade på
honom hemma vid Karby och ibland mottog honom hos sig på klostret och då
sjelf böd honom en välkomstdryck. Mårten Persson hade 3/4 hemman och derå
10 tunnland öppen åker — —

Också Cajsa Lisas farfar, Per Larsson, född 28.12.1705, och farfars
far, Lars, hade varit husbönder vid Karby, och med hennes bror, Per
° UUB R 623:3, nr 636.
7 Se ovan s. 152.
8 UUB R 623: 3, nr 425.
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Mårtensson,3 gick gården vidare i släkten. Modern, Catharina Larsdotter (född 25.9.1750 och död 1809), var däremot kommen ifrån
Hörsne.
När Säve lärde känna Cajsa Lisa Mårtensdotter levde hon »såsom
spannmåls-kärring under Enke Prostinnan Herlitz».1 Redan år 1832
hade nämligen Cajsa Lisa och hennes man sålt sin gård till ovan
nämnde Carl Fole Herlitz' mor men bodde sedan kvar som undantagsfolk på gården. Ännu 1865 fann Säve Cajsa Lisa Ausarfve tämligen
kry och med klart huvud:
Fastän gammal och 'fallaten' i händerna orkar hon ännu gå till kyrkan,
kan många gamla visor, är lustig till sinnes och mycket lik brodren Riksdagsmannen, som ock var ett qvickhufvud, samt har så godt minne att hon ännu
kom ihåg min salig Fars (Doctor Pehr Säve's) ingångsspråk till hans profpredikan i Roma kyrka 1793, och fägnar sig högligen åt att hon stod jungfrufadder åt min salig syster Car. Wilhelmina Tiljander, som nyligen afled den
2dre April 1865, nära 63 år gamma1.2
Bland Cajsa Lisa Ausarfves visor — Jungfru Grisilja, Harpans
kraft, Liten Karin etc. — möta vi en, som synes ha legat mindre väl
till på hennes tunga. Det är en något tvetydig visa om präst- och klockarfolket, där man f. ö. finner det typiska omkvädet: »Det var det
goda jag mente; Och inte det galna I tänkte.»3 Säve har emellertid
upptecknat den visan också efter en annan vissångerska vid Autsarve i
Fole, Kajsa Stina Stenbom, och det förefaller rätt troligt, att den kommit till gården med henne.
Kajsa Stina Stenbom, Autsarve i Fole

Kajsa Stina Stenbom hade ej samma solida allmogebakgrund som den
närmast behandlade sagesmannen. Hon var född utom äktenskapet den
Pehr Mårtensson, född vid Karby den 27.3.1778 och död där den 15.6.1850,
återfinnes också han bland Säves sagesmän, men han har blott lämnat ett par
smärre meddelanden. Om honom meddelar Säve bl. a.: »Är 1828 var Pehr Mårtensson Karby i Roma Riksdagsman. — — — 'Karböiar' var en vacker karl, hade krokig
näsa, särdeles skarpa blåa ögon och mycket naturlig bondeqviekhet samt lätthet att
tala, hvarför hans likar sade, att ordhuggas med 'Karböiar', det var som att gapa
mot ugnsmunnen!» UUB R 623: 3, Ordstäf nr 119.
Källor för Cajsa Lisa Ausarfve och hennes släkt: Roma Al: 1, s. 49; Al: 3,
s. 14; Al: 4, s. 3; C: 1, s. 27; C: 2 (1808); Fole AI: 3, 4, 6, 7.
UUB R 623: 3, nr 424.
2 Ibid. Tryckt i KGAA 12, s. 24 f.
3 UUB R 623: 2, nr 178. — KGAA, Gotländska visor, s. 240 ff.
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Släknabell 29
Styvmorfar: Wahlberg, Per, skomakare
och båtsman. Född 1769 i Karlstad.
Gift 1790 och då inflyttad till Suderbys
grund i Lokrumme. Var båtsman under
namnet Fönster.

Mormor: Fohlin, Catharina Helena.
Sjömansdotter. Född 26.9.1762. Gift
1785. Omgift 1790.

10.9.1812 i Lokrumme och, var dotter till tjänstepigan Anna Cajsa
Quarnström (född 24.12.1786 och 1819 gift med drängen Petter Hallin) .4 Morfadern, sjömannen Petter Quarnström, född 28.11.1763 i
Visby, dog på Suderbys grund i Lokrumme redan år 1789 och kan
således ej direkt ha överlämnat några traditioner vare sig till Kajsa
Stina Stenbom eller hennes mor. Däremot är det ej uteslutet, att mormodern och hennes man i andra giftet kunna ha varit av betydelse för
traditionsöverföringen, ty hos dem bodde Kajsa Stina några år under
barndomen (se släkttabell 29).
Kajsa Stina Hedbom hade emellertid varit tjänstepiga på en rad
olika platser -- bl. a. vid Öjers i Ekeby, St. Sojdeby och Lillfole i Fole
innan hon 1838 bosatte sig på Autsarve grund, och hon kan givetvis
ha inhämtat sina visor var som helst under vägen. 1846 gifte hon sig
med drängen Carl Johan Stenbom, född i Visby 5.3.1818, och som
torparfolk åt prostinnan Herlitz bodde de sedan på Autsarve grund.
I Säves Gotländska samlingar är Kajsa Stina Stenbom representerad
med fem visor. Några andra traditioner har hon inte meddelat.
Pehr Nyberg, Kisslings i Fole
När jag var en lite-bitte »pike»,
Var en näfve stor,
Då »kyffte» jag mig bälte,
Det glimra' som en sol:
Än sjunger jag så väl, så det »lummar» i skogen.
Sex år gammal var Pehr Nyberg, när han enligt egen uppgift lärde
denna visa av »Gamla Ingrid».5 När han år 1849 som åldrig sjökapten
4 Källor för Kajsa Stina Stenbom och hennes släkt: Fole AI: 5, s. 32, 72, 123;
AI: 2, s. 46; C: 1; Lokrumme Al: 1, s. 115; Al: 2. Barlingbo Al: 3. — Norra
Här. Bouppt. 1790, nr 2912. Inmönstringsbok 1777-97.
UUB It 623: 2, nr 245. KGAA, Svenska visor, 1, s. 302 f. — »Ingrid Margareta» är i Fole Al: 1, s. 12 uppförd på Lars Nybergs hushåll vid Kisslings i Fole,
alltså Pehr Nybergs barndomshem. Tyvärr saknas alla närmare data rörande henne.
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föredrog den för Säve, kunde han ännu sjunga,8 men den nämnda
visan är den enda som återfinnes bland hans meddelanden. En hel
del hade han däremot att berätta, och det är att märka, att han här
— liksom ifråga om visan — huvudsakligen kom med minnen och
traditioner från sin hembygd. Blott i några få fall, såsom i den spridda
sägnen om skeppet Räffinut och i skildringen av Skepparlaget i Visby,7
är det sjömannens hågkomster och erfarenheter, som ligga bakom hans
meddelanden. Allt som allt har han lämnat ett sextiotal meddelanden,
och deras innehåll är av mycket skiftande art. Han kunde några sägner
och visste bot mot frossan och andra åkommor. I Säves samling av
lekar är Pehr Nyberg representerad och några ordstäv samt notiser om
kalendariska märkesdagar ingå i hans material. Han har berättat om
lekstugor, midsommarfirande och gamla bröllopsseder, med en rad meddelanden har han belyst den materiella allmogekulturen och slutligen
har han också kommit med ett antal uppgifter av biografisk och historisk art.
Eftersom Pehr Nybergs data och släktförhållanden äro tillgängliga i
tryck,8 kunna vi här fatta oss i all korthet. Han var född vid Kisslings
i Fole år 1767 och avled där 1852. Även fadern, Lars Nyberg (17351776) var sjökapten, men den rena allmogemiljön låg ej långt borta.
Farfadern, Olof Jacobsson, född 1707, var nämligen bonde vid Nyplings
i Lokrumme.
Det kan i sammanhanget nämnas, att också tre söner till Pehr Nyberg
varit sagesmän åt Säve: sjökaptenen Georg (Jöran) Petter Nyberg vid
Pavalds i Lärbro (född i Fole 1799 och död i Lärbro 1891), sjökaptenen Carl Johan Nyberg vid Kisslings i Fole (född i Visby 1802 och
död 1863) samt handelsmannen Olof Fredrik Theodor Nyberg (född
1804 och död 1889). Till raden ansluta vidare Pehr Nybergs sonson,
kyrkoherden i Rate Adolf Henrik Nyberg (född vid Bondarve i Fole
1829 och död 1902) samt svärdottern Maria Dorothea Nyberg (född
Äckander i öja 1809 och död 1896.8 Med undantag av den sistnämnda,
som lämnat en saga, en visa, ett ordstäv, ett par sägner och en rad
meddelanden om folklig övertro, ha samtliga dessa sagesmän varit av
ringa betydelse som traditionsbärare.
Säve har till den meddelade visan fogat anteckningen »med melodi».
UUB R 623: 1, nr 874.
8 E. Nyberg, a. a., s. 440. Se även UUB R 623: 1, n. 1146.
9 Det skall tillfogas, att Maria Nyberg var dotter till en av Säves mera framträdande sagesmän, sjökaptenen Göran Niclas Ackander. Se vidare s. 254.
7
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Det har i annat sammanhang redan framhållits, vilken utomordentlig
betydelse P. A. Säves barndomsmiljö haft för hans utveckling till folkminnesforskare. Han växte upp i en bygd, där folkminnena höllos vid
liv av en rad förnämliga traditionsbärare, och han hade också lyckan
att ha flera av dessa i livet, när han omsider kom till klarhet om sin
kallelse. Sin tacksamhet till flera av dessa personer har han — såsom
också redan nämnts — givit uttryck åt i inledningen till första bandet
av sina Gotländska samlingar, och då vi nu skola närmare dröja vid
tre av dessa traditionsbärare, blir det huvudsakligen Säve själv som
får ordet.1
Brita Stina Löfstadius

Som en framstående bärare av folklig övertro låter oss Säve möta
Brita Stina Löfstadius. Hon var torparedotter och född i Högbrotorpet
i Roma den 10 oktober 1777 (släkttabell 30).2
Om vi först konstatera, att Brita Stina Löfstadius var dotterdotter
till torparen Jacob Jacobsson, allmänt kallad Högbro-Jaku, kunna vi
sedan lämna ordet åt Säve:
Hon var en dotter af tusenkonstnären 'Högbro-Jaku' och i ungdomen en
fullständig skönhet. Först förlofvad med en repslagaregesäll, som snart dog,
sedan amma åt mina syskon Adolf och Lovisa, tjente hon derefter många år i
prestgården. Sedan var hon gift med sockenskomakaren 0. Löfstadius, en
supare och slarf, men filosof, städse vid friskt mod och vanligen beskedlig, tog
han lätt som en fjäder verlden, fattigdomen och de många nakna barnen, men
hvilka alla hade granna kungliga namn. Han raljerade vid allt, än med anledning av ett gammalt ordspråk och än en psalmvers. Dessvärre ledde detta
tanklösa lefverne omsider till den svartaste nöd, då Brita Stina måste lämna
filosofen vid lästerna och flaskan samt med tiggarstafven 'vandra i landet',
mer än en gång med en unge vid handen, en i förklädet och den tredje 'innanföre', då hon halfva åren uppehöll sig och sina små med det Gud och goda
menniskor stucko henne i handen. Men alltid fet och prydlig, såg hon ständigt
bra ut, hvarf ör hon var omtyckt allestädes, i synnerhet af alla barn, för hvilka
hon kunde 'förtälla' historier i hundratal. Ingalunda dum och särdeles talför,
spådde hon emellanåt och 'lade ut korten' samt botade smått, ty hon ansågs ej
så litet trollkunnig, och använde ofta, utom de vanliga botekryddorna ett slags

1 Säves skildringar av dessa sagesmän äro redan tryckta i BGAA 12, s. 12 ff. Det
kan emellertid vara av värde att fä dem kombinerade med data från annat häll,
och de komma följaktligen att också här återges.
2 Källor: Roma Al: 1, s. 16, 46, 128, 155, 167; Al: 3, s. 128; AI: 4, s. 68, 73,
145; Al: 6, s. 12; C: 1-3; Halta C: 1; Othem Al: 7, s. 60.
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massage eller flitiga kramningar och sträckningar å den sjuka kroppsdelen på
folk och fä, hvilket hon kallade att 'handtera'.3
År 1829 blev Brita Stina Löfstadius änka,4 och efter den skildring,
som här återgivits, kan det knappast förvåna, att hennes väg omsider
bar till fattigstugan. På sena ålderdomen flyttade hon emellertid till
sin dotter i Othem, sjömansänkan Christina Ulrika Ledin, och hos
henne slutade hon sina dagar den 3 juni 1867. Hon var då nittio år
gammal.
»Fastän hon blott mycket försigtigt öppnade Isis-slöjan, som dolde
hennes hemliga 'vetenskap' så har hon dock meddelat mer än en trollformel», säger Säve,5 och i sina Gotländska samlingar har han mycket
riktigt också redovisat en del i den vägen efter henne. Sjuka barn
skulle »ga gynum jårdi», botörter skulle samlas mellan gamla och nya
midsommarsnatt, medelst blystöpning kunde man utröna en sjukdoms
utgång, och kolik och andra åkommor kunde botas genom läsning.6 Sin
talang som berättare har Brita Stina Löfstadius visat i drygt ett dussin
sägner av fullödig halt. De äro alla lokaliserade och med ett par undantag gäller det Roma och de angränsande socknarna Björke och Halla.
Här möta vi motivet med prästen som var så helig, att han kunde hänga
vantarna på solstrålarna,7 här figurerar Oden i ett par sägner,1 och här
få vi veta, att »Båtsman Mangel i Björke hade varit med i Pommerska
kriget och sett det ställe, der pigan gått på bröden och sjunkit ned».2
På vilka vägar Brita Stina Löfstadius mottagit sina traditioner och
sin »hemliga vetenskap», kunna vi på det hela taget inte yttra oss om,
men sannolikt har modern spelat en viss roll i det här sammanhanget.
Den slutsatsen ligger i varje fall nära till hands, då man ser att morfadern, som dog fyra år före Brita Stinas födelse, figurerar i ett par av
meddelandena. Brita Stina Löfstadius har sålunda berättat, att HögbroJaku blev skrämd av en stor svart hund, när han vid ett tillfälle sökte
skatt i en underjordisk gång mellan klosterkyrkan och Roma sockenkyrka,3 och i ett annat meddelande presenterar hon morfadern som en
UUB R 623: 1, s. 3.
Sockenskomakaren Olof Löfstadius var född den 19.3.1767 och dog den 4.6.
1829.
5 UUB R 623: 1, s. 3.
UUB R 623: 1, nr 437, 712, 807-810, 1021 och 1022.
7 UUB R 623: 1, nr 1016. — KGAA 12, s. 275.
1 UUB R 623: 1, nr 265 och 853. — KGAA 12, s. 29.
UUB R 623: 2, nr 138. — KGAA, Svenska visor, 1, s. 448.
3 UUB R 623: 1, nr 1012. — KGAA 12, s. 317.
3
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Släkttabell 30
Fader: Pehrsson, Pehr, torpare vid
Kungsgårdens Högbrotorp i Roma. Född
i Halla (förmodligen i januari 1750 och
son till artillerihantlangare Per Hurtig).
Gift 8.9.1772. Död 1786.

Moder: Jacobsdotter, Anna. Född
24.6.1742 vid Högbro. Död 29.6.1810.
Morfar: Jacobsson, Mormor: LarsesJacob, torpare vid dotter, Margareta.
Högbro i Roma.
Född 1708 i Sanda.
Född i Högbrotorpet 22.2.1711. Gift
29.9.1741. Död
1773.

särdeles originell man. Om inte annat så hade Brita Stina Löfstadius
tydligen ärvt sitt kvicka huvud från denne, och hennes skildring av
morfadern skall därför här till sist återges:
Vid Högbrotorpet i Roma bodde en Torpare under Roma Kungsgård, som
var tusenkonstmakare och sysselsatte sig med allehanda mekaniska upptäckter
och inrättningar, vid namn Jacob och kallades vanligen Högbro-Jaku. Som
han tyckte att det var så långt att gå i arbete till Roma Kungsgård eller
Klostret, och mente att det vore mycket lättare att flyga dit, utgrundade han
en sorts flygmaskin med vingar och allt, ställde sig sedan på 'husryftet' af
sin ladugårdsbyggnad och gaf sig derifrån af för att flyga på dagsverke till
Klostret. Men han hade dervid icke bättre lycka än att han föll ner i sin
derunder belägna hummelgård och höll på att bli spetsad på de långa hvassa
humlestakarna, ty den ena vingen brast. En annan gång gjorde han till lättnad
för klosteroxarna en vagn, som gick med lod och utan annan dragkraft och
skulle kunna föra 12 Tunnor råg till Visby. Men då vagnen med det stora
sädeslasset kommit till Klintebacke i Follingbo, stadnade den tvärt och kunde
ej orka uppf öre. Högbro-Jaku var sålunda en sorts mekanicus fastän han
alldrig fullt lyckades i sina företag, utan var för mängden, som fåkunnigt
begrinade honom, en undervärksman och narr så länge han lef de och jemväl
sedan. — Hans son var den storskräflande Båtsmannen Hindric Fager [not:
var med i Pommerska och 1788 års krig, der han miste benet] , som var tiggare
och doktor, gick på träben kring landet och kallade sig 'Blods-hjelte'. —
Högbro-Jaku, född vid Norrgårda i Björke, gjorde en skjuthäst, som inneslöt
en karl, gick på isen på trissor och fördes medelst en vef : med detta skjöt han
fågel och svan på Roma-myr. — — — Högbro-Jaku utsnidade det vackra
altaret och predikstolen i Roma kyrka, jemte Kristusbilden, Lammet och
Dufvan. Han gjorde dessutom klockor; dog 1773, var fader till sonen Olof,
Bonde vid Sorbys i Atlingbo, som gjorde klockor, smidde och snickrade väl;
Jacob, skomakare, som dog i kriget, Hindrik Fager, 'Blods-hjelten', Lars, sjöman, Nils, mjölnare vid L. Rone i Lye; och morfader till — — — Brita Stina
Löfstadius, född i Roma 1777.4
UUB R 623: 1, nr 288.
16— 644101 B. B jersby
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I vilka proportioner sanning och sägen ingå i Brita Stina Löfstadius
skildring av morfadern, undandrar sig vår bedömning, men uppenbarligen har Högbro-Jaku i varje fall inte haft något att göra med altarets
och predikstolens utsmyckning i Roma sockenkyrka.5 Man anar nästan,
att meddelarens morbror, »den storskräflande Båtsmannen Hindric
Fager», spelat en viss roll för släkttraditionens utformning. Vi skall
också särskilt notera, att denne enligt Säve drog omkring som »tiggare
och doktor». Om inte allt så kan dock en del av Brita Stina Löfstadius
folkmedicinska kunnande härröra från honom.
Brita Timgren

Med en repertoar av tretton omfattande sagor, nio visor och en sånglek, ett par ordstäv, ett tiotal sägner, några meddelanden om folklig
övertro i övrigt samt ett par meddelanden av annan art framstår Brita
Timgren som en synnerligen förnämlig traditionsbärare. När Säve vid
mitten av 1840-talet gjorde sina uppteckningar efter henne, hade hon
varit Visbybo i mer än tjugofem år, men det är lämpligt att ta upp
henne till behandling i Roma-sammanhanget.
Brita Timgren var född vid Eimunds i Roma den 25 juni 1788 och
dotter till husbonden Stephan Jönsson och dennes hustru Catharina
Persdotter.° Tyvärr har det visat sig svårt att få fram tillfredsställande uppgifter om hennes släkt på farssidan, men så mycket är klart
att den åtminstone under ett par generationer varit knuten till Eimunds. Före fadern, som dog där år 1791, hade nämligen farfadern,
Jöns Staffansson (född 1717 och död 1767), varit husbonde på gården.
Beträffande farmodern, Gertrud Larsdotter, är blott känt, att hon
tidigare varit gift med en Lars Nilsson vid Buttlegårda i Buttle. Då
flera av Brita Timgrens traditioner äro lokaliserade till Viklau, har det
sitt särskilda intresse att konstatera att moderns släktlinje leder till
denna socken. Catharina Persdotter var nämligen född vid St. Viker i
Viklau den 24 april 1748 och dotter till husbonden Per Rasmusson (död
5 Enligt Sveriges kyrkor, Gotland, I, s. 575 och 585 f. är Romas nuvarande altartavla från 1902 och en äldre, numera undanhängd, från 1656. Predikstolen —
»thenna kostbara predikstol» — uppsattes 1737 och var en gåva till församlingen
av Landshövdingen Baron Johan Died. Grönhagen. 1737 var Högbro-Jaku i tjugofemårsåldern, men det förefaller ytterst osannolikt att han skulle ha haft något
med landshövdingens gåva att göra.
Källor: Roma Al: 1, s. 168, 203; Al: 3, s. 61; C: 2 (dödbok 1813); Visby
Al: 19, s. 105; Al: 20, s. 160; Al: 39, s. 465; Al: 49, s. 334. — N. häradets bouppteckningar 1759 nr 1043, 1767 nr 1487, 1778 nr 2118 och 1791 nr 44.
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29.11.1777) och Catharina Jaeobsdotter (död omkr. 1758). Till Eimunds
i Roma kom Brita Timgrens mor i samband med giftermålet år 1774,
och där levde hon sedan till sin död år 1813.
Så vitt man kan se, stannade Brita Timgren i hemsocknen, tills hon
år 1818 flyttade in till Visby och blev huspiga hos Säves moster och
morbror, Margareta Helena och Arvid Johan Laller. Hon var här skriven som Brita Engström, och först 1831, då hon gifte sig med målaremästaren Petter Niclas Timgren i Visby, erhöll hon det namn, som hon
bär i Säves Gotländska samlingar. Hon hade då enligt Säve »efter
lång och trogen tjenst af sitt goda herrskap fått icke blott sina två
granna silfverskedar med namn och åretal utan ock eget hus i staden».7
1 mångt och mycket synes hennes man ha varit ett original, ty han
omnämns av Säve såsom »den underligt ordstaplande och lustigt sinnrike målare-mästaren P. N. Timgren, som ju alltid var 'krystilliös' eller
halfförryckt af färgspelet och oljeoset».8 Enligt Säve flyttade Brita
Timgren sedermera ut till Ekeby, »hvarest hon dog från målare och
allt»,8 men ännu vid 1850-talets slut står såväl hon som hennes man
skrivna i Visby.
Redan av Brita Timgrens folkminnesrepertoar framgår det, att hon
var en mer än vanligt intresserad traditionsbärare, och detta understrykes också direkt av Säve. När han som barn i likhet med sina syskon
längtade in till det Lallerska hemmet i Visby, så var det »för Moster
Gretas och morbror Johannes' skull, hvilka alltid voro så goda mot oss
samt ej mindre för Britas roliga historier, som hon ständigt berättade
för oss, — — — ja, det var egentligen hon som drog oss in till den
bullrande och, såsom vi tyckte, stora stadens ödemark».4 Vad gäller
visor synes Brita Timgren under ungdomsåren ha spelat en mycket
betydelsefull roll som traditionsbärare och traditionsspridare i hemtrakten:
Brita var af ett känslosamt sinne och begåfvad med vacker röst, och då
hon också såg bra ut samt hade ett särdeles fint väsende, framstod hon städse
bland ungdomen såsom en storsångerska, i synnerhet af kärleksvisor, hvilka
alltid söngos enstämmigt och ofta frampressade hjertesuckar och ljufva tårar i
det landtliga laget. — Ja, då lef de ännu folkvisan sitt friska lif, jämte många
UUB R 623: 1, s. 5.
Ibid. — Petter Nielas Timgren var alltså målaremästare i Visby. Han var född
där ilen 29.9.1804 och var således sexton är yngre än sin hustru. Han var son till
timmermannen Nils Timgren och dennes hustru Brita Lundsberg. Säve meddelar ett
ordstäv efter honom.
UUB R 623: 1, s. 5.
i Ibid.
7

8
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andra så väl lustiga som ömma och rörande sångstycken, hvilka en tid hän
förherrskade i bygden samt söngos alltid enstämmigt och, mera för ordens
och innehållets skull än för melodien och städse helt igenom, tills en annan
ny vacker visa kom upp, då alltid den snälla Brita med sina vänner skulle
sjunga in den, hvarefter den så en tid tonade genom hela socknen och det vid
alla tillfällen, eller då de unga arbetade på ängen, voro ute och mjölkade eller
klapprade i väfven: sålunda hade folklifvet i bygderna en ständigt vexlande
färgton, ja ansigtena hade ett helt olika uttryck allt efter de visor som en
tid voro i svang, antingen man söng om en kärlekstrogen ungersven, en botfärdig fånge eller om en ung rasker sjöman, osv.2
Säve återvänder emellertid till hennes berättartalang och konstaterar:
Men lika fullrik var 'Ejmunds-Briten', som hon kallades, på allehanda
historier, dem hon berättade så mycket lifligare som hon fullt och fast trodde
på allt det öfvernaturliga och trollska i dem: hon var i allo en konstlös landtflicka med sant barnsinne.3
Som framgår av skildringen ovan var Brita Timgren ständigt beredd
att foga nya traditioner till sitt tidigare förråd. Eftersom hon flyttade
in till Visby redan 1818 och Säve gjorde sina uppteckningar efter
henne först vid mitten av 1840-talet, måste vi följaktligen räkna med
att en del av hennes material kan ha hemortsrätt i Visby. Det var också
i Visby, som bröderna Per Arvid och Carl Säve under barnaåren och
ungdomstiden lyssnade till Brita Timgrens visor och »historier», och
det säger därför i och för sig ingenting om proveniensen, när Carl Säve,
såsom i annat sammanhang redan framhållits, i ett brev från Uppsala
år 1844 redogör för bl. a. Brita Timgrens sagorepertoar.4 Så vitt P. A.
Säve är vittnesgill, var emellertid Romatrakten synnerligen traditionsrik, och att också sagor förekommo där utanför släktkretsen i Roma
prästgård, ha vi redan fått exempel på i och med Babba Maja Timans.
Det är också att märka, att Säve i sin skildring av Brita Timgren starkt
betonar hennes lantliga traditionsmiljö, och någon bärande grund för
att rycka henne och hennes traditioner ut ur Roma-sammanhanget föreligger på det hela taget icke.

Jacob Larsson, Tjängvide i Alskog
Som »en runkunnig och mycket språksäker man» har Säve omnämnt

husbondesonen Jacob Larsson vid Tjängvide,5 och Alskogs husförhörsUUB R 623; 1, s. 5.
Ibid.
Se ovan s. 94.
6 UUB R 625: 7, Guta-Ord VIII, s. 112.
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längd ger upplysningen: »Krympling, läser väl, kan skrifva.» Av kyrkoböckerna framgår också, att han var född vid Tjängvide i Alskog den
2 december 1809 och dog där den 30 augusti 1880.° Livet igenom stannade således Jacob Larsson kvar på fädernegården, trots att han själv
aldrig blev husbonde där. Förmodligen var det på grund av hans ofärdighet, som gården gick till de yngre sönerna i familjen, först Olof
Niclas Larsson och därefter Johannes Larsson.
Ehuru fyra socknar förekomma i Jacob Larssons släkttabell (släkttabell 31), är det ändå en geografiskt samlad bild som framträder.
Varken till Ardre, Lau eller När äro avstånden långa från Alskog, och
Jacob Larsson är alltså med sin släkt knuten till ett rätt begränsat
område på östra Gotland. Han var därtill så ofärdig, att det föranledde
en anteckning i kyrkoboken, och man kan följaktligen på goda grunder
anta, att de traditioner, som han var bärare av, hade hemortsrätt inom
det nämnda området.
Jacob Larsson har till Säve lämnat ett sjuttiotal meddelanden, och
särskilt noterar man där ett par sagor (en skämtsaga och en kort djursaga), en samling ordstäv o. dyl., elva sägner,7 ett tjugotal andra meddelanden om folklig övertro samt nio visor. De sistnämnda äro på ett
undantag när små korta barnvisor, och det ligger nära till hands att
se detta i ljuset av sagesmannens fysiska ofärdighet. Förmodligen har
det i olika sammanhang fallit på hans lott att ta hand om småbarn och
roa dem. »Snor-arm, snor-arm !» ropar kråkan till små barn, enligt ett
annat av hans meddelanden,° och för barn, som stått förundrade och
nyfikna inför snigelns beteenden har han haft en liten ramsa, ägnad
att locka fram snigelns fyra horn.° Om småbarn är ovanligt skrikiga,
kan det bero på att en »lönnhora» kastat »ond gråt» på dem,' visa de
överhuvudtaget vantrivsel på något sätt, bör man se efter att man ej
lagt ifrån sig något i vaggan,2 och till den som kommer in i ett hus,
där det finns småbarn, ger han rådet att lugnt sitta ner en stund, på
° Källor för Jacob Larsson och hans släkt: Alskog AI: 1, s. 14, 26; Al: 2, s.
72; Al: 3, s. 30; Al: 4, s. 28; Al: 5, s. 86; Al: 7, s. 371; C: 1, s. 46; Ardre
Al: 1.
7 Bland sägnerna fäster man sig särskilt för en, som är knuten till Jacob Larssons morfars far och handlar om hur denne, Rasmus Botvalde i Ardre, spelade
»Elvå-striket» för de små under jorden, när han en gäng gick hem frän en lekstuga. — UUB R 623: 1, nr 890. — KGAA 12, s. 85.
8 UUB R 623: 1, nr 1161.
UUB R 623: 1, nr 89.
i UUB R 623: 1, nr 993.
2 UUB R 623: 1, nr 1075.
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Släkttabell 31
Fader: Jacobsson, Lars, husbonde vid
Tjängvide. Född 13.4.1777 vid Tjängvide. Gift 1808. Död i lungsot 1833.

Moder: Jacobsdotter, Cajsa. Född
12.1.1785 vid Botvalde i Ardre. Död
vid Tjängvide 25.4.1855.

Farfar: Nilsson,
Jacob, husbonde
vid Tjängvide.
Född 14.8.1744 på
När. Gift till Tj ängvide 1768. — Om
gift. Död 1811 vid
Tjängvide.

Morfar: RasmusMormor: Anna
son, Jacob, husbon- Catharina. Född
de vid Botvalde i
1752. Död 1815.
Ardre. Född 1742.
Död omkr. 1820.

Farmor: Larsdotter, Brita. Född
17.1.1753 vid
Tjängvide. Död
1785.
Styvfarmor: Jaeobsdotter, Greta.
Född 11.1.1753 i
Lau. Död vid
Tjängvide 1830.

Farmars far: Hansson, Lars, husbonde vid Tjängvide. Född där 1725.
Död där 1765.
Farmors farfar: Hansson, Hans, husbonde vid Tjängvide. Född 1705. Död 1763.

det att »ban-roen» ej må bli borttagen.3 — Det är också rätt talande,
att det var den 40-årige sonen i huset, Jacob Larsson, som hade visor
och andra folktraditioner att komma med, när Säve sommaren 1850
kom till Tjängvide och där under flera dagar »ransakade — — — en
hel Bond-familj».4 Modern, Cajsa Jacobsdotter, har berättat om klädedräkten i gamla tider,5 men eljest har hon — liksom en faster och en
bror till Jacob Larsson — blott lämnat språkliga meddelanden.
Jacob Larsson var såsom redan framhållits läs- och skrivkunnig, men.
även om detta bör hållas i minnet, vågar man ändå säga, att den del
av hans traditionsbäring, som vi känna, inte i någon större grad influerats därav. Hans visor verka på det hela taget betryggande genuina
och likaså hans folktromeddelanden. Av sägnerna äro två bundna vid
Alskog och tre vid närliggande socknar, och av de båda sagorna —
Tummeliten och Skarpe-Ladingen6 — är den sistnämnda en gotländskt
färgad version av Aa 1541.
Vid ett tillfälle rätt långt fram i tiden hade Jacob Larsson kommit
över folkminnesstoff, som inte var hans eget, och det är att märka,
att han då redovisar detta förhållande. I brev till Säve erbjuder han
UUB R 623: 1, nr 1074.
UUB G 267, Brev till Carl Säve av den 1 sept. 1850.
5 UUB R 623: 1, nr 867.
0 UUB R 623: 1, nr 20 och 350. — KGAA 10, s. 152 och 169.
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denne detta material, och eftersom brevet samtidigt ger oss något av
Jacob Larsson själv, må det här i sin helhet återges:
Högädle Her Doctor! Som jag händelsevis bekommit Skrifter innehållande,
huru man kan stillna Blod blott att läsa öfver det som blöder, så medföljer
här några sådana böner. Jag för min del anser det endast vara vidskepelse
och missbruk af Guds ord och namn; Men torde hända det har sådant betydande, att kunna förvaras i Fornsalen, hvilket jag ej så noga vet, i annat fall
anses det värdelöst.
Jag kännes vid ålderdomens följder. Tecknar Högaktningsfullt Alskog den
31.5.1879 Jacob Larsson Tjengvide.7
Det finns ingen anledning att betvivla äktheten i Jacob Larssons
aversion mot det slags bruk av Guds ord och namn, som omnämnes i
brevet, men det skall samtidigt understrykas, att denna hans inställning inte gällde övertron över huvud taget. I varje fall hade han inte i
yngre dagar dragit sig för att föra nog så vidskepliga traditioner vidare. Man skulle — för att nu ta något exempel ur hans repertoar —
slå kors för sig, innan man lade sig på marken,s och ville man ha en
flicka, som visade sig svåråtkomlig, gällde det blott att få tre bloddroppar av en läderläpping på hennes duk.°
Catharina Bodilla östman, österby i Garde, och dottern
Catharina Christina östman

När P. A. Säve år 1856 som tjänstepiga anställde 18-åriga Christina
Östman från Garde, knöt han samtidigt och av allt att döma sig själv
ovetande en av sina värdefullaste kontakter i folkminneshänseende.
Genom henne berikades hans samlingar med drygt sextio meddelanden
och av hennes mor, Catharina Bodilla Östman, har han mottagit inemot
350 meddelanden.
Christina Östman, som var född vid Österby i Garde den 18 juli
1838,1 flyttade redan 1855 in till Visby. Följande år tog hon alltså
tjänst hos P. A. Säve, och hos honom stannade hon ända tills hon 1861
begärde prästbetyg för avflyttning till Stockholm. Hur länge hon uppehöll sig på fastlandet, är ovisst, men vid mitten av 1860-talet är hon
i varje fall tillbaka i Visby, där hon då enligt Säves uppgifter vistas
Brev i Gotlands Fornsal.
UUB R 623: 1, nr 396.
9 UUB R 623: 1, nr 88.
1 Källor för släkten: Garde Al: 2, s. 118; Al: 3, s. 37; Al: 4, s. 112; Al: 5,
s. 46; Al: 6, s. 97; Burs Al: 3, s. 113; Al: 4, s. 67 ock 71; C: 1-3; När Al: 2,
s. 174; C: 2; E: 1; F: 1; Visby Al: 50, s. 138.
7

8
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»i Snäckgärdet».2 År 1867 gifte hon sig i Visby med skepparen C. M.
Hultman.3 Sedan hon blivit änka 1893 bodde hon tillsammans med en
dotter i familjens hus uppe på Klinten i Visby, och där avled hon den
12 mars 1909.
Det är emellertid inte Christina Östman utan hennes mor, Catharina
Bodilla Östman, som tilldrar sig största intresset. Som traditionsbärare
är hon i Säves Gotländska samlingar den andra i ordningen — endast
Lars Olsson Kalbjerga är härvidlag hennes överman. Med sitt levnadsöde är hon dessutom själv ett folkminne från den tid, då fattigdom
och umbäranden ännu ansågos stå i god samklang med skapelseordningen.
Catharina Bodilla Östman var bonddotter från Kållmans i Burs, där
hon föddes den 6 maj 1805. Bland alla hennes meddelanden möta
också en del uppgifter om hennes släkt, men innan vi ta del av dessa,
skola vi låta kyrkoböckerna ge sina data (släkttabell 32).
Man hade fått vänja sig vid tragedier i Catharina Bodillas släkt.
Havet hade krävt inte bara farfaderns liv utan indirekt också morfaderns. Med tanke på att Kållmans gått i arv på kvinnolinjen, är det
inte att förvåna sig över att särskilt morfaderns öde skakat släkten:
Per Kållmans i Burs, 3 /8 bonde men fattig och med åtta barn, blef, då man
1788 icke kunde få båtsman, genom lott dertill uttagen, men dog 14 dagar efter
i Karlskrona; och enkan satt der med sina små barn i stort armod; och redan
långt förut var en del jordar bortskingrad till giftjård åt husets döttrar och
annan för ett kyt-fat till Jul. Men hans måg löste in gården från krono och
tog sig bra upp i synnerhet medelst strandbruk.4
När Catharina Bodilla år 1831 lämnade föräldrahemmet och gifte sig
till Österby i Garde, hade trycket lättat vid Kållmans, och hon kom
följaktligen inte tomhänt till Österby. Som välbärgad bondhustru hade
hon här anledning att se ljust på framtiden, men snart skulle det visa
sig, att livet hade annat i beredskap åt henne. Hennes man, Frans
Hansson Östman,5 »spelade ut och måste gå från gård och grund»,
UUB R 623: 3, nr 89.
I Säves Gotländska samlingar finns ett meddelande om sjömansskrock av skepparen C. Hultman och ett ordstäv av skepparen C. A. Hultman. I båda fallen torde
sagesmannen vara skepparen C. M. Hultman.
4 UUB R 623: 5, nr 142. Meddelat av Catharina Bodilla östman.
3 Frans Hansson östman var född den 27.2.1807 vid österby och var son till husbonden och kyrkvärden Hans Fransson (född 1780 och död 1828). 1847 måste Frans
östman lämna gården till sin bror Hans Hansson och levde sedan såsom arbetskarl
på österby grund tillsammans med hustru och barn. Han dog den 2.4.1867.
2
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Släkttabell 32
Fader: Jacobsson, Jacob, husbonde vid
Kållmans i Burs. Född 30.6.1773 vid
Pilgårds i När. Gift till Kållmans i Burs
1799. Död där 28.12.1854.

Moder: Persdotter, Maja Lotta. Född
16.3.1777 vid Kållmans i Burs. Vistades en tid i öja men återvände hem
vid giftermålet 1799. Död vid Kållmans 12.11.1858.

Farfar: Gabrielsson, Jacob, husb.
vid Pilgårds. Född
8.6.1746. Gift 1764.
Död 1775: »Martii
d 23 om morgonen
wid Solenes upgång
drunknade Jacob
Gabrielsson, Pilgårds utanför
Holmudden, — —
- icke igenfunnen
förrän d 4 Junii —
— Man hoppas, att
den nådige Guden
bärgat hans arma
själ.»

Morfar: Christensson, Pehr, husbonde vid Kållmans i
Burs. Född i
Mästerby. Dräng
bl. a. vid Dede i
Follingbo. Ingift
till Kållmans i
Burs. — Uttagen
till båtsman 1788
och död i Karlskrona 1789.

Farmor: Olofsdotter, Bodilla. Född
1.11.1738 vid Bosarve i När. Gift
1764. Omgift 1776
med drängen Jacob
Jacobsson, Hägdarve. Död 1806.

Mormor: Olofsdotter, Catharina.
Född 11.1.1754 vid
Kållmans i Burs.
Död 25.1.1832.
Mormors far: Nils.
son, Olof, husbon.
de vid Kållmans i
Burs.

som David Gadd säger i sin Gardeskildring.6 Därmed var det Catharina Bodillas tur att ge sitt bidrag till de dystra kapitlen i släktens
krönika, och hur hennes liv nu kom att gestalta sig, skola vi låta Alma
Nyström, en sentida förnämlig traditionsbärerska från Garde, berätta om:
Den största historie- och sagoberätterskan på 1800-talet var här i socknen
Katarina Bodilla Östman Österby, i dagligt tal kallad Fransens Kaisä. Hon
var född vid Kålmans i Burs och gift med hemmansägaren Frans Östman,
Österby, Garde. Hon kom till sitt nya hem medförande stor värjning och
mycken rikedom. — — — Men Katarina Bodilla hade dålig tur, mannen tog
sig till att supa. Om några år gick hemmet i kras. Brodern Hans tog gården
för skuld, och kreaturen jämte inventarierna gick under klubban. Grannarna
tordes inte ropa in något av husdjuren, ty de fruktade att Fransen gjort
dem illa innan de såldes, vilket också slog in, ty de flesta av dem dog hos
sina nya ägare. Så måste Fransen och Katarina Bodilla krypa in i ett litet
hybble till stuga i närheten av det förr så rika hemmet. Fattigdomen var
ohygglig. Hustrun och barnen höll på att svälta ihjel. En vår då nöden var
kul svart gick Kaisä ut i prästens åker och plockade upp några nysatta
potatis för att stilla den värsta hungern med. Någon hade sett henne och
skvallrat för prästen, vilken för den hemska ogärningen satte Katarina
° David Gadd, Boken om Garde, s. 177. Se även s. 273, där Gadd skriver om
Catharina Bodilla östman.
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Bodilla i 'Kaisan' i Visby. Prästen var den högvälborne doktor Dedekind.
Men Gardeborna hade tyckt att det var ogudaktigt gjort av doktorn att taga
modern från de små svältande barnen. — — — Vidare har det berättats, att
dagen 'ättar Kaisä hadd fat ban matt ha steig ör sängi u ga i skogen ättar
vid för de fanns hit amn vidpinn äi häusä'. När det nya tullhuset på Ljugarn
byggdes var det hon som slog all murbruk till detsamma. Omsider söp Frans
ihjel sig och en av grannarna, som gått för att se till dem, råkade komma
just som 'anden hadd rinn örn' och han hade sett så hemsk ut å hade knäppt
samman händerna och läst en psalmvers som började så: Du ser vad du ej
såg i livets glädje-dagar'. Vidare har det berättats att dagen efter han blivit
begraven låg det hartassar på graven. Näst efter supningen hade jakten varit
hans käraste nöje. Han ansågs av allmänheten som mycket ogudaktig och
grym. Men Fransen fick inte frid i jorden, efter någon tid började han gå
igen, och då fick Katarina Bodilla en trogen följeslagare. En natt då hon
gick till 'böjn' traskade han efter tills hon tröttnade på eländet och visade
hem honom att se efter lite malt som låg på Jakob Jakobssons österby loft,
då försvann han. — — — Såväl grannarna som hans egen broder Hans
Österby såg honom flera gånger. Hans trivdes inte med sällskapet utan köpte
Hägulds gård och tog jorden med sig, mangårdsbyggningen hyrde han ut. En
smällkall vinternatt kort efter brann byggningen ned och det var med knapp
nöd man lyckades rädda de inneboende. Sedan blev det slut med spökerierna.
Katarina Bodilla slöt sina dagar i Garde fattigstuga i slutet av 1880-talet.7
Det skulle ha varit intressant att veta, huruvida Catharina Bodilla
Östman själv »upplevt» den avlidne makens enträgna sällskap eller om
alltsammans är en produkt av sägenbildningen i hennes omgivning. Att
Catharina Bodillas inställning till de övernaturliga tingen var sådan,
att hon mycket väl kan vara den ursprungliga källan till de sägner,
som Alma Nyström berättat om Frans, framgår på flera ställen i hennes material. Hon hade flera gånger vandrat till Hejnumkärringen
medhavande »mjölk i flaska och hår af kräken»,8 hon hade låtit sin
son dricka mjölk ur en sko som skydd mot ont öga,g och hon hade haft
besök av en avliden ungdomsvän:
Kållmans-Kajsa (Berätterskan sjelf) hade i ungdomen en mycket god vän,
Känna-Maja (vid Kärna i Burs), och de hade lofvat hvarandra, att de, lefvande eller döda, skulle vara med på hvarandras bröllop. Nå, Maja stod brud
och Kajsa var med på bröllopet; men den nygifta dog ej länge därefter. Flera
år derefter och ett par qvällar innan Kållmans-Kajsa skulle stå brud och hon
var ute i grannlaget för att taga afsked, hörde hon tydligt hur den döda
vänninnan, men utan att visa sig eller skrämma henne, ropade tre gånger:
'Kajsa, Kajsa, Kajsa l'.1
ULMA 21960, Gotl. Garde, Alma Nyström 1953.
UUB R 623: 3, nr 444.
9 UUB R 623: 3, nr 374.
1 UUB R 623: 3, nr 583.
7

8
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Samtidigt är det emellertid tydligt, att Catharina Bodilla åtminstone inför Säve varit förtegen ifråga om sitt liv med Frans, och man
får överhuvudtaget det intrycket, att hon ej hörde till dem som ständigt lamentera över sitt öde. Om sin mormors mor har hon berättat,
att denna efter vadhållning med en skomakare burit en tunna råg från
ladan till stugan — med skomakaren ovanpå säcken !2 Goda kroppskrafter och seg uthållighet i arbetet ägde också Catharina Bodilla själv,
och det står fullkomligt klart, att hon därtill hade en solid andlig utrustning. Den fatala historien med prästens sättpotatis var och förblev
en episod — hon fann andra vägar att hålla den värsta nöden borta. Det
framgår av Alma Nyströms berättelse ovan, och själv har hon också
låtit framskymta, att hon orädd gick in under det tyngsta arbete:
Cajsa Bodilla Östman — — — gick 1854, i sällskap med en annan qvinna,
från Garda till Fårösund, eller nio mil, förande oxar till Engelska flottan,
som då låg der; och så fram och tillbaka 18 mil, allt till fots hvart steg, samt
detta en gång i veckan och så tre veckor i rad. De voro tre dygn på hvarje
vandring fram och tillbaka, för hvilken qvinnorna fingo hvar sig fyra riksdaler Riksmynt.3
Att fattigstugan till sist var Catharina Bodillas enda möjlighet, lär
ingen kunna lasta henne för. Hon avled i Garde fattigstuga den 31 januari 1890.
Som redan framhållits var Catharina Bodilla Östman ägare av en
utomordentligt rik traditionsskatt. För att nämna det viktigaste finna
vi där tio sagor (fem undersagor, fyra skämtsagor och en kort djursaga), inemot femtio sägner och ett nittiotal meddelanden om tro och
sed. På lekarnas område har hon lämnat ca hundra meddelanden och
den materiella kulturen blir belyst i drygt sextio meddelanden. Då
hennes material också rymmer ett tiotal personskildringar och en rad
ordstäv o. dyl., så är det egentligen bara på visans område, som hennes
traditionsbäring är av ringa omfång. Tre visor, av vilka två utgöras
av korta enstrofingar, är allt vad hon här haft att lämna.
I mycket stor utsträckning är det Catharina Bodilla Östmans födelsesocken Burs, som kommer oss till mötes i hennes traditionsmaterial.
Av tjugotalet lokaliserade sägner falla nio på Burs, medan Garde,
hennes hemsocken efter giftermålet, blott svarar för fyra. Också i hennes meddelanden från det materiella kulturområdet förekomma lokaliseringar relativt ofta, och nästan genomgående rör det sig om Burs.
2
3

UUB R 623: 5, nr 187.
UUB R 623: 3, nr 613.
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Av samma bredd men av mindre omfång är dottern Christina Östmans repertoar. I hennes namn redovisar Säve en saga, sju sägner, av
vilka en är meddelad två gånger i något varierande utformning,4 ett
tjugotal andra meddelanden om övertro, sex visor, ett tiotal meddelanden rörande lekar, en rad ordstäv o. dyl. samt några meddelanden
beträffande materiella företeelser.
I ett tiotal fall har mor och dotter lämnat samma eller likartade traditioner. Det gäller sagan om Korgarna,5 fem sägner6 och fem meddelanden om övertro.7 Blott i tre fall — det gäller tre av sägnerna —
har Säve emellertid redovisat deras meddelanden i skilda utskrifter,
som demonstrera större eller mindre avvikelser från varandra.5
Högst förvånande är det, att Säve först vid mitten av 1860-talet
började utnyttja Catharina Bodilla Östman som källa. I ett brev av den
16 okt. 1866 skriver han till sin broder Carl:
Nu har jag nyligen haft ett stort nöje, nemligen att miist en hel vecka
sutit och pratat, frågat, lyssnat och antecknadt i sällskap med en gammal
bondgumma, född i Burs, sagokunnig, språksäker och troende på de f örunderligaste trollerier och äfventyr. 'Ack, skref jag nyss till Scholander, hvad det
är skönt att i vår förståndiga telegraferande waggons-monitor-krinolin-tid för
några stunder kunna få sitta lyssnande vid den gamla enfaldens förtrollande
härd — —
En rad noteringar av datot för uppteckningarna och överhuvudtaget
det förhållandet, att Catharina Bodillas traditioner med några undanta& återfinnas långt fram i tredje bandet samt i fjärde bandet av
Säves Gotländska samlingar, bekräfta att hon först nu på allvar blev
hans meddelare. Man frågar sig onekligen, hur det kan komma sig,
att Säve så länge kunnat gå förbi denna »enfaldens förtrollande härd»,
när han — genom Christina Östman — vistats i dess grannskap ända
sedan 1856. Något bestämt svar kan ej ges, men förhållandet skulle
kunna bero på att Christina Östman av någon anledning brutit förbinUUB R 623: 3, nr 494 och 555. — KGAA 12, s. 30 och 31.
UUB R 623: 3, Sagor nr 89. — KGAA 10, II, s. 121 f.
6 UUB R 623: 3, nr 555, 75, 477 (resp. R. 623: 1, nr 1194), 407 samt 574 (resp.
410). — KGAA 12, s. 30, 59, 191, 247 samt 536 och 537.
7 UUB R 623: 3, nr 374, 395, 493, 497, 554.
UUB R 623: 3, nr 555. — KGAA 12, s. 30; UUB R 623: 3, nr 477 (resp.
R 623: 1, nr 1194). — KGAA 12, s. 191; UUB R 623: 3, nr 574 (resp. 410). —
KGAA 12, s. 536 och 537.
'UUB G 267.
1 I de fall hennes signatur återfinnes i tidigare band, synes den vara senare införd som en bekräftelse på att hon kände till redan införda traditioner.
4

5
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delsen med hemmet, när hon flyttade in till Visby, och ej velat förmedla kontakten mellan Säve och modern. I och för sig vore det begripligt, om hennes inflyttning till Visby i unga år måste ses som en
flykt från ett nersupet hem, vilket hon skämdes för och helst av allt
ville glömma. Ett stycke in på 1860-talet kunde hon förmodligen se allt
i ett annat ljus. Hon hade då hunnit mogna och det vore naturligt, om
hon nu — trots faderns allt svårare dryckenskap2 — på ett annat sätt
än tidigare kunde solidarisera sig med hemmet.
Per Persson Ronander, Rone

I Rone, ett par mil söder om Garde, fann Säve en framstående sagesman i Per Persson Ronander. När Säve lärde känna honom mot slutet
av 1850-talet, levde han som gammal arbetskarl på Domerarve grund i
Rone. Han var emellertid bondson och ursprungligen kommen från
Gullgårde i Rone, där han var född den 2.5.1791.3
En översikt av Ronanders närmaste släktförhållanden ges i släkttabell 33. Ytterligare ett led tillbaka för Ronander oss emellertid i en
skildring av fädernegårdens historia:
Gullgarde blef kronohemman. — Då erbjöd kronan Gullgarde till en Thomas
(född vid Pesare i Eke), — — — och gaf han då 2 Riksdaler i skatt (eller
värdet af en fullgod oxe den tiden). Hans son Mikkel Thomsson inlöste Gullgarde från kronan för 12 Riksdaler och lemande den till sin son, — —
Per Ronander, som hade två äldre bröder,3 lämnade emellertid hemmet för att söka sig fram på annat håll. Uppgifterna äro bristfälliga,
men det vill synas som om han 1813 var till sjöss en tid under namnet
Pehr Pehrsson Ronsten. 1814-15 vistades han i Grötlingbo och 1816
flyttade han till Skåls på Näs. Han gifte sig då nämligen med Greta
Thomaedotter, född vid Skåls den 9.12.1797 och dotter till husbonden
Thomas Thomsson och dennes hustru Anna Brita Erasmidotter. På
Som tidigare nämnts avled Frans östman den 2.4.1867.
Källor för släkten: Rone Al: 2, s. 38; Al: 3, s. 55; Al: 4, s. 42, 117, 152,
179; Al: 5, s. 22, 127; Al: 6, s. 33; Al: 7, s. 64; Alva AI: 1, s. 121; Näs AI: 2,
s. 54; AI: 3, s. 103. Södra häradets bouppteckningar 1820, nr 436.
UUB R 623: 3, nr 246.
5 Gullgårde övertogs efter fadern av Ronanders äldre bror Thomas Pehrsson,
född vid Gullgårde 4.11.1780 och död där 8.9.1858. Thomas Pehrsson, som också han
varit sagesman till Säve ehuru av relativt ringa omfattning, har av Säve fått omdömet: »en mycket gammaldags man och säker i det åldriga Rone-språket.» UUB R
625: 7, Guta-Ord VIII, s. 124.
2

3

254
Släkttabell 33
Fader: Michelsson, Per, husbonde vid
Gullgårde i Rone. Född 1.1.1752 vid
Gullgårde. Gift 1777. Död 1.1.1823.
Farfar: Thomasson, Michel, kyrkvärd och husbonde
vid Gullgårde.
Född 1715. Död
13.7.1800.

Farmor: Olofsdotter, Catharina.
Född 1724. Död
2.5.1802 i Grötlingbo.

Moder: Olofsdotter, Catharina. Född
24.1.1754 vid Svie i Alva. Död
25.9.1820.
Morfar: Nilsson,
Olof, husbonde vid
Svie. Född 12.2.
1725 i Hablingbo.
1746 ingift till
Svie. Död 23.11.
1780.

Mormor: Hansdotter, Valborg. Född
12.9.1731 vid Svie.
Död 12.7.1767.

något sätt hade det emellertid skurit sig vid Skåls, så att Ronander
redan 1818 är »genom omständigheter derifrån flyttad och nu som arbetskarl Boende i Rone», såsom det heter i bouppteckningen efter modern. Ett nytt och något längre försök vid Skåls gjordes åren 1821-26,
men sistnämnda år flyttade Ronander tillbaka till Rone i följe med sin
hustru och slog sig nu för gott ner som arbetskarl på Domerarve grund.
Där avled han den 21.11.1868.
Som framgår av det ovan anförda var Per Ronander alltigenom knuten till några varandra närliggande socknar på södra Gotland, och
man kan utgå ifrån att hans traditioner på det hela taget voro rotade
där. Där lokaliseringar förekomma — och det är i ett stort antal fall —
bekräfta de detta förhållande. Ronanders repertoar, som uppgår till
ca 225 meddelanden, omspänner hela folkminnesområdet. Han har således till Säve lämnat fyra sagor, av vilka två äro korta djursagor och
en tredje en kort skämtsaga, sju visor, tre sånglekar och några andra
lekar, drygt femtio ordstäv o. dyl., ett fyrtiotal sägner och ett annat
fyrtiotal meddelanden rörande tro och sed. Materiella kulturtraditioner
möta vi i ca femtio meddelanden, och slutligen har han också lämnat en
rad uppgifter av biografisk, historisk och topografisk art.
Som en »utmärkt fornsäker språk-karl och derjämte en god gammaldags förtäljare»6 har Säve karakteriserat Per Persson Ronander i Rone,
den förnämste bland hans meddelare i denna trakt.
Göran Niclas Åckander, öja

Sjökaptenen Göran Niclas Ackander föddes vid Ockes i Öja den
23 april 1789 och var son till husbonden Hans Jacobsson (född vid
UUB R 625: 7, Guta-Ord VIII, s. 123.

255
Ockes den 20.3.1747 och död där den 9.10.1833) och dennes hustru
Cecilia Dorothea Larsdotter (född i Öja den 15.2.1754 och död vid
Ockes den 24.11.1826).7
När G. N. Ackander år 1805 gick till sjöss »såsom kajutvakt med
skepparen Olof Wahrgren (från Torekov — — —)», så inledde han
därmed ett i det närmaste femtioårigt liv på havet. Efter några år
kom han »ombord på en engelsman» och avancerade där till understyrman. Till Sverige återvände han 1813, och sedan han följande år avlagt
styrmans- och skeppareexamen i Visby, förde han en rad fartyg —
efter 1832 eget fartyg — och stannade på havet ända till 1851.8 »Och
nu sitter han», säger Säve vid början av 1870-talet, »ännu temligen
frisk vid snart 82 års ålder hos sin äldsta dotter, enkefru M. Nyberg
(f. 1809) i sitt lugn uti Visby, under det han förtäljer rätt många
märkliga minnen från yngre dagar om gamla Gotland och gamla förhållanden.»8 Han avled i Visby den 12 jan. 1874.
Göran Niclas Ackander var en god berättare, men det är frapperande hur litet han intresserade sig för rent folkloristiska traditioner.
Allt han lämnat i den vägen är notisartat och inskränker sig till ett
meddelande på lekarnas område samt ett par meddelanden inom var
och en av grupperna ordstäv, sägner, tro och sed. Av materiella kulturtraditioner har han däremot lämnat drygt trettio, och genomgående
hänföra de sig till hans barndomsbygd. Slutligen lägger man märke till
inemot tjugotalet personskildringar, vilka dels beröra honom själv, hans
anförvanter och andra personer i Öja-trakten, dels skeppare och annat
sjöfolk.
Av det sagda framgår, att G. N. fiekander som traditionsbärare var
starkt bunden till sin barndomsmiljö, och för att få denna närmare
belyst, skola vi här till sist göra några utdrag ur hans skildringar:
Hans Jacobsson Åckes i Öja var en gammaldags man och sträng husbonde.
Allt ting i hans hus skulle vara på gamla sättet och alla årkar [sysslor]
skulle förrättas i det af ålder bestämda kretsloppet, på sina bestämda tider
och på sitt särskilda vis. Dock var han den förste bonden i Öja, som hade en
järnaxelvagn, hvilken grannarne betraktade såsom ett underverk. Han var en
stor lamb-bonde, hade 300 vinterfödda får, bland hvilka 18 baggar, samt trenne
lamb-giftar en half mil aflägsna från gården, — — —. Skinnkläder brukades
då allmänt, karlarna hade betade skinntröjor samt kortbyxor, svarta till hvardags och gula om söndagen. Eljest ville gubben helst se sina söner i grå
7 Beträffande G. N. Aekanders släktförhållanden i övrigt hänvisas till C. J. Hallgren, a. a., s. 404.
8 Efter Aekanders egen berättelse i UUB R 623: 4, nr 565.
9 Ibid. Beträffande dottern Maria Nyberg se s. 238.
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vadmalskläder — blått var för herreaktigt — ej heller tyckte han om att de
ville lära sig att skrifva, det de likväl lärde sig, först med kolbrända pinnar,
ty papper och bläck var då ej att se utom i prestgården: allt på det att ej
hans söner skulle bli herrar. — — — Hans Jacobsson var icke alls fiskare
såsom alla andra bönder — — —. Han skötte endast åkern och det bättre än
någon annan. I bolag med granname hade han derjämte före 1789 egen jakt,
på en sex till sju läster — — — hvilken han sjelf förde, vexelvis med någon
af de andre bolagsbönderna. — — — på hösten gjorde de en eller två resor
på Stockholm med last av slipsten, kött, ull och skinn, men aldrig säd, samt
förde i stället hem järn, salt och läder.1
Hans Jacobsson — — — vardt alltmer så aktad, att alla tjenstemän, herrar
och kaup-männer, som kommo åt Öja, gerna ville tala med 'fader Åkekes', hos
hvilken hans grannar ofta både sökte och funno de bästa råd. Han tålte
aldrig att någon stod sysslolös och att barnen lekte, men, om det aldrig var
så bråttom, gjordes bön morgon och afton, och ingen fick nånsin underlåta
att besöka kyrkan, ehuru kyrkoh. N. Herlitz ingalunda var någon sard. drifvande prest.2
Sina söners studieiver kunde Ockesbonden emellertid ej i längden
hålla tillbaka:
Emellertid bodde under sina resor der i gården en knalle eller Boråshandlare, som bland annat också hade några böcker. Då äldste sonen, Jacob, kommit att se i en af dessa, som var en 'Hjälpreda i Hushållet', fann han att den
också innehöll 'Räknekonsten'. Han bad då att få köpa den, hvilket slutligen
bifölls; men, när ynglingen visst icke hade penningar, så lyckades han verkligen öfvertala den beskedliga modren att ge knallen ett halft lispund ull för
boken. Och så började bröderna att studera den herrliga kunskapsskatten,
— — — men då man skulle dividera med divisor af 3ne siffror, stod förståndet
stilla; man stod der och kom ej vidare! Lyckligtvis bodde uti Fide en båtsman,
Carl Erik, som hade varit ute i 88-års krig, var en 'Iärder karl' och som kunde
både skrifva och räkna. Då de vettgirige ungdomarne hoppades att denne
skulle kunna hjelpa dem — — — bådo de fadren om lof att för ett par dagar
gå till Carl Erik. Först nekade gubben tvärt till allt sådant ränn (spring),
hvilket alldeles var onödigt; men han sade dock slutligen: skall det då ändtligen vara, så kan man ju hellre sända båd på honom att han kommer hit;
och så blef det. Dermed var spelet vunnet.3

Nils Olsson Lundgren, Rembs i Vamlingbo och sonen
Jacob Nilsson Lundgren
Som en vilostund i en lantlig idyll har Säve tecknat sitt besök vid
Rembs i september 1871: den gamle bonden Nils Olsson Lundgren »satt
1 UUB

R 623: 4, nr 538.
UUB R 623: 4, nr 556.
3 UUB R 623: 4, nr 565.
2
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och plockade humle, snusade och pratade under det jag rökte och antecknade».4 Ett tjugotal år tidigare hade Nils Olssons son, Jacob Nilsson Lundgren, som ung gymnasist suttit i Säves lugna kammare i Visby
och med sitt klara förstånd och sitt kunnande ifråga om språk och tradition vunnit Säves höga uppskattning. Under de mellanliggande åren
hade bonden vid Rembs fått uppleva tillfredsställelsen att se sonen som
präst men också blivit ställd inför den bittra besvikelsen att sonens liv
ändades i lungsot redan ett par år efter prästvigningen. Familjens inbrytning i den lärda världen hade eljest skett under goda förutsättningar. Jacob Lundgren, som var född den 2.10.1835 och som enligt
Säve hade »ovanligt godt läshufvud, i synnerhet i mathematiska ämnen»,6 hade redan i maj 1855 meriterat sig för Uppsala. Efter fem års
akademiska studier blev han år 1860 promoverad filosofie magister och
på hösten samma år prästvigd. Som vice pastor i Hejde avled han den
27.12.1863.
Innan vi för tillfället lämna Jacob Lundgren, skall, med honom som
utgångspunkt, en översikt ges av de närmaste släktleden (se släkttabell 34).6
UUB R 267. Brev till Carl Säve av den 20 sept. 1871.
UUB R 623: 4, nr 599.
Källor: Vamlingbo Al: 2, s. 9, 43, 222; Al; 3, s. 6, 43; Al: 4, s. 69; Al: 5,
s. 12, 77, 109; Al: 8, s. 107; C: 1, s. 288, 350, 373. — 0. W. Lemke, a. a., s. 446.
3

17— 644101 B. Bjeraby
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Släkttabell 34
Fader: Lundgren, Nils Olofsson, husbon- Moder: Thomaedotter, Helena. Torparedotter. Född 23.8.1800 i Vamde vid Rämbs. Född 10.12.1794 vid
lingbo. Gift till Gervalds 1821 och
Rämbs. Gift 1825. Död 15.10.1880.
omgift till Rämbs 1825. Död
7.11.1852.

Farfar: Olofsson,
Olof, husbonde vid
Rembe. Född 1763
vid Salmunds i
Hamra. Var länge
sjöman men 1790
gift till Rembe.
Död 19.3.1841.

Morfar: Börgesson,
Farmor: Nilsdotter, Gertrud. Född Thomas Thomasson, torpare på
18.5.1774 vid
Rembe. Död 27.1. Kyrkarve grund.
Född 25.6.1766.
1837.
Gift 1795. Död
27.5.1847.

Mormor: Persdotter, Christina.
Barnmorska. Född
20.12.1774 på
Öland. Död i Vamlingbo 1849.

Farmors far: JaFarmors mor: Nils- Mormors far: Bör- Mormors mor: Börcobsson, Nils, hus- dotter, Anna. Född gesson, Per. Död i gesson, Christina
Jonaedotter. Född
bonde vid Rembe. 12.10.1739 vid
Vamlingbo 7.6.
1730 i Småland.
Född 1736 i SunRembe. Död 1809. 1796.
Död i Vamlingbo
dre. Död 30.1.1808.
6.9.1815.

Av en skildring, som Jacob Lundgrens far givit av släkten vid Rembs,
framgår att flera av »Rembskarlarne» intagit en ledande ställning i
socknen. När exempelvis storskiftet på 1870-talet i det närmaste vållade uppror bland bönderna i Storsudret, var det Nils Jacobsson Rembs,
som sändes till kungen såsom böneman, och han utförde uppdraget
med all framgång: skiftet avstannade !7 Också Säves sagesman, den
gamle Nils Olsson själv, hade i sin krafts dagar varit en man, som man
räknade med i bygden:
Han är en stor lång karl, med hög näsa, klara ögon, hög panna och ett
själfullt utseende samt af vänligt och städadt väsende, behaglig i samtal och
gamla berättelser, hvaruti han understödes af ett ovanligt godt och aldrig
svikande minne, samt begåfvad med ypperligt förstånd, så att han ofta varit
anlitad såsom auktionist, m. m. och i allmänhet ofta såsom förman för allmogen vid många tillfällen, hvarvid hans klippskhet ofta varit begagnad:
så att han i mycket tycktes likna sin käre morfar, bönemannen i skiftesfrågan.
Han är ännu (1871) rätt rask, var ännu i fjol, 1870, fem nätter å rad ute på
driffiske ett par mil till sjöss, — — —. Utom det att Nils Olsson Rembs
7 UUB R 623: 4, nr 599. — Om stämningen inför storskiftet och »Rembsens» roll
i det sammanhanget har också Jacob Larsson, Rudvier i öja givit ett talande vittnesbörd: »Då Landtmätare Magn. Isr. Lallerius med det omtvistade Storskiftet i
Stor-sudret hunnit till 'Bashallder', sket en fogel på landtmätartaflan! och samma
dag, Aug. 1786, kom Nils Rämbsen i Vamlingbo (skiftets argaste motståndare) med
dom frän kungen att det skulle upphöra och allt återgå till det gamla.» UUB R
623: 3, nr 61.
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städse varit en dugtig bonde och en rask fiskare, är han temligen beläst,
skrifver bra och har roat sig med att uppsätta sin slägts minnen samt är
jemväl så hemma i de grammatikaliska termerna, att, då jag halfhögt sade
till skolläraren L. Pettersson i öja, med anledning af ordet kaksn (båtländing) : 'när gubben säger att det heter kaksni i bestämd form, är det ju
femininum' — utropade han: 'ja, visst är det femininum !'8
Till karakteriseringen av Nils Olsson bidra också de fyrtiotal meddelanden han lämnat till Säve. Hans håg låg ej åt det folkloristiska
hållet — några smärre meddelanden inom grupperna lekar, ordstäv,
sägner, tro och sed är allt vad han här presterat. Däremot har han klart
visat sitt intresse och sin kunnighet ifråga om de materiella kulturtraditionerna. I mer eller mindre fylliga meddelanden möta vi här den
gamla tidens åkerbruk, fårskötsel, jakt och fiske m. m., och ett antal
meddelanden av biografisk, lokalhistorisk och topografisk art understryker ytterligare hans böjelse för det mera påtagliga.
Återvända vi slutligen till sonen Jacob Lundgren och ställa hans repertoar vid sidan av faderns, blir bilden rätt överraskande. Där den
senares repertoar uppvisar luckor eller ytterst få traditioner, har den
förres sin tyngdpunkt. Ca 120 meddelanden ha registrerats under
Jacob Lundgrens namn, och mer än hälften faller här inom gruppen
ordstäv o. dyl. Utöver denna anmärkningsvärt stora samling möta vi
emellertid två sagor, sju sägner, ett trettiotal meddelanden om tro och
sed, fem visor samt ett par lekar, och som synes faller allt detta inom
det andliga folkminnesområdet. Blott en handfull meddelanden är av
annan art.
Huruvida Jacob Lundgrens släktingar på morssidan spelat någon
roll för hans traditionssamling, kan för tillfället ej avgöras, men det
är värt att hålla i minnet, att släktlinjen här för bort från Gotland.
Till sist skall det också understrykas, att Jacob Lundgren lämnade sina
meddelanden under gymnasiståren i Visbyg och att det följaktligen är
rätt troligt, att han under sina ferier vandrade runt i Vamlingbobygden som Säves utsände medhjälpare.
8 UUB R 623: 4, nr 599. — Om familjens ställning i bygden vittnar också det
förhållandet, att herrskapsfolk gärna tog in där. När Säves mor är 1826 tillsammans med 14-årige Carl Säve låg och drack brunn i Hamra, bodde de en hel månad
»hos den gammaldags bonden, kyrkvärden Olof Olsson Rämbs». UUB R 623: 4,
s. 527.
g Lite syrligt har Säve anmärkt, att Jacob Lundgrens goda förståndsgåvor »beklagligt missriktades genom läseri» (UUB R 623: 4, nr 599). Med några få undantag äro hans meddelanden införda i de två första banden av Säves Gotländska samlingar, och det är alldeles tydligt, att han efter hand blev en sinande källa.
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P. A. Säves sagesmän i Visby
Med tidstrogen glöd har P. A. Säve åter och åter talat om den gotländska landsbygdens »enfaldiga och hederliga» allmogebefolkning, och
i första hand var det dennas traditionsliv, som han sökte rädda åt eftervärlden. Det innebar emellertid inte, att han gick stadens minnen och
traditioner förbi. I hans sagesmannakrets möta vi också ett stort antal
Visbybor, och de fördela sig över hela den sociala rangskalan. Bland
stadens borgare och ämbetsmän och kollegerna vid läroverket, bland
skeppare, sjömän, fiskare och arbetskarlar spårade han upp dem, som
hade något att berätta. Med några av sina förnämsta sagesmän i Visby
stod Säve f. ö. i personlig släktförbindelse — hans mors kusin, den
sagokunniga konsulsdottern Engel Lisa Kahl, hans »Mors käraste syster» Margareta Helena Lank-, som utöver en mängd andra traditioner
lämnat ca 50 visor, och likaså mors syster Sophia Andersin,' gift med
kaptenen Gustaf Adolf Andersin, krigsbusse från finska krigets dagar
och sedermera bokhandlare i Visby.2
Margareta Helena Lalle'r

Margareta Helena Lall& är den stora vissångerskan bland Säves meddelare. I hennes traditionsrepertoar, som är redovisad i ca 170 med1 Om dessa och andra av sina släktingar har Säve, såsom tidigare nämnts, i sina
Gotländska samlingar mer eller mindre utförliga skildringar. Då dessa berättelser
redan äro tillgängliga i tryck — KGAA 12, s. 13 if. och 22 ff. — komma de berörda sagesmännen med något undantag att här förbigås.
2 Gustaf Adolf Andersin, som var född den 18.1.1784 i S:t Michells socken i
Savolax, kom till Gotland 1811, blev kapten vid Nationalbeväringen, gifte sig 1813
med Sophia Lall6r och dog slutligen som bokhandlare i Visby den 25.1.1853.
Enligt Säve hade han »i 17 bataljer under 1808 och 1809 års bistra krig burit
en af Sawolax-brigadens ärofulla sablar, — — — natten efter slaget vvid Lappo
sofwit på en död Rysse och med en kyss fått tapperhets-medaljen af Sandels, want
med i blodbadet vvid Orrawais och under den frejdade Dunker kamperat på Qwarkens isar.» — P. A. Säve, Gotländska Minnen, s. 36.
Det är följaktligen inte att undra på att Carl Säve fann det lämpligt att uppvakta den gamle krigshjälten med ett utdrag ur Fänrik Ståls sägner: »Upsala den
10.4.1849. — — — Som jag hört — — — att Runebergs Fänrik Ståls Sägner der
hemma blifvit deklamerade, sänder jag härmed en afskrift af Sven Dufva. Helsa
gubben Andersin! Det skall blifva honom en tårepressare.» — UUB R 623: 5,
s. 449.
Förutom krigsminnen har Andersin för Säve berättat om Gotlands Läns Nationalbeväring samt lämnat uppgifter om fiske. — Beträffande denne sagesman se
A. Wijkmark, Gottlands trupper, s. 104; UUB R 623: 4, s. 540; Visby Al: 18,
s. 196.
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delanden, ingå nämligen inte mindre än femtiotalet visor och åtta sångoch danslekar. Ett rimmat bröllopstal, en rad barnramsor och ett femtiotal ordstäv o. dyl. understryka hennes förkärlek för de till formen
bundna traditionerna, låt vara att också ett femtiotal traditioner av
berättande art ingå i hennes folkminnesmaterial: några lekar av annat slag än de redan nämnda, fyra sägner, ett tjugotal meddelanden
om tro och sed samt en rad meddelanden av biografisk, historisk och
topografisk art.
Margareta Helena Laller,3 som var född i Visby den 12.4.1772 och
dog där den 20.1.1860, var som redan framhållits Säves moster och
således dotter till Förste lantmätaren i Visby Magnus Israel Lallerius
och dennes hustru Brita Lange. Hon förblev ogift hela livet, och förutom i hemmet i Visby, där hon sedermera hushållade åt sin bror, lantmätaren Arvid Johan Laller, vistades hon långa tider hos sina gifta
systrar. Sålunda står hon under åren 1794-1810 skriven i Fardhems
prästgård, där hennes syster Ulrika Juliana och hennes make, kyrkoherden Albrecht Ekholtz, residerade. Också i Roma prästgård var hon
en ofta sedd gäst — hon vistades där »stundom hela veckor», säger
Säve.4
Det är självfallet, att bakgrunden till Margareta Helena Lallers rika
repertoar är mångskiftande. En traditionsbärare av hennes klass, med
visor som specialintresse, slår sig ej till ro med en en gång för alla
inhämtad traditionsstock utan är ständigt beredd att införliva nya
nummer med det redan ägda. Emellertid synas två särskilda traditionskällor ha varit av grundläggande betydelse för hennes samling av visor
och andra folkminnen. Enligt vad Säve förmäler växte hon från sina
tidigaste år — i likhet med sina syskon och andra jämnåriga släktingar
— upp i ett sannskyldigt paradis av folkliga traditioner:
Barnens den tiden instängda kammar-lif, enfaldiga uppfostran och ständiga
umgänge med tjänstefolket gjorde att deras sinne lefde i det underbara och
liksom i en verklig sago-verld. — Om vinterqvällarne, helst vid Helgerna då
föräldrar och de äldre syskonen voro bortbjudna, rörde sig sago-lifvet i barnkammaren, då slägtens alla kullar af barn samlades kring någon gammal
sago-rik gumma, som var ditbjuden enkom för att roa och taga vara på de
Små för tillfället. — Så satt i F. Landtmätaren Lallerii hus 'gamla Engel',
som varit Greta-Lenas amma, en verklig glädjens engel för barnen, och talade
om 'Historier', sägner, äfventyr, sjömansvisor, m. in., som alldrig togo någon
Källor: E. Nyberg, a. a., s. 348.— Visby Al: 5, s. 113; Al: 18, s. 196; C: 6,
s. 142; C: 13; Fardhem Al: 4, s. 1. UUB R 623: 1, inledningen, R 623: 4, s. 540
och R 623: 5, s. 761.
UUB R 623: 1, inledningen.
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ände, och anförde lekarne i många Herrans år för lönen af eget nöje — ty hon
trodde sjelf på hvad hon sad' såsom på Bibeln —, några hopsparade äplen
och kakstumpar. Denna Gumma var med hela själen så fästad vid barnen och
Huset, der hon tjent många år, och det med den rörande blygsamhet, att, då
Herrskapet engång komme i Guds himmel, hon önskade sig få glädjen att sitta
på en pall nere vid dörren! — Efter henne bortlärdes sagor och föredragets
manér af barnen — —
Sålunda blef Engel-Lisa Kaki, Greta-Lena Lallerius
(fast trognare och med mycket mer värdighet), Hedda Lätta Lallerius (min
salig Mor) m. fl. så intressanta och säkra berätterskor af tusende historier och
äfventyr, af så många dyrbara och skiftande sägner om fordna dagars seder
och bruk, om nu försvundna tiders lekar och allvar.5

En nutida läsare har måhända svårt att se »de hopsparade kakstumparna» i riktigt samma romantiska skimmer som Säve, och gärna hade
vi velat få bilden av Gamla Engel kompletterad genom ett besök i hennes vardagsmiljö. Här som i andra fall kunna kyrkoböckernas data
blott bli en ringa ersättning.
»Qvinnsperson Engel Bergwall, f. 1744, Utflyttad 1773, Visby» på
Ingenieur Herr Magnus Israel Lallerius uppslag i husförhörslängden6
bör rimligtvis vara identisk med Gamla Engel. Den knapphändiga uppgiften säger ingenting om när hon kommit till det Lall&ska huset, men
enligt Säve skulle hon haft tjänst där i många år. Utflyttningsåret
går under alla förhållanden väl samman med Säves uppgift, att hon
varit amma åt Margareta Helena Lallft. Om vi sålunda kunna känna
oss tämligen säkra vad gäller Gamla Engels fullständiga namn, måste
det tyvärr sägas, att bristen på entydiga data varit besvärande, då det
gällt att få fram fylligare uppgifter om henne. Det kan dock inte råda
något tvivel om att den person, som vi nu skola följa från uppgifterna
i födelseboken till anteckningarna i dödboken, är identisk med Säves
Gamla Engel, nämligen »Lär-Constaplen Lars Bergwalls och dess
Hustru Catharina Persdotters barn, — — — Nomine: Engel», född i
Visby den 4 juni 1741 (se vidare släkttabell 35).7
Bland artilleristen Lars Bergwalls fem barn i första giftet var Engel
det tredje i ordningen. Tyvärr låta inte källorna oss följa henne steg
för steg, men av allt att döma vistades hon i hemmet, tills hon femton
år gammal tog tjänst hos »Coopwardie Man» Jacob Ahlgren. Hur länge
UUB R 623: 1, s. 521. Utdraget är också publicerat i KGAA 12, s. 22 f.
Visby Al: 5, s. 113.
7 Visby C: 4, s. 111. Källor i övrigt: Visby Al: 3 a, s. 328; Al: 4, s. 269; Al: 5,
s. 113; Al: 11, s. 205; C: 6, s. 28, 82, 170 och 250; C: 8, s. 210. — Bouppteckningsprotokoll för Visby stad 1758 19.5. nr 381, 1770 18.8. nr 769, 1777 29.3. nr 1022,
1794 14.8. nr 1793: 94.
5
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Släkttabell 35
Fader: Bergwall, Lars, Lär-Constapel.
Född i Grötlingbo 1702. Gift 1. 2.1.1732
i Visby. Gift 2. 23.11.1760 i Visby. Död
i Visby 8.1.1770: »Afsked. Constapel,
men många år för sin död Fattighjon.»

Moder: Pehrsdotter, Catharina. Född

i Visby 1705. Gift 2.1.1732. Död i
Visby 10.3.1758.
Styvmor: Lindby, Brita Catharina.

Född i Visby 1731. Gift 23.11.1760.
Död i Visby 1777.

hon stannade där eller vad hon eljest hade för sig under de närmaste tio
åren, veta vi inte, men den 6 april 1766 förmäler födelseboken, att hon
utom äktenskapet fött dottern Elsa, varvid hon »bekände Fadren till
barnet wara Constapel Magnus Ryfeldt». Fyra år senare möta vi henne
i bouppteckningshandlingarna vid faderns frånfälle, och bortse vi för
tillfället från den LallArska perioden, blir det härnäst vigselboken, som
har något att ge. Den 11 augusti 1774 gifte sig nämligen Engel Bergwall med den nio år yngre artillerihantlangaren Adam Bohman, och
sju månader senare (7.3.1775) föddes deras dotter Catharina Christina.
I deras äktenskap föddes ytterligare ett barn, nämligen sonen Lars
(1779). Möjligen voro man och hustru något omaka. Det kan i varje
fall vara ett sådant förhållande som döljer sig bakom uppgiften, att
»afsked. handa Bomans hustru» vid 1790-talets början jämte barnen
står skriven hos skomakaren och konstapeln Anders Sandberg, vilken
var gift med Engel Bergwalls halvsyster Elisabeth. Om mannen, Adam
Bohman, ha tyvärr inga närmare uppgifter stått att få,8 men han
måste ha avlidit något år in på 1790-talet. När Engel Bergwall själv
avled i häftig feber den 10 januari 1794, står hon nämligen inte längre
skriven som »afsked. handtlangare Bomans hustru» utan som artilleristänka.
Ett förvirrande intryck gör det, att de olika källornas åldersbestämningar av Engel Bergwall inte äro samstämmiga. Enligt åldersuppgiften i dödboken (56 år gammal) skulle hon ha varit född 1738, vigselboken däremot (34 år gammal) ger födelseåret 1740 och bouppteckningsprotokollet vid moderns död (15 år gammal) födelseåret 1743.
Mot detta står den uppgift, som normalt anses ha prioritet, nämligen
födelseboken (4 juni 1741). Eftersom i källorna angivna släktrelationer
borga för att vi hela tiden rört oss med en och samma person, är det
emellertid endast att konstatera den bristande överensstämmelsen.
s Särskilda längder fördes i viss utsträckning för artilleristerna. Till stor del äro
de emellertid förkomna.
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Återvända vi nu till den Engel Bergwall, som var skriven i det
Lallerska huset vid 1770-talets början, möta vi ännu ett födelseår, nämligen 1744. Efter det ovan sagda kunna vi utan betänkande räkna detta
som den femte åldersuppgiften på artilleristen Lars Bergwalls dotter
Engel. Att full identitet föreligger, garanteras för övrigt av det förhållandet, att ingen annan Engel Bergwall än den vi ovan följt, står
att finna i Visby husförhörslängder för den aktuella tiden.9
Det skall tillfogas, att Engel Bergwall inte synes ha fött något barn
vid en sådan tidpunkt, att hon skulle ha kunnat vara en verklig amma
åt Margareta Helena Laller. Varken hon eller någon annan tänkbar
person med namnet Engel förekommer i Visby födelsebok vid den aktuella tiden. Den 6 april 1766 hade hon emellertid fött dottern Elsa,
och mycket talar för att det var i det sammanhanget, som hon kom till
den Lallerska familjen. Som det tredje barnet föddes där år 1766
Ulrika Juliana, och med intervaller på två år följde sedan Arvid Johan,
Brita Elisabeth och Margareta Helena. Som vi såg, hade Gamla Engel
enligt Säve haft tjänst i det Lallerska hemmet i många år, och det är
troligt, att hon kom dit som verklig amma år 1766 och sedan dröjde
kvar som torramma, dvs, barnsköterska för de följande tre barnen. Det
förtjänar att understrykas, att ett sådant antagande faller väl in i den
bild av Engel Bergwalls liv, som ovan tecknats.
Den något utförliga redogörelse, som här givits för uppspårandet av
Gamla Enge1,1 må vara motiverad med tanke på den betydelse hon haft
som en verkligt aktiv traditionsbärare i den Lallerska kretsen. Sagor,
sägner, visor och inte minst att märka »föredragets maner» fördes från
henne vidare av Margareta Helena Laller och andra av Säves traditionsbärande anförvanter, och det har sitt givna intresse att få denna
förnämliga traditionskälla lokaliserad till den fattiga artilleristmiljön i
Visby.
Den andra källan, ur vilken Margareta Helena Laller hämtat traditioner, känna vi genom Carl Säve. Som i annat sammanhang nämnts,
vände sig denne i maj 1840 till A. I. Arwidsson och erbjöd honom en
rad folkvisor,2 och i det brevet heter det bl. a.:
Visorna No 1-6 äro upptecknade på Gotland, efter ett äldre fruntimmers
muntliga föredrag; hon har alldrig sett någon tryckt folkvisa, utan dessa har
9 Som tidigare framhållits finns det numera i Landsarkivet i Visby lättillgängliga register över bl. a. befolkningen i Visby.
i Uttrycket Gamla Engel är tydligen föranlett av att i den lyssnande barnskaran
kring henne befann sig bland andra lilla Engel Lisa Kahl.
2 Se ovan s. 147.
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hon bibehållit i minnet från sin Ungdom (1793-1805), då hon lärde dem ur
allmogens mun under hennes dåvarande vistelse i en prestgård, belägen omkr.
4-5 mil (det vill der säga: långt) söder från Wisby. Som hon, under min
afskrifning, flere gånger måste upprepa dem, fästo sig deras melodier noga i
mitt minne.3
Att det är Margareta Helena Lanér och hennes vistelse i Fardhems
prästgård, som Carl Säve här syftar på, är i sig självt uppenbart,4
men det bestyrkes ytterligare av att de i brevet nämnda visorna nr 1-65
alla återfinnas i hennes av P. A. Säve redovisade repertoar. Vi ha tidigare lärt känna Fardhem som en traditionsrik bygd,6 och det finns alla
skäl att förmoda att en åtskilligt större del av hennes traditionsförråd
än dessa sex visor kan föras tillbaka på en äldre traditionsbärargeneration just i denna socken.
Förutom lokaliseringen av några av Margareta Helena Lallks traditioner ger Carl Säve som ovan synes den ytterst värdefulla upplysningen, att hon »alldrig sett någon tryckt folkvisa». Carl Säves allvar
inför ämnet är så betryggande, att vi utan vidare kunna godta hans
notis. Trots att vi ej veta, när han gjorde sina uppteckningar,7 torde
vi också kunna utgå ifrån att ingen större förändring inträtt i Margareta Helena Lallks traditionstillägnande, när hennes stora repertoar
började strömma in i P. A. Säves samlingar.5 I varje fall förefaller det
osannolikt, att en person, som var Säve så närstående och väl kände
hans ambitioner, skulle till honom lämna traditioner, som hon under
senare år inhämtat ur tryckta källor.
Det sagda innebär emellertid ej, att Margareta Helena Lallfts traditioner genom åren voro alltigenom statiska. Det skulle här föra för
långt, men förvisso vore det av intresse att i detalj jämföra de sex
visuppteckningar, som Carl Säve 1840 tillställde A. I. Arwidsson, med
de uppteckningar av samma visor och efter samma sagesman, som P. A.
Säve gjorde några år senare. Redan en rätt flyktig jämförelse säger,
Arwidssons Ms V. s. 2: 2, s. 631.
Att kyrkobokens uppgifter om tiden för hennes vistelse i Fardhems prästgård
något avviker från Carl Säves tidsangivelse kunna vi lämna utan avseende. Det är
givetvis möjligt, att Carl Säve här tagit miste, men det kan också tänkas, att hon
stått skriven i Fardhem något är efter sin avflyttning.
5 De sex visorna äro: Gress-liten och Mediwold, Johannes, Liten Ingrid, Herr
Terkel och Fröken Adel, Tiggaren och Jungfrun samt Hillebrand.
o
Se ovan s. 130.
7 Brevet är som redan nämnts skrivet 1840 och det heter där inledningsvis: »De
[visorna] hafva länge hos mig legat i närvarande skick — — —.»
8 Se ovan s. 90.
3

4
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att Margareta Helena Lallft vid det senare uppteckningstillfället dels
burit fram en förändrad version i något fall, dels också kommit med
vissa kompletteringar. Carl Säves version av Tiggaren och Jungfrun
börjar: »Det stod en Ungersven allt uppå en bro», medan P. A. Säve
här har versionen: »Det bodde en Jungfru så långt opp i land:», och
när den senare kan redovisa fyra strofer av visan om Hildebrand, har
Carl Säve nödgats notera, att »sångerskan endast kunde påminna sig
de två första stroferna». Att förändringar av den arten kunna framträda hos en levande och intresserad traditionsbärare tillhör reglerna
för den muntliga traditionens liv.

Engel Lisa Kahl

Till kretsen av Säves traditionskunniga släktingar hörde också konsulsdottern Engel Lisa Kahl. Hon var kusin till Säves mor och alltså
också till Margareta Helena Lallft och de övriga barnen i det Lallftska
hemmet i Visby. Liksom dessa hade hon haft Gamla Engel till läromästare, och Säve antyder, att hon var den i kretsen, som i särskilt hög
grad tillägnat sig Gamla Engels berättarstil. I likhet med henne ägde
Engel Lisa Kahl dessutom en särskild fallenhet att umgås med barn,
och åren igenom var hon den efterlängtade gästen i släktens alla barnkamrar:
alltid vid det bästa lynne och hjelpsam med livad hon kunde, var hon
för slägtens alla barnungar en verklig glädjens engel genom de oräkneliga
historier och äfventyr, hon så gerna och alltid mästerligt föredrog samt hvarmed hon bland de Små uppväckte ömsom tindrande skrattsalfvor och ömsom
fasans hårresande bäfvan. Ej mindre förträfflig och rolig var hon såsom anförerska under barnens stojande lekar och upptåg.°
Att P. A. Säve var djupt fästad vid Moster Engel Lisa Kall och
därtill fascinerad av hennes personlighet, lyser tydligt fram i de skildringar, som han i flera sammanhang givit av henne i sina Gotländska
samlingar. Eftersom dessa skildringar till innehållet äro varandra relativt lika och den utförligaste av dem redan är tillgänglig i tryck,'
skola vi emellertid inte här närmare dröja vid dem. Inte heller behöva
vi ge någon utförlig redogörelse för hennes släktförhållanden, eftersom
UUB R 623: 1, s. 2.
i UUB R 623: 1, s. 2 och nr 1154 samt R 623: 4, Visor nr 80. — KGAA 12,
s. 22 ff.
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också dessa äro tillgängliga på annat håll.2 Nämnas må dock, att Engel
Lisa Kahl var född i Visby den 19 april 1773 och dotter till konsuln
och rådmannen Abraham Kahl och dennes hustru Engel Elisabeth
Lange. Själv förblev Engel Lisa Kahl ogift livet igenom. Hon dog i
Visby den 9 mars 1856.
I Säves Gotländska samlingar är Engel Lisa Kahl företrädd med tio
sagor, fyra meddelanden på visans område, ett ordstäv och ett personhistoriskt meddelande. Av Säves skildring att döma torde hon emellertid ha varit traditionsbärare i långt större utsträckning än vad som
framgår av det bevarade materialet. Något måste det dock ligga i Säves
ord om hennes »oräkneliga historier och äfventyr» liksom i hans omnämnande av henne som den förträffliga anförerskan i barnens lekar.3

Selma och Hedvig [In&

Som traditionsbärare på särskilt visans och lekens område framstå
systrarna Selma och Hedvig (Hedda) Unft. Den förra har lämnat fyra
visor, ett ordstäv samt fem pantlekar, och den senare har meddelat nio
visor och nio lekar, av vilka fyra för övrigt äro sånglekar.
Selma Carolina Eleonora lin& (född den 14 april 1822) och Hedvig
Eleonora Eugenia lin& (född den 19 december 1831) 4 voro döttrar till
hospitalssysslomannen, sedermera kaptenen vid stadsbeväringen i Visby
Samuel Mattias Unér och hans hustru Christina Kahl. De voro således
systerdöttrar till Engel Lisa Kahl, och även om de framburit helt andra
traditioner än hon, torde vi tryggt kunna räkna med att de tillhört de
barnskaror, som i henne funnit inspiration till sång och lek.
2 C. J. Hallgren, Gotländska släkter, s. 274. — Smärre felaktigheter vidlåda tyvärr Hallgrens framställning. Beträffande Engel Lisa Kahl är dock endast att säga,
att uppgifterna äro ofullständiga. Vissa uppgifter rörande hennes syskon äro däremot direkt felaktiga.
a Också en syster till Engel Lisa Kahl står som sagesman i Säves Gotländska
samlingar, nämligen Hedvig Sofia Johanna Kahl, gift Törner. Hon anföres av
Säve än som Sofia Kaki (5. K.), än som Hedvig Sofia Törner. Det torde också
vara hon, som i ett meddelande (en lek) anföres som H. Törner.
Hedvig Sofia Kahl var född den 9 aug. 1777. År 1838 gifte hon sig med handelsbokhållaren Magnus Törner, f. 1796. Hon avled i Visby den 10 april 1859. —
C. J. Hallgren, a. a., s. 274. Visby Al: 21, s. 128; C: 6, s. 199; C: 10, s. 47.
Hon har till Säve lämnat tre smärre meddelanden på visans område, en lek och
en sånglek, ett personhistoriskt meddelande samt en berättelse om ryssarna på
Gotland 1808.
C. J. Hallgren, a. a., s. 511.
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Till en av Hedvig Uners visor, »Vånn Prostefar Maken ej har Uti
predikstola», konstaterar Säve: »Liksom många andra visor i denna
samling är ingal. Gotländskt språk i denna eller föregående visa, nej
hellre småländskt.»5 Det må vara osagt, vilka vägar den ifrågavarande
visan vandrat, men det skall likväl noteras, att släkten liner hade sina
rötter i Småland. Selma och Hedvig Uners farfarsfar inflyttade nämligen med sin familj från Gränna till Gotland vid mitten av 1700-talet.
Beträffande Hedvig Uners senare öden är ej annat utrönt än att
hon utflyttade till Stockholm år 1860. Hennes syster, Selma Uner, var
då sedan ett år tillbaka änka efter folkskolläraren i Linde, Lars Nielasson.8
Anna Maria Holstein

»Herre Gud, 'Jomfru Hållsten1 Jo, jo men, slika hafva det, de !»7
Med denna kommentar av Carl Säve, när han av sin bror fått höra om
Anna Maria Holsteins traditioner, är allt sagt som utanför kyrkoböckernas sparsamma data står att finna om denna traditionsbärare.
Jungfru Anna Maria Holstein var född i Rone den 28 mars 1793 och
var dotter till strandriddaren på Ronehamn.8
Av släkttabell 36 framgår, att Anna Maria Holstein blev faderlös vid
fem års ålder och följde med modern in i hennes andra äktenskap.
Släkttabell 36
Fader: Hollstein, Johan Fredrie. Född
1764. Gift 29.1.1789, då han var brä,nneriombudsman i Visby. Strandriddare
på Ronehamn åren 1791-1798. Död i
Rone 31.3.1798.

Moder: Ahlberg, Catharina Maria.
Född 8.2.1768 i Visby. Gift 1789.
Omgift 1800.

Styvfar: Lindfeldt, Anders Thure. Född

Morfar: Ahlberg,
Fredrie, Skeppare.
Född 1727 i Alva.
Död 3.2.1790 i
Visby.

8.4.1772 i Västerhejde. Gift 1800.
Kronolänsman. Sedermera fångknekt i
Visby.

Mormor: Enström,
Anna. Född 1731 i
Viklau.

UUB R 623: 2, nr 104. — KGAA, Svenska visor 1, s. 171.
Se ovan s. 131 f.
7 UUB R 623: 5, s. 423.
Källor: Rona Al: 2, s. 76; C: 2, s. 55 och 64; Hangvar AI: 1, s. 59; Visby
Al: 3 b, s. 646; AI: 29, s. 185; Al: 35, s. 144; Al: 39, s. 195; Al: 70, s. 162 och
566; C: 6, s. 101; C: 7, s. 24; H II: 7, nr 111. — Personalförteckning för Wisby
stora Sjötull 1751-1799. Wisby Kongl. SjöTullkammares Förteckning öfver Betjeningen 1791-1798.
6
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Familjens vidare öden äro inte klarlagda, men 1814 står fångknekten
Anders Thure Lindfeldt under alla förhållanden skriven i Visby med
hustru och styvbarn. År 1822 återfinnes sedan Anna Maria Holstein i
Hangvars husförhörslängd. Hon står då skriven hos Fänriken Jacob
Edvard Carlesson, Suderbys, men redan samma år flyttade hon in till
Visby. Efter några år uppträder hon här bland fattighjonen med anteckningarna »Sjuklig och fattig» och »pjåkig», och på fattighuset i
Visby befann hon sig också vid sin död den 1 oktober 1858.
Bland sagesmännen i Säves Gotländska samlingar intar den fattiga
jungfru Holstein en av hedersplatserna. Elva långa undersagor, tjugofem folkvisor och en liten sånglek ha tillförsäkrat henne den.
Johan Cederlund

På fattighuset i Visby träffade Säve också den gamle fiskaren, f. d.
sjömannen Johan Cederlund. Han var född i Flaskeböle på Öland 1780
(enligt Säve 1775)9 men kom till Gotland senast 1802. Det året blev
han nämligen inskriven i sjömanshuset i Visby och seglade sedan länge
med en rad gotländska skeppare. Hans historia rymmer någon dramatik och mycket armod:
Johan Cederlund, berättaren, var redan om våren 1808 förhyrd med n. v.
Skeppsombudsman J. Fr. Flodenberg, och var i Gefle, derifrån de måste gå
med 150 svenska soldater i transport med 12 andra fartyg till Ratan; men då
Ryssarne redan voro der, måste de vända om, blefvo en natt öfverseglade och
kommo med nöd tillbaka till Gefle och Öregrund, der trupperna landsattes.
— Sedermera lefde Cederlund såsom fiskare i Wisby vid Söderstrand och
sträfvade godt. Men hustrun hans hushållade illa och stor sorg fick han af
sina fyra pojkar: den äldste, som var en dugtig karl, blef skeppare och blef
borta på Köpenhamns redd; den andre gick såsom sjöman till Amerika och
har ej hörts af på 22 år; [Not: för ett par år sedan hade Gubben Cederlund
dock bref] den tredje blef rent af en stackare; och den 4de är half krympling.
Cederlunds hustru dog för ett par år sedan; och Gubben, orkeslös och fattig
är nu, 1853, vid 78 års ålder på Visby fattighus.1
Till denna skildring, som vilar på Johan Cederlunds egna uppgifter,

skall blott fogas, att han var gift med artilleristen Ostermans dotter,
Stina Gertrud Osterman (född 1777 och död som fattighjon 1845) samt
att han kom till fattighuset 1845 och avled där den 6 okt. 1857.
9 Källor: Visby Al: 6, s. 72; AI: 7, s. 36, 41; C: 12, s. 646. InmunstringsBok
öfver Wisby Stads sjömanskap hållen år 1799 till år 1817, s. 236. Dito åren 18171832, s. 80.
i UUB R 623: 1, Ryssarne på Gotland 1808, s. 47.
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Tre undersagor, av vilka två äro mycket omfattande, tretton sägner
samt ett tiotal meddelanden om övertro i övrigt är, förutom ett par
skildringar från krigsåret 1808, det icke föraktliga tillskott, som Johan
Cederlund givit till Säves Gotländska samlingar.

Charlotta Börjesson

Det är i viss mån vilseledande, när Säve vid ett tillfälle till Charlotta
Börjessons namn fogat notisen » (uti Flick-skolan i Wisby) genom Elisabeth Bolin».2 Varken bland eleverna eller de anställda vid Fruntimmerssamfundets skola har någon Charlotta Börjesson kunnat anträffas
vid den tid då Elisabeth Bolin där gjorde sina notvarp. Nu voro visserligen inte alla elever skrivna vid skolan, men inte heller på något
annat håll i staden har någon flicka i skolåldern stått att finna under
nämnda namn. Vi måste följaktligen utgå ifrån att Elisabeth Bolins
sagesman tillhör ett något äldre åldersskikt, och den person vi söka är
av allt att döma Jungfru Maria Charlotta Börjesson, född i Visby den
3 juni 1817.3 Vad miljön beträffar komma vi med henne ej att fjärma
oss från den som var typisk för flickorna i Fruntimmerssamfundets
skola (se släkttabell 37).
Beträffande Charlotta Börjesson själv ha ej många upplysningar
stått att finna, men en för oss synnerligen värdefull uppgift lämnar
dock Visby husförhörslängd AI: 20. Enligt vad som där blivit antecknat, var Charlotta Börjesson »tjenstflicka» i Fruntimmerssamfundets
skola åren omkring 1830, och den notisen säkrar på ett relativt betryggande sätt hennes identitet med Elisabeth Bolins sagesman.4 Enligt en
senare anteckning var hon kvar i Visby ännu 1851, och trots att hon
vid den tiden inte längre stod skriven vid Fruntimmerssamfundets
skola, kan hon mycket väl ha uppehållit kontakten med denna och där
träffat samman med Elisabeth Bolin. Att Säve sedan direkt placerat
henne »uti Flick-skolan», är i och för sig begripligt, då hennes meddelanden förmodligen nådde honom tillsammans med en rad flickskoleelevers.
År 1851 utflyttade Charlotta Börjesson till Stockholm, och hennes
UUB R 623: 3, Sagor nr 9. KGAA 10, s. 279.
Källor: Visby Al: 6, s. 21; AI: 20, s. 97; Al: 28, s. 119; AI: 34, s. 180;
Al: 42, s. 203; AI: 46, s. 213; C: 6, s. 5, 32 och 205; C: 7, s. 74; C: 8, s. 12; 0:9,
s. 115.
4 Det skall tilläggas, att det inte gått att finna någon annan Charlotta Börjesson
i Visby kyrkoböcker för den aktuella tiden.
2

3
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Släkttabell 37
Fader: Börjesson, Jonas, sjöman, sedermera styrman. Född på Öland 1765.
Gift i Visby 3.2.1799. Död 1825.

Moder: Laurin, Anna Lisa. Född i
Visby 3.12.1777. Tjänstepiga i
Visby. Gift 3.2.1799. Änka 1825 och
sedermera »sjuklig och svagsint». Död
2.4.1848.

Morfar: Lefverin, Carl, sjöman. Född
1744. Gift 21.12.1775 i Visby. Död 1778.

Mormor: Jacobsdotter. Elisabeth.
Född i Martebo 1751. Gift 21.12.
1775. Omgift 7.12.1779.

~morfar: Sandelius, Johan, sjöman. Född på Öland. Gift i Visby 7.12.1779.
Drunknad i Klinte 1797.

senare öden äro ej utrönta. I Säves Gotländska samlingar står hon
som sagesman till inte mindre än tretton sagor och en sägen.
Med Charlotta Börjesson ha vi nalkats en grupp sagesmän, som varit
av synnerligen stor betydelse för P. A. Säve, nämligen eleverna vid
Fruntimmerssamfundets skola i Visby. Det har tidigare framhållits,
att skolan var en välgörenhetsinrättning.
En och annan bonddotter från de närliggande socknarna vistades vid
skolan som betalande elev, och relativt vanligt synes det ha varit, att
styrmän och annat sjöfolk fått sina döttrar placerade där. I mycket
stor utsträckning voro eleverna emellertid komna ur de fattigare skikten i Visby — från artillerist- och arbetarbefolkningen.
Med dessa allmänna uppgifter rörande Säves unga meddelare vid
denna flickskola få vi i stort sett låta oss nöja, men i några fall har
dock Elisabeth Bolin namngivit sina sagesmän. En av eleverna, Johanna
Bolin, har i annat sammanhang redan behandlats,5 och här skall nu
närmast något sägas om två andra namngivna elever, Johanna Friberg
och Julia ,Lysholm. En tredje namngiven elev, Bernhardina Lundgren,
skall upptas till behandling i ett följande sammanhang, och beträffande
den fjärde, skolflickan Simander, är det endast att konstatera, att det
varit omöjligt att spåra henne.
Johanna Friberg

Maria Johanna Margareta Friberg står som sagesman till nio sagor.
Hon var född i Visby den 26.8.1842 och var dotter till artilleristen
5

Se ovan s. 154 f.
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Carl Friberg och dennes hustru Maria Andersdotter. Fadern var född
den 1.11.1809 i Undenäs i Västergötland och modern den 25.2.1803 på
Öland. Hur länge de vistats på Gotland före dotterns födelse är ej
bekant, men 1855 rycktes de plötsligt båda bort i kolera. Fadern dog
den 14.12.1855 och modern den 16.12.1855 och inom loppet av två dagar var således Johanna Friberg vid tretton års ålder såväl faderlös
som moderlös. Samma år och förmodligen i samband med den nämnda
familjekatastrofen blev hon inskriven vid Desideriaskolan, dvs. Fruntimmerssamfundets skola, men redan följande år utflyttade hon till
Söderköping.6
Julia Lysholm

Maria Julia Antoinetta Lysholm har genom Elisabeth Bolin lämnat
två sagor till Säve. Hon var född utom äktenskapet i Visby den 5 juli
1843 och var dotter till pigan Anna Lisa Lysholm.7 Vid Fruntimmerssamfundets skola var hon inskriven åren 1850-59, först som betalande
elev och sedan som helpensionär. Hennes härkomst belyses närmare i
släkttabell 38.
Släkttabell 38
Moder: Lysholm, Anna Elisabeth. Född i Visby 8.8.1819.
Morfar: Lysholm, Carl, skomakare i
Visby. Född i Visby 1.5.1774. Gift 8.12.
1805 med Catharina Persdotter Malmström, som dog 25.12.1809. Omgift
1810. Död i Visby 15.3.1843.

Mormor: Ahlin, Brita Maria. Född i
Burs 1783 och dotter till Coopw.
Sjöman Erasmus Ahlin och dennes
hustru Brita Thomaedotter. Gift 1810.
Dödsåret okänt, men ännu på 1840talet levde hon i Visby tillsammans
med dottern och dotterdottern.

Bland Säves sagesmän möta vi några personer, som ansågos vara av
tattaresläkt, och de skola här upptas till behandling som en avslutande
grupp.
Källor: Visby Al: 33, s. 282; Al: 50, s. 332; Al: 70, s. 114.
Källor: Visby Al: 13, s. 96; Al: 15, s. 86; Al: 39, s. 298; Al: 41, s. 113;
Al: 70, s. 236; C: 9, s. 141; C: 11, s. 227 och 475; Fruntimmerssamfundets skolmatrikel 1842-52.
Det skall anmärkas, att modern Anna Elisabeth Lysholm i födelseboken (C: 9,
s. 141) står som dotter till Carl Lysholm och Cajsa Persdotter. I det här fallet
måste emellertid födelseboken vika för de andra källorna. Carl Lysholms första
hustru dog som ovan framgått redan 1809.
8

7
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Släkttabell 39
Fader: Lundgren, Anders Georg, Visby.
Född 5.7.1804 i Visby oä. Prövade en
rad olika yrken: målare-, skomakareoch repslagarelärling, sjöman (inskr.
6.12.1820), artillerist, tornväktare, stadstrumslagare, målare. Gift 11.1.1825.
Död 27.2.1872.

Moder: Wäpling, Margareta, Visby.
Född 27.6.1802 i Gamla Uppsala. Inflyttade till Visby trol. 1818 med föräldrarna. Tjänstepiga i Rute, Väskinde och
Visby. »Till lefvernet icke klandrad af
allmänheten, men har af husbonden d. å.
erhållit mindre godt vittnesbörd.*
(Visby H II :7 nr. 358, 1822). Gift 1825.
Död 20.2.1875.

Farmor: Jung, Stina Maja, tjänstepiga. , Morfar: Wäpling,
Carl, trädgårdsI källorna anförd utan data.
mästare i Visby.
Farmors mor: Knåk, Engel. Född 28.9. Född 29.5.1774 i
1749 i Visby och dotter till löneConsta- Estuna i Uppland.
Hade vistats bl. a.
peln Hindrich Knåk och hans hustru
på Värmdö och i
Stina Kusk. Gift med artilleristen
östra Ryd. InflytJung. »Har för stöld stått uppenbar
tade med hustrun
kyrkopligt i Wisby 1800.* Död i Visby
till Visby 1818 och
1820.
båda ägde då »försvarlig Christendomskunskap» och
voro »Till lefnaden
utan åtal». Död utfattig i Visby 7.1.
1834.

Mormor: Jansdotter, Brita. Född
1774 i Gamla Uppsala. Dog utfattig
i Visby 15.5.1844.

Ferdinand (Nante) Lundgren

Carl Gustaf Ferdinand Lundgren, som var en av Säves främsta
meddelare av visor, var född i Visby den 16 okt. 1825.8 Till yrket var
han först harmonist, dvs. fältmusikant men försörjde sig senare såsom
målare. 1858 gifte han sig med Stina Cajsa Blom, född Ekström i
Mästerby den 6.3.1820 och död i Visby 1877. På ålderdomen blev Ferdinand Lundgren intagen på Fristad, fattighuset, och avled efter ett
års vistelse där den 10 juli 1901.
Beträffande Ferdinand Lundgrens släkt, låta vi först kyrkoböckerna
lämna sitt vittnesbörd (se släkttabell 39) och ge därefter ordet åt Säve.
I Säves skildring av släkten Wäpling-Lundgren möta vi först Ferdinand Lundgrens morfar och mormor, vidare en Morbror samt slutligen modern och fadern:
a Källor för släkten: Visby AI: 10, s. 263; Al: 13, s. 224; AI: 15, s. 294;
AI: 38, s. 101; AI: 39, s. 273; AI: 70, s. 220; AI: 71, s. 463; AI: 73, s. 210;
AI: 75, s. 25, 255; All, s. 8; C: 5, s. 66; C: 8, s. 124; C: 9; F: 2; HIT: 5, nr
283; HIT: 7, nr 358. — Inmönstringsbok över Visby stads sjömanskap 1817-1832,
s. 41.
18- 644101 B. Bjersby
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En annan Tatare-slägt i Visby var Wäplingens: mannen var en liten mörk
karl, som man kallade 'Päplingen', som mest födde sig beskedligt med trädgårds-arbete; men kärringen, som såg ut som en verklig hexa, var väl en verklig taterska. En son vardt murare, kallade sig Lundgren — och var uti Stockholm vid mursleven kamrat med F. W. Scholander, som genast kände igen
honom här i Visby samt med hans vanliga godhet, erkände kamraten gerna —
hade ett litet vackert hus vid S. Olof och var smått förmögen, mest derigenom
att både han och hustrun tidvis flackade om på landet med allehanda småhandel. — Den ena dottren, liten, svart och beskedlig som fadern är gift med
det halfvridna geniet, den s. k. 'artisten' A. G. Lundgren ('Torske-Stinas' oäkta
son), som var artillerist, 'korf' och som slutligen lef de af måleri, musik,
namnsdagsgratulationer, m. ra. Denne, med någon skolbildning från Tertia, är
ännu full af mycken kökslatin, var också en tid bas-trumslagare vid NationalBeväringen, flyttade slutligen från hustrun, Wäpling, samt de nio barnen och
bodde en hel vinter uti ett hål i norra stadsmuren i 'Silfverhättan' under ett
gammalt repslagare-skjul och fortsätter ännu vid en 60 år sitt underliga,
lättjefulla och t. o. m. supiga lif, ehuru han också en tid räknade sig bland
'semperatisterna' (seperatisterna eller läsarena) .9
Inte med ett ord har Säve förrått, i vad mån Ferdinand Lundgren

var formad av sin barndomsmiljö, och svårligen låter det sig därför
avgöras, vad hans särpräglade anförvanter kunna ha betytt för hans
traditionstillägnande. Att fadern, den musikaliske bastrumslagaren, ej
varit utan inflytande på hans sång- och musikintresse, kan man emellertid förutsätta, och intet hindrar att också miljön i övrigt varit traditionsbefrämjande. Själv var Ferdinand Lundgren under alla förhållanden en utomordentlig traditionsbärare på folkvisans område: tjugoen
värdefulla vistraditioner ha genom honom tillförts Säves samlingar.
Bernhardina Lundgren

Att Ferdinand Lundgren inte var den ende viskunnige i familjen,
framgår av att också hans syster, Bernhardina Lundgren, är företrädd
i Säves samlingar — låt vara med en enda visa.
Bernhardina Helena Fredrika Emerentia Lundgren var född i Visby
den 31.12.1833. Elva år gammal blev hon inskriven i första klassen vid
Fruntimmerssamfundets skola, och när hon fem år senare lämnade skolan erhöll hon goda vitsord: »Naturens gåfvor goda. Flit och seder godkända. Villkor: skolans elev. Läser försvarligt hela Cathekesen med
språk och Bibliska historien. I handarbete kunnig och flitig. Erhållit
Premier 1 gång.»1
9
1

UUB R 623: 3, nr 543.
Fruntimmerssamfundets skolmatrikel 1842-1852.
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Mindre berömvärd — efter tidens måttstock — blev hennes vandel
längre fram. 1856 födde hon utom äktenskapet en dotter och 1861 en
son. Några år senare gifte hon sig emellertid med arbetskarlen Anders
Petter Nilsson, som var född i Runsten, Kalmar län, år 1840. — Bernhardina Lundgren avled den 5.11.1875 i Visby.2

Cajsa Maja Meijer
Christina Catharina Meijer (Säve: Cajsa Maja!) var född utom äktenskapet i Visby den 22.8.1800.3 Hon var dotter till pigan Maria Laurentina Larsesdotter, som enligt »Cajsa Majas» uppgift till Säve »skulle
ha varit — köpmansdotter från Kalmar». Enligt samma meddelande
var hennes far däremot »af det främmande folket, som hade sitt för
sig». Sedermera gifte sig emellertid modern med ordinarie stadsvakten
och trumslagaren Johan Meyer (död den 2.8.1825), om vilken Säve har
följande att meddela:
Gubben, den s. k. 'Tatare-Majar' var en liten mörk karl, med krulligt hår
samt det vanliga tatare-utseendet. Han hade, hvad jag vill minnas i ungdomen
varit handtlangare (artillerist) och slutligen 'korf' (brandvakt), samt kunde
spela på 'pipa' eller fleute trav&s, det han vid helgerna, då barnen och
andra voro utklädda att agera julbock, de tre vise män med trettondagsstjerna eller såsom ask-kärring (påsk-skräck) gjorde ypperligt och alltid med
ögonen slutna.
Christina Catharina Meijer växte upp hos modern i Visby men blev
så småningom tjänstepiga på olika håll, bl. a. i Martebo och i Visby.
Sina »Catechismi Förhör» klarade hon »ordentligt och obehindrat» och
till levernet var hon »ärlig med undantag deraf, att hon bötat för
lägersmål», såsom det står i en år 1823 utfärdad flyttningsattest. Bötesstraffet hade hon ådragit sig i samband med att hon den 28.11.1821
hade fött en dotter utom äktenskapet, Johanna Maria. Med undantag
av att hon 1823 i tre månaders tid var tjänstepiga vid Gällungs i
Väskinde, synes hon efter dotterns födelse ha vistats i hemmet i Visby,
och det var förmodligen där som hon till sin olycka träffade sin blivande man. Inneboende hos familjen Meyer var nämligen murkarlen,
reservbåtsmannen och sedermera nattvakten Jacob Niclas Tingstedt.
2 Källor utöver de under F. Lundgren nämnda: Visby Al: 72, s. 485 och 569;
Al: 76, s. 356; C: 10.
3 Visby Al: 34, s. 187; Al: 37, s. 177; Al: 70, s. 404; Al: 12, s. 65; C: 8, s.
94; C: 9; HM 9, nr 228. — UUB R 623: 3, nr 543.
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Med honom gifte hon sig den 30.7.1826 och efter någon tid flyttade de
till stadens nattvaktshus vid Norderport. Särskilt mycket glädje lär
mannen ej ha berett henne. »Högst svag i kunskaper», var han enligt
anteckning i kyrkoboken, och samma källa förmäler, att han flera
gånger blivit straffad för stöld, fylleri och oljud. Han omkom slutligen
under badning den 20.7.1850.
De motstridiga känslor, som det främmande och avvikande i regel
framkallar hos den i sin miljö fastlåsta normalmänniskan, komma klart
till synes också i Säves skildring av tattarkvinnan »Kajsa Maja» Meijer:
Kajsa Maja var i ungdomen vacker som en zigenar-drottning, med korpsvart
hår, de hvitaste små tänder i en kanske något för stor mund, en fint bugtad
näsa och den friskaste färg på det mörka sköna ansigtet; dertill var hon af
ystraste glada lynne och hade en klingande sångröst samt en talför tunga. Men
lat och lättsinnig, mest lefvande af dagdrifveri och tiggande på gatorna, var
hon snart med på de sämsta dansnöjen och stundom på krogen. Sedan hon
redan skaffat sig ett par ungar, förföll hon djupt, blef allt fräckare i sitt
tiggeri och lefde slutligen tillsamman med nattmannen Tingstedt, en spösliten
tjuf och rackare i Visby, med hvilken hon i största uselhet hade många barn.
Men det fria modet jemte en talande tunga miste hon alldrig, och i det sista
blixtrade ännu det svarta tatare-ögat. Och då man i sommarnatten lustvandrade i Silfverhättan, hörde man stundom hennes ljudande stämma i ystra
visor från nattmans-huset, som för några år sedan stod på den s. k. 'rackarebacken' nära Norderport. Slutligen dog hon såsom enka i största uselhet i
Visby, hvarest hon lefvat all sin tid.4

Inget tvivel kan råda om att Christina Catharina Meijer — på en
gång frånstötande och lockande — på sin tid var en del av det Visby,
som man ej passerade helt oberörd. Därmed är det då också sagt, att
det förmodligen ej var enbart lättnad, man erfor i staden, när hon ej
längre syntes till på gator och torg. Hon dog i Visby den 28.2.1850.5
Säves berättelse om Christina Catharina Meijers ystra visor och
klingande sångröst säger oss, att hon var en aktiv traditionsbärare i
långt större utsträckning än hennes bidrag till Säves samlingar utvisar.
En »Gammal Artilleri Visa»6 är allt, som blivit upptecknat efter henne.
Den kunde emellertid vara en del av hennes biografi och må därför här
till sist anföras:
UUB R 623: 3, nr 543.
När Säve säger, att hon dog som änka, ger han en uppgift som strider mot
anteckningarna i kyrkoboken. Som tidigare nämnts omkom mannen enligt dessa
uppgifter först i juli 1850.
° UUB R 623: 2, nr 252. — KGAA., Svenska visor 1, s. 306 f.
4

5
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Hopp, Kammerater ! nu är det jul
Så länge vi Konungen tjena
För det är en högtid som plägar ge en sup
Ja, en eller två eller fyra.
För hopp, Kammerater! var lustig och glad,
Spar' aldrig Edra pengar — litet till hvar dag.
Men alldrig vi sörja för framtiden änn'
Så länge vi Konungen tjena! —

KAPITEL V

Återblick och sammanfattning

Sedan en rad av P. A. Säves sagesmän i det närmast föregående
kapitlet behandlats individuellt, skola vi i detta kapitel slutligen dröja
något vid vad Säve-materialet i dess helhet har att säga om traditionsbäringen och traditionsförhållandena på Gotland vid förra seklets mitt.
Som meddelare åt Säve ha 579 män och 165 kvinnor blivit registrerade. Ett mindre antal av dessa ha därtill varit upptecknare åt Säve,
och eftersom de blott i undantagsfall namngivit sina sagesmän, döljer
sig bakom deras material en rad för oss okända traditionsbärare. Det
skall dessutom återigen påpekas, att åtskilliga personer, som Säve blott
erhållit språkliga meddelanden av, ej blivit registrerade i föreliggande
undersökning.'
Vad beträffar själva traditionsstoffet, ha ca 7 500 meddelanden registrerats, och som tidigare framhållits äro de ytterst varierande såväl
till ämnesart som till omfång och kvalitet. Har en mera ingående värdering av materialet fått anstå redan vid registreringen och vid behandlingen av de enskilda sagesmännens repertoar,2 är det än större
skäl att vid en sammanfattande summering av sagesmännens bidrag
avstå från gradering av de skilda meddelandena. Som ett meddelande kommer således i det följande varje enskild tradition oavsett omfång och utformning att räknas. En sådan grovsortering av stoffet är
fullt tillräcklig för att vi skola kunna studera traditionsbäringen i
dess huvuddrag.
1. Sagesmännens traditionsrepertoar
P. A. Säves stora sagesmannaskara krymper snabbt till en betydligt
mindre samling, om vi uppställa krav på att traditionsrepertoaren skall
ha ett visst omfång (se tabell 1).
1 När antalet sagesmän här fixerats till 744, har detta skett med all reservation,
eftersom det många gånger kan diskuteras, om ett meddelande är att räkna som en
traditionsuppgift eller blott och bart som en språklig notis. Samma problem har
varit för handen, då det gällt att fastställa sagesmännens traditionsrepertoar.
Principen har givetvis också här varit, att rent språkliga meddelanden ej noterats.
2 Jfr ovan s. 69 f.
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Tabell 1.
Sagesmännens fördelning efter antalet meddelanden
Antalet meddelanden
Antalet sagesmän

1-3
518

4-10
122

11-25
49

26-50
32

51-100
8

101-150
8

Över 150
7

Drygt två tredjedelar av sagesmännen ha som synes lämnat blott 1-3
meddelanden, och proportionellt sett falla de ganska jämnt inom samtliga traditionsarter. För att något exemplifiera detta kunna vi här visa
på husbonden Olof Pehrsson, Skogs i Vall, som lämnat tre sagor och
ingenting annat, båtsmansdottern Lisa Lärka i Vänge med sina tre
visor, styckjunkare Kärrström i Visby, vars bidrag till Säves samlingar
utgöres av två sägner, sjömannen Olof Klintström från Östergarn, som
endast lämnat ett par meddelanden från det materiella kulturområdet,
mjölnare Greberg vid Kålens kvarn, som givit en topografisk skildring,
osv. Många sagesmän inom denna grupp ha sina meddelanden spridda
över flera områden såsom Karl Mattsson Lyth i Boge, vilken lämnat ett ordstäv, ett meddelande om fisket samt ett om fågellivet i
hans hemsocken. Tabell 1 må i övrigt tala för sig själv, men det skall
upplysningsvis tillfogas, att de sju sagesmännen i den sista gruppen ha
följande siffror: 165 (Margareta Helena Laller), 173 (Jacob Wallin),
174 (J. P. Enderberg), 229 (P. Ronander), 247 (P. Stengård), 345
(Catharina Bodilla Östman) samt 705 (Lars Olsson Kalbjerga). Av
dessa äro som tidigare framgått J. P. Enderberg och P. Stengård att
mer eller mindre räkna som upptecknare. Det bör särskilt uppmärksammas, att två av de fem återstående i denna tätgrupp äro kvinnor.
Tabell 1, som alltså visar, att Säves ca 740 sagesmän reduceras till
mindre än en tredjedel redan vid mycket måttliga krav på traditionsstoffets omfattning, grundar sig på Säve-materialet i dess helhet. Att
reduceringen av traditionsbärarna blir ungefär den samma — i något
fall ännu kraftigare — om vi inskränka underlaget för undersökningen
till några av de mera krävande traditionsarterna, framgår av tabell 2.
Var för sig ges där en översikt över sagornas, sägnernas och visornas
sagesmän. Antalet kvinnliga meddelare har i varje särskilt fall angivits inom parentes.
Vad först sagorepertoaren angår, sträckte den sig för inemot två
tredjedelar av sagesmännen ej utöver tre meddelanden. Ett förråd av
4-15 sagor hade en dryg tredjedel av meddelarna, men endast två ägde
en verkligt omfångsrik sagorepertoar. Det skall i sammanhanget för
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Tabell 2.
Sagesmän Sagesmän
med
med
Sagesmän Sagesmän Sagesmän 11-15 16-25 Sagesmän
Totala
med 1-3 med 4-6 med 7-10 medmed- med över
antalet
meddelan- meddelan- meddelan- delan- delan- 25 meddesagesmän
den
den
den
den
den
landen.
Sagor
Sägner
Visor

55
(22)
244
(45)
136
(54)

33
(13)
182
(34)
96
(42)

10
(2)
29
(7)
20
(4)

5
(3)
14
(1)
14
(5)

5
(3)
7
(2)
3
(1)

3
2
(1)

2
(1)
9
(1)
1
(1)

övrigt erinras om att den ena av dessa, Elisabeth Bolin, var Säves förnämsta medhjälpare i insamlingsarbetet och att de 27 sagor, som rätt
och slätt bära hennes signatur, ej förbehållslöst kunna betraktas som
hennes personliga repertoar.3 Kvar står med någorlunda säkerhet således blott Jacob Wallin (30 sagor).
På sägenområdet är koncentrationen kring 1-3 meddelanden ännu
kraftigare. Att så många som tre fjärdedelar av totala antalet sagesmän stanna inom denna ram, får ses mot bakgrunden av att sägnen
som traditionsart var av enklare struktur och vida spridd i olika lokala
varianter. Goda förutsättningar funnos med andra ord för att även
icke särskilt kvalificerade berättare skulle fästa en eller annan sägentradition i sitt minne. För att knyta an till Leza Uff ers terminologi4
torde flertalet av Säves sagesmän inom denna grupp ha varit passiva
berättare, som blott under direkt påtryckning förmåtts framföra sina
traditioner. I många fall rör det sig för övrigt om mycket kortfattade
framställningar, exempelvis Laura öivides berättelse om kämpen, som
klöv en sten mitt itu,3 Gute-mors konstaterande att »de Sma undar
jårdi» bo i »Gute Haim-änge»,3 och Carl Norbys uppgift om att det
funnits ett munk-kloster »på skogen mellan Sudurböis i Hangvar och
Tängelgårda i Lärbro».7 Att man emellertid på denna punkt får ta sig
till vara för generaliseringar, kan exemplifieras med Zakris Suderqvie i
3 Sidhänvisningar för i detta kapitel nämnda sagesmän återfinnas i förekommande fall i personregistret.
Se ovan s. 25.
6 UUB R 623: 3, nr 620. — KGAA 12, s. 37.
UUB R 623: 3, nr 142. — KGAA 12, s. 69.
7 UUB R 623: 1, nr 953. — KGAA 12, s. 409.
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Grötlingbo, vars enda bidrag till Säves samlingar utgöres av en utförligt berättad sägen om ett fästefolk med något ovanliga kroppskrafter.8 — Även i övrigt visar sägensammanställningen i tabell 2 en
markant orientering nedåt. Praktiskt taget hälften av de återstående
sagesmännen ha lämnat blott 4-6 meddelanden, och det skall dessutom
tilläggas, att siffrorna särskilt i de båda sista kolumnerna (16 meddelanden och däröver) inkludera en rad meddelare, som i större eller
mindre utsträckning fungerat som upptecknare åt Säve.8 Huruvida
Edvard Olsson (18 sägner) varit upptecknare, är en fråga som vi
tidigare lämnat öppen, men inget tvivel kan råda om att följande personer bedrivit uppteckningsverksamhet för Säves räkning: J. P. Kellgren (16), A. Th. Snöbohm (20), J. P. Enderberg (31), Olof Fredrik
Hartman (40), J. Kalström (48) och Anders Söderdal (72). Som säkra
traditionsbärare med rik sägenrepertoar kvarstå då blott fem, nämligen
Jens Jacobsson Båta (30), Per Ronander (37), Catharina Bodilla Östman (47), Jacob Wallin (72) och Lars Olsson Kalbjerga (132).
Vad slutligen visorna och deras bärare beträffar, äro relationerna
ungefär de samma som på sagoområdet. Två tredjedelar (här drygt två
tredjedelar) av sagesmännen hade 1-3 meddelanden att komma med.
En verkligt rik visrepertoar hade blott tre meddelare: Ferdinand Lundgren (21), Anna Maria Holstein (25) och Margareta Helena Lallkr
(51).
Det är ett långt ifrån uppseendeväckande resultat, som här framkommit, men det kan otvivelaktigt ha sitt värde att få en många gånger
uttalad tes bestyrkt i ett material av den ålder och det omfång, som
Säves samlingar har. Den bild, som här framträder, är synnerligen
tydlig. De verkligt förnämliga traditionsbärarna äro få. Talrika äro
däremot de personer, som ha en eller annan muntlig folktradition att
framföra.
Tabellerna ovan uppvisa emellertid också ett mellanskikt, som inte
bör lämnas å sido. Det är dock en dryg tredjedel av de sagokunniga,
en dryg fjärdedel av de viskunniga och en dryg femtedel av de sägenkunniga, som ha en repertoar av 4-15 nummer.' Många forskare, som
ägnat uppmärksamhet åt traditionsbärarfrågorna, ha visat en tydlig
UUB R 623: 1, nr 607. — BGAA 12, s. 507.
Att också, mellangrupperna rymma ett antal eventuella upptecknare behöva vi
här ej närmare dröja vid. Det skall blott konstateras, att detta stärker tendensen
nedåt.
1 Till jämförelse kan påpekas, att inemot en fjärdedel av Säves samtliga sagesmän lämnat 4-25 meddelanden (se tabell 1).
8
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tendens att låta sitt intresse huvudsakligen kretsa kring de exceptionellt
framstående traditionsbärarna — Henssens Egbert Gerrits, Tillhagens
Taikon, Linda Deghs Frau Palk6 och Peter Pandur, osv.2 Möjligheterna
att komma folktraditionernas livsprocesser nära äro givetvis i sådana
fall särskilt rika, och framför allt får det folkliga konstnärskapets stora
betydelse för traditionsutvecklingen här sin belysning. Ett ensidigt
aktgivande på de främsta och mest konstnärliga företrädarna för folkkulturen lär emellertid knappast ge hela sanningen. Också det mer eller
mindre konstlösa relaterandet av ärvda traditioner har förvisso fyllt
sin funktion i berättarnuet och även bidragit till traditionernas fortbestånd. Med Sävematerialet för ögonen kan man ej annat än instämma
med Kurt Ranke, när han hävdar, att också »die fliichtig Gestreiften»
haft en utomordentlig betydelse för traditionsbäringen.3
Från bl. a. Irland och Ungern ha vittnesbörd tidigare anförts, att
kvinnornas delaktighet i traditionsbäringen — och då särskilt på sagoområdet — varit av blygsam omfattning. Också i den redovisning, som
här givits rörande gotländska förhållanden, har det vid ett tillfälle —
det gällde Fårö4 — varit anledning att framhålla en påfallande passivitet från kvinnornas sida. Att detta dock inte är något genomgående
drag i Sävematerialet, framhölls redan i det sammanhanget, och med
all tydlighet demonstreras det också i tabell 2.
Inemot hälften av de sagokunniga utgöres sålunda av kvinnor, och
det är egentligen endast i gruppen »Sagesmän med 4-6 meddelanden»
som männen kraftigt dominera. En viss justering av de angivna talen
— med en förskjutning till kvinnornas förmån som följd — blir det
för övrigt, om vi ta hänsyn till att en rad av de manliga sagomeddelama förmodligen varit upptecknare.5 För 1-3 sagomeddelanden stå sålunda seminaristerna J. P. Enderberg, Lars Niclasson och Lars Pettersson samt gymnasisterna Johan Kahl, Jacob Lundgren och Hjalmar
Åkerhjelm — alltså en trolig reducering med 6 av de egentliga sagoberättarna inom denna grupp. Bland dem som lämnat 4-6 sagor finna
vi de båda samlarna Nils Reinicke och Petrus Stengård samt gymna2 Jfr Linda D4h: »Der wirkliche Erzähler kennt kaum weniger als vierzig, die
meisten kennen vig mehr Märchen» (Märchen, Erzähler und Erzählgemeinschaft,
s. 167).
3 Se ovan s. 27.
4 Se ovan s. 160 f.
5 Till de ursprungliga sagesmännens kön ha vi inga möjligheter att ta ställning,
eftersom uppgifter om dem merendels saknas. I de få fall de äro namngivna, äro de
inräknade i tabellerna.
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sisterna Axel Romdahl, Carl Sik och Jacob Niclas Kalström,6 och helt
uteslutet är det inte att också seminaristen Carl Lindegren med sina
fem sagor bör nämnas i detta sammanhang — alltså här en eventuell
reducering med 5 eller 6. Huruvida Carl Odin med sina sex sagor skall
betraktas som upptecknare måste tyvärr lämnas osagt, men avgjort
måste Anders Söderdal (15 sagor) räknas till upptecknargruppen. Den
enda kvinnan, om vilken vi med säkerhet vet, att hon bedrivit uppteckningsverksamhet, är Elisabeth Bolin. I tabell 2 är hon, såsom tidigare framhållits inplacerad i gruppen »över 25 sagor».
Också på visans område äro kvinnorna väl representerade, även om
siffrorna i tabellen här visa en viss reducering i jämförelse med talen
för de sagokunniga. Påfallande är däremot männens dominans på sägenområdet. Knappt en femtedel av totala meddelarantalet utgöres här
av kvinnor, och det skall tilläggas, att den minskning av det manliga
meddelarantalet som förekomsten av eventuella upptecknare medför,7 ej
nämnvärt ändrar denna fördelning.
Är det från flera andra håll omvittnat, att kvinnorna i viss utsträckning berättade sägner men inte gärna sagor, finna vi alltså i Sävematerialet en mycket tydlig tendens i motsatt riktning. Också här
måste vi emellertid ta oss till vara för generaliseringar. Som vi senare
skola se, hade sagotraditionerna ingen stark ställning på den gotländska
landsbygden, och slutsumman för landsbygdskvinnornas del blir, att de
hävda sig väl på visans område men spela en mera blygsam roll ifråga
om de berättande traditionerna. Förnämliga undantag givas dock, och
stor försiktighet i alla riktningar kräves vid försök till slutsatser på
detta område. Man kan bl. a. inte bortse ifrån att Säve och hans manliga medhjälpare kunna ha haft större svårigheter att komma till tals
med kvinnorna än med männen ute på landsbygden.
Att traditionsbärare gärna specialisera sig på särskilda traditionsarter, är omvittnat från många håll. Henssens Gerrits hade ett stort
antal sagor och visor på sin repertoar men blott ett fåtal sägner, Leza
Uffers Barba Plasch var sagoberättare, Evald Tang Kristensens (och
° Johan Kahl, Jacob Niclas Kalström, Jacob Lundgren, Axel Romdahl, Carl Sik
och Hjalmar Akerhjelm synas alla ha lämnat meddelanden till Säve huvudsakligen
under sina skolä,r i Visby.
7 Här skall särskilt nämnas L. N. Enderberg, A. Romdahl, P. Stengärd och
A. östman (1-3 meddelanden), N. Dalström, C. Lindegren, L. Niclasson, L. Pettersson och C. Sik (4-6), J. Kaki och J. Lundgren (7-10), L. Lindahl (13), J. P.
Kellgren, Edv. Olsson och A. Th. Snöbohm (16-25) samt J. P. Enderberg, 0. Fr.
Hartman, J. N. Kalström och A. Söderdal (över 25).
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Hans Ellekildes) Sidsel Jensdatter var vissångerska osv. Några generella slutsatser tillåter inte Sävematerialet i denna sak. Med all rätt kan
man visserligen karakterisera Lars Olsson Kalbjerga, Catharina Bodilla
Östman, Per Ronander och Jens Jacobsson Båta som sägenberättare,
Jacob Wallin som sago- och sägenberättare och Margareta Helena
Laller som vissångerska, men samtidigt uppvisa alla dessa Säves främsta
sagesmän en påfallande bredd på sitt traditionsstoff. Ett brett register
är i själva verket utmärkande för flertalet av Säves mera framstående
meddelare — Olof Larsson Lansa, Lars Nordin, Jacob Larsson Tjengvide, Brita Timgren, för att blott nämna några. Ett visst antal av de
mera betydande sagesmännen ha emellertid sitt stoff koncentrerat till
en eller ett par traditionsarter, och särskilt vill man här nämna Anna
Maria Holstein (sagor och visor), Ferdinand Lundgren (visor), Brita
Stina Löfstadius (sägner och tro), Engel Lisa Kahl och Charlotta
Börjesson (huvudsakligen sagor). Stora samlingar av ordstäv, gåtor
o. dyl. finner man hos ett flertal av de redan nämnda sagesmännen,
men som ett direkt huvudintresse framstå dessa traditionsarter hos
samlaren Petrus Stengård, fabrikören J. D. Lang vid Kopparsvik
(Visby) samt de båda Visbyköpmännen Nils Klingwall och Johan
Ehinger. Det skall slutligen blott tillfogas, att en koncentration av
stoffet till ett enda traditionsområde är ganska vanlig hos sagesmän
med liten traditionsrepertoar.

2. Sagesmännens och traditionsstoffets geografiska fördelning.
P. A. Säves sagesmän fördela sig ganska jämnt över hela Gotland (se
kartbild 1),8 men vissa koncentrationer äro märkbara. Påtaglig är anhopningen av sagesmän i Roma-trakten och i Eksta på sydvästra kusten,
och väl representerade äro också en rad socknar i de sydöstra och sydligaste delarna av ön. Även i en rad socknar på norra Gotland har Säve
funnit många sagesmän, och som tidigare framhållits hör Fårö till
8 Vid markeringen på kartan ha sagesmännen i regel blivit räknade till den ort,
där de voro bosatta vid uppteckningstillfället. I ett mindre antal fall har denna
princip emellertid frångåtts. När det klart framgår, att huvudparten av de lämnade
traditionerna ha hemortsrätt på en annan plats och att sagesmannen tidigare haft
anknytning till denna, har markering skett på denna ort. I huvudsak gäller det
personer, som för Säve berättat om och frän sin barndomsbygd. Sålunda har
exempelvis sjökaptenen G. N. .Ackander, som under sina senare år var bosatt i
Visby, räknats till öja. Såvida materialet ej givit annat vid handen, ha seminaristema inlagts på sin hemort under seminarieåren.

Karta 1. Säves samtliga sagesmän. (Sandön 5. Till hemort
obestämbara: 28 pers.)
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Säves allra främsta uppteckningsorter. Vad slutligen Visby angår, har
Säve där som synes funnit drygt 180 meddelare.°
Det bör uttryckligen framhållas, att kartbild 1 blott vill förmedla
ett allmänt intryck av Säves uppteckningsverksamhet på Gotland. Om
traditionsstoffets fördelning på ön säger den gjorda sammanställningen
sålunda ingenting, eftersom blott sagesmännen men inte deras repertoar
är redovisad. Givetvis gör kartbild 1 ej heller anspråk på att uppvisa
det faktiska beståndet av traditionskunniga personer på Gotland eller
den absoluta fördelningen av dessa. I Visby var P. A. Säve bosatt under större delen av sitt liv, och med Roma-trakten var han väl förtrogen sedan barndoms- och ungdomsåren. Det bör följaktligen ha varit
särskilt lätt för honom att på dessa platser finna de rätta sagesmannakontakterna.1 För Fårökulturen hyste Säve en romantisk vördnad, och
likaså torde han ha sett de relativt avgränsade bygderna på sydöstra
och sydligaste Gotland i ett något exotiskt skimmer. Man kan räkna
med att han här var än mer ivrig att spåra upp traditionskunniga personer än i mera centralt belägna Gotlandssocknar och att dessa senare
därför ej alltid kommit till sin fulla rätt. Det säger sig för övrigt självt,
att Säve all sin goda vilja till trots inte mäktat hämta upp allt som
fanns av folkliga traditioner. Ett exempel ligger nära till hands: flera
av de personer, efter vilka August Fredin mot slutet av förra århundradet upptecknade visor, voro framstående traditionsbärare, men de
återfinnas inte bland Säves meddelare. Den främsta bland dem var
Fredins mor, Elisabeth Olofsdotter, som var född i Ardre 1821 och gift
till Flors i Burs 1852. Efter henne upptecknade August Fredin inemot
Det må nämnas, att Gotlands folkmängd är 1805 uppgick till 32 988 (landsbygden: 29 269 och staden: 3 819) och är 1865 till 53 165 (landsbygden: 46 857
och staden: 6 308). Ett försök att spåra något samband mellan folkmängdens fördelning på ön och sagesmännens har som väntat ej givit något som helst positivt
utslag. Det är följaktligen andra faktorer än de befolkningsmässiga, som ligga
bakom det förhållandet att Fårö, som 1865 var Gotlands till befolkningstalet näst
största socken (1 198), har det största meddelarantalet på landsbygden liksom att
några av Gotlands minsta socknar (Träkumla: 190, Gerum: 213, Viklau: 236,
Balla: 251) inte äro representerade med någon sagesman i Säves samlingar. —
Befolkningstabeller för Gotland finnas exempelvis i A. G. Olofsson (utg.), Gotlands
Läns Hushållningssällskap 1791-1941, s. 459 ff.
Vad gäller Roma-bilden må här anmärkas, att sagesmännen ur P. A. Säves
egen familj (fadern, modern samt syskonen Johan Adolf, Lovisa och Fredrika)
ingå i meddelarantalet för denna socken. Det gäller också Brita Timgren, som
lämnade Roma redan 1818. De ha samtliga av P. A. Säve själv så intimt förknippats med Roma, att det tett sig naturligt att placera dem där på en översiktsbild.
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hundratalet visor och sånglekar: »Hon har aldrig haft någon visa uppskriven eller avskriven — alla ha lärts efter andras föresjungning utantill, ock de sutto kvar i hännes minne. I ungdomen tjänade hon som
piga på flera orter, såsom i Östergarn, Ala, Kräklingbo, Sjonhem,
Viklau och Vänge, varigenom hon kom i livlig beröring med en myckenhet av folk. Repertoaren blev därigenom mera rikhaltig.»2 Ett par av
de nämnda socknarna sammanfalla med Säves fyndplatser vad gäller
visor, från de andra har han föga eller ingenting i den vägen att
meddela.
Ett annat belägg för att Säve gått goda traditionsbärare förbi just
på visans område ge oss en rad uppteckningar från 1950-talets början.
Det gäller för övrigt Ardre, där den nyssnämnda Elisabeth Olofsdotter
bodde under sina tidigaste barnaår. I Säves samlingar är denna socken
överhuvudtaget mycket blygsamt representerad, och vad visor beträffar
så äro blott två nummer redovisade. Ifrån Ardre härstammade emellertid en synnerligen förnämlig vissångare, som ännu för ett tiotal år
sedan visade sig ha en utomordentligt rik repertoar i minnet, nämligen
f. lantbrukaren Patrik Lindby i Gammelgarn. Han var född vid Kaupungs i Ardre 1871 och vistades där tills han 1893 gifte sig till Engmans i Gammelgarn. Sjungit hade han gjort i all sin tid: »Har aldri
gärt någ' annä ! Di kalld' mi för näktargalen, för dä ja sjöng u drillde
för jämnan.»3 Helt visst var han den förnämste sångaren i bygden,
men att han inte var ensam om sin konst, har han själv låtit förstå:
»U va vi sjöng förr, när vi var äute u akte lövhäck da. Ja minns, när
vi vart i stan på bollspel, da akte vi lövhäck u sjöng fran Austarport
ti Västarböi i Ardre. Men ti släut had' vi int' annä än psalmar ti
sjunge.»4 Den tid Lindby här talar om, ligger visserligen femton,
tjugo år efter Säves aktiva insamlingsverksamhet, men man torde
kunna utgå ifrån att det funnits en rik vistradition i Ardre även under de närmast föregående decennierna.
Vi måste således räkna med att det funnits goda traditionsbärare i
många av de socknar, som ha en liten eller ingen representation bland
Säves sagesmän,3 och en jämförelse mellan de olika bygdernas tradiA. Fredin, Gotlandstoner, s. xuv f.
ULMA 21379, R. Bjersby 1951, Gammelgarn.
' Ibid. — Patrik Lindbys visor föreligga i uppteckningar i ULMA samt till en
del också i bandinspelningar i Radiotjänsts visarkiv. Patrik Lindby avled den
23.8.1960.
5 Följande nio socknar stå utan sagesmän i Säves samlingar: Alva, Atlingbo,
Gerum, Halla, Hej deby, Hogrän, Lokrumme, Träkumla och Viklau. Indirekt äro
emellertid också dessa socknar representerade, i och med att Säves medhjälpare och
sagesmän förmedlat traditioner frän dem.
2

8
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tionsbäring får ske med all reservation. På någorlunda säker mark
kunna vi emellertid känna oss beträffande de socknar, där Säve funnit
många sagesmän. De enskilda bidragen må vara rika eller knapphändiga — bara det faktum, att Säve varit i direkt eller indirekt kontakt
med ett flertal personer i en trakt, ger en relativt god garanti för att
den ortens traditionsliv blivit någorlunda avspeglat. En bygds traditionsstock får anses väl dokumenterad också i de fall, då Säve visserligen inte funnit många men i stället exceptionellt goda sagesmän
— detta givetvis under förutsättning att de äro rotfasta i bygden. När
sagesmännen fört ett rörligt liv, är det givetvis blott det till trakten
lokalt bundna stoffet som med säkerhet kan hänföras till bygderepertoaren.
Det har redan framhållits, att Säves Gotländska samlingar rymma
material av vitt skilda arter och att meddelandena äro mycket växlande till såväl omfång som kvalitet. Att under sådana förhållanden
söka presentera en jämförande sammanställning av de olika bygdernas
totala traditionsstock, ter sig i det närmaste ogörligt, och i det följande
komma därför blott tre traditionsarter att behandlas, nämligen visorna,
sagorna och sägnerna.° Till visorna ha emellertid sånglekarna blivit
fogade, eftersom gränsen mellan dessa traditionsformer funktionsmässigt sett många gånger varit tämligen flytande.7
På kartbild 2 äro Säves samtliga visor och sånglekar inlagda med
siffror efter respektive sagesmän och deras orter.° Sånglekarna ha utmärkts med plus-tecken (5+2 fem visor och två sånglekar).
8 Man kan utgå ifrån att folktron och folkseden i likhet med de materiella
kulturformerna i stor utsträckning ingingo i det allmänna medvetandet. Vad man
skulle iaktta vid födelse och dödsfall, vika försiktighetsåtgärder man skulle vidta
vid utförandet av vissa arbeten osv., voro de flesta vuxna mer eller mindre väl insatta i. Det är bara att konstatera, att detta breda underlag för traditionsbäringen
inte avspeglas i Sävematerialet. Säve har hopbragt rika förråd också inom dessa
områden, men tydligt är, att han ej konsekvent utnyttjat sina sagesmäns kunnande
i dessa frågor.
7 Det torde inte ha varit ovanligt, att sånglekar använts i rent sångliga sammanhang.
8 I Sävematerialet ingående tillfällighetsdikter äro ej medtagna. — I de fall
upptecknarna namngivit sina sagesmän, äro meddelandena inlagda på dessa senare
men inte på upptecknarna. Av Carl Fole Herlitz' fem visor är således endast en inlagd på honom (Fole), av A. Th. Snöbohms fyra visor äro blott två inlagda på
honom (Slite), av Gabriel Herlitz' tretton visor äro tolv markerade för honom
(Visby) och för C. J. 0. Laurin och Lennart Ilderim Bolin har ingen markering
skett. För Anders Söderdal äro två visor lagda på Rute och två på Alskog, och för
Lars Lindal äro visorna inlagda på Lärbro men, sångleken på Fleringe. — Det bör
också påpekas, att Brita Elisabeth Romdahl (9 visor), som var prästfru 1 öja, från,

Karta 2. Visor och sånglekar.
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Iögonfallande är i första hand den starka dominansen för Visby:
av de 503 inlagda meddelandena falla inte mindre än 208 (ungefär
två femtedelar) på stadsbor. Det skulle vid första påseendet innebära,
att sångtraditionerna voro i särskilt hög grad omhuldade i staden, men
det är uppenbart, att det material vi ha att röra oss med tvingar oss
till stor försiktighet vad gäller generella konstateranden. I de fall en
eller ett fåtal traditionsbärare inom en bestämd grupp hade en stor
repertoar, förrycker det givetvis den allmänna bilden, och i all synnerhet gäller det, om de bevisligen hämtat en avsevärd del av sitt traditionsstoff från annat håll. I det aktuella fallet måste följaktligen särskilt redovisas, att några få sagesmän stå för en väsentlig del av de
lämnade meddelandena. Sålunda har Margareta Helena Laller lämnat
51 visor och åtta sånglekar, Anna Maria Holstein 25 visor och en sånglek, Ferdinand Lundgren 21 visor och Gabriel Herlitz tolv. Vad angår
Margareta Helena Laller och Gabriel Herlitz är det fullt klarlagt, att
en del av deras repertoar härrör från deras vistelse på landsbygden,
och på samma sätt torde det vara med Anna Maria Holsteins visor.
Under alla förhållanden blir Visbybilden mera upplysande, om den
kompletterande uppgiften ges, att återstående trettiotre viskunniga
meddelare tillsammans lämnat ett nittiotal traditioner.
Vad beträffar landsbygden kan man ej undgå att lägga märke till
den rika förekomsten av sångtraditioner på södra Gotland, härmare
bestämt i den övre delen av södra Gotland. Vissa luckor förekomma
(Lye, Stånga, Gerum), men eljest ligga kvalificerade vismarkeringar
här som ett band från östra kusten bort mot socknarna i väster. Koncentrationen av visor är här så påtaglig, att man är beredd att ge
detta område en särställning och se dessa socknar som den gotländska
landsbygdens förnämsta sångarbygd under 1800-talet. Det tidigare
nämnda Ardre, gränssocken till Alskog i norr, ansluter väl till detta
område, och särskilt må det också erinras om att det är i Fardhemsbygden som Margareta Helena Laller har hämtat en rad av sina visor.
Det är inte heller uteslutet, att Anna Maria Holstein till någon del kan
ses som en representant för sin födelsesocken Rone. Belysande är för
övrigt August Fredins uppteckningar av visor och sånglekar (se tabell 3). Tyvärr inskränkte Fredin på det hela taget sin uppteckningsverksamhet till södra Gotland, och några slutsatser för ön i dess helhet
1819, fått sin repertoar inlagd på hemsocknen Fardhem, att Catharina Bodilla
östmans traditionsrepertoar markerats i Burs och att prosten Carl Enequist (präst i
Källunge sedan 1831) räknats till Visbyborna.
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Tabell 3.
Burs
129

Rone Alva Hemse Linde
6

2

1

31

Lye Stånga Lojsta ,Fröjel Klinte
1

5

1

1

48

går det således inte att dra av hans material. Vidare skall det uppmärksammas, att det för Burs angivna talet i vårt speciella sammanhang bör väsentligt reduceras. Huvudparten av dessa traditioner härrör nämligen från Fredins mor, Elisabeth Olofsdotter, och såsom redan
framhållits hade hon lärt sig en stor del av sina visor i socknar upp
över mellersta Gotland. Som en isolerad företeelse torde det också vara
nödvändigt att se den stora anhopningen av vistraditioner i Klintehamn, eftersom flertalet av meddelandena därifrån faller på sjökaptenen N. P. Åhlström. Man kan förmoda, att denne som traditionsbärare representerar ett vida större område än sin hemort. Kvar står
emellertid, att August Fredin något decennium efter Säves aktiva insamlingsperiod funnit ett stort sångintresse just i den trakt av Gotland, som vi ovan diskuterat. Se vi till de enskilda socknarna, framträda markanta skillnader mellan Säves och Fredins material. Fredin
har exempelvis funnit en rad viskunniga personer i Linde men ingen
enda i Fardhem — alltså direkt omkastade förhållanden i jämförelse
med Säve-materialet. Flertalet av socknarna i detta område äro emellertid små, och ur traditionssynpunkt kunna vi därför ej fästa alltför
stor vikt vid sockengränserna. 1 .stort får den bild, som framträder i
Säve-materialet, allt stöd av Fredins uppteckningar.
Gå vi härefter norr över, så visar det sig att Vänge på ett markant
sätt skiljer sig från de kringliggande socknarna. Att Säve just i den
socknen kom i kontakt med en handfull viskunniga traditionsbärare°
kan givetvis ha varit en tillfällighet, men att så knappast var fallet har
August Fredin givit ett indirekt belägg för. Några visor har han visserligen inte, meddelat från Vänge, men talande nog är det vittnesbörd
han givit om fiolspelet i socknen:
Huru kär fiolen ännu på 1850-talet var för de unga på vissa trakter, kan
man göra sig en föreställning om, då i en enda liten socken som Vänge med en
befolkning av mellan 300 ock 400 personer icke mindre än 18 ynglingar samtidigt kunde spela fiol förutom en del medelålders män ock gubbar. Vid gil9 Skolmästarhustrun Mor Bandelin,, bondhustrun Maria Hansdotter, båtsmanshustrun Gertrud Jacobsdotter Hök, båtsmansdöttrarna Lisa och Stina Greta Lärka,
pigan Brita Caj sa Norbäck och bondhustrun Maria Olof sdotter.
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lena behövde man en tid icke anlita någon särskild spelman: man blott turade
om med att spela. Ibland kunde det hända, att alla eller åtminstone största
delen medtogo sina fioler och spelade samtidigt. Ock då stod glädjen högt
i tak.1
Det synes mer än sannolikt, att den allmänna entusiasm för folkmusiken, som här är omvittnad, gick hand i hand med ett utbrett intresse för de sångliga traditionerna och att Vänge också vad gäller
dessa senare klart skiljde sig från de angränsande socknarna.
Den framträdande ställning, som också Roma har i Säves vismaterial,
låter sig av allt att döma ytterligare förstärkas. Sannolikt kan Roma
räkna sig till godo en del av de vistraditioner, som blivit inlagda för
Fole. Drygt hälften av dessa senare äro meddelade av Cajsa Lisa
Ausarfve, som var född och uppvuxen i Rorna och som flyttade till
Fole först vid 26 års ålder. — Beträffande Fårö längst i norr må
slutligen den anmärkningen göras, att sångtraditionerna där ej hade
den relativt starka ställning, som kartbilden ger sken av. På ett undantag när utgöras de tretton visorna av korta enstrofingar, och samma
karaktär ha också de båda sånglekarna. I förening med att dessa traditioner fördela sig på blott fyra meddelare är det nämnda förhållandet
direkt uppseendeväckande, eftersom Säve just på Fårö fann ett stort
antal sagesmän och där mottog ett synnerligen rikt material på de
flesta folkminnesområden i övrigt. Man torde få godta Säve-materialets vittnesbörd på denna punkt och konstatera, att de traditionsälskande fåröborna på det hela taget saknade intresse för den speciella
folkminnesart, som visorna utgöra. Det kan tilläggas, att detta rätt väl
stämmer överens med det intryck man får av de uppteckningar, som i
senare tid gjorts på Fårö.2 Det är egentligen endast en visgenre, som
där synes ha vunnit en viss uppskattning, nämligen skämt- och nidvisan. Traditionen förmäler, att denna visart fick sitt uppsving genom
»Lustes-Osken» under senare delen av 1800-talet3
På kartbild 3 äro samtliga sagomeddelanden inlagda med siffror,
och med plus-tecken ha här ett antal utpräglat korta djur- och legendsagor utmärkts. En summering av sagomeddelandena kan lämpligen
ske i tabellens form, samtidigt som stoffet ytterligare uppdelas (se
A. Fredin, a. a., s. xxxin.
2

Se bl. a. ULMA 6272, J. A. Enderberg, Gotl., Fårö.

3 Hans egentliga namn var Oskar Olsson, och till yrket var han fiskare. »LustesOsken» var inte bara visdiktare och sångare utan också en god berättare. Om honom och hans traditioner har P. J. Enström skrivit i »Bland ödekyrkor och gamla
gårdar» (1921), s. 26 ff. Där återfinnes också ett porträtt av »Lustigs-Oskar».
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Tabell 4.

Landsbygden
Visby

Korta
sagor

Undersagor

Övriga

33
4

53
74

65
49

Totala
Summan av
summan unders. o. övriga
151
127

118
123

tabell 4).4 Ur det samlade materialets synpunkt (totala summan) visar
tabellen en viss dominans för landsbygden, men det är uppenbart, att
en jämförelse mellan land och stad blir meningsfull först om vi se bort
ifrån de utpräglat korta sagorna. Vi kunna alltså konstatera, att staden
har en viss övervikt vad beträffar undersagor, och att stadens dominans ej helt försvunnit ur bilden vid en summering av grupperna
»undersagor» och »övriga». Att stadens ledning i själva verket var starkare än så, blir emellertid tydligt, om vi ta hänsyn till vissa enskilda
sagesmän. Det har sålunda tidigare framhållits, att Jacob Wallin vid
Snaldarve i Martebo vad sagotraditionerna beträffar (30 sagor) med
all sannolikhet bör ses som en representant för staden, och vi ha likaledes ifrågasatt, om inte de fyra undersagor, som Jacob Nielas Kalström från Fårö lämnat (de enda från Fårö av denna art), äro upptecknade av honom under hans inackorderingstid i Visby. Vidare kan
man peka på det samband, som föreligger mellan de på Roma inlagda
sagomeddelandena (21) och traditionsbäringen i Visby. P. A. Säves
båda systrar, Lovisa Säve och Fredrika Sjöberg (fyra sagor vardera),
kunna som traditionsbärare knappast isoleras från den Visbymiljö,
vilken vi tidigare behandlat i samband med Margareta Helena Lank.
och Engel Lisa Kahl, och vad beträffar den tredje sagomeddelaren
från Roma, Brita Timgren (tretton sagor), så är det ej uteslutet att
också hon tillägnat sig sagor i Visbymiljö.
Resultatet av denna överflyttning blir en kraftig förstärkning av den
på karta 3 och i tabell 4 på Visby inlagda sagotraderingen.5 Det skall
också särskilt observeras, var de motsvarande försvagningarna av landsbygdens sagotradition sätter in. Det är de stora sagoanhopningarna,
En strikt uppdelning av sagomaterialet i Aa-nummer etc. skulle i denna översikt närmast verka förvirrande, men det synes lämpligt att förutom de korta djuroch legendsagorna särskilt redovisa också undersagorna. — Bestämningen har skett
efter Asa Nymans »Typ- och motiv-register» i KGAA 10, II, s. 184 ff.
5 Det kan sammanlagt röra sig om ett sextiotal traditioner, och väl att märka
utgöras hälften av dessa av undersagor.

Karta 4. Sägner.
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som försvinna eller decimeras, och då särskilt i Martebo och Roma.
Kvar står förutom ett eller annat sagomeddelande från en rad spridda
socknar med säkerhet endast Burs med Catharina Bodilla Östmans tio
sagor, Alskog med bl. a. Anders Söderdals fjorton sagouppteckningar
och Fårö med en traditionsbild, som får sina karakteristiska drag av
de många korta djur- och legendsagorna. Man kan följaktligen konstatera, att sagorna ej hade någon framskjuten plats i den gotländska
landsbygdens traditionsliv vid förra århundradets mitt. Med tanke på
den ringa förekomsten av längre sagor — och särskilt då undersagor —
i en så traditionsbevarande berättarbygd som det isolerade Fårö, verkar det för övrigt osannolikt, att det på den gotländska landsbygden i
äldre tid skulle ha funnits en särskilt rik undersagotradition, som senare tunnats ut.
Karta 4 :visar den geografiska fördelningen av Säves sägenmateria1.6
I all synnerhet på detta folkminnesområde ha några av hans medhjälpare hämtat rika skördar, och deras verksamhet döljer sig bakom
flera av de sägenanhopningar, som kartan utvisar. I ett stort antal fall
ha dessa upptecknare, så vitt man kan se, hämtat traditionsstoff utanför
sockengränserna, och de siffror som påförts respektive socknar — de
ifrågavarande talen äro omslutna av en kvadrat — måste mer eller
mindre tunnas ut till förmån särskilt för de kringliggande socknarna.
För att börja söder ifrån, rymmer det för Vamlingbo angivna talet
såväl Jacob Lundgrens som J. P. Kellgrens sägenmeddelanden, och
särskilt den senare kan blott i begränsad omfattning ses som en representant för Vamlingbobygden. För Levides del (22 sägner) är det
A. Th. Snöbohms uppteckningsverksamhet som ligger bakom flertalet
av de markerade sägnerna, och på Alskog (60 sägner) har hälften av
Anders Söderdals sägenmeddelanden (dvs. 36) lagts efter en approximativ uppskattning. Olof Fredrik Hartmans fyrtio sägner äro inlagda
på Kräklingbo, men med sitt material representerar han också flera
av de kringliggande socknarna. J. P. Enderberg står för drygt trettio
av de för Tofta markerade sägenmeddelandena, men också han synes
ha hämtat en stor del av sitt material i närliggande socknar och i något
6 Det bör påpekas, att siffrorna för antalet sägenmeddelanden ges med en viss
reservation, eftersom det många gånger är tveksamt, om ett meddelande bör karakteriseras som sägen eller som folktrotradition. Likaså skall det framhållas, att alla
sägenarter — folktrosägner, historiska och personhistoriska sägner osv. — här behandlas som en enhet. Ett överslag har givit vid handen, att den geografiska fördelningen ej nämnvärt skulle ändras, om en uppdelning i folktrosägner och övriga
sägner företogs.
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fall också i Visby. Vad slutligen beträffar det för Rute angivna talet
(40 sägner), vilar det huvudsakligen på den andra hälften av Anders
Söderdals material, och som tidigare framhållits måste vi för hans del
räkna med en viss uppteckningsverksamhet även under hans Rutetid.
Det skall för övrigt tilläggas, att också flera av de övriga koncentrationerna — talen inneslutna i cirkel — ej få bindas hårt till sockengränserna. I första hand gäller det Jacob Wallins sägenrepertoar (på
ett när alla de på Martebo inlagda sägnerna), men i viss utsträckning
få vi räkna med samma förhållande beträffande Catharina Bodilla
Östmans (alla på Burs inlagda sägner) och Per Ronanders (37 av de
42 sägner, som äro inlagda på Rone).
Det resultat som framträder efter här gjorda kommentarer till kartbild 4 är, att sägentraditionerna äro tämligen jämnt fördelade över
hela den gotländska landsbygden. Några undantag givas emellertid.
Också på sägenområdet inta flera bygder på sydöstra Gotland en framträdande plats, och framför allt har Fårö längst i norr en för vårt
undersökningsområde enastående sägentradition att uppvisa. Vad stadsborna beträffar är deras andel i det totala sägenbeståndet inskränkt
till ungefär en tiondel. Blott en mindre del av dessa sägner — huvudsakligen ett antal skattsägner — äro lokaliserade till Visby, medan
relativt många äro bundna till socknar ute på landsbygden och andra
knutna till sjölivet.
3. Sagesmännens sociala miljö.
På den gotländska landsbygden ha såsom tidigare framhållits motsättningarna mellan de olika samhällsskikten varit anmärkningsvärt
ringa.7 Någon aristokrati har praktiskt taget ej funnits, och mellan de
förekommande herrskapen — främst präster, kalkbruksägare, köpmän
och sjökaptener — och allmogen ha kontakterna merendels varit livliga
och gemenskapsbefrämjande.8 Framför allt har emellertid homogeniteten varit påfallande inom allmogeleden. Mellan den egentliga bondebefolkningen å den ena sidan och hantverkarna, båtsmännen, arbetarna
osv. å den andra uppstodo ofta släktförbindelser i och med att många
Se ovan s. 74.
Jfr H. Rosman, som framhåller, att de gotländska bönderna haft en påtagligt
borgerlig inriktning ifråga om sin livsföring. Rosman ser detta som en direkt följd
av de gotländska böndernas merkantila förbindelser särskilt under 1600-talet. —
H. Rosman, Gotlands handelsförbindelser på 1600-talet (Rig 1930), s. 136 och 146 f.
— Jfr G. Kellgren, Gotland 1690-1720, s. 84 ff.
7
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bondsöner under det ekonomiska trycket måste söka sig annan utkomst
än eget jordbruk.9 I det dagliga arbetet på gårdarna gick husets egna
sida vid sida med tjänstefolk och daglönare, vid strandbruket möttes
yrkesfiskare, bönder, arbetskarlar osv. Naturligtvis återverkade detta
också på samvaron utanför arbetslivet, och som David Gadd framhållit
upptogos till och med de fattigaste i denna gemenskap: »Att ihågkomma är också den gotländska demokratiska anda, som vid de stora
högtiderna i livet, t. ex. vid bröllop och begravning, så klart demonstrerades. Då behövde ingen vara objuden, ingen om än den mest
fattige och vanlottade i bidlaget var utestängd från de hedrade gästernas krets.»i
Ur traditionssynpunkt är det under sådana förhållanden lämpligt att
med undantag för herrskapen behandla landsbygdsbefolkningen som en
enhet och blott hålla i minnet, att vissa enskilda traditionsbärare avvika från gruppen i sin helhet genom miljöbyten eller andra förhållanden, som kunna ha påverkat deras traditionsrepertoar.
Av P. A. Säves samtliga sagesmän tillhör hälften den nämnda delen
av landsbygdsbefolkningen.2 Se vi till antalet meddelanden äro dessa
traditionsbärare emellertid av än större betydelse. Ca 70% av samtliga
meddelanden och 75-85 % av sägnerna och meddelandena om tro och
sed, lekar och materiell kultur falla sålunda på denna sagesmannagrupp. Det är med andra ord motiverat, att visa på några förhållanden, som i växlande omfattning varit av betydelse för traditionsbäringen
inom de breda lagren av landsbygdsbefolkningen.
Det skall allra först betonas, att de muntliga traditionernas livsbetingelser voro goda redan i det ordinära arbetslivet på gårdarna i
en tid, då man sällan gick ensam i arbetet. Tillfällen till utbyte av
skämt och historier, till kommentarer och yttranden av troskaraktär
osv. gåvos snart sagt stundligen, och utrymme fanns för den enskilde
traditionsbärarens särart.3 Vissa tider var situationen emellertid särskilt
Denna process är demonstrerad i många av de företagna släktutredningarna
rörande P. A. Säves sagesmän.
1 D. Gadd, Boken om Garde, s. 122.
2 Bortsett frän det trettiotal sagesmän, som ej kunnat placeras, utgöres den
andra hälften av herrskap på landsbygden (ca 20%) och i staden (ca 20%) samt
arbetarbefolkningen i staden (ca 5%). Det skall tilläggas, att en förenklad uppdelning syns praktisk också beträffande stadsborna, så att med »herrskap» avses
alla som stä ovanför arbetar-, sjömans- och artilleristbefolkningen i Visby.
3 De erinringar av sådana förhållanden jag själv har frän min egen barndom
(1920-talet), torde härvidlag rätt väl spegla en äldre tids traditionsbäring — lät
vara att traditionsstoffets innehåll delvis var annorlunda.
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gynnsam. Under vinterhalvåret var det vanligt att »sita kväld», varvid
man samlades till olika inomhusarbeten.4 Dessa sammankomster inom
hushållets ram utgjorde naturliga berättartillfällen, även om de inte
hade samma karaktär av berättarinstitution som de vintersammankomster som är kända från exempelvis Irland och Tyskland. Mera speciella arbetssammankomster utgöra de olika former av »ating» eller
arbetsgillen, som äro rikt dokumenterade.5 I större lag samlades man
härvid till bestämda arbetsuppgifter med åtföljande traktering. För
männens del kunde det exempelvis gälla »häus-ating» (taktäckning) och
för kvinnornas del »vämbla-ating» (kardningsgille). Hur ett sådant
arbetsgille kunde gestalta sig, berätta ett par av Säves meddelare, och
vi lämna först ordet till prostinnan i Öja, Brita Elisabeth Romdahl:
Allmogen brukar, mäst i Stor-Södret, der det är godt om ull, 'helg-millum'
eller vid 20d0 dag Jul, sammankalla grannqvinnor och hustrur, att mot hederlig
traktering och hjelp igen, hålla s. k. Sållkning- eller Kard-Kalås eller -Gilde,
då all husets ull på ett dygn blir sålunda beredd till spinning. — — — I Öja
Prestgård brukar Prostinnan nästan alla år i mars hålla Spinn-Kalås eller
-Gilde. — — — Till sådant 'Spinn-gilde' kallas ända till 24 Bondhustrur och
andra hyggliga och raska gummor; samlingen i Prestgården sker kl. 6 om
morgonen, då kaffå i dubbla omgångar först drickes; sedan börjar genast
spinningen i ifrigaste täflan och under muntraste glam till frukosten af stekt
palt, m. m. Sedan arbetas och spinnes af alla krafter i stora salen, der 'Spinngildet' hålles, till middagen, då det vankas tarflig kalas-mat, stundom med
siraps-brännvin. Åter raskt arbete till kaffådags; kl. 5 är otendag. Slutligen
hålles afton-måltid; men hyllan vid målen blir, af den allmänna brådskan och
ifvern att ha spunnit måst, kort och knapp. Ofta räcker 'spinn-gildet' till
kl. 1 på natt. — 'Spinn-gildet' anses för en hederssak och ett gladt nöje, för
hvilket arbete alldrig tas någon betalning; — — — Så många af Prestgårdspigorna, som kunna ha tid, deltaga i spinningen; — — — Hvad som kryddar
arbets-mödan och ökar nöjet, är, utom det muntra glammet, de 'historier' och
sägner om Riddare, 'trull', Hoburgs-gubben, m. m. hvarmed de talföra kvinnfolken underhålla mål-ron och med högljudda röster genomskära surrningen af
de några och tjugu spinnrockarna.°

En skildring av hur ett sådant arbetsgille kunde utformas i bondhemmen, har Per Ronander i Rone givit. Här pågår gillet ett helt
dygn, från kväll till kväll, och även männen delta i viss utsträckning:
Sålkning-Gilde i Bonde-husen (i Dec. före Jul) börjas i skymningen, när
man 'syslat af'. Ej blott qvinnor, utan stundom Karlar deltaga. Först få de,
kl. 5 e. m., 'något att bita i', en smörgås, pannekaka och en siraps-sup. Man
Se exempelvis UUB R 623: 1, nr 866.
5 Se H. Gustavson, Gotl. ating — mlty. åtinge (Festskrift till Dag Strömbäck
1960), s. 344 ff.
UUB R 623: 1, nr 1150.
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'sålkar' ( --blandar och grofkardar) ullen, pratar, skrattar, talar om historier,
sjunger visor och arbetar. Kl. 7 eller 1/ 2 8 få de aftons-mat (kött, bröd, öl,
smör, en sup, och soppmat) ; kl. 10 får man kaffe och en bulle. Kl. 12 eller 1
få de 'nat-mat' (smör eller ister på bröd eller att doppa tunna brödskifvor i
flott). Mellanåt få de äplen, nötter eller torkade 'äng-pärar'. Så arbetas och
ätes med lust och glädje till kl. 4 på morgonen, då de slå sig ikull i ullen eller
på en säng ett par timmar. Nu kl. 6 få de kaffe. Kl. 1/2 8 få de frukost. Sedan
arbetas till kl. 12, då de få middag med fisk (kanske kött) och hvitgröt. Kl. 3
kaffe och då de slutat, kl. 5, få de slutligen otedag och så gå de hem hvar till
sitt. — Detta gilde anses för ett nöje och högtid: den som måst kan berätta
och vara rolig är kärast. Ett stycke på natt sitter husbonden sjelf med pipan
och karlarna i huset och deltager i nöjet.7

I skilda sammanhang kom bygdens folk i beröring med traditionsbärare från andra trakter. Redan inom familjekretsen fanns det ofta
representanter för andra orters traditionsbäring, i och med att giftermål ingåtts över sockengränserna. Sålunda förde exempelvis Catharina
Bodilla Östman med sig en rik traditionsskatt från Burs till Garde,
Angelbos-Jacobs hustru i Lärbro är i Sävematerialet representerad med
en sägen från sin hemsocken Gothem och Brita Timgrens repertoar
rymde traditioner också från hennes mors hemsocken Viklau. I detta
sammanhang skall för övrigt kalasen på den gotländska landsbygden
särskilt nämnas. I bröllopsgården och även vid dop och begravningar
möttes inte bara bygdens eget folk utan ofta voro där också personer
(släktingar i gården) från andra socknar. En skildring av ett sådant
kalas har redan givits,8 och det skall bara understrykas, att berättarglädjen som regel inte var mindre vid begravning än vid bröllop.
Tjänstefolkets flyttningar mellan socknarna och mellan landet och
staden ha haft en avgjord betydelse för traditionslivet (se exempelvis
bondsonen Lars Petter Nordin från Vallstena, som hade drängtjänst i
en rad socknar, innan han slutligen blev arbetskarl i Visby) och likaså
de traditionsbärare, som förde ett mer eller mindre kringvandrande liv
(exempelvis Babba Lona Bingström från Othem och skolmästarsonen,
»artisten» C. J. Ahlstedt8 från Väte). Särskilt skall det emellertid
noteras, att hantverkarna, som annars ofta framstå som goda tradiIbid. — Se även Th. Erlandsson, En döende kultur, I, s. 34 ff.
Se ovan s. 128.
Ett fotografi av C. J. Ahlstedt finnes i Landsarkivet i Visby och likaså en
samling födelsedagshyllningar, som äro textade och ritade av honom. Som »En fattig kringvandrande diktare och tecknare», vilken »brukade göra gratulationstavlor»,
är Ahlstedt omnämnd i ett meddelande från Hellvi (ULMA 21963, Gotl., Hellvi,
C. Franzén).
7
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tionsbärare, ej spela någon framträdande roll i Sävematerialet. Den
ende som man här vill nämna, är skomakaren Jacob Löfbom i Hablingbo, vilken lämnat två sagor, åtta sägner, en visa och några andra
meddelanden.
Från militärtjänsten, som blev obligatorisk i och med Nationalbeväringens tillkomst år 1811, ha många av Säves sagesmän lämnat längre
eller kortare skildringar. Även om exereistiden var kort — sex var.dagar samt två söndagseftermiddagar per år — får man räkna med
att rika tillfällen här gåvos för traditionsförmedling. Med undantag
för Fårö, som bildade eget kompani, voro i flertalet fall fem till sju
socknar sammanförda till ett kompani med fixerad exercisplats. Så
exercerade exempelvis manskapet från Rute, Fleringe, Bunge, Lärbro
och Hellvi på Lekarehed i Lärbro och de beväringsskyldiga från Hangvar, Hall, Stenkyrka, Tingstäde, Martebo och Lummelunda på Austers
hed i Tingstäde.1
Väl så mycket som andra arbeten var fisket kringgärdat av folkliga
trosföreställningar, och det gav också sina utövare naturliga tillfällen
till vidmakthållande av folkliga traditioner i övrigt. En belysande
skildring har Lars Nordin givit:
För fisket vid 'Sju-strömmar' har allmogen åtskilliga strandbodar, eller 15 å
16 stn, uppbyggda på backen, norr om 'Sju-strömmar' — — —. En af dessa
kallas Norr-bod och är en illdsbod, dvs, som har eldstad. — — — Der inne
äro under fisktiden stundom mer än 20 karlar eller drängar, hvilka då det är
god tid eller alltför ohyggligt väder, hvila sig på lafvarne eller golfvet, värma
sig och 'förtälla historier'. Men vid tillfälle och vackert väder brukar ungdomen kasta varpor, dräga hank, 'takas' osv. eller 'skiauta til mals', ty vanligen har man bössor med sig. — — — När man är sur och våt och det är bra
kallt, springer man sig varm på backen eller täflar om att häfva upp på första
eller öfversta lafven en stor rund gråsten, hvilken eljest brukas att sitta på
vid spisen. — — — Att ga pa straum eller akta brukar mest ungt folk och
någon enda gubbe; och på morgonen komma kärringarne ned med mat, men
unga tösar töras ej dit bland de unga ystra 'drängarne'.2
På Gotska Sandön vistades i ett något äldre skede Fåröborna månader i sträck,3 och också Östergarnsholm har varit tillhåll för periodfiske.4 En särskilt betydelsefull samlingsplats har emellertid Hallshuk
varit, ty dit kom under fisketiden »folk från hela Landet, från Fårö,
Gothem, ja från Öland och Ösel. Fiskare-borgarena från Visby kommo
Wijkmark, Gottlands trupper 1811-1904, s. ii, v och 310 f.
UUB R 623: 4, nr 120.
3 UUB R 623: 1, nr 962.
4 ULMA 21388, Gotl., östergarn, Bjersby, R. 1951.
1 A.
2

302
då dit med 15 båtar, med 2 man i hvarje, samt med barn och qvinfolk,
som skulle hushålla, laga mat, lappa nät och taga vara på fisken.»5
Meddelaren (Hercules Larsson på Hall) nämner inga särskilda berättarlag men väl spel, lekar och dans. Det är emellertid uppenbart,
att dessa sammankomster av fiskare från olika håll varit av stor betydelse också för den muntliga traditionsbäringen. Som framgår av meddelandet var det inte bara gotlänningar, som samlades till fiske vid
Hall, och man har skäl att räkna med att denna plats var en av inkörsportarna för främmande traditioner.
För traditionstillförseln från trakter utanför Gotland hade givetvis
också sjömännen sin betydelse (se exempelvis Jacob Wallin), men här
tillkomma också de »främlingar», som för tillfällig handel° eller för
mer eller mindre stadigvarande bosättning kommo till Gotland.7 I ett
stort antal fall möta vi främmande inslag i sagesmännens släkttabeller,
och en närmare jämförelse mellan dessa och det lämnade traditionsstoffet skulle helt visst åtskilliga gånger peka på bestämda traditionsvägar. När exempelvis Jacob Wallin i Martebo på sin traditionsrepertoar har en olokaliserad variant av »Ljungby horn och pipa»,5 kan han
givetvis ha mött denna sägen under sina Visbyår eller under sin sjömanstid, men troligast är den ett arv från svärfadern Christian Ellner,
som var född i Skåne.
Vad beträffar traditionsbäringen i herrskapshemmen på landsbygden
UUB R 623: 3, nr 430.
Det skall särskilt observeras, att marknaderna först frän mitten av 1830-talet
fick någon betydelse för handelslivet på Gotland. Saluförandet gällde i huvudsak
kreatur och länets egna produkter i övrigt. Se I. Moberg, Om marknad på Gotland
(Gotlands-Postens julnummer 1935), s. 5 ff. -- Att fastländska försäljare emellertid drogo omkring på Gotland, har tidigare exemplifierats (se ovan s. 256). Jfr
KGAA, Svenska visor 1, s. 395.
7 Det skulle föra för långt att här gå närmare in på invandringsproblemen. Det
danska och kontinentala inslaget i befolkningsbilden är behandlat i bl. a. H. Rosman,
Gotlands handelsförbindelser på 1600-talet (hg 1930) och G. Kellgren, Gotland
1690-1720. En givande studie av fastländsk invandring under 1700-talet har
A. Sandberg givit i sin uppsats »Småländsk och öländsk invandring till Gotland
under 1700-talet (Festskrift till Gottfrid Carlsson 18.12.1952), s. 310 ff. Sandberg
påvisar här, att det främmande inslaget på den gotländska landsbygden var obetydligt under större delen av 1700-talet. Som en följd av den svåra hungersnöden
på svenska fastlandet åren 1771-72 skedde en mycket betydande invandring till
Gotland särskilt frän Småland och Öland under 1770-talet.
8 UUB R 623: 3, nr 506. — KGAA 12, s. 103 ff. — Motivet med dryckeshornet
är väl belagt på Gotland, men så vitt jag kunnat finna förekommer pipan blott i
denna uppteckning.
5
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och i staden, har Säve lämnat detaljerade vittnesbörd från sin släktkrets i Roma, Visby och Fardhem. En mycket stor del av de traditioner,
som lämnats till honom från herrskapsskiktet, härstammar från denna
släktgrupp. Typiskt för denna är det, att kvinnorna spela en mycket
framträdande roll som traditionsbärare, att repertoaren visar en påtaglig koncentration till sagor, visor och lekar samt att denna repertoar
i mycket stor utsträckning framfördes som underhållning för barn.
Utmärkande är vidare att ammor och kvinnligt tjänstefolk voro flitigt
engagerade i denna underhållning och spelade en mycket viktig roll för
repertoarens förnyelse.° Man torde kunna utgå ifrån att detta traderingsmönster varit utmärkande för flertalet herrskapshem i övrigt, även
om Säve-materialet inte ger belägg för en så rik traditionsbäring från
andra släkter.1
Den minsta gruppen bland Säves sagesmän utgöres av personer ur
Visby arbetarbefolkning. Trots sin litenhet intar denna grupp emellertid en framträdande plats genom några av sina representanter — fiskaren Johan Cederlund med bl. a. fyra sagor, elva sägner och en rad
meddelanden om folklig övertro, harmonisten Ferdinand Lundgren med
tjugoen visor, sjömannen J. N. Friberg med fem visor, Cajsa Brita
Smitt med några sägner och en rad andra meddelanden och Cajsa
Maja Meijer, vars visrepertoar är omvittnad av Säve men i det närmaste oupptecknad. Vidare ha vi här de flickor vid Fruntimmerssamfundets skola, efter vilka Elisabeth Bolin gjort en stor del av sina
uppteckningar. Tillsammans med Johan Cederlund, Charlotta Börjesson och Jacob Wallin representera dessa flickor en mycket stark sagotradition med förankring i den rörliga och mer eller mindre fattiga
arbetar-, artillerist- och sjömansbefolkningen i Visby. Också den rika
sagotradition, som uppbäres av P. A. Säves släktingar, hade åtminstone till en del (via Gamla Engel) sitt ursprung i arbetarskiktet i
Visby. Det är tydligt, att det var i denna miljö, som sagorna levde ett
särskilt rikt liv, och därmed är då också sagt, att den gotländska
sagotraderingen faller in i det mönster, som dokumenterats på flera
håll och som starkt framhävts av bland andra Linda Dkh. I det lägre
folkskiktet i Visby var fattigdomen utbredd, och här var också rörligheten i befolkningsbilden särskilt påtaglig. Johan Cederlund var ölänning, Johanna Friberg vid Fruntimmerssamfundets skola var genom
° Se ovan s. 264.
förekom tradering också under andra former inom detta samhällsskikt.
Se exempelvis s. 152, 234.
1 Givetvis
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sina föräldrar bördig från Öland och Västergötland, för att blott ta ett
par närliggande exempel ur Sävematerialet.
Med det sist sagda ha vi berört det fattigaste och sämst ställda skiktet i det gotländska samhället. En iakttagelse, som Sävematerialet ytterligare tillåter, må tjäna som avslutning på framställningen. Till de
fattiga och på något sätt utanför stående — av födsel eller på grund av
särskilda händelser och omständigheter — hörde också flera av Säves
mera framträdande sagesmän på landsbygden, bland andra Babba
Lona Bingström, Brita Stina Löfstadius, Jacob Wallin och, inte att
förglömma, P. A. Säves båda främsta sagesmän, Catharina Bodilla
Östman och Lars Olsson Kalbjerga.

Su mmary

P. A. Säve (1811-1887) was one of the foremost collectors of folklore
in 19th-century Sweden. From the 1840s he was an energetic collector
of the lore of his native place, the isle of Gotland. This activity resulted
in a collection of words which, together with his brother Carrs, formed
the basis of Herbert Gustavson's Gotländsk ordbok (a dictionary of the
Gotland dialect). Another result was the formation of a very extensive
corpus of folktraditions. This material, comprising five large folio
volumes and another smaller one of Säve's notes is preserved in the
Uppsala University Library (P. A. Säves Gotländska samlingar, UUB
R 623: 1-6). Judged by the standards of his time, Säve was remarkably
painstaking in recording details of provenance, thus providing a basis
for the study of his informants.
Chapter I. Tradition Research and the Bearers of Tradition
In this chapter the work of earlier students of folklore is considered
from the point of view of the degree of attention they paid to the
bearers of tradition. Russia is chosen as the point of departure because
folklorists in that country showed an interest in their inf ormants to a
striking degree from as early as the 1860s. The work of folklorists on
the Continent, in Ireland, Scotland, Iceland and the Scandinavian
countries is then considered from the same point of view. Allowing for
some simplification it can in general be stated that the theoretical study
of the transmission of tradition and the application of the results,
dates from the inter-war years. Among notable exponents of such views
Gottfried Henssen, C. W. von Sydow, Seamus 0 Duilearga and Guyla
Ortutay should be mentioned. Since about 1955 interest in these questions has grown significantly. In this connexion the works of Kurt
Ranke, Linda Degh and Laurits BOdker should, among others, be
mentioned.
Chapter II. The Material and its Treatment
There are more than four thousand folio pages in Säve's collection
from Gotland, and in them virtually all aspects of folklore and ethnology of the local people are covered. In the case of virtually every
20— 644101 R. Bjersby
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type of tradition, tales, popular legends, ballads, songs etc., we find one
informant or several mentioned, so that the collection amounts to a
record of the lore of some 740 persons, whose names are stated.
The aim of the present investigation has been to study all of Säve's
informants and their significance for the lif e of tradition. This involved determining the repertoire of each as evideneed in Säve's collections, and collecting such other information as was required ; for
rarely are Säve's notes sueh that they give a comprehensive picture of
his informant's milieu and circumstances. Thus in addition to Säve's
material it was necessary to use the voluminous souree material (parochial records, registers of births, marriages and deaths) preserved in
the Gotland Church Archives. Valuable information has also been
forthcoming from, among other records, those of the law-courts.
As the number of informants involved is large, the investigation also
throws a certain amount of light on the eircumstances of traditions in
general on the island in the 19th eentury.
Chapter III. The Development and Activities of P. A. Säve
as a Student of Popular Lore
A series of cireumstances was significant for the development of
P. A. Säve's interest in popular lore. Ile was a clergyman's son and in
the country parsonage on Gotland where he grew up he had from early
childhood opportunities of coming into contact with a flourishing folktradition. These opportunities were provided by the people of the village
and by several older female relatives. During his years as a student in
Uppsala (1830-33) he imbibed an outlook on history which was strongly
tinged by national Romanticism. Through his brother Carl who subsequently beeame professor of Scandinavian Languages in Uppsala
University, he was, in the 1840s, influenced by ideas which can be
traced back to the Danish philologist C. Molbeeh. Another faetor
favourable to his development was his appointment to the staff of the
training college for elementary teachers which was at that time
established in Visby. Among his pupils from different parts of the
island, he found several good informants, and before long he had
several of these pupils assisting him in the work of collecting also.
During the holidays he would travel the eountryside collecting. Sometimes he would have some outstanding informant come to his home in
Visby there to spend days and sometimes weeks in his company.
Like other collectors of an age before that of the tape-recorder,
P. A. Säve was not in a position to make a verbatim record of his in-
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formants' recitation when this was of the longer, narrative type. This
is abundantly clear from such of his original notes as have been preserved. These he later expanded in the folio volumes, and the language
and style of these expansions owe not a little to himself. In the matter
of content, however, he would appear to have been faithful to his informants. Among other things, this is shown by his care in recording
variants. In exceptional cases only has Säve given some details of his
informants' style of recitation and of their attitude towards the traditional lore.
Chapter IV. P. A. Säve's Informants
In this chapter some fif ty of Säve's informants are considered, some
in more detail than others. They came from different parts of Gotland,
belonged to different social classes and were interested in different
aspects of tradition. There was, for instance, Säve's foremost informant,
the poor peasant Lars Olsson from Kalbjerga on the island of Fårö
(off the north coast). His repertoire included virtually all types of
traditional material, the total number of items reaching some 700, of
which 130 were popular legends. Another remarkable informant was
Jacob Wallin, well-versed in both tales and popular legends: Säve's
collection contains 30 of the former and 72 of the latter recorded from
him. Son of a Visby labourer, he was, successively, seaman, steersman,
peasant, pauper.
Of the female informants may be mentioned Säve's maternal aunt,
Margareta Helena Laller, whose repertoire included 50 ballads and
songs, and the "wise woman", Gertrud Ahlgren whose secret lore could
be traced in the family as far back as the first half of the 18th century.
Among those considered in this chapter is a group of people, some
of them, as mentioned, Säve's pupils, who acted both as his informants
and as collectors. Special attention has been paid to determining when
they were acting as collectors and when as informants.
Chapter V. Retrospect and Summing-Up
In the last chapter the emphasis has been on the informant as individual. Here the entire corpus of Säve's material is taken into consideration in order to arrive at an assessment of the general situation
as regards traditional lore on Gotland in the middle of the last century.
1. The Informants' Repertoire
In Table 1 (p. 279), the informants are classified according to the
number of items supplied by them. It shows that less than a third of
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Säve's 740 informants had more than three items each. Table 2 (p. 280)
shows that if the investigation is restrieted to the more exaeting types
of material (tales, popular legends, ballads), the figure remains approximately the same. It is quite elear that the really outstanding
bearers of tradition are few. On the other hand, those having a few
items to convey are numerous.
Special attention should be paid to those informants belonging to
neither of these two eategories. For instance: no less than a third of
informants having a repertoire of tales, a fourth of those having ballads, and a fifth of those having popular legends eontributed between
4 and 15 items each. The significance of the informants belonging to
the "middle group" should, therefore, not be underestimated.
The röle played by female informants was not insignifieant. Of a
total of 744 informants, 165 were women, and the women's repertoire,
both in eontent and range, eompared favourably with that of the men.
(For details, see Table 2, where the numbers of women are given in
parenthesis.) It should, however, be added that, with few notable exceptions the women in country parts play a less prominent part where
the narrative lore is coneerned. In the ease of ballads, the opposite
is true.
Some of Säve's informants had an impressively wide repertoire, but
there are also instances of speeialization in one particular type of traditional lore.
2. Geographical Distribution of Informants and of the Types of Lore
As sueh matters are not of such general interest they will be dealt
with here somewhat summarily. From map 1 (p. 285) it is seen that
Säve's collecting aetivities reached practically all parts of Gotland.
Maps 2-4 (p. 289 ff.) show the geographieal distribution of Säve's material according to types: ballads and song-games on map 2, tales on map 3
and popular legends on map 4. It should however be noted that comments made in the body of this study alter to a considerable degree the
pieture presented by the maps. It will be seen that songs and ballads
were in a strong position in eertain parishes in the middle and south
of the island, while, apart from a notable coneentration on Fårö,
popular legends had a relatively even distribution. Particularly noteworthy is the fact that, with the exeeption of short animal tales and
religious tales, the longer type of tale was in the main to be found
among the town-dwellers.
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3. Social Status of the Informants and their general Circumstances
Of great significance for the social strueture of the Gotland countryside was the absence of an aristocratic and powerful landowning element. The few prominent members of the community were usually
clergymen, merehants and lime-kiln owners, and even if the line of
social demareation between such people and the rest of the population
could oceasionally be strongly in evidenee, the different elasses were
not opposed to one another to any marked degree. As between the
farming elass and tradesmen, labourers and seamen, the borderline was
shifting, for they often worked together, came together to eelebrate,
and sometimes they were related by marriage. In studying traditions
it is therefore quite adequate to distinguish two main classes—an
"upper" elass, and—the rest. A twof old division of the population of
Visby into a poorer elass (labourers, seamen, etc.) and the remainder
(the better-off folk), is appropriate.
As Säve found the bulk of his material among the ordinary countrypeople, these ealled for special attention here. As far as is known, it
was not the eustom to meet speeially for the recitation of traditional
lore, but the ordinary lif e of the eommunity offered plenty of opportunities of hearing such lore reeited. One such was the eustom
known as sita kväld, literally "to sit an evening". This simply meant
that the members of the family gathered to work indoors in the winter
evenings. In the ease of work such as haymaking, thatehing and earding,
people would pool their manpower resourees. This was called ating,
and may be defined as work in connexion with whieh meals were eaten
together. On such occasions songs would be sung and tales and anecdotes related while the work went on and also during the not infrequent
pauses for food. Of great importanee too for traditions, was the kalas,
or celebration (sometimes of several days duration), held in eonnexion
with ehristenings, weddings and funerals. To the scene of such celebrations would come, not only the local folk but also relatives from other
parishes. Also important for the spread of lore were travelling-folk
such as beggars, pedlars and folk"artists". But it is noteworthy that in
the case of Gotland, tradesmen did not play a råle as important as
evidenee from other parts might lead one to expect. Army lif e had its
significanee for the lif e of traditions too, as had the fishermen from
various parts of the island who would sometimes be together for weeks
or months on end. Signifieant too for the life of traditions on the
island has been the oceasionally large-seale immigration.
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A notable feature of the pattern presented by the life of traditions
among prosperous people both in the town and country is that women
played a prominent part, and that tales, ballads, games were much
sought after. Also noteworthy is the fact that such lore was recited for
children. This was often done by childrens' nurses and other female
servants and these, too, played a part in the maintenance and spread
of such lore.
Säve's inf ormants among the workers of Visby included several outstanding reciters of tales. As, furthermore, a large number of the tales
which Säve recorded in the countryside or among the prosperous people
in Visby can, in one way or another, be traced back to the working
population in the town, it must be concluded that it was just among
those people (viz. the workers of Visby) that tales flourished in particular. In this respect the evidence from Gotland agrees with that
from elsewhere. In conclusion it may be added that several of Säve's
outstanding informants from country parts, for instance Catharina
Bodilla Östman and Lars Olsson from Kalbjerga, were also poor, or for
other reasons were what may be called "outsiders".
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- Åkerns sagor. Spridda drag ur odlingshäfderna och folklifvet på Gotland. Sthlm 1876. (Även i: Handlingar rörande landtbruket och dess binäringar. 34 [ = N.F. 15: 1]. Sthlm 1876, s. 3-140.)
SÄVE, P. A. & GUSTAVSON, H., Gotländska lekar. Samlade av P. A. Säve. Utg.
av H. Gustavson. Upps. 1948. (Svenska lekar. 1.) (Kungl. Gustav Adolfs
akademien.)
Gotländska sagor. Upptecknade av P. A. Säve. Utg. av H. Gustavson.
1-2. Upps. 1952-59. (Svenska sagor och sägner. 10.) (Kungl. Gustav
Adolfs akademien.)
SÄVE, P. A., GUSTAVSON, H. & NYMAN, ÅSA, Gotländska sägner. Upptecknade
av P. A. Säve. Utg. av H. Gustavson och Åsa Nyman. 1-2: 1. Upps. 195961. (Svenska sagor och sägner. 12.) (Kungl. Gustav Adolfs akademien.)
SÄVE, P. A., NOREEN, E. & GUSTAVSON, H., Gotländska visor. Samlade av
P. A. Säve. Utg. av E. Noreen och H. Gustavson. 1-3. Upps. 1949-55.
(Svenska visor. 1.) (Kungl. Gustav Adolfs akademien.)
SÖDERBERG, B. G., En gotländsk boksamling (Bokvännen. 15, 1960, s. 219224.)
SÖDERBERG, H. L., Sägner, seder och bruk på södra Gotland. Visby 1924.
TAUSCHER, R. [utg.], Volksmärchen aus dem Jeyporeland. Gesammelt und
hrsg. von R. Tauscher. Mit Anmerkungen versehen von W. E. Roberts
[och] W. Anderson. Berlin 1959. (Supplement-Serie zu Fabula. Reihe A:
Texte. 2.)
TILLHAGEN, C.-H., Folkloristisk fältforskning i 1810-talets Sverige. (Fataburen. 1949, s. 83-90.)
Gottfried Henssen som sagoforskare. (Seminar i Valdres 2.-9. august
1962, s. 42-58.) (Stencil).
Ein schwedischer Märchen- und Sagenerzähler und sein Repertoire.
(Rheinisches Jahrbuch ftir Volkskunde. 10, 1960, s. 9-22.)
[utg.], Taikon berättar. Zigenarsagor upptecknade. Sthlm 1946.
[utg.], Taikon erzählt. Zigeunermärchen. Ziirich 1948.
UPPER, LEZA [utg.], Die Märchen des Barba Plasch. Ziirich 1955.
Rätoromanisehe Märchen und ihre Erzähler. Neugesammelte romanische
Märchen. Ein Beitrag zur rätischen Märchenforschung. Basel 1945.
(Schriften der Schweizerischen Gesellschaft fiir Volkskunde. 29.)
Uppsala universitets katalog för vårterminen 1869. Upps. 1869.
WALLIN, J., Gothländske samlingar. 2. Götheborg 1776. (I reg. cit. WALLIN.)
WESTLING, B. G. W., Ur Linköpings stifts historia 1593-1843. Linköping 1919.
(WIGsTRöm, EVA), Frågelista om Eva Wigström. (Folkkultur. 2, 1942, s. 259261.) ( = LUF. 39.)
VILDALEPP, R., Von einem grossen estnischen Erzähler und seinem Repertoir.
(Acta ethnologica. 2, 1937, s. 158-173.)
WIJKMARK, A., Gottlands trupper 1811-1904. Biografiska anteckningar. Sthlm
1904[-07]. (I reg. cit. WIJKMARK.)
WIKMAN, K. R. V., Nutida traditionsforskning. Några grundläggande synpunkter och begrepp. (Arv. 5, 1949, s. 1-23.)
WILLE, VIBEKE, Julius Schwietering og hans skole. (Seminar i Valdres 2.-9.
august 1962, s. 23-41.) (Stencil.)
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Präster och patroner. Skick och fasoner på Gotland fordomdags. Visby 1933.
WOELLER, W. [utg.], Deutsche Volksmärchen von arm und reich. Berlin 1959.
(Volksmärchen. Eine internationale Reihe.)
ZENKER-STARZACHER, ELIA [utg.], Es war einmal ... Deutsche Märchen aus
dem Schildgebirge und dem Buchenwald. Wien 1956.
ÅKERHIELM, E. & N., Åkerhielmska släktboken. Åkerhielmska ätternas öden
under fyra sekler ... Sthlm 1926.
ÅKERHIELM, H., Ur gulnade blad. Major Hjalmar Åkerhielms upplevelser och
intryck från dansk-tyska kriget, Finland, Ryssland och Sverige. Saml.
av E. likerhielm. Sthlm 1935. (I reg. cit. ÅKERHIELM.)
WIMAN, BERTHA,

Register
över P. A. Säves sagesmän med kortfattade data samt med
sammanfattande uppgifter om de enskilda sagesmännens repertoar

Tyngdpunkten i sagesmännens repertoar är i förekommande fall utmärkt
genom kursivering.
Förkortningar

A = 1-3 meddelanden
B= 4-10 meddelanden
C = 11-25 meddelanden
D = 26-50 meddelanden
E = 51-100 meddelanden
F = 101-150 meddelanden
G= över 150 meddelanden
Uppt. = eventuellt upptecknare

Sa= sagor
Så = sägner

Vi= visor
Le - lekar
Ord = ordstäv, gåtor, talesätt och dy ligt
Tro = tro och sed
Et = etnologi
Övr = övrigt, d.v.s. biografiska, historiska och topografiska uppgifter samt iakttagelser beträffande djur- och växtvärld
m. m.

(Beträffande alfabetiseringen meddelas: C uttalat som K i förnamn har
satts på K. För tillnamn på C se även under K och vice versa. Hänsyn har
tagits till H ingående i tillnamn. — Till Lemke ha som regel särskilda hänvisningar (avseende prästerna) ej gjorts.)
APvA-DAvro, se OLSSON, David, Ava på Fårö.
APVA-KRISTEN, se HANSSON, Kristen, Ava på Fårö.
AHLANDER, Lars Johan Magnus, 1810-1878. Visby. Kapten vid Nationalbeväringen. Född i Vittaryds sn, Kronobergs län. Se NYBERG s. 5.
— A: Et.
AHLBERG, Emil, 1843-1934. Klinte. Veterinär i Leksand. Se KINBERG s. 5.
— A: Övr.
AHLBERG, C., 1810-1872. Möjl. = Carl Ahlberg, prost i Klinte. Fader till Emil
AHLBERG. Se KINBERG S. 5. — A: Ord.
AHLFENGREN, Hans Fredrik, 1829-1885. F. vid Gurfiles i Ala. Skollärare.
Bondson. Examen från seminariet 1850. 1851 skollärare i Ala, 1856
skollärare i Hörsne. Fadern från När, modern från Ala. — A: Sä.
AEILGREN, Gertrud Olofsdotter, 1782-1874 ( = FIMNUM-KÄRRINGEN). Hejnum.
Hustru. Se s. 207 ff. — A: Tro, Övr.
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Anna Charlotta Maria Catharina, f. 1846. Visby. Tjänstepiga.
Vistades en tid i Stockholm men återkom 1863. Tjänstepiga hos P. A.
Säve 1869-1872. Utflyttad till Stockholm 1872. Fadern Olof Jacob
Ahlstedt f. 1820 i Visby landsförs. Hade varit torpare i Väskinde. Inflyttade 1845 med familjen till Visby norra landsförs. Modern Sara
Catharina Westerlund f. 1818 i Småland. — A: Vi, Ord, Et.
AHLSTEDT, Carl Johan, 1821-1869. Väte. V. skollärare, ritare. Inflyttade till
Visby 1855. Säve: ». s. k. Artisten. Ritare. Landstrykare.» Son till
Lars AHLSTEDT och Margaretha Christina Båtelsdotter, f. 1797 i Sproge.
— B: Sa, Sä.
AHLSTEDT, Lars, 1788-1872. Väte. Klockare och skolmästare. F. i Visby. Inflyttad till Väte från Eista 1821. Avsatt från skolmästaretjänsten 1843.
Död i Visby. — A: Övr.
ALANDER, Olof Niclas, f. 1829. Sanda. Skollärare. F. vid Ålands i Sanda.
Bondson. Inskriven vid seminariet i Visby 1844. Utg. examen 1846.
Medelmåttiga betyg. Utflyttad till Hall och skollärare där 1847. Till
Stockholm och utrikes orter 1854. Mormodern f. 1767 i Kristdala i
Småland. — B : Vi. — Uppt.
ALE, Berndt. Rute. Bonde. — A: Så.
ALF VEGREN, Niclas Herman Petter, 1811-1877. Barlingbo. Lantbrukare vid
Norrbys i Hörsne. Prästson, f. i Visby. Med föräldrarna till Barlingbo
1812. Se NYBERG s. 10, 11, 12, 401, 406, 407; LEMKE s. 94. — A: Så.
ANDERSDOTTER, Margareta Christina, f. 1830 i Grötlingbo ( =PALMQUISTS
HUSTRU, Eke). Gift med Fredrik PALMQUIST, Eke. — A : Et.
ANDERSIN, Gustaf Adolf, 1784-1853. Visby. Kapten vid Nationalbeväringen.
F. i Savolaks, Finland. Till Gotland 1811. Se s. 260; WIJKMARK s. 104.
— B : Et, Övr.
ANDERSIN, Sophia, f. Lallér, 1783-1868. Visby. Gift med Gustaf Adolf
ANDERSIN. Syster till P. A. Säves moder. Se s. 76, 260. — C: Sa, Vi,
Ord, Tro, Övr.
ANDERSSON, Anders, 1784-1860 (förmodl.= SmIss, A.). F. i Lärbro. Husbonde
vid Smiss i Stenkyrka. — A: Så.
ANDERSSON, Anders, 1788-1875 ( = VIGES ANDERS) . Grötlingbo. Husbonde och
sexman. — A: Övr.
ANDERSSON, Börje, 1790-1854. F. vid Hallute i När. Husbonde och nämndeman. Fadern inflyttade till Gotland med föräldrarna från Kristdala i
Småland 1780. — A: Övr.
ANDERSSON, Hans, 1832-1854. F. vid Matsarve i Lau. Husbondeson. Seminarist. — B : Ord, Et.
ANDERSSON, J. 0. Vip. Visby. Målare. Dalkarl. — A: Ord.
ANDERSSON, Jacob, 1844-1933. Hall. Husbonde vid Hägvards på Hall. —
A: Tro.
ANDERSSON, Joseph, 1811-1848. Västergårda i Fide. Arbetskarl. F. i Västergötland. Inflyttad till Fide 1835. — B: Ord.
ANGELBOS-JACOBS HUSTRU, se HANSDOTTER, Catharina Maria, Gothem.
ARDGREN, Johan, se ARDIN, Johan, Ardre.
ARDIN, Johan, 1777-1862 (förmodl. =AIWGREN, Johan). Ardre. Skolmästare
och klockare. — A: Vi.
AHISTEDT,
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AUSAREVE, Cajsa Lisa, se 1VLIRTENsnorrErt, Cajsa Lisa, Fole.
B. L. R. = Brita Elisabeth (Lisette) ROMDAHL, f. Ekholtz.
BACHER, J. A. (Georg Anton), 1818-1889. Follingbo. Lantbrukare. Sedan
handlande i Visby. Se NYBERG S. 24. - A: Tro, Et.
BACHER, Johanna Elisabeth, se BARTH, Johanna Elisabeth, Visby.
BACKSTRÖM, Carl Johan, 1815-1893. Burgsvik. Köpman. Konsul. Son till en
sjöman i Visby. Se NYBERG s. 28; ULMA 22181. - A: Övr.
BAHR, Anna Greta, f. Öhman, 1786-1871. Visby. Prästdotter från Lojsta. Se
NYBERG S. 34; LEMKE s. 153. - A: Övr.
BARR, Anna Catharina, f. Höglund, 1794-1881. Visby. Guldsmedsänka. Se
NYBERG S. 31. - A: Et.
BAHR, Gustaf Adam, 1772-1842. Visby. Skeppsklarerare. Se NYBERG s. 34.
- A: Ord.
BAHR, Carl Gustaf, 1803-1885. Visby. Sjökapten, skeppsombudsman. Se NYBERG S. 33. - B : Ord, Tro, Övr.
BAHR, Clara Aurora, se SvzBnaus, Clara Aurora, Väskinde.
BANDELIN, Jacob Niclas, f. 1814. Vänge. Skollärare. - A : Le.
BANDELIN, Johan, 1795-1885. Lau. Sjömansson, skeppare. Se ROSMAN, Skepparegillet i Visby, s. 148. - A: Övr.
BANDELIN, Mor, se NILSDOTTER, Cecilia Margareta, Vänge.
BARSTRÖM, Mårten, 1783-1863. Källunge. Skolmästare. F. i Mästerby. Inflyttad till Källunge från Väte 1807. - A: Tro.
BARTH, Johanna Elisabeth, f. Bacher, 1776-1858. Visby. Rådmansdotter. Se
NYBERG S. 21. - A: Övr.
BAUMGARTEN, Hilda Charlotta Johanna von, f. 1837 i Roma. Pianolärarinna i
Hälsingborg. Fadern Carl Leonard von Baumgarten f. 1801 i Fliseryd,
Småland. Från 1823 officer vid Gotlands nationalbeväring. Bebodde
och brukade Eimunds i Roma 1834-61. Samlare och upptecknare av folkmelodier. Se KINBERG s. 48; KINBERG, Slägten Laurin, tab. 39. - A : Vi.
BECKSTRÖM, Georg Michael, 1817-1850. Hangvar. Löjtnant vid Nationalbeväringen. Se WIJKMARK s. 146. - A: Övr.
BENDELIN, Carl Jacob, 1814-1890. Anga. Husbonde vid Bendes i Anga. F. i
Kräklingbo. Till Anga 1842. - B: Ord, Et.
BENDELIN, Olof, 1769-1833. Anga. Husbonde vid Bendes i Anga. Dykeriuppsyningsman. - A: Så.
BENDES, Carl, se BENDELIN, Carl Jacob, Anga.
BERG, Petter, f. 1795. Visby. - A: Tro.
BERGLUND, Jonas Anders, 1788-1869. Väskinde. Präst. F. i Köping. Till
Gotland 1814. Död i Vall. Se NYBERG s. 41. - A: Så.
BERGMAN, Oskar Fredrik, 1842-1875. F. i Endre. Präst i Hejde. Död i Visby.
Fadern Ture Bergman, f. 1805 i Eksjö, präst i Levide fr. 1848. Se NYBERG S. 45. - B : Vi, Tro, Övr. - Uppt.
BERG WALL, Carl, f. 1800. Barlingbo. Prost. F. i Ringarum, Östergötland.
Till Gotland 1826. Innehade åtskilliga förordnanden, bl. a. i Dalhem. Se
LEMKE S. 100. - A: Ord, Övr.
BILS, Lars, se ZACHRISSON, Lars, Vamlingbo.
BINGSTRöM, Babba Lona, f. 1812. File i Othem. Torparedotter. Tjänstepiga.
Morföräldrarna från Öland. Se s. 226 ff. - B: Sa, Vi, Le.
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Stephan Hansson, 1772-1867. Vallstena. Häradsdomare. Husbonde
vid St. Bjärges i Vallstena. F. i Vänge. - A: Övr.
BJÖRK, Johan Magnus, 1793-1857. Kaupungs i Gothem. Arbetskarl, smed. F. i
Jönköping. Till Gothem 1835. - A: Tro.
BJÖRKANDER, Anders Petter, 1812-1888. Björke. Kyrkvärd. Husbonde vid
Pajse i Martebo 1839. F. i Björke. - A: Tro, Et, Övr.
BJÖRKANDER, Carl (Fr.), 1772-1831. Roma. Inspektor vid Roma Kungsgård.
Husbonde vid Diskarve i Roma. 1825 arrendator på prästgården i Roma.
F. i Follingbo. Bondson. Fader till Salomon Fredrik BJÖRKANDER. Broder till Christian BJÖRKANDER. - A: Sä, Tro, Et.
BJÖRKANDER, Christian, 1769-1843. Roma. Skolmästare och klockare i Roma.
F. vid Björkebos i Follingbo. Inflyttad till Roma 1798. Fadern Christen
Christensson, f. 1736, modern Sophia Nilsesdotter, f. 1742, båda i Follingbo. - B: Sä, Ord, Tro.
BJÖRKANDER, Salomon Fredrik, f. 1798. Roma. Husbonde vid Diskarve i
Roma. Sergeant. I Visby från 1832. Sjöman, stockmakare. - A: Övr.
BJÖRKANDER, Salomon Mauritz Carl Gustaf, f. 1825 i Roma. Son till Salomon
Fredrik BJÖRKANDER. Med föräldrarna till Visby 1832. - B : Le, Tro, Övr.
BJÖRKLUND, Anna Maja Charlotta, f. Thomasdotter, f. 1819. Larsarve i Roma.
Husbondedotter. Moder till Christina Sofia BJÖRKLUND. - B: Sä, Ord,
Tro, Et, Övr.
BJÖRKLUND, Christina Sofia, f. 1859. Visby. Tjänstepiga hos P. A. Säve
1875-76 och 1877-88. Var hos Säve till hans död. - A: Ord.
BJÖRKLUND, Niclas (Nils) Petter, f. 1804. Engårdstorpet i Björke. Arbetskarl.
Torpareson, f. i Björke. Dräng på flera ställen i Halla, Roma och
Björke. Familjen till Visby 1847. Fader till Christina Sofia BJÖRKLUND.
- A: Vi, Övr.
BJÖRKMAN, Maja Stina, f. Ödin, 1801-1889. Boleks i Eskelhem. Se NYBERG s.
569-570. - B: Ord, Et, Övr.
BLOM, Carl Fredrik, f. 1832. Visby. Måleriarbetare. F. i Gränna. - A: Ord.
BLOMBERG, K. - A: Vi.
BLOMBERG, Lars. - A: Sä.
BLOMBERG, Maja Greta, f. 1774. Visby. Jungfru. - A: Övr.
BLOMBERG, Maria Elisabeth, f. Stenbom, 1807-1886. Visby. F. i Endre. Modern Lovisa Lindström f. 1775 i Finland. Se NYBERG s. 48. - A: Ord, Et.
BLomQuisT, Hans Petter, f. 1836. Skåls på Näs. Skollärare. - B : Et.
BOBERG, Lars Nielas, 1816-1882. Botes i Etelhem. Skolmästare, sedermera
skollärare. - C: Sä, Le, Ord, Tro, Et, Övr. - Uppt.
BOGSTRÖM, se BOSTRÖM, Thomas Larsson, När.
BOKSTRÖM, Johan Petter Walfrid, f. 1848. Hemse. Handlande. F. i Stenkumla. - A: Övr.
BOLANDER, Jacob Fredrik, 1828-1856. Bander i Mästerby. Bondson, seminarist,
sjöman. F. i Dalhem. 1830 med föräldrarna till Mästerby. Släta betyg
från seminariet. Utflyttad till Stockholm 1850. Fadern Jacob Trogillides
Bolander f. 1794 i Rone. Till Mästerby 1802. 1817-30 i Dalhem. 1830
husbonde vid Bander i Mästerby. Även sjöman. Styvfarmodern f. 1777 i
Karlskrona, d. i Alva 1852. Se ROSMAN s. 23-24. - B: Sa, Sä, Le, Tro.
BOLIN, Anders, 1798-1890. Roma. Arbetskarl. F. vid Busarve i Roma. Boende
BJÄRGER,
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där som arbetskarl. Flyttade med hustrun till Roma prästgård 1864.
Levde vid sin död på socknen. Var ännu vid mer än 80 års ålder vid
mycket god vigör. Förfäderna f. i Roma. - D: Sä, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
BOLIN, Jacob Petter Adolf, 1816-1871. Visby. Löjtnant, sedermera kapten.
Gymnastiklärare vid läroverket i Visby. Prästson. f. i Garde. Se NYBERG
s. 57; UUB R 623: 3 nr 487. - B : Sä, Le, Et.
Bmw, Johanna Carolina Fredrika, f. 1839. Visby. Skolflicka. Se s. 154 f.
- A: Sa.
BOLIN, Lennart Ilderim, 1831-1888. Kyrkoherde i Levide. F. i Anga. 1838 till
Vänge, där fadern då blev kyrkoherde. Fadern uppväxt i När. Se
NYBERG s. 56; LEMICE s. 267, 445. - B: Vi, Övr. - Uppt.
BOLIN, Maria Elisabeth Sofia, 1828-1866. Visby. Lärarinna vid Fruntimmersamfundets skola i Visby från 1851. Se s. 153 ff.; NYBERG s. 54. D : Sa, Sä, Vi, Ord. - Uppt.
BOLIN, Petter, 1796-1879. Busarve i Roma. Arbetskarl. Broder till Anders
BOLIN. Se UTTB R 623: 5 nr 154; R 623: 4 nr 476. - A: Övr.
BOMAN, Anna Catharma, f. 1784. Othem. F. vid Slängs i Lärbro. Flyttade till
Othem 1815. Gift med arbetskarlen L. P. Boman. - A: Ord, Et.
BORG, Johan Andersson, 1799-1863. Levide. Bondson. Sjöman. - A: Sä.
BORGSTRÖM, Lars Alexius Julius, f. 1829 på Fårö. 1845 utflyttad till Othem.
Folkskollärare i Bunge. Fadern från Småland. - A: Ord.
BOSARPVE, Steffen, se JACOBSSON, Stephan, När.
BOSTRÖM, G. Th., f. 1818. - A: Övr.
BOSTRÖM, Lars Niclas, 1827-1859. Östergarn. Skollärare. Genomgick seminariet
1843-46. Dåliga betyg, ingen sångröst. Död i kolera i Stockholm. Fadern
Lars Boström, f. i När 1800. Till Östergarn 1825. Modern Anna Johanna
Widdkn, f. 1803 i Visby. - B : Vi, Tro.
BOSTRÖM, Thomas Larsson, 1795-1868 ( = BOGSTRÖM). När. Klockare och skolmästare. Fadern, farfadern och styvmorfadern från När. Modern och
mormodern från Gärdslösa på Öland. Till Gotland 1773. - B : Vi, Sä.
BOTVIDE, Johan, se JOHANSSON, Johan, Lan.
BOURGSTRÖM, Julius, 1825-1892. Gotska Sandön. Fy mästare. F. i Gärdslöv,
Malmöhus län. Inflyttad från Stockholm 1855. - B: Tro, Et, Övr.
BROANDER, Johan Jacob, 1824-1905. Havdhem. Präst i bl. a. Havdhem. Prästson, f. i Visby. Se NYBERG S. 69. - A: Övr.
BROBÄCK, Carl Anders, 1821-1875. F. vid Nystuge i Sanda. Arbetskarl. Utflyttad till Fardhem 1857. Fadern och farfadern f. i Bro. Modern f. i
Sanda. Morfadern, G. Gråberg, f. i Öja, hade vistats i Uppsala. Mormodern f. i Uppsala. Till Gotland 1779. Morfaderns mor f. i Stockholm
1713. Till Gotland 1779. Se STEFFEN, Köpmansgillet, s. 61; WALLIN, 2,
s. 186. - A : Vi.
BROBÄCK, Brita Maja, f. 1801 (förmodl. = BROBÄCKS-MOR). Bro. F. i Ekeby.
Änka 1837. Utfattig. - A: Tro.
BROBÄCKS-MOR, se BROBÄCK, Brita Maja, Bro.
BROMAN, Nils Larsson, f. 1766. Fleringe. Husbonde vid Hau i Fleringe, dit
han kom 1795. F. vid Broa på Fårö. Se s. 192 ff.; UUB R 623: 1 nr 1003,
R 623: 5 nr 39. - A: Sä, Ord, Et.
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BROMAN, Sven, 1804-1882. Lärbro. Torpare och klockare. F. i Hej deby. —
A: Övr.
BROSTRÖM, N. N., se BRosntöm, Petter Michael Larsson, Fårö.
BROSTRÖM, Olof, f. 1809. Eriks i Bro. Fanjunkare. Husbonde vid Eriks i
Bro. — B: Tro, Et.
BROSTRÖM, Petter Michael Larsson, 1844-1917 (förmodl. =BROSTRÖM, N. N.).
Fårö. Husbonde vid Broa på Fårö. Fadern, farmodern och farmoderns
fader f. vid Broa. — A: Övr.
BUDIN, Thomas Fredrik, 1825-1899. Lye. Präst bl. a. i Eskelhem. F. vid
Bosarve i Lye. Präst 1853. I Endre 1854-66, Kräklingbo 1866-76,
Eskelhem 1876-99. Prost 1888. Fadern Anders Mattsson Bodin f. 1789
vid Bosarve i Lye. Husbonde där liksom farfadern. Farmodern från När.
Se NYBERG S. 74. — A: Sä.
BIPPARFVE, Hans, se OLOFSSON, Hans, Eksta.
BIPPARFVE-MOR, se JACOBSDOTTER, Christina, Eksta.
BÅTELSDOTTER, Christina Elisabeth ( = LEIPSTÄDE, Stina (Lina)). Bonddotter
f. 1825 vid Leipstäde i Norrlanda. Tjänstepiga på flera ställen, bl. a. i
Norrlanda, Gothems prästgård och Boge. 1851 åter till hemmet i Leipstäde. — B: Sa, Vi.
BÅTELSSON, Matts Skogman, 1779-1853. Näs. Husbonde. F. vid Drakarve på
Näs. Boende som arbetskarl på Sigsarve grund på Näs. Husbonde vid
Sigsarve. Änkeman 1810. — B : Vi, Ord, Tro, Et.
BÄCKSTRÖM, Löjtnant, se BECKSTRÖM, Georg Michael, Hangvar.
BÖINDE, Lars i Lan, se JACOBSSON, Lars, Lau.
BÖRJESSON, Charlotta. F. 1817 i Visby. Se s. 270 f. — C : Sa, Sä.
C. B. Ö. = Catharina Bodilla ÖSTMAN.
CARL-, se under K.
CEDERGREN, Lars Nilsson, 1795-1863. Sindarve i Garde. Förste lantmätare.
— A: Vi, Övr.
CEDERLUND, Johan, 1780-1857. Visby. Sjöman. F. i Flakeböle på Öland.
Till Gotland troligen 1802. Se s. 269 f.; UUB R 623: 1 ryss. 15. — D : Sa,
Sä, Tro, Et, Övr.
CEDERLUND, Johan Christian, 1824-1900. Hörsne. Husbonde. F. vid Simunde i
Bara. — A: Ord.
CHASSEUR, Carl Johan, 1800-1869. Visby. Handlande och konsul. Fadern
handlande. Fransk släkt. Se KINBERG s. 108. — B: Sä, Et, Övr.
CHEMNITZ, Anders Carl, 1816-1890. Visby. Fiskare vid Norderstrand. Fader:
Carl CHEMNITZ. Farfaderns fader Johan Niclas Chemnitz, byggmästare i
Visby, f. 1714 i Königsberg. Se KINBERG s. 108; NYBERG s. 90-91. —
C : Sä, Ord, Tro, Et.
CHEMNITZ, Carl, 1784-1855. Visby. Skomakare och fiskeborgare. Se KINBERG
S. 108; NYBERG S. 90-91. — C: Sä, Övr.
CHEVALIER, Rudolf, f. 1826. V. häradshövding. — A: Övr.
emu-, se under K.
CLASSON, se KLASSON.
CLAUDELIN, Olof Abraham, 1819-1883. Norrgårda i Hellvi. Lantbrukare. Farfadern son till en köpman i Helsingfors. Se NYBERG s. 93-96. — A: Övr.

331
Carl August, 1823-1893. Fleringe. Handlande. F. i Stockholm. A: Et.
COLLBERG, Anders (Andreas), 1804-1881. Kommissionslantmätare. F. i Ardre.
Fadern präst i Vänge 1811. Död i Visby. Broder till Jacob COLLBERG
och Gustafva HOLMBERG. Se NYBERG s. 103. - C: Sä, Tro, Et, Övr.
COLLBERG, Detlof, 1760-1837. Vänge. Präst bl. a. i Ardre och Vänge. F. i
Visby. Se NYBERG 5. 103. - A: Ord.
COLLBERG, Jacob Detlofsson, 1797-1881. Vänge. Kyrkoherde i Sjonhem. F. i
Ardre. Son till Detlof COLLBERG. Se NYBERG S. 103. - A: Övr.
CRAmiR, Hedvig Maria, f. Donner, f. 1831. Visby. Se NYBERG S. 109, 120. A: Övr.
CrumiR, Herman Johan Carl, 1808-1890. Visby. Rektor. Fadern rådman.
Broder till Rudolf CRAMER. Se NYBERG s. 109. - A: Övr.
CRAMER, Johan Nielas, 1812-1893. Visby. Rektor. Fadern sjökapten i Visby.
Broder till Lars Ludvig CRAMER. Se NYBERG 5. 111. - A: Övr.
CRAMER, Lars Ludvig, 1813-1895. Visby. Köpman på Ronehamn. Konsul. Se
NYBERG s. 112. - A: Övr.
CRAmån, Rudolf August Carl, 1811-1899. Visby. Grosshandlare. Konsul. Se
NYBERG S. 109. - A: Övr.
DAHLGREN, Catharina Gertrud Mattsdotter, f. 1793. Levide. Änka. Se s. 127.
- A : Vi, Ord.
DALGREN, Anders Larsson, 1832-1907. F. vid Dals i Grötlingbo. Husbonde
vid Vike i Östergarn 1871 el. 1872. - A: Övr.
DALQUIST, Olof Nielas, 1818-1881. Bondson från Dals i Grötlingbo. Skollärare
i Fide 1847. - A: Övr.
DALSTRÖM, Thomas Niclas (Nils), 1806-1880. Hellvi. Skollärare. F. i Bunge.
Inflyttad till Hellvi från Bunge 1830. Fadern Olof Thomsson husbonde
och kyrkvärd, Ducker i Bunge. - B: Sä, Le, Tro, Et. - Uppt.
DANSARE, Greta Cajsa, f. 1812 i Sjonhem. Roma. Båtsmanshustru. - A: Tro.
DAviDspoTTER, Anna, 1777-1852 (förmodl.= STENSTO ANNA). Bro. Bonddotter. Bondhustru. - A: Sä.
DAVIDSSON, Michael, 1809-1871. Fårö. Husbonde vid Ava på Fårö. Son till
David OLSSON, Ava, Fårö. - A: Övr.
DE BRUN, Johan Bernhard, f. 1820. Visby. Hattmakare. Se KINBERG s. 123;
UUB R 623: 5 nr 135. - A: Ord, Övr.
DIDRIBSSON, Nils, o. 1770-1853. Sundre. Husbonde vid Vännes i Sundre.
Kyrkvärd. - D: Sä, Tro, Et, Övr.
DJURMAN, Johan Magnus, 1808-1877 (förmodl. = PILGÅRDA, N. N.). När. Husbonde vid Pilgårds i När. F. i Bro. Inflyttade med föräldrarna till När
1818. Fadern Eric Magnus Djurman f. i Västervik 1779. - A: Sä.
DUCICARPVEN i Linde. Bonde. - A : Vi.
E. L. K. = Engel Elisabeth KARL.
EHINGER, Johan, 1782-1864. Visby. Köpman. Stadsmajor. Fadern köpman i
Visby. Se NYBERG s. 127; UUB R 623: 5 nr 79. - D: Sa, Sä, Ord, Tro,
Et, Övr.
EHINGER, Lars Johan, 1815-1896. Visby. Kamrer. Flyttade till Blekinge 1876.
Son till Johan EHINGER. Se NYBERG 5. 128. - B: Ord, Tro, Övr.
EHRENSTRÖM, L. N., se EHRENSTRöM, Nils Ludvig, Fårö.
CLEVE,
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EHRENSTRÖM, Nils Ludvig, 1790-1869 (förmodl. = EHREN STRÖM, L. N.). Fårö.
Major. F. på Vreta gård, Värmdö. Se NYBERG s. 131. - A: Sä.
EKELUND, Jacob Jacobsson, 1814-1885. Eksta. Arbetskarl. Bodde i Sproge
och Eksta. - C : Sä, Ord, Tro, Et, Övr.
EKENBERG, Jacob Larsson, 1787-1865. Fårö. Korpral, husbonde, slutligen arbetskarl. Se så 188 f.; UUB R 623: 1 nr 1002. - C: Sä, Ord, Tro, Et, Övr.
EKHOLTZ, Albrekt, 1759-1855. Fardhem. Prästson från Fardhem, kyrkoherde
därstädes. Farfadern var från Hannover. Se KINBERG s. 145. - C: Sä,
Tro, Et, Övr.
EKLUND, Jacob Jacobsson, se EKELUND, Jacob Jacobsson.
EKMAN, Johan Valfrid, 1811-1891. Slite. Handlande. F. i Stenkyrka. Fadern
sjökapten och köpman. Se KINBERG s. 134. - A : Vi, Sä, Et.
EKMAN, Calle, se EKMAN, Carl Laurentius, Visby.
EKMAN, Carl Laurentius, 1836-1901 (förmodl. = EKMAN, Calle). Visby. Köpman. F. i Klinte. Fadern köpman. Se NYBERG s. 138. - : Sä, Ord.
EKSTRÖM, Kristoffer. Nors på Fårö. Förmodligen = Krist. Ekström, f. 1810
vid Butleks. Vid Nors före 1844. Sedan husbonde vid Gåsamora. A: Et.
EKSTRÖM, Michel Persson, f. 1835. Austers på Fårö. Husbondeson, sjöman
1854. - A: Sä.
ENDERBERG, Jacob Petter, 1828-1911. Tofta. Skollärare. Skolmästareson. Broder till Lars Niclas ENDERBERG. Se s. 139 ff.; HALLGREN s. 146. G: Sa,
Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr. - Uppt.
ENDERBERG, Lars Nielas, 1824-1904. Tofta. Skollärare. Skolmästareson. Se s.
139 ff.; HALLGREN s. 145-146. - D : Sä, Le, Ord, Tro. - Uppt.
ENDERSTEIN, Lars, 1811-1868. Endre. Präst. Hemmansägareson. Präst i Eskelhem, Fleringe, Väskinde och Fole. Se LEMKE s. 95. - A: Ord, Tro.
ENDRELL, Johan Petter, 1815-1885. Endre. Husbonde vid Stora Hanes i Endre,
kyrkvärd, nämndeman. - A: Et, Övr.
ENEQUIST, C. L., 1833-1907. Visby. Se NYBERG s. 151. - A: Le.
ENEQuIsT, Johan, 1787-1856. Visby. Lektor. F. på Slite. Se NYBERG s. 146.
A: Övr.
ENEQUIST, Johan Fredrik, 1831-1896. Kyrkoherde bl. a. på Fårö. Se NYBERG
s. 150. - A: Övr.
ENEQUIST, Carl, 1792-1878. Källunge. Kyrkoherde därstädes 1831. F. i Visby.
Se s. 233 ff.; NYBERG s. 152; UUB R 623: 1 nr 691; R 623: 2 nr 229.
C: Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
ENEQuisT, Lars Gustaf, 1801-1878. Visby. Handlande. Se NYBERG s. 149.
A: Tro.
ENEQUIST, Olof Johan, 1796-1878. Visby. Kantor. Se NYBERG s. 149. B : Vi, Ord, Et, Övr.
E NGBOM, Karl Albrecht, 1812-1872. Lojsta. Handlande i Visby. Prästson. Broder till Lars Paul E NGBOM. Se KINBERG s. 174. - A: Övr.
E NGBOM, Lars Paul, 1810-1880. Gothem. Lantmätare och astronom. Prästson.
Se KINBERG s. 173. - A: Tro.
ENGESTRÖM, Anna Kajsa, 1786-1858. Visby. Dotter till rådman Jonas E NGESTRÖM. »Mamsell Anna» hade restauration vid Rådhustorget i Visby. Se
KINBERG S. 179. - A : Vi, Övr.
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ENGESTRÖM, Jonas, o. 1757-1828. Visby. Rådman. F. i Västervik. Se KINBERG
s. 179. — A: Övr.
ENGQUIST, Gabriel Lars Edvard, 1829-1874. Lummelunda. Skollärare. Genomgick seminariet i Visby 1846-47. Dåliga betyg. Fadern och farmodern f.
i Vallstena, farfadern f. i Follingbo, modern f. i Lummelunda. — A: Sä.
ENGSTRÖM, fiskare, Visby, se ENGSTRÖM, Carl Johan, Visby.
ENGSTRÖM, Hedvig Maria, f. Sahlsten, 1796-1867 ( = ENGSTRÖMS ÄNKA). Visby.
Gift 1819 med Suno Engström f. 1795 i Kalmar. Se NYBERG s. 157. —
A: Sä.
ENGSTRÖM, Carl Johan, 1803-1849 (möjl. = ENGSTRÖM, fiskare). Visby. Fiskare.
— A: Et.
ENGSTRÖM, Christoff er Göransson, f. 1816. Visby. Arbetskarl. Bondson från
Roma. — A: Et.
ENGSTRÖM, L., f. 1810. Timmerman, sjöman. — A: Övr.
ENGSTRÖM, Suno, 1822-1892. Visby. Jurist, sakförare. Fadern f. i Kalmar. Se
KINBERG s. 181. — B: Ord, Tro, Övr.
ENGSTRÖMS ÄNKA, se ENGSTRÖM, Hedvig Maria, f. Sahlsten, Visby.
ERASMIDOTTER, Beata, 1780-1858 ( =KYRKEBYS HUSTRU och LARSSONS
HUSTRU, Kyrkebys i Hejnum). Hejnum. Gift med husbonden och kyrkvärden Pehr Larsson. — A: Sä, Övr.
ERIKSDOTTER, Brita, 1780-1808. NOTS på Hall. Bondhustru. — A: Et.
ERIKSSON, Nils, f. 1822 vid Båtels i Mästerby. Bondson. Fadern Eric Nilsson
f. 1790 i Småland. — A: Sä.
FACHT, Johannes, 1829-1900. Bottarve i Fröjel. Kapten. Prästson. Se NYBERG
s. 163. — B : Et, Övr.
FAGERSTRÖM, Johanna Lovisa, f. 1848 i Västerhejde. Tjänstepiga hos P. A.
Säve 1866-67. Farfadern f. 1798 i Kalmar, mormodern f. 1783 på Öland.
C: Sä, Vi, Ord.
FAITLSTEN, Elisabeth Johanna, f. Kolmodin, f. 1798. Eksta. Prästdotter. Syster
till Israel KOLMODIN. Se NYBERG s. 314. — B: Sä, Tro, Övr.
FAHLSTEN, Eric Samuel, f. 1791. KapteR. Se WIJKMARK s. 87. — A: Övr.
FALCK, Johannes Magnusson, 1740-1821. F. i Visby, d. i Fide. Vamlingbo.
Skolmästare, bonde, nämndeman, häradsdomare. Se s. 106; HALLGREN s.
152. — »Quartsluntan.»
FALK, Jacob Oskar, f. 1842. Hellvi. Hemmansägare. Se HALLGREN s. 152 ff.
— A: Et.
FALK, Carl Gustaf Ulrie, f. 1833. Visby. Löjtnant, engelsk vice konsul. Se
WIJKMARK s. 164. — B : Le.
FALKENBERG, Elisabeth, f. Kolmodin, 1786-1854. Eksta. Friherrinna. Se NYBERG S. 319. — A : Sä.
FARDELIN, Alfred, f. 1839. Fardume i Rute. Husbonde. Se HALLGREN s. 57;
KINBERG S. 87. — A: Sä.
FARDELIN, Mathias, 1782-1851 el. 1852. Fardume i Rute. Kalkbruksägare. Farfader till Alfred FARDELIN. — A: Sä.
FEGRAUS, Johan Ernst, 1828-1878. Lantmätare. Broder till Carl Ludvig August
Victor FEGRIEUS. — A: 1.5171".
FEGRAUS, Carl Ludvig August Victor, 1820-1909. Västerhejde. Lantmätare.
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F. i Karlskoga. God historieberättare. Se NYBERG S. 167. - C: Sä, Ord,
Et, Övr.
FJELLSTRÖM, Olof, 1797-1883. Endre. Skolmästare, sedermera skollärare. A: Övr.
FJÄLEN i Anga. Bonde vid Fjäle i Anga. - A: Et.
FLODENBERG, Johan Adolf Fredrik Theodor, 1816-1856. Visby. Kapten, tygförvaltare. Se NYBERG s. 169. - A : Et.
FOHGEL, Sven Magnus, 1797-1859. Visby. Tobaksspinnare. - A: Övr.
FOLKEDARFVE i Garde. Bonde. - A: Sä, Tro.
FoLsTRöm, Olof Johannes, 1790-1860. Follingbo. Skeppare i Visby. F. i Bro.
Flyttade med föräldrarna till Follingbo i början på 1790-talet. Inskrevs
i sjömanshuset 1807. Flyttade till Visby 1827. Se UUB R 623: 3 nr 20.
C : Sä, Ord, Et, Övr.
FRIBERG, Johan Niclas, 1781-1848. Visby. Sjöman. - B : Vi.
FRIBERG, Maria Johanna Margareta, f. 1842. Visby. Skolflicka. Fadern f. i
Västergötland. Modern f. på Öland. Se s. 271 f. - B: Sa.
FRIGGES Klas, se KLASSON, Klas, När.
FÄHRIEUS, Walter. 1813-1877. Visby. Tullförvaltare. Se NYBERG s. 187. A: Ord.
GAHNE, Anna Antonietta, f. Molander, 1793-1884. Gothem. Majorska. Prästdotter. Se NYBERG S. 196. - B : Et, Övr.
GAHNE, Jöns Petter, 1790-1864. Bäl. Handlande i Visby. Se NYBERG s. 196.
A: Sä.
GAHNE, Petter Anton Laurentius, 1822-1895. Bäl. Major. Se NYBERG s. 197;
UUB R 623: 4 nr 119. - A: Tro.
GAHNSTRöM, Greta Lisa, se GANSTRÖM, Greta Lisa, Visby.
GAHNSTRÖM, Carl, 1825-1886. Havdhem. Skollärare. - A: Vi.
GANSTRöM, Greta Lisa, f. 1792 (möjl. = GAHNSTRöM, Greta Lisa). Visby. Skeppareänka. - A : Vi.
GARDELL, Akebäck, se GARDELL, Olof Johannes, Akebäck.
GARDELL, C. W. Meddelanden från Roma och Björke. - A: Et.
GARDELL, Lars Johan, 1788-1860. Visby. Landskamrer. Se LEMKE s. 367. A: Övr.
GARDELL, Olof Johannes, f. 1829 (förmodl. = GARDELL, Akebäck). Akebäck.
Bondson. - A : Le.
GARDE, Thomas, 1787-1863. Garde. Fanjunkare. - A: Sä, Tro.
GARDSTEDT, Båtel Båtelsson, 1766-1835. Eksta. Skräddare. - Författade en
tidebok för åren 1784-1835.
GARDSTEN, Pehr, 1778-1856. Visby. Tulluppsyningsman. Se NYBERG s. 205.
A: Tro, Övr.
GARDSTEN, Per August, 1821-1883. Son till föregående. Präst bl. a. i Öja. Se
LEMKE s. 256. - A: Övr.
GARDT, Anna Elisabeth, f. Bahr, 1774-1810. Väskinde. Prästdotter. Se KINBERG S. 80; NYBERG S. 31. - A: Sä, Övr.
GERLE, Magdalena Catharina, f. Schwan, 1768-1845. Visby. Se NYBERG s. 206.
A: Övr.
GODMAN, Jacob Olofsson, 1803-1884. Grådda i Fleringe. Husbonde, nämndeman. Storspelman och låtkompositör. Se s. 199. - C: Sä, Et, Övr.
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GODMAN, Christoffer Olsson, f. 1823 vid Gåsamora på Fårö. Arbetskarl. Husbondeson. — A: Sä.
GODMAN, Per Olofsson, 1799-1869. Grådda i Fleringe. Fiskare. Husbondeson.
Broder till Jacob Olofsson GODMAN. Se s. 199. — C : Vi, Ord, Et, Övr.
GOTTBERG, Michael, 1784-1860. F. vid Urgude i Sproge. Till Alsarve i Ardre
1814. Trösk-, kvarn- och sågverksbyggare. Se UUB R 623: 3 nr 371.
— A: Et.
GOTTLANDER, M., se GOTTLANDER, Gustava Maria, Ganthem.
GOTTLANDER, Gustava Maria, f. 1829 (förmodl. GOTTLANDER, M.). Ganthem.
Var en tid tjänstepiga hos P. A. Säve i Visby. — A: Ord, Tro.
GRAINS-MOR i Mästerby. Bondhustru. — A: Sä.
GREFBERG, Johan, 1807-1892. Visby landsförs. Mjölnare. Farfadern trol. från
fastlandet. Modern f. i Kalmar 1773. Se GREFBERG s. 123, 125. — A: Övr.
GREGERSSON, Karin, f. Silfversparre, 1814-1892. Hellvi. Löjtnantska. Se NYBERG s. 70; UUB R 623: 5 nr 186, 211. — A: Övr.
GRODDA-MOR, Fleringe. Förmodl. =Sophia PERSDOTTER, f. 1805, hustru till
Jacob Olofsson GODMAN. Kan möjl. också vara Jacob Godmans moder
Anna Margareta Nilsdotter.
GRUBB, Edvard Israel, senior, 1770-1853. Lärbro. Brukare av Takstens i
Lärbro. F. i Mariefred. Se NYBERG s. 208; UUB R 623: 1 nr 673. —
A: Övr.
GRUBB, Edvard Israel, junior, 1810-1880. Fårösund. Sjökapten. Se NYBERG
s. 209. — C : Tro, Et, Övr.
GRÖNDAHL, Hindric, 1766-1838. Björke. Skolmästare. F. på Öland. Se PUB R
623: 3 nr 590. — A: Sä, Et.
GRÖNSTRÖM, Maria Petronella Christina, f. 1836. Visby. Jungfru. Skepparedotter. — A: Vi.
GULLGARDE, Thomas, se PEHRSSON, Thomas, Rone.
GUSTAFSSON, II. — A: Ord.
GUSTAFSON, Martin, 1770-1846. Visby. Konsistorienotarie, prost. Se LEMKE s.
203; NYBERG s. 211. — C: Sä, Et, Övr.
GUSTAFSON, Sigurd Vilhelm, 1820-1900. Visby. Präst bl. a. i Fole. Se NYBERG
s. 212. — A: Sä, Tro, Övr.
GUTE-MOR i Bäl. Bondhustru vid Gute i Bäl. — A: Sä.
GÖRANSSON, Anders, f. 1820. Heffinds i Burs. Husbonde. — A: Övr.
H:DOTTER, Anna Maja. — A: Sä.
HAGMAN, Fru, se HAGMAN, Brita Stina, f. Löfquist, Slite.
HAGMAN, Brita Stina, f. Löfquist, 1766-1856 ( = Fru HAGMAN) . Slite. Länsmanshustru. Moder till Lars Olofsson HAGMAN. — A: Sä.
HAGMAN, Lars Olofsson, f. 1794. Slits. Handlande. Sjökapten. Borgare i Visby.
— A: Sä, Övr.
HAGSTRÖM, Erik, f. 1802. Sjöman. — A: Sä.
HAINUM-KÄRRINGEN, se AHLGREN, Gertrud Olofsdotter, Hejnum.
HALLBERG, Erik, 1770-1849. Hall. Lots. — A: Sa.
HALLENBERG, Anders Johan, 1798-1873. Hablingbo. Präst i Vall och Hablingbo. Prästson. Se NYBERG s. 217. — A: Tro, Et.
HALLING, Carl Johan Emil, f. 1848. Gotska Sandön. — A : Le.
HALLING, Nils Eric, f. 1820. Gotska Sandön. Dräng. F. i Gladhammar, Kal-
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mar län. Inflyttad från Västervik 1840. Fader till Carl Johan Emil
HALLING. Se UUB R 623: 4 nr 470, R 623: 5 nr 52. — B : Et, Övr.
HALSARFVE, Gustav J", se JACOBSSON, Gustaf, Lau.
HAMBRZEUS, Johan, 1829-1902. Visby. Landssekreterare. Se KINBERG s. 254;
NYBERG s. 290. — A: Vi.
HAMMARSTRÖM, Petter, 1810-1892. Norrgårda i Björke. Sockenskomakare. Se
UUB R 623: 1 nr 901. — A: Övr.
HANELL, Lars, 1814-1902. F. vid Lill-Hanes i Endre. Husbonde i Ekeby. —
A: Övr.
HANELL, Lars Petter, 1829-1903. Kräklingbo. Skollärare. F. vid Hejdeby i
Kräklingbo. Genomgick seminariet i Visby 1847-49 med dåliga betyg.
Flyttade till Gammelgarn 1856. Till Kräklingbo 1861. — B : Sä.
HANSDOTTER, Cecilia, 1779-1855. Augstens i Vamlingbo. Bondhustru. Husbondedotter. — A: Ord.
HANSDOTTER, Kajsa Stina, 1771-1852. Bjärges i Lau. Bonddotter och bondhustru. Gift med husbonden Pehr JOHNSSON. — C : Le, Ord, Tro, Et, Övr.
HANSDOTTER, Catharina Magdalena, 1774-1854 (= MAFRIDS, Cajsa Lena).
Västergarn. Tjänstepiga. Se s. 138; UUB R 623: 2 nr 2. — A: Vi.
HANSDOTTER, Catharina Maria, 1815-1879 ( == ANGELBOS-JACOBS HUSTRU).
Gothem. Se s. 134 f. — A: Sä.
HANSDOTTER, Christina Maria, 1829-1915 (= JACOBSDOTTER, Maria). Österlings
i Stånga. Bondhustru. Morfadern f. 1759 på Öland. Moder till Josefina
Catharina Maria OLOFSDOTTER. — A: Övr.
HANSDOTTER, Maria, 1777-1858. Norrbys i Vänge. Bonddotter och bondhustru.
— A : Vi.
HANSEN, Johan Gabriel, f. 1844. Hemse. Sjökapten. Se NYBERG s. 221. —
B : Sä, Tro.
HANSSON, Frans, se ÖSTMAN, Frans, Garde.
HANSSON, H., f. 1803 i Karlskrona. Skeppsbyggmästare i Visby. Till Visby
från Västerås 1834. — A: Tro.
HANSSON, Hans, 1781-1876. Boters i Hejnum. Husbonde, kyrkvärd. Se UUB R
623: 4 nr 526. — C: Sä, Tro, Et.
HANSSON, Hans, f. 1812. Nors i Gothem. Husbonde. — B : Et, Övr.
HANSSON, Joka (Joachim), 1778-1871. Fårö. Husbonde. Se s. 183 ff.; UUB R
623: 4 nr 504. — D : Sä, Ord, Tro, Et, Övr.
HANSSON, Kristen, 1782-1847 ( = AFATA-KR1STEN). Ava på Fårö. Husbonde.
Fader till Michael KRISTENSSON. Se UUB R 623: 3 nr 629, R 623: 5 s.
410. — A: Sä, Et.
HANSSON, Nils, 1783-1875. Häftings i Hangvar. Husbonde. — A: Ord, Et.
HANSSON, Olof, 1798-1864. Gervalds i Vamlingbo. Husbonde, kyrkvärd. —
A: Sä.
HANSSON, P., Gandarve i Dalhem, se HANSSON, Pehr, Dalhem. Jfr UUB R
623: 1 nr 35.
HANSSON, Pehr, 1791-1857. Dungårda i Dalhem. Husbonde. — A: Sä.
HANSSON, Wolfgang Henrik, f. 1834 i Malmö. Hemse. Läkare. — A: Övr.
HARTMAN, Olof Fredrik, f. 1827. Kräklingbo. Skollärare. Se s. 116 ff. — F :
Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et. — Uppt.
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HAUFFMAN, Adolf Ludvig, 1819-1881. Östergarn. Präst. Se NYBERG S. 227.
- A : Vi, Tro.
HEDMAN, Christen, 1785-1876. Slite. Kalkugnskarl, fiskare. - B : Sä, Le,
Et, Övr.
HEDSTRÖM, Claes, 1796-1871. Tingstäde. Kapten. Se NYBERG s. 208; WIJKMARK S. 115. - A:
HELLMAN, Niclas Persson, 1781-1848. Mästerby. Båtsman. - A: Ord, Et.
HEMMOR, Nils, se LARSSON, Nils, Garde.
HEMSTRÖM, se HEMSTRÖM, Thomas Petter, Visby.
HEMSTRÖM, Anna Brita, f. Ahlberg, 1797. Visby. Skomakaredotter. Gift med
Thomas Petter HEMSTRÖM. - B : Sä, Et.
HEmsnäll, Pehr Niclas Olofsson, 1797-1878. Bjers i Hejnum. Husbonde, sedan torpare. - A: Et.
HEMSTRÖM, Thomas Petter (möjl. = HElcantöm). Visby. Byggmästare. A: Övr.
HERLITZ, Anders Johansson, f. 1817. Östergarn. Fiskare. Fadern Johan Fager
f. 1794 i Småland. Se UUB R 623: 5 nr 43, 56. - A: Övr.
HERLITZ, David Anton, 1794-1867. Hellvi. Tullinspektor. Se NYBERG s. 242.
A: Övr.
HERLITZ, Gabriel Jacob, 1812-1899. Sanda. Magistratssekreterare och rådman i
Visby. Framstående musikiclkare och upptecknare av folkvisor. Se s.
151 f.; KINBERG s. 281-282; LEMKE s. 288; NYBERG s. 108, 111, 229-235.
- 0: Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr. - Uppt.
HERLITZ, Johan Wilhelm August, 1825-1883. Visby. Sjökapten. Se NYBERG
s. 238. - A: Övr.
HERLITZ, Carl Fole Theofil, 1819-1878. Fole. Prost. Se s. 152 f.; NYBERG s.
231, 232, 236. - B : Vi, Tro, Et, Övr. - Uppt.
HERLITZ, Lars Petter Johan, 1809-1878. Slite. Tullförvaltare. Se NYBERG s.
247. - A: Övr.
HERLITZ, Mårten Ludvig Emil, 1824-1878. Fole. Handlande i Visby. Se NYBERG S. 238. - A:
HERLITZ, Sofia Maria Charlotta, f. 1835 i Visby. Köpmansdotter. Senare
boende i Väskinde. Se NYBERG s. 243. - A: Tro.
HESSELBERG, Johan, 1813-1890. Martebo. Skolmästare och klockare. - B : Et.
HJORTH, Engelbrekt, 1790-1874. Visby. Skeppare. Inskriven i sjömanshuset
1805. - B : Vi, Ord, Tro, Et, Övr.
HOFFMAN, Anna Catharina (Karin), 1789-1880. Follingbo. Prästdotter. Se
C OLLBERG s. 54; NYBERG s. 252. - B: Övr.
HOFFMAN, Olof, 1800-1859. Präst i bl. a. Stenkyrka. Se LEMKE s. 132. A: Tro, Et, Övr.
HOLMBERG, Gustafva, f. Collberg, 1799-1860. Follingbo. Prästdotter, prästfru.
Se NYBERG S. 103. - A: Tro.
HOLMBERG, Jacob, 1789-1878. Präst i bl. a. Follingbo. Skräddareson. Broder
till Nils HOLMBERG. Se LEMKE S. 106. - A: Övr.
HOLMBERG, Carl, 1819-1873. Visby. Kapten. Se WIJKMARK s. 173. - A: Övr.
HOLMBERG, Nils, f. 1784 i Visby. Färgare, fabrikör. Vistades utomlands, bl. a. i
Danmark. Se NYBERG s. 45, 102; UUB R 623: 4 nr 133. - C: Sä, Ord,
Et, Övr.
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HOLMER, Hans Hansson, 1802-1870. När. Kyrkvärd. — B: Tro, Et, Övr.
HOLMSTRÖM, Agnes Maria, 1835-1850. F. i Örebro, d. i Visby. P. A. Säves
fosterdotter. Vistades hos P. A. Säve i 12 år. Se UUB R 623: 1 s. 3.
— A: Sa, Vi.
HoLsTEIN, Anna Maria, 1793-1858. Rone. Jungfru. Se s. 268 f. — D: Sa, Vi.
HULTBERG, Cajsa Lena, f. 1793 i Sproge ( = HULTBERGS DOTTER). Skohnästaredotter. Se UUB R 623: 3 nr 488. — A: Övr.
HULTBERGS DOTTER, Eksta, se HULTBERG, Cajsa Lena, Sproge.
HULTMAN, C. A., se HITLTMAN, C. M.
HULTMAN, C. M., d. 1893 (förmodl. = HuLTmAx, C. A.). Visby. Skeppare.
Gift med Catharina Christina ÖSTMAN. — A: Ord, Tro.
HUSÄNDER, Carl Johan, 1816-1860. När. Skeppare. Se HALLGREN s. 234; UUB
R 623: 1 ryss 5. — A: Övr.
HÄGG, Adolf Fredrik, 1831-1858. Prästson från Östergarn. Präst i Vamlingbo.
Se LEMICE s. 244, 429, 444; NYBERG s. 260. — C : Sä, Vi, Ord, Tro.
Uppt.
HÄGG, Axel, 1804-1872. Östergarn. Handlande. Broder till Ferdinand HÄGG.
Se NYBERG s. 266. — A: Ord.
HÄGG, Ferdinand, 1807-1874. F. i Östergarn. Handlande i Rone. Se s. 145 f.;
NYBERG s. 266; UUB R 623: 3 nr 487 (s. 317), R 623: 4 nr 483, 485.
D: Sä, Ord, Et, Övr.
HÄGG, Johan Johansson, f. 1801. Visby. Handlande, slaktare och borgare.
A : Et.
HÄGLUND, Lars Rasmusson, se RASMUSSON, Lars Häglund, Bunge.
RÄGUR, Häglund, Lars, se RAsmussoN, Lars Häglund, Bunge.
HÄGVIDE, Jacob, se PERSSON, Jacob, Boge.
HÄGVIDEN i Läxbro .— A: Sä.
HÖGLUND, Anna Catharina, se BARR, Anna Catharina, Visby.
HÖGLUND, Greta Stina, f. Hindricsdotter, 1793-1875. Dals i Levide. Sjömanshustru. Se s. 127. — A : Vi.
HÖGLUND, 0. — A: Ord.
HöGSTADIUS, Jacob Oskar, f. 1829. Visby. Läroverkslärare. — A: Vi, Et.
HÖK, Gertrud Jacobsdotter, 1779-1853. Skogs i Vänge. Tjänstepiga. Båtsmanshustru. »Mor Hök.» — A : Vi.
IHRE, Mathias Fredrik, 1796-1874. Visby Räntmästare. Se NYBERG s. 277.
A: Övr.
ISRAELSSON, Pehr Tynne, se PERSSON, Israel, Sproge.
JACOBSDOTTER, Cajsa, 1785-1855. F. i Ardre. Bondhustru vid Tjängvide i
Alskog. Moder till Jacob LARSSON, Alskog. — A: Et.
JACOBSDOTTER, Christina, 1803-1872 (förmodl. =BIPPARPVE-MOR). Eksta. Gift
med Hans OLOFSSON, Eksta. — A: Sä.
JACOBSDOTTER, Maria, se HANSDOTTER, Christina Maria, Stånga.
JACOBSSON, Anders, 1792-1863 (torde vara =ICATLIINDS, Anders, Fide). Grötlingbo. Husbonde. — A: Sä.
JACOBSSON, Daniel, 1774-1850. Hallsarve i Lau. Husbonde. — A: Sä, Ord, Övr.
JACOBSSON, Gustaf, 1796-1873. Hallsarve i Lau. Husbonde. Broder till Lars
JACOBSSON, Lau. — E: Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
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Hans, f. 1813 vid Rudvier i Öja. Husbonde, kyrkvärd. Mormodern f. 1748 i Kristdala, Kalmar län. — A: Tro, Et, Övr.
JACOBSSON, Henrie. Förmodl. Lummelunda. — A: Övr.
JACOBSSON, Jacob, 1809-1897. Botvalde i Stånga. Husbonde. — B: Sä, Tro,
Et, Övr.
JACOBSSON, Jacob, 1835-1924. Lillgårds i Eksta. Husbonde, kyrkvärd, sergeant.
— : Et, Övr.
JACOBSSON, Jens, 1775-1856. Båta på Fårö. Husbonde. Fader till Michael
JENSSON, Fårö. Se s. 173 ff. — F : Sä, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
JACOBSSON, Lars, 1782-1868 ( =BÖINDE, Lars i Lau). Lau. Husbonde och
kyrkvärd. Broder till Gustaf JACOBSSON, Lau. — A: Övr.
JACOBSSON, Lars Petter, 1834-1921. Stuks i Bunge. Husbonde. — A: Övr.
JACOBSSON, N., Kakse i Väte, se JÖNSSON, Nielas, Väte. Synes vara felskrivning för Nils JÖNSSON.
JACOBSSON, Nils, f. 1848. Kulde i Garde. Husbonde. — A: Övr.
JACOBSSON, Nielas Petter (Nils), 1826-1875. F. vid Ronnarve i Öja. Husbonde
i Eksta. Inflyttad från Hablingbo till Eksta 1852. — B: Sä, Övr.
JACOBSSON, Olof, se LARSSON, Olof, Etelhem.
JACOBSSON, Petter Lorentz, 1836-1918 ( = SKYMMINGS, P. J"). Fleringe. Husbonde. — : Et.
JACOBSSON, Stephan, 1787-1856 ( =BOSARFVE, Steffen). När. Husbonde, kyrkvärd. — A: Tro.
JENSSON, Michael, 1812-1888. Båta på Fårö. Husbonde. Son till Jens Jacobsson, Båta på Fårö. Se s. 101,178; UUB R 623: 3 nr 476. — A: Et.
JOHANSSON, Johan, 1783-1835 ( =BOTVIDE, Johan). Lau. Husbonde, kyrkvärd.
— A: Vi.
JOHANSSON, Carl Nielas (Nils), f. 1828 vid Kulstäde i Vall. Husbondeson.
Ingift till Kysings. — : Et, Övr.
JOHANSSON, Petter Johan (John), 1835-1904. Larsarve i Roma. Husbonde.
— A: Övr.
JONASSON, Nils, se JOHANSSON, Carl Niclas (Nils), Vall.
JONASSON, Wilhelm. Ånga. — A: Sä, Et.
JONSSON, Pehr, 1765-1851. Lilla Bjärges i Lau. Husbonde. Gift med Kajsa
Stina HANSDOTTER. — A: Så, Övr.
JÖNSSON, Carl. — A: Ord.
JÖNSSON, Michael, se JENSSON, Michael, Fårö.
JÖNSSON, Niclas (Nils), f. 1819 (=KALSTRÖM, Niclas Jönsson). Kakuse i
Väte. Husbonde. — A: Et, Övr.
KAHL, Engel Elisabeth, 1773-1856. Visby. Demoiselle. Syster till Hedvig Sofia
TöRNER. Se s. 266; HALLGREN s. 274; ROSMAN s. 44. — C : Sa, Vi,
Ord, Övr.
KAHL, Hedvig Sofia, se TÖRNER, Hedvig Sofia, Visby.
KAHL, Johan, 1831-1905. Rangsarve i Alskog. Läroverksadjunkt i Visby. Fadern häradsskrivare. Se NYBERG s. 287. — D: Sa, Sä, Vi, Ord, Tro, Övr.
— Uppt.
KAHL, Johan Edvard (Jan Evert), 1772-1855. Visby. Handlande. Se 'HALLGREN s. 274; ROSMAN s. 46. — A: Övr.
JACOBSSON,
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KAHL, Carl Johan Aron, 1819-1893. Hablingbo. Präst. Se NYBERG s. 281.
A: Övr.
KAHLSTRÖM, 0. R. Förmodl. Atlingbo. — A: Övr.
KALSTRÖM, Anna Maja, f. 1795, förmodl. =KALSTRÖM, Anna Maria, Eksta.
KALSTRÖM, Anna Maria, f. 1794 vid Bjärges i Eksta. Husbondedotter. —
A: Ord.
KALSTRÖM, Jacob Niclas, 1840-1911. Fårö. Präst och kontraktsprost i När.
Kyrkvärdsson. Se s. 190 ff.; LEMKE s. 447; NYBERG s. 288. — E: Sa, Sä,
Vi, Le, Ord, Tro. — Uppt.
KALSTRÖM, Niclas Jönsson, se JÖNSSON, Niclas (Nils), Väte.
KARLESSON, Johan Victor, 1812-1892. Hangvar. Handlande, kronolänsman.
Broder till Martin KARLESSON. Se HALLGREN s. 253; NYBERG s. 551.
A : Et.
KARLESSON, Martin, 1806-1891. Hangvar. Kyrkoherde. Se HALLGREN s. 252253; LEMKE s. 139. — B: Sä, Ord, Tro, Et, Övr.
CARLQUIST, Nils Petter, f. 1813. Sjonhem. Skollärare. Genomgick seminariet i
Visby 1843-45 med dåliga betyg. Fadern, Sven Carlquist, f. 1786 i Småland, var sockenskräddare. Modern och mormodern f. i Roma, morfadern
i Fardhem. — A : Vi.
CARLSSON, Johan Petter, f. 1830. Anderse i Sanda. Husbonde. Allmänt kallad
Bodisco. Broder till Carl Niclas CARLSSON. — A: Le.
CARLSSON, Johan Rudolf, f. 1813. Gothem. Skollärare och klockare. Se s. 232.
A: Sä, Tro.
CARLSSON, Carl Niclas, 1822-1885. F. vid Anderse i Sanda. Skollärare. Bondson. Se s. 136 ff. — C: Sa, Sä, Vi, Le, Tro, Övr. — Uppt.
CARLSSON, Lars, 1815-1893. Sudergårda i Stenkyrka. Husbonde. — B: Sä,
Tro, Et.
CARLSTRöM, Jacob Oscar, f. 1842. Uppenbys i Roma. Bondson. — A: Ord.
KATLUNDS, Anders, Fide, se JACOBSSON, Anders, Grötlingbo.
KATTLUNDS, Per, se LARSSON, Per Olof Lundbeck, Grötlingbo.
KELLGREN, Jonas Petter, 1813-1864. Visby. Präst bl. a. i Vamlingbo. Se s. 153;
LEM= s. 174. — D : Sä, Le, Ord, Tro, Et, Övr. — Uppt.
KELLSTRÖM, Carl Gustaf Oscar, 1835-1919. Bunge. Skollärare. — B: Sä,
Tro, Övr.
KINBERG, Cajsa Stina, f. Fåhrteus, 1783-1864. Visby. Köpmanshustru. Se
NYBERG s. 182, 290. — A: Övr.
KINMARK, Johan, 1810-1886. Grötlingbo. Präst. Se LEMKE s. 412. — A: Övr.
KJÖLLERFELDT, Dorothea Elisabeth, f. von Schröder, f. 1787. Visby. Kaptenska. — A: Övr.
KJÖRKANDER, Hedden, se KJÖRKANDER, Hedvig Christina Sofia, Visby.
KJÖRKANDER, Hedvig Christina Sofia, f. Östman, 1797-1858 ( = KJÖRKANDER,
Hedden). Visby. Kaptenska. — A : Vi.
KLASSON, Anders, 1800-1870 (= SKOGS, Anders). F. i Öja. Husbonde, kyrkvärd. Flyttade till Skogs i Hamra 1831. — A : Et.
CLASSON, Clas, 1795-1866 ( =FniooEs Klas). När. Husbonde. — A: Sä.
KLASSON, Nils. Vivlings i Hellvi. — A: Övr.
KLASSON, 0. Medebys i Martebo. — A : Et.

341
KLINGWALL, Jacob Gustaf, 1786-1866. Präst i bl. a. Roma. Prästson. F. i När.
Broder till Nils KLINGWALL. Se NYBERG S. 296. - B: Sä, Ord.
KLINGWAIL, Nils, 1781-1860. När. Köpman i Visby, rådman, riksdagsman.
Prästson. F. i När. Se NYBERG s. 296; TJUB R 623: 4 nr 74, 561. E : .Sä, Ord, Tro, Et, Övr.
KLINGWALL, Peter Tycho, f. 1826. Visby. Köpman. Se NYBERG s. 297. A: Övr.
KLINGWALL, Sofia, f. Eneqvist, 1795-1865. Slite. Gift med Nils KLINGWALL.
Se NYBERG s. 296. - A: Tro.
KLINT, Georg Fredrik, 1771-1885. F. i Stockholm. Apotekare i Visby. Farfader till L. Klint (möjl. = Wilhelm Ludvig KLINT), fader till Johan
Georg KLINT. Se NYBERG s. 302-303. - A: Övr.
KLINT, Johan Georg, 1809-1883 ( =LINHATTE GÖRAN). F. i Visby. Flyttade
till Vall 1830. Fadern och modern f. i Stockholm. Se NYBERG s. 302-303.
A: Sä.
KLINT, Carl August Oscar, af, 1818-1885. Visby. Överstelöjtnant. Se NYBERG
S. 301; WIJBMARK S. 139. - A: Vi.
KLINT, L., se KLINT, Wilhelm Ludvig, Vall.
KLINT, Wilhelm Ludvig, f. 1838 (möjl.= Klint, L.). Linhatte i Vall. Präst.
Se NYBERG s. 302-303. - A: Övr.
KLINTBERG, J. W. Visby. Fabrikör. - A : Le, Ord.
KLINTBERG, Lars, 1799-1847. Fårö. Lots. F. i Bro. Till Fårö 1839. - A: Sä.
KLINTBERG, Oscar, f. 1811. Rone. Prästson. Präst i bl. a. Kräklingbo. Se
LED= S. 253. - A: Le, Övr.
KLINTENBERG, Svante. Ljugarn. Arbetskarl. - : Vi.
KLINTSTRÖM, Olof Oscar, 1829-1929. Thomase i Östergarn. Sjöman och arbetskarl. Se ITUB R 623: 5 nr 56. - A : Et.
KLINTSTRÖM, Pehr Pehrsson, f. 1800. Thomase i Östergarn. Lots. Fader till
Olof Oscar KLINTSTRÖM. - : Sä.
KOCK, Johan Henri; f. 1785. Visby. Kontorsskrivare. Se HALLGREN s. 177.
A: Ord, Övr.
KoLmonm, Charlotta Eufemia, 1830-1910. Visby. Dotter till Israel KOLMODIN.
Se NYBERG S. 314. - A: Vi.
KoLmoDIN, Edvard, f. 1836. Visby. Handlande i Gävle. Son till Israel KOLMODIN. Se NYBERG S. 317. - A : Et.
KoLmonnr, Gustaf Adolf, 1792-1860. Eksta. Kronofogde. Kusin till Israel
KOLMODIN. Se NYBERG s. 319. - C: Sä, Ord, Tro, Et, Övr.
KOLMODIN, Israel, 1792-1872. Eksta. Läkare i Visby. Prästson. Se NYBERG
s. 314. - D: Ord, Tro, Et, Övr.
KOLMODIN, Carl Oskar, 1821-1856 (förmodl. =KOLMODIN, 0.). Risungs i Rute.
Sjökapten. Se NYBERG S. 325. - A: Tro.
KOLMODIN, Lars, 1795-1871. F. i Eksta. Kalkbruksägare och handlande vid
Malms i Hellvi. Broder till Gustaf Adolf KOLMODIN. Se NYBERG s. 320.
B : Et, Övr.
KOLMODIN, Lars Larsson, 1843-1905. F. vid Malms i Hellvi. Läroverksadjunkt i
Visby. Son till Lars KOLMODIN. Se NYBERG S. 320. - A: Le, Övr.
KOLMODIN, Margareta Sofia, f. Gerle, 1795-1879. Visby. Gift med Israel
KOLMODIN. Se NYBERG S. 314. - A : Et, Övr.
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Michael, 1796-1876. F. i Eksta. Lantbrukare vid Tjängdarve i
Sproge. Broder till Israel KoLmoLIN. Se NYBERG s. 317. — B: Tro,
Et, Övr.
KoLmoDIN, 0., se KOLMODIN, Carl Oskar, Rute.
KOPARFVE, N. N. Rute. Bonde. — A : Le, Ord.
KOPARFVEN i Ardre, se OLSSON, Olof, Ardre.
KRISTENSSON, Jacob, 1790-1867. Tängelgårda i Lärbro. Husbonde. — A : Et.
KRISTENSSON, Kristen, 1774-1850. Tjällder i Boge. Kalkugnskarl. Se s. 228 f.
— B : Sä, Övr.
KRISTENSSON, Michael (Alström), 1823-1909. Ava på Fårö. Husbonde. — A :
Övr.
CHRISTIANSDOTTER, Brita Elisabet, f. 1817 ( = ROSARFVE LISA). F. vid Mannegårda i Lye. Bondhustru i Vall. — A: Tro.
KRISTOFFERSDOTTER, Anna Maria, f. 1779 vid Smiss på Fårö. Bonddotter.
Gift med Jens JACOBSSON, Båta på Fårö. Moder till Michael JENSSON.
Se s. 178. — A: Et.
CHRISTOFFERSDOTTER, Brita Maja, 1797-1871 ( = Nias, Brita Maja Christoffersdotter). Nors .på Fårö. Husbondedotter. — A: Et.
KMSTOFFERSSON, Kristoffer, 1783-1848. Möllbjers i Roma. Husbonde, kyrkvärd. — A: Sä.
KRISTOFFERSSON, Pehr, se MÅRTENSSON, Pehr, Väskinde.
KRUSELL, Nils, 1814-1884. Öja. Prost. Se LEMBE s. 422. — A: Övr.
KYRKEBYS HUSTRU, se ERASMIDOTTER, Beata, Hejnum.
KÄRSTRöM. Visby. Styckjunkare. — A: Sä.
KöHLER, Johan Mathias Antonsson, 1790-1849. Visby. Styrman, sjömanshusvaktmästare. Se NYBERG s. 336. — A: Övr.
L. 0. K., se OLSSON, Lars, Fårö.
LAGERGREN, Carl. — A: Sä.
LALLiR, Arvid Johan, 1781-1863. Visby. Lantmätare. Fadern Magnus Israel
Lallerius f. 1736 i Småland. 1:e lantmätare, Visby. Modern Brita Lange
f. 1742 i Visby. Broder till Margareta Helena LALLER. Se NYBERG s. 348.
— C : Sä, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
LALLAR, Margareta Helena, 1772-1860. Lantmätaredotter från Visby. Skriven
i Fardhems prästgård 1794-1810, där hon vistades hos systern, som var
gift med kyrkoherden Albrecht EIKHOLTZ. Se s. 260 ff.; NYBERG s. 348. —
G: Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
LALLER, Sophia, se ANDERSIN, Sophia, Visby.
LALLERIUS, Hedvig Charlotta, se SÄVE, Hedvig Charlotta, f. Lallerius, Visby.
LANDERGREN, Knut Axel Theodor, f. 1840. Lummelunda. Länsmansson. Utflyttade till Kalmar 1859. — A: Sä.
LANG, Johan Daniel, 1804-1889. Visby. Fabrikör. Blind vid 28 års ålder. Son
till Tobias Lang från Ungern, som 1784 på grund av skeppsbrott hamnade på Gotland och sedan kom att stanna kvar som en industriell föregångsman. Se NYBERG s. 340; UUB R 623: 5 nr 80, 175, 190. — F: Sä,
Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
LANGE, Catharina Carolina, 1800-1891. Visby. Prästdotter från Alva. Se
NYBERG S. 350. — A : Et, Övr.
LARSDOTTER, Dorothea, f. 1786. Kysings i Vall. — A : Et.
KOLMODIN,
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LARsDarTER, Cajsa Brita, 1806-1875 ( = STEN= NÄMNDEMANSMOR). StenStIl
i Ala. Gift med nämndemannen och kyrkvärden Lars Persson STENSTRÖM,
Ala. — A: Ord.
LARSSON, Hans, 1775-1852 ( = SIXARFVE). Alskog. Husbonde, nämndeman.
Se s. 115. — A: Sä.
LARSSON, Henne Petter, 1818-1885. Hulte i Hemse. Husbonde, kyrkvärd.
UUB R 623: 5 nr 211. — B: Et, Övr.
LARSSON, Hercules, f. 1785. Nors på Hall. Husbonde. Gift med Brita ERIKSDOTTER, Hall. UUB R 623: 3 nr 431. — B: Sä, Ord, Et, Övr.
LARSSON, Jacob, 1809-1880. Tjängvide i Alskog. Husbondeson. Se s. 244 ff. —
E: Sa, Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
LARSSON, Jacob, 1813-1860. Angelbos i Lärbro. Husbonde. — A: Övr.
LARSSON, Jacob, f. 1813. Rudvier i Öja. Husbonde. — A: Övr.
LARSSON, Karl. Lau. — A: Övr.
LARSSON, L. Mickels i Slite. — A: Övr.
LARSSON, Lars, f. 1774 i Rute ( =IITBUNGE, Lars Larsson). Bunge. Husbonde.
Se s. 198 ff. — F: Sa, Sä, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
LARSSON, Lars, f. 1788 ( = SNAUVALDS, Lars). Alskog. Husbonde. Se s. 114.
— A: Sa, Sä.
LARSSON, Lars, f. 1795. Petsarve i Vamlingbo. Husbonde. Fader till Lars
PETTERSSON, skollärare i Öja. — B : Et, ÖM
LARSSON, Lars, 1800-1855 (möjl. = SMISSEN i Vall). Vall. Husbonde. Son till
Lars THOMASSON, Vall. — A: Övr.
LARSSON, Mathias, f. 1798. Gothem. Husbonde. F. i Gothem. Utflyttade till
Källunge 1817. Till Viklau 1820. Husbonde vid Hangre i Gothem 1828.
Lever 1861. Se UUB R 623: 4 nr 511, 576, R 623: 5 nr 43, 51. — E : Sä,
Le, Ord, Tro, Et, Övr.
LARSSON, Nils, f. 1791. Hangre i Gothem. Husbonde. Lever 1861. Broder till
Mathias LARSSON. — B: Övr.
LARSSON, Nils, 1797-1881 ( = HEMMOR, Nils). Garde. Husbonde, kyrkvärd,
nämndeman. — A: Sä.
LARSSON, 0. Mals i Rone. — A: Sä.
LARSSON, Olof, 1793-1877. Lansa på Fårö. Husbonde. Fader till Evert Gotthard OL(oF) ssoN. Se s. 178 ff. — F: Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
LARSSON, Olof, 1795-1874 ( =JACOBSSON, Olof). Hageby i Etelhem. Husbonde,
kyrkvärd. — A: Övr.
LARSSON, Per, f. 1766. Aipe i Silte. Arbetskarl. Lever ännu 1844. — A: Övr.
LARSSON, Per Olof Lundbeek, 1770-1849 ( = KATTLUNDS, Per). Grötlingbo.
Husbonde, häradsdomare, kyrkvärd. — A: Sä.
LARSSON, Zaeharias, 1805-1843 ( =NORRGÅRDA ZAKRIS). Tofta. Husbonde. Farmodern f. 1746 på Öland. Morfadern f. 1751 i Småland. Till Gotland
1773 el. 1774. — B: Sä.
LARSSONS HUSTRU, se ERASMIDOTTER, Beata, Hejnum.
LAURIN, Georg Filip, 1799-1879. Visby. Kapten. Se NYBERG s. 362. — A :
Le, Övr.
LAURIN, Carl Johan Oscar, 1813-1853. Burs. Fil, doktor, läroverkslärare i
Visby. Prästson. Se s. 150 f.; KINBERG, Slägten Laurin, tab. 29; NYBERG
s. 358. — A: Vi. — Uppt.

344
Olof Petter Reinhold, 1806-1885. F. i Burs. Komminister i Dalhem.
Prästson. Mycket musikalisk. Se KINBERG, Slägten Laurin, tab. 33;
NYBERG s. 358. — A : Vi, Et.
LEFFLER, Helena, f. 1773. Visby. Mamsell. Fadern f. 1718 i Västerås. — A :
Övr.
LEFVEDAL, Johan Petter, f. 1799. Lojsta. Skolmästare och klockare. Fader
till Lars Matthias LEFVEDAL. — A : Le, Et.
LEFVEDAL, Lars Matthias, f. 1827. Lojsta. Skollärare på Näs och i Barlingbo.
— A : Vi, Le.
LEIPSTÄDE, Stina (Lina), se BÅTELSDOTTER, Christina Elisabeth, Norrlanda.
LEMKE, Otto Vilhelm, f. 1819 i Hjorted, Kalmar län. Lektor i Visby. Se
LEMKE s. 475. — A: Övr.
LEVIN, Jacob, f. 1824 vid Björke i Norrlanda. Bondson. Genomgick seminariet
i Visby 1846-47 med dåliga betyg. Skollärare i Källunge. Sagesman
1844. — B: Sä.
LILJA, Fritiof, f. 1831 i Halmstad. Apotekare i Hemse. — A: Övr.
LILJEGREN, Kristian Oscar, f. 1832. Hästnäs, Visby landsförs. Fiskare. —
A: Et.
LILJEGREN, Lena, 1769-1854 ( =LILJEGRENS-MOR). Till Bro 1810 från Sanda.
Sjömanshustru. Bonddotter. Maken f. i Småland 1762. Änka 1812. —
A: Sä, Ord.
LILJEGRENS-MOR, se LILJEGREN, Lena, Sanda.
LILJEWALCH, Carl Fredrik, 1796-1870. Industriidkare. Bl. a. disponent för ett
myrdikningsföretag på Gotland. — A: Ord.
LIND, Johan Petter, f. 1805. Diskarve i Roma. Husbonde. — A: Övr.
LINDAHL, Carl Olof, 1825-1906. Husbonde vid Mos i Stenkyrka. — A: Et.
LINDAHL, Ole (Olof), 1808-1879. Visby. Skeppare. Inskriven i sjömanshuset
1827. Fadern och farmodern f. i Visby, farfadern f. i Burs. Modern f.
1773 i Göteborg. — B : Vi.
LINDAL, Lars, 1797-1866. Lärbro. Skollärare. Se s. 132 ff. — D : Sä, Vi, Le,
Ord, Övr.
LINDBOM, Visby, se LINDBOM, Georg Nielas, Visby.
LINDBOM, Madam, se LINDBOM, Dorothea, f. Holmberg, Visby.
LINDBOM, Dorothea, f. Holmberg, f. 1788 ( =LINDBOM, Madam). Visby. Gift
med styrmannen Georg Nielas LINDBOM. — A: Sä.
LINDBOM, Georg Niclas, f. 1784 (möjl.= LINDBOM, Visby). Visby. Styrman.
(LINDBOM, Visby, kan möjl. också vara = Madam LINDBOM.) — A: Sä.
LINDEGREN (LINDGREN), Carl Albrecht, 1829-1875. Fardhem. Skollärare. Se
s. 128 ff. — D: Sa, Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
LINDEGREN (LINDGREN), Catharina Brita (Cajsa), 1825-1885. Fardhem. Skolmästaredotter. Syster till Carl Albrecht LINDEGREN. Se s. 129. — A :
Vi, Le.
',INDERE., H. A. W. Othem. Student från Lund. Informator. — A: Sä.
LINDGREN, Jonas Gabriel, 1816-1884. Hägur i Bunge. Husbonde, nämndeman.
— B : Tro, Et, Övr.
LINDGREN, Carl Albrecht, se LINDEGREN, Carl Albrecht, Fardhem.
LINDGREN, Catharina Brita, Se LINDEGREN, Catharina Brita, Fardhem.
LAURIN,
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Peter Matthias Nilsson, 1804-1869. F. vid Kvie i Lojsta. Klockare
och skolmästare i Barlingbo. - B : Ord, Övr.
LINDGREN, P. Pa, se LINDGREN, Peter Matthias Nilsson, Lojsta.
LINDLÖP, Göran, 1761-1810. Eksta. Klockare. - A: Så.
LINDSTRÖM, C. Visby. - A: Le.
LINDSTRÖM, Michael, f. 1848 vid Langhanimars på Fårö. Skollärare i Dalarna.
Se s. 182 f. - B: Ord, Et, Övr.
LINHATTE GÖRAN, se KLINT, Johan Georg, Visby.
LJUNGGREN, Charlotta Abigael, f. Kolmodin, f. 1800. Eksta. Syster till Gustaf
Adolf KOLMODIN. Se NYBERG S. 319. - A:
LUNDGREN, Anna Lisa, f. Uppenberg, f. 1772. Visby. UUB R 623: 3 nr 30.
- B: Ord, Övr.
LUNDGREN, Bernhardina Helena Fredrika Emerentia, 1833-1875. Visby. Tjänstepiga. Syster till Carl Gsntaf Ferdinand LUNDRENG. Se s. 274 f. A: Vi.
LUNDGREN, Jacob Nilsson, 1835-1863. F. vid Rembs i Vamlingbo. Präst. Bondson. Mormoderns moder f. 1730 i Småland. Se s. 256 ff.; LEMKE s. 446. P: Sa, Så, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr. - Uppt.
LUNDGREN, Carl Gustaf Ferdinand, 1825-1901. Visby. Harmonist, målare.
Tattaresläkt. Moderns släkt från Uppland. Se s. 273 f. - C : Vi.
LUNDGREN, Nante, se LUNDGREN, Carl Gustaf Ferdinand, Visby.
LUNDGREN, Nils Olsson, se OLSSON, Nils Lundgren.
LUNDGREN, Olof Niclas (Nils), f. 1840. Digrans i Sundre. Bondson. Inskriven
i Visby Apologistskola. Till sjöss 1858. - A: Le.
LUNDSTRÖM, A. M., f. 1772. Visby. Guldsmed, rådman. F. i Mönsterås, Kalmar län. Inflyttad från Kalmar 1792. - A: Övr.
LUTTEMAN, Adolf, 1814-1891. F. vid Rudvier i Alskog. Köpman på Ljugarn.
Broder till Johannes och Petter Niclas LUTTEMAN. Se NYBERG s. 392.
- A: Övr.
LUTTEMAN, Johan Martin Adeodatus, f. 1832. Othem. Provisor, fabrikör i
Stockholm. Se NYBERG s. 384. - : Övr.
LUTTEMAN, Johanna Margareta, f. Höglund, 1802-1883. Visby. Gift med guldsmeden Johan Niclas Lutteman. Se NYBERG S. 387. - A: Et.
LUTTEMAN, Johannes, 1810-1869. Rute. Präst i När, Fole, Lårbro och slutl.
Rute. Broder till Adolf och Petter Niclas LUTTEMAN. Se LEMKE s. 154;
NYBERG S. 392. - B : Vi, Övr.
LUTTEMAN, Catharina Maria, f. Engedal, 1778-1870. Alskog. Moder till Adolf,
Johannes och Petter Niclas LUTTEMAN. Se NYBERG s. 391. - B: Sä,
Tro, Övr.
LUTTEMAN, N., Ljugarn, se LUTTEMAN, Petter Niclas, Alskog.
LUTTEMAN, Petter Niclas, 1807-1863 (förmodl. = LUTTEMAN, N., Ljugarn). F.
vid Rudvier i Alskog. Köpman på Ljugarn. Broder till Adolf och Johannes LUTTEMAN. Se NYBERG S. 392. - A: Ord.
LYSHOLM, Maria Julia Antonetta, f. 1843. Visby. Skolflicka. Se s. 272. A: Sa.
LYTE, Anton Julius, 1816-1886. Burs. Präst. Se NYBERG S. 406; BOLLING
s. 70; UUB R 623: 4 nr 453, s. 492. - B: Ord, Et, Övr.
LYTH, Henrik, 1782-1859. Havdhem. Präst. Se BOLLING S. 110. - A: Så.
LINDGREN,
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LYTH, Jacob Niclas, 1794,1874. Ha,llbjens i Guldrupe. Mantalskommissarie.
Se BOLLING s. 102 och NYBERG s. 411. — D: Sä, Tro, Et, Övr.
LYTH, Johan Fredrik, 1797-1876. F. i Buttle. Hemmansägare vid Bringes i
Norrlanda. Se BOLLING S. 100 och NYBERG s. 409. — C: Sä, Ord, Tro,
Et, Övr.
LYTH, Johan Petter, 1834-1885. Visby. Agronom. Se BOLLING s. 68 och NYBERG S. 405. — A: Sa, Sä.
LYTH, Carl Petter Matsson, 1819-1897. Mölner i Boge. Hemmansägare. Se
BOLLING s. 47 och NYBERG S. 399. — A: Ord, Et, Övr.
LYTH, Margareta Christina, f. Lindberg, 1793-1883. Öja. Prästfru i Vamlingbo. Se BOLLING S. 110; NYBERG s. 416. — A : Et, Övr.
LYTHBERG, Johan Nielas, 1769-1840. Visby. Handelsman i Visby. Se ROSMAN
s. 104. — A: Sä, Övr.
LYTHBERG, Lars, 1787-1859. Kvie i Bro. Husbonde, kyrkvärd. F. i Visby.
Bodde i Bro från 1803 till sin död. Styvfadern, styvfaderns fader, modem, morfadern och mormodern f. i Visby. Styvfaderns moder f. i När.
Se ROSMAN s. 103. — D: Sä, Le, Ord, Tro, Övr.
LYTHBERG, Mor, se PERSDOTTER, Anna Margareta, Bro.
LÄRKA, Catharina Elisabeth, f. 1822. Gandarve i Vänge. Tjänstepiga i Vänge
och angränsande socknar. Båtsmansdotter. Syster till Stina Greta LÄRKA.
— A : Vi.
LÄRKA, Stina Greta, f. 1817 i Vänge. Tjänstepiga i Vänge och angränsande
socknar. Båtsmansdotter. Syster till Catharina Elisabeth LÄRKA. — B :
Vi, Ord.
LÖFBERG, Carl Herman, 1829-1909. F. vid Rågåkra i Hejde. Skollärare i Vall,
Visby och Burs. — A: Sä.
LÖPBOM, Jacob Nielas, f. 1842. Hablingbo. Skomakare. Utflyttade till Västmanland 1872. — C : Sa, Sä, Vi, Ord, Tro.
LÖFQUIST, Olof Johan, 1802-1855. Visby. Skomakare. Fadern och farfadern
sjömän. — A: Vi.
LÖFSTADIUS, Brita Stina, f. Pehrsdotter, 1777-1867. Roma. Torparedotter och
skomakarehustru. Se s. 239 ff. — D : Sä, Tro, Övr.
LÖFVENBERG, Mathilda Vilhelmina, 1826-1916. Visby Köpmansdotter. Fadern
f. i Stockholm. Se NYBERG s. 418. — A: Sä.
MAFRIDS, Cajsa Lena, se HANSDOTTER, Catharina Magdalena, Västergarn.
MAGNER, Stina Johansdotter, 1784-1860 (= STINA I KRANSEN ) . Carl Säves
amma i Roma prästgård. Se UUB R 623: 1 jul. s. 3 f. — A: Sä.
MALMROS, Didrik Adolf, f. 1828 i Trelleborg. Ihre i Hangvar. Lantbrukare,
f. d. inspektor. Se NYBERG s. 22. — A: Et.
MATTSON, Thomas Niclas, 1831-1889. Kvinnegarde i Havdhem. Husbonde. Se
UUB R 623: 4 nr 427, R 623: 5 nr 142. — C : Ord, Et, Övr.
MAY, John. Visby. Trädgårdsmästare. — A: Et, Övr.
MEIJER, Christina Catharina (Cajsa Maja), 1800-1850. Visby. Tjänstepiga.
Tattaresläkt. Se s. 275 ff. — A : Vi.
MELIN, Johan Oscar, 1844-1931. F. vid Valla i Klinte. Landskamrerare på
Gotland. Visby. Se NYBERG s. 420. — B: Sä, Tro.
MELIN, Olof, f. 1821. Nystuge i Hellvi. — A: Övr.
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MEUKOW, G., f. 1807 på Riken. Överste vid Nationalbeväringen på Gotland.
Se WIJKMARK s. 122. — A: Et.
MICHAELSDOTTER, Anna, 1789-1856. Fårö. Bonddotter, bondhustru vid Ava.
B: Tro, Et, Övr.
MICHAELSDOTTER, Catharina (Kajsa), 1789-1875. Fårö. Husbondedotter. Syster till Michael MICHAELSSON, Fårö. — A: Övr.
MICHAELSSON, Michael, 1795-1890. Langhammars på Fårö. Husbonde, kyrkvärd. Se s. 181 ff. — D: Sä, Ord, Tro, Et, Övr.
MIKAELSSON, Per. Gullgarde i Rone. Bonde. — A: Sä.
MOLANDER, A., se MOLANDER, Anton, Visby.
MOLANDER, Anton, Jr, f. 1829. Visby. Kommendörkapten. Se NYBERG s. 424.
A: Övr.
MOLANDER, Hedvig Helena Catharina, f. 1804. Visby. Se NYBERG s. 423.
B : Vi, Ord, Tro, Övr.
MOLANDER, Sara Catharina, f. Schröder, 1778-1855. Visby. Gift med landssekreteraren Anton Molander. Moder till H. H. Cath. MOLANDER. Se
NYBERG S. 423. — B: Övr.
MOLER, Rudolf Wilhelm, 1816-1891. Visby. Handlande. Fadern f. på Öland.
Se NYBERG s. 426. — B : Så, Övr.
MOLERUS, Johan Petter, 1776-1849. Visby. Guldsmed, sedan bagare. F. på
Öland. Se NYBERG s. 425. — A: Ord.
MYRSTEN, Johan Gustaf, 1797-1877. Stenkumla. Köpman i Visby. Se NYBERG
s. 430. — B: Tro, Övr.
MÅRTENSDOTTER, Cajsa Lisa, f. 1775 i Roma ( = AIISARFVE, Cajsa Lisa). Bondhustru i Fole. Syster till Pehr MÅRTENSSON, Roma. Se s. 235 f. — D :
Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
MÅRTENSSON, Johan, 1819-1886. Utalskog i Alskog. Husbonde. — A : Et.
MÅRTENSSON, Lars Norgren, 1814-1892. Norrgårda i Hellvi. Husbonde, kyrkvärd. — A: Sä.
MÅRTENSSON, Pehr, 1778-1850. Karby i Roma. Husbonde, nämndeman, riksdagsman. Broder till Cajsa Lisa MÅRTENSDOTTER. Se s. 236. — A: Sä,
Övr.
MÅRTENSSON, Pehr, f. 1781 ( = RrNovmE, P.). Väskinde. Husbonde. — A :
Sä, Ord.
MÖLNER, L., se PEHRSSON, Lars, Fårö.
NEUMAN, Catarina Margareta, f. Malmsten, 1768-1850. Eksta. Se HALLGREN
s. 348-351, 378; LEMKE s. 384. — : Et.
NICLASSON, Lars, 1825-1859. F. vid Bjers i Lojsta. Skollärare. Se s. 131 f.
D: Sa, Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr. — Uppt.
NILSDOTTER, Cecilia Margareta, f. Nilsdotter, 1791-1860 ( =BANDELIN, Mor).
Vänge. Skolmästarehustru. Moder till Jacob Niclas BANDELIN. — A: Vi.
nissoN, Jacob Nielas Frendin, f. 1844. Frindarve i Garde. Husbondeson.
A: Et.
NILSSON, Carl Niclas Wahlberg, f. 1846. Varbos i Sanda. Husbondeson.
A: Sä.
NILSSON, Kordt (Corth), 1799-1878. Hägur i Eksta. Husbonde, kyrkvärd.
B : Et, Övr.
NILSSON, Nils, 1769-1856. Skogs i Hamra. Husbonde. — A: Et, Övr.
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NmssoN, Nils Peter Ekelund, f. 1811. Kinnare i Lummelunda. Hemmansägare. — A: Tro.
NILSSON, Pehr, 1769-1855. Stormbs i Hamra. Husbonde, kyrkvärd. — C : Le,
Ord, Tro, Et, Övr.
NORBERG, Madam. — A: Vi.
NORBY, Carl Erik, f. 1814. Austers i Hangvar. Hemmansägare. Broder till
Maria Sofia Carolina NORBY. Se HALLGREN S. 389; NYBERG 2 uppl.
s. 318. — A: Sä, Tro.
NORBY, Maria Sofia Carolina, f. 1810. Mansarve i Ekeby. Hemmansägaredotter. Syster till Carl Erik NORBY, Hangvar. — A: Övr.
NORBÄCK, Brita Cajsa, f. 1822. Tofta. Tjänstepiga. Mormodern f. 1769 i
Småland. — A: Vi.
NORDAHL, Edvard. Kräklingbo. — A: Et.
NORDAHL, Holger, 1794-1856. Vikers i Lärbro. Skeppare. Se HALLGREN s.
391-394. — A: Övr.
NORDIN, Greta Maja, f. 1779 vid Broa i Norrlanda. Bondhustru i Vallstena.
Moder till Lars Petter NORDIN. Se s. 231. — A: Sä.
NoNLIN, Johan Petter, f. 1826. Bål. Skollärare. Se s. 157. — B : Vi, Le.
NORDIN, Lars Petter, f. 1817 vid Norrgårda i Vallstena. Arbetskarl. Se s. 229 ff.
P: Sä, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
NORDSTRÖM, Evert Larsson, 1812-1876. Lauters på Fårö. Arbetskarl. Se s.
186 f. — D: Sa, Sä, Ord, Tro, Et, Övr.
NORDSTRÖM, Johan, f. 1821. Norrlanda (Säve). — A: Sä, Övr.
NORDSTRÖM, Thomas Thomasson, f. 1813. Tuna i Väte. Skomakarelärling.
A: Övr.
NORLING, Carl Johan, f. 1833 i Visby. Sjöman. Inskriven i sjömanshuset
1852. Utflyttade till Kristiansand 1855. Fadern f. 1796 i Karlskrona.
— B : Vi.
NORRBY, se även NORBY.
NORRBY, N. E., se NORRBY, Erik Niclas, Othem.
NORRBY, Erik Nielas, 1805-1894 (säker'. = NORRBY, N. E.). Barshaga i Othem.
Kopparslagare. Se NYBERG s. 436. — A: Övr.
NORRGIRDA ZAKRIS, se LARSSON, Zacharias, Tofta.
NYBERG, Adolf Henrik, 1829-1902. Rute. Präst. F. i Fole. Kyrkoherde i Rute.
Sonson till Pehr NYBERG. Se NYBERG s. 441. — A: Övr.
NYBERG, J. Pavalds, se NYBERG, Georg Petter, Lärbro.
NYBERG, Georg Petter, 1799-1891 ( =NYBERG, J. Pavalds). Lärbro. Sjökapten.
Fadern sjökapten. Son till Pehr NYBERG, broder till Carl Johan och
Olof Fredrik Theodor NYBERG. Se NYBERG s. 441. — B: Övr.
NYBERG, Carl Johan, 1802-1863. Kisslings i Fole. Sjökapten. Son till Pehr
NYBERG, broder till Georg Petter och Olof Fredrik Theodor NYBERG. Se
NYBERG s. 443. — A: Ord.
NYBERG, Maria Dorothea, f. kekander, 1809-1896. Kisslings i Fole. F. i Öja.
Sjökaptensdotter och sjökaptenshustru. Gift med Carl Johan NYBERG.
Se HALLGREN s. 399, 400, 404, 443, 411, 488; NYBERG s. 443. — C: Sa,
Sä, Vi, Ord, Tro.
NYBERG, N. — A: Sä.
NYBERG, 01., se NYBERG, Olof Fredrik Theodor, Fole. Kan möjl. också vara
Olof Nyberg, broder till Pehr NYBERG.
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NYBERG, Olof Fredrik Theodor, 1804-1889 (förmodl. = NYBERG, 01.). F. vid
Kisslings i Fole. Handelsman. Son till Pehr NYBERG, broder till Georg
Petter och Carl Johan NYBERG. Se NYBERG s. 440. — B : Vi, Et, Övr.
NYBERG, Pehr, 1767-1852. Kisslings i Fole. Sjökapten. Fadern sjökapten. Fader till Georg Petter, Carl Johan och Olof Fredrik Theodor NYBERG. Se
s. 237 ff.; NYBERG s. 440. — E: Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
NYMAN, Anders Petter, 1811-1887. Lymans i Västergarn. Sjökapten. Se NYBERG S. 446. — A: Et.
NYMAN, Johannes Oskar, 1827-1887. Löves i Hejde. Skollärare i Rone 1847.
Farfadern f. 1731 i Småland. Modern f. 1786 i Småland. Se HALLGREN
s. 314. — A: Et.
NYSTRÖM, Ax. Othem. Se NYBERG s. 450. — A : Le, Et.
NYSTRÖM, Olof Johansson, 1784-1858. Nygårds i Vallstena. Sjöman, timmerman i Visby. Husbondeson. — A: Övr.
NYSTRÖM, Petter (Pehr) Mattsson, 1803-1872. Etelhem. Skolmästare och klockare, sedan skollärare. F. i Etelhem. Dräng i Buttle 1827-30. Skolmästare och klockare i Mästerby 1830-44. Genomgick seminariet i Visby
1811 45 med svaga betyg, bl. a. C i sång. Sedan skollärare i Mästerby.
A : Vi.
NÄRS, Brita Maja Christoffersdotter, se CHRISTOFFERSDOTTER, Brita Maja,
Fårö.
NÄHRGREN, Bengt, 1789-1862. När. Arbetskarl. — B: Sä, Tro.
NÄHRSTRöM, Anna Margareta, f. 1781. Visby. Skepparedotter. — A: Ord, Övr.
ODIN, Ingemund Ingemundsson, 1795-1868. Odvalls i Linde. Hemmansägare,
kyrkvärd, riksdagsman. Se HALLGREN s. 414. — A: Sä.
ODIN, Carl Johan (Calle), f. 1844. Visby. Köpmansson. Se HALLGREN s. 417.
B : Sa, Sä.
OLDE, Matthias Johan, 1803-1877. Levide. Skeppare. Prästson. Se ROSMAN
S. 110. — B: Sä, Tro, Et, Övr.
OLOFSDOTTER, Babba Maria, 1791-1868 ( = TIMANS, Babba Maja). Roma.
Bonddotter. Se s. 77. — A: Sa.
OLOFSDOTTER, Josefina Catharina Maria, f. 1849 ( = OLSSON, Fina Austerlings). Stånga. Bonddotter. Tjänstepiga hos P. A. Säve i Visby 1872-77.
Flyttade till Hemse 1877. — C : Sä, Le, Ord, Tro, Övr.
OLOFSDOTTER, Maria, 1790-1864. F. vid Kaupungs i Ardre. Vänge. Bonddotter.
Bondhustru i Vänge. — A : Vi.
OLOFSSON, Evert Gotthard, se OLSSON, Evert Gotthard, Fårö.
OLOFSSON, Hans, 1797-1884 ( = BIPPARFVE, Hans). Eksta. Husbonde. F. i
Hablingbo. Inflyttade till Eksta 1827. — A: Ord, Övr.
OLOFSSON, Jacob, se GODMAN, Jacob Olofsson, Fleringe.
OLOFSSON, Lars, 1817-1883 ( = OLSSON, Lars, Fide). Bredkvie i Fide. Husbonde. — A: Övr.
OLOFSSON, Olof, se OLSSON, Olof, Fårö.
OLOFSSON, Olof Petter, f. 1823 (trol. = OLSSON, L.). Båmare i Vall. Husbonde. — A : Et.
OLOFSSON, Per, se GODMAN, Per Olofsson, Fleringe.
OLOFSSON, Thomas, f. 1777. Sanda i Ekeby. Husbonde. — A: Vi.
OLSDOTTER, Anna, 1779-1869. Bjärges i Eksta. Bonddotter och bondhustru.
C : Le, Tro, Et, Övr.
23 - 644101 .R. Bjersby
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OLSSON, Anders, 1764-1823. Snausarve i Lan. Husbonde. — A: Vi.
ass«, Anders, 1779-1852. Björksarve i Björke. Husbonde, kyrkvärd. Fader
till Anders Petter BJöRKANDER. — A: Sä.
OLSSON, Anders Leonard, f. 1835. Lauters på Fårö. Handelselev i Rone 1851.
Fadern f. 1795 i Borås. Modern f. 1794 på Fårö. — A: Le.
ass«, Båtel, 1815-1902. Sigvards på Näs. Arbetskarl, getare. — B : Et.
OLSSON, C. M. — A: Ord.
OLSSON, David, 1775-1852 ( =.ArvA-DAviD). Fårö. Husbonde. — A: Sä.
OLSSON, Evert Gotthard, f. 1831 vid Lansa på Fårö ( = OLOFSSON, Evert
Gotthard). Bondson. Skollärare, sjöman. Se s. 178 ff. — D : Sä, Vi, Le,
Ord, Tro, Et, Övr.
OLSSON, Fina Austerlings, se OLOFSDOTTER, Josefina Catharina Maria, Stånga.
OLSSON, Hans, 1838-1931. 011ajvs i Alskog. Husbonde. — A: Et.
OLSSON, Jacob, se GODMAN, Jacob Olofsson, Fleringe.
OLSSON, L., Bjärges i Eksta, trol.= Lars OLSSON, Bopparve i Eksta.
OLSSON, L., Vall, torde vara felskrivning för Olof Petter OLOFSSON, Vall.
Kan möjl. också vara Lars Petter Bandelin, Vall, f. i Mästerby 1832.
OLssoN, Lars, 1799-1874 ( =L. 0. K.). Kalbjerga på Fårö. Husbondeson, arbetskarl, korpral, husbonde. Se s. 161 ff. — G: Sa, Sä, Vi, Le, Ord, Tro,
Et, Övr.
OLSSON, Lars, 1811-1887 (trol.= OLSSON, L., Bjärges i Eksta). Bopparve i
Eksta. Husbonde, kyrkvärd. — C: Sä, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
OLSSON, Lars, Odvalls i Fide, förmodl.= OLOFSSON, Lars, Fide.
OLSSON, Nils Lundgren, 1794-1880. Rämbs i Vamlingbo. Husbonde. Fader till
Jacob Nilsson LUNDGREN. Se s. 256 ff. — D : Sä, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
OLSSON, 0. Liffride i Stånga. — A: Övr.
OLSSON, Olof, 1805-1875 ( = OLOFSSON, Olof). Nors på Fårö. Husbonde.
Broder till Lars OLSSON, Fårö. Se s. 172 f. — C : Sa, Sä, Ord, Tro,
Et, Övr.
OLSSON, Olof, 1817-1892. Änges i Burs. Husbonde. — A : Et.
OLSSON, Olof, 1822-1887 (trol. =KOPARFVEN i Ardre). Ardre. Husbonde vid
Kaupungs i Ardre. — A: Ord, Et.
OLSSON, Olof, f. 1826. Bjärges i Vallstena. Husbonde. — A: Övr.
OLSSON, P. Gudings i Eke. Förmodl. felskrivning för PEHRSSON, Olof, Eke.
OLSSON, Per, 1763-1838. När. Husbonde vid Tirike i När. — A: Sä.
OLSSON, Pehr, f. 1789. Flangre i Gothem. Husbonde. — B : Le, Et.
OLSSON, Per, se GODMAN, Per Olofsson, Fleringe.
OSTERMAN, Gustaf. Stenkumla. — A: Sä, Övr.
OSTERMAN, Maria Christina, f. Berg, 1781-1862. Visby. Morfadern f. 1727 i
Uppsala. — A: Sä, Övr.
PALM, Johan Nielas, f. 1812. Visby. Guldsmed. — A: Ord.
PALMQUIST, Fredrik, f. 1826. Petsarve i Eke. Husbonde, kyrkvärd, sergeant.
Utflyttad till Stenkumla 1889. — A: Tro, Et.
PALMQUISTS HUSTRU, se ANDERSDOTTER, Margareta Christina, Grötlingbo.
PANTZERHJELM, Sigge Wilhelm. Major. — A : Et.
PERSDOTTER, Anna Christina Lauretta, 1847-1922 ( = ÖTVIDE LAURA). Eskelhem. Bonddotter. Bondhustru. Farmoderns fader f. 1771 i Småland.
— A: Sä.
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Anna Margareta, 1778-1853 ( = LYTHBERG, Mor). Kvie i Bro.
Bondhustru, gift 2:a gången med Lars LYTHBERG. — A: Sä.
PERSDOTTER, Cajsa Maja, f. 1812 (förmodl. = SORBY-PERS DOTTER). Stenkyrka. Bonddotter. — A : Vi.
PERSDOTTER, Sophia, f. 1805 (förmodl.= GRODDA-MOR). Fleringe. Gift med
Jacob Olofsson GODMAN. (GRODDA-MOR kan möjl. också vara Jacob
Godmans moder Anna Margareta Nilsdotter.) — A: Et.
PERSSON, se även PETTERSSON.
PERSSON, Anders, 1783-1853. Lundbjers i Lummelunda. Husbonde. — A: Sä.
PERSSON, Israel, 1786-1863 (trol.=IsRAELssox, Pehr Tynne). Sproge. Husbonde. — A: Övr.
PERSSON, Jacob, f. 1790 ( = HAGVIDE, Jacob). Boge. Husbonde. — A: Tro.
PEHRSSON, Jacob, f. 1798 i Roma. Till Änges i Buttle 1837. Husbonde, kyrkvärd. — A: Sä.
PERSSON, Jacob Niclas, 1834-1878. Änggarda i Rone. Husbonde. — A : Et.
PEHRSSON, Lars, 1781-1867. Mölner på Fårö. Husbonde. — A : Et.
PEHRSSON, Lars, 1781-1870 ( = ~BES, Lars Pehrsson). Fårö. Husbonde,
kyrkvärd, nämndeman, corporal. Se s. 185 f. — C: Sä, Et, Övr.
PERSSON, Lars, f. 1798 (= SNAUSARFVE, L. P.). Silte. Husbonde. — A: Övr.
PERSSON, Lars Stenström, 1801-1879. Stenstu i Ala. Husbonde, kyrkvärd,
nämndeman. — A : Et.
PEHRSSON, Lars Petter, f. 1817. Bjärges i Vallstena. Husbonde. — A: Tro, Et.
PEHRSSON, Olof, 1806-1884. Gräne i Väte. Husbonde. F. i Hejde, till Väte
1830. — A: Et, Övr.
PEHRSSON (PETTERSSON), Olof, 1808-1901. Gudings i Eke. Husbonde, nämndeman, sergeant i Nationalbeväringen. Faderns släkt från Eke, moderns
från Linde. — C : Sä, Vi, Ord, Tro, Et.
PEHRSSON, Olof Petter, f. 1821. Skogs i Vall. Bondson. Husbonde. — A: Sa.
PERSSON, Pehr, 1784-1854. Österby i Fide. Husbonde. — A: Sä.
PEHRSSON, Pehr, 1787-1856. Äby i Bro. Husbonde. — A: Tro.
PEHRSSON ,Pehr, 1794-1876. Kälder i Havdhem. Husbonde, kyrkvärd. Se UUB
R 623: 4 nr 598. — D: Ord, Tro, Et, Övr.
PERSSON, Pehr, f. 1804. Snäckers i Hangvar. Husbonde, kyrkvärd. Lever
1880. — A: Övr.
PEHRSSON, Thomas, 1780-1858 ( =GULLGARDE, Thomas). Rone. Husbonde.
Broder till Per Persson RONANDER. Se s. 253. — B: Sä, Ord, Tro, Övr.
PETSARFVEN i Norrlanda. Husbonde. — A : Et.
PETTERSSON, se även PERSSON.
PETTERSSON, Anders, 1809-1877. F. vid Uppenbys i Roma. Husbonde i Stenkumla. Bodde även i Atlingbo, Hogrän och Vall. — B : Et.
PETTERSSON, H. Visby. Byggmästare. — A: Övr.
PETTERSSON, Hans Petter, 1800-1873. Petsarve i Sanda. Husbonde. F. på
Öland. Inflyttade 1807 med föräldrarna från Böda på Öland. Se UUB R
623: 5 nr 203. — A: Vi.
PETTERSSON, Hans Petter, 1841-1930. Gotska Sandön. Fyrbiträde och sedan
fyrvaktare. F. i Östergarn, inflyttad därifrån 1860. — A: Övr.
PETTERSSON, J. H., f. 1768. Visby. Repslagare, löjtnant. Se WIJKMARK s. 301;
UUB R 623: 3 nr 66. — A: Övr.
PERSDOTTER,
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Carl Petter Ferdinand, f. 1842 i Fleringe. Med familjen till
Tors i Bro 1849. Son till Per Johan PETTERSSON och Katarina Elisabeth
Fåhrteus, Fleringe. — B: Sä.
PETTERSSON, Lars, f. 1801 (förmodl.= RÖDSTÄDEN). Ekeby. Husbonde. Fader
till Oskar PETTERSSON, Ekeby. — A: CAM
PETTERSSON, Lars, f. 1824. Bondson från Petsarve i Vamlingbo. Skollärare i
Öja. Genomgick seminariet i Visby 1846. Bra betyg utom i sång. Till
Eksta 1847 och till Öja 1848. Se UUB R 623: 3 nr 514. — C: Sä, Ord,
Tro, Et, Övr. — Uppt.
PETTERSSON, Olof Reinhold, 1837-1894. Liffride i Stånga. Husbonde, nämndeman. — B : Et.
PETTERSSON, Oskar, 1830-1897. F. i Ekeby. Husbonde i Ekeby och från 1864
el. 1865 vid Odvalls i Linde. Son till Lars PETTERSSON, Ekeby. —
A: Sä.
PETTERSSON, Per Göran, 1818-1897. F. i Småland. Bodde med föräldrarna i
Othem. 1845 flyttade familjen till Gothem. Skollärare i Eskelhem. —
A: Sä.
PETTERSSON, Per Johan, f. 1800. Han i Fleringe. Husbondeson. Kapten vid
Nationalbeväringen. Se NYBERG s. 183; WIJKMARK s. 118. — : Et.
PETTERSSON, Pehr Niclas, f. 1818. Bjärges i Vallstena. Husbonde. Se UUB R
623: 3 nr 502. — A: Et.
PizaiRDA, N. N., se DJURMAN, Johan Magnus, När.
RAMBERG, Hedvig Elisabeth, f. Tigerström. Källunge. Se NYBERG s. 70. —
A: Övr.
RASMUSSON, Jacob Osterman, 1804-1888. Tängelgårda i Lärbro. Husbonde.
— C: Sä, Tro, Et, Övr.
RASMUSSON, Lars Häglund, 1792-1868 ( =HiGuR, Häglund, Lars). Bunge.
Husbonde vid Hägur i Bunge. Se s. 201 f. — D: Sä, Le, Ord, Tro, Et,
Övr.
RAsmussox, Lisa. Vall. — A : Le.
RAsmussoN, Per, 1803-1891. Austers på Fårö. Husbonde. — C: Tro, Et, Övr.
RASMUSSON, Thomas Bogren, 1811-1897. Nors på Fårö. Husbonde. — A : Et.
REINICKE, Kajsa Maja, f. 1799. Visby. Tunnbindaredotter. Se HALLGREN s.
41.4. — A: Övr.
REINICKE, Niclas Anton, 1810-1885. Östergarn. Handlande på Katthammarsvik. Se HALLGREN s. 447. — B : Et.
REINICKE, Nils, 1804-1858. Prästson från Klinte. Lektor i Visby. Se s. 146 ff.;
HALLGREN s. 448. — B: Sa, Ord, Et, Övr.
RINGBOM, E., se RINGBOM, Edvard Nicklas, Visby.
RINGBOM, Edvard Nicklas, f. 1814 (möjl.= RINGBOM, E.). Visby. Handlande.
Se HALLGREN s. 452. — A: Ord.
RINGSTRÖM, Petter, f. 1804. Visby. Arbetskarl, ringningskarl, timmerman. —
A : Övr.
RINGVIDE, P., se MÅRTENSSON, Pehr, Väskinde.
ROMDAHL, Brita Elisabeth (Lisette), f. Ekholtz ( = B. L. R.), 1799-1893. Dotter till prosten Albrekt EKHOLTZ i Fardhem. Gift med Gabriel ThimoPETTERSSON,
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theus ROM:DAHL, kyrkoherde i Öja. Se Lovix s. 25; NYBERG s. 472. D: Sä, Vi, Le, Ord, Et, Övr.
ROMDAHL, Eva Maria Theodora, f. Rundberg, f. 1810. Gothem. Prästdotter.
Se NYBERG s. 472. - B: Sä, Vi, Ord, Tro, Övr.
ROMDAHL, Gabriel Thimotheus, 1773-1854. Öja. Kyrkoherde. Se NYBERG s.
472. - B: Sä, Övr.
ROMDAHL, Per Axel Cyrus, f. 1841 i Hangvar. Läroverkslärare. Se NYBERG
s. 473. - B: Sa, Sä.
ROMDAL, Anna Brita, f. 1826. Husbondedotter från Rombs i Martebo. Tjänstepiga hos P. A. Säve i Visby 1851-53. Modern f. i Boge. - A: Et.
RONANDER, Anna Lisa, f. 1805 (möjl. = RONANDER, Lisa). Visby. Tullvaktmästaredotter. Se HALLGREN s. 457. - A: Ord.
RONANDER, Lisa, se RONANDER, Anna Lisa, Visby.
RONANDER, Per Persson, 1791-1868. Gullgarde i Rone. Bondson. Arbetskarl.
Se s. 253 f. - G : Sa, Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
RONDAL, Lars Pehrsson, f. 1782 vid Domerarve i Rone. Bonde därstädes. Till
Hogrän 1831. Arbetskarl. Lever ännu 1861. Se s. 142 f. - B : Vi,
Ord, Tro.
RONSTEDT, Jacob, 1833-1883. Burs. Arbetskarl. - A : Et.
RONSTRöM, Christina. - A: Vi.
ROSARFVE LISA, Se CHRISTIANSDOTTER, Brita Elisabet, Vall.
ROSENBERG, Jöran, 1790-1868. Arbetskarl. F. på Ösel. Till Gotland 1811. Inflyttade från Barlingbo till Follingbo, där rättare. - A : Övr.
ROSMAN, Johan Oskar, 1823-1888. Visby. Läroverksadjunkt. Fadern f. i Småland. Se NYBERG S. 476. - B : Le, Ord, Övr.
ROSWALL, Jacob, 1807-1862. Bondson från Rosenbys i Eskelhem. Skolmästare
och klockare i Sanda 1833. Genomgick seminariet i Visby hösten 1846.
Medelmåttiga betyg. Skollärare i Sanda. Modern och hennes förfäder f. i
Småland. - B: Sä, Tro. - Uppt.
Rom, Hans, 1766-1842. Magnuse i Väte. Krigare, skomakare. Fader till Catharina Maria Hansdotter ROT. Se 1TUB R 623: 3 nr 514. - A: Övr.
ROT, Catharina Maria Hansdotter, 1795-1872. Magnuse i Väte. Skomakaredotter. F. i Malmö. Modern f. i Kristianstad 1767. Dotter till Hans ROT,
Väte. - A: Övr.
RUNDBERG, Hedda Lovisa, f. 1801 i Visby. Vistades i Hangvar och Stockholm. Till Visby 1830. Till Källunge 1833. - A: Ord, Et, Övr.
RUNDBERG, Per Mårten, 1808-1865. Gothem. Prästson från Gothem. Präst
bl. a. i Hörsne. Se LEM s. 227. - B: Ord, Övr.
RYFTEN, Jacob Niclas, 1790-1854. Visby. Skomakareålderman. - A : Et.
RÅBY, Lars ( =RIBv-GussEN). Visby. Mjölnare. - A : Vi.
RÅBY-GITBBEN, se RÅBY, Lars, Visby.
RÖDSTÄDEN, se PETTERSSON, Lars, Ekeby.
S. K. = Hedvig Sofia TÖRNER, f. Kahl.
SAmsmEN, Greta Stina. - A: Vi.
SAHISTEN, Hedvig Maria, se ENGSTRÖM, Hedvig Maria, f. Sahlsten, Visby.
SANDBERG, J. N. Visby. - A: Ord.
SANDBERG, Pehr Mattiaesson, 1770-1835. Smiss i Sanda. Sjöman. Arbetskarl.
Se s. 138. - A: Vi.
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SANDELIUS, G. P. — A : Et.
SANDGREN, Brita Maja, f. Granqvist, f. 1802. Visby. Muraredotter. —
SANDSTRÖM, A. — A : Vi.
SANDSTRÖM, Christian Johan Niclas, 1843-1867. Visby. Borgareson.
BERG S. 480. — Ä: Sä.

A: Övr.
Se

NY-

SentAu, Cajsa Lisa, f. Åberg, se ÅBERG, Catharina Elisabet, Visby.
SCHRÖDER, Jonas Mauritz, f. 1817. Löjtnant vid Visby stads beväring. —
A: Ord.
SEGERDAHL, Timotheus, 1754-1832. Bondson från Eksta. Handlande i Visby. •
Se NYBERG S. 69. — A: Övr.
SIDELIUS, Per Fredrich, f. 1786 i Fole. Båtsman 1808. Se UUB R 623: 1 nr
1260. — A: Övr.
SIGGELIN, Olof, f. 1812. Snäckarve i Stenkumla. Torpare. Bryggeriarbetare i
Visby. — A: Sä, Övr.
SIGGREN, Lars Thomasson, 1799-1888 ( = SIMUNDE, L.) F. i Lye. Inflyttade
från Lye till Hejde 1826. Husbonde, kyrkvärd. — B : Le, Et, Övr.
Sur, Carl Peter, 1842,1918. Kopparslagareson från Visby. Präst i Lärbro
1875. Teol. dr, prost. Fadern f. 1814 i Småland. Se LEMKE, Supplement
till Visby stifts herdaminne, s. 5; NYBERG s. 205. — B: Sa, Sä.
SILTBERG, Mathias, f. 1814 i Hemse. Urmakare i Visby. — : Övr.
SIMANDER. Johan Herman, 1826-1910. Simunds på Fårö. Husbonde. — A: Sä.
SIMMANDER. Visby. Skolflicka. — A: Sa.
SIMUNDE, L., se SIGGREN, Lars Thomasson, Lye.
SIXARFVE, se LARSSON, Hans, Alskog.
SJÖBERG, Fredrika Dorothea, f. Säve, 1808-1894. Roma. Gift med löjtnanten
Lars Magnus Sjöberg, Tjällder i Boge. 1857 omgift med fanjunkaren
Hans Rudolf Boning, 1861 gift för 3:e gången med rådman J. A.
Linné i Visby. P. A. Säves halvsyster. Se NYBERG s. 526; UUB R
625: 11 s. 202 f. — D: Sa, Sä, Vi, Le, Tro, Et, Övr.
SJÖBERG, Carl, f. 1778 i Kräklingbo. Till Magnuse i Gothem 1786. Husbonde.
Kapten vid Nationalbeväringen. Lever ännu 1861. Se NYBERG S. 323,
561; WIJKMARK s. 96. — D: Sä, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
SJÖBERG, Rosa Christina Carolina (Lina), f. 1837. Tjällder i Boge. P. A.
Säves systerdotter. Syster till Selma SJÖBERG. — A: Vi.
SJÖBERG, Selma Lorentina Natalia Eugenia, 1840-1852. Tjällder i Boge. P. A.
Säves systerdotter. Syster till Rosa Christina Carolina (Lina) SJÖBERG.
— B : Vi, Ord, Tro.
SKOGDAHL, Johan (Jöns), f. 1804. Skogs i Mästerby. Bondson. Sjöman. —
A: Övr.
SKOGS, Anders, se KLASSON, Anders, Hamra.
SKYMMINGS, P. Ja, se JACOBSSON, Petter Lorentz, Fleringe.
SKÖNLUND, Carl Gustaf Reinhold, 1822-1897. F. i Levide. Husbonde vid
Kyrkeby i Etelhem. — A : Et.
Smiss, A. Stenkyrka. Förmodl. = Anders ANDERSSON, Stenkyrka.
SMISSEN i Vall, se LARSSON, Lars, Vall. Kan möjl. också vara dennes fader
Lars THOMASSON, Vall.
SmrrT, Cajsa Brita, f. Gardsten, f. 1774. Visby. S yunanshustru. Dotter till
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timmermannen och ringningskarlen Pehr Gardsten, Garde. Se NYBERG
S. 204. — C: Sä, Ord, Tro, Et, Övr.
SNAUSARFVE, L. P., se PERSSON, Lars, Silte.
SNAIIVALDS, Lars, se LARSSON, Lars, Alskog.
SNÖBOHM, Alfred Theodor, 1819-1901. Levide. Skollärare. F. i Småland. Se
s. 119 ff.; NYBERG S. 148-149. — D: Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr. —
Uppt.
SOMMAR. Fältväbel, se SOMMAR, Christian, Vamlingbo.
SOMMAR, Jöns Niclas, f. 1816 i Vamlingbo. Kapten vid Nationalbeväringen.
Son till Christian SOMMAR. Se HALLGREN S. 472; WUKM.ARK S. 157.
— A: Vi, Ord, Övr.
SOMMAR, Christian, 1787-1853 (förmodl.= SOMMAR. Fältväbel). Vamlingbo.
Underofficer vid Nationalbeväringen. Fader till Jöns Niclas SOMMAR.
Se HALLGREN S. 472. — A: Sä.
SORBY-PERS DOTTER, se PERSDOTTER, Cajsa Maja, Stenkyrka. Kan möjl.
också vara någon av den sistnämndas fastrar.
STAEL V. HOLSTEIN, Lovisa, f. Fålarants, 1788-1873. Visby. Överstelöjtnantska.
Se NYBERG S. 181. — A: Ord, Övr.
STENBERG, Charlotta, f. Segerdahl, 1796-1875. Visby. Överstelöjtnantska. Dotter till Timotheus SEGERDAHL. Se NYBERG S. 69, 497. — A : Vi.
STENBERG, Johan, 1785-1874. Västergarn. Mästerlots. F. i Klinte. — C : Ord,
Et, Övr.
STENBERG, Lars, 1778-1861. Visby. Överstelöjtnant. F. i Västergötland. Se
NYBERG S. 497; WIJKMARK s. 71. — B: Ord, Övr.
STENBERG, Lena Maja, f. 1789. Visby. Fadern timmerman. — A: Ord, Övr.
STENBERGS-MOR. Visby. — A: Ord.
STENBOM, Kajsa Stina, f. Wahlberg, f. 1812 i Lokrumme. Tjänstepiga i Ekeby
och Fole. Ses. 236f. — B : Vi.
STENGÅRD, Petrus, 1793-1880. Bondson från Grausne i Stenkyrka. Kyrkoherde
i Martebo. Se s. 149 f.; LEMKE s. 126; NYBERG s. 498. — G: Sa, Sä, Vi,
Ord, Tro, Et, Övr. — Uppt.
STENGÅRD, Sie, se STENGÅRD, Sigurd Julius Christen Thiodolf, Martebo.
STENGÅRD, Sigurd Julius Christen Thiodolf, f. 1850. Martebo. Präst. Son till
Petrus STENGÅRD. Se NYBERG S. 499. — A: Sä.
STENHOFF, Anders, 1773-1847. Varplösa i Björke. F. i Sanda. Till Björke
1792. Kronolänsman. — A: Sä.
STENHOFF, Olof, f. 1785. Stenstu i Stenkyrka. Husbonde. — A: Övr.
STENMAN, Olof, 1799-1883. Hörsne. Skolmästare och klockare. — : Sä.
STENMANS-MOR i Visby. — A: Tro.
STENQUIST, Erik, 1801-1872. Västergarn. Skolmästare och klockare. F. i
Klinte. Till Västergarn 1825. Föräldrarna f. i Lerbäck, Närke. — A :
Sä, Övr.
STENSTRÖM. — A: Ord.
STENSTIT ANNA, se DAVIDSDOTTER, Anna, BTO.
STENSTII NÄMNDEMANSMOR, se LAnspoTTER, Cajsa Brita, Ala.
STINA I KRANSEN, se MAGNER, Stina Johansdotter, Roma.
STRUSENFELDT, Adolf Ludvig von, f. 1802. Häradshövding i Endre. — A: Övr.
STRÖMLUND, Maja Lotta, f. Cederblad, 1788-1863. Tjällder i Gothem. Sjö-
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manshustru. Fadern f. 1752 på Öland. Se s. 127; NYBERG s. 489. Sä.
STURTZENBECHER, Patrik, 1800-1875. Prästson från Othem. Präst i Kräklingbo
och Eskelhem. Se NYBERG s. 506. - A: Övr.
SUDERQUIE, Zakris, se SÖDERSTRÖM, Zacharias, Grötlingbo.
SUNDAHL, Anders Christoffer, 1810-1849. F. i Visby. Sjökapten. Son till
Berndt Johan SUNDAHL. Se NYBERG s. 513. - A: Le.
SUNDAHL, Berndt Johan, 1777-1841. Visby. Sjökapten, skeppsombudsman. Son
till sjökapten Johan Sundahl. Fader till Anders Christoffer, Daniel
Alexander och Johan Carl SUNDAHL. Se NYBERG s. 510. - B : Sä,
Tro, Övr.
SUNDAHL, Daniel Alexander, 1815-1841. Visby. Apologist. Son till Berndt
Johan SUNDAHL. Se NYBERG S. 510. - A: Tro.
SUNDAHL, Elis. Möjl. = Maria Elisabeth Johanna SUNDAHL.
SUNDAHL, Johan Carl, 1812-1886. Visby. Handlande på Klinte. Son till
Berndt Johan SUNDAHL. Se NYBERG s. 513. - A: Ord.
SUNDAHL, Carl Christoffersson, 1844-1901. Visby. Sedermera handlande i Åbo.
Son till Anders Christoff er SUNDAHL. Se NYBERG S. 513. - B: Sä.
SUNDAHL, Maria Elisabeth Johanna, 1841-1935 (Möjl.= SUNDAHL, Elis.).
Visby. Sjökaptensdotter. Sondotter till Berndt Johan SUNDAHL. Se NYBERG 2 uppl. s. 589-590. - A: Övr.
SUNDBERG, C. J., f. 1826 i Etelhem. Visby. Glasmästare. - A: Et.
SUNDBERG, Gertrud Mattsdotter, f. 1778 i Rute. Fårösund. - A : Et.
SVEBILIUS, Adolf Daniel, 1804-1863. F. i Tavastehus, Finland. Lantbrukare
vid Kuse i Västerhejde. Fadern major. Broder till Gustaf Gerhard
SVEBILIUS, Visby. Se NYBERG s. 516. - B: Sä.
SVEBILIUS, Fru, se SVEBILIUS, Clara Aurora, Väskinde.
SVEBILIUS, Gustaf Gerhard, 1797-1865. F. i Finland. Prästvigd i Göteborg.
Kom till Gotland 1828. Tjänstgjorde på många ställen på Gotland. D. i
Visby. Broder till Adolf Daniel SVEBILIUS. Se LEMKE s. 438; NYBERG s.
516. - A : Vi.
SVEBILIUS, Clara Aurora, f. Bahr, 1775-1867. Väskinde. Prästdotter. Gift med
Olof Gabriel Svebilius. Se NYBERG s. 31, 518. - A : Sä.
SVENSSON, Anna Maja, f. 1834. Bols i Havdhem. Tjänstepiga. Fadern, handelsbetjänten Johan Svensson, f. 1805 i Svenljunga, Älvsborgs län. Inflyttad till Havdhem 1834. - A: Ord, Tro, Övr.
SVENSSON, Ferd. Anga. - A: Sä, Övr.
SVENSSON, Sofia, f. 1845 i Stockholm. Anga. Tjänstepiga. Inflyttad från
Stockholm 1851 till skolmästaren Johan WALLIN, Anga. Utflyttad till
Stånga 1861 men åter till Anga. Till Visby 1867. Meddelade 1872. Sa, Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et.
SVENSSON, Sven, 1791-1862. Visby. Sjökapten. Fadern sjöman. Fader till
Sven Wilhelm SVENSSON. Se NYBERG s. 520. - A: Övr.
SVENSSON, Sven Wilhelm, 1824-1886. Visby. Sjökapten, navigationslärare
Son till Sven SVENSSON. Se NYBERG S. 521. - A: Övr.
SYLVAN, Johan Otto. Visby. Jägmästare. Se WIJKMARK s. 232. - A: Övr.
SivE, Arvid Jarl, 1868-1896. Visby. Student i Uppsala. Son till Carl Säve.
Se NYBERG S. 530. - A: Vi.
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Gust. Adolf. Se Johan Adolf SÄVE.
Hedvig Charlotta, f. Lallerius, 1775-1830. Visby. Gift med Per Hieronymus SÄVE. P. A. Säves moder. Se NYBERG s. 526. — B: Sa, Ord.
SÄVE, Johan Adolf, 1800-1873 ( = SÄVE, Gust. Adolf). Roma. Präst i Mariestad. P. A. Säves halvbroder. Se NYBERG s. 526. — A: Ord.
SÄVE, Carolina Johanna, f. Kahl, 1774-1848. Visby. Köpmanshustru. Se
HALLGREN s. 274; NYBERG s. 525. — A: Vi.
SÄVE, Lovisa Fredrika, 1801-1878. Roma. Lärarinna i Visby. P. A. Säves
syster. Se NYBERG s. 526; UUB R 623: 5 nr 160. — C : Sa, Sä, Ord,
Tro, Et.
SÄVE, Per Hieronymus, 1765-1837. F. i Visby. Son till inspektoren vid Visby
sjötull, Johannes Säve. Teol, dr, prost i Roma. Fader till Johan Adolf,
Lovisa Fredrika och P. A. SÄVE. Se s. 81; NYBERG s. 525. — B : Et, Övr.
SÖDERBERG, Daniel, f. 1807 i Rute. Visby. Lektor. Prost. Se LEMKE s. 112,153;
NYBERG s. 510. — C: Sä, Le, Ord, Tro, Övr.
SÖDERBERG, Jacob Ludvig, f. 1828. Bro. Skollärare i Norrlanda 1850, i Kräklingbo 1856. — B: Sä, Le.
SÖDERBERG, Johan Oscar Theodor, f. 1843 i Stochkolm. Skollärare i bl. a.
Lärbro. — A: Övr.
SÖDERDAL, Anders, 1827-1869. Bondson från Sigfride i Rute. Skollärare i
Alskog. Se s. 111 ff. — F: Sa, Sä, Vi, Le, Tro, Et, Övr. — Uppt.
SÖDERGREN, Jacob Petter, 1849-1924. Grötlingbo. Lots. — A: Övr.
SöDERQVIST, Anders. — A : Vi.
SÖDERSTRÖM, Zacharias, 1797-1864 ( = SUDERQUIE, Zakris). Grötlingbo. Husbonde, sergeant. — A: Sä.
THOMASDOTTER, Anna Maja Charlotta, se BJÖRKLUND, Anna Maja Charlotta,
Roma.
THOMASSON, Johannes, 1828-1906. Smide i Väte. Husbonde. — A: Övr.
THOMASSON, Lars, 1773-1855 (möjl.= SMISSEN i Vall). Vall. Husbonde. Fader
till Lars LARSSON, Vall. — A: Övr.
THomAssorr, Lars Siggren, se SIGGREN, Lars Thomasson, Lye.
TIMANS, Babba Maja, se OLOPSDOTTER, Babba Maria, Roma.
TIMGREN, Brita, f. Stephansdotter, f. 1788 vid Eimunds i Roma. Bonddotter.
Se s. 242 ff. — D: Sa, Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
TIMGREN, Petter Niclas, f. 1804. Visby. Målare. Gift med Brita Stephansdotter-Engström. Se s. 243. — A: Ord.
ToPTix, Hans Hansson, 1797-1867. F. i Tofta. Torpare vid Kungsladugården,
Visby. — A: Övr.
TOLLSTEIN, Karin, 1794-1864. Visby. Skepparehustru. — A: Vi.
TRANER, Haqvinus Eberhardus (Edvard). f. 1830. Fårö. Telegrafist. Prästson.
Fadern f. 1798 i Asarum, Blekinge. Se LEMKE s. 146. — A: Sä, Tro.
TROSELL, Maria Catharina Elisabet, f. 1814 i Västervik. Gift 1849 med landsfiskal J. A. Linne. Visby. — A: Ord.
TöRNER, Hedvig Sofia Johanna, f. Kahl, 1777-1859. Visby. Syster till Engel
Elisabeth KAHL. Se s. 267; HALLGREN s. 274; ROSMAN s. 44. — B : Vi,
Le, Övr.
TöRNER, Lars, f. 1798. Visby. Sjötullvaktmästare. — A: Övr.
SÄVE,
SÄVE,
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Lars Larsson, 1809-1888. Björksarve i Björke. Husbonde. —
A: Sä.
UlmsTEDT, Carl Johan, 1781-1869. F. i Visby, d. i Rone. Sjöman. — A: Övr.
UNia, Hedvig Eleonora Eugenia, f. 1831. Visby. Till Stockholm 1860. Syster
till Selma Catarina Eleonora TIAR. Se s. 267 f.; HALLGREN s. 511. — C :
Vi, Le.
UNER, Selma Catarina Eleonora, f. 1822. Visby. Syster till Hedvig Eleonora
Eugenia UNkR. Se s. 267 f.; HALLGREN s. 511. — B : Vi, Le, Ord.
UNomus, Per Johan, f. 1809 i Lovisa i Finland. Lantbrukare vid Lillåkra i
Barlingbo. Till Othem 1873. — A: Övr.
UPPENBERG, Anna Lisa, se LUNDGREN, Anna Lisa, Visby.
UPPENBERG, Jacob, f. 1782 i Roma. Skomakaremästare och borgare i Visby.
A: Et.
UTBUNGE, Lars Larsson, se LARSSON, Lars, Bunge.
WAHLSTRÖM, Catharina Sofia, f. 1821 i Eksta. Tjänstepiga bl. a. i Havdhem.
Till Visby 1842. Tjänstepiga hos P. A. Säve. — B: Sa, Ord, Tro.
WALLA, N. N. Klinte. — A: Tro.
VALLENSTRÖM, Johannes Petter, f. 1814 i Hogrän. Husbonde, kyrkvärd i
Sjonhem. — A: Et.
WALLGREN, Pehr, 1798-1856. Eksta. Präst. Värmlänning. Se LEMKE s. 311.
: Övr.
WALLGREN, Rosalina, f. Eberstein (trol. = WALLGREN, Ros.). Eksta. Se LEMKE
s. 311. — A: Tro.
WALLIN, Fredrik Albert Olofsson, f. 1831 i Klinte. Inflyttad till Visby 1856.
Bagare i Visby. — A : Le.
WALLIN, Jacob, 1779-1861. F. i Visby. Husbonde vid Snaldarve i Martebo.
Se s. 202 ff. — 0: Sa, Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
WALLIN, Johan, f. 1794 i Visby. Arbetskarl i bl. a. Visby, Viklau, När,
Akebäck. — B: Sä, Le, Tro, Et, Övr.
WALLIN, Johan, 1798-1869. F. i Vallstena. Skolmästare och klockare i Anga.
A : Et.
WALLIN, Nils Simundsson, 1784-1875. F. i Källunge. Arbetskarl. Flyttade till
Vallstena 1815. Se s. 232 f. — D: Sä, Ord, Tro, Et, Övr.
WALLIN, Per Persson, f. 1802. l7ppgårda i Vallstena. Husbondeson. Sergeant.
A : Övr.
WASS, Christina Catharina Jonsdotter, 1807-1852 (förmodl.= ÖSTERLINGSMOR). Stånga. Bondhustru. Fadern f. 1759 på Öland. Moder till Christina
Maria HANSDOTTER, Stånga. — A : Et.
WAY, J. 1792-1873. Professor, ritmästare vid Uppsala universitet. Se NYBERG,
2 uppl. s. 435. — A: Övr.
VEDIN, Anders Lorentz, 1808-1867. Visby. Bryggare, navigationslärare, sjökapten. Se HALLGREN s. 519, 522. — A: Övr.
VEGESACK, Ernst Mattias Petter, 1820-1903. Hemse. Överste. Se Elgenstierna,
8, s. 717; UUB R 623:4 nr 29. — A : Vi, Ord.
VESS, Johan Petter Magnus, f. 1826. Fårö. Arbetskarl. Fyrvaktare. Se s. 165.
B : Et, Övr.
WESSMAN, Lars Petter, f. 1792. Visby. Skeppare. »Den store.» — A: Övr.
TÖRNWALL,
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Gabriel Mårten, f. 1813. Sibbenarve i Öja. Fanjunkare, hemmansägare. Se HALLGREN s. 540. - A: Tro.
WESTBERG, Israel Nicklas, f. 1811. Sibbenarve i Öja. Hemmansägare. Se HALLGREN S. 540. - A: Övr.
WESTBERG, J. P., Se WESTBERG, Pehr Johan, Alskog.
WESTBERG, Karin, 1808-1887. Rone. Arbetarhustru. Se s. 150 f. - A: Vi.
WESTBERG, Olof Wilhelm, 1828-1877. F. vid Kvie i Burs. Skollärare. Genomgick seminariet i Visby 1843-45 med bra betyg. Inflyttad till När 1848
och skollärare där. Se HALLGREN s. 434. - B : Vi.
WESTBERG, Pehr Johan, 1814-1854 (trol. = WESTBERG, J. P.). Alskog. Präst.
Se LEMKE s. 345,441. - A: Le.
WESTER i Boge. Bonde. - A: Övr.
WESTERGREN, Pehr. 1777-1848. F. i Blekinge. Torpare vid Kallings i Follingbo. - A : Vi.
WESTMAN, Anna Maja, f. 1818. Bunge. Dotter till Petter WESTMAN, Bunge.
: Övr.
WESTMAN, Nils, 1819-1859. F. i Bäl. Skollärare i Tofta. Modern f. i Småland.
A: Sä.
WESTMAN, Petter, 1776-1864. F. i Väskinde. Till Endre och sedan till Bunge
senast 1807. Klockare och skolmästare där. Se UUB R 623: 4 Visor nr
29, R 623: 5 nr 64. - C: Sä, Vi, Ord, Tro, Et, Övr.
VESTMARK, Anders Petter, 1826-1902. Tofta. Kronobåtsman. F. i Hagby,
Kalmar län. Till Gotland 1834. - A: Övr.
WESTPHAL, Johan Thomsson, 1785-1864. F. i Visby. Bonde i Alskog. Se
s. 112. - A: Sä.
WESTRöM, Eva, f. 1782. Fårösund. - A: Sä, Vi, Ord.
WESTRöM, Carl August, 1820-1882. Visby. Läroverksadjunkt. Se NYBERG s.
547. - A: Ord.
WESTöö, Oscar Anian, f. 1819 i Lärbro. Läroverksadjunkt i Visby. Död i
Visby 1901. Se NYBERG s. 553; UUB R 623: 4 nr 52. - B : Et, Övr.
VLBERG, Johan Jacob, 1805-1881. Östergarn. Hamntunnbindare. Flyttade 1843
till Trosings i Gammelgarn. - A: Övr.
WICKMAN, Georg Fredrik August, 1815-1878. F. i Visby. Handlande, kalkbruksägare vid Fardume i Rute. - A: Övr.
WICKMAN, Hedvig Dorothea, f. Lutteman, 1784-1868. Källunge. Prästdotter.
Moder till Georg Fredrik August WICKMAN. Se NYBERG s. 393. - A:
Övr.
WICKMAN, Johan Julius, 1792-1850. Fårösund. Strandbevaknings-uppsyningsman. Prästson. Se LEMKE S. 100: ROSMAN s. 87, 149. - A: Ord.
Wmix, Nils (Niclas) Jn, f. 1811 i Vänge. Flyttade till Kvie i Bro 1839. Husbonde, kyrkvärd, nämndeman. Svärson till Lars LYTHBERG. - C: Sä,
Le, Ord, Tro, Et, Övr.
VIGES ANDERS, se ANDERSSON, Anders, Grötlingbo.
VIKSTEN, Anders, f. 1829. Öja. Mästerlots. Son till Lars VIKSTEN. - A: Et.
VIKSTEN, Lars, f. 1796 i Fardhem. Öja. Lotsålderman. Fader till Anders
VIKSTEN. - A: Et.
WOXELL, Anders Petter, 1811-1858. Visby. Garvare. F. i Söderhamn. - A :
Ord.
WESTBERG,
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C. Fr. - B: Ord.
Lars Pehrsson, se PEHRSSON, Lars, Fårö.
WÄTTERLUND, Daniel, f. 1778. Skradarve i Väte. Husbonde. Levde ännu 1864.
Se UUB R 623: 3 nr 446. - A: Övr.
YHLEN, Gert Adolf von, f. 1790 i Östergötland. Kapten vid Hoburgs kompani. Se ELGENSTIZERNA, 9, s. 126. - A: Et, Övr.
ZACHRISSON, Lars, 1786-1851 ( = Bms, Lars). Vamlingbo. Husbonde, kyrkvärd. - A: Sä.
ÅBERG, Catharina Elisabet, f. 1781. Visby. Skepparedotter. Se UUB R 623: 5
nr 152. - A : Et, Övr.
ÅCKANDER, Göran Nielas, 1789-1874. Ockes i Öja. Sjökapten. Fader till Maria
Dorothea ÅCKANDER. Se s. 254 ff. - E : Sä, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
ÅCKANDER, Hans Edmund, f. 1818 vid Ockes i Öja. Husbonde i Vamlingbo.
Till Amerika 1877. Se HALLGREN s. 404, 405. - B : Sä, Et, Övr.
ÅCKANDER, Maria Dorothea, se NYBERG, Maria Dorothea, Fole.
ÅKERHJELM, Hjalmar, 1844-1923. Visby. Major. Se ÅKERHIELM s. 192. A: Sa, Vi.
ÅKERMAN, Brita Maria, f. Dahlgren, 1787-1872. Odvalls i Stånga. Länsmanshustru. Fadern f. i Småland. Se NYBERG s. 566, ibid., 2 upp!. s. 668;
UUB R 623: 3 nr 499, R 623: 4 nr 493. - B: Sä, Et, Övr.
ÅKERMAN, Dorothea Elisabeth, 1780-1877. F. i Stånga. Lantbrukarhustru vid
Sindarve i Hemse. Se NYBERG s. 565, 566; UUB R 623: 4 nr 474, 475.
B: Tro, Et, Övr.
ÅKERMAN, Christian Fredrik, 1817-1871. F. vid Odvalls i Stånga. Färgerifabrikör i Visby. Se NYBERG s. 568. - B : Le, Ord, Et, Övr.
ÅKERMAN, Lars Gustaf Wilhelm, 1842-1902. Stånga. Bankdirektör. Son till
Lars Nielas ÅKERMAN, Stånga. Se NYBERG s. 567. - A: Ord.
ÅKERMAN, Lars Niclas, 1811-1879. Stånga. Kronolänsman. Se NYBERG s. 567.
A : Et.
ÖFVERBERG, Johan Peter, 1799-1870. F. i Everlöv, Skåne. Kyrkoherde i Alskog. Se LEMKE s. 345. - A: Ord, Övr.
önmAN, Anna Greta, se BAHR, Anna Greta, Visby.
ÖrviDE LAURA, se PERSDOTTER, Anna Christina Lauretta, Eskelhem.
ÖLANDER, J. 0. Visby. Skräddare. - A : Et.
ÖSTERDAL. Kvie i Martebo. Arb. - A: Et.
ÖSTERLINGS-MOR, se WASS, Christina Catharina Jonsdotter, Stånga.
ÖSTMAN, Anders Niclas Rasmusson, 1833-1879. Fårö. Arbetarson. Sedermera
skollärare i Fleringe. Se s. 189 f. - D: Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et. Uppt.
ÖSTMAN, Frans, 1807-1867. Österby i Garde. Husbonde, sedermera arbetskarl.
Fader till Catharina Christina ÖSTMAN. Se s. 248. - A: Et.
ÖSTMAN, Catharina Bodilla, 1805-1890. Bonddotter från Kållmans i Burs.
Bondhustru vid Österby i Garde. Moder till Catharina Christina ÖSTMAN.
Se s. 247 ff. - G : Sa, Sä, Vi, Le, Ord, Tro, Et, Övr.
ÖSTMAN, Catharina Christina, f. 1838 vid Österby i Garde. Tjänstepiga hos
P. A. Säve 1856-61. Död i Visby 1909. Se s. 247 ff. - E : Sa, Sä, Vi,
Le, Ord, Tro, Et.
ÖSTMAN, Lars, 1785-1865. Österby i Ekeby. Husbonde. - A: Övr.
WÄNG STRÖM,

WÄRKES,

Förkortning avseende litteraturen
FFC = Folklore Fellows Communications.
FmFt = Folkminnen och folktankar.
KGAA 10, 1—II = SÄVE, P. A. & GUSTAVSON, H., Gotländska sagor ...
KGAA 12 = SÄVE, P. A., GUSTAVSON, H. & NYMAN, ÅSA, Gotländska sägner ...
KGAA, Svenska visor 1 = SÄVE, P. A., NOREEN, E. & GUSTAVSON, II., Gotländska visor ...
KGAA, Svenska lekar 1 = SÄVE, P. A. & GUSTAVSON, H., Gotländska lekar ...

Förkortning avseende karttexterna
Ak Akebäck
Al Alskog
At Atlingbo
Bar Barlingbo
Bj Björke
Bu Buttle
Dal Dalhem
Ek Ekeby
End Endre
Esk Eskelhem
Et Etelhem
Fa Fardhem
Fi Fide
Flo Fleringe
Fo Follingbo
Fröj Fröjel
Ga Ganthem
Gam Gammelgarn
Gar Garde
Ge Gerum
Got Gothem
Grö Grötlingbo
Gu Guldrupe
Ha Halla
Hab Hablingbo
Ham Hamra
Hav Havdhem
He Hellvi
Hej Hej deby
Hejn Hejnum
Hem Hemse

Ho Hogrän
Hö Hörsne
Kli Klinte
KM Kräklingbo
Kä Källunge
Lev Levide
Li Linde
Loj Lojsta
Lok Lokrumme
Lu Lummelunda
Ma Martebo
Mä Mästerby
No Norrlanda
Ro Roma
Si Silte
Sj
Sj onhem
Spro Sproge
Ste Stenkyrka
Sten Stenkumla
Stå Stånga
Su Sundre
Ti Tingstäde
To Tofta
Trä Träkumla
Va Vallstena
Vam Vamlingbo
Vi Viklau
Vä Västerhej de
Väs Väskinde
Väst Västergarn
ös Östergarn
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