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Herr f. d. antiqvitetsintendenten P. A. Säve har begärt plats 
för följande 

Beriktiganden. 

Utom några smärre fel uti anförandet af mina ord vid 
Svenska Fornminnesföreningens möte i Visby 1873, hvilka 
misstag ju måste bli en följd deraf, att jag ej fått tillfälle att 
i god tid, före tidskriftens tryckning, meddela rättelser vid upp-
fattningen af hvad jag sagt, - har jag äran i korthet anmärka 
några hufvudsakliga fel, som fordra rättelse; och hvilka rättelser 
jag anhåller måtte i tidskriftens nästföljande häfte intagas. 

Uti 2:dra bandets 2:dra häfte, sid. 110 och 2:dra raden står: 
"af dylika folklekar - - - ", men bör i stället vara: - - "af 
åtskilliga lekar och andra ungdomsförlustelser har jag på Ön 
upptecknat öfver 300." - Sedan å sid. 121 anförts hr E:s ord: 
"A:s och M:s verk är dock i viss mon mera tillhörande den 
sköna literaturen än fornforskningen och bekant just för sin ut-
märkta och egendomliga stil. Dess värde ur rent vetenskaplig 
synpunkt skulle sannolikt hafva varit större, om det hade varit 
mindre vittert," bör min korta derefter följande anmärkning så-
lunda rättas: "under det att jag städse trott mig förstå det ve-
tenskapliga värde, man från många håll velat tillägga hrr A:s 
och M:s verk, utmärka de sig dock isynnerhet just för deras 
daguerrotypiskt trogna teckning, deras noggranna kopiering af 
folklifvet i Norge; och det är just häri arbetets värde består: 
det är ett uttryck af hela folkets anda, ty författame ha icke 
målat, utan aftecknat allt." - Då jag (sid. 139) anföres ha talat 
om kyrkornas lutande yttre sidor af lång-murarna (för att säk-
rare kunna motstå trycket af desto vidare hvalfbågar), nämnde 
jag, såsom exempel derpå, icke "Vamlingbo och Bunge", utan 
Lokrume och Martebo kyrkor. - Vidare har jag (samma sida) 
aldrig sagt, att "det sköna tornet i Dalhem är lutande", utan 
att dess fyra hörn (för större styrka och arkitektiskt perspek-
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tiva syften) luta in åt, så att, om deras ytterlinier utdroges, 
skulle dessa slutligen sammanträffa i en punkt midt öfver tor-
nets spira. - Hvad der vidare anföres "om Vattengångarne eller 
väktargångarne", m. m., förstår jag ej: der måtte inkommit ett 
stort misstag. - Angående ordet "vandalism" (samma sida) och 
dess föreslagna utgående ur protokollet, hade jag ett vida ut-
förligare andragande än tidskriften upptagit (som ses uti Got-
lands Allehanda, fastän också der stora misstag och afstymp-
ningar i referaten förekomma, ja förvexling af talarnes namn). 
- Sid. 145 säges (rörande H. Andskyrkan): "bredvid denna 
finnes en mindre", hvilket skall vara: fanns. - Å samma sida 
står det: "- - - en bekant svensk kyrkobyggare, - - -
en precist likadan kyrka", hvarvid säkert är något stort misstag 
i uppfattningen af mina ord; äfvensom längre ned, hvarest an-
föres om "gotländingens konservatism - - -, att han vill vara 
sin egen läromästare, m. m.", hvilket jag aldrig kunnat säga, 
emedan det är alldeles tvärtom, ty Gotland har ju städse mot-
tagit folk och dermed intryck från främmande land! 

Visby den 29 Aug. 1874. 
P. A. Säve. 

Förkortningar. 
L. = Längd. 
Sv. forns. - Svenska fornsaker, ordnade och förklarade af Oscar Montelius, teck-

nade på trä af C. F. Lindberg. (Atlas till "Sveriges forntid".) 




