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Svenska Fornminnesföreningens tredje allmänna 
årsmöte i Visby den 31 Julii, 1 och 2 Augusti 

1873. 

Onsdagen den 30 Julii kl. 5 e. m. lade ångfartyget "Visby", 
med 25 mötesdeltagare ombord, ut ifrån Riddarholmens brygga. 
En tillkom ytterligare i Södertelje. Der väntades man af en liten 
öfverraskning utaf det vid kanalen på "promenaden" talrikt sam-
lade badsällskapet. När ångfartyget nalkades, helsades de resande 
med ett "lefve den svenska fornminnesföreningen,, som besvarades 
från dennas representanter med ett "lefve" för Södertelje, hvarefter 
en på stranden uppstäld musikcorps uppstämde sången: "Jag vet 
ett land långt upp i höga Nord". Telegrafen hade från mötes-
kommitterade i Visby bragt en välkomsthelsning, som upplästes 
och i Södertelje besvarades af "Visbyfararne". En festlig stäm-
ning rådde bland alla och först sent, sedan man längesedan lem-
nat bakom sig de många vexlande skönheter, som skärgården, 
klädd i sin bästa sommaraftondrägt, hade att uppvisa, och natten 
inbrutit med fridfullt lugn öfver hafvet, sökte den ene efter den 
andre upp sin bädd, för att hvila ut några timmar. Men redan 
tidigt var man åter uppe för att njuta af den herrliga sommar-
morgonen och för att ej förlora första tillfälle som erbjöd sig att 
få en anblick af den gamla minnesrika staden, målet för resan. 

Klockan 7 på morgonen gled fartyget, smyckadt med två
rader flaggor och under kanonskott, in i Visby hamn, der en stor 
folkmassa syntes betäcka den framför liggande stranden. Kom-
mitterade för fornminnesföreningens emottagande - d:r Söderberg, 
lektor Bergman och antiqvitetsintendenten Säve - stego om bord, 
för att utdela inqvarteringskort till de främmande, och man sking-
rades åt hvar sitt håll, för att kl. 11 åter mötas. 
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På bestämd tid samlades deltagarna i mötet och en talrik 
åhörareskara i elementarläroverkets rymliga och ljusa högtidssal. 
Såsom deltagare från Visby anslöto sig ett antal af stadens och 
läroverkets embets- och tjenstemän, samt åtskilliga af borgerska-
pet, officerscorpsen och af badsocieteten. Inalles antecknade sig 
4 7 deltagare, bland dessa en utländing, advokaten George Cogar-
dan från Paris. 

Sedan ordföranden i Visby-kommittéen histor. lektorn i Vis-
by, theol. doktorn D. Söderberg, i ett hjertligt tal bjudit främ-
lingarna välkomna till Gotland, "de fosterländska minnenas förlof-
vade land," öppnades mötet af d:r Sohlman, hvilken, sedan han 
framhållit såsom Svenska Fornminnesföreningens yttersta syftemål, 
att lifva kärleken till det fosterländska och stärka känslan af vår 
nationella egendomlighet, enligt styrelsens beslut till ordförande 
under mötet föreslog biskopen d:r Anjou. Sedan denne, på grund 
af svag hörsel, afböjt förtroendet, valdes dertill lektorn d:r Söder-
berg, till vice ordförande lektorn d:r O. J. Bergman och till 
sekreterare Svenska fornminnesföreningens sekreterare d:r V. Gran-
lund och Nerikes fornminnesförenings sekreterare d:r Hofberg. 

Härefter börjades öfverläggningarna, hvarvid först företogs 
första frågan bland de på programmet upptagna nio, så lydande : 

Huru böra expeditioner för fornforskning lämpligast 
sammansättas, anordnas och arbeta?

Öfverläggningen härom öppnades af d:r SOHLMAN, hvilken 
beklagade att hvarken d:r Hans Hildebrand eller artisten Mandel-
gren, hvilka begge herrar deltagit, hvar och en på sitt håll, i 
vetenskapliga expeditioner af nu ifrågavarande slag, vore närva-
rande, och att några upplysningar om deras erfarenhet i nämnda 
hänseende således nu ej kunde erhållas. Tal. ansåg dylika expe-
ditioner vara särdeles gagneliga, då det gäller att ur fornsynpunkt 
grundligt undersöka någon bestämd trakt af landet, större eller 
mindre, t. ex. en socken, ett härad, ett fögderi o. s. v. Men 
naturligtvis måste expeditionen, för att vinna sitt ändamål, i spet-
sen för sig hafva en person, i vetenskapligt hänseende fullt vuxen 
att vara dess ledare, mångsidigt antiqvariskt bildad och utrustad 
med skarp och säker blick för de särskilda sidor af fornforskning, 
hvilka under en sådan expedition böra tillgodoses. Under honom 
borde finnas ett antal unga, friska krafter, som med erforderlig 
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ifver och ihållighet gripa verket an, utan afseende på de ansträng-
ningar och försakelser de under forskningsresorna möjligen kunna 
blifva underkastade. 

Prof. SÄVE: Jag är hvarken beredd på frågans diskuterande 
eller mycket initierad i henne. Visserligen har jag varit med 
om åtskilliga dylika expeditioner, men expeditionen har då nästan 
alltid bestått af blott en enda deltagare - jag sjelf - och 
någon erfarenhet om sammansättningen, anordningen och arbetet 
af expeditioner, bestående af flere personer, kan jag således ej 
med skäl göra anspråk på. För min del har jag alltid tyckt 
mig kunna för vetenskapen uträtta mest, då jag varit ensam på
färden. Det är visserligen sannt, att man då icke har ett så
vidsträckt arbetsfält för sig, som om deltagarna äro flere; men 
undersökningarna gå så mycket bättre och man slipper ifrån en 
olägenhet, som vid vetenskapliga expeditioner med ett större antal 
deltagare i vårt glest befolkade land ofta gör sig gällande, ett 
hinder, som, ehuru endast materielt, dock icke sällan kan vara 
af ganska stor betydelse för det vetenskapliga resultatet af expe-
ditionen, nemligen svårigheten, att icke säga omöjligheten att i 
aflägsnare bygder erhålla bostad och föda invid eller i närheten 
af de ställen, som skola undersökas. Min tanke är derföre, att
forskaren, om han är ung och kraftig, gör bäst uti att resa ensam, 
n.b. om han är ritare. Är han icke det, så måste han hafva 
en särskild ritare med sig, som arbetar efter hans anvisning, 
såvida icke äfven han är fornforskare. Jag har sjelf, i sällskap 
med professor Stephens i Köpenhamn och en af Danmarks störste 
ritare, Magnus Petersen, en gång genomrest den på minnesmärken 
af alla slag så rika ön Bornholm. Hr Petersen afritade då öns 
alla runstenar. Men redan den omständigheten att vi vo ro tre,
som reste tillsammans, förorsakade ofta stor svårighet för oss att 
få herberge. Disponerar expeditionen icke öfver mycket stora 
medel, torde det derföre vara bäst att den utgöres af så få per-
soner som möjligt. 

D:r HOFBERG: Som herrarna kanske torde känna, har jag 
under några år såsom antiqvitetsakademiens stipendiat företagit 
resor i fornforskningsändamål i några af mellersta Sveriges pro-
vinser. Jag har på dessa resor alltid varit ensam. Min erfaren-
het från dessa färder har, i korthet sagdt, varit följande: Såsom 
stipendiat har jag måst taga reda på våra fornminnen från hedna-
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tiden och de monumentala lemningarna från medeltiden och re-
naissancen. Att med ett arbetsfält af så stor vidd framför sig 
kunna opartiskt bedöma företeelserna i deras helhet och hvar för 
sig, torde för en ensam person knappast vara möjligt; mängden 
af föremål och deras olika art och beskaffenhet kräfva hos for-
skaren grundliga och omfattande insigter i fornkunskapens olika 
grenar, insigter, hvilka man svårligen, utan att ställa anspråken 
alltför högt, kan begära att en enda person skall ega i samma 
omfång och samma grad, som flere, hvilka kunna sig emellan 
fördela arbetet och således äfven lemna en bättre arbetsprodukt. 
Den ensamme forskaren måste emellertid, för att fullgöra hvad 
honom blifvit förelagdt, uttala sitt omdöme om allt som under 
resan möter honom och som kan vara af intresse i fornveten-
skapligt afseende. Ingen må då undra på, om detta omdöme 
icke alltid blifver det bästa, det tillförlitligaste och på sakkunskap 
mest stödda. Utan att emot professor Säves rikare erfarenhet i 
ämnet med något anspråk på allmängiltighet uppställa min egen, 
hemtad från en inskränktare krets, vågar jag dock tro att det 
vid dessa expeditioner skulle vara en fördel för fornforskningen, 
om expeditionen bestode af flera personer, fullt hemmastadda hvar 
och en i någon eller några af de särskilda brancher, i hvilka 
expeditionen skall arbeta. Jag tror att genom en sålunda anordnad 
och sammansatt expedition, det vetenskapliga resultatet skulle i 
allmänhet blifva större, än det en expedition, bestående af en 
enda person, mäktar lemna. 

D:r GRANLUND: Då denna fråga blifvit upptagen på mötets 
program, torde det icke vara olämpligt att nämna, det ett för-
slag till en dylik expedition blifvit af Svenska Fornminnesförenin-
gen uppgjordt för något mer än ett år sedan. Expeditionen, som 
var tilltagen i en anspråkslösare skala, skulle bestå hufvudsak-
ligen af yngre krafter. Planen strandade, derföre att den person, 
som blifvit utsedd till expeditionens ledare, förklarade sig icke 
kunna mottaga uppdraget på grund af andra redan åtagna för-
pligtelser. Frågan har dock icke förfallit; och det vore derföre 
särdeles önskligt, om de här församlade ville så talrikt som möj-
ligt yttra sina åsigter i saken, till ledning för framtida åtgärder 
från styrelsens sida i detta hänseende. Styrelsen hade tänkt sig, 
att den då ifrågasatta expeditionen skulle bestä af en chef, ut-
rustad med mera omfattande insigter i fornkunskapen, samt några 
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yngre studerande eller elever vid konstakademien, hvilka derigenom 
blefve i tillfälle att erhålla en kurs i fornkunskapen för att se-
dermera kunna utbilda sig till sjelfständige forskare. Under för-
utsättning af intresse för saken hos eleverna och studier i ämnet 
skulle härigenom kunna så småningom uppammas en skola af 
fornforskare ; och i hvilket fall som helst blefve resultatet åt-
minstone det, att intresset för fornforskningen upplifvades, hågen 
för studiet af vår forntid väcktes hos den uppväxande generationen, 
till den framtida fornforskningens gagn. 

Prof. SÄVE instämde i d:r Hofbergs åsigt om lämpligaste 
sättet för forskningar rörande den gamla architekturen, enär ex-
peditioner i dylikt ändamål, med det relativt minsta besväret, jam-
förelsevis lättast kunna företagas. I fråga åter om vetenskap-
liga undersökningar af hvad som egentligen kallas fornlemningar, 
vore förhållandet helt annat; forskaren måste då besöka just de 
aflägsnast liggande och minst befolkade trakterna, der forntidens 
språk, seder och traditioner bäst bevarats, och kommer han till 
en sådan aflägsen ort, uträttar han mera för vetenskapen, om han 
kommer ensam och ostörd får använda sin tid på dessa studier, 
än om han kommer, åtföljd af flere. Den ena åsigten torde der-
före träffa det rätta i ena fallet, den andra i det andra. 

Amanuensen EICHHORN: Ordet "fornforskning", taget i vid-
sträckt bemärkelse, innefattar äfven vetenskapen om den forna 
konsten, det forna lifvet, det forna språket, de forna kulturför-
hållandena i allmänhet. Med "expeditioner för fornforskning" för-
stås således expeditioner för kännedom af det forna lifvet, den 
forna odlingen i landet. Och det är i denna vidsträcktare be-
märkelse ordet "fornforskning" här blifvit användt. Tanken på
dylika expeditioner är en stor och vigtig framtidstanke, som icke 
kan eller får öfvergifvas. Ingen, äfven den mest begåfvade och 
kunskapsrike, förmår nemligen i grund och botten genomtränga 
alla de områden af det menskliga vetandet, hvilka böra till forn-
forskningen i hennes vidsträcktare betydelse ; han måste nöja sig 
med en viss gren af vetenskapen och kan således ensam omöj-
ligen uträtta något stort och helt i den syftning, man tänkt sig 
såsom mål för dessa expeditioner. 

Såsom ett tillägg till hvad d:r Granlund i frågan yttrat, 
vill jag nämna, att enligt styrelsens mening expeditionerna till 
en början borde utgöras af en chef, en språkforskare, en ritare 
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och en konsthistoriker. Att expeditionen, för att ändamålet med 
densamma skall vinnas, måste arbeta efter en förut uppgjord nog-
grann plan, är alldeles klart; expeditionen måste veta hvad hon 
skall göra, hvilka orter hon skall besöka, samt ej taga för mycket 
för sig på en gång, utan endast så stor del af landet, som, med 
iakttagande af vederbörlig noggrannhet och grundlighet i veten-
skapligt hänseende, kan under den anslagna tiden medhinnas. 
Beträffande anordningen i detalj torde ingen af oss, här försam-
lade, lämpligen kunna yttra sig, enär ingen af oss deltagit i eller 
ledt en sådan expedition. Så mycket vill dock synas tydligt, att 
åt hvar och en deltagare måste lemnas i viss mon fria händer -
de kunna icke sammanhållas liksom i ett band - men under-
sökningarna böra gå i en gemensam kosa och deltagarne böra 
vara i tillfälle att jemföra resultaten af dem, under det de ännu 
pågå. "Fyra ögon se mer än två, och sex mera än fyra" är en 
gammal sats, som äfven här håller streck; "ju flere man, dess 
bättre lycka" heter det ock med rätta. Man anträffar t. ex. en 
grafsten eller ett kyrkokärl med en svårläst inskrift. Tecknaren 
kan afbilda, men icke läsa den ; han behöfver derföre språkfor-
skarens biträde. Först då språkforskaren läser skriften för honom, 
får han den rätta ledningen för afteckningen. 

Tanken på dylika expeditioner är i vårt land ny, men den 
är god och bör derföre äfven ega en framtid. D:r H. Hilde-
brand har, som bekant, redan ledt en sådan expedition. I vårt 
grannland Finland hafva dylika expeditioner äfven kommit till 
stånd. Finnarne hafva härvidlag visserligen, som man säger, haft 
fördelen att kunna "börja från början"; men exemplet borde i alla 
fall mana till efterföljd; och hindren äro väl ändå icke svårare, 
än att de med god vilja lätt nog kunna öfvervinnas. I likhet 
med d:r Granlund anser jag derföre högst önskligt att såmånga 
som möjligt af mötets medlemmar ville uttala sin mening i frågan. 
Föreningens styrelse skulle derigenom, då frågan om utsändande 
af en expedition för fornforskning änyo kommer å bane, i dis-
kussionen öfver frågan hafva en god ledning för sina beslut. 

D:r WIESELGREN: Fornforskningen har, som bekant, vunnit 
betydligt derpå, att hon af naturkunskapen lärt sig den lämpliga 
arbetsmethoden. Den store Linné föregick i detta hänseende med 
godt exempel och verkade äfven till fromma för fornforskningen. 
Han medtog på sina naturvetenskapliga färder ej endast natur-
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forskare, utan personer med insigter äfven i andra vetandets gre- 
nar, än den, som utgjorde hufvudföremålet för hans forskning. 
I hans resebeskrifningar t. ex. omtalas icke endast naturveten· 
skapliga föremål, utan äfven rent fornvetenskapliga, såsom run- 
stenar, folklekar m. m. Naturforskningen har allt sedan följt 
den af honom inslagna riktningen; och spetsen af densamma se 
vi i de på det sista årtiondet företagna stora Spetsbergsexpedi- 
tionerna. Man utrustar sig så, att man antagligen icke behöfver 
lida nöd under färden ; se der hela hemligheten! Och det bör väl 
icke vara svårare att åstadkomma vetenskapliga expeditioner för 
fornforskning, än naturvetenskapliga. Allmänheten lemnar nog 
sina bidrag lika frikostigt för det förra ändamålet som för det 
sednare! Geologiska byrån utsänder hvarje år vetenskapliga expe-
ditioner, bestående af flere medlemmar; och man bör väl således 
också kunna utsända expeditioner för fornforskning. Hvarje del-
tagare får sitt fält att undersöka, och lefnadskostnaderna äro i 
allmänhet mycket billiga. Den af prof. Säve anmärkta svårig-
heten vid större vetenskapliga expeditioner, svårigheten att för 
billigt pris få föda och herberge, torde således icke vara oöfver- 
vinnelig, utan tvärtom högst sällan, endast undantagsvis före-
komma. Expeditioner i vetenskapligt ändamål kunna för öfrigt 
vara af tvenne slag, dels sådana, som ledas af en enda person, 
som under sig har lärjungar, hvilka af honom undervisas i forn- 
kunskapens grunder, dels sådana, hvilka bestå af flere hvar för 
sig fullt bildade deltagare, allt efter olika omständigheter och 
olika ändamål. Expeditioner af förra slaget hafva redan blifvit 
anordnade af fornminnesföreningarna i Skåne och Nerike samt af 
d:r Hildebrand. Fornminnesföreningarna borde, hvar i sin ort, 
verka för utsändande af dylika. Vi skulle på detta sätt så små- 
ningom uppamma en mängd fornforskare bland den uppväxande 
ungdomen och bland den bildade allmänheten sprida håg och 
kärlek för forntiden och dess dyrbara minnen. Det sednare slaget 
af vetenskapliga expeditioner, hvars ändamål är nya upptäckter 
genom personer, redan hvar för sig fullkomligt hemmastadda inom 
det område der de bedrifva sina forskningar, låter sig kanhända 
ännu icke realiseras i vårt land, men är fullt ut lika berättigadt 
och önskvärdt som det förstnämnda. Hufvudsumman af det sagda 
är således, att, i min tanke, man bör skilja emellan tvenne slags 
expeditioner för fornforskning, den ena, närmast jemförlig och af 
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liknande syfte med t. ex. s. k. botaniska excursioner, afsedda att 
väcka dilettantens intresse för fornkunskapen och småningom indi-
rekt, genom väckandet af detta intresse, genom undervisning, 
bilda sjelfständige forskare ; det andra, bestående af redan utbil-
dade vetenskapsmän. Intresset för forntiden, dess minnen, folk, 
seder och lagar förefinnes bos mången, men det mötes ofta af 
grinet och begabberiet, derföre att det, såsom naturligt är, ofta 
tager miste om ett eller annat, och följden deraf blir åter att 
det, om jag så må säga, stannar i växten, tiger stilla hellre än 
att utsätta sig för bespottare. Det är detta intresse, som den 
Svenska Fornminnesföreningen och landskapsföreningarna, hvar och 
en i sin stad, kunna och böra understödja och göra lefvande. 
I sammanhang härmed böra provinsmuseer, innehållande fornsaker 
af så många slag som möjligt, inrättas och, der de redan finnas, 
utvidgas och förbättras. Den andra arten af vetenskapliga expe-
ditioner, den som består endast af vetenskapsmän, ställer jag, 
beträffande Svenska fornminnesföreningen och landskapsföreningarna, 
endast i andra rummet. Initiativet till dylika expeditioner åligger 
ej uteslutande de enskilde och bör ej heller af dem ensamt be-
kostas ; staten kan och bör här träda emellan. 

D:r GRANLUND ville tillägga, att då det var fråga om att 
utsända den nyss omnämnda expeditionen från Svenska fornminnes-
föreningen, styrelsen icke hade tänkt sig att deltagarne alltid 
skulle vara samlade på en och samma punkt, utan att de 
skulle ega den största möjliga frihet, naturligtvis under förut-
sättning att ändamålet derpå icke blefve lidande, att de kunde 
fördela sig på olika trakter för att understundom sammanträffa 
och, der så erfordrades, diskutera och jemföra de erhållna bi-
dragen. Hufvudsaken var, att de icke skulle verka alldeles obe-
roende af hvarandra, ehuru med nödig frihet för en hvar. Genom 
denna begränsning blefve äfven den af prof. Säve påpekade svå-
righeten att få föda och husrum undanröjd. 

Prof. SÄVE: Kan man anställa expeditioner i den skala, 
att deltagarne föra med sig allt hvad de i och för expeditionen 
behöfva, hafva sådana tillgångar som t. ex. prof. Nordenskiölds 
expedition till Spetsbergen, så är det tydligt att alla invändningar 
emot dem måste förfalla. Men då expeditioner i denna stora 
omfattning åtminstone i vårt land äro någonting alldeles nytt och 
ännu länge torde blifva svåra att åstadkomma, så vågar jag vid-
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hålla min förut uttalade mening, att expeditioner, bestående af 
ett fåtal, hvar i sitt fack sakkunniga personer, äro de som leda 
till det bästa resultatet. Vidkommande det nyss omnämnda 
sätt, hvarpå Svenska Fornminnesföreningens styrelse tänkt sig 
att den ifrågasatta expeditionen skulle arbeta, att man skulle 
forska hvar för sig, men råkas då och då för att jemföra 
och samråda, så förefaller det mig att ett sådant arbetssätt skulle 
strida emot åtminstone språkforskningens intresse. Språkforskaren 
skall nemligen uppsöka just de mest aflägsna orterna med den 
fattigaste och fåtaligaste befolkningen, långt ut i skären, i öde-
marken, i skogen, och för att komma i beröring med den delen 
af folket måste han resa många mil, och han måste styra sin färd till 
Dalarne, Gotland eller någon annan provins, der det forna språket 
har lemnat efter sig de bästa och talrikaste spåren. Beträffande 
en annan talares yttrande, att Linné skickade ut forskare till de 
särskilda orterna, så ligger deri icke något bevis emot riktigheten 
af min åsigt. Hvad angår botaniska forskningar, så har jag 
aldrig hört annat än att, åtminstone i vårt land, botanisterne 
bruka resa hvar för sig. 

D:r GRANLUND anmärkte, att det icke varit Fornminnes-
föreningens styrelses mening att expeditioner i något afseende 
skulle så anordnas, att derigenom föranleddes onödiga kostnader 
eller tidsuppoffring för deltagarne. Tal. trodde, att ett sam band 
äfven emellan språkforskarne och öfrige deltagare uti en sådan 
expedition ofta kunde vara behöfligt, ehuru, der detta icke vore 
förhållandet, det ej gerna kunde falla någon in att vilja regle-
mentera något sådant. 

D:r v. BERGEN: Långt ifrån att förneka betydelsen af prof. 
Säves erfarenhet på sina forskningsresor, tror jag att nyttan af 
desamma och andra forskares resor skulle blifvit många gånger 
större, om de på sina färder åtföljts af yngre män, som under 
deras ledning fått göra sina första steg på fornforskningens bana 
och genom dem utbildats till sjelfständige forskare. Den enda 
invändning af vigt emot dessa expeditioner, som här blifvit fram-
stäld, har varit svårigheten för deltagarne att taga sig fram i 
fattiga och glest befolkade bygder. Denna olägenhet skulle dock 
kunna, om ock icke helt och hållet upphöra, åtminstone minskas 
genom kamratskapet. Dessutom må man hoppas, att i samma 
mon fornminnesvetenskapen vinner anseende - och den är nu 
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stadd på god väg i det afseendet - den äfven skall från de 
förmögnares sida röna samma frikostighet, som de naturvetenskap-
liga expeditionerna under sednare tider rönt i vårt land, t. ex. från 
Göteborg. - Jag förenar mig med dem, som anse att dylika 
expeditioner äro särdeles önskvärda och böra till så stort antal 
och så ofta som möjligt föranstaltas. 

Sedan prof. SÄVE anmärkt att hans mening icke var, att 
de enskilda expeditionerna i alla afseenden vore att föredraga 
framför de samfälda, utan endast att i vissa fall, hufvudsakligen då 
de ske i fornspråkligt ändamål, de förra vore de riktigaste, anhöll 

d:r SOHLMAN  att hr ordföranden behagade göra proposition 
derpå, att mötet, med uttalande af sitt varma och lifliga intresse 
för dylika expeditioner, anser sig kunna stanna vid att hän-
visa till de upplysningar, som under diskussionen blifvit i detta 
hänseende lemnade och hvilka komma att uti Föreningens tryckta 
handlingar inflyta. 

På ordförandens härom framstälda proposition blef detta för-
slag mötets beslut. 

Förmiddagens sammanträde afslöts med ett föredrag af hr 
f. d. antiqvitetsintendenten P. A. SÄVE om konung Olof Ha-
raldssons uppträdande på Gotland. 

Efter föredragets slut besägos läroverkets samlingar, bland 
hvilka fornsakerna och de i ethnografiskt hänseende intressanta 
föremålen i första rummet tilldrogo sig uppmärksamheten. De 
vigtigasta af dessa äro skänkta af intendenten Säve och förvara-
des i ett särskildt skåp. Dessutom fanns här en vacker samling 
af märkliga glasmålningar från några af öns gamla kyrkor, några 
ända från 1200-talet, intygande den stora utbildning som denna 
konst erhållit på Gotland. Nästan hvarje kyrka på ön har egt 
dylika prydnader, åstadkomna af på ön infödde konstnärer, och 
ända fram på 1700-talet synes glasmåleriet varit hemmastadt på 
Gotland. Det har varit innevarande århundrade förbehållet att  
förstöra dessa vackra kyrkoprydnader, och en betydande del af 
dem lära af uppköpare försålts till utlandet. Äfven i de för-
mögnare gotländska bondehusen hafva dylika fönstermålningar fun-
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nits. Också några sniderier i samlingen förtjena all uppmärk-
samhet. 

Men snart måste man åter lemna dessa fornlemningar, för 
att, följande de sakkunnige ledarna, lektor Bergman och inten-
denten Säve, begifva sig till de märkvärdiga kyrkoruinerna, vit-
nande så väl om det religiösa lifvets utveckling härstädes under 
den katholska medeltiden, som om den forna hansestadens makt 
och rikedom. Färden stäldes först till Helgeandskyrkan, denna 
dubbelkyrka med två afdelningar den ena öfver den andra, men 
med gemensamt chor, och hvilken så väl härigenom som genom 
andra egendomligheter i anordningen står ensam i sitt slag åt-
minstone i hela norden. Att utförligare skildra denna intressanta 
bygnad eller de öfrige märkliga ruiner, hvilka sedermera besöktes, 
tillhör ej denna redogörelses plan. 

Efter en kl. 3 intagen middag dels vid table d'hôte i stads-
hotellet, dels i enskilda familjer, samlades mötesdeltagarne ånyo
kl. 5 vid elementarläroverket för att derifrån företaga en van-
dring bland nya ruiner. Af de på programmet upptagna med-
hunnos nu blott tvenne, S:t Katarina eller "S:t Karin", såsom 
hon vanligen kallas, och S:t Lars ; den förra känd såsom den 
skönaste af alla Visbys sköna kyrkoruiner, ursprungligen uppförd 
i romanisk stil med tillsatser och ändringar i götisk, och den 
senare märkvärdig dels såsom den äldsta af Visbys ruiner, dels 
genom sina med öppningar än utåt än inåt försedda gångar in-
uti kyrkomurarna, m. m. Härifrån begåfvo sig en del af mötets 
medlemmar till "Skolbetningen", en äng eller hage ungefär 1/4 mil 
från staden, för att åse några af de för Gotland egendomliga 
gymnastiska folklekar, som der denna afton utfördes af Visby 
bollspelsällskap. Sällskapet sysselsatte sig här med att "slå pärk", 
"kasta varpa" och "störta stång" o. s. v. allt öfningar, som for-
drade ej ringa kraft och rörlighet, men hvari t. o. m. sextio-
åringar syntes deltaga . Efter slutade lekar inbjödos främlingarna 
af de spelande på en i den vackra skogslunden uppdukad sexa ; 

tal och sånger vexlade, de senare utförda af Visby förträffliga 
sångehör, nya bekantskaper knötos, gamla förnyades och först långt 
efter nattens inbrott återkommo gäster och värdar under sång till 
den gamla staden. 
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Fredagen den 1 Augusti kl. 10 f. m. samlades mötets med-
lemmar ånyo, och förhandlingarna inleddes med ett föredrag af 
d:r Sohlman "om de humoristiska elementen i svenska medelti-
dens kyrkliga konst", belyst med bilder från olika landskyrkors 
tak- och väggmålningar. Derefter företogs till behandling andra 
frågan: 

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? 

D:r SOHLMAN: Mera för att få diskussionen i gång, än 
derföre att jag egentligen har någonting särdeles upplysande i 
ämnet att till frågans besvarande yttra, ville jag påpeka såsom nå-
gonting behjertansvärdt för alla dem, som hålla på vår nationa-
litet, att vid sidan af en allt mera utbredd folkbildning, står den 
omständigheten, att genom denna folkbildning åtskilliga elementer 
af folklighet, som visst icke äro oberättigade, utan tvärtom för-
tjenta af att tagas vara på och bibehållas, i viss mon utplånas eller 
åtminstone försvagas. Så är i viss grad förhållandet med folk-
språket, med åtskilliga af folkdialekterne, hvilka oförståndige folk-
skolelärare understundom betrakta såsom någonting fullkomligt 
oskickligt att begagna. Jag har åtminstone hört talas om att det 
finnes folkskolelärare, som med motvilja höra sina lärjungar begagna 
ett folkligt ord, ett sådant som särskildt hör till den bygd, från 
hvilken de äro, och som fordra af barnen att de skola så mycket 
som möjligt tala skriftspråket. En annan sådan företeelse är benä-
genheten att vilja bortlägga folkdrägterna, en tendens som är ganska 
ledsam. Jag tror att folkskolan möjligtvis i det afseendet verkat 
menligt, derigenom att hennes organer, folkskolelärarne, icke varit, 
så som de bort vara, genomträngda af den nationella andan. 
Följden häraf har blifvit, att lärjungarne på många ställen fått 
den föreställningen, att det vore simpelt, opassande att gå klädd 
i s. k. folkdrägter, hvilka dock ofta äro både ändamålsenliga och 
vackra, och i stället tagit sig för att spela herrskap eller efter-
härmare af sådana, sedan de kommit ur skolan, och till följd 
deraf ansett folkdrägterna såsom en öfvervunnen ståndpunkt, såsom 
något, som de icke velat vidkännas. Jag tror att dessa förhål-
landen äro behjertansvärda. De som hafva något att göra med folk-
bildningen och särskildt folkskoleseminariernas lärare, borde tänka 
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på, att i den bildning som bibringas folkskolelärarne, borde ingå 
ett mera nationelt element, något som för de blifvande folkskole-
lärarna utgjorde en verklig nationell väckelse, så att de i sin 
blifvande verksamhetskrets åtminstone icke uppträdde fiendtligt emot 
nationaliteten i dess berättigade yttringar, och derigenom verkade 
menligt med afseende på dennas bevarande och styrkande. 

Antiqvitetsintendenten SÄVE: Beträffande den i denna punkt 
framstälda frågan om möjligheten att bibehålla gamla seder och 
bruk inom folklifvet, är det en beklaglig erfarenhet, att äfven här 
på Gotland mycket af det från förfädren lemnade arfvet antingen 
redan har försvunnit eller ock håller på att mer och mer läggas 
å sido för det nymodiga, det moderna. I d:r Sohlmans yttrande 
om våra folkskolelärares skadliga inverkan på folkspråkets bibe-
hållande instämmer jag fullkomligt; jag tror att de genom den 
ringaktning de visa detsamma, i väsendtlig mon bidraga till att 
hos lärjungarna framkalla en liknande känsla. I folkskolan bör 
naturligtvis läras den rena svenskan, skriftspråket, men att der-
före förbigå provinsspråket är omöjligt, ty detta innefattar, i syn-
nerhet på Gotland, många ord olika dem, som användas i skrift-
språket. Detsamma är förhållandet med de gamla folkdrägterna; 
så väl de som folkdialekterne försvinna mer och mer, de förra 
kanske ännu hastigare än de sednare. Folkdrägter finnas numera 
i vårt land knappast annorstädes än i Dalarne. På Gotland t. ex. 
hafva de redan blifvit så bortglömda, att man endast ytterst sällan 
träffar på någon, som känner något om vår gamla, rätt vackra 
folkdrägt. Tiden tenderar till jemnlikhet de olika folkklasserna 
emellan; ingen vill gerna, han må tillhöra äfven de fattigaste och 
minst bildade, genom sin klädsel liksom gifva en antydan om något 
annat. Förändringen måste ske; den kan icke uppehållas, huru be- 
klaglig nivelleringen ofta också må vara, synnerligen ur æsthetisk 
synpunkt. 

Jag vill fästa uppmärksamheten på ett särskildt slag af 
gamla plägseder, folklekarna. De hafva funnits, särdeles bland 
Nordens folk, i form af krigslekar och dylikt, om de också mången 
gång öfvats, såsom namnet antyder, för nöjets skull och under 
tak. Folklekarne i de flesta af rikets provinser hafva försvunnit; 
på Gotland finnas de ännu såsom folklekar i ordets egentliga 
mening, åtminstone der de icke äro allt för långvariga och tröt-
tande. Åtskilliga bland dem äro för Gotland så egendomliga, 
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att de sakna sina motstycken i hvarje annan provins. Antalet 
af dylika folklekar här på ön uppgår till öfver 200. Nyttan af 
dem är utan tvifvel stor och kan icke till fullo ersättas genom 
gymnastik, ty denna är - vare det sagdt med all aktning för 
den store mästaren Ling - dock ett system af konst, folklekarne 
deremot en produkt af den fria viljan. De sednare böra utgöra 
grunden för den förra. Äro lekarne rätt anordnade, utöfva de en 
uppfriskande verkan på ynglingen, vänja honom vid ordning, 
marscher o. s. v., och underlätta derigenom hans uppfostran till 
en landets försvarare. Jag anser således att folklekarne böra 
bibehållas, der de finnas, såsom ett underlag för gymnastiken och 
exercisen. 

Amanuensen EICHHORN : Förevarande fråga har utaf de ta-
lare, som hittills uppträdt, i allmänhet blifvit besvarad sålunda, 
att bibehållandet af gamla plägseder och bruk är både möjligt 
och önskvärdt ; men ingendera af dem har fäst sig vid de första 
orden af frågan: " i hvilken mon", Jag beder derföre att härom 
i korthet få yttra några ord. 

Det är i fråga om bibehållande af gamla seder och bruk i 
vårt folklif svårt att afgöra, huru långt ett sådant bibehållande 
kan och bör sträcka sig, och det är just härför som frågan i 
min tanke är af den mest grannlaga art och så svår att besvara. 
Öfver hufvud taget torde icke någon gräns kunna uppdragas för 
bibehållandet af gamla seder och bruk inom vårt folklif. Man 
kan icke på förhand theoretiskt afgöra, huru långt man kan gå i 
det afseendet. Alla anse önskvärdt att de bevaras, men huru 
långt detta bevarande får sträcka sig, just derom är det som 
meningarna äro delade. Man kan icke angifva något visst mått 
i det afseend et; der dessa gamla plägseder och bruk icke i sig 
sjelfva ega nog lifaktighet att, oberoende af alla konstlade medel, 
all uppmuntran utifrån, fortlefva, må man icke genom dylika me-
del söka bibehålla dem vid lif. Visar det sig att de af sig 
sjelfva dö ut, så är det för öfrigt omöjligt att förbindra deras 
undergång. Men deremot är det möjligt att vidtaga skydds-
åtgärder till förekommande af deras utdöende, nemligen att undan-
rödja hindren för deras fortlefvande. Särskildt är detta för-
hållandet med en del af de gamla plägseder som här vidrörts. t. ex. 
bruket af de gamla folkdrägterna. Det är och förblifver en omöjlig-
het att förlika nutidens kraf med våra från förfädren ärfda folkseder, 
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och en af orsakerna härtill ligger, såsom en föregående talare 
redan vidrört, uti nutidens jemnlikhetssyften. Den gamla folk-
drägten är ovilkorligen en uniform. Sådan var dess ursprungliga 
uppgift. Men i och med detsamma ståndsskilnaden upphör, dö 
folkdrägterna ock ut, der de icke genom särskilda lagar och på-
bud, såsom förhållandet är t. ex. med militärernes uniformer, äro 
anbefalda. Hvad andra samhällsklasser beträffar, har erfarenheten 
visat att dylika drägter omöjligen kunna bibehållas. Allt hvad 
som i detta fall kan göras är att icke lägga hinder i vägen emot 
begagnandet af dylika drägter der sådant önskas, men att positivt 
verka för deras bibehållande är i min tanke omöjligt. På samma 
sätt förhåller det sig med en hel mängd andra gamla plägseder 
och bruk. Man bör ingifva uppfostrarne den tanken, att ju mera 
af det gamla nyttiga och goda som kan bibehållas, desto bättre 
är det; man bör öfvertyga dem att de utföra ett fosterländskt 
värf, då de uppmana sina lärjungar att t. ex. öfva sig i gamla 
folklekar och dylikt, eller åtminstone förmå dem att icke motsätta 
sig sådana; men längre kan man icke gå. Många af de gamla 
bruken och plägsederna hafva faktiskt sin rot i vidskepelsen och 
måste derföre, allt efter som upplysningen genomtränger folket, 
af sig sjelfva dö ut såsom en försvinnande lifsform. De lifs-
kraftiga deremot, de som verkligen medföra både nytta och nöje, 
de fortlefva nog också. Svenska folket bör hålla på sina nationella 
egendomligheter, så vida de icke äro oförnuftiga; det är öfverty-
gelsen härom som bör bibringas den uppväxande ungdomen, men 
innan detta har skett, är det omöjligt att hoppas någonting för 
de gamla plägsedernes vidmakthållande. 

D:r GRANLUND: Med anledning af den af en föregående 
talare uttalade förhoppningen, att man skulle kunna rädda äfven 
dialektolikheterna inom de olika delarne af landet, vill jag uttala 
den öfvertygelsen, som hos mig mer och mer blifvit rotfäst, att 
en sådan förhoppning är alldeles fåfäng. I mon af en allt 
mera framåtskridande, igenom folkskolan meddelad bildning, i 
jemnbredd med allt mer och mer lättade och utsträckta kommu-
nikationer, går folkspråket med jernvägsfart sin undergång till 
mötes, och det är forgäfves att hoppas på mer än att detsamma 
skall till en tid kunna bibehållas uti mera aflägse liggande lands-
ändar, såsom t. ex. Gotland, Dalarne, Norrland, o. s. v.; ett 
förhållande som för hvarje fosterlandsvän innebär den varmaste 
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uppmaning att söka, medan tid är, bevara, samla och gömma hvad 
som ännu återstår att rädda. Helt annat är förhållandet i af-
seende på de öfriga folkegendomligheterna, de gamla plägsederna 
och bruken. I motsats till den nästföregående talaren tror jag 
nemligen, att det alldeles icke är svårt att mångenstädes bibe-
hålla och upplifva dessa plägseder, der de befinnas fotade på
folklig grund och icke hvilande på fördom eller vidskepelse, utan 
verkligen förtjena att uppmuntras och bevaras. Ty man refor-
merar ju oupphörligen nu för tiden, man förändrar allting, det 
ena nya träder efter det andra; hvarför skulle man då icke också 
kunna låta det gamla träda i stället för det nya, åter införa det 
gamla? Jag tror således, att man i detta hänseende alldeles icke 
bör misströsta om att kunna bibehålla hvad som bör bibehällas, 
om man nemligen begagnar riktiga medel. Att ett och annat 
torde vara dömdt till sin undergång, derpå tviflar jag icke, men 
att rätt mycket skulle kunna bevaras, derom är jag fullkomligt 
öfvertygad. Det är sannt att man icke kan återhålla tidens hjul; 
tiden ändrar allt, så äfven här, men med god vilja torde mycket 
kunna bibehållas. I vår tid är det sannerligen en behjertansvärd 
sak att söka bevara hvad som återstår sedan den förflutna tiden 
värdt att bevaras, och jag hoppas med full visshet, att, om man 
förstår att skilja agnarne från hvetet, detta äfven skall lyckas, 
särdeles om vi i dessa sträfvanden vinna understöd af lärarne 
vid folk- och lärdomsskolorna. Kunna lärarne icke hindra lär-
jungarne från att glömma bort sina folkdialekter, så finnes det 
säkerligen mycket annat som en lärare, hvilken har ögon och 
sinnen öppna för det nationella, från förfädren ärfda goda, skulle 
kunna bibringa lärjungen kärlek för. 

Jag vill således uttala den öfvertygelsen att man icke bör 
misströsta om möjligheten att bibehålla inom folklifvet gamla 
bruk och plägseder, om dessa verkligen äro sådana att de äro 
förtjenta att tagas till vara, en förhoppning som skall vinna be-
kräftelse, i samma mon som det fosterländska sinnet allt mer och 
mer hunnit genomtränga folket. Och att verka för detta sed-
nare är i synnerhet lärarens, uppfostrarens uppgift. Vi hafva i 
Danmark sett detta fosterländska sinne snart växa till ett djup 
och en höjd som måste väcka förvåning, och det kan icke nekas 
att förtjensten deraf i ganska stor och väsendtlig mon tillkommer 
just lärarne. I den mon det fosterländska sinnet stärkes, höjes 
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och genomtränger alla folkets lager, kan man också hoppas att 
det i folkligt hänseende värdefulla hos alla samhällsklasser skall 
blifva rotfästadt och bevaradt. 

Docenten LEFFLER: Jag tror för min del icke att det är 
alldeles omöjligt att bevara det gamla folkspråket. Folkspråket 
är ur språklig synpunkt lika berättigadt som det allmänna skrift-
språket, har samma källa som detta, det gamla fornnordiska språ-
ket. Den ena strömmen visar ett kraftigare och mäktigare lopp 
än den andra, men begge bära dock i sig samma rena och klara 
vatten. Vidare är det af vigt att hafva klart för sig, i hvilken 
mon bibehållandet af dialekterna kan anses önskvärdt och forenligt 
med den fordran, att hvarje bildad svensk man och qvinna skall 
kunna rent och oförfalskadt tala det svenska, bildade talspråket. 
Jag tror att en bestämd gräns i detta hänseende kan uppdragas, 
nemligen så, att i skrift, offentligt tal eller tryck man ständigt 
bör begagna sig af det svenska allmänna bildade talspråket, men 
deremot i dagligt tal, i dagliga umgängeslifvet begagna sin orts 
dialekt. För närvarande råder temligen allmänt den föreställ-
ningen att man icke har rätt att göra det senare, man tror 
att man derigenom skall göra sig löjlig: en föreställning som 
man bör sträfva att undanrödja. 

D:r VON BERGEN: Bland de mest tillfredsställande iakttagelser 
man kunnat göra rörande den nya odlingen i vårt land, är före-
teelsen af dessa framtidsrika försök, som under sista åren gjorts, 
att ställa denna odling, särdeles den folkliga delen deraf, på 
en inhemsk nationell grundval. Här har talats om folkskolans 
och folkskollärarens uppgift i det afseendet. Men jag tror att i 
afseende på den uppgift som föreligger, denna nya inrättning 
som kallas folkhögskola, är af långt större betydelse; jag tror 
att man skulle mötas på halfva vägen, om sträfvandet för bibe-
hållandet af det gamla här förenades med arbetet för bibringandet 
af det nya. Folkhögskolan skulle först på detta sätt blifva en verk-
ligen nationell institution ; man skulle då hafva tagit andra ste-
get till att på svensk grund omplantera en ursprungligen dansk växt. 

Sedan diskussionen förklarats afslutad, antogs på d:r SOHL-

MANS förslag den resolution, 
att mötet, hänvisande till öfverläggningarna, ville 

uttala såsom sin åsigt, att folkskolan och isynnerhet 
folkhögskolan skulle kunna verka mycket gagneligt 
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för bevarandet utaf det sannt nationella i de gamla 
plägsederna och bruken och som förtjenar att bevaras. 

Behandlingen af 3:e och 4:e frågorna uppsköts tills vidare, 
och man öfvergick till 5:e frågan så lydande: 

Huru bör man lämpligast förfara vid undersökningar 
af landskapsmålen; i hvilka afseenden böra dessa i syn-
nerhet skärskådas, och hvilken rättskrifningsgrundsats 
har man att följa vid ordens uppteckning? 

Professor SÄVE: Jag anhåller att inför detta Fornminnes-
föreningens möte få i största korthet framställa hvad min er-
farenhet lärt mig i afseende på den här framstälda 5:te frågan. 
Och då denna innehåller trenne momenter, så tager jag hvart och 
ett af dem för sig. 

a) Huru bör man lämpligast förfara vid undersökningar 
af landskapsmålen ? 

Den, som reser i våra bygder för att granska och uppteckna 
landskapsmålen, bör företrädesvis uppsöka hvarje landskaps af-
lägsnare och aflägsnaste delar, d. v. s. bör söka sin verknings-
krets vid civilisationens utkanter, emedan det äldsta af språk-
förrådet och ordformerna der renast bibehåller sig. Redan deraf 
följer, att han helst bör färdas alldeles ensam och med så litet 
af yttre och uppseende väckande tillrustning som möjligt. Han 
måste dervid vara beredd på att helt och hållet umbära alla 
lifvets och den finare sammanlefnadens beqvämligheter, och när det 
gäller, bör han kunna lefva på den tarfligaste kost och ligga på
det simplaste nattläger. Han bör söka att få de förståndigaste 
och äldrigaste män och qvinnor, men i synnerhet män, till sina 
språklärare och helst taga dem för hela dagarne, emot full och 
hederlig dagspenning; ty personer af allmogen hafva, helst under 
sommaren, hvarken tid eller råd att offra dagar och timmar på 
en sysselsättning, hvilkens mening få af dem kunna fatta, och 
hvilken de derföre oftast finna i hög grad tråkig och tröttande. 
Forskaren bör alltid sitta alldeles ensam med sin språkmästare; 
ty hvarje tredje mans närvaro verkar alltid störande eller rent 
af hindrande, särdeles genom de olika tankar och tvister, som 
ofta uppkomma om ett ords rätta mening, hvilket oftast är af 
alls ingen vigt. Till anteckningsböcker bör han hafva helt små 
häften på högst ett par ark in 8:o, hvilka sedan kunna hopbindas. 
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Han bör naturligtvis förut känna allt, hvad man redan har 
samladt uti det ifrågavarande målet, och vid sin ordsamling gå
examinando till väga, och med sina frågor följa de äldre eller 
ock närslägtade landskapsmåls ordsamlingar, hvilket ständigt gifver 
anledning till nya frågor. 

b) I  hvilka afseenden böra dessa (landskapsmålen) i syn-
nerhet skärskådas? 

Det är en allmän föreställning, att det allenast är det för 
hvarje ort egna och från alla andra afvikande uti dess språk-
förråd, som bör upptecknas. Men denna åsigt är icke den rätta, 
utan det vore tvärtom det riktigaste, att hvarje ord, hela språk-
förrådet, toges till vara, ty det är endast på det sättet, som man 
kan få en fullständig föreställning om språket i en ort eller ett 
landskap; det händer nemligen ej sällan, att det för den jem-
förande språklärde är af största vigt att få reda på, om ett all-
mänt svenskt ord verkligen är i fullt bruk inom alla landskap, 
o. s. v. Men då ett sådant upptecknande af ett landskapsmåls 
alla ord knappast låter sig verkställas, bör man åtminstone taga 
till vara alla de ord och talesätt, som på något sätt skilja sig 
ifrån riksspråkets, antingen till betydelsen, till genus eller till for-
men, vare sig i oböjd eller böjd ställning. Vissa märkligare ord-
klasser antecknas fullständigt, såsom räkneorden, pronomina, de 
starka och oregelbundna verben, de i pluralis omljudande sub-
stantiven, och dylikt. Framför allt bör allt sådant efterspanas, 
som på ett märkligare sätt öfverensstämmer med fornspråken, de 
in- eller utländska. 

c) Och - för det tredje - hvilken rättskrifnings-grund-
sats har man att följa vid ordens uppteckning'! 

I afseende på den rättskrifning, som bör begagnas vid land-
skaps-ords uppteckning, är den phonetiska methoden, eller att 
skrifva ljudenligt, utan tvifvel att föredraga framför alla andra 
sätt; ty endast genom att strängt tillämpa detta skrifsätt, blir 
det antecknade under kommande tider fullt uppfattligt för en sjelf 
och för alla andra. Man kan t. o. m. gerna, åtminstone i hvarje 
på minsta sätt tvifvelaktigt fall, följa gamle Hofs skrifsätt (i 
Dialectus Vestrogothica), när han, t. ex., för att tillkännagifva 
en vokals korthet, dubbelskrifver den följande konsonanten. Eller 
också måste man, tvärtom, utmärka hvarje vokals längd genom 
accent. Påträffar man för ortmålet egendomliga ljud, som icke 
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finnas uti riks-språket, men väl uti fornspråken eller i ännu lef-
vande utländska tungomål, så använder man, om det låter sig 
göra, de för dem häfdvunna bokstafstecknen. Men hafva de egen-
domliga ljuden ingenstädes något motsvarigt, får man uppfinna 
eller sammansätta nya bokstafsmynder för dessa ljud. Det nu 
sagda gäller för den första skriftliga uppteckningen. Men det så-
ger sig sjelft, att man, när det antecknade skall färdigskrifvas 
och tryckas, kan inrätta stafningen på ett något annorlunda sätt, 
helst man ej sällan måste lämpa denna efter på tryckerierna till-
gängliga typer. 

Slutligen utbedjer jag mig att få tillägga några ord till be-
svarande af frågan : Hvarest man företrädesvis bör resa inom 
fäderneslandet för anställande af forskningar i folkspråket? 

Det allmänna svaret blifver: der, hvarest man kan antaga, 
att det ålderdomligare språket bäst och renast bibehållit sig. Och 
detta är företrädesvis uti de aflägsnare, glesast bebodda och af 
odlingens ström och allmänna samfärdseln minst berörda bygder. 
Således i de afsides liggande landskapen: Dalarne, Gotland, det 
nordligaste Norrland, särdeles de inre delarne, i Herjedalen, 
Jemtland, Helsingland, de bortgömdare delarne af Vester- och 
Östergötland, af Småland, Öland, o. s. v. Ett förhållande, åt 
hvilket en sådan språkupptecknare bör egna en synnerlig uppmärk-
samhet, är om han skulle upptäcka sådana språkskiljaktigheter 
inom ett landskap, att det tyder på verklig stamskilnad inom fol-
ket, eller åtminstone på invandringar vid olika tider. Sådana 
skiljaktigheter har jag funnit inom folkmålet i Helsingland, såatt 
man nästan med full visshet kan sluta till, att befolkningen dit 
inkommit från till en del olika håll - från Norge och Sverige -
och kanske på tre olika tider. Först har en inflyttning skett från 
det nordliga Norge utaf en fåtaligare flock, kanske blott af en 
enda liten folkstam eller större slägt, må hända utdrifven genom 
en ättfejd eller dylikt, som kommit från Norge eller från Jemt-
land, som följt någon numera icke bestämbar väg österut, och 
slutligen slagit sig ned vid landskapets största sjö, den vackra 
Delleg. Att denne flock varit fåtalig, visar sig deraf, att hans 
nuvarande ättlingar äro inskränkte till blott tvenne socknar: Dels-
bo och Bjuråker. Derefter har en ström af Svear trängt upp 
sunnan ifrån Upland och Gestrikland, bosättande sig uti kust-
sträckningen långs Bottnen ända upp till Medelpad och vidare 
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norrut. Och sist, eller samtidigt med denna Svea-invandring, har 
en ny ström af Nordmannaätt från Thrönda-laget följt Ljusnans 
elfdal genom Färila, *) Ljusdal, Jerfsö, m. m., och efter hand 
befolkat landskapets af Svearna icke intagna eller ännu öde lig-
gande inre eller vestra socknar, ända ned till Ofvanåker. Hvar 
och en, som haft tillfälle att med uppmärksamhet granska soc-
kenmålen i Helsingland, har icke kunnat undgå att märka, att 
öst-helsingskan har rent svenskt lynne eller att hon är af Svea-
rot; hvaremot Vest-helsingskan med Dellakan (språket i Delsbo 
och Bjuråker) mera bestämdt vitnar om norsk språkslägtskap. 
Gränsen mellan språkområdena går nästan rakt ned från norr till 
söder. Hvad här kallats Dellskan, skiljer sig afgjordt från den 
norskaktiga Vest-helsingskan och ännu mera från den svenska 
Öst-helsingskan. Den mest framträdande egenheten hos Dellskan 
är, att man deruti i vissa ställningar uttalar v som engelskt w, 
samt att både i Delsbo och Bjuråker hv fordom uttalades som 
gw (t. ex gwit, gwålp, hvit, hvalp), ehuru detta numera är fal-
let allenast inom den förstnämnda socknen. - En sådan särskild 
språkgräns skall ocksä vara märkbar inom Östergötland, enligt 
en uppgift af kyrkoherden Wiede. Jag har här endast i förbi-
gående kunnat antyda dessa anmärkningsvärda förhållanden. 

Men ett fält, som företrädesvis borde bearbetas, och hvarom 
Antiqvitetsintendenten näst före den siste redan påmint i en 
sin berättelse till k. vitt., hist. o. anti q. -akademien, - det 
är, att någon eller några år efter år borde undersöka hela Sve-
riges hafskustbefolknings språk, i det man bereste just det ytter-
sta skär-bandet, allt ifrån Svinesund och Bohuslän, kring Skåne, 
Bleking, Småland, Östergötland, Södertörn, Roslagen, m. m. ända 
upp till Torneå-elfvens mynne i Norrbotten; ja, ännu vidare efter 
Österbottens-skären, så långt svensk tunga talas. Denne eller 
desse forskare borde - tillägger den citerade fornforskaren väl-
betänkt - hafva sitt hufvuduppehåll i Carlskrona, emedan der 
på ett ställe kunde råkas båtsmän ifrån de fleste af Sveriges kust-
landskap. 

*) Namnet Färila (som kanske ursprungligen haft pluralformen 
Ferilar) tyckes utvisa, att genom denna socken af forno gått en allmän 
farväg eller gångstig, alldenstund det Isl. ordet ferill (pl. ferlar) m., 
betyder: farväg, gångstig, vägspår. 
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Se der ett värdigt och fruktgifvande fält för fosterländske 
språkforskare och samlare af folkspråkets skatter, hvilket smånin-
gom och efter hvart annat kunde bearbetas af utskickade från 
vare sig vår gamla och frejdade antiqvitets-akademi eller ifrån 
vår unga Fornminnesförening eller ifrån baggedera under ädel 
täflan inbördes! 

På förslag af mötets vice ordförande hr lektor BERGMAN

förklarade mötet, med uttryckande af sin tacksamhet för de ut-
märkta upplysningar mötet af den föregående talaren erhållit, att 
det ansåg frågan genom hans yttrande besvarad, och anhöll att 
han ville lemna detsamma upptecknadt att offentliggöras i mötets 
protokoll. 

6. På hvad sätt bör man gå till väga vid upptecknandet 
af gängse ordspråk, sägner, sagor m. m.? 

Amanuensen EICHHORN: Jag tror att denna fråga kan besva-
ras på ett ganska enkelt sätt. Allt ifrån Fornminnesföreningens stif-
tande har det uttalats som ett önskningsmål, att dylika upptecknin-
gar måtte ske på den munart, hvarpå det sagda blifvit framstäldt, 
utan något slags bearbetande till riksspråket, och med den stör-
sta noggrannhet i afseende på ordalagen. Då fråga är om sam-
lande af material, är det af högsta vigt att samlandet sker på
ett noggrannt och, så att säga, opartiskt sätt, d. v. s., tillämpadt 
på det nu i fråga varande materialet, all slags bearbetning af 
dessa visor, ordspråk, sägner m. m., betraktade såsom vetenskap-
ligt material, är olämplig. Endast derigenom att man får en 
trogen affattning af dem är det nemligen möjligt att vinna ett 
klart begrepp om den andliga åskådningen hos folket, den sär-
skilda arten af dess fantasi i förevarande afseende. Vidare äro 
dessa ordspråk, sagor och sägner ett alldeles ovärderligt grundlag 
för språkforskningen. Vi hafva nyss hört talas om lämpligaste sät-
tet för upptecknandet af landskapsmålen för vetenskapligt ända-
mål; men den nu ifrågavarande arten af uppteckningar har dess-
utom en annan vigtig betydelse, den att få folkmålens literatur 
kodifierad. Denna literatur är den muntliga sägnen, sagan, sån-
gen o. s. v. Att uppteckna dessa fornminnen i den form de 
hos folket fortlefva, icke blott enstaka ord af dem, är afsig-
ten med detta upptecknande: gagnet deraf i språkvetenskapligt 
hänseende torde ej heller vara obetydligt, ehuru detta dock 
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först i andra rummet får tagas i betraktande. - Jag vågar 
således för min del besvara frågan med följande förslag till 
resolution : Mötet uttalar önskvärdheten deraf, att vid upp-
tecknandet af gängse ordspråk, sagor, sägner m. m. med stör-
sta noggrannhet angifves orten oeh trakten, hvarest de blifvit 
upptecknade ; att vidare på det allra noggrannaste och klaraste, 
i enlighet med de af den föregående talaren uppstälda grundsat-
serna beträffande näst föregående punkt, upptecknas sjelfva deras 
ordalydelse, samt att uppteckningen icke på något sätt bör inne-
hålla någon upptecknarens egen öfversättning eller bearbetning af 
det hörda, utan göras omedelbart efter det från den talandes 
mun hörda. Det faller af sig sjelft, att upptecknaren bör upp-
söka äldre, kunnige personer, som ega sångerna och sägnerna i 
friskt och godt minne, och vidare, att upptecknaren förut skall 
söka att sätta sig in i den orts munart, på hvilken antecknin-
garna skola göras. 

D:r SOHLMAN: Jag tror, att den föregående talarens 
yttrande kan, allt för absolut fattadt, leda till ensidighet. Det är 
visserligen godt och väl, att folksägner, sagor och ordspråk blifva 
upptecknade på folkspråket ; det är i hög grad önskligt att så
sker; men det måste medgifvas, att deras antal, hvilka kunna 
göra dylika uppteckningar väl och noggrannt, är mycket ringa. 
Skulle man inskränka sig till endast dessa uppteckningar, så
skulle man få ett ganska litet material att röra sig med, hvad 
beträffar kännedomen om folkfantasien och dess alster. Jag tror 
derföre att, på samma gång det är önskligt att dylika uppteck-
ningar ske, man icke bör utdöma uppteckningar som kunna ega 
rum på annat sätt, på riksspråket. Vi veta för öfrigt ju alla, 
att det på detta fält af fornforskning arbetas på mycket olika 
sätt. Icke kan man t. ex. förkasta Asbjörnsens och Moes "Nor-
ska folksägner", derföre att de icke uteslutande äro skrifna på 
det norska folkspråket, lika litet som den förres "Norske Even-
tyr", derföre att utgifvaren behandlat sitt ämne med en viss fri-
het, endast liksom omgifvit det med en norsk ram och just der-
igenom åstadkommit någonting i sitt slag lika helgjutet och full-
ändadt, som det på fotografiskt väg återgifna är i sitt ! Min 
mening är, att det bör öfverlemnas åt hvar och en, som arbetar 
på detta fält, att skrida till verket efter sin särskilda förmåga i 
den ena eller andra riktningen, åt språkforskaren att arbeta före-
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trädesvis ur språklig synpunkt, åt den poetiske anden ur poetisk, 
o. s. v. På det sättet vinnes sannolikt det bästa resultatet. 

Antiqvitetsintedenten SÄVE: 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 derföre också mera gällande på landsbygden, än i städerna. 
Kan man sjelf tala folkets språk, är man född i orten och kän-
ner densamma, så kommer man sig lättare in med allmogen, gör 
sig lättare bekant med honom och vinner hastigare hans förtro-
ende. Detta är det första vilkoret. Vidare bör forskaren vara 
af ett sådant lynne, en sådan sinnesart, att han icke vet någon-
ting angenämare, någonting roligare, än att lefva i denna enkel-
het, bland folket, sitta på bänken vid brasan, höra sagan då nä-
tet 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 afseende, t. ex. i språkligt hänseende, i saga, i 
sägen, i sång. 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. De bildade i vårt 
land känna nemligen endast undantagsvis allmogens språk. På 
Gotland t. ex. är det ytterst sällsynt att någon s. k. herreman 
kan tala verklig Gotländska; i Dalarne är det till och med sär-
deles rart, att bondbarnen, sedan de kommit till lärdomsskolan 
och akademien, kunna tala hemmets språk. Hr Eichhorns yrkan-
de var derföre, föreställer jag mig. ej afsedt så mycket för det 
verkliga, de praktiska förhållandena, som fastmer att framhålla 
det ideella syftet med dessa forskningar. 

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 läta ho-
nom 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. 

Amanuensen EICHHORN: Det torde vara alldeles gifvet, att 
mötets svar på frågan måste lämpa sig efter frågans innehåll. 
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Frågan lyder: "På hvad sätt bör man gå till väga vid uppteck-
nandet af gängse ordspråk, sägner, sagor m. m. ?" d. v. s. hvil-
ket är det yttersta, det strängt vetenskapliga målet, till hvilket 
man i förevarande hänseende bör sträfva? Häraf följer alldeles 
tydligt, att andra sätt icke böra förkastas, derföre att de icke 
alldeles öfverensstämma med det vetenskapliga ändamålet. Vär-
det i vetenskapligt hänseende rättar sig naturligtvis efter den grad 
af noggrannhet, med hvilken upptecknandet skett. Att uttala nå-
gon förkastelsedom öfver Asbjörnsens och Moes verk, kan natur-
ligtvis ej ifrågakomma; men deras arbete är dock i viss mon ett
verk mera tillhörande den sköna literaturen än fornforskningen och 
bekant just för sin utmärkta och egendomliga stil. Dess värde 
ur rent vetenskaplig synpunkt skulle sannolikt hafva varit större, 
om det hade varit mindre vittert. På samma sätt instämmer jag 
naturligtvis med int. Säve deri, att svårigheten af dylika upp- 
teckningar, som dem jag önskat, äro ganska betydliga ; men den 
omständigheten utgör, i min tanke, icke något hinder för att man 
bör eftersträfva dem. 

Antiqvitetsintendenten SÄVE: Jag för min del har aldrig 
kunnat förstå det vetenskapliga värde, man från många håll velat 
tillägga hrr Asbjörnsens och Moes verk. Hvad dessa utmärka 
sig för, är just deras daguerrotypiskt trogna teckning, deras nog-
granna kopiering af folklifvet i Norge ; och det är just häri ar-
betets värde består. 

Docenten FR. L. LEFFLER: Jag tror, att det är af vigt 
att man vid dessa uppteckningar går till väga på ett riktigt sätt, 
detta icke blott i språkligt afseende, utan äfven beträffande inne-
hållet af det upptecknade, så att säkerhet finnes för att det upp-
tecknade verkligen är riktigt upptecknadt; och denna säkerhet vin-
nes endast genom att upptecknandet sker på samma språk, folk-
språket, som framsägandet. Det finnes nemligen i detta språk 
många ord, som lätteligen kunna misstydas, om de af den i det-
samma ej fullt hemmastadde förändras till eller utbytas mot ord 
tillhörande skriftspråket. Man har talat om, att upptecknaren 
borde ega en viss "poetisk frihet" vid upptecknandet, och åberopat 
sig på Asbjörnsens och Moes exempel. Desse män hade dock, i 
min tanke, gjort sig ännu mera förtjente, om de lemnat sitt ar-
bete så att säga i dubbel form, först såsom en trogen upp-
teckning af materialet, och sedan såsom en bearbetning der-
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af, att icke tala om det tillfälle, som derigenom hade beredts lä-
saren att se, huru detta material bearbetats till den konstnärliga 
fulländning, i hvilken det nu framträdt. Man hade då af mate-
rialet kunnat bilda sig en lika trogen bild, haft hela proceduren 
lika klar för sig, som fallet är t. ex. vid expositioner af industri-
alster nu för tiden, då man får se alla de olika förändringar en 
artikel undergår, ifrån att vara råvara ända till dess den uppträ-
der som konstprodukt. Eller för att taga ett annat exempel: man 
borde vid dessa uppteckningar gå till väga på samma sätt som 
vid utgifvandet af gamla handskrifter: först ordagrannt återgif-
vande, sedan öfversättning eller förklaring. 

D:r GRANLUND föreslog följande resolution : "att mötet ville 
uttala såsom sin åsigt, att dessa ordspråk, sägner och sagor 
böra, så vidt möjligt är, upptecknas på folkspråket, utan att der-
med vilja misskänna värdet af friare uppteckningar." 

v. Ordföranden Lektor BERGMAN: I filologiskt afseende är det 
af stor vigt, att en ordagrann öfversättning af det upptecknade 
meddelas; och jag vågar föreslå, att en ordagrann öfversättning 
på högsvenska alltid bör åläggas den som med önsklig noggrann-
het gör en uppteckning, så att dessa sägner, ordspråk m. m. må
blifva fruktbara för det stora flertalet af landets innevånare och 
derigenom äfven användbara i de olika grenar af skön konst, som 
hemta material för sina skapelser just från dessa gamla sa-
gor och sägner. Jag vågar derföre föreslå det tillägg till d:r 
Granlunds förslag, att det äfven må åligga upptecknaren att 
meddela en fullkomligt ordagrann och trogen öfversättning till 
skriftspråket af den gjorda uppteckningen. 

På af ordf. framstäld proposition biföllos hrr Granlunds och 
Bergmans förslag. 

Efter diskussionens afslutande höll intendenten Säve ett sak-
rikt föredrag "om de äldsta klackinskrifterna på Gotland". 

Kl. 1 begåfvo sig mötets medlemmar på väg för att besöka 
några af de återstående kyrkorna, och först af dessa till S:t Maria 
eller domkyrkan, ett tempel rikt på architektoniska skönheter, och 
som väl förtjente en grundlig restauration. För att endast fästa 
sig vid de vackra tornen, så ega dessa ej motstycken inom hela 
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landet. I afseende på några i choret liggande utmärkt väl ar-
betade grafstenar uttalades af flere den önskan att de på något 
sätt måtte kunna bevaras för den utslitning, som nu hotar dem. 
Derefter besöktes S:t Clemens och S:t Drottens ruiner samt den 
utmärkt väl vårdade botaniska trädgården, en skapelse af sällska-
pet D. B. V., hvilket redan uträttat ganska mycket för allmän-
nyttiga ändamål i detta samhälle. I sjelfva trädgården ligga 
ruinerna af S:t Olof, och några steg längre bort föra vandraren 
till den s. k. studentalléen utmed den nära hafvet liggande ring-
muren och förbi det genom sägnen om Ung-Hanses dotter, hennes 
förbindelse med kung Waldemar af Danmark och hennes straff, 
välbekanta "Jungfrutornet". -

Efter en kl. 3 intagen middag vid table d'hôte å stadshu-
set, begaf man sig kl. 5 e. m. till S:t Nikolai ruin, dervid gref-
vinnan Carlén upplåtit sin vid ruinen belägna vackra trädgård 
och inbjudit de resande att bese hennes fornåldriga och af henne 
till stor del i gammal stil återstälda boningshus. Kl. 6 samla-
des mötesdeltagarne i "S:t Karin», dit inbjudna af medlemmar utaf 
Visby samhälle till en fest, som säkert en hvar af deltagarne länge 
skall minnas. Ett stort antal damer hade såsom åhörare tagit plats 
midt i kyrkan. Efter ett kort hetsningstal af d:r Söderberg, öppna-
des festen af biskop Anjou, hvilken i ett gripande tal, rikt på
allvarliga tankar, framsagda på ett formfulländadt sätt, framhöll 
Svenska Fornminnesföreningens mål, att inpregla hos vårt folk den 
tanken, att den närvarande tiden blott kan bygga på och skjuta 
rötter i ett förgånget lif. D:r Sohlman tackade å Fornminnes-
föreningens vägnar för den henne af biskop Anjou egnade skålen, 
och uttalade den öfvertygelsen att en af mötets frukter skulle 
blifva en liflig sträfvan inom Fornminnesföreningen för att bereda 
skydd och vård åt Visby herrliga fornminnen, hvilka ej blott till-
hörde Visby, utan hela svenska folket. Med anledning här af före-
slog lektor Bergman i de vältaligaste och varmaste ordalag en 
skål för det gemensamma fosterlandet. D:r Granlund före-
slog en skål för Fornminnesföreningens frånvarande ordförande, 
f. d. statsrådet frih. af Ugglas, och föreningens öfrige frånvarande 
ledamöter; d:r v. Bergen för qvinnan ; öfver hofpredikanten d:r 
Grafström, som skildrade några af de intryck han erhållit under 
en utflygt inåt ön, och påpekade de pligter han ansåg särskildt 
åligga den svenske presten för bevarandet af fosterlandets gamla 
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minnen - för Gotlands folk; amanuensen Wieselgren - efter en 
humoristisk skildring af äfventyren under nyssnämnda färd inåt 
landet - för Visby ungmör ; amanuensen Eichhorn för den forn-
forskning, som genomtränger hela folket och som vårdar och äl-
skar fädrens arf och minnen under hvilken form som helst. Slut-
ligen, sedan skymningen inbrutit, upprullade lektor Bergman en 
liflig tatla af den S:ta Katarina, som här för ett halft ärtusen 
sedan höjde sina hvalf emot skyn. Knappt hade talaren slutat, 
förrän från ett af sidoskeppen hördes de dämpade tonerna af den 
sköna gamla katholska sången: "O purissima, o sanctissima, o. s. v.,
med ny harmoni af direktör Söhrling. Sedan d:r Sohlman fram-
burit ett "tack" till Visby samhälle, aftågade gästerna under sång 
till stadshotellet, der en riklig aftonmåltid intogs i stora fest-
salen. Främlingarnes tacksägelse till inbjudarna uttalades af d:r 
Granlund. 

Lördagen den 2 Augusti började, enligt programmet, med 
en promenad kl. 8 – 10 till Visby slotts ruiner, "Palissaderna", 
lemningar af den gamle yttre befästningen, och det till minne af de 
1361 slagne gutarne uppsatta "Valdemarskorset", Kl. 11 sam-
manträdde mötets medlemmar ånyo på läroverkssalen, då förhand-
lingarna inleddes med ett i detta häfte meddeladt föredrag af 
riksheraldikern frih. Stjernstedt "om på Gotland gjorda myntfynd 
och i Visby slagna mynt". 

Med anledning af detta föredrag föreslog prof. Säve att mö-
tet ville instämma i den af frih. Stjernstedt uttalade önskan att 
Visby elementarläroverks myntsamling måtte blifva fullständigt 
ordnad och förtecknad samt förteckningen af trycket utgifven, och 
att förteckningar äfven öfver andra myntsamlingar inom riket 
måtte erhållas, ett förslag som af mötet godkändes. 

Derefter företogs behandlingen af 7 :e frågan på det upp-
stälda programmet, så lydande: 

Kunna hos den gotländska befolkningen spåras egen-
domligheter, beroende af skilda nationaliteters inverkan, 
och hvilka? 

Professor SÄVE: Att gotländska språkets egendomligheter äro 
så få, har alltid bland språkforskare varit ett ämne till förundran. 
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Gotland har visserligen ett afskildt läge och har derföre också bi-
behållit sitt eget språk, men det har dock på åtskilliga tider va-
rit i en stark beröring med främmande folk och stammar. Så 
har ön under lång tid stått under tyske Härmästarnes välde, och 
lika länge, om icke längre, har åtminstone Visby stad stått i be-
röring med de förnämsta handelsstäderne i Tyskland eller det s. 
k. Hanseförbundet. Huru starkt Tyskarnes inflytande i Visby 
under den tiden var, derpå finnas många bevis, bland annat 
t. ex. stadgandet att hälften af borgmästare och råd skulle vara 
Tyskar. Men i det hela taget hafva vi ganska litet att för-
mäla om Tyskarnes inflytelse på öns språk. Dock finnes i Guta-
lagen en omständighet, som tyckes häntyda på det motsatta för-
hållandet, eller på tysk inverkan. På Gotland uttalas nemligen 
alla konsonanter lika skarpt och hårdt framför alla vokaler, de 
mjuka så väl som de hårda; man säger här käpp, ej tjäpp, kista, 
ej tjista, gifva, ej jifva o. s. v. Samma förhållande eger rum 
med uttalet af sk; man säger skylduger i st. f. schyldig, skilja 
i st. f. schilja o. s. v. I Gutalagen deremot finnas på flera 
ställen i stället för sk skrifvet sch, således ett mjukt uttalssätt 
användt i stället för det hårda. Huruvida man häri kan spåra 
tyskt inflytande, eller språket på ön beträffande uttalet af sk fram-
för mjuka konsonanter ej var sådant det nu är, eller huruvida 
slutligen hela den anmärkta olikheten beror på en slarfvig afskrif-
vare, torde vara omöjligt att afgöra. Deremot finnes en annan 
egendomlighet i Gotländskan, som möjligen kan hafva sin grund 
i tyskt inflytande, ehuru detta dock är ganska ovisst. I Gotländ-
skan förekomma nemligen flere diftonger, än i någon annan, vare 
sig gammal eller ny nordisk dialekt. Gotländskan har utom de 
isländske diftongerne en hel mängd andra. Men desse diftonger 
förekomma icke i Gutalagen, utan måste vara en sednare utveck-
ling af språket, möjligen att tillskrifva tysk inflytelse. Min tro 
är, att desse diftonger icke komma från Tyskan, utan måste till-
skrifvas den utveckling språket genom sig sjelf undergått. Och 
för riktigheten af denna mening föreligger ett nästan afgörande 
bevis i den omständigheten, att alldeles liknande diftonger utbil-
dats i Dalskan, en dialekt som bestämdt alltid hållit sig fri från 
all tysk inflytelse. Sedermera var Gotland en lång tid under 
danskt välde; men äfven inflytandet af detta välde är i språkligt 
hänseende mycket ringa. Det enda spåret deraf torde vara det 
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i norra samt mellersta delen af ön och i Visby stad förekom-
mande e i stället för a i infinitiven, t. ex. tage i stället för taga. 
På Fårö förekommer ej denna afvikelse, ej heller i yttersta sö-
dern af ön. Men det finnes ett annat inflytande, från våra gran-
nar på andra sidan Östersjön, från Esterne eller från Letterne och 
Lithauerne, som visar sig i några få enstaka ord. Ordet klefi 
t. ex. (foderhus), liktydigt med det isländska klefi, heter på Lit-
hauiska klefis och betyder der alldeles detsamma som i Gotländ-
skan. Af finsk stam finnas äfven i Gotländskan några ord, t. ex. 
talka eller talika, en rätt som användes om sommaren vid slåt-
terölen och dylika kalas, bestående af en stor råglimpa med in-
lagda köttvaror uti, hvilken stekes och ätes som ett slags pastej. 
På Finska heter hela slåtterölet tallikå och på Estniska talika. 
De grofva bjelkarne i hustaket kallas på Gotländska ri eller rej, 
ett ord alldeles främmande för hela den skandinaviska tungan i 
öfrigt, men som förekommer i Finskan ; men der betyder ordet 
ri detsamma som det svenska ordet ria. Flera andra bevis för 
den lifliga samfärdseln med länderna på andra sidan om Öster-
sjön skulle kunna anföras. 

Ordföranden d:r SÖDERBERG: Med anledning af den siste 
talarens anförande erinrar jag mig ett yttrande af en framstående 
man, som mycket sysselsatt sig med studiet af förhållandena här 
på ön, framlidne generalen Lefrén, fäldt till mig för många år
sedan. Hr L. ansåg, att Gotlands befolkning bestode af två olika 
stammar, den gotiska på vestra sidan af ön och den finska eller 
estniska på den östra sidan. Till grund för denna åsigt lade 
han sjelfva ansigtstypen och hyn, som på östra sidan vore 
mörk, på den vestra ljus. De gamla prestslägterna på ön hän-
förde hr L. i allmänhet till den förra racen. Märkvärdigt är 
också att på väggmålningarna i våra gamla kyrkor framstälda 
prestfamiljer vanligen äro målade med brunrödt hår. Samma 
iakttagelse rörande befolkningens på Fårö härkomst som en 
talare förut förklarat sig hafva gjort, hade äfven general Lefren 
anmärkt. 

Vice Ordföranden, lektor BERGMAN: Den förste talaren 
anmärkte, att ämnet vore svårt. Jag instämmer i detta om-
döme och beklagar att tiden, under hvilken man kunnat sätta 
sig in i frågan, varit så ytterligt kort. Först och främst borde 
det vara nödvändigt att något fullständigare omnämna åtminstone 
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de nationer, till hvilka Gotland stått i ett sådant forhållande, att 
någon inverkan från dem i nämnvård mon kunnat ega rum, de 
som haft öfverväldet här på ön under någon längre tid och varit 
här bosatte. Hvad jag åsyftar, är för de allra flesta af oss väl 
bekant; jag vill derföre inskränka mig till att i allra största 
korthet framställa en liten historik af de märkvärdigare tilldra-
gelserna. 

Den gutniska grenen tillhör den stora germaniska stam, 
som från Svarta hafvets stränder utvandrat till Svea land. För 
att skydda sin sjelfständighet, vände Gotländingarna sig snart till 
Sveriges konung och blefvo under honom skattskyldige, men med 
sjelfständig styrelse och förvaltning, egne domare och egne sty-
resmän. Så fortfor det i århundraden, och under den frihet, som 
då blomstrade på ön, inföll ock öns stora tidehvarf, då Visby 
blef medelpunkten för hela den nordeuropeiska handeln och främ-
lingar från så många olika länder hitströmmade. Tyskar från Lü-
beck, Köln och andra städer, Ryssar från Novgorod och andra 
platser, köpfolk från Lifland, Estland, Nederländerna och andra 
orter, att icke tala om de mera fåtalige österländske handels-
män, som troligen då och då här uppträdde. Gotland var un-
der denna tid ett sjelfständigt land; Sverige var endast dess be-
skyddare; någon gång vädjade man till den svenske konungen 
såsom skiljedomare i uppkomna tvister emellan stad och land 
eller emellan stadens innevånare inbördes; för öfrigt var man sin 
egen herre. 1361 eröfrade Valdemar Atterdag landet och staden. 
Danmarks besittning af ön varade omkring 37 år, visst icke ostörd, 
utan under fortgående stridigheter. Danskarne hade dock på det hela 
öfvertaget ända till 1398, då ön kom under de tyske kors-
herrarnes välde och af dem styrdes i tio år med rättvisa och 
kraft och så väl, att då de måste återlemna ön till unionen, Got-
ländingarne skickade en särskild deputation till stormästaren, med 
bön att han ville behålla landet. Gotland tillhörde sedan under 
Kalmare-unionen de förenade rikena Sverige, Norge och Danmark, 
men räknades i sjelfva verket till Danmark ända till 1525, då 
Gotland i ett år stod under lübsk förvaltning. Sedermera tillföll 
ön ånyo Danmark, hvars herravälde 1570 erkändes af Sverige, 
som förut många gånger fruktlöst försökt bevara den åt sig. 
1645 afträddes Gotland af Danskarne till Sverige, som det allt-
sedan tillhört, med undantag af åren 1676 - 79, då det var en 
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dansk besittning, och tjugotre dagar af året 1808, då det lydde 
under en rysk guvernör. Den ryska invasionen var helt och hål-
let öfvergående och lemnade inga spår efter sig mera än en en-
vis rysslukt i boningarna både i stad och på land. 

Besinnar man nu, hvilken mångfald af öfverherrar Gotland 
under tidens lopp sålunda haft, Svenskar, Danskar, Lübeckare, 
Korsherrar om hvarandra, och tillika erinrar sig det stora antal 
utländske handelsmän som under denna tid varit på ön bosatte, 
och den lifiiga samfärdsel med utlandet Visby då idkade, så tor-
de det medgifvas, att den här uppstälda frågan är fullt berätti-
gad, på samma gång som den är svår att besvara. Jag för min 
del vågar dock tro, att några dylika egendomligheter, hvarom här 
är fråga, ej kunna spåras hos öns befolkning, åtminstone ej i nå-
gon större mon, vare sig i dess skaplynne, språk eller plägseder. 
Med undantag af några små plägseder, påminnande om Danmark, 
kan något inflytande af främmande nationaliteter på öns befolk-
ning svårligen upptäckas. Befolkningen här företer i sina grund-
drag samma skaplynne, som utmärker den svenska fastlandsbe-
folkningen, samma dygder och samma fel, nyanserade af Gotlands 
insulära läge och i andra rummet genom olika lokala förhållan-
den, olika hos strandbon och hos dem som bo in i landet, olika 
hos dem som bo på de feta tegarne och dem som bo på de ma-
gra. Allmänna omdömet om Gotländingarne, tror jag med skäl, 
kan vara alldeles detsamma som det bekanta omdömet om Sven-
skarne i allmänhet: de äro "ett trögt folk, fullt af hetsigheter"; 
de nya ideerna behöfva tid för att rotfästas och realiseras. Vår 
allmoge antager med svårighet nya plägseder, nya arbetssätt, men 
det går dock framåt; desto lifligare samfärdseln med det sven-
ska moderlandet blifvit, desto större rörlighet har äfven bemärkts 
hos vår allmoge i sättet att sköta dess jordbruk. Återstår att 
önska, det denna rörelse äfven måtte tränga in i de gotländske 
ladugårdarne. Gotlands befolkning har dock i flere andra afse-
enden visat en stor och i ögonen fallande ifver för det nya, äf-
ven om det varit förenadt med uppoffringar, så snart den hunnit 
öfvertyga sig om dess nytta och nödvändighet. Så t. ex. åtogo 
Gotländingarne sig för mera än ett halft århundrade frivilligt en 
börda för öns försvar, vida större än den som hvilar på fast-
landsbefolkningens skuldror. Vidare, när skoltvånget genom lag 
infördes, uppbygdes skolhusen här på ön mycket tidigare och for-
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tare, än på fastlandet. Likaså, då den gotländske bonden haft 
sin lada full, under det nöd och missväxt förhärjat andra delar 
af riket, Dalarne, Norrland o. s. v., har han med synnerlig ifver 
skyndat sig sända sina bröder ett ganska rikligt och för honom 
hedrande understöd. Att enstaka ord af främmande ursprung före-
komma i Gotlandsspråket bevisar, i min tanke, ej att nationali-
teten blifvit på något sätt uppblandad, utan är endast att anse 
såsom en naturlig följd af den lifiiga handelsförbindelse ön i forna 
dagar haft med utlandet, synnerligen länderna på andra sidan om 
Östersjön. Hr Ordföranden anförde ett yttrande af framlidne ge-
neral Lefrén om befolkningens på öns östra sida finska ursprung. 
Såsom genmäle härpå vill jag nämna att jag många gånger vid 
befälsöfningarna här på Gotland gått från det ena kompaniet till 
det andra, tillhörande olika trakter af ön, men, med undantag af 
Fåröboarne, svårligen kunnat i något afseende upptäcka nägon cha-
rakteristisk skiljaktighet dem emellan. Ljusletta och mörklagda, 
storväxta och små personer hafva funnits så väl i det ena kom-
paniet som i det andra. Och detta underbefäl, som vid dessa 
öfningar församlas, är dock en profkarta på blomman af Gotlands 
ungdom. 

Jag för min del vågar icke föreslå något svar på frågan ; 
jag slutar utan att göra något yrkande. Jag har blott i förbi-
gående velat meddela mina tankar i ämnet, fullt förvissad att det 
behöfves ännu mycken forskning, många jemförelser för att kunna 
på denna fråga, för hvars framställande äfven jag hembär Forn-
minnesföreningen och dess styrelse tacksägelse, lemna ett någor-
lunda tillfredsställande svar.

Antiqvitetsintendenten SÄVE : Med all aktning för den af 
hr Ordföranden åberopade auktoriteten, general Lefrén, torde dock 
få antagas att han under den hastiga resa han i sällskap med 
konung Oskar I företog på ön den 15 - 19 Julii 1854 - jag 
förmodar att det var vid ett sammanträffande med honom under 
denna färd, som det citerade yttrandet fäldes - ej haft tid att 
så noga studera förhållandena här på Gotland, hvadan detta ytt-
rande icke kan eller bör i någon mon anses som ett afgörande 
bevis för riktigheten af den anförda meningen. 

Ordföranden, D:r SÖDERBERG: I anledning af den föregå-
ende talarens yttrande ber jag att få nämna, det general Lefrén 
icke var här på Gotland 1854, utan 1829 med dåvarande kron-

9 



130 

prinsen Oskar. Jag träffade honom under hans vistelse här sist-
nämnda år och åtföljde honom flere dagar under hans resor på
ön. Afsigten med mitt förra yttrande var för öfrigt ej någon 
annan än att framställa en supposition, och någonting annat torde 
ej heller han sjelf hafva åsyftat. Beträffande Lektor Bergmans 
yttrande om homogeniteten hos öns befolkning, så har jag ej hel-
ler kunnat finna några särdeles stora skiljaktigheter mellan be-
folkningen i de särskilda trakterne. Militärer påstå dock, att sin-
net och hurtigheten hos de södra bataljonerne är mycket lifligare 
än hos de norra. Hvad angår Färöboerne, så bero egendomlig-
heterna hos dem derpå att de gemenligen från far till son bo qvar 
på sin ö, mycket sällan flytta derifrån och ändå mera sällan mot 
taga inflyttningar från andra håll. 

Professor SÄVE: Jag för min del kan icke tro på någon 
dylik blandning af skilda folkstammar, som den general Lefrén 
antagit. Det är för öfrigt mycket vanligt, att man, efter ton-
fallet i Gotländingarnes tal, slutar till att deras språk liknar 
Finskan; men hvarje Gotländing förstår dock mycket väl att 
skilja emellan dessa begge språk. De äro alldeles charak-
teristiskt olika; tonfallet hos Gotländingen hvilar alltid på sed-
nare stafvelsen i ordet, Finnen deremot accentuerar alltid den 
första stafvelsen mycket skarpt, hvilket kommer sig af finska 
språkets natur, der ordroten alltid står först, hvarför tonvigten 
också kommer att hvila på densamma. Det finska språket till-
hör en alldeles från alla öfriga europeiska språk åtskild gren. De 
europeiska språken i allmänhet höra nemligen till den Ariska 
språkstammen ; den Tschudiska deremot har i Europa icke mera 
än några få representanter, Finsk-Lappsk-Estniskan, Ungerskan, 
Turkiskan samt Baskiskan. Alla andra europeiska språk höra 
till den stora indoeuropeiska stammen och hafva en med Finskan 
aldeles olik schematik. Skulle något större antal tillhörande nå-
gon af dessa stammar hit hafva inflyttat, så skulle efter dem 
ovilkorligen hafva funnits tydliga spår. Hvad jag sist anförde 
beträffande Finland, var egentligen för att visa att Gotland stått 
i lifiig kommunikation med förstnämnda land; ingalunda ville jag 
ens antyda, ännu mindre bevisa, att någon inflyttning derifrån hit 
egt rum. Lektor Bergman har, som jag med glädje fann, sam-
ma åsigt i det fallet som jag. Någon folkblandning har, i min 
tanke, icke egt rum här på ön; utom möjligen på Fårö, men 
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Färöboerne höra dock till den Svenska stammen. Färöboernes 
skiljaktigheter från de öfrige Gotländingarne kunna för öfrigt, så-
som redan är anmärkt, förklaras derigenom att de icke gifta sig 
utom ön, och deras mera än öns öfriga innevånares härdade lef-
nadssätt. Resultatet af de grundligaste undersökningar skulle der-
för, vågar jag tro, blifva detsamma som jag nu i korthet an-
tydt, att nemligen Gotländingarne äro en ren och oblandad stam, 
som lidit märkvärdigt liten inflytelse af sina forna främmande 
öfverherrar. 

Ordföranden, d:r SÖDERBERG, ville endast erinra, att han in-
galunda genom sina föregående tvenne yttranden velat göra sig till 
målsman för general Lefréns åsigt, utan endast anfört den såsom 
en notis för tillfället. 

Mötet beslöt att frågan skulle anses genom den hållna öf-
verläggningen vara besvarad. 

Enligt föregående dags beslut företogos derefter åttonde och 
nionde frågorna till gemensam behandling. 

8. Huru skall man kunna förklara vissa egendomlighe- 
ter i bygnadssätt och utsmyckning hos de gotländska kyr-
korna? 

9. I hvad slägtskapsförhållande står Helgeandskyrkan i 
Visby till ett eller flere märkligare architektoniska monumen- 
ter i utlandet? 

D:r SOHLMAN: De Gotländska kyrkorna förete ganska många 
egendomligheter, både större och smärre, men det torde icke 
vara så lätt att förklara anledningen till dessa; det är lättare 
att uppvisa dem än att söka någon förklaringsgrund till dem. 
Det allra egendomligaste, som i bygnadsväg finnes på Got-
land, är i min tanke den bygnad, som finnes omrörd i den sista 
af de tvenne frågor, vi nu behandla, nemligen Helgeandskyrkan 
här i Wisby. Något bygnadsmonument, som kan kallas ett mot- 
stycke till denna kyrka, torde nappeligen någonstädes i verlden 
kunna uppsökas, Brunius eller Höyen, den bekante danske konst· 
historikern, har visserligen hänvisat på åtskilliga borgkapeller i 
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Tyskland, t. ex. kapellerna i Eger, Landshut och Freiburg, och 
sjelf har jag sett kapellet i Nürnberg och biskopliga kapellet i 
Mainz, hvilka i så måtto likna Helgeandskyrkan, att de, likasom 
hon, bestå af tvenne våningar. Kapellet i Eger företer dessutom 
den likheten, att kommunikationen mellan den öfre och den 
nedre våningen sker genom en glugg. Likaså har en jemförelse 
uppstälts mellan några sådana kyrkor, t. ex. domkyrkan i Aa-
chen, och kyrka vid Montefiascone uti Rom, i hvilka gallerierna 
äro så djupa, att de skulle kunna betraktas såsom en sådan der 
afdelning. Men jemförelsen haltar högst väsendtligt, ty det cha-
rakteriserande för Helgeandskyrkan, nemligen det för hennes båda 
afdelningar gemensamma choret, finnes icke hvarken i domkyrkan 
i Aachen eller i kyrkan på Montefiascone. En annan kyrka, som 
numera är förstörd, St: Johannis kyrka i Worms, nedrifven år 
1807, har deremot funnits, som företedde större likhet i byg-
nadssättet med Helgeandskyrkan, i så måtto nemligen, att, enligt 
Langes Geschichte der Stadt Worms, dômen i densamma var delad 
i tre afdelningar, en krypta och tvenne andra afdelningar, den ena 
öfver den andra, öppnande sig i ett för dem begge gemensamt 
chor. Någon ritning öfver denna kyrka har jag ej varit i tillfälle 
att se, men beskrifningen tyckes göra antagligt, att choret varit 
gemensamt för båda afdelningarna. 

Förklaringen af denna egendomlighet hos Helgeandskyrkan 
torde ej vara så lätt. Somliga hafva trott, att den öfra afdel-
ningen skulle hafva varit förbehållen nunnorna i det närbelägna 
Helgeandshuset, en åsigt som dock förefaller temligen oantaglig, 
ty i så fall hade väl nunnorna bort kunna direkt komma till 
sina platser, utan att först passera genom den lägre afdelningen, 
hvilket de naturligtvis, om hypothesen vore riktig, hafva måst göra, 
då ingången till begge afdelningarna, såsom ännu väl synes, varit 
en och samma. Möjligen skulle äfven andra suppositioner kunna 
framkastas, t. ex. den att den öfre afdelningen varit afsedd för 
personer, intagna i Helgeandshuset, som varit behäftade med så-
dana förskräckliga sjukdomar, att man icke velat lemna dem 
plats i den för alla öppna nedre afdelningen, utan placerat dem 
på ett särskildt ställe i kyrkan, o. s. v. Dylika suppositioner 
skulle, som sagdt, kunna göras i oändlighet, men att framställa 
någon sådan, som kan hafva en bestämd sannolikhet för sig, är 
icke så lätt. 
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Hvad angår orsaken till öfriga egendomligheter hos de got-
ländska kyrkorna, t. ex. saknaden af sträfpelare och takgesimser, 
torde denna bero till någon del af sjelfva bygnadsmaterialet. 
Detta har på Gotland varit kalksten, ett material som förutsätter 
i viss mon en annan technik och ornering, än der materialet är 
af lösare beskaffenhet och derföre, sävida kyrkomurarna byggas 
någorlunda breda, tillsammans med godt kalkbruk, ganska väl 
kan vinna den fasthet, att användande af särskilda sträfpelare 
blir öfverflödigt. Frånvaron af dylika pelare kan således i min 
tanke tillräckligt förklaras af materialets beskaffenhet och möjli-
gen några andra smärre lokala omständigheter. Hvad takgesim-
serna angår, torde det ej vara så säkert att de, om de också 
nu ej finnas, dock alltid saknats. Ett bevis derpå lemnar en 
kyrka på ön, der tydliga spår af dylika prydnader ännu finnas. 

Innan jag slutar ber jag få göra ett förslag till resolution, 
i afseende på dessa tvenne punkter, dock med förhoppning, att 
innan densamma till bepröfning företages, få höra mera sakkun-
nige mäns åsigter. Jag vill nemligen, med afseende derpå att 
Gotland företer icke blott den i vissa afseenden allra märkvärdi-
gaste af kyrkobygnader i vårt land, Helgeandskyrkan, utan ock 
att samtliga de gotländske kyrkoruinerna äro i hög grad förtjente 
af uppmärksamhet, föreslå att mötet förenar sig i ett uttalande 
om önskvärdheten deraf, att svenska staten på ett för densamma 
värdigt sätt måtte vidtaga åtgärder, för att befria Wisby sköna 
och märkvärdiga bygnadsmonumenter från alla främmande, vanpry-
dande och bortskymmande vidbygnader eller altför nära stående 
skräpiga hus, samt för att, om möjligt, skydda dessa monumenter 
emot tidens förstöring. 

Ordföranden d:r SÖDERBERG: I anledning af d:r Sohlmans 
anmärkning, att om öfre våningen i Helgeandsholmen hade varit 
afsedd för nunnorna i Helgeandshuset, de s. k. barmhertighets-
systrarna, så borde en särskild uppgång till samma våning hafva 
funnits, ber jag få erinra att en sådan uppgång verkligen ännu 
finnes, ehuru igenmurad, genom den öfre trappgången. Orsaken 
till, att tvenne portar blifvit bygda så nära intill hvarandra, vore 
annars äfven ganska svår att förklara. 

Hvad angår bristen på sträfpelare hos landskyrkorna, torde 
anledningen dertill kanske vara att söka deri, att sträfpelarne 
egentligen tillhöra den s. k. gotiken; landskyrkorna här på ön 
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deremot den romaniska stilen med dess tjocka murar, hvilka göra 
begagnandet af dylika pelare öfverflödigt. 

Amanuensen EICHHORN: Dessa tvenne frågor innehålla för 
många svåra och vigtiga punkter, för att jag, äfven om jag vore 
företaget vuxen, skulle vilja försöka utreda dem alla. Jag in-
skränker mig derföre dels till att påpeka några af dessa egen-
domligheter, dels till att försöka, så godt jag kan, förklara or-
sakerna dertill. 

En i ögonen fallande egendomlighet hos de gotländska kyrkorna 
är deras enskeppighet. Undantag från denna regel finnas endast 
här i Visby. Midtkolonner förekomma visserligen i flere kyrkor, 
men dessa dela icke kyrkan i flere skepp, utan i tvenne halfvor, 
och hafva sannolikt först i en jemförelsevis senare tid blifvit upp-
förda. Alla romanska kyrkobygnader påGotland hafva nemligen 
ursprungligen varit täckta med trätak, hvilka först under gotikens 
tid utbytts mot de nu befintliga. Något behof af midtkolonner 
har således ej förefunnits, så länge de ursprungliga trätaken ännu 
qvarstodo, utan först sedan dessa blifvit emot hvalf utbytta. En 
annan egendomlighet är saknaden af taklister. Angående or-
saken härtill torde det tillåtas mig framställa ett antagande. De 
gotländska kyrkorna hafva, som bekant, i allmänhet särdeles pryd-
liga fotlister vid marken, men sakna, som sagdt, med undantag 
af en eller annan kyrka i Visby, taklister. Ser man nu de 
vackra portaler, som öfverallt pryda dessa kyrkor, så kan man 
ej gerna anse orsaken till denna brist hafva legat i beskaffen-
heten af bygnadsmaterialet, ty samma material som användts för 
portalerna kunde ju naturligtvis äfven hafva användts för tak-
listerna. En annan, antagligare förklaringsgrund torde kunna finnas, 
den nemligen, att samtliga dessa kyrkor haft snidade taklister, 
hvilka försvunnit på samma gång vattentaken ombygdes. Jag 
stödjer detta antagande på några särdeles märkvärdiga omstän-
digheter. Dylika snidade taklister af trä hafva funnits flerestädes 
i det sydliga Sverige. Statens historiska museum förvarar flere 
sådana, t. ex. från Vrigstads gamla kyrka i Småland, nedrifven 
för några år sedan. Taklisterna på denna kyrka hafva varit 
runda och sutit omedelbart i förbindelse med den öfverskjutande 
delen af vattentaket. Kyrkan var för öfrigt nästan helt och 
hållet ornamentslös. Vidare må följande märkas. Linköpings dom-
kyrka, som bestämdt har upptagit flere motiv af den gotländska 
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gotiken, särskildt i de kraftfullt arbetade portalerna, företer äfven 
taklister af särdeles vackert utseende, en rund staf af genom-
brutet, lätt löfverk. Sjelfva taklisten är ihålig och bildar ett 
slags trumma eller tunnel med så stor öppning ungefär, att en 
liten hund beqvämt skulle kunna springa genom densamma. Det 
är föga troligt att de som uppbyggt denna kyrka skulle alldeles 
af sig sjelfva fallit på en sådan idé, i synnerhet då man ser att 
de upptagit äfven en annan så betecknande ornamentsform som 
de gotländska portalerna. Motivet till taklisten är således, efter 
min mening, äfven hemtadt från Gotland. Sammanhåller man 
detta faktum med det nyss omtalade, från Vigstads kyrka, blir 
det ganska antagligt, att de flesta kyrkor här på ön varit orne-
rade med taklister, i synnerhet om man derjemte ihågkommer 
gotländingarnas utomordentliga skicklighet i träsnideri i äldre tider. 
Lättheten att arbeta i trä framför sten, äfvensom fördelen att ej 
behöfva betunga sidomurarnes öfra del med ett stenornament synes 
således hafva varit grunden, hvarföre det förra materialet, och ej 
det senare, blifvit användt. Vidare förete, som bekant, de gotländ-
ska postalerna sjelfständigt utbildade ornamentsformer; man kan 
följa deras utbildning ända från den första svaga början till deras 
högsta fulländning. Någonting motsvarande, åtminstone i vissa 
delar, finnes icke på fastlandet. 

Hvad för öfrigt beträffar de gotländska kyrkornas egendom-
ligheter, så är en hel del af dem ännu ej förklarad och kan 
först då blifva det, sedan de varit föremål för en fullt uttöm-
mande och grundlig konsthistorisk undersökning. Så mycket torde 
dock vara klart, att de äro sjelfständiga grenar både af den roman-
ska och gotiska konsten och således icke hafva utbildats genom 
utländskt inflytande, utan haft sin rot hos folket sjelft och blom-
strat genom folkets eget arbete. På denna grund och på den af 
en föregående talare anförda, instämmer jag på det lifligaste i 
samme talares yttrande, att mötet ville uttrycka sin varma önskan, 
att svenska staten måtte på ett henne sjelf och de märkvärdiga 
fornlemningarna värdigt sätt ingripa emot Visbykyrkornas förstö-
relse i framtiden och söka bibehålla allt hvad som af dem ännu 
återstår. 

Ordföranden d:r SÖDERBERG: Det är visst sannt, att några 
af landskyrkorna endast hafva en pelare i skeppet; men de flesta 
af dem, såsom Burgs, Endre m. fl. hafva dock tvenne pelare, 
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hvarigenom de således blifva delade i tvenne skepp. Dessa se-
nare kyrkor äro ganska egendomliga. En fransk architekt, som 
var här för några år sedan yttrade till mig, att han, som dock 
var vidt berest, aldrig sett några sådana kyrkor annorstädes än 
här på ön. 

Vice ordföranden lektor BERGMAN : Ingen gotländing utom ordf. 
har hittills begärt ordet, helt naturligen derföre att det egendomliga 
hos våra monumenter måste falla fastlandsboerna mera i ögonen, 
hvilka äro vana att se hvad våra fornlemningar hafva gemensamt 
med öfriga kulturvetenskapliga fornminnen, och bäst kunna bedöma 
detta. Emellertid torde det tillåtas mig att nämna några ord 
med afseende på den förste talarens framställning med hänsyn 
till dessa egendomligheter. Han talade om "större och smärre 
egendomligheter". Hvari de större skulle bestå, förstår jag icke ; 
vi hafva i våra kyrkobygnader här på Gotland samma grundsatser 
tillämpade, som i det öfriga Norden. Att det finnes smärre af-
vikelser härifrån, små variationer så att säga, medgifves, men 
några större sådana har jag åtminstone mig icke bekanta. Beträf-
fande hans framställning om Helgeandskyrkan står jag på samma 
ståndpunkt som han; vi anse den båda för en dubbelkyrka med 
gemensamt chor för de begge slagen af kyrkobesökande ; och häri 
ligger förklaringen af dubbelkyrkans väsende. Herr Höyens åsigt 
tror jag för min del dock ej vara riktig, äfven af det skälet, att 
Höyen sjelf aldrig besökt Helgeandskyrkan, utan gjort upp sin 
hypothes efter några teckningar af densamma, hvilka han fått se. 
D:r Sohlman tycktes ogilla hypothesen att kyrkans öfre afdelning 
varit afsedd att begagnas af de s. k. barmhertiga systrarna, huf-
vudsakligen af det skälet att, om så varit förhållandet, en särskild 
ingång till ifrågavarande afdelning borde hafva funnits. Men, som 
hr ordföranden redan erinrat, har detta varit förhållandet; en 
mindre ingång strax bredvid den större har funnits på södra 
sidan, ledande in i sydvestra trappuppgången. Hvarken jag eller 
någon annan torde vilja hålla på hypothesen, men det skäl emot 
densamma d:r Sohlman anförde, tyckes dock ej kullkasta henne. Har 
det i Visby funnits ett fullt, lefvande katholskt troslif, hvilket väl 
med skäl torde kunna antagas, då man ser de många praktfulla 
tempelruinerna, så har detta lif också visat sig verksamt på samma 
sätt som det ännu i dag gör i de stora katholska städerna med 
sina stora sjukvårdsanstalter, uppenbarat sig deri, att unga qvinnor 
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af förnäm och rik slägt egnat sig åt sjukvården; något, hvari-
genom, som bekant, man i de katholska länderna anser sig upp-
fylla en Gudi behaglig och särdeles förtjenstfull pligt. Och har 
detta varit förhållandet, så är det ock ganska troligt att dessa 
barmhertiga systrar haft sin särskilda afdelning i Guds hus; de 
hade sin särskilda drägt och derföre sannolikt äfven en särskild 
plats för öfvande af sin andakt. Har denna lilla, nu tillmurade 
port varit för dem ingången till kyrkan, hafva de, såsom deras 
kall anstod, äfven kunnat obemärkta af den stora allmänheten 
inkomma i kyrkan. Men dessutom låg det icke någon särskild 
vigt uppå att någon såg dem, då de gingo dit, hufvudsaken var 
att de förblefvo obemärkta så länge de förrättade sin andakt. 
Att den öfre afdelningen skulle varit afsedd för svårare sjuke 
motsäges deraf, att som bekant ett särskildt sjukhus för dem 
fanns i Sankt Johannis lazarett, straxt norr om kyrkoplanen, der 
sannolikt äfven gudstjenst hölls. Emellertid, om ock hela anlägg-
ningen ännu är en gåta, torde dock min hypothes vara mera an-
taglig än professor Brunii antagande, att anordningen tillkommit 
af brist på bygnadsplats. Det är icke gerna tänkbart, att ett 
samhälle, så rikt som Visby den tiden var, skulle af ett sådan t 
skäl funnit sig nödgadt att bygga en kyrka i två afdelningar, den 
ena öfver den andra, allra helst som i kyrkans närhet, såvidt man 
derom nu kan döma, icke funnits några större monumentala byg-
nader, som hade behöft inköpas och nedrifvas. 

Beträffande sträfpelarne, finnas, som hr ordföranden redan 
anmärkt, dylika i flere af kyrkorna på Gotland, i synnerhet i 
choren. 

Vi komma således till taklisterna. Man må ej, såsom hr 
ordföranden erinrat, tro att alla kyrkor på ön sakna taklister ; 
tvärtom, det finnes många kyrkor, som ega dylika prydnader. 
Orsaken till frånvaron af taklister, der dessa saknas, är, skulle 
jag tro, att kyrkorna blifvit ombygda, då taken nedrifvits och 
listerna borttagits, emedan man ansett murarne och sockeln till-
räckligt skyddade genom det framskjutande vattentaket. Skulle 
återigen, såsom en talare nyss yttrat, dessa taklister varit af 
träd, så vore det verkligen något besynnerligt, att intet enda spår 
af sådana ännu blifvit upptäckt, helst då man vet af huru ut- 
märkt beskaffenhet det gotländska timret på den tiden var. 
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Beträffande skeppens anordning, vill jag nämna, att bland 
de kyrkor på Gotland, hvilka hafva tre skepp, finnes en af de 
allra vackraste här på ön, Lau, en storartad och vacker kyrka, 
som säkerligen skulle försvara sin plats i hvilken stor stad som helst. 

Hvad portalerna vidkommer, äro dessa på Gotland, så vidt 
jag kunnat finna, alldeles likadana som portalerna på fastlandet. 

Slutligen ber jag såsom en förklaringsgrund, hvarför så
många kyrkor af sten på Gotland finnas, få nämna, att Gotlands 
folk helt säkert varit ett folk af stenhuggare - och den för-
klaringen må äfven anses såsom ett svar på frågan om materialet 
i taklisterna. Man har bygt med ett äkta katolskt nit, och med 
användande af de rikliga tillgångar och den uppöfvade konstfär-
dighet, som här förefunnits. 

Innan jag slutar, ber jag att få framställa en bön. I d:r 
Sohlmans förslag till resolution förekom ett ord "vandalism", hvar-
emot skydd af staten skulle begäras. Ordet innebär någonting 
angripande, någonting förstörande, någonting fiendtligt emot kon-
stens monumenter. Men mången med mig kan intyga, att någon 
sådan böjelse för vandalism numera icke finnes och på femtio år 
icke funnits hos gotländingarne; till den grad har tidsandan om-
bildat sig. Äfven hos de lägre klasserna har intresset för forn-
tiden och dess minnen blifvit så stort, att, åtminstone icke inom 
Visby någon vandalism i denna mening förekommer. Att en del 
personer, som genom köp eller arf eller på annat lagligt sätt 
kommit i besittning af tomter, der fornlemningar finnas, använda 
dessa för sina egna behof, är visserligen sorgligt, men deri ligger 
icke någon vandalism i ordets egentliga bemärkelse och ett sådant 
användande kan dessutom förekommas genom att för det all-
männas räkning inköpa dessa fornlemningar och undanrödja hvad 
som nu vanpryder dem. Lemnar staten härtill sitt bidrag, skall 
Visby stad, derom tror jag mig kunna försäkra, söka försätta 
sina ruiner i ett sådant skick, att de för den gamla staden skola 
blifva en prydnad och i ännu högre grad än hittills ådraga sig 
konstnärens och den resandes uppmärksamhet. 

Antiqvitetsintendenten SÄVE: Dessa tvenne frågor äro så
stora och så intressanta, att äfven den allra svagaste dilettant 
kan känna sig lockad att deltaga i diskussionen. I likhet med 
lektor Bergman anser äfven jag, att hufvudmassan af vära got-
ländska kyrkor är treskeppig - det finnes visserligen flera två-
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skeppiga och några utan något skepp alls, andra åter med blott 
en pelare, men de flesta hafva dock trenne skepp - såsom t. ex. 
Lau, Källunge, hvars chor är så stort, att det har flere pelare, 
men sjelfva skeppet jemförelsevis litet, samt rundbågigt, under 
det choret är spetsbågigt, Roma, Dalhem och flere andra. Äfven 
delar jag samme talares åsigt i afseende på taklisterna, hufvud-
sakligen på de af honom anförde skäl. Gotländingen har i alla 
tider väl förstått sig på att forma stenen; såsom bevis hvarpå 
kan anföras de många stenprydnader, i form af foglar m. m., 
som ännu i dag finnas i massa strödda öfver väggarne i t. ex. 
Grötlingbo m. fl. kyrkor. Egen är ock frånvaron af sträfpelare; 
så finner man till och med några kyrkor, så bygda att lång-
muren på innersidan är alldeles lodrät, men på den yttre lutar 
rätt betydligt, såsom förhållandet är med tvenne kyrkor, Wamb-
lingbo och Bunge. En annan egenhet är att i vissa kyrkor 
sjelfva tornen äro lutande, såsom t. ex. det sköna tornet i Dal-
hem. Vid sådant förhållande är det visserligen icke att undra på, 
om äfven män med hög bildning i bygnadskonsten härom taga 
miste, då det dels ej finnes någon speciell historia från äldre tider 
om uppkomsten af våra kyrkominnen och dels flere af dem äro 
så i grund förstörde - såsom t. ex. Sankt Hans kyrka, som 
anses hafva varit den största af dem alla, - att det icke lyckats 
mig eller någon annan att rekonstruera den. Och följden häraf 
har också visat sig i sådana hypotheser, som t. ex. Brunii "om 
vattengångarna eller väktargångarne", hvilka enligt Brunii anta-
gande skulle hafva varit afsedda att utgöra ett försvar för kyr-
korna. Detta är dock omöjligt först derföre, att den som tagit 
plats vid en sådan der glugg, som finnes i de s. k. väktar-
gångarne för att skydda sig sjelf och skada sin fiende, sjelf ofta 
icke är skyddad längre upp än till knäna och för det andra der-
före att gången ofta är så trång, att han icke kan undkomma 
fienden. Gångarne äro dessutom ofta ej sammanhängande, utan 
afbrytas på vestra sidan af tornet. Vidare är det omöjligt att 
från dem komma åt fienderna. 

Lektor Bergman önskade att ordet "vandalism" skulle utgå 
ur resolutionen. "Vandalism" är, jag medger det, ett ord som 
läter styggt och som man derföre icke gerna önskar få läsa i 
protokollet ; men låtom oss dock icke vara alltför finkänsliga ; 
kärleken till sanningen bör vara större, och hon säger oss att 
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fornminnen på Gotland ännu så sent som 1854, således icke för 
så länge sedan som 50 år, voro utsatte för förstörelse. Konung 
Oscar I var, som bekant, sistnämnda år på besök här på Got-
land; jag hade då tänkt att visa honom några intressanta forn-
lemningar, som kort tid förut funuos oskadade, men okynnet och 
råheten hade passat på och förstört dem. Ännu 1864 förstördes 
i Atlingbo och Fleringe några mycket dyrbara runstenar. Huru 
långt förstörelselustan i vissa afseenden gått, kan man finna, då
man vet att den gamla Bernhardinarkyrkan i Roma länge begag-
nats till fähus. 

D:r SOHLMAN: Blott ett par korta anmärkningar med an-
ledning af ett och annat ord, som under diskussionen förekommit. 
Ordet "vandalism" betyder numera ingenting annat än åverkan och 
behandling genom menniskohand i motsats till förstörelsen genom 
tiden och innebär således ingenting förnärmande mot någon eller 
några vissa personer. Men det är ju tänkbart, att en person 
som kommit i besittning af en fornlemning på sin tomt eller sina 
egor, kan behandla denna fornlemning så, att han utan att vilja 
skada densamma, ändå gör det; och sjelfva denna handling, ehuru 
ej beroende på någon ond vilja, är ur estetisk synpunkt att be-
teckna med ordet vandalism, emedan den, äfven utan någon ond 
afsigt hos den handlande, på fornlemningen utöfvar en förderflig 
verkan. Jag för min del har emellertid ingenting emot att ordet 
uteslutes, då det endast är sjelfva saken, för hvilken jag intres-
serar mig. Hvad i öfrigt angår de åsigter som här under diskus-
sionen rörande de tvenne frågorna yttrats, så har hr Eichhorns 
åsigt rörande taklisterna redan blifvit af ett par talare på ett 
tillfyllestgörande sätt gendrifven. För egen del vill jag endast 
tillägga, att jag tror det vara något förhastadt att af ett så en-
staka faktum som t. ex. förhållandet med Vrigstads kyrka i 
Småland vilja sluta till befintligheten af dylika lister på de got-
ländska kyrkorna, utan att kunna uppvisa någon enda sådan der-
städes nu befintlig kyrka, i synnerhet om man ihågkommer den 
konservatism i bygnadsväg, hvarom dessa kyrkor lemna de otve-
tydigaste bevis. Hade några dylika lister funnits på kyrkorna 
här på ön, så skulle utan tvifvel åtminstone några bland dem 
finnas qvar. Beträffande en annan talares anmärkning mot mig 
att jag talat om stora och små egendomligheter hos Gotlands-
kyrkorna, så beror omdömet i det afseend et på tycke och smak i 
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och derom vill jag således icke tvista. Endast derom vill jag 
erinra, att egendomligheterna icke bero på det materiella om-
fånget, utan måste mätas från estetiska och konsthistoriska syn-
punkter. En stor egendomlighet är i alla händelser Helgeands-
kyr kan, då man knappt lärer kunna neka, att hon för närvarande 
i hela verlden står ensam i sitt slag. Denna egendomlighet beror 
på många särskilda omständigheter. Såsom redan blifvit visadt, 
kan hon icke jemföras med andra dubbelkyrkor, hvilka samtliga 
äro af en helt annan natur. I vissa detaljer är Helgeandskyrkan 
visserligen jamförlig med Matthiaskapellet vid Moselfloden, hvilket 
är sexkantigt, men skiljer sig dock från detsamma i ätskilligt, 
bland annat genom det framspringande choret, som icke finnes i 
någon annan kyrka. En annan egenhet, som väl förekommer i 
några andra gotländska kyrkor, men emellertid tillsammans med 
de öfriga gör, att Helgeandskyrkan, betraktad som ett helt, bildar 
en enda stor egendomlighet, är de mycket omtalade pelarne, som 
dela kyrkan i tvenne hvalf. Åtskilligt annat finnes äfven, som 
verkligen kan betraktas såsom något för den ifrågavarande kyrkan 
egendomligt. Allt detta styrker mig i den uppfattning, att hvilken 
konsthistoriker som helst från hvilket europeiskt land som helst, 
huru blaserad som helst, här skulle finna ett mycket rikt fält för 
studier och iakttagelser, icke finna egendomligheter, små och obe-
tydliga, utan i hög grad värda att tagas i betraktande. 

Jag yrkar fortfarande på understöd för det förslag, jag tagit 
mig friheten framställa. 

D:r WIESELGREN : Jag ber att få framställa en liten giss-
ning angående orsaken till Helgeandskyrkans uppbyggande i en så
märkvärdig, från andra kyrkor afvikande form. Gotland har, som 
bekant, i andra afseenden icke undgått all inflytelse från den 
götiska kyrkobygnadsstilen; men mindre beaktadt torde deremot 
vara, att ett inflytande österifrån, från länderna på andra sidan 
Östersjön, möjligen i afseende på Helgeandskyrkan kunnat göra 
sig gällande. En sakkunnig person, som flere gånger besökt 
Ryssland, har sagt mig att han der funnit flere sådana kyrkor 
som Helgeandskyrkan. Min hypothes är att denna kyrka, genom 
sina tvenne afdelningar, och det för dem gemensamma choret, 
varit afsedd att symboliskt framställa Treenigheten ; den ena af-
delningen af kyrkan skulle således hafva framstält den första 
personen i gudomen, Fadren, den andra afdelningen Sonen och 
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det för båda afdelningarna gemensamma choret, den Helige Ande, 
som utgår af Fadren och Sonen. 

Beträffande ordet "vandalism" i d:r Sohlmans förslag till 
resolution, vågar jag för min del tro, att det, om också icke så 
välljudande, dock torde vara på sin plats. Jag hade beklagligtvis 
under min lilla utfärd i går tillfälle att se - t. ex. vid Roma 

att man ej heller här på Gotland ännu så fullkomligt öfver-
vunnit "Vandalismens" ståndpunkt, att allt ordande derom från 
detta mötes sida borde vara förbjudet. Okunnigheten och skade-
begäret torde lika litet här som i andra delar af vårt kära fäder-
nesland sakna sina representanter; och det är just mot angrepp 
från det hållet som staten företrädesvis bör skydda de foster-
ländska minnesmärkena. Jag instämmer af denna anledning i d:r 
Sohlmans förslag, särskildt med den önskan att ordet "vanda-
lism" måtte qvarstå, såsom särdeles betecknande för syftningen 
med det från staten anropade skyddet. 

Amanuensen EICHHORN: Jag ber att få betona, att jem-
förelsen mellan takfrisen på domkyrkan i Linköping och taklisterna 
på de gotländska kyrkorna väl ej torde få anses alldeles utan 
betydelse, då, som man vet, Gotland under medeltiden utgjorde 
en del af sagda stift, och således antagligen med detsamma stod 
i en ganska nära beröring. Helgeandskyrkan anser jag i likhet 
med d:r Sohlman ensam i sitt slag och företer hon så många 
egendomligheter i fråga om konstruktionen, att hon ovilkorligen i 
afseende härå är den märkvärdigaste i hela Norden. Att uppvisa 
huru de olika elementen inom henne tillkommit, torde dock icke 
vara alldeles omöjligt, ehuru tiden dertill nu är alldeles för kort. 
En jemförelse i det afseendet i vissa delar med de gamla i 
klöfsadelsform bygda ölandskyrkorna samt Mariæ kyrka här i Visby 
torde ej vara så alldeles utan sitt gagn. Den sistnämnda kyrkan 
är som bekant äldre än Helgeandskyrkan. Brunii hypothes om 
de s. k. väktargångarna finner jag för min del, i likhet med in-
tendenten Säve, alldeles förkastlig. Deras bestämmelse har, i 
min tanke, varit uteslutande dekorativ och konstruktiv. 

Doktor LEIJER ville nämna, att tanken på att genom statens 
försorg få ruinerna dels skyddade mot förstörelse, dels frigjorda 
från de vanprydande påhäng, som ännu belamra en del af dem, 
verkligen redan uppstått hos stadens innevånare. För omkring 20 
år sedan - om jag minnes rätt var det vid 1856 års riksdag  - 
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väckte detta mötes ordförande, då riksdagsman i presteståndet, en 
motion om statsanslag för ruinernas i Visby frigörande. Motionen 
ledde ej till något resultat ; och jag tror att en motion i samma 
syfte äfven nu skulle röna lika liten framgång. Då jag blef 
ledamot af hospitalsstyrelsen, väckte jag inom styrelsen motion om 
åtgärder till ruinernas ordnande, hvilken motion, efter åtskilligt 
gräl och bråk, på juridisk och administrativ väg lyckades vinna 
Kongl. Maj:ts bifall. Styrelsen har i följd deraf ock frigjort 
choren till S:t Karins och S:t Nikolai ruiner. Men medlen hafva 
varit små, och arbetet har derföre ej kunnat gå särdeles fort. 
För närvarande står saken så, att ett hos stadsfullmäktige väckt 
förslag om utbyte af hospitalstomterna mot annan staden tillhörig 
areal utom murarna, hvilket blifvit af hospitalsstyrelsen bifallet, 
för närvarande är på Kongl. Maj:ts pröfning beroende. Men i 
sammanhang med denna fråga står en annan ganska vigtig, den 
nemligen om anskaffande af medel för betäckande af kostnaderna 
för rödjning och planering af nämnde tomter. Ungefärliga 
kostnaden härför är beräknad till omkring 30,000 rdr, hvilka det 
vore önskligt att genom staten erhålla. Jag hoppas icke hafva 
gått grannlagenheten för nära, om jag nämner, att jag har skäl 
till den förhoppning, att denna fråga snart blir af Kongl. Maj:t 
afgjord till vår förmon, icke allenast så att förslaget till ruinernas 
frigörande blir af Kongl. Maj:t godkändt, utan äfven så att nödiga 
medel blifva för ändamålet anvisade. Naturligtvis kommer det 
senare icke att gå så fort, och vi skulle derföre blifva forn-
minnesföreningen tack skyldiga, om hon genom sitt bistånd ville 
påskynda frågans afgörande. 

Professor SÄVE: Jag tackar d:r Sohlman för det förslag till 
ruinernas skyddande han väckt. D:r Wieselgren har under diskus-
sionen framkastat en alldeles ny åsigt om anledningen till Hel-
geandskyrkans form. Hypothesen kan möjligen vara sann ; säkert 
är, att den är ny. Att något särdeles djupt skäl skulle ligga 
till grund för denna kyrkas egendomligheter i bygnadsväg, kan 
icke betvitlas ; men för egen del tror jag att denna grund har 
varit kyrkans egenskap att höra till, vara ett appendix till Hel-
geandshuset. Spetälskan har, särdeles i forna tider, som bekant, 
varit ett af mensklighetens allra värsta plågoris ; den har varit 
så förfärlig i sina verkningar, särdeles derigenom att den gick i 
arf från den ena generationen till den andra, att mensklighetens 
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allra ädlaste krafter måste sluta sig tillsammans för att, om icke 
förekomma, åtminstone mildra dess härjningar. För sådant ända-
mål bygdes under medeltiden hospitaler eller herbergen öfverallt 
i Europa, till skydd och hjelp för de olyckliga, som angrepos af 
denna förfärliga sjukdom. Sjukdomens beskaffenhet gjorde natur-
ligtvis, att de deraf angripne så mycket som möjligt ville undan-
draga sig allmänhetens blickar, liksom å andra sidan att allmän-
heten så litet som möjligt önskade se dem. Härutinnan ligger, 
enligt min tanke, orsaken till Helgeandskyrkans märkvärdiga in-
redning. Jag tror icke, att kyrkans öfre afdelning varit afsedd 
för några barmhertighetssystrar, utan för de spetälske från det 
närbelägna Helgeandshuset. Att sedermera behof af ännu en kyrka 
för spetälske utom staden uppstod, vederlägger ej mitt antagande. 
Slutligen vill jag nämna, att det förundrat mig, att ingen under 
diskussionen omnämnt ett öfver en Helgeandskyrka i Danmark af 
Höyen utgifvet arbete, som lärer vara särdeles förträffligt och 
upplysande. 

D:r SOHLMAN: Med all aktning för den af d:r Wieselgren 
citerade, obekante sagesmannen, skulle det verkligen förundra mig, 
om han skulle lyckats på något sätt leda i bevis riktigheten af 
sin utsago, att Helgeandskyrkan liknande kyrkor skulle finnas i 
Ryssland, och förebilder till förstnämnda kyrka således skulle 
vara att söka på andra sidan Östersjön ; jag för min del måste 
för att sätta tro till en sådan hypothes, erhålla mycket starka 
vitsord om denne sagesmans bygnadskunnighet. De ryska kyrkor-
nas bygnadssätt häntyder nemligen, såvidt man i allmänhet har 
sig derom något bekant, på någonting helt annat, alldeles icke 
liknande Helgeandskyrkans. Mindre sakkunnige personer hafva 
dessutom, efter hvad kändt är, ofta ganska lätt att upptäcka likheter, 
der inga sådana finnas, såväl inom bygnadskonstens område som inom 
andra. Beträffande samme talares symboliska förklaring af ifråga-
varande kyrka måste jag bekänna, att huru ny den än är, jag 
likväl icke kan godkänna den som riktig. Helgeandskyrkan har 
nämligen icke sitt namn deraf, att den varit specielt helgad åt
den Helige Ande, utan deraf att den varit en sjukhuskyrka, en 
kyrka tillhörande Helgeandshuset ; och hvad angår den christliga 
konstsymboliken, har denna blifvit utvecklad till ett faststäldt och 
gifvet system. Helgeandskyrkan var en kyrka, som hörde till 
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Helgeandshuset, icke en Trefaldighetskyrka, det enda som skulle 
möjliggjort en dylik symbolik. 

Antiqvitetsintendenten SÄVE: Jag vill med anledning af diskus-
sionen rörande Helgeandskyrkan endast erinra, att straxt bredvid 
denna kyrka finnes en mindre, den s. k. Helgeandskyrkan mindre. 
Beträffande d:r Wieselgrens yttrande om likheten emellan Hel-
geandskyrkan och några ryska kyrkor vill jag tillägga, att samma 
iakttagelse blifvit gjord af en bekant svensk kyrkobyggare, som i 
Reval funnit en precist likadan kyrka. Å andra sidan kan jag 
dock för min del icke tillägga denna omständighet någon afgö-
rande betydelse, just till följd af gotländingens allmänt kända 
konservatism, som gör att han, liksom han nu ogerna tager intryck 
från andra håll och sätter en heder uti att vara sin egen läro-
mästare, har efter all sannolikhet äfven förr varit föga böjd för 
att från främmande land hemta förebilden för hvad han sjelf ville 
göra. Många exempel härpå skulle kunna anföras; men ett enda 
må vara nog. Då riksantiqvarien Hildebrand för några år sedan 
ville för antiqvitetsmuseet inköpa ett gammalt mycket simpelt 
träkors från Eskelhems kyrka, hvilket dittills varit upphängdt på 
kyrkoväggen och af församlingsboarna ansågs fullkomligt värdelöst, 
nekades honom detta, ehuru han erbjöd en ganska hederlig be-
talning. Församlingen kostade i stället på en summa fyra gånger 
så stor som den erbjudna köpeskillingen, för att restaurera det-
samma, så snart den väl kommit under fund med hvilket värde 
det gamla korset i antiqvariskt hänseende egde. 

Vice ordf. lektor BERGMAN förklarade, att han aldrig förr 
hört omtalas någon likhet med den ifrågavarande ryska kyrkan 
och Helgeandskyrkan, och att han ej ansåg uppgiftens riktighet 
antaglig eller ens sannolik. 

Ordföranden föreslog derefter att mötet måtte antaga d:r 
Sohlmans förslag till resolution, hvilket blef mötets beslut. 

Enär diskussionen nu fortgått till kl. 3 e. m. och den fast-
stälda arbetstiden således var till ända, måste behandlingen af 
3 - 4 frågorna uppskjutas till ett kommande möte, äfvensom ett 
tillämnadt föredrag af herr intendenten Säve "om svenska namn" 
instäldes, för att i stället meddelas i föreningens tidskrift. 

10 
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Sedan Ordföranden förklarat mötet vara afslutadt, uttalade 
d:r Sohlman mötets tacksägelse till ordföranden, vice ordföranden 
och Visby samhälle, för det tillmötesgående och det understöd 
föreningen vid detta möte fått röna, och slöt sitt tal med ett 
"Gud bevare fosterlandet!", hvari alla de närvarande under rörelse 
instämde. 

Efter mötets slut gaf biskop Anjou middag för medlemmar 
af föreningens styrelse och några andra deltagare. 

Under mötesdagarna hade några af främlingarne gjort längre 
eller kortare utflygter inåt ön, till Fridhem, Follingbo, Roma, 
Lärbro o. s. v. Tanken på en gemensam utflygt till märkligare 
punkter å landsbygden hade måst öfvergifvas till följd af svärig-
heten att under den bråda bergningstiden anskaffa tilräckliga 
skjutsar, i synnerhet som staden saknar hyrkuskar och åkare. 

Några af mötets medlemmar återvände till hufvudstaden på 
lördagsaftonen och helsades vid afresan från stranden med sång och 
hurrarop. De fleste qvarstannade dock till söndagsaftonen, då de 
med "Visby" anträdde återfärden. Äfven då utbyttes de hjertligaste 
helsningar, och snart gungade man ånyo på Östersjöns oroliga 
böljor, med blicken ännu fästad på den småningom försvinnande 
ön, som skänkt oss flera vänliga och outplånliga minnen. 




