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Redaktionens förord. 

Första upphovet till den publikation av gotländska melodier, 
som nu föreligger avslutad, går så långt tillbaka i tiden som till 
1893. Vid årets akademiska sommarkurser gjorde jag bekantskap 
med folkskolläraren Aug. Fredin. Sedan jag efter hand fått en 
föreställning såväl om hans musikaliska begåvning ock den rikedom 
av på fäderneön gängse melodier, han satt inne med, som hans 
personliga redbarhet, uppgjorde vi planer rörande uppteckning av Got-
landsmelodier ock publikation i landsmålstidskriften. Enligt denna 
plan skulle upptecknas alla melodier, som kunde med någon rätt 
anses för gotländska, d. v. s. som bland den gotländska allmogen vore 
kända ock spelades eller veterligen hade spelats, med uteslutande 
blott av sådana som tydligen ginge tillbaka till modern konstmusik 
ock längs olika vägar sipprat ut på ön. 

Melodierna skulle nedskrivas så, som upptecknaren hört dem 
spelas, utan några som hälst korrigeringar eller broderier. Tyvärr 
är det gängse notsystemet ett mycket dåligt instrument, det kan 
endast angiva de allra grövsta konturerna av en på fiol spelad 
melodi. Det motsvaras i fråga om taltäxt av det vanliga alfabetet, 
ock det finns på musikens område ingen som hälst motsvarighet till 
den noggrannhet (visserligen även den blott approximativ), med vilken 
t. ex. det svenska landsmålsalfabetets några hundratal tecken ock 
teckenkombinationer omfattande resurser kunna återge en taltäxt. 
De oändliga möjligheter till lokal eller personlig variation eller 
individualisering, som fiolen (liksom rösten) bjuder den exekverande 
tonkoustnären — fiolens ock strängarnas egenskaper oberäknade — 
genom olika stämning, finger- ock stråkföring, i fråga om tidsindel-
ning, tonhöjd, tonfärg ock annat — om allt detta säger oss notskriften 
ingenting. Även om man kompletterade den vanliga notskriften 
med bitecken för återgivande av mindre intervaller än halvtoner — 
vilket naturligtvis läte sig göra — så vore därmed föga vunnet. 

Något vetenskapligt tillfredsställande ock i praktiken någorlunda 
lätthanterlig metod att oid n a en större melodisamling, är ännu icke 
given. För att i någon mån underlätta finnandet av den melodi, 
som sökes, ha vi tillgripit den enkla utvägen att inom varje större 
grupp ordna melodierna efter noternas tidsvalör. Gäller det t. ex. 
polskor (3/4  takt), ställas — med bortseende från eventuell upptakt 
— först de melodier, vilkas första takt utgöres av en halv ock en 
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fjärdedel, därefter komma melodier med en halv ock två åttondelar, 
en halv, en åttondel ock två säxtondelar o. s. v.; därefter komma 
melodier som börja med en fjärdedel o. s. v. — Visorna äro ord-
nade i grupper efter täxtinnehållet. 

Tryckningen har tagit en i ock för sig orimligt lång tid, beroende 
på knappheten av de ekonomiska tillgångar, över vilka tidskriften 
förfogat i förhållande till höga tryckkostnader — ock beroende på 
att massor av andra bidrag tävlat om plats inom ett inskränkt område. 
Sådan samlingen nu föreligger, är den emellertid ett ståtligt monu-
ment över såväl gutarnas musikaliska begåvning som Fredins musi-
kaliska intresse, kärlek till fäderneön ock energi. 

Sedan under åren 1909-1926 av »Gotlandstoner» utgivits fyra 
häften: 1909: 4 = s. 1-128, 1912: 4 = s. 129-232, 1923: 3 = s. 
273-368, 1926:2 = s. 369-496, innehållande 494 'melodier, väcktes, 
på initiativ av landshövding Roos vid 1931 års riksdag i båda 
kamrarna motioner om dels ett statsanslag å 5000 kr. till bekostande 
av tryckningen av återstående partier av samlingen, dels 2000 kr. 
som välförtjänt honorar åt samlaren. Motionen bifölls vid gemensam 
votering. 

L11. 



Inledning. 

.1. 

Föreliggande samling av gotländsk folkmusik är av sam-
laren upptecknad på Gotland, huvudsakligen under åren 1875-
1896. De flästa styckena äro nedskrivna direkt efter före-
sjungning ock förespelning av de i registret å s. xxxi if. upp-
räknade vissångarna eller -sångerskorna ock spelmännen. Ett 
mindre antal melodier äro hämtade ur gamla notmanuskript. 
Av dem finnes ett i Gotlands fornsal, där det har n:r 250 ock 
enligt påskrift tillhört J. N. Ahlström, Visby 1819. Ur detta 
manuskript ha hämtats n:r 221, 236, 237, 279, 281, 301, 316, 
326, 368, 391, 392, 397, 439, 459, 461, 468, 476, 496, 505, 533, 
609, 610, 616, 618, 621, 622, 624, 627, 628, 629, 631, 635, 637, 
640, 643, 644, 646, 647, 649, 650, 655, 656, 662, 667, 668, 670, 
671, 675, 713, 714, 717, 718, 723. Ett annat manuskript med 
utmärkt välskrivna noter fanns i överstelöjtnant C. L. Baum-
gartens samling i Visby (nu i Gotlands fornsal?), ur detta ha 
hämtats n:r 249, 251, 283, 304, 341, 346, 356, 358, 362, 384, 386, 
394, 396, 432, 435, 437, 453, 470, 478, 504, 539, 558. En tredje 
notbok, gammal ock illa medfaren, med många namn skrivna 
härs ock tvärs på pärmarna, tillhörde kyrkoherden J. N. 
Joneson i Fardhem. Dess senare öden äro för mig okända. Ur 
detta manuskript har jag hämtat n:r 222, 248, 262, 338, 357, 
389. Av yngre datum var en fjärde notbok, tillhörig folk-
skollärare S. P. Dalström i Hejde, ur denna ha melodierna 
mr 216, 217, 260, 265, 295, 332, 347, 360, 379 hämtats. Hos 
honom fanns även en notbok från Hogrän, som bl. a. innehöll 
n:r 393, 495, 556, 620 ock 719. Även handlanden Aug. Ny-
berg, Klintehamn, hade en samling valser i notskrift, ock ur 
denna finnas här upptagna n:r 430, 465, 551. 
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Huru många av dessa stycken som äro genuint gotländska, 
vågar jag ej avgöra, ej häller om något stycke i denna sam-
ling kan förut finnas upptecknat i andras.1  Jag har dock 
försökt undvika att medtaga sådant, som jag visste för ut 
vara upptecknat, t. ex. en mängd visor, som länge sjungits 
på Gotland, men som jag sett redan finnas i tryck. Ja t. o. m. 
rent gotländska visor, såsom »Allt under himlens fäste» m. fl., 
äro här ej upptagna just av nämnda skäl. 

Mitt intresse för gotlänsk folkmusik härrör från min späda 
barndom, då jag dagligen hörde visor sjungas av min mor ock 
gotländsk fiolmusik spelas av min far, »Florsen», som var känd 
för att ha varit Gotlands styvaste spelman i unga dagar, ock 
av de många spelmanspojkar, som lärde hos honom. Snart hade 
både visor ock musik vuxit in i mitt minne, så att jag vid 
6-7 års ålder kunde sjunga de flästa av min mors visor ock 
på fiol spela nästan alla min fars melodier. Det är också 
efter min far ock mor som de flästa styckena i samlingen äro 
upptecknade. Mina föräldrar voro icke notkunniga, men båda 
hade ett mycket gott täxt- ock musikminne. Jag kom därför 
på den tanken att uppteckna deras sällsynt stora förråd av 
folkmusik, ock då jag fått plats som lärare i Linde blott en 
mil från fädernehemmet, besökte jag ofta föräldrarna ock upp-
tecknade omkring åren 1875 ock 1876 till att börja med ett 
fäMtiotal visor (melodi ock täxt) efter min mor ock ett sjut-
tiotal melodier efter min far. Då lektor M. Klintberg fick 
ingivelsen att samla folkmelodier från Gotland, fick han av 
mig till låns de fiolmelodier, jag upptecknat efter min far, ock 
en stor del av dem kommo att ingå i den genom lektor Klint-
bergs föranstaltande utgivna samlingen »Polskor och högtids-
stycken från Gotland», som år 1880 utkom på J. Bagges förlag, 
Stockholm. Jag fortsatte emellertid att uppteckna alla melo-
dier, som jag hört i hemmet, ock korrigerade dem, då jag 
besökte mor ock far. Vidare upptecknade jag även melodier 
efter andra personer, så att jag omkring 1890 hade tillsammans 
omkring 350 av våra bästa »bitar». 

Då jag 1893 besökte sommarkurserna i Uppsala, blev jag 
ombedd att spela litet Gotlandsmusik vid utflykten till Sko- 

1) Jfr Denckers kommentar i slutet av samlingen. 
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kloster. Jag fick låna dr Ernst Bolins fiol ock spelade under 
färden för deltagarna. Någon omtalade för professor Lundell, 
att jag hade en samling folkmelodier upptecknade. Vi kommo 
till tals därom, varvid han bad mig sända upp en del av sam-
lingen som prov. Jag vände mig ånyo till mina föräldrar, 
som först lärt mig melodier ock ord, ock var under hösten 
1893 tillsammans med dem många dagar för uppteckningens 
skull. Det visade sig då, att ehuru de båda voro över 70 år, 
de ännu kommo ihåg ett par hundra melodier. Själv hade 
jag glömt en del värser i somliga visor, men min mor hade 
allt i minnet, liksom min far i fråga om dansmusiken. Jul-
tiden 1893 sände jag 200 nummer till professor Lundell. 
Sedan han själv ock hans musikaliske rådgivare, dr Adolf 
Lindgren granskat ock godkänt dem, uppmanade han mig att 
fortsätta uppteckningen ock att uppteckna allt, även sådant 
s'om jag kunde anse vara av föga värde. Jag fick nu ett 
ansträngande arbete med att från folkets läppar ock spel-
männens stråkar uppteckna låtar, som de föredrogo. Även 
försökte jag få tag i en ock annan gammal »notbok» för att 
se, vad de kunde innehålla av värde. Utom de förut sända 
överlämnade jag under år 1894 omkring 400 nummer till 
professor Lundell ock efter ett par år ytterligare ett hundratal, 
vadan hela samlingen nu uppgår till 727 nummer. 

Sedan jag i början av 1900-talet fått plats på fastlandet, 
har jag ej upptecknat någon gotländsk folkmusik. (Däremot 
har jag i Småland ock Östergötland hopbragt en samling folk-
musik på 285 nummer, som överlämnats till häradshövding 
Nils Anderssons samlingar.) 

De allra flästa melodierna har jag, som nämnts, upptecknat 
efter mina föräldrar. Så som dessa jämte andra spelmän ock 
sångare sjungit ock spelat melodierna, så har jag nedskrivit 
dem på papperet, vad såväl melodier som täxt beträffar. Be-
träffande många av de upptecknade styckena, har jag hört 
tjogtals andra spelmän än min far spela dem ock därvid funnit, 
att min fars spelsätt trognast återgav originalmelodien, för så 
vitt man kunnat utleta den. 

Jag har aktat mig för att modernisera de äkta gamla 
godbitarna. Nutidens finare spelmän, som spela »efter noter», 
lägga till ock ta ifrån allt efter tycke ock smak, skriva sedan 
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ofta upp styckena efter denna omarbetning, de förlora då 
sin karakter ock bliva oigenkännliga. Jag kanske även får 
omnämna, att min far lärt de flästa styckena i sin barndom 
av sin morbroder, Laugren, ock av kyrkoherden i Burs för-
samling Laurin. Båda dessa män moderniserade icke de gamla 
styckena, utan sökte så noggrant som möjligt hålla dem ism 
urgamla, ursprungliga form. Kyrkoherden var inom musikens 
område mera än en polskspelare. Jag behöver blott 'nämna 
hans namn: doktor Johan Filip Laurin i Burs. Hans söner 
Olof ock Karl spelade också mycket fiol. Utav dem fick min 
far lära sig många stycken, vilka alltid korrigerades på de 
många bondbröllopen, där pastor Olof Laurin med liv ock lust 
spelade i sällskap med min far. Den andra brodern, Karl 
Laurin, är över hela Sverige bekant som kompositör. av »Mitt 
liv är en våg» m. fl.. sånger. 

Att jag icke upptagit mer än en vårs på så många visor, 
beror icke alltid på att det saknas flera, utan fastmera på 
att innehållet varit tvetydigt, ibland plumpt ock grovt. För 
melodiernas skull har jag upptagit även täxten till sådana 
visor, som kunnat återgivas i tryck. Stundom kunna melo-
dierna vara överraskande vackra, fast täxten ibland är mindre 
tilltalande. 

Beträffande täxten' till folkvisorna ock danslekarna får 
jag meddela följande. 

Enligt av prof. Lundell uttalad önskan skulle jag upp-
teckna täxten så noga efter uttalet som möjligt. Jag har 
därutinnan varit så samvetsgrann, som jag kunnat, men formen 
ock kanske även innehållet i en del visor torde därpå blivit 
lidande. Ty språkformen blir efter de sjungandes uttal (i en 
del visor) Varken rent svensk eller rent gutnisk, utan ett 
mellanting mellan båda, en sorts gutniserad svenska. När 
en gammal sjuttiårig eller åttiårig gotländing ur folkets 
djupa led talar i obunden stil, begagnar han ännu vanligen 

i) Detta kapitel är utarbetat i samråd med lektor M. Klintberg ock 
fil. lic. H. Gustavson. 
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de äkta gamla ordformerna, men så fort han skall föredraga 
något i bunden stil, det må vara av vad slag som hälst, väljer 
han vanligen svenskan eller oftast en mellanform. De täxter, 
som ursprungligen diktats på svenska, bliva sålunda till en 
del gutniserade, varemot de täxter, vilka ursprungligen diktats 
på rent gutniskt mål, äro mindre utsatta för denna »moderna» 
gotländska ock vanligen bibehålla de ursprungliga formerna. 
Nu finns det i värkligheten icke många visor, som diktats 
på ren gotländska, oaktat många gotländingar diktat visor; 
man har merendels föredragit att dikta dem på svenska, fast 
ej ren svenska, ty därtill har folket ej varit mäktigt. Dessa 
visor hava under tidernas lopp förändrats från svensk språk-
form till former mitt emellan svenska ock gammal gotländska. 
Jag vill här nedan styrka mitt påstående genom några typiska 
exempel för att visa, hur orden uttalas på de tre omtalade 
sätten: 

Svenska mellanform gotländska 
bjuda v. bjäudä bjaudä 
ljus s. j äus jans 
njuter pres. njäutar njautar 
trög adj. tröigar traugar 
röda adj. röä raudä 
huvud s. hudä haudä 
öga s. ögä, öigä augä 
köpt sup. kyft kaupt 
gömma v. göimä gåimä 
hör pres. höirar håirar 
öste impf. höiste håiste 
törs pres. tröistar, tröstar tråistar 
hett adj. n. hitt hatt 
rött » » rytt ratt 
rått » » råt rat 
kött s. kytt kyt 
fyra räkn. föirä fäirä 
nu adv. näu nå 
säga (säja) v. sa,jä sägä 
mera adj. mäirä mair 
strå s. stra strad 
frun best. fräun fräui 
bruden » bräud'n bräudi 
mössan» myss'n myssu 
flicka, -an, -or flikkä, -än, -ar päikä, päiku, -ar 
mig (mäj) pron maj mi 
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mellanform gotländska 
dig (däj) pron. daj di 
hon » hun ha 
detta » dättä ittä  
vi » ve, väi vör 
vid prep. vi bi, bäi. 

Förklaring av några svårare gotländska ord. 
arr I, Ni, Er päikå, päikar flicka -or 
augå pl. ögon päuken den onde 
ban, pl.. best. bani, barn, -en ryg råg 
böin 3byn', staden (Visby) räkä räfsa 
dorvä slå saud brunn 
dur dörr sid sed 
dåtli duktig(t) sin, sinä sedan 
däus dus, duskål sivä sova 
fyl föl skummästare skolmästare 
gråitlingä inv. i Grötlingbo s:n slimbur slem, ond 
gräuä, gräuu. (gruva) spis sork gosse 
haudä, hudä huvud spannesöl en dryck (ur ämbar?) 
huksä komma ihåg spundä äut utforska 
höilä, hyla klaga, jämra sträklingar ett slags plättar 
jer I, Ni, Er med sälspäck i 
jetä äta stydä stödja, staka, driva (med 
kräunstang vevstake i vatten- käpp) 

såg stäig tjog 
kröilar kry stäiv(ar) styv 
kumpiskä dålig kvinna (skälls- stäur stor 

ord) stäuä stuga 
kunä, käunä hustru sudar söder 
käut säl sväipå s. piska 
iains, lais huru, huruledes säising (sejsing) tågända 
lugä lova falvar själv 
lättä låta; lätt låt! foukal sjökarl 
moi, moja mö lägel segel 
nasar näsa tjägä s.?, jfr tjägä tigga 
nasäkast snäsa, förebråelse träkkä draga 
nävägroit maträtt (ej got- töiv tjuv 

ländsk) vi vill; vitt (däu) vill (du) 
oik ök, dragare väiskäs sannerligen (ve ske 
oirå pl. öron mig?) 
ouä, ou, o, ourä vår, vårt, våra äikonn ekorre. 

De i täxten förekommande landsmålsbokstäverna beteckna: 
å: »tje»-ljud, t. ex. 6anti, 6ant tjäna, tjänte; föåanar förtjänar; 

6okk tjock; eug tjugu; 6u tjo. 
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g: »äng»-ljud, t. ex. rigg ring; ugg ung; läggä länge; fugg sjung. 
S: »sje»-ljud, t. ex. fa1var själv; fau sju; fini geni; föman 

sjöman. 
o : svenskt, »slutet» o-ljud (som i bo, bonde). Ljudet är säll-

synt på Gotland, ock förekommer blott i sydligaste delen 
såsom motsvarighet till sv. o, annars blott i vissa ställ-
ningar (obetonade stavelser), t. ex. Johium Johan; järo 
äro; o vår (betonat ou, ouä). Av förbiseende har teck-
net o kommit in felaktigt på några ställen i täxten (se 
rättelser!). 

III. , 
Bland de många danser, som den gotländska befolkningen, 

både gammal ock ung, med liv ock lust övade under den 
tid, dansen ännu var populär hos den stora allmänheten, var 
polskan den mäst omtyckta. Den var gotländingarnas heders-
dans vid bröllop ock andra högtidliga tillfällen, den var deras 
huvuddans vid varjehanda andra glada samkväm, såsom vid 
»sletkalsgildar» (slåtteröl); vid »ating», då man samlades för 
att jälpa en släkting eller granne att täcka sitt ladugårdstak 
med den gotländska myragen; vid barndop, »bidningkalas» 
(bjudningskalas), lekstugor ock andra tillfällen. Varhälst man 
dånsade, var polskan oumbärlig. Under den tidrymd, polskan 
var så populär, gick nästan all folklig tondiktning ut på att 
skapa vackra polskemelodier. Vad de gamla bondspelmännen, 
ja stundom även mera musiklärda personer tänkte ock kände, 
gav sig under nämnda tid uttryck i dels glättiga, dels vemods-
fulla melodier, men nästan alltid i — polsketakt. De svårare 
mollpolskemelodierna begagnades visserligen även på sina 
håll att dansa efter, men då deras innehåll ock skönhet förlo-
rade på att föredragas i så raskt ock hurtigt tempo, som denna 
livliga dans kräver, spelades de på många ställen icke till 
dans, utan endast »för att höra på». Durpolskemelodierna där- 
emot utfördes mäst till dans ock föredrogos med skarpt mar-
kerad rytm. 

Dansen polska utfördes olika på olika ställen ock av 
olika åldrar, mäst parvis, men rätt ofta av flera par tillsam-
mans. 

I den s. k. enkla polskan, som utfördes av ett par, höllo 
de dansande antingen varandra i händerna, stundom med 
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utsräckta, stundom med böjda armar, eller ock höllo de med 
en hand vardera varandra om livet, ock de andra händerna 
höllos tillsammans något upplyftade med böjda armar. Sväng-
ningen skedde på senare tid alltid åt höger (»dansä ret»). Men 
i äldre tider (i slutet av 1700-talet) svängdes vid reprisombyte 
även åt vänster (»dansä avutt»), under det man i båda fallen 
trippade på tårna eller fotens främre del (börjande med högra 
foten) i takt med polskemelodiernas åttondelar. Svängningen 
skedde runt om, oavbrutet på samma ställe, där man började 
dansen. Det dansande par, som icke kunde hålla sig på samma 
plats (mitt i stugan), där de begynt dansen, utan vacklade 
än hit, än dit, stundom upp till spegeln, stundom ned till 
dörren, blev av det övriga sällskapet alldeles utskrattat. 

De äldre, makliga gubbarna, orkade stundom ej trippa' 
åttondelarna, utan markerade endast fjärdedelarna (»ga u 
dansä»); men det oaktat kunde de med detta danssätt »sno» i 
så stark fart, att även den mäst danslystna flicka, som av 
dem fördes, kunde få trippa sig belåten. Vid lekstugor ock 
mindre högtidliga tillfällen utbytte ofta gossarna (karlarna) 
under en ock annan takt trippandet mot stampande (med hela 
fotsulan ock klacken), ävenledes då markerande åttondelarna. 

På en del ställen brukade även glada gossar, sedan de 
bjudit upp en flicka, fatta hänne med högra armen om livet 
ock endast med denna arm »hålla fast» hänne, under det hans 
vänstra arm var fri ock utstående. På detta sätt svängde 
de ganska vidlyftigt omkring under de två första takterna av 
reprisen, därvid endast markerande fjärdedelarna. Därefter 
fattade de även med de hittils fria händerna om varandras 
liv ock snurrade raskt om, men »trippade) då alltid åtton-
delarna. Jag tror, att detta sätt att dansa icke får betraktas 
såsom något särskilt slag av polska. För min del anser jag 
detta fria svängande de två första takterna endast såsom en 
förberedelse eller inledning till den egentliga polskan, som 
gjorde det lättare att komma på takten (»kumm pa takti»), 
såsom de brukade säga. 

Enligt gamla personers berättelser ock förevisningar, där- 

1) »Trippa i åttondels takt», d. v. s. man vrider sig på högra ock 
vänstra fotens främre delar ömsevis, 1 takt med polskans åttondelar. 
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ibland min farmor, som var född 1796 ock dog vid 84 års 
ålder, skulle man för hundra år sedan ock troligen ännu 
längre tillbaka i tiden, icke dansat polskan alldeles så, som 
jag här beskrivit, vilken beskrivning gäller för 1800-talet. 
Då markerades icke alla åttondelarna i takten, utan endast 
på första fjärdedelen trippades åttondelar, den första åtton-
delen med högra, den andra med vänstra foten (så som förut 
beskrivits); andra fjärdedelen markerades med högra foten, 
ock under det tredje fjärdedelen spelades i takten, hoppade 
man så att säga jämfota ett hopp med båda benen; samtidigt 
med detta hopp böjde man knäna mycket mera än i de två 
första fjärdedelarna åv varje takt. Under hela tiden svängdes 
åt höger, så länge en repris speltes, men vid reprisombyte 
svängdes åt 'vänster med markering ock åtbörder på samma 
sätt, som då man dansade till vänster. Jag vill söka åskådlig-
göra, vad jag här sagt om de gamles sätt att dansa polska, 
genom att anföra de två första takterna av följande gamla 
polska med ord: 

>Spel-mannen spe - lar, al - la ska dan - sa o. s. y.> 

v h. v.h. h. v. h. h. v. h. 

Flera par kunde också tillsammans utföra denna dans 
(dubbel polska»). Sedan ett par uppbjudit ett, två eller tre 
par till gemensam dåns, bildade alla tillsammans en ring, 
som hölls ihop genom att man bjöd armarna åt de närmast 
stående, varefter t. ex. »gossarna» sammanflätade sina händer 
med de mitt emot stående »flickornas». Sedan alla nu för-
vissat sig om att de hade riktigt säkert tag, snurrade hela 
klungan om i rask fart på samma sätt, som beskrivet är om 
den enkla polskan. 

1 »disciplinerat» lag dansade aldrig mer än ett par i 
sänder, ock alltid i bestämd tur ock ordning. På senare 
tider urartade även denna sed, så att man kunde få se hela 
golvet fullt av dansande par, som samtidigt svängde dels 
parvis, dels i klungor (enkla ock dubbla polskan), så långt 
utrymmet medgav. Under de gamla spelmännens dagar hände 
det aldrig. Man höll sträng ock faderlig uppsikt över att 
allt måtte ordentligen tillgå. 

3/4  .72JJ .7-Pt'JJ 
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Denna folkdans, så enkel ock föga omväxlande, kunde dock, 
där den utfördes med behag, liv ock lust, te sig ganska impo-
nerande, i synnerhet vid ett ståtligare bondbröllop. Där bör-
jades alltid dansen med minst tre, stundom fyra officiella 
skyldighetsdanser, vilka voro polskor. Den första var »skaffare-
polskan», då skaffarefar ock skaffaremor, skaffaredrängen ock 
skaffarepigan måste dansa (eller ock lega för sig). Den andra 
hette »ungmansdrängspolskan», då dansade ungmansdrängarna 
ock brudpigorna (marskalkarna ock tärnorna). Den tredje 
hette »brudpolskan», då brudgummen ock bruden, bruttebonden 
ock bruttöverskan dansade med varandra. Den fjärde offici-
ella polskan, som å vissa orter spelades, hette »kunämädrus» 
polska. Då skulle »kunämädru» (den närmaste ock mäst ansedda 
kvinnliga släktingen i huset) dansa med närmaste ock mäst 
ansedda manliga släktingen i brudehuset. Huru det tillgick 
vid dessa danser, skildras av C. J. Bergman i »Gotländska 
skildringar och minnen» å s. 258-260 under rubriken »bond-
bröllop», i A. Th. Snöboms »Gotlands land och folk» å s. 339, 
340 samt utförligast hos N. Lithberg i Fataburen 1911, s. 153 if. 

Om gotländska polskans ålder kan jag icke bestämt upp-
lysa. Vid flera tillfällen alltifrån barnaår hörde jag av fram-
stående personer, att den har dansats här på ön ungefär två-
hundra år. Min nyss omnämnda farmor omtalade flera gånger 
för mig, att hännes farmor hade sjungit polskor ock dansat 
för hänne. Dessa polskor hade hon åter i sin ordning lärt av 
sina föräldrar ock så vidare. Men hur långt tillbaka i tiden 
de spelats ock dansats här, kan jag ej bestämt säga. Visser-
ligen påstod en gubbe i Hablingbo, att åtskilliga polskor, som 
han spelade, voro minst 250 år, men huruvida detta påstående 
äger grund, vill jag ej avgöra. 

Angående polskans förekomst kan jag däremot bestämt 
säga, att den varit allmän överallt på ön, ifrån Fårö till 
Hoburgen, från Östergarn till Västergarn. Många bevis finnas 
härpå. Ett säkert sådant är, att det finnes kända polsk-
spelare ock polskekompositörer från alla delar av Gotland. 

Hamborskan är en dans som på Gotland varit känd 
»litet varstans». Den spelades i min barndom någon gång 
»på enskild begäran», då ett ock annat par svängde om med 
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varandra, under det hela det övriga sällskapet såg på. Enligt 
äldre personers berättelser har den aldrig dansats allmänt, 
utan endast av några få. Många hamborskemelodier förekomma 
ej häller, vilket i sin mån torde visa, att »hamborska» aldrig 
varit någon allmänt omtyckt dans. Spelmän, som kunde spela 
ett 60-tal polskor ock ett 50-tal valser, kunde vanligen blott 
två eller tre »hamborskor». Somliga kunde blott en. »flarn-
borskan» har ej häller så hög ålder på Gotland som polskan. 
Enligt vad jag hört omtalas, hade den gotländska ungdomen 
lärt sig dansa den i början av 1800-talet av sjömän, som lågo 
i hamnarna här ock var på ön. Varifrån dessa sjömän voro, 
har jag ej fått upplysning om. Kanske dansen ursprungligen 
kommit från Hamburg (»Hamburgska»?). Melodien gick i 
3/4  takt ock spelades i långsamt valstempo med mycket stark 
markering på första fjärdedelen i varje takt. 

Den utfördes sålunda: Varje par höll varandra om livet 
ock snurrade ett »slag» (= cirkel) omkring för varje takt, 
under det de småningom gjorde en stor rundel runtkring 
hela danslokalen liksom i valsen. Första fjärdedelen i takten 
markerades med vänstra fotens främre del, andra fjärdedelen 
med samma fots häl, under det man samtidigt svängde sig 
ett halvt slag åt vänster; tredje fjärdedelen markerades med 
hela högra foten, varvid man fullbordade andra hälften av 
»slaget» (cirkeln). 

Om dansen Allemande känner varken jag eller de gamla, 
med vilka jag talat därom, någonting. De allemandemelodier, 
jag upptecknat, har jag aldrig hört spelas av någon, utan jag 
hittade på dem under nämnda rubrik i en gammal »dansbok» 
i Gotlands fornsal, vari dock ej förekom någon beskrivning 
av dansen. 

Gotlandskadriljen dansades i min barndom ock ungdom 
huvudsakligen på nedan angivna sätt. 

Innan jag beskriver själva utförandet av dansen, anser 
jag mig böra säga något om melodierna till kadriljen. Dessa 
gå i 2/4  takt, ock en kadriljmelodi består av 4 repriser med 
åtta takter i varje repris. Denna kontradans hade både med 
avseende på melodi ock dans fäm turer. En melodi med sina 
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1 

2 
Exempel på hur »skälet» utfördes av en dam på sidan 3 mot 
sin motdansaude herre (visavi) på sidan 4. Damen på sidan 4 
gör samtidigt detsamma mot sin visavi på sidan 3. Damerna 
gå förbi varandra till vänster, då de mötas mitt på golvet. 

nyss nämnda 4 repriser spelades för varje olika tur på följande 
sätt: De fyra repriserna spelades två gånger efter. varandra. 
Så började man åter spela första reprisen, men blott en gång, 
under det »skäl» gjordes (»ga i akel»). Detta liksom figureringen 
under spelningen av tredje ock fjärde repriserna utfördes av 
de motsatta dansande paren å 3:e ock 4:e sidorna av rummet 
(se bilden). Så spelades vidare andra reprisen åter två gånger, 
då gå de dansande paren ä de motsatta sidorna emot varandra 
(sidorna 3 ock 4, under det andra reprisen spelas första gången, 
ock sidorna 1 ock 2, då den spelas andra gång). Så spelas 
tredje ock fjärde repriserna, under det de dansande paren figu-
rera å sidorna 1 ock 2. .Slutligen spelas åter första reprisen 
en gång, då skola de dansande å sidorna 1 ock 2, som nu figu-
rerat under tredje ock fjärde reprisernas spelande, »ga i skel», 
liksom de förut nämnda paren å motstående sidor gjort. Ock 
därmed slutar kadriljen, då melodien spelas i förening med 
dans. 

Nu något om utförandet av själva dansen kadrilj. 
Uppställning parvis, härre till vänster ock dam till 

höger, lika många par å de motsatta sidorna av rummet. 
Mitt emot varje par skulle på andra sidan stå ett motdansare-
par (visavi). 

Första turen. Då första kadriljmelodiens första repris 
spelas första gången, fatta alla dansande varandra i hand 
ock bilda en ring (allians), gående åt höger i takt med melo-
diens fjärdedelar till reprisens slut. Så vänder man åt vänster, 
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under det första reprisen spelas andra gången. Vid reprisens 
slut är man på samma plats, där man utgick. Då an dra 
reprisen spelas första gången, gå de par, som befinna sig på 
sidorna 3 ock 4, mot varandra, hållande parvis varandra i hand 
ock mötas på golvets mitt, där buga sig paren å ömse sidor 
mot varandra, göra helt om, »byta om händer» ock marschera 
efter melodiens fjärdedelar till sin plats, där de vid reprisens 
slut intaga samma ställning som vid reprisens början. Eller 
ock gå paren efter bugningen baklänges till sina platser efter 
musikens fjärdedelar. Jag har sett båda sätten, utan att det 
gjorts anmärkning därpå. Då andra reprisen spelas andra 
gång, gå paren, som stå vid sidorna 1 ock 2, mot varandra ock 
förfara på samma sätt, som nämnts om paren å sidorna 3 ock 4. 
Då tredje reprisen spelas första gången, börja paren å sidorna 
3 ock 4 figurera (»trippä») mot varandra (sina visavier) efter 
musikens åttondelar, men flytta sig småningom trippande 
framåt förbi varandra (åt vänster), så att de vid reprisens 
slut befinna sig på sina motdansares plats. Då tredje reprisen 
spelas andra gången, figurera samma par å sidorna 3 ock 4 
på likadant sätt, som då tredje reprisen spelades första gången, 
dock ej längre än att de innan reprisens slut hinna göra en 
sväng med sina moatjUr på sina uppställningsplatser. Då 
fjärde reprisen spelas både första ock andra gång, figurera 
samma dansande par å sidorna 3 ock 4 på enahanda sätt som 
under spelandet av tredje reprisen. Nu följer det s. k. »skälet» 
(»ga i skel»). Då spelas första reprisen av samma kadrilj-
melodi blott en gång. Samma dansande par, som figurerat i 
tredje ock fjärde repriserna, skall nu utföra »skälet» (»ga i 
skel»), d. v. s. paren å sidorna 3 ock 4. Varje härre bugar 
sig mot sin dam ock för hänne artigt åt hännes manliga mot-
dansare. På golvets mitt mötas damerna ock gå till vänster 
om varandra efter musikens fjärdedelar till sin manliga visavi, 
som artigt svänger kring med hänne. Damernas vandring, 
då de »ga i skel», bildar en figur lik en 8. (Se bilden.) 

Nu börjar dansen för dem, som stå på sidorna 1 ock 2. 
Då spelas andra reprisen av första turens melodi. Då reprisen 
spelas första gång, gå motdansarna på sidorna 1 ock 2 mot 
varandra ock buga sig m. m., alldeles på samma sätt som 
beskrivits om de dansande på sidorna 3 ock 4. De motdan- 

11-311999. Sv. tandem. Fredin, Gotlandstoner. 
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sande paren å sidorna 3 ock 4 få upprepa nyss omnämnda 
rörelse, då andra reprisen spelas om. Under det nu tredje 
reprisen spelas två gånger, ock fjärde reprisen likaledes två 
gånger, utföra de dansande paren å motsidorna 1 ock 2 precis 
likadana figurer ock trippningar, som beskrivet är om mot-
dansarna å sidorna 3 ock 4, då tredje ock fjärde repriserna 
spelades för dem. Så kommer slutligen »skälet» även för de 
dansande å sidorna 1 ock 2, under det att första reprisen av 
första turen ännu spelas en gång. De dansande gå tillväga 
alldeles på samma sätt, som beskrivet är här ovan om »skäl-
gåendet» för de dansande å sidorna 3 ock 4. Ock då är äntligen 
första turen av kadriljen slut. 

Andra turen. Uppställning: man bildar två koncen-
triska ringar, härrarna utanför ock damerna innanför. Vid 
första reprisens spelning första gången figurerar varje härre 
mot sin egen dam (de klappa ibland även med händerna mot 
varandra i takt med musikens fjärdedelar), ock vid de två 
sista takterna av reprisen gör varje par en »svängom» med 
varandra. Då första reprisen spelas andra gång, upprepa de 
dansande samma figurering, klappning ock »svängom» som vid 
första spelningen av reprisen. Under det andra, tredje ock 
fjärde repriserna spelas två gånger vardera, dansas alldeles 
lika som beskrivits om dansen under nämnda repriser i första 
turen. Även »skälet» skall utföras likadant som i första turen. 

Tredje turen. , Uppställning: alla damerna taga varan-
dra i hand ock bilda en ring innanför härrarna. Då första 
reprisen spelas första gången, dansar damernas ring åt vänster, 
ock då den upprepas andra gång, vända 'de åter till höger 
ock äro vid reprisens slut åter vid sina härrar. Under hela 
den tiden stå härrarna på sina platser ock klappa i händerna 
i takt med musikens fjärdedelar. Sedan dansas alldeles lika 
med första turen under de tre sista repriserna, ock även »skälet» 
får ej glömmas. 

Fjärde turen. Uppställning: Alla härrar bilda en inre 
ring, medan damerna bilda en yttre. Härrarna taga varandra 
i hand, vända ansiktet mot damerna ock dansa åt vänster, 
under det första reprisen av fjärde turen spelas, ock vända 
åter tillbaka åt höger, då reprisen spelas andra gången. Under 
tiden stå damerna i yttre ringen ock klappa med händerna i 
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takt med musikens fjärdedelar. Under andra, tredje ock fjärde 
repriserna jämte »skälet» dansas alldeles lika som angivits 
vid beskrivningen av första turen. 

F ä mte turen. Uppställning som i första turen. Första 
reprisen: Stor rond av alla dansande par, alldeles lika med 
första. turen. Så ock med dansen under de följande repriserna. 
Således äro första ock fämte turen alldeles lika i avseende 
på dansen. 

Gotlandskadriljen hade också så kallade efte r d ans er, 
vilka följde omedelbart efter kadriljens fämte tur. 

Monfarino (»mångfadri» i gotländsk förvrängning). 
Uppställning som i kadriljens första tur. Så fort musiken 

börjar, göres höger om, ock alla dansande marschera parvis 
arm i arm till första reprisens slut. Då reprisen spelas andra 
gången, göres helt om, ock vid slutet av reprisen äro alla på 
sin rätta plats. Då andra reprisen spelas, figurerar varje härre 
mot sin egen dam under de fyra första takterna; men under 
återstående del av reprisen gör varje par ett lustigt »svängom». 
Därefter bugar sig varje härre för sin dam ock överlämnar 
hänne åt sin närmaste meddansande härre åt höger, men mot-
tager omedelbart därefter sin dansbroders dam från vänster. 
Ock. nu börjar åter marschen efter första reprisens toner på 
samma sätt, som ovan anförts. I andra reprisen har man 
figurering ock utbyte av damer som förut. Ock så får spel-
mannen spela om ock om igän de två repriserna, tils varje 
härre fått igän sin dam. 

La chasse (»assiass» i gotländsk förvrängning). Upp-
ställning som i kadriljens första tur. Så fort musiken börjar, 
göres höger om, ock de dansande marschera parvis arm i arm 
till reprisens slut liksom i monfarino. Då första reprisen 
spelas andra gången, vända paren om, ock vid reprisens slut 
är varje par åter på sin utgångspunkt. Under andra reprisen, 
som blott består av fyra takter, taga damerna två steg inåt 
mot varandra (bildande således en inre ring), varje steg i 
takt med musikens fjärdedelar, ock klappa sedan med hän-
derna mot varandra i takt med musikens åttondelar. Där-
efter göra de helt om, taga de två stegen tillbaka ock klappa 
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sedan händer åt sina härrar, vilka likaledes klappa händer. 
Den lilla reprisen upprepas. Nu är det härrarna som taga 
de två stegen inåt mot varandra, klappa med händerna, göra 
helt om, taga de två stegen tillbaka ock klappa händer mot 
sina damer, som också klappa händer. I tredje reprisen figu-
rera damerna å långsidan 1 mot härrarna å långsidan 2, 
under det reprisen spelas två gånger. Nu spelas åter första 
ock andra repriserna två gånger var, det marscheras ock 
klappas på samma vis som första gången. Men då tredje 
reprisen nu åter spelas, figurera härrarna å långsidan 1 mot 
damerna å långsidan 2. Så åter marsch ock klappning under 
första ock andra repriserna. I tredje reprisen figurera nu 
damerna å bredsidan 3 mot härrarna å bredsidan 4. Så åter 
marsch ock klappning samt under tredje reprisen figurering 
av härrarna å bredsidan 3 mot damerna å bredsidan 4. 

Sedan musikaliska ock bildade män fått tycke för polskor, 
började även de att på fiol utföra, ja även att komponera 
sådana. Deras polskor både i dar ock moll äro mycket melo-
diösa, men efter hand komponerades av dem så svåra polskor, 
att knappt någon annan än den som äger virtuositet kan utföra 
dem, åtminstone korrekt. En del av dem måste delvis spelas 
i halv applikatur, en annan del i hel applikatur, d. v. s. i 
andra ock tredje läget. Kasta t. ex. en blick på de Laurinska 
polskorna, som finnas intagna i denna samling, ock man torde 
då finna, att jag ej överdriver. 

Det var i slutet av 1700- ock första hälften av 1800-talet, 
då polskan hade sin storhetstid på Gotland, som härrarna 
Romin, Herlitz, Kinberg m. fl. i Visby ock Laurinarna, far 
ock son, i Burs ock Dalhem m. fl. uppdrevo det tekniska i 
polskspelet mycket högt, kanske alltför högt för att vara folk-
musik. Men folkmusikens vänner ock vanliga enkla utövare 
därav hava dem att tacka för mycket. Då allmogespelmän 
fingo höra dessa härrar någon gång spela de gamla kända 
melodierna med »svung›, färdighet, precision ock fin nyanse-
ring, kunde de i början knappt känna igän sina kära låtar. 
Men efterhand kom det mästerliga utförandet att fastna i 
minnet: man började så småningom söka imitera de stora 
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polskespelarna, ock de mera framstående spelmännen lyckades 
därutinnan ganska bra. 

Ja, mången bondspelman har ofta hos dessa härrar »stor-
spelare» både i »stan» ock på land varit en osynlig lärjunge. 
Då han t. ex. gick utanför rådman Herlitz' eller konsul Km.. 
bergs bostad i Visby eller utanför prästhusen i Burs eller 
Dalhem en sommarafton ock för öppet fönster fick höra den 
ena polskan efter den andra så välljudande ock mästerligt 
utföras, stod spelmannen med vidöppen mun ock lyssnade med 
båda öronen. Då han kom hem, tog han ner sin fäjla ock för-
sökte, så gott han kunde minnas, spela de hörda polskorna på 
samma sätt. Detta hade en hälsosam invärkan på utförandet. 

Vid bondbröllop, där fiolspelande präster eller andra 'lärda 
musikpersoner voro närvarande, gåvo de de läraktigaste spel-
männen många goda råd ock vinkar om ett gott utförande av 
styckena. Åtskilliga av prästmännen höllo sig ej för goda 
att spela tillsammans med spelmännen vid bröllop ock andra 
högtider. Så gjorde t. ex. Dedekind i Garda, Söderströmmarna, 
far ock son, i Rone, Lutteman i Stenkyrka, Sundahl i Gothem, 
för att ej tala om den berömde prästmannen, fiolvirtuosen 
pastor Ole Laurin i Burs, sedermera komminister i Dalhem, 
som i sällskap med den bekante »Florsen» ock klockaren Lau-
gren i Burs kunde i bröllopslag sitta med sin violoncell ock 
ackompanjera de nämnda två spelmännen timme efter timme 
tjogtals dansstycken, tils prästrocken »blai hail graar av 
stöiv» (blev helt grå av damm). 

Fiolspelet lärdes i äldre tider efter gehör, d. v. s. utan 
noter. Med sonen till en spelman gjordes de första föröv-
ningarna redan vid 3 å 4 års ålder. Gossen fick då stå vid 
faderns knä ock sköta stråkföringen (»stråktagen») till någon 
då redan känd melodi, under det fadern sakta vred fiolen, så 
att stråken ögonblickligen kunde beröra den rätta strängen. 

Styva bondspelmän kunde ibland ha flera lärjungar, stun-
dom 5, 6 på en gång. De fingo först undergå prov med att 
lära sig stämma fiolen. Gick detta någorlunda bra, hade de ju 
öra eller gehör, ock det var huvudsaken. Ock så började under-
visningen. De skulle noga se på, hur storspelmannen gjorde. 
Man började med ett enkelt, bekant stycke. Nu skulle lär- 
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jungarna precis lära sig hålla fiol, stråke, fingrar ock arm 
såsom mästaren. En liten bit — en å två takter — förespeltes 
av stycket gång efter annan, tils lärjungarna någorlunda 
kunde göra efter detta o. s. v. 

En mycket anlitad storspelman fick sin repertoar oupphör-
ligen förökad genom samvaron med andra spelmän vid bröllop 
ock andra gillen. De lärde då nya stycken av varandra. Stun-
dom kande detta ske genom föresjungning. Då t. ex. en 
musikalisk gesäll kom ut från »stan» (Visby) eller från själva 
Stockholm, sjöng han för spelmannen en ny melodi, ock spel-
mannen var ej sen att »ta fatt» på den nya låten. Vid de 
gotländska hamnarna inkommo ofta fartyg, som hade musika-
liska personer bland besättningen. Dessa sjöng° eller spelade 
för de närboende spelmännen nya låtar, ock det stod ej.  länge 
på, förrän de begåvade kunde spela dem »utantill». 

I äldre tider spelades ej »sekund» (andra stämman) till 
låtarna, utan alla spelmän, två eller flera i ett lag, utförde 
melodien. Det lät nog ej så illa, när alla spelade rent, men 
rysligt, när de hade olika uppfattning om renheten eller olika 
variationer av melodien. 

Då en skicklig spelman spelade, kunde han understundom 
sekundera (ackompanjera) sig själv genom att stämma om fiolen 
till så kallad »förstämning», varigenom han kunde få flera 
toner att ljuda på en gång, ja, hela ackorder till melodien. 
Många dylika förstämda stycken finnas upptecknade i denna 
samling i olika tonarter ock med olika stämningar. Längre 
fram började man dock med sekund, som i sin första början 
blott bestod av ett par toner: melodiens grundton ock kvinten 
till densamma i närmast lägre oktav, vilka toner ömsevis 
skulle anpassas till alla de många tonlöpningarna i melodien. 
En sådan sekundering kallades »ståitä» (stöta). 

Snart började dock riktiga sekunder utskrivas av musik-
kunniga personer. Dessa sekunder inlärdes av gehörsspel-
männen utantill liksom melodien. Dock finnas sekunder »upp-
lagda» (uttänkta) av skickliga gehörsspelmän, vilka sekunder 
stämma mycket väl till den motsvarande melodien. För att 
stärka ljudet i fiolen hade de gamla spelmännen stundom så 
kallade »understrängar» av metall inuti fiolen. 

Föreställningen i den gamla folkt r on , att de skick- 
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ligaste spelmännens bästa melodier skulle leda sitt ursprung 
från andeväsen, av vilka de skulle ha lärt sig dessa melodier, 
har även varit utbredd på Gotland, såväl som på andra håll, 
dock ej i så hög grad. 

Vi gotländingar ha ej några insjöar eller nämnvärda 
rinnande vattendrag (»strömmar»), därför ha vi aldrig haft 
någon »strömkarl», någon »näck» (i denna betydelse). Men vi 
äro omgivna av svallande havsvågor, ock därför ha vi haft 
en havsfru. Ock vi ha, eller rättare vi ha haft gott om fagra 
ängar, därför ha vi i folktron haft gott om älvor (gotl. »di 
sma undar jårdi»). Av näcken ha således ej våra spelmän 
lärt, men väl av havsfrun, denna fagra men farliga sirki, 
som sjungit för de vackraste ock skickligaste spelmän för att 
locka dem till sig. Att hon lockade unga karlar till sig ock 
ibland lyckades, framgår av andra värsen i den bekanta 
gotlandsvisan »Allt under himmelens fäste». Den lyder: »Min 
vän, som från mig har farit, visst havsfrun fått till mån. 
En annan haver mig tagit, ock sorgen heter han». 

I större omfattning än av havsfrun skulle våra gamla spel-
män ha lärt sina bästa låtar av älvorna. I min barndom hörde 
jag mycket talas om »älvstrik» (musikstycke med älva repri-
ser), som skulle vara lärt av älvorna. Den spelman, som lärt 
»älvstrik», kunde spela de tio första repriserna utan fara. 
Alla som hörde dessa, blevo underbart berörda ock förtjusta. 
Men vågade han sig in på den älfte reprisen, begynte det 
farliga. Spelmannen kunde då lägga fiolen ifrån sig; den 
spelade då av sig själv, ock spelmannen kunde själv deltaga 
i dansen. De som dansade efter den reprisen, kunde ej stanna, 
utan måste fortsätta, tils någon utifrån kommande person av-
löste de dansande genom att skära av fiolens alla strängar. 
Då kunde den dansande skaran vara så medtagen, att blodet 
strömmade ut ur både mun ock näsa. 

Då jag yttrade en invändning mot de gamla, som be-
rättade sådana historier för mig, att räkneordet »älva» ej har 
sammanhang med »älva, älvor» (de små under jorden), så sva-
rade de mig, att varje gr app av älvor, som dansa på en äng, 
äro till antalet älva, ock så länge ej spelmannen spelat så 
många repriser, som deras antal är i gruppen, så kunna de 
ej göra någon skada. För att liksom bevisa, att älvorna i 
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varje samling äro älva stycken, sjöng en gammal gumma för 
mig en visa om en härtig Magnus, som höll på att bli, »älv-
tagen», men höll älvorna uppe med samtal hela natten, tils 
hanen gol ock morgonen grydde. Värsen lydde så: »Om ej 
min lycka varit så god, att hanen slagit ut sina vingar, så 
hade jag fått sova i bärget blå, ibland de älva bärgakvinnor». 
Så var folktron om älvor ock »älvstrik» ännu i min barndom 
på Gotland. 

IV. 

Den folkfäst, där musiken ock dansen spelade största 
rollen, var -- som redan antytts — det sirliga ock omständ-
liga gammaldags bondbröllopet. Vilken betydande person 
spelmannen var vid ett sådant, ock hur mycket han där hade 
att utföra, framgår av nedanstående skildring, hämtad ur en 
uppsats av märket M. K. (Mathias Klintberg) i Ny Illustrerad 
Tidning år 1885, n:r 52, en skildring som just anknyter till 
»Florsens» person. 

»Voro spelmännen i allmänhet oumbärliga vid fästliga 
tillställningar, så var det i all synnerhet fallet vid bröllop, 
ty då fick ej musiken fattas — spelman skulle man ha. 
Han skulle vara bland de första på platsen, han skulle »spela 
in» bruttbonden, prästen ock andra förnämiteter, efter hand 
som de anlände. Han gick dem till mötes ut på gården, ock 
sedan hälsningen var gjord, spelade han upp ett lämpligt 
stycke ock tågade därpå, vänd mot hedersgästen, baklänges 
tillbaka till brudhuset, där »skaffaren» väntade med snaps 
ock tilltugg. 

När man var redo att fara till kyrkan, steg s.pelmannen 
till häst, ock ridande i första ledet bredvid en annan ryttare, 
som skötte hans tyglar; spelade han upp en melodi, ock så 
bar det av under klingande spel med fröjd ock gamman. Ju 
närmare man nalkades målet, desto mer smälte denna musik 
tillsammans med »kimningen» från kyrktornet, ock de båda 
tillhopa åstadkommo i sanning en underbar effekt, som måste 
höras för att kunna fattas. Skulle det vara riktigt ståtligt, 
så bestod man sig med tre spelmän, en blåste klarinett, en 
spelade fiol ock en »sekunderade». När bröllopsskaran sedan 
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under tonerna av brudmarschen tågat in i kyrkan ock där-
efter, alltjämt under musik, återvänt till bröllopsgården, där 
middagen väntade, fick spelmannen liksom de övriga gästerna 
matro, till dess steken skulle bäras in. Då måste han dra 
till med ett zstaikstrik», under det skaffarfolket i livlig takt 
trippade behändigt omkring med. stekfaten. Vidare skulle 
han utföra musik till tack för det sammanskott, som enligt 
gammalt bruk vid middagsbordet gjordes för hans räkning. 
Det var för honom ett högtidligt ögonblick. För sin person 
skulle han tacka för gåvan, men därmed var det icke nog. 
Det var också konsten, hans konst, som man hedrat ock be-
lönat, ock detta blev här huvudsaken. Den bästa, den vack-
raste melodien, som han lärt eller möjligen själv diktat, 
skulle nu klinga, ock det så, som den endast klingade vid 
ett dylikt tillfälle, då alla åhörarna voro idel öra. lätta, 
raska tag for stråken fram ock åter, ock fingrar, som styvnat 
ock hårdnat vid plogen ock spaden, fogade sig med lätthet 
i de rörelser, som drillarna påkallade, under det »i hans min, 
i hans skick, i allt» lyste fram hela den fond av godmodighet, 
tacksamhet ock konstnärlighet, varav han var mäktig. 

När sedan om kvällen dansen skulle börja, spelades all-
tid först upp en polska, det var den officiella dansen. I den 
skulle brudparet ock alla officianter parvis i tur deltaga. 
Var spelmannen en bland de mera framstående, hade han en 
rätt ansenlig repertoar att bjuda på: ett fäm tiotal polskor ock 
därtill åtskilliga valser, kadriljer etc. hörde ej till ovanlig-
heten, ock ibland dessa hade han gärna en polska, som han 
själv »lägt upp». Ock när bröllopet var stut, skulle spelmannen 
följa brudparet under musik. Var avståndet stort mellan 
brudens ock brudgummens hem, måste han ofta rida flera mil 
under oupphörligt kvintilerande. Många lustiga historier för-
täljas ännu om dylika färder. 

Voro hästarna skygga ock ytterligare uppskrämda av 
gevärsskotten, som ideligen smattrade längs vägkanterna, så 
hände det ej sällan, att en mindre sadelfast spelman, som 
kanske blivit något vinglig av den myckna välfägnaden, tum-
lade i diket. Detta inträffade t. ex. på 1860-talet i Klinte. 
Men spelmannen, som var en »fiffig fyr», lät sig icke förtycka, 
utan blåste från sitt »nedriga» läge reprisen vackert till slut, 
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innan han gjorde min av att resa sig upp igän. Emeller-
tid for, naturligtvis under ändlöst jubel, hela »brudstasen» 
vidare.> 

Numera äro dessa fädrens gamla seder sedan länge nästan 
överallt bortlagda. Ett överdrivet fromhetsnit utträngde här 
liksom på många andra orter den forna glada, friska andan 
vid samkvämen. Visserligen voro de gamlas samkväm ofta 
förenade med dryckenskap ock råhet; men man borde väl icke 
hava bannlyst allt det goda ock oskyldiga, då man började 
beivra dryckenskapen ock råheten. Fiolen blev föremål för 
mycken ovilja. På 1870-80-talen kunde en del personer på 
Gotland icke fördraga att höra ljudet av en fiol, utan togo till 
flykten, även om man för tillfället icke spelade annat än 
psalmer. Många spelmän slogo sönder sina fioler, emedan de 
trodde gig ej bliva saliga, om de hyste en sådan tingest vidare 
i sitt hus. Somliga spelmän, som ej voro så barnsliga, lade 
bort sin kära fiol med blödande järta »för husfridens ock 
grannsämjans skull». En gammal lustig spelman, som de 
aldrig kunde få till sådant fromleri, bombarderades av sin 
»andliga» hälft så, att han bröt bort övre locket från fiolen, 
ock den »andliga» gumman begagnade därefter fiolen till »hyns-
kåilå» (ho för hönsen att äta ur). Ingen yngling hade vidare 
lust att lära sig spela fiol, då de blevo så förskräckligt för-
dömda av husfolk ock sockenbor. 

Samtidigt tystnade småningom också de förut så allmänt 
sjungna folkvisorna. 

Men alla människor blevo icke »andliga», ock ungdomen 
ville roa sig, spela ock sjunga. Då kom dragspelet ock posi-
tivet, ock det slog an! Dragspelets öronskärande låt fick 
ersätta fiolens ljuva, mera melodiska toner, ock positivhalarens 
lidelsefulla visor ock musikfoster den gamla äkta svenska 
folkvisan. Ock »sårkar» tyckte, att »de gar mik letarä ti ler 
si späl pa drakspäil än pa fäiol», vilket nog är sanning. 

Ock vilka melodier spelades på dessa »drakspäil» eller 
»päiklukk»? Ingen enda av Gotlands gamla härliga polskor 
kunde ju på dessa ordentligt utföras. Ock jag skulle ej häller 
önska det. Blott några enkla, underhaltiga slagdängor i en 
ock samma skärande, entoniga art ock alltid i dur med all-
tid samma evigt enahanda, mot alla harmoniens grunder 
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stridande ackorder fick man överallt, med eller mot sin vilja, 
höra på alla vägar ock stigar. 

Jag nämnde, att de vackra folkvisorna med sina än vemo-
diga ock milda, än glada ock livliga toner fått ge vika för 
positivhalarens underhaltiga foster. På marknader ock torg-
dagar (ock dessemellan i gårdarna) bjödo de ut sina alster 
till den.  allmänhet, som efter decenniers folkupplysning borde 
hava haft bättre urskiljningsförmåga. »En splitterny järn-
vägsvisa» undanträngde »Liten Karin», en »mordvisa» ersatte 
»Till österland», visan om »Lyckans stjärna» blev mera om-
tyckt än gotländingarnes egen visa »Allt under himmelens 
fäste», vilken knappast någon av folket under 50 års ålder 
hade hört. Dessa nya »visor» sjöngos om av »halaren» så 
många gånger, tils folket kunde melodien »äutenat», ock 
täxten fick man kontant betala. Vanligen ackompanjerades 
dessa »sångare» av ett gammalt ostämt positiv, ock ackompan-
jemanget är ungefär i samma stil som »piglockets». Positiv-
visorna ock deras efterföljare gå också alltid i dur, varför man 
nu nästan aldrig får höra någon mollmelodi från ungdomen. 

På samma sätt sona dragspelet utträngt fiolen ock positiv-
alstren folkvisorna, så fick också koralen ock kyrkohymnerna 
i hemmen ge vika för frälsningsarmens ock Sankeys m. fl. 
sånger. Ock dock äro gotländingarna i själ ock hjärta ett 
musikaliskt folk. Åtminstone var den generation, som levde 
i min ungdom, det. Då fanns nästan i var ock varannan 
stuga en fiol, ock många blevo rätt skickliga att sköta den, 
fast de voro självlärda. 

Kunde nu denna samling, då den i tryck utkommer, i 
någon mån bidraga att uppliva de nu levande gutarnas kärlek 
till de gamla, härliga melodier, deras förfäder diktat, spelat 
ock sjungit med så varmt intresse, ock den nu bortlagda fiolen 
ock folkvisan åter komma till heders bland vårt musikaliska 
gotländska folk — då hade i sanning gjorts en god gärning, 
som i kommande generationer länge skulle leva i tacksam ock 
välsignad hågkomst. På många andra orter har man bildat 
folkdansföreningar — varför icke även på Gotland? 

Aug. Fredin. 



Folkmusikens utövare 
på Gotland under 1800-talet kunna grupperas i nedanstående 
tre avdelningar: 

Grupp I: Musikidkande ståndspersoner, som jämte 
utövandet av konstmusik även för sitt höga nöje på ett 
idealiskt sätt föredrog° vår folkmusik, ock som därigenom 
direkt eller indirekt blevo lärare för spelmännen ock bevarare 
av den gotländska folkmusikens traditioner. 

Bland sådana må nämnas: Laurin, senior ock junior, i 
Burs ock Dalhem; Romin, senior ock junior, i Visby ock 
Stockholm; konsul Kinberg, rådman Herlitz ock bankkamrer 
J. E. Ibre i Visby; kyrkoherde M. S. Kolmodin i Vall m. fl. 

Grupp II: Mer eller mindre notkun niga spelmän, som 
spelade in- ock utländsk musik, men därjämte även gotländsk 
folkmusik. 

De mäst namnkunniga bland dessa voro: läraren C. N. 
Carlsson i Lärbro; läraren L. N. Enderberg i Endre; fanjun-
kar Lindbom i Sanda; lantbrukaren Karl Odin, Kaupe i Fröjel; 
hemmansägaren Lars Lagergren, Likmide i Hemse; tullvakt-
mästaren Jakobsson på Östergarn; musikanten Ljungberg i 
-Visby m. fl. 

Grupp III: Vanliga gehörsspelmän. 
Sådana voro t. ex. groddakarlarna i Fleringe, Medbom i 

Väte, Hedström i Gothem, Laugrenska släkten (farfar, far ock 
son — den sistnämnde dock även notkunnig) i Lau, Burs ock 
Alva, »Florsen» i Burs, Cedergrenarna (bröderna Nils ock 
Detlof) i Vänge, Andersson i Fide, Hammarlund i Öja, Pucks-
son å Klintehamn, Albin, Ekese i Ardre, samt Ahlberg i 
Lojsta. De flästa här uppräknade återfinnas i registret. 

Bland vissångare ock vissångerskor må nämnas: hem-
mansägaren Pettersson, Gudings i Eke, som tillika var klarinett-
blåsare, skepparen N. P. Ahlström, Klintehamn, ock hustru 
Elisabet Olofsdotter, Flors i Burs. 
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Nu levande spelmän (1927) anser jag mig ej behöva om-
nämna eller beskriva. Största delen, ja kanske alla ha på 
senaste årtiondena gjort sig kända vid spelmanstävlingarna, 
som gång efter annan hållits på ön från 1908, då den första 
spelmanstävlingen gick av stapel i Visby, till den senast 
hållna å Lojsta slott midsommaren 1926. 

Förteckning över utövare av gotländsk folkmusik, som 
äro representerade i denna samling, jämte biografier över 
de mera betydande (siffrorna angiva de n:r, som vederbörande 
spelat eller komponerat). 
Ahlberg, fiolist i Lojsta, var en riktigt gammaldags bond-

spelman. Jag hörde honom ofta spela, fast jag förut 
upptecknat samma stycken efter Florsen. 

Åhlström, N. P., sjökapten, Klintehamn. 4, 11, 29, 43, 44, 
45, 46, 47, 49, 64, 70, 88, 89, 90, 95, 101, 106, 119, 123, 
130, 131, 132, 133, 182, 407, 569. 

Ahlberg. Åhlström. 

Ålfvegren, spelman från Lan s:n. 626. 
Ålgren, Selma, en piga från Burs, som kunde sjunga rätt 

bra. 30, 598, 605, 606. 
Ålin, snickare, Ronemyr. 489. 
›Apsen», en komisk bonde i Burs. Hans rätta namn var 

Nils Persson från Apse gård. 204. 
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Bengtsson, snickare, Burs. 121. 
Björkander, skomakare i Rone, kunde ej spela, men sjunga. 

31, 603. 
»Blinde Hansen», en gammal blind gubbe från Alskog, som 

kunde spela fiol ock själv »läggde upp» åtskilliga stycken; 
dog på 1850-talet. 382. 

Boberg, L. P., skollärare i Etelhem, var fiolist. Död 1893. 422. 
Boberg, en gammal gubbe i Burs. 568. 
Bokström, Johan, handlande i Hemse under en lång tid, sedan 

handlande i Visby; förespelade för samlaren å dragspel. 
576. 

Broddn, postmästare ock lärare vid högre folkskolan i Klinte- 
hamn. 79, 148. 

Brod6n, fru, Klintehamn. 73, 125, 209. 
Brod6n, fröken, Klintehamn. 96, 129, 416. 
Böndagen, en lustig båtsman i Burs. Båtsmansnamnet var 

Böndag. 169. 

C. N. Carlsson. Detlof Cedergren. 

Carlsson, C. N., 1822-1885, skollärare i Lärbro, var en mycket 
musikaliskt begåvad man ock har komponerat åtskilliga. 
valser m. m. 441. 

Cederberg, smed i Hem se. 83. 
Cedergren, handlande, Hemse, son till Nils C. 506, 507. 
Cedergren, Nils ock Detlof, bröder. 
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Huru kär fiolen ännu på 1850-talet var för de unga på vissa 
trakter, kan man göra sig en föreställning om, då i en enda 
liten socken som Vänge med en befolkning av mellan 300 ock 
400 personer icke mindre än 18 ynglingar samtidigt kunde spela 
fiol förutom en del medelålders män ock gubbar. Vid gillena 
behövde man en tid icke anlita någon särskild spelman: man 
blott turade om med att spela. Ibland kunde det hända, att 
alla eller åtminstone största delen medtogo sina fioler ock 
spelade samtidigt. Ock då stod glädjen högt i tak. 

De som i denna socken mast utmärkte sig för sin spel-
konst voro de två bröderna Nils ock Detlof Cedergren, födda 
å Bjerges gård i Vänge, den förre 1826 ock den senare 1835. 
I sin ungdom voro de mycket ute tillsammans i socknen ock 
trakten däromkring ock blevo slutligen ganska ansedda spel-
män. Deras spel var lätt, behagligt ock rent som guld. Som 
medelålders män upphörde de dock med att offentligen upp-
träda, sedan de slagit sig på handel ock andra affärer. Men 
ibland hände det, att Detlof, som är här avbildad, tog fram 
sin fiol ock spelade av j ärtans lust. Båda bröderna hade ett 
mycket behagligt sätt. Vid dansgillen ock andra tillställ-
ningar kunde de icke allenast uppliva de närvarande med 
fiolen, utan även med sin 'viga mun, som genast var slag-
färdig ock kvick att bemöta framkastade spörsmål. 
Dalström, S. P., skollärare i Hejde, död 1925, var en god 

fiolist ock spelade den gamla gotländska dansmusiken 
mycket bra, men i »slutet sällskap». Efter honom har 
samlaren ej direkt upptecknat något, men väl ur en honom 
tillhörig, ovan nämnd notbok. 

Dedekind, Jakob (1769-1860), prost ock kyrkoherde i Garda; 
riksdagsman 1828-30. Har även komponerat en polska. 
319. 

Didriksson, Anna, bondhustru vid Österlings i Stånga. 10, 
13, 21. 

Dillander, Henrik, sjöman från Alva, drunknad. Var i ung-
domen fiolist, ock samlaren spelade i sällskap med honom 
vid ett par tillfällen. 467, 525, 545. 

Dillander, Karolina, Alva. 22. 
Enderberg, Karl, f. 1833 (broder till L. N. Enderberg), i 

Visby. 682. 



L. N. Enderberg. 

. XXXIV FREDIN, GOTLANDSTONER. 

Enderberg, L. N., f. 1824, skollärare i Endre. 215. 
Engkvist, Valter, vaktmästareson, 

Klintehamn. 479, 592, 600, 633. 
»Florsen», vars rätta namn var Nils 
Mårtensson Fredin, var född den 30 
nov. 1823 å gården Flors i Burs 
socken. På Gotland har varit bruk- 
ligt att giva en bonde ett namn 
efter den gård, varifrån han är. Om 
t. ex. en bonde är från en gård, 
som heter Ammunde, så har bonden 
kallats Ammunden, en från Sixarve 
gård har kallats Sixarven, ock då 
nu spelmannen här i fråga var från 
Flors gård, kallades han merendels 
»Florsen». Utav de på 1890-talet le-
vande spelmännen hade han »varit 
mäst med» ock »hållit längst ut». Han fick i sin späda barn-
dom en liten barnfiol att roa sig med, ock det dröjde ej länge, 
innan han utan någons jälp fick fram rena toner ur densamma. 
Hans morbror, Olof Laugren den äldre, ock hans äldre kusin, 
Olof Laugren den yngre, kommo honom sedermera till jälp 
ock meddelade honom genom förespelning åtskilliga stycken ur 
deras repertoarer. Noter skulle han försöka lära, men »dä 
gikk intä». Han hade ej tålamod därmed, emedan han lärde 
sig ett stycke efter andras förespelning mycket fortare. I 
ungdomen kunde han ibland ganska korrekt återgiva ett 
stycke, som ej var alltför långt, sedan han blott hört det en 
gång spelas. I sin födelsesocken, där han ständigt bott på 
samma gård, fick han i ungdomen höra god ock fin musik 
av de båda prästerna Laurin, far ock son. Den senare spe-
lade ofta med vid bondbröllopen tillsammans med »Florsen» 
ock Laugren d. y. Av pastor Laurin fick han lära sig bättre 
»stråktak», vilket kom honom väl till pass vid utförandet av 
de många ock besvärliga gotlandspolskorna. Han skulle 
säkert ha blivit en framstående förmåga inom fiolmusikens 
område, om han fått studera detta instrument efter alla 
konstens regler. Anlitad ock eftersökt som spelman var han 
också i all sin tid. Vid fina härrskapsbröllop ock härrskaps- 
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baler både i staden ock på landet (t. o. m. hos landshövdingen 
Horn i Visby), vid 3-400 bondbröllop, vid »bidningskallas» 
ock simpla lekstugor togs hans konst i anspråk, ock alla 
voro nöjda med honom. Ty han har aldrig, såsom så många 
andra spelmän gjort, »tagit öl för ärende». Man har aldrig 
sett honom berusad, men väl glad. Då han kunde få sköta 
fiolen i ett glatt sällskap, var han kanske den muntraste 
ock gladaste av hela sällskapet. Han var då »glad, som en 
spelman» skall vara. Utav tidens förfinade seder ock vanor 
var han alldeles oberörd, varföre han i umgänget i mångt 
ock mycket föreföll originell, kanske enligt åtskilligas omdöme 
— original, i god bemärkelse. Han hade bibehållit förfädrens 
tänkesätt, talesätt ock rättframhet. 

Många ock lustiga voro de historier, han hade att berätta 
från sina hundratals utflykter i de olika socknarna både i 
norra ock södra häradet på Gotland. De hade kanske varit 
värda ett särskilt kapitel. 

En höst var Florsen ute ock spelade på bondbröllop fära 
veckor å rad. Huru han kunde stå ut med så mycket natt-
vak, tycks vara obegripligt, men han ägde också förmågan 
att kunna sova (eller åtminstone blunda) ock spela samtidigt. 
Pastor 0. Laurin, som väl kände alla stycken, »Florsen» spelade, 
berättade en gång, att »Florsen» värkligen sov ibland, då han 
spelade, ock på framställd fråga, om han då ej spelade galet, 
sade han: »Inte på annat vis, än att han ibland spelade en 
repris 3-4 gånger ock en annan blott en gång.» Dansa ock 
spela kunde han också. Flickan slog en duk om ryggen på 
honom, ock så bar det av. Rida ock spela på en gång gjorde 
han som en hel karl. Det behövdes värkligen skicklighet i 
detta avseende för en spelman att samtidigt, som han skulle 
spela fiol, sköta en bångstyrig häst i ett ridande brudfölje, 
där skott på skott skrämde upp den ystra fålen, på vilken 
spelmannen satt. 

Genom sina många utflykter å bröllop, baler, lekstugor, 
kransgillen m. m. i en 60-70 års tid kom han i beröring med 
de flä,sta gotländska spelmän ock lärde av dem nya stycken. 
I sitt goda musikminne förvarade han den största delen av 
all den folkmusik, som spelats på Gotland under 1800-talet. 
Han dog i maj 1907, 84 år gammal (porträtt vid titelbladet). 

111-311999. Sv. landsm. Fredin, Gotlandstoner. 
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I Ny Illustr. Tidning för 1885, n:r 52, finnes en biografi 
med porträtt av »Florsen», där följande berättas om honom.: 

»Han har enligt egen uppgift utfört musik på 266 bröllop 
i 30 socknar. Många, »roligheter ock galenskaper» vet han 
att ur troget minne berätta. Ett ock annat må här anföras. 
Vid ett bröllop i Burs red han på återvägen från kyrkan 
omkull vid Allmunde bro, då krossades fiolen ock han för-
därvade ,alldeles ryggen. Detta hindrade emellertid ej att, 
sedan »mor» fått smörja ryggen ock han fått låna en gam-
mal fiol, musiken var i full gång igän. Vid ett bröllop i 
Levide hade man gömt stråken, men Florsen hittade på råd: 
han såg sig om efter något, som kunde duga till stråke, ock 
fick sikte på en tobakspipa. Han tog ur skaftet ock strök på 
ena sidan litet »konfonium», ock se, det blev stråke av! Seder-
mera fann han den riktiga uppstucken över »himmeln». En 
annan gång hade man strukit talg på stråken - då fick ett 
spanskrör tjänstgöra i stället. Av livets allvar ock bekym-
mer har han fått pröva mycket, ock det vill under sådana 
förhållanden ett särskilt lynne till att kunna vara glad bland 
de glada. Men han var det ändå för det mästa, ock väl må 
man på gubben kunna tillämpa, vad som en gång sades om 
Lotta Svärd: Något tålde han skrattas åt, men mera hedras 
ändå». 178, 186, 223, 226, 230, 231, 232, 234, 241, 246, 252, 
253, 259, 264, 267, 270, 271, 274, 276, 290, 293, 298, 302, 303, 
305, 308, 313, 314, 315, 318, 319, 321, 324, 327, 329, 330, 334, 
335, 336, 344, 345, 348, 355, 359, 361, 366, 371, 372, 373, 374, 
376, 377, 378, 381, 382, 383, 385, 395, 398, 408, 413, 417, 418, 
421, 423, 425, 427, 429, 431, 433, 436, 438, 440, 442, 446, 448, 
454, 456, 462, 471, 472, 474, 477, 480, 483, 584, 485, 488, 491, 
492, 494, 499, 501, 502, 503, 508, 509, 511, 512, 513, 516, 517, 
519, 521, 523, 526, 527, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 546, 549, 
550, 552, 555, 557, 559, 561, 562, 563, 564, 572, 579, 589, 597, 
601, 602, 612, 614, 615, 617, 619, 625, 630, 632, 634, 636, 638, 
645, 648, 651, 665, 672, 674, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 684, 
685, 686, 687, 689, 690, 691, 692, 694, 695, 696, 697, 701, 702, 
703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 720, 721, 722, 
724. 
Florström, Simon, Jaksarve i Rone. 143. 
Floström, Rasmus, Lojsta. 108. 
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Fredin, August (samlaren själv), f. 1853 ock son till »Florsen» 
i Burs ock Elisabet Olofsdotter, folkskollärare i Linde på 
Gotland åren 1874-1902, sedermera folkskollärare ock 
kantor i Loftahammar, Småland. Han säger: 
»Från mitt 10:de till mitt 18:de år var jag min far följ-

aktlig på alla möjliga tillställningar, där han var spelman. 
Jag lärde väl känna folklivet ock folkmusiken, som då var i 
sitt flor. Sedan mitt 18:de år har jag ej uppträtt som spel-
man vid danstillställningar, utan blott spelat i slutna säll-
skap eller för att illustrera mina föredrag om gotländsk folk-
musik. Har själv komponerat n:r 320 ock 369, varjämte åt-
skilliga n:r upptecknats ur eget minne efter glömda sagesmän.» 
Fredin, Maria (Olofsdotter), Flors i Burs (dotter till »Flor- 

sen»). 188, 190, 194, 198, 202, 584. 
Fredriksson, Axel, svåger till apotekar Lillja i Hemse. År 

1877 sammanträffade samlaren med honom i Hemse ock 
upptecknade då efter hans »förevissling» valsen n:r 498 i 
samlingen, som han sade sig ha »diktat» eller komponerat 
(»jag blott relaterar»). 

Gardell, f. d. hemmansägare vid Rodarve i Fardhem. 291, 
487, 490, 535, 565. 

Gardell, bonde vid Änges i Burs; spelman på 1870-talet, men 
upphörde alldeles att spela på senare tiden. 294, 522. 

Godman, spelmanssläkt, se »Groddakarlarna». 
»Groddakarlarna», en bekant spelande brödratrio, ha utgått 

från gården Grodda i Fleringe. 
Fadern, Ole, som också spelade fiol, levde under senare 

hälften av 1700-talet. Han hade tre söner, som alla antogo 
namnet Godman. Av dessa blev Jakob hemma på gården, 
Anders slog sig ned vid Valle i Rute ock Lars vid Ars hamn-
plats ock fiskläge — alla tre således i närheten av varandra 
på norra Gotland. Alla älskade de ett glatt lag, trivdes 
gärna ock väl utomhus. De blevo uppmärksammade av alla 
samhällsklasser för sitt utmärkta spel, både solo- ock sam-
spel. Utom vid bröllop, som vid den tiden (början av 1800-
talet) kunde räcka nästan en hel vecka, spelade alla tre vid 
enskilda bjudningar, som äldre ock yngre tillställde. När 
julnöj ena började, spelade de uteslutande för ungdomen. Man 
kallade sådana nöjen för »hopläggningskalaser», emedan där- 
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vid varor lades ihop (in natura);  man »bjärd äi» (bar i). • Det 
var malt till öl, kaffe ock socker, •vetemjöl till bakning av 
kaffebröd o. s. v. Så hyrde man sig en stuga, dansade, lekte 
ringlekar, sjöng folkvisor ock hade roligt, icke minst om 
»Groddakarlarna» voro tillstädes. Anders i Rute blåste flöjt, 
de två andra bröderna spelade fiol. De ha komponerat många 
vackra polskor ock valser, t. ex. n:r 241, 488 m. fl. i denna 
samling. Men sanningen att säga: gårdsbruket skötte de ej 
så bra. De tänkte för mycket på musiken ock gingo ständigt 
smågnoIande eller visslande. Väl utkomna på åker eller äng, 
hände det ibland, att lusten till fiolen blev större än till 
arbetet, varför de i största hast skyndade hem för att spela. 
Ock varför just då? Jo, nya tongångar, nya låtar voro upp-
funna, ock de skulle till följd av bristande kännedom om 
noter »spelas in» på fiolen, så att de sedan sutte kvar i 
minnet. För att stärka ljudet hade de s. k. understrängar 
av metall inuti fiolen. 

När konung Oskar den förste 1854 besökte Storugns 
härregård i Lärbro, som ligger nära Fleringe, sände man 
bud efter den ende då kvarlevande av spelmans- ock brödra-
trion, Groddagubben Jakob. Han blev nu anmodad att spela 
vid en för konungen anställd bal. Konungen, som själv var 
fiolist, tilltalades genast av hans spel, språkade med honom 
ock överlämnade med egen hand en fämtioriksdalerssedel åt 
honom. Detta blev det skönaste minnet i den gamles åter-
stående levnad. 

Handlanden ock riddaren Grubb å Fårösund omhuldade 
Groddakarlarna ock såg dem gärna hos sig. Ståndspersoner 
skulle aldrig ha besökt bondkalasen så mycket, som de gjorde, 
om det icke hade varit för Groddakarlarnas välljudande spel. 
241, 348, 488. 
Gullander, Johan, kusk, Klintehamn. 412, 486. 
Gustafsson, Aron, från Ammunde i Burs, var lärling i fiol-

spelning hos Florsen, men drunknade i unga år, då han 
en natt var ute på strömmingsfiske. 586, 591. 

Gustafsson, 0. A., hemmansägare vid Myrungs i Linde. 411. 
Göransson, J., Lasses i Oja, bonde. Samlaren har hört honom 

spela valsen n:r 463 på dragspel. 
Hafström, änka, Dala i Burs. 35. 
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»llagebyen), en bonde vid Hageby i Etelhem, som levde i 
slutet av 1700-talet. Han var på sin tid de gotländska 
spelmännens överhuvud. Hans vackra polskor vittna 
ännu därom. 272, 387. 
P. A. Säve berättar i sina Gotländska samlingar (hand-

skrifter i Uppsala Universitetsbibliotek) följande om Hagebyen 
ock hans son: 

»Lars Hagebyar i Etelhem, 'den gamle spelmannen', som 
var känd. kring hela Gotland ock 'lagt upp' så många polskor 
ock menuetter, var en 'övergiven' spelman. Han levde blott 
för sitt spel; men gården skötte han föga, ock det fick gå 
som det kunde. Hageböiar hade 'lagt upp' tvänne polskor, 
av vilka han kallade den ena för Västurhagen ock den andra 
för Austurhagen, emedan han fått dem i huvudet, då han 
var i dessa hagar. Han var en gång vid Tänglings-sågen, 
gick tvärs från ock hem, tog fiolen ock spelade en ny melodi, 
som han då fått i huvudet — innan dess ville han ej tala 
med någon människa. Han steg ibland upp mitt i natten, 
gick i skjortan på golvet ock spelade. Han kunde spela 
'älvastriket', som de 'sma undar jå,rdi' spelade. 

Hans son, Jakob Hagebyar, som var en stor, grov karl, 
var av faderns kynne samt också en ivrig ock stor spelman; 
dock var, såsom alla sade, gubben »argare» (vassare) att spela. 
När gubben ock sonen stundom satte sig till att spela i 'ny-
stugan' ock 'gårdsfolken' stodo där ock lyssnade till, så tyckte 
alla, att det var gruvligt att höra på, så härrligt spelade de. 
Jakob brukade understrängar på sin fiol för att stärka ljudet, 
ock han hade ofta långa tider hos sig någon 'ungdom', som 
han lärde spela. Ty han kunde allt slags spel, det måtte 
vara polskor, valser, menuetter, skrattpolskan, 'allvalsen', 
'älvåstriket', brudmarseher, 'staikstrik', o. s. v., ja psalmer, 
dem han spelade under vigseln i kyrkan. När han var i lag 
med andra spelemänner ock ville det, kunde de gärna få spela 
med honom. Men ville han ej ock strök han mössan tillbaka, 
'kom ingen med honom', ty då for hans stråke i så brinnande 
fart, ock tonerna från fiolen rullade så underligt, att alla 
bara med öppna munnar förundrade sig ock fästade ögonen på 
Hageby-Jaku. Han satt där liksom för sig själv med huvudet 
till ena sidan, trampade takten ock såg på en fläck. Ock 
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därföre voro både gubben ock sonen så eftersökta spelemän, 
att aldrig någon lekstuga eller något bröllop hölls på flera 
mils omkrets, där ej ungdomen ock alla väntade sin högsta 
fröjd av Hagebyarnas spel. Också var det vanligt, att folk, 
som skulle ha bröllop, förr 'togo dagar ut' för högtiden hos 
Hagebyar än hos prästen, ty fick man ej höra hans fiol, då 
fick det vara med hela gästabudet så länge. Därför var det 
vanligt, hälst på höstens tid, att Hageby-karlarna, far ock 
son, knöto sina fioler i en lärftsduk, redo 'på gata' för att 
spela på det ena bröllopet efter det andra ock ej kommo hem 
igen förrän efter en fjorton dagar eller tre veckor.» 
Hammarlund från Oja var en av södra Gotlands bästa spel-

män. Död på 1850-talet. 226, 298, 463. 
Hansson, Olof, husbondeson, .Halsegårda i Ardre, en mycket 

musikalisk ung man, dog vid unga år i lungsot. 400, 550. 
Hederstedt, P., lantbrukare, Hässelby i Linde, var stor älskare 

av musik ock spelade själv både orgel ock fiol. Han dog 
på 1890-talet. 659. 

Hejdenberg, från Luxe i Burs, har komponerat åtskilliga 
polskor, såväl i dur som moll. Han dog på 1860-talet. 
334, 385. 

Hermansson, Olof, Lingvide i Burs. 14. 
Hesselby, båtsman i Rone; spelade i unga år dragspel, efter 

vilket instrument samlaren upptecknat en ock annan 
»stump» i samlingen. 102, 183, 573, 590. 

Jakobsson, J., bonde vid Halsarve i Fardhem, kunde spela 
fiol ock lät ännu på äldre dagar höra sig på en ock 
annan tillställning. 311. 

Jakobsson från Kulde på När, en gammal spelman, som sam-
laren var i sällskap med flera gånger under ungdoms-
tiden. Hans största förmåga bestod i att »spela starkt», 
ja så starkt, att man varje ögonblick trodde, att fiol, 
stråke ock strängar skulle springa i bitar. 577. 

Jakobsson, Lars, Snovalls i Alskog, hade varit lärjunge i 
fiolspelning hos Lars Lagergren, Likmide i Hemse. 441. 

Jakobsson P., gälbgjutare. i Alva, spelade ännu på gamla 
dagar fiol rätt bra. 493. 

Jakobsson, tullvaktmästare på Östergarn, var i sin krafts 
dagar en »storspelman». 400. 
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Johansson, hustru, Mörte backe i Linde. 32. 
Johansson, Joh., Allmunde i Burs, en sjöman som spelade 

dragspel. 482, 583, 715. 
Jonsson, Nils, Sallmans i Burs, var litet kunnig i fiolspelning 

ock kunde spela en ock annan vals, som »Florsen» ej 
gittat lära sig. 174, 469, 608, 642. 

Kajutan, en båtsman från Rone; kunde icke spela, men sjunga 
nästan allt som han fick höra. 414. 

Klint: två musikaliska släkter med detta namn finnas å Got-
land. »Klintens vals» (n:r 530) lär emellertid ha utgått 
från E. J. af Klint (1816-1866). 

Klint, Fred. Vilhelm (1811-1894), organist ock skollärare 
i Östergarn. 693. 

Kolmodin, Karl, lantbrukare, Kvie i Lojsta, spelade litet fiol. 
447, 451. 

Kullberg, A., snickare i Burs, död 1925. 76. 
Köhler, A. L. (1828-1907), instrumentmakare i Visby. 229, 

258, 419, 4.75, 541, 547, 560, 566, 666. 
Lars Lagergren, Likmide i Elemse, lantbrukare, var på sin 

tid en av Gotlands skickligaste fiolspelare. Samlaren 
hörde med beundran honom spela valser ock polskor, som 
han själv komponerat. Under vintern 1876 upptecknades 
ännu några, som samlaren icke förut lärt sig eller hört. 
Han dog några år därefter. 215, 250, 272, 292, 312, 355, 
374, 375, 420, 500, 514, 515, 581. 

Laugren, Olof (den yngre). Denna 
trevliga person var född i Burs 
församling 1819. 
Hans fader, arbetaren Olof Lau-

gren den äldre, var en av mellersta 
Gotlands förnämsta spelmän i början 
av 1800-talet. Liksom Laugren d. ä. 
fick höra ock lära mycket i musikväg 
av dåvarande kyrkoherden doktor 
J. Ph. Laurin i Burs, så fick sonen, 
Laugren d. y., i än högre grad åt-
njuta nämnda förmåner av doktor 
Laurins söner. De lärde honom både 
att spela ock sjunga. Hans kusin, 
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»Florsen», var nästan jämnårig med honom, ock båda tävlade 
om att vara flitiga åhörare ock lärjungar hos Olof Laurin, 
som en längre tid tjänstgjorde som vice pastor åt sin fader 
i Burs. Laugren lärde sig noter ock kunde själv på egen 
hand taga ut ett stycke efter noter, om det ej var alltför 
krångligt, något som »Florsen» aldrig hann med. I uppfatt-
ning av musik torde Laugren gått djupare än sin kusin, vil-
ken dock trots sitt gehörsspel alltid var honom överlägsen 
beträffande utförandet av mera svårspelta stycken. Men då 
Laugren spelade sina av pastor »Ole» komponerade sekund-
stämmor till »Florsens» melodier; ock pastor Ole själv tog sin 
basfiol (violoncell), blev stämningen synnerligen livlig, ock 
mången gammal musikkännare, som hört dessa tre i tiotals 
år spela tillsammans, har försäkrat, att något bättre i den 
stilen ej gärna kunde åstadkommas. 

Sedan Laugren vid trättio års ålder erhållit klockare-
befattningen i A lva, drog han sig småningom från det offentliga 
spelandet vid danstillställningar, hälst han då ej längre hade 
tillfälle att få spela tillsammans med sina två förtrogne, pastor 
Ole ock »Florsen». Vänlig ock förekommande, glad ock mun-
ter, var han icke allenast omtyckt som spelman, utan kanske 
ännu mera för sina ädla personliga egenskaper. I 60 år till 
sin död var han klockare i Alva, för vilken tjänst han erhöll 
guldmedalj. Vid enskilda tillfällen spelade han, då han bads 
därom. Hans spel var alltid korrekt ock säkert, såsom han 
en gång lärt sig styckena, ock han gjorde ej om melodierna, 
som så många göra, snart sagt till oigänkännlighet. Efter 
honom ha upptecknats en mängd nummer i denna samling. 
Han har komponerat en vals i C-dur (n:r 548 i samlingen), 
som är mycket vacker ock vittnar om musikalisk smak ock 
uppfattning. Laugren dog vid 91 års ålder 1910. 224, 225, 
234, 238, 245, 247, 256, 261, 275, 282, 286, 299, 306, 309, 310, 
318, 333, 337, 342, 387, 434, 457, 464, 492, 510, 513, 530, 531, 
542, 548, 557, 639, 669, 673. 
Laurin, Johan Filip (1765-1854), prost ock kyrkoherde i 

Burs, teol. d:r, var mycket musikalisk ock komponerade 
åtskilliga polskor. - 342. 

Laurin, Olof P. R. (1806-1885), son till J. F. L., kommi-
nister i Dalhem; Gotlands skickligaste fiolist på sin tid. 
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Han har komponerat flera valser m. m. 214, 235, 240, 
242, 244, 287, 288, 289, 322, 323, 328, 363, 364, 365, 367, 
388, 390, 418, 443, 552. 

Lindbom, fanjunkare, Sanda, död på i 
1880-talet; var ej någon s. k. 
bondspelman, utan en fin »bal-
spelman». Han var tämligen not-
fast ock spelade icke allenast fiol, 
utan även ock för det mästa på 
baler violoncell. Under vintern 
1878-79 fick samlaren tillfälle 
att höra honom spela flera gånger, 
varvid åtskilliga vackra polskor 
upptecknades. 218, 239, 266, 307, 
340, 349, 380, 399, 
663, 664. 

578, 641, 652, 

Lingström, August, skollärare, Klintehamn, död 1931. 171. 
»Lingvide Lisen», en gammal gumma från Burs. Hon kunde 

dansa »först på hälen ock sen på tåen». 727. 
Medbom från Magnuse i Väte, tillhörde en spelmanssläkt, som 

utgått från Mattsarve i Barlingbo. Han har komponerat 
vackra polskor. Död på 1850-talet. 310. 

Mårtensdotter (Mårtensson), Helena, mor till spelmannen 
»Florsen»; död 1880. Efter hänne upptecknade samlaren 
några visor, som hon föresjöng på mycket gammalt gut-
niskt språk. 55, 59, 63, 93, 94, 157, 166, 167, 233, 403, 
409, 570, 571, 688. 

Mårtensson Fredin, Nils, se »Florsen». 
Mårtensson, Johanna, Maldes i Stånga. 196, 199. 
Nilsdotter, Anna, Sallmans i Burs. 172. 
Nilsdotter, Greta, Sallmans i Burs, gift till Nore gård i 

Vamlingbo. 72, 191, 200, 401, 520, 588, 594. 
Nilsson, Nils, bondson, Rotarve i Lye, kunde ej spela, men 

väl sjunga. 599. 
Nordström, Anna, piga från Bunge socken. 112. 
»Nymanskan», en gammal gumma från Burs, som kunde sjunga 

allt möjligt, både valser, polskor ock visor. 176, 466, 
567, 660. 
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Odin, Karl, Baupe i Frö,jel, förmögen hemmansägare, älskade 
musik ock spelade vanligen första fiol på baler, då Lindbom 
skötte violoncellen. »Jag samman-
träffade med honom ibland, ock 
han föredrog då åtskilliga pol-
skor, som jag förut ej kunde, 
varför jag upptecknade dem.» 
Han omkom genom drunkning 
hösten 1893. 181, 268, 269, 284, 
317, 339, 343, 351, 459, 524, 574, 
575, 580, 653, 657, 658. 

Olofsdotter, Elisabet, Flors i Burs, 
hustru till Florsen, samlarens 
mor. Av hänne har samlarem 
erhållit det största antalet num-
mer i vissamlingen. Hon var född 
i Ardre socken den 2 juni 1821 
(porträtt vid titelbladet). 
Till följd av föräldrarnas tidiga död måste hon redan i 

barndomen lämna hemmet för att fostras hos sin kusin ock 
förmyndare Olof Frans61 i Gammalgarn. I ett bondhus på 
den tiden kunde man ej komma i tillfälle att inhämta mycken 
kunskap, men det som fanns tillgängligt, studerades så mycket 
mera, ock det var bibel, psalm- ock evangeliebok, katekes ock 
— folkvisor. Dessa visor voro icke tillgängliga i tryck, utan 
lärdes genom föresjungning av andra. Som Elisabet Olofs-
dotter var utrustad med ett utmärkt minne på flera områden, 
kunde hon också en stor del av bibeln utantill, ock ännu vid 
75 års ålder torde ingen kunnat kugga hänne på en psalm i 
psalmboken eller en fråga i lindblomska katekesen. Under 
fäm vintrar (åren 1892-96) upptecknade jag inemot etthundra 
visor ock danslekar efter hännes föresjungning, ock beundrans-
värd var hännes förmåga att komma ihåg. När långa visor 
på 10, 20, ja 30 värser förekommo, kunde ibland en värs 
komma »förrän han skall», ock en annan, tvärtom, men hon 
rättade det snart. Hon har aldrig haft någon visa uppskriven 
eller avskriven — alla ha lärts efter andras föresjungning 
utantill, ock de sutto kvar i hännes minne. I ungdomen tjä-
nade hon som piga på flera orter, såsom i östergarn, Ala, 
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Kräklingbo, Sjonhem, Viklau ock Vänge, varigenom hon kom 
i livlig beröring med. en myckenhet av folk. Repertoaren 
blev därigenom mera rikhaltig. 1852 ingick hon äktenskap 
med »Florsen» i Burs. Hon dog 1897. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 12, 
15, 16, 17, 19, 24, 25, 27, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 
50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 62, 65, 66, 67, 71, 74, 77, 81, 82, 85, 
86, 87, 91, 100, 103, 104, 110, 111, 114, ,115, 117, 118, 122, 124, 
127, 135, 137, 139, 140, 142, 156, 158, 159, 164, 168, 173, 181, 
184, 203, 278, 402, 410, 415, 473, 481, 495. 
Olofsson, August, skollärare i Alva. 52. 
Olsson, Alfred, Petsarve i Ardre, lantbrukare ock lanthand-

lande; spelade fiol ock kände noter rätt säkert. 445, 554. 
Olsson, Lena, åalands i Linde; syster till »Florsen» i Burs. 

Samlaren har ej upptecknat hännes visor förrän i januari 
1896. Hon var född 1819 ock dog 1903. 107, 109, 126, 
138, 144, 150, 152, 153, 155, 160, 161, 163, 165, 175, 177. 

Persson, Nils, se »Apsen». 
Pettersson, Anna, bondhustru vid Myrungs i Linde. 26, 60, 

98, 128, 136, 149. 
Pettersson, Jakob, Gebjänne i Burs, en bonde som kunde 

sjunga. 78, 726. 
Pettersson, John, bonde vid Flors i Burs, måg till »Florsen». 

38, 103. 
Pettersson, Lars, husbondeson, Västlaus i Burs. 68. 
Pettersson, Maria, bondhustru å Flors i Burs; dotter till 

'»Florsen». 3, 9, 97, 99, 192, 205, 206, 207, 699. 
Pettersson, Niklas, snickare, Salands i Linde. 28, 134, 405, 

698. 
Pettersson, P. N., Västringe i Etelhem, kunde spela litet 

fiol, men måste snart upphöra därmed, ty lungsot lade 
honom i graven. 296, 604. 

Pettersson, Teresia, dotter till Anna Pettersson ock gift 
med folkskollärare Söderdahl i Lau. 75, 80, 84, 92, 162, 
210. 

Pettersson, änka, Klinte. 113, 141. 
Pucksson var en av de mera egendomliga typerna bland got-

ländska spelmän. 
På senaste tiden av sin levnad bodde han ensam i en 

gammal båtsmansstuga på Klintehamn ock sökte uppehålla 
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sig genom skoflickning ock fjällfiske, men fattigvården fick 
stundom gripa in, för att han ej skulle lida nöd. Han hade 
dock varit med om ganska mycket i 
sin tid. Kunde man blott vinna hans 
förtroende, fick • man höra många 
lustiga historier, i vilka han själv 
spelat främsta rolle13. Hans hög-
välvda panna syntes vittna om klok-
het, ögonen om skämt ock humor. I 
sin ungdom ock mannaålder var han 
mycket anlitad som klarinettblåsare 
ock skötte sitt instrument särdeles 
väl. Han var då med överallt på 
södra ock mellersta Gotland vid bröl-
lop ock andra danstillställningar. 
Vid bröllopen stälde han till många 
tokiga upptåg, vilka icke alls skulle 
passa nu för tiden. Han var av allmänheten känd som ett slags 
»trollkarl», som kunde »förvända synen på folk». Under bröllops-
högtidligh eterna trakterade han gästerna icke allenast med 
tonerna från sin klarinett, utan mellan danserna uppdukade 
han en mängd befängda historier ock gjorde en massa »troll-
konster». Han hade även kunnat spela fiol, ock de stycken, 
som 1892 ock 1893 upptecknades efter honom, spelade han 
på fiol. Klarinetten var då redan för ansträngande för honom 
att blåsa. Fiolen kunde han då också blott med svårighet 
sköta, sedan han brutit högra armen. Fast han haft en ganska 
rik repertoar, kunde han vid ett besök 1893 knappast något 
stycke helt, ty hans minne var försvagat. Med denna gubbe 
gick en av Gotlands originellaste spelmän ur tiden. Samlaren 
minns honom dock från sin barndomstid, då han blåste klari-
nett »på ett mästerligt sätt», som själva pastor Ole en gång 
sade om honom. Efter honom ha upptecknats n:r 23, 179, 
257, 350, 404, 444, 450, 497, 543, 544, 585, 661, 716, 725. 
Romin, Jöran (Georg, 1712-1793), director cantus ock apo-

logist vid Visby skola, sedermera rådman (enl. en upp-
gift även bryggare), organist vid domkyrkan. Har kom-
ponerat åtskilliga polskor. 225. 
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Romin, Karl, son till rådman R., var fiolist vid hovkapellet 
1804-1831, har även komponerat polskor. 275. 

Ronander, Olof, eller »Tunnu» 
(Tunnan), som han även benämn-
des, var ättling av en utgrenad 
spelmanssläkt. 
Farbrodern, Olof Persson, Smiss-

arve i Rone, var på sin tid en ganska 
ansedd spelman, varom hans polska 
n:r 388 i denna samling bär vittne, 
likaså var hans morbror från gården 
Skåls på Näs. Född 1824, ägnade 
Ronander sig först åt skomakar-
yrket, men blev sedan båtsman i 
Eksta ock fick namnet Tunna (gotl. 
»Tunnu», eg. 'tunnan'), med vilket 
namn han sedan av de flästa om-
nämndes, fastän han snart tog avsked från båtsmanstjänsten 
ock flyttade till Ronehamn. Utom av de förut nämnda släk-
tingarna lärde han sina vackraste stycken av två duktiga 
spelmän från södra Gotland: Andersson i Fide ock Hammar-
lund i öja (se Hammarlunds polska n:r 298). Ronander har 
spelat i södra tredingens alla socknar. Måst anlitad var han 
dock i hembygden å Ronehamn, där han spelade på härrskaps-
balerna, ofta i sällskap med »Florsen» från Burs. Då Ronan-
ders repertoar omfattade samma stycken som »Florsens», Lau-
grens, Lagergrens m. fl., har ej särskilt upptecknats något efter 
honom, ehuru samlaren hörde honom spela mångfaldiga gånger. 
Hans spel var lätt, mjukt ock rent, ock han hade en behaglig 
stråkföring. Fastän fattig, så att han flera gånger måste 
bedja om bröd, höll han sig alltid snygg ock hade ett gott 
ock tilltalande utseende. På senaste åren förlorade han syn-
förmågan, men spelade ändå ock deltog som nestor med liv 
ock lust i spelmanstävlingen i Visby 1908. Trots sina då 
fyllda 84 år ock fastän blind var han en av dem som renast 
ock med största bifall utförde sina svåra säxtondelspolskor. 
Han dog nåra 90 år gammal. 582. 
Rosendahl, A., fotograf, Klintehamn. 683. 
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Sedergren, 0., Flors i Burs, lantbrukare; kunde spela litet 
fiol. 52,9. 

»Sixarven», en bonde vid Sixarve i Burs. Hans riktiga namn 
erinrar sig samlaren icke. Han har »lagt upp» några 
polskor. 230, 371. ' 

Snöbohm, A. Th., folkskollärare, Klinte (f. 1819, d. 1901). 
180, 195, 211. 

Snöbohm, Maria, fröken, Klinte (f. 1856). 170, 187, 208, 212, 
213. 

Strålen, en gammal båtsman i Lye. 116. 
Söderström, C. 0., kyrkoherde i Rone, död 1902. 452, 457, 

553. 
Thomasson, Lars, undantagsman, Hä,gvalls i Linde. 458, 

528. 
Thomasson, Illatias, Sallmans i Burs. Död i Amerika. 146, 

189. 
Veström, klockare i Vallstena. 219, 220, 227, 243, 255, 331, 

352. 
Visselgren, Elof, skollärare i Hogrän, spelade litet fiol. 449, 

455. 

Nr 354 har lämnats av fil. lic. 0. W. Wennersten (d. 1931), som 
genom sin far, C. Wennersten, fått den från Mats Andersson, Sollmungs 
i Levide. 
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Efter Efter en gammal notbok i Gotlands fornsal. 
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Efter skomakaren Pueksson, Klintehamn. 
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500 FREDIN, GOTLANDSTONER 

Av Axel Fredriksson, uppt. av samlaren 
såsom tondiktaren själv föredragit den i 
Hemse vintern 1877. 
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Efter ›Florsen» i Burs, som komponerat den. 
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Av L. Lagergren, Likmide i Hemse, uppt. 
av samlaren såsom Lagergren spelat den. 
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Efter ›Florsen,  i Burs. 
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»Florsens) vals, uppt. efter honom sjttiv. 
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Ur von Baumgartens samling, Visby. 

0 
es9 

1- 

.  r12  tp— 
'  

4a 



 • r  

505. 

-r- d 22-1-t!A • r 

4,--_ 

FREDIN, GOTLANDSTONER 

• 

1 

   

I  r =c:  

 

    

Ur en gammal notbok i Gotlands fornsal. 



509 

•  

VALSER 

--6? --112  
 

Efter handlanden Cedergren i Hemse, m. 

4 

506. 

—r Ml_ 
• d

r; ot_!__  

-•• •    
Li •  



510 )REDIN, GOTLANDSTONER 

Efter handlanden Cedergren i Hemse. 
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Efter ›Florsen,  i Burs. 
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Uppt. såsom klockaren Laugren i Alva 
spelat den för samlaren. 
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Efter ›Florsen» i Burs. 
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516 FRED! N, «OU. AN DSTONER 

Efter både »Florsen» ock Laugren, 
som spelat valsen lika. 
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Uppt. såsom samlaren hört den spelas av 
L. Lagergren, Likmide i Hemse. 
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Uppt. såsom samlaren hört den spelas av 
L. Lagergren, Likmide i Hemse. 
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Efter »Florsen» i Burs. 
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Uppt. utanför en lekstuga i Klintehaum 
sommaren 1896. 
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Valsmelodi efter en folkvisa (»Anders 
han var en hurtiger dräng»); uppt. 
efter Greta Nilsdotter, Sallmans i Burs. 

Efter »Florsen» i Burs. 



525 VALSER 

k i • 

P   
• taio~alieneeli e 

d
rioir  

me. 

2 

(P
.
= 

Uppt. efter hemmansägaren Gardell, 
Enges i Burs. 
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Efter ›Florserp,  i Burs. 



;"7":  • 524. 

VALSER 527 

Uppt. såsom samlaren hört den spelas 
av Karl Odin Kaupe i Fröjel. 
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Uppt. efter Henrik Dillander i Alva. 

—0---0--- 

525. 

> > > 



Efter >Florsen,  i Burs. 
 

t.-77-3;

f7F. 

 
•-  --•  

526. • 

P • • P 

• 
•   

rr,  tå-'" ••• 

r-- 
•  • r C;) 

r  

one° 5 5 

•  

J• • 
0  

527. 

• • 
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VALSER 529 

Friarevalsen, uppt. efter »Florsen» i Burs. 
Första reprisen föreställer friarens förfrågan; 
andra reprisen flickans jakande svar; tredje 
reprisen friarens glädje över den lyckliga 
utgången. 
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530 PILEDIN, GOTLANDSTONER 

Efter Lars Tomassons föresjungning 
(fr. Hägvalls i Linde). 
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532 FREDIN, GOTLÄNDSTONER 

'— 4L  

Enl. uppgift är denna vals komponerad av 
E. J. av Klint, f. 1816 på Gotland, sjömilitär 
ock ättling av Erik av Klint, som var t. f. 
landshövding på Gotland vid ryska invasio-
nen därstädes 1808; uppt. efter både >Flor-
sen» ock Laugren, som spelat den alldeles lika. 
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Efter Efter klockaren 0. Laugren i Alva. 
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Ur en gammal notbok tillhörande Gotlands fornsal. 
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Efter »Florsen,  i Burs m. fl. 
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538 FREDIN, GOTLANDSTONER 

Efter f. d. hemmansägaren Gardell, 
Rodarve i Fardhem. 
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VALSER 539 

Efter ›Florsen» i Burs. 
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Efter »Morsell) i Burs. 
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Ur von Baumgartens samling, Visby. 
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Efter ›Florsen» i Burs. 
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Efter instrumentmakar Köhlers förespelning, Visby. 
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544 FREDIN, GOTLANDSTONEll 

Uppt. såsom samlaren hört klockaren 
Laugren i Alva spela den. 
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Af Pucksson; uppt. af  samlaren, såsom 
Pucksson själv föredragit den. 

35-0902D5. Fredin, Gotlandetoner. 
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Efter skomakaren Pueksson, Klintehamn. 
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VALSER 547 

Uppt. såsom samlaren hört den spelas 
av Henrik Dillander i Alva. 
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Av 0. Laugren; uppt. såsom Laugren 
själv föredragit den. 
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Efter »Florsen» i Burs. 
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Av Olof Hansson i Ardre, uppt. efter 
»Florsen) i Burs. 
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"Ur handl. Aug. Nybergs samling, Klintehamn. 
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Av komminister 0. Laurin; efter »Florsen» i Burs. 
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Av kyrkoherde C. Söderström, Rone 1847. 
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Efter husbonden Alfred Olsson, Petsarve i Ardre. 
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558 FREDIN, GOTLANDSTONER 

Efter »Florsen» i Burs m. fl. 
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Efter både »Florsen» ock Laugren. 
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VALSER 561 

Ur von Baumgartens samling, Visby. 
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562 FREDIN, GOTLANDSTONER 

Kungavalsen nr 2, efter »Florsen» i Burs. (Kungs-
valsen nr 1 = 434 ä s. 435.) 
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Efter instrumentmakar Köhler, Visby. 
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561 FREDIN, GOTLANDSTONER 

Efter »Florsen» i Burs. 
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Efter ›Florsen» i Burs. 
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Efter ›Florsen» i Burs. 
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VALSER 567 

Efter ›Florsen) i Burs. 
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Uppt. efter förre hemmansägaren Gardell 
i Rodarve, Fardhem. 
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Efter instrumentmakar Köhler, Visby. 

"  4P- - 
ed' grej sil~ - 

 IF I/ __dp  

—ii- 0 r .----.----rr—ti 



570 FREDIN, GOTLANDSTONER. 
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Visor i valstakt. 
Upptecknad ur minnet, såsom jag hörde en 
82•årig gumma, mor Nyman i Burs, sjunga 
»strofen» i mina barnaår (jag var då 10-11 
år); troligen en kvarleva från mycket gam-
mal tid. — Melodien begagnades att valsa 
efter, innan spelmännen lärt sig riktiga vals-
melodier. 
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El lun - den slak - täs häs - - - ten av 

vör - - di of - - far - - präs - - - ten, u haj haj, II 

ha! Håir, har - - pä - - - - späi - - - lä klig - - - gar, u 
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VALSER 571 

käm - - pä - - - gub - bar sig gar: U haj u 
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haj ha! 

Upptecknad ur minnet, såsom jag hörde en 
80-årig gubbe, Boberg i Burs, sjunga »stro-
fen» i mina barnaår (10-11 år); troligen en 
kvarleva från mycket gammal tid. — Melo-
dien begagnades att valsa efter, innan man 
lärt sig riktiga valsmelodier. 

Kvinn - - fol - - kl star itu - - - ti hau - - gä 

star up - - pa gål - - vä u sig - - gar en 

• -P -31-41-7r•-0-4  

Runtumkrigg väggar, ja där si - tar gub - - bar, 

drik - kar öir hån - - ni u råu - par: »bra, bra!» 
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Uppt. efter sjökapten Åhlström, Blintehamn. 
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1. Skou - rna - kan han si - - tar bäi bä g - ken u 

dundrar, dund - rar u svär, För han ai far någn 

—• -110- 
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mat. mat. Tra - - - la - - la - - - la tra- - - la - - la - - - la 

tra - - la --- la - - - - la - - - la - la - - la, tra la - - - la - - - la 

r i 

tra - - la - la - la, tra - - la - - la  la. 

TJ källig gi ha star bäi späisen u koukar, 
koukar u svär, för ha int kann fa eld. 
Tralala etc. 

U pitiku ha gar äut pa garden u soupar, 
soupar u svär, för ha int far någen kal. 

U gräisen han gar in äi stäiu u båikar, 
båikar u svär, för han int far ga äut. 

Sin gynnar bad päiku u gräisen at trallä. 
trallalala tralalalalala. 
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VALSER 573 

Uppt. efter Helena Mårtensson Flors i Burs. 

Vitt dän ha Bulläins Ma - le --nä? 
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Ja vi ha Slau-- ens. Bulläins Ma -- - le --nä, 

Slau- ens Ma -- le - -nä, Bulläins Ma ----len. 

Uppteeknad efter Helena Mårtensson Flors i Burs. 
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Där spä- - lä --- dit Där stran - dä-- dit 
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faf -- far, Där dan-- sä-- dit faf - - fass- må - kän. 

Så gö - --- rom vör 



säu - git, bu mä Ban - - - ug - - - gä kun - - dä lab 

»Käutvalsen»; uppt. i ord ock melodi efter 
»Florsen» i Burs (känt = sjödjuret 'själ'). 
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572. 
Vör kundä gännä käu - -tu- -mit ta - gä, 

Käl - - - - gar kun - - dit sträk - - -lig - - - gar ba - - kä. 

Dej, sum blai y -• var, smör - däs präs - tens styv- har. 
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T4 ERWIN, GOTLANDSTONER 

Rästen gåirndes haim ti mor. Sjugg fal - la - ral - la 

Siugg fal - - la- - - ral - - - la 

   

Dej, sum blai y - - - var, 

smördäs prästens styvlar, Råsten gåimdes halm ti mor. 



VALSER 575 

Efter en gammal gotländsk visa om Halor 
såg m. ra. i Rone; upptecknad efter båtsman 
Hesselby i Rone (en värs anföres, de övriga 
lämpa sig ej för tryck). 
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Lass Ha - lass käl - hg - gi ha jär så lagg, Lass 

Halass käl - hg - gi ha jär så lagg. Ha *är så lagg sum a 

kräu - nä - stagg. Hej hof - - fal - - II - - ral - Ii ra - jen. 

    





POLKA OCK SCHOTTIS 

37-090296. r e di n , Goilandstoner. 
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Polkor. 

Uppt. såsom Karl Odin Kaupe i Fröjel spelat 
den för samlaren. 
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580 FREDIN, GOTLANDSTONER 
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Polka eller schottis. Handlanden Johan Bok-
lund i Hemse har spelat den så för samlaren. 
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POLKOR 581 

>Polkan är en farlig dans - - - Där man lätt 
förlorar sans). Uppt. efter K. Odin, Kaupe 
i Fröjel. 
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582 FREDIN, GOTLANDSTONER 

• Upptecknad såsom Jakobsson Kulde i När 
spelat den för samlaren. 
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POLKOR 583 

Polka eller polkett, upptecknad såsom fan-
junkaren Lindbom spelat den för samlaren. 
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POLKOR 585 

Uppt. efter ›Florsen» i Burs. 
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Uppt. efter Karl Odin Kaupe i Frtsjel. 
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POLKOR 587 

Upptecknad efter Lars Lagergren, 
Likmide, Hemse. 
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Upptecknad, såsom spelemannen Runnander 
på Ronehamn spelat den. 
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POLKOR 589 

Upptecknad, såsom Johan Johansson Ad-
munde i Burs spelat den för samlaren. 
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Schottis. 

Upptecknad efter Maria Fredins försjung-
ning (Flors i Burs). 
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Upptecknad efter Pucksson ä Klintehamn. 
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Vismelodi begagnad som schottis; uppt. efter 
Aron Gustafsson från Burs. 
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Uppt. efter förespelning av en dräng från 
Gammalgarns socken (namnet har fallit mig 
ur minnet). 
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Upptecknad efter försjungning av Greta 
/5ilsdotter Sallmans i Burs. 
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SCHOTTIS 593 

Uppt. efter »Morsell» i Burs. 

38-090295. Fr edi n, Gotlandstoner 



590. 0  

 
05~  

59t • 

594 'REDIN, GOTLANDSTONER 

Upptecknad, såsom båtsman »llesselbr i Rons 
spelat den Mr samlaren. 

Upptecknad efter Aron Gustafsson från Burs. 



 

• 

> > 

0 

SCHOTTIS 595 
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Upptecknad efter vaktmästaresonen Valter 
Engkvist, Klintehamn. 
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Ur minnet upptecknad, bekant över hela ön. 
Jag erinrar mig ej, vem som lärt mig den först. 
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Upptecknad efter föresjungning av Greta 
Nilsdotter Sallmans i Burs. 
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Vismelodi begagnad som schottis; uppt. 
efter Elisabet Olofsdotter från Burs. 
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598 FREDIN, GOTLANDSTONER 

Upptecknad ur minnet (påminner mig ej, av 
vem jag lärt den). 
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(Renländaren), uppteckningen efter »Florsen) 
i Burs. 
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Uppt. efter föresjungning av pigan Selma 
Ahlgren Ganne i Burs. 
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600 FREDIN, GOTLANDSTONER 

Nils Nilsson Rotarve i Lye har sjungit den 
så för samlaren. 
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POLKA, SCHOTTIS 601 

Upptecknad efter vaktmästaresonen Valter 
Engkvist, Klintehamn. 
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602 FREDIN, GOTLANDSTONER 

Uppt. efter »Florsen> 

# 2 ••  601. 

i Burs. 

Uppt. efter »Florsen» i Burs. 

602. 



• 

• 
• 

603. 

SCHOTTIS 603 

Upptecknad efter föresjungning av Johan 
Björkander i Rone. 
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Av P. N. Pettersson Västringe i Etelhem, 
upptecknad som han själv spelat den. 
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Uppt. efter föresjungning av pigan Selma 
Ahlgren Ganne i Burs. 
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Upptecknad, såsom pigan Selma Atilgren, 
Burs, föresjungit den. 
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606 FREDIN, GOTLANDSTONER 

Melodien begagnades även som ridmarsch; 
Johan Jakobsson Halsarve i Fordhem har 
spelat den så för samlaren. 
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Kadrilj er. 

Efter Nils Jonsson Såll-lians i Burs in. fl. 
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Ur en gammal handskriven notbok från Got-
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Första kadriljen på Gotland (enligt traditionen), 
uppt. efter ›Florsen) i Burs. 
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Ryska polskan, uppt. efter ›Florsen,  i Burs. 
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Från Gotlands fornsal. 
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Har även använts som ridmarsch; efter P. Hederstedt, Hesselby i Linde. 
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Efter fanjunkaren Lindbohm, Sanda in. fl. 

  

663. 

 

i  JE  • 
~um d  4 d 



KADRILJER 681 

_...
______t;rt

--•—_
..,
ar 
• ...L___L__ 

 • 

u-- 
p—o----M—. t-414  f--• 
..L.  ....,„1,4

t
r_  1 .1--   1 ..— R flP  

--I--IF 

- 

ingå —A4, 

0 • 



me. 
'   

682 FREDIN, GOTLANDSTONER 
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Efter instrum entmakar Köhler, Visby. 
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Angläs; ur en handskriven dansbok tillhörande Gotlands fornsal. 
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Efter klockaren 0. Langren, Alva. 



fr 

674. 

KADEILJER 691 

 

-/- 

  

    

   

•5 

    

    

»Engelskan>, efter iFlorsen i Burs — en gammal, numera 
bortlagd dans. 



675. 

692 FREDIN, GOTLANDSTONER 
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Kadriljen med sina efterdanser avslutades med följande melodi. De 
dansande promenerade parvis fr am första gången ock åter andra 
gången melodien speltes. Uppt. efter »Florsen,  i Burs 

»Larg e ass e> (med gotländskt uttal afäss), dans efter kadriljen, uppt. 
efter »Florsen,  i Burs. 
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»Monfarino» (inågfadri efter gotländskt uttal) dans efter kadriljen. 
Efter »Florsen» i Burs. 
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Marschen begagnades ej sällan av spelmännen, då de exem-
pelvis i spetsen för en glad ungdomsskara tågade från eller till 
dans-, lek- eller bollplatsen ute i grönan äng en sommar-
afton; då man från danslogen tågade in i huvud- eller man-
byggnaden för att intaga förfriskningar; då man från »nöi-
stäwu» (nystugan), där dansen försiggick, skulle in i »var-
dässtäwua (vardagsstugan) »u drikkä flin).* När gubbarna (de 
gifta karlarna) vid s. k. »våg» hade sina gillen på aftonen 
ock de började få bättre humör (»umhör») än vanligt, bestodo 
oftast deras dansnöjen uti att parvis arm i arm med spel-
männen i spetsen under tonerna av en marschmelodi vandra 
stugan runt med tummen i vädret. Vid ovan nämnda ock 
dylika glada, icke högtidliga tillfällen spelades ock sjöngos 
marscher med livlig rytm (i alla-breve-takt), liknande fält-
musikens marscher, varför (lessa melodier även stundom be-
gagnades att »fottsa, (dansa sjottis) efter. 

Allmännast förekommo marscher vid bröllop. De högtidli-
gaste ock vackraste begagnades att spela för brudparet, då 
det tillika med övriga gäster i högtidlig procession tågade från 
t. ex. prästgården, där alla vagnarna hålla, ock in i kyrkan 
samt efter slutad vigsel återvände dit. Den marsch eller de 
marscher, som då spelades, kallades i egentlig mening »brud-
marschen» eller »brudmarscher». Men för brudparet spelades 
marscher vid flera tillfällen: då det gick från brudhuset ut 
till vagnarna eller hästarna ute på storgården ock tvärtom; 
då det skulle ut på aftonen ock visa sig för icke-bröllops-
gäster, då det skulle till bordet för att äta eller mottaga 
brudgåvor o. s. v. Marscherna, som då spelades, kallades ock 
på de flästa ställen »brudmarscher». Men marscher spelades 
för flera än brudparet. Då prästen, bruttebonden, bruttöver-
skan ock andra framstående personer anlände till brudhuset, 
skulle spelmännen gå emot dem ute på storgården, 'där vag-
nen stannade, ock »spela in» envar av dem i bröllopshuset. 
Likaledes skulle spelmännen passa på ock spela för envar 
av nämnda personer en marsch, även då de lämnade brude-
huset eller bröllopshuset. Spelmännen gingo alltid före den, 
som så skulle »spelas in» eller »ut». Dessa marscher kallades 
med ett gemensamt namn bröllopsmarscher. När brud eller 

* En kokt dryck, bestående av öl, brännvin, sirap, kryddor, russin, sönder-
skurna äpplen m. m. 
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brudgum, »ungmor» eller »ungfar» vid avfärden tog avsked av 
de sina för att följa sin unga make eller maka till sitt nya 
hem, spelades särskilda »avs k edsm ar s c h er», vilkas melodi 
var mycket enkel, men rörande ock gripande. 

Ett annat slag av bröllopsmarscher voro ridmarscherna. 
Dessa användes, under det en bröllopsskara eller bröllopsstass 
red eller åkte till ock från kyrkan, eller från brudgummens 
hem till brudens, eller tvärtom. Ståtligt var det att se, då en 
bröllopsskara kom ridande med spelmännen i spetsen. Hade 
en häst varit med ett par gånger, kunde han snart markera 
takten ganska bra. I annat fall spelte spelmännen så, att häs-
tarnas trav kom att överensstämma med melodiens fjärde-
delar. Det var icke någon lätt uppgift för en spelman att 
med fiolskrinet hängande på ryggen, stråken i ena handen 
ock fiolen i den andra samtidigt spela ridmarschen ock styra 
hästen. Vanligen sköts det överallt, så att elden yrde omkring 
både häst ock spelman. En härreman från fastlandet uttalade 
en gång vid åsynen därav sin förundran till spelmannen, 
huru han kunde sitta på häst under sådana kinkiga omstän-
digheter. Spelmannen svarade då: »De jär mikä let, för vör 
jär vuksnä ihop»; 

Staik-strik* kallas de musikstycken, som spelmännen före-
drogo, då steken vid bröllopsmåltiderna bars in. Melodierna 
gå i 3/4  takt ock spelas i raskt tempo. Spelmännen, som förut 
suttit vid bröllopsbordet ock njutit av de föregående rätterna 
tillsammans med de övriga gästerna, gå, när steken skall bä-
ras in, ut i köket. Där stämma de sina fioler ock ställa upp 
skaffarna, både de manliga ock kvinnliga. Med spelmän-
nen i spetsen, spelande »staikstriket», komma nu skaffarna 
springande in, hållande takt med musikens fjärdedelar, svän-
gande sina stekfat, bjudande dem än här, än där; men så fort 
någon gör min av att taga mot dem, svänga de dem åt annat 
håll, tils slutligen faten hamna framför bruttebon den ock 
bruttöverskan. Under hela tiden detta försiggår gnida spel-
männen oupphörligt strängarna. 

Under det steken sedan ätes, spela spelmännen sina bästa 
stycken, s. k. bordsstycken. Därvid föreslår bruttebonden 
en kollekts upptagande till spelmännen. 

»Ru.ndarium» eller på bondspråket »runndål» kallas de styc-
ken, som spelmännen föredrogo, då skålar druckos vid bröl-
lop. Även då »brudgåvorna» upptogos vid bröllop till brud-
folket, spelades en repris av ett sådant stycke för en var, 
som efter frambärandet av gåvor fick sitt »kvitto», d. v. s. 
drack ett glas vid det bord, där brudparet satt. 

Strik = stycke (musikstycke); staik = stek. 
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När slutligen alla givit sina brudgåvor, tackar brudparet 
gästerna ock driaker ett glas. Då spela spelmännen ett -hög-
tidligt stycke; aldrig de ystra rundarierna. När sådana skå-
lar drickas, skjates av åskådarna utanför fönstren med gevär 
ock pistoler, stundom så nära ock hårt, att fönsterrutorna 
springa i bitar. 

Marsch, efter Karl Enderberg. 
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Marsch, efter fotografen A. Rosendahl, Klintehamn. 
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MARSCHER 705 

Brudmarsch, efter »Florsen,  i Burs. Speltes vid de hög-
tidligaste tillfällen för brudparet, såsom vid in- ock utgåendet 
i kyrkan, där vigseln alltid förrättades. Denna marsch hade 
därför särskilt namn: Paradmarsch. 
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706 ~DIN, GOTLANDSTONE11 

Brudmarsch, efter ›Florsen» i Burs. Denna marsch spel-
tes även vid de högtidligaste tillfällena till ära för brudparet 
och var lika populär och bekant som »paradmarschen›. 
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708 FEEDIN, GOTLANDSTONER 

Brudmarsch, komponerad av ›Florsen» i Burs. 
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Fräs tm ar s c he n, efter »Florsen) i Burs. Då prästen kom till 
bröllopsgården, möttes han av spelmännen, som >spelte in> 
honom med denna marsch. 
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.Bröllopsmarsch, efter gumman Helena Mårtensson i Burs. 
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Bröllopsmarsch, efter »Florsen) i Burs. 
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Brudmarsch, efter »Florsens i Burs. 
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715 MARSCH E R 

Brudmarsch, efter »5prsen» i Burs. 
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Brudmarsch, efter »Florsen» i Burs. 
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716 FREDIN, GOTLANDSTONER 

Brudmarsch, av skolläraren Klint, Östergarn. 
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MARSCHER 717 

 

Brudmarsch, efter »Florsen» i Burs. Speltes, då bruden tog farväl 
från fädernehemmet ock skulle följa sin man till hans hem. Denna 
avsked s marsch speltes ytterst långsamt ock högtidligt. 
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Marsch, efter »Florsen,  i Burs. 
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Marsch (även Sjottis), uppt. efter ›Florsen,  i Burs. 
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721 MARSCHER 
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Brudmarsch; efter ›Florsen> i Burs. 
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MARSCHER 723 

Visa, vars melodi begagnats till att marschera efter, nppt. 
efter Niklas Pettersson, Salands Linde. 
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Folkviseton utan tätt. Har understundom begagnats att mar-
schera efter. Uppt. efter Maria Pettersson Flors i Burs. 
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724 FEEDIN, GOTLANDSTONER 

Melodi, som mycket sjungits under den gamla nationalbevä-
ringens övningstider. Samlaren mins ej, av vilken han först 
hört denna melodi. Jag har kunnat den, sedan jag var gosse. 

Ridmarsch, efter ›Florsen,  i Burs. 



 

Ridmarsch, efter ›Florsen» i Burs. 
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MARSCHER 725 

Ridmarsch, efter ›Florsen» i Burs. 
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Ridmarsch, efter ›Florsen,  i Burs. 
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HÖGTIDSSTYCKEN VID BRÖLLOP 727 

 

MP—•  
H 1— • 

      

     

•—• 

 

      

        

        

        

• 

H-H h- • • • • -11 

»Staikstrik» (steklåt),. efter /, Florsen» i Burs. Spelades, då 
steken bars in under bröllops-måltiden. 
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728 FREDIN, GOTLANDSTONER 

St aik st ri k (steklåt), efter ›Florsen,  i Burs. 

S tai k s t rik, efter »Florsent i Burs; spelades, då steken 
bars in under bröllopsmåltiden. 



HÖGTIDSSTYCKEN VID BRÖLLOP 

Rundarium (rundål), efter }Florsen) i Burs. Spelades, då 
skålar druckos vid bröllop. 
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Rundarium (rundål), efter »Florsen» i Burs. 
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HÖGTIDSSTYCKEN VID BRÖLLOP 731 

Högtidsstycke, spelades, då brudparet tackade för brudgåvorna 
ock drack ett glas. Efter »Florsen» i Burs. 

Ej för fort. 
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732 FREDIN, GOTLANDSTONER 
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Högtidsstycke, som spelades, då brudparet tackade släktingar 
ock gäster för brudgåvorna ock därefter drack ett glas. Uppt. 
efter ›Florsen» i Burs. 

Ldngsamt tempo. 
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HÖGTIDSSTYCKEN VID BRÖLLOP 738 
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Högtidsstycke, som föredrogs efter det brudgummen tackat 
för skålen; uppt. såsom ›Florsen,  spelat det. 

Ldngsamt. 
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LÅNGDANSER 
F I G U OCK 

SOLODANSER 



Jag har aldrig sett långdansen utföras. Men min far, »Flor-
sen», omtalade för mig, att de dansande först ställde upp sig 
på ett led, hållande varandra i händerna utan att bilda ring. 
— När uppställningen var gjord, började spelmannen spela. 
I takt efter musikens toner sprungo de dansande genom det 
ena rummet efter det andra, så att hela den dansande »kedjan» 
stundom såg ut som en slingrande jätteorm. Med spelmannen 
i spetsen drog stundom den dansande »kedjan» långt ut på 
gården ock åter tillbaka till rummen, ungefär i likhet med. 
vad beskrivet är om nigdansen s. 742. 



dansbok, tillhörande Gotland 

;   

Ur en gammal handskriven 
fornsal. 
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" LiNGDANSER 737 

Långdanser. 

Ur en gammal handskriven dansbok, tillhörande Gotlands 
fornsal. 
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Efter sjöman Joh. Johansson Allmunde i Burs m. 
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LÅNG DANSER 739 

Ur en gammal handskriven dansbok, tillhörande Gotlands 
fornsal. 
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Efter skomakaren Pucksson, Klintehamn m. fl. 
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740 ~DIN, GOTLANDSTONER 

Ur en gammal handskriven dansbok, tillhörande Gotlands 
fornsal. 

Ur en gammal notbok från Hogrän. 



LÅNGDANSER 741 

 

Nigdansen. Långsamt tempo; efter ›Florsen, i Burs. 
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742 FBEDIN, GOTLANDSTONER 

Nigdansen utföres på Gotland sålunda: 
Spelmannen börjar ensam, spelande första reprisen, springa 

på golvet. Vid andra reprisens början niger han mot en per-
son, denne fattar tag i hans rockskört ock springer efter honom 
i takt efter melodien. När andra reprisen börjar igen, stannar 
spelmannen ock den efterföljande ock niga mot varandra,var-
efter den efterföljande, som vi kunna kalla n:o 2, niger till 
en i laget; denne blir nu n:o 3 av de springande på golvet. 
Så fortsättes med att niga mot varandra, ock för var gång, 
som nigningen försiggår, ökas antalet med en person, som till-
kommer. När första reprisen spelas, springa alla. När nu 
»rumpan» blivit tillräckligt lång, eller ej flera vilja vara med 
i dansen, upphör man att hålla varandra i rockskörtet eller i 
klädningen, men i stället skall man hålla varandra i händerna, 
utom närmaste man efter spelmannen, som måste hålla i »spel-
mansrocken» med ena handen ock med den andra handen i 3:dje 
mans hand. 

Ock nu börja spelmannen ock alla efter honom, springande 
i takt efter musiken, »krypa under arm» under alla armar, 
som äro med i dansen, vilket skall ske i rätt ordning. 

När allt detta är genomgånget, tar vanligen spelmannen 
med hela sin »rumpa» efter sig en utflykt på gården, allt un-
der fiolens oupphörliga gnidande på samma melodi. När säll-
skapet då slutligen kommer in, så skall spelmannen »rullas 
in», d. v. s. hela sällskapet nystas upp kring spelmannen, tils 
det hela slutligen har form av en spiralfjäder, varefter spel-
mannen under hurrarop hivas i tak ock leken slutar. 

Hopparedansen, efter »Florsen» i Burs. Denna dans kallas 
på gotländska även ›Luddatäu,  = Laditå. 
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Menuett (minnvit). Långsamt tempo; uppt. efter ›Florsen,  
i Burs. 
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Raskt ock fort. 
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Ldngsamt valstempo. 
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Ldngsamt. 
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'Alle/ilande. Ur en gammal handskriven ›dansbok›, till 
hörande Gotlands fornsal. 

Galoppad, Efter »Florsen) i Burs. 
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Säxstäigaren». Efter skomakaren Pucksson, Klintehamn. 
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746 FREDIN, GOTLANDSTONER 

Stäiv lappen,  (styva lappen); Jakob Persson Gebjänne i Burs 
har sjungit den så för samlaren. Dansen utföres av en person 
i ett slags pajas-stil. 
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>Först på hälen u sen på tåens etc. Lisen Lingvide i Burs 
har sjungit ock dansat den för samlaren. 
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SOLODANSER 747 

Utföres av en person. Under det han håller händerna i 
sidorna ock far fram över golvet, trampar han första takten 
med hälarna ock andra takten med tårna, ett tramp för var 
1/4-del o. s. v., varannan takt med hälen ock tån. 
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Ärg. 1925: TIBERG, Dagösvenskarna. HERLENIUS, Religiösa rörel-
ser i Falun på 1850-70-talen. HERLENIUS, Några fästmansbrev 
från Särna. GEIJER, Undersökningen av Svenska folkmål 1924-
1925. Landsmålsföreningarna i Lund 1924. Institutet för ortnamns-
ock dialektforskning i Göteborg 1924. 

Bilagor: BOETHIUS, Orsamålet, s. 67-146 (IV. 4 = h. 166). 
BANNBERS, Malungs skinnarmål (IV. 5 = h. 166). 
RUTBERG, Häxprocesser i norska Finnmarken (XVI. 4 = h. 
167). 
TYDEN, Vok. U ock 0 i gammal kort stavelse i upp- ock 
mellansvenska folkmål (B 23 = h. 168). 

Ärg. 1926: HÖGBERG, Fiske i Lule skärgård. GEIJER, Undersök-
ningen av svenska folkmål 1925-26. Landsmålsföreningarna i Lund 
1925. Institutet för ortnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1925 
ock 1926. 

Bilagor: H. & E. Folkminnen, s. 533-596 (IX. 1, h. 170). 
FREDIN, Gotlandstoner, s. 369-496 (h. 171). 
MÖLLER, Äldre Rallandsspråk (B. 12 = h. 172). 
Samuel Älfs visbok, s. 1-134 (Bih. IV. 3, h. 173). 

rg. 1927: GEIJER, Undersökningar av svenska folkmål 1926-27. 
Landsmålsföreningarna i Lund 1926. Institutet för ortnamns- ock 
dialektforskning i Göteborg 1927. Landsmålsundersökningar i Finland. 
L. JOHANSSON, Om renlighetsförhållanden i Frostviken. ENEQUIST, 
Adjektiviska avledningsändelser i Lulemålet. 

Bilagor: KALLSTENIUS, Värmlands svenska dialekter (XXT. 2 = h. 175). 
LINDERHOLM, Signelser ock besvärjelser, s. 1-96 (h. 176). 
Landsmålsarkivets frågelistor 1-13, s. 1-112 (B. 25 = h. 
178). 

rg. 1928: STEFFEN, En trollformel ur hedendomen. E. SVENSSON, 
Ett bondbröllop i Österbitterna. Landsmålsarkivets årsberättelse 1927 
-1928. Landsmålsföreningarna i Lund 1927. Institutet för ort-
namns- ock dialektforskning i Göteborg 1928-29. 

Bilagor: SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 101-260 (h. 179). 
Samuel Älfs visbok, s. 135-182; Petter Rudebeeks visupp-
teckningar, s. 9-56 (Bih. IV, h. 180). 
Landsmålsarkivets frågelistor 14-18, s. 113-208 (B. 25 
=h. 181). 
Undersökningar av svenska dialekter ock folkminnen (B. 28 
=h. 182). 

Ärg. 1929: GEIJER ock HOLMKVIST, Några drag ur 'Västmanlands 
språkgeografi. L. ÅRS, Personer ock händelser. Landsmålsarkivets 
årsberättelse 1928-1929. Landsmålsföreningarna i Lund 1928. In-
stitutet för ortsnamns- ock dialektforskning i Göteborg 1929-30. 

Bilagor: POLLAK, Svenska språkprov, s. 5-84 (h. 184). 
LINDERHOLM, Signelser ock besvärjelser, s. 97-256 (h. 185). 
MODEER, 1700-talets öländska dialekter (B. 24 = h. 186). 
Landsmålsarkivets frågelistor, s. 209-262 (B. 25 = h. 187). 

(Forts. i nr 194.) 



Förslag till tidskriftens bindning. 
Av den egentliga tidskriften (utan bilagor) bindas två årgångar 

tillsammans, sålunda 1904-05, 1906-07 o. s. v. 
Av det nya »bihanget» (B) bindas 5 nr tillsammans, sålunda 

nr 1-5, 6-10 o. s. v. 

SVENSKA 

LANDSMÅL 

16-20 

Romfartuna 
Synllorby 

Tilljämning 
Vsy. 

Nord, magi 

Av den äldre serien äro följande band kompletta till 
bindning: 

I: 1878-81. 
hh. 1881 ABF, 1882 A, 1883 AB, 1884 C E 
1885 A, 1886 C. 
hh. 1881 D, 1882 B, 105, 156, 166. 
hh. 15, 18, 21, 22, 25, 41. 
hh. 23, 28, 3, 33, 35. 
hh. 27, 29, 34, 36, 40, 44. 
hh. 31, 42, 61, 65, 75, 84, 100, 126. 

XI: hh. 54, 57, 58. 
XTT•  hh. 43, 46, 48, 87, 144. 

hh. 49, 50, 51. 
hh. 55, 97, 101, 135. 
hl:. 59, 62, 66, 68. 
hh. 63, 150, 155, 167. 

XVIII: hh. 60, 70, 73, 78, 112, 117. 
XX: hh. 80, 82, 89, 94. 

Bih. I: 1882 C, 1886 A, 1895 A. 
hh. 16, 30, 52. 
hh. 71, 85, 98, 134. 

Övriga band äro under arbete ock skola bliva far- 
diga så fort som möjligt. 

Av den yngre serien B äro nr 1-25 kompletta, att 
binda i fäm band (1-5, 6-10, 11-15 o. s. 
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