
uppgift att främja det uråldriga gutamålet.
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I de dagar da Gotland firade 300-arsminnet av sitt

införlivande med Svea rike samlades i Visby den 20 juli anno 1945

sju gutar till rådplägning om, vad som lämpligen göras kunde för

att hos deras lands1:län skulle inpräntas kunslcapen om och förfaren-

deras fäders tungomål

kallelse till dagens

n och Arthur Nilsson.

v dessa.

heten i dl

råd hade:

Gustavson

nämnda av
-"

:~ärvara.Lde voro nedanstående sju personer, här nämnd,

i alfabetisk ordning och utan ~yn till ålder och visdom:

Dbvid JJllqvis t, E.rdre, konstnär,

F_rvid Berggren 2 Varnlingbo, nämndeman,

Theodor Erlandsson, muage, museiintendent,

::erbert Gustavson, ~ppsala, fil. dr,

:~~thur l;ilsson, Vi sby, reda.\:tör,

~lb. IJ. SegerIund,. Ljugarn, f. d. foll~skollärare, oc]

r:.F.A.Österberg, Visby, kyrl::oherde er:1eritus.

=allade till sa~nträdet och intresserade för syfte'

men förhindrade att närvara voro:

Gustaf Larsson, IJorrlanda, skald,

i,:argit Olofsson, Levide, författarinna, och

:~ils Tiberg, ~ppsala, läroverl~sadjunkt.

Och enade sig~de närvarande samt och synnerligen att

instifta ett sällskap;,1mad syfte at~f'främja rorskningen kring och'

vården av det uråldriga gotlundska språket, samt antecknades samt-

liga de nämnda personerna sam sällskapets tio stiftare.

Ifråga om sällskapets ko~~nde arbete hävdades att
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Detta är stiftelseurkunden till ett sällskap med

det ock gutamålet kallas. Efter sam-

sammankomst utfärdats av Herbert

Och ledde.s sammankomsten av den först
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även om den nyligen utgivna Gotländska ordboken utgör en källa

av utomord:ntlig betydel$e för kännedomen om gutamålet - det allt-

jämt torde finDBs åtskilliga forskningsuppgifter på detta område.

Vidare kan åtskilligt göras för att bereda detta språk en aktad

ställning i det gotländska kulturlivet. I länets skolor skulle

uppmärksamhet kunna ägnas allmogens uråldriga språk. En normgivande

textbok skulle kunna utarbetas för att stå till förfogande för dem,

som vilja i s:~rift använda sig av gutamålet, e):empelvis i pressen.

Gamla seder och bruk i språkligt avseende med hedervärd tradition

i go tländska bygder slculle kunna återuppstå, exempelvis de g8l.-nla

e:utniska bröllopskvädena. Offentligt skulle gutamålet kunna komma

till bruk icke blott för gyckel och skämt, utan ocKså för att tol-

ka allvarliga tankar och skildringar, där gutar mötas.

Regler och stadgar för sällskapets verksam.het skulle

upprättas och skulle för detta ändamål tillsä~ttas en interimssty-

relse. Till ledamöter i denna utsågos Herbert Gustavson, ordförande,

~rthur Nilsson, vice ordförande och tillika sekreterare, samt

:'Javid .llilqvist.
.

Och skulle dessa även kalla

camöter ti Il ny samr~rucoms t, då de funno

Sålunda stiftades sagda

skulle beslutas, vilket härmed
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