Träska-Lars haimkåmst fran böyn
Kommentarer och funderingar kring en Fårömålstext
Gunilla Brogren
I kurslitteraturen för 7,5 poäng i ämnet Gutamål ingår Fårömålstexten ”Träska-Lars
haimkåmst fran böyn”. Den finns i skriften ”Landsmålsföreningarnes Tredje allmänna
fest i Uppsala den 7 november 1879”, som ingår i en samling texter kallad ”Nyare
bidrag till kännedom om de svenska landsmålen ock svenskt folklif I.II.”. Texten gavs
ut i Stockholm 1880 sedan man gjort en omskrivning med landsmålsalfabetet ”med
ledning af NOREENS Fårömålets ljudlära ... efter herr FEGRÆUS’ uttal”.
Inledning
Läsningen av ”Träska-Lars haimkåmst fran böyn” gav upphov till många frågor.
Vilka var Träska-Lars och herr Fegræus? Hur kom det sig att herr Fegræus kunde
Fårömål, trots att han inte var Fåröbo? Hur lät Träska-Lars språk? Hur kan man idag
återge en text skriven med landsmålsalfabetet för att få en uppfattning om hur en
Fåröbonde talade vid mitten av 1800-talet? Vem hade kontakt med Träska-Lars och
gjorde den ursprungliga uppteckningen av texten? När skedde det?
Texten ”Träska-Lars haimkåmst fran böyn” behandlas här utifrån följande aspekter:
1. Om herr Fegræus. Några funderingar kring vem herr Fegræus är, mannen från
vars uttal man utgick när texten skrevs om med landsmålsalfabetet 1879.
2. Om att transkribera en text från landsmålsalfabetet. Funderingar och
tillvägagångssätt.
3. Texten, som är skriven med landsmålsalfabetets tecken (här kallad Fegræus
text), transkriberas och återges med bokstäverna i det svenska alfabetet.
4. Översättning av texten till modern svenska, åtföljd av en kort kommentar.
5. Vem var Träska-Lars? Presentation av en Fåröbonde, hans familj och gård.
6. Träska-Lars bild av sig själv. Teorier angående orsaken till att Träska-Lars
berättar en historia om en ovanligt handlingskraftig man.
7. Teorier kring upptecknandet av texten och tiden för uppteckningen.
8. Några funderingar kring nyttan av enhetlig stavning.
9. Sammanfattning och avslutning.
10. Bild: huset där Träska-Lars bodde på gamla dagar.
Om herr Fegræus
Enligt ingressen i utgåvan från 1880 har ”omskrivningen med landsmålsalfabetet”
skett efter ”herr Fegræus’ uttal”. Denne var ”gottländing från Västerhejde, men har
vistats mycket på Fårön ock förvärfvat sig noggrann kännedom om öns mål”, sägs det
vidare i ingressen.
Vem är ”herr Fegræus” eller ”T. Fegræus” som han också kallas? En för många
gotlänningar välkänd person under 1800-talet med samma efternamn var lantmätaren
Carl Ludvig August Victor, född i Karlskoga 1820. Denne kom till Gotland 1843 och
blev delaktig i laga skiftet. Förnamnen säger emellertid att lantmätaren inte kan vara
den åsyftade mannen, men han hade två söner som genom sina namn på T skulle
kunna passa in. Yngste sonen Thure (f. 1861) utbildade sig till ingenjör och gav sig av
till Kanada 1884 och sedan vidare till Amerika. Men det tycks vara äldste sonen
Torben vi söker. Ingenting i hans utbildning har anknytning till språkliga studier, men
det är troligt att det var han, som var med vid den språkliga bearbetningen av texten
och att det var hans uttal man utgick ifrån. 1879 studerade Torben Fegræus i Uppsala.
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Mångsidig och välutbildad
Torben Fegræus var en mångsidig och välutbildad man. Han föddes vid Kuse i
Västerhejde 1853 och blev student i Visby 1875. Samma år gav han sig av till
Uppsala där han studerade bland annat geologi och skaffade sig en doktorsgrad. Han
gjorde omfattande studieresor runt om i världen. Åren 1891-1917 var han chefsgeolog
hos oljebolaget Bröderna Nobel i Baku och St Petersburg. 1917 återvände han till
Gotland beroende på sjukdom, men revolutionen i Ryssland det här året gjorde att han
inte kunde få hem sina omfattande samlingar av instrument, anteckningar och böcker.
På Gotland lär han ha levat ett tillbakadraget liv fram till 1923 då han avled.
Kontakt med Fårö
Hur kommer då Fårö in i bilden? Fadern var på Fårö som lantmätare i samband med
laga skiftet och mycket talar för att han fortsatte med förrättningar där även senare.
Sonen Torben kan mycket väl ha följt med på de här resorna och lärt känna ön. Året
innan Torben Fegræus gav sig av till Ryssland tituleras han kommissionslantmätare.
Han tycks alltså själv under någon tid ha arbetat som lantmätare och det kan mycket
väl ha varit på Fårö. 1879 när Fårötexten bearbetades i Uppsala var Torben Fegræus
där och han lär ha ingått i den grupp av gotländska studenter där alla kände varandra.
Några av dem var språkvetare så kunskaper i Fårömålet lär ha kommit väl till pass.
Om att transkribera från landsmålsalfabetet
När texten om Träska-Lars gavs ut 1880 var den skriven med landsmålsalfabetet. För
att få veta hur Träska-Lars talade har jag transkriberat texten från landsmålsalfabetet
till en textversion där jag använder bokstäverna i svenska alfabetet.
Lansmålsalfabetet innehåller betydligt fler tecken än antalet bokstäver i svenska
alfabetet, vilket gör att vissa bokstäver motsvarar flera olika tecken i
landsmålsalfabetet. Jag har försökt att hitta en ur uttalssynpunkt så näraliggande
bokstav som möjligt – såsom jag uppfattar ljuden – och jag använder genomgående
samma bokstav för att återge ett visst tecken i landsmålsalfabetet oavsett i vilken
ljudkombination tecknet uppträder i texten. Skillnaden i antalet tecken gör att den
transkriberade texten inte återger ljuden lika noggrant som i Fegræus text. Ett par
exempel: landsmålsalfabetet har tre tecken för e/ä-ljud: e, æ och ett ç-liknande tecken
där ç ligger mellan e och æ. Ö-ljudet återges med olika tecken beroende på om
vokalen är öppen eller sluten. [åu] i ståu återger diftongerat ”o”. [eu] i äutadeure är
ett u-ljud som förlängs, men som kommer från kort u framför enkel konsonant.1)
Landsmålsalfabetet markerar lång vokal med streck under vokalen. Jag har valt att
använda efterställt kolon för lång vokal (ex. sa:tå). (Kolon i Fegræus text som
markerar citat har ersatts av tankestreck, s.k. ”pratminus”.) Denna i löpande text
ovanliga användningen av kolon för lång vokal, kan undvikas genom att kort vokal
följs av dubbelteckning av konsonant (ex. russen) vilket ju används i svensk stavning
idag. Detta skulle då ha inneburit att vissa ljud kommit att återges på ett alltför
onyanserat sätt då Fegræus text innehåller vokalkombinationer där första ljudet i en
diftong markeras som lång (ex. ke:ira) liksom vissa långa slutvokaler (ex. dä:).
Vid läsning av den transkriberade texten är det således viktigt att notera
• att vokal som följs av kolon, ex. kä:rlingge uttalas som lång.
• att vokal som följs av enkelskriven konsonant, ex. skude uttalas kort som i
Fårömålets ”skudde” och svenskans ”kudde”.
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En Fåröbondens språk runt mitten av 1800-talet
”Träska-Lars haimkåmst fran böyn” är ett exempel på det språk en äldre infödd
Fåröbonde använde runt mitten av 1800-talet. Här finns några ord och former som
sannolikt få Fåröbor känner till idag, än mindre skulle använda, men ”Gotländsk
ordbok” vägleder på ett utmärkt sätt om man vill fördjupa sig i innebörden av orden.
Därför kommenterar jag inte. Efter översättningen till svenska tar jag upp några ord
och uttryck, främst för att tydliggöra innehållet.
Två ord skall inledningsvis tas upp, båda ur uttalssynpunkt: läugen (rad 11 nerifrån)
= ”lågan” och tröjå (rad 5 nerifrån) = ”jacka, ytterrock”. Orden med de här angivna
diftongerna återfinns i ”Gotländsk ordbok”, men inte som Fårömålsformer. I den
transkriberade texten nedan borde orden ha skrivits leugen och tråjå för att återge det
uttal som Träska-Lars med största sannolikhet använde.
I vilken utsträckning Fegræus text avviker från den ursprungliga uppteckningen är
okänt. (Se vidare nedan under ”Vem upptecknade historien och när skedde det”.)
För att lyfta fram innehållet och underlätta läsningen har jag delat in texten i
stycken.
Träska-Lars haimkåmst fran böyn (Transkribering från landsmålsalfabetet.)
An gangg va:r ja i böyn, å nä ja da: skude raisa haim igän, blai hä an hå:pälän
nårdaust mä an snåy å äur, sa skrikalå:nar nauga nuk kundå sta: pa jå:rde. Å nä: ja da:
kåm pa sunde, tängkte ja för mi sjalvår
– Hita jä:ra gar aldre vä:l a:v.
Gi:numköyltar kumbår ja saint haim um kväld’n. Män kä:rlingge å kväinfålkslöyde
sa:tå änå upe bi grävåna å spunå. Rusen å sli:d’n läte ja sta: pa häusaga:rd’n å tängkte,
at daim kundå drängganar ta va:re pa:. Sjalvår vide ja in ti gräva å värma mi.
Nä ja da: kåm ti äutadeure å bangka pa: frå:ga kä:rlingge mäin, vaim ja va:r, å da ja
sägde
– Ke:ira järtanäs, släp mi in, för älas fraus ja i hä:l.
Sa sägde ha:
– Ja dä: gär gut äi di.
Nå var kä:rlingge sa ainväis å ga:le, sa ja tårsta inte sla sundår deu:re, för da: hade
väl päuken ta:t mi mä bade huld å ha:r, äutän ja: gyte sjalvår ga äut å säta in rusen å
drä:ga sli:d’n mä alt va ja kaupt in pa lä:dålauen. Se:inä tängkte ja: för mi sjalvår
– Skal ja nå frausa i hä:l pa: min aigen ga:rd, sa var dä: väl å:u päuken.
Imilartäid hade löyde an släikan äld pa: i gräva, sa läugen stå:u haukt yvar
kustáinen. Byggningge var la:g, å ja tängkte
– Dä skude inte vara nå:klå nö:yd, um ja bära va:re upe bi kustáinen.
Äute i vagnsköyle hita ja pa: an langsti:ge, sum ja raiste up mot ta:kahäuen, å sa:
klaiv ja up, sa hä ny:gla um finggranar. Nä ja da: sta:t där bi kustáinen a la:le stund å
gynte augnas vi:dår, da: ran sine pa: mi, å ja kasta bainen y:var i kustáinen, å mä
leu:de tröjå, bälghangkle å lävåna pa: läte ja hä damba ni:dår gi:num kustáinen läika i
gräva, sa äld å råyk, askå, brändår å hy:r stå:uå yvar haile steu:ga. Löyde straik pa ryg
al ihå:up, å seu:mar finggå sväimasla:g. Män his´n ganggen fik gna:gåspa:n´n halda
träut´n pa: si.
Å ja: blai kva:r i steu:ga.
Träska Lars hemkomst från staden1) (Översättning till modern svenska.)
En gång var jag i staden och när jag då skulle resa hem igen, blev det en hiskelig
nordost med en snö och ur, så hästkrakarna nätt och jämt kunde stå på jorden. Och när
2)
jag då kom på sundet tänkte jag för mig själv:
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– Det här går aldrig väl av.
3)
4)
Genomkall kommer jag sent hem om kvällen, men hustrun och pigorna satt
ännu uppe vid den öppna spisen och spann. Hästarna och släden lät jag stå på
ladugårdsbacken och tänkte att dem kunde drängarna ta vara på. Själv ville jag in till
spisen och värma mig.
När jag då kom till ytterdörren och bankade på frågade hustrun min, vem jag var,
och då jag sade:
– Kära hjärtanes, släpp mig in, för eljest fryser jag ihjäl.
Så sade hon:
– Ja, det gör gott i dig.
Nu var hustrun så envis och galen så jag vågade inte slå sönder dörren för då hade
väl puken tagit mig med både hull och hår, utan jag var tvungen att själv gå ut och
sätta in hästarna och dra släden med allt vad jag köpt in på loggolvet. Sedan tänkte jag
för mig själv:
– Skall jag nu frysa ihjäl på min egen gård, så var det väl också puken!
Emellertid hade pigorna en sådan eld på i spisen så lågan stod högt över
skorstenen. Byggningen var låg och jag tänkte:
– Det skulle inte vara någon nöd om jag bara vore uppe vid skorstenen.
Ute i vagnsskjulet hittade jag på en långstege som jag reste upp mot takåsen och så
klev jag upp så det sprängde av kyla i fingrarna. När jag då stått där vid skorstenen en
god stund och började se mig omkring ytterligare då rann sinnet på mig och jag
5)
kastade benen över i skorstenen, och med luden ytterrock , bälgvantar och luvan på,
lät jag det fara ner genom skorstenen lika i spisen, så eld och rök, aska, bränder och
6)
7)
askmörja stod över hela storstugan . Pigorna for på rygg allihop, och somliga
8)
svimmade, men den här gången fick gnagspånen hålla truten på sig.
Och jag blev kvar i storstugan.
Kommentar till översättningen
1. staden: I texten används ordet ”böyn”, dvs.” byn” och här avses ”staden”, dvs.
Visby. Det sägs ibland på Fårö att man där inte använt ”böyn” för Visby, utan
att man sa ”staden” i äldre tid. Kanske var det så runt sekelskiftet 1800/1900,
men i den här texten används ”böyn” och tiden är ca 1850. Allt tyder således
på att man sagt ”böyn” på Fårö vid mitten av 1800-talet. Det är nämligen inte
troligt att man vid bearbetningen 1879 skulle ha bytt ut ord. Man talar ju i
ingressen om att man utgått från ”herr Fegræus’ uttal”. Jag har valt att
översätta ”böyn” med ”staden” eftersom ”byn” har annan innebörd idag.
Standardsvenskans ”stan” känns alltför modernt.
2. på sundet: Här avses Fårösundet, dvs. sundet mellan Fårö och Storlandet, som
vid den aktuella tiden var igenfruset. Träska-Lars befann sig ”pa sunde”. Det
skall jämföras med ”pa Sund”. ”Ha hadde vare pa Sund u kaupt nöia styvlår.”
(Eget ex.) Här avses samhället Fårösund, som ofta förkortas till ”Sund”.
Prepositionen är värd att notera. Det heter ”pa Sund” och här kan man jämföra
med andra orter på Gotland: ”pa Hemse”, ”pa Klinte”, ”pa Ljugarn”.
3. hustrun: eg. ”kärringen” på svenska. Den gotländska formen ”källingge” har
en mjukare och vänligare betydelse (även om Lars vid det här tillfället är
mycket upprörd) och var det gängse ordet för hustru.
4. pigorna: Den vanliga översättningen av gutamålets ”löide” är tjänstefolk. På
Fårö tycks ”löide” ofta ha använts om ungdomar i allmänhet och i mindre
utsträckning om tjänstefolk. Detta sannolikt beroende på att det fanns mer
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5.

6.

7.
8.

tjänstefolk på Storlandet än på Fårö. I den här texten kan ordet syfta både på
hemmavarande döttrar (Träska-Lars hade två döttrar) och ev. pigor på gården.
ytterrock: Ordet ”tråjå” (här skrivet ”tröjå”) har jag valt att översätta med
ytterrock. Ordet har i utgåvan från 1880 – den text som herr Fegræus var
inblandad i – översatts med ”tröja”. Det är möjligt att det var den korrekta
översättningen 1880, men idag är svenskans ”tröja” benämningen på ett plagg
man använder under ytterkläderna medan det i Fårömålet är benämningen på
en ytterrock eller jacka. När en Fåröbo säger att ”nå far ja ta u kaupa a nöi
tråiå för hisså jär sundur” då talar han om ett ytterplagg, t.ex. ”a skinntråiå”.
askmörja: Fårömålsordet här är ”hyr”. I takt med att vi inte längre för
matlagning och bakning är beroende av den öppna spisens falnande eld och de
olika stadierna veden går igenom innan den slocknar, har vi tappat känslan för
språkliga nyanser runt eldandet. Fårömålet har ord som ”brändur”, ”glöid”,
”hyr” och ”askå”. När brasan förvandlats till ”hyr” har elden falnat rejält och
kvar finns en glödbacke täckt av en svagt grå hinna. Då har man ”hyr” i spisen
och då kan man baka ”hyrakakå” i askmörjan.
storstugan: ”Stugan” är ett vardagsrum eller en storstuga, dvs en kombination
av kök,vardagsrum och ibland också sovrum. Det är vad vi med ett modernt
ord skulle kalla ett ”allrum”.
fikk gnagåspan'n: Uttrycket är värt en språklig kommentar. Det är förvånande
att man använder formen ”gnagåspan'n”och inte ”gnagåspanen” som varit det
gängse uttalet på Fårö. Herbert Gustafson säger i ”Gutamålet – inledning till
studium”: ”En anmärkningsvärd företeelse som gäller hela Gotland men inte
Fårö, är bortfallet av alla obetonade ändelsevokaler i sammanhängande tal.”
(sid 19.) Formerna HG tar upp exemplifierar endast slutvokaler i ändelser,
men jag uppfattar orden ovan som exempel på vad HG refererar till, dvs.
”obetonade ändelsevokaler”. Formerna med bortfall av vokaler, känns
främmande för Fårömålet. Kanske har vi ett exempel på att herr Fegræus, som
visserligen ”vistats mycket på Fårön ock förvärfvat sig noggrann kännedom
om öns mål”, ändå hade vissa luckor i Fårömålet. Övriga exempel i texten på
bortfall av obetonade ändelsevokaler är ”kväld´n”, ”sli:d´n”, ”häusaga:rd´n”,
”his´n” och ”träut´n”. Formerna ”kvälden”, ”sliden”, ”häusagarden”, ”hisen”
och ”träuten” förefaller bättre överensstämma med Fårömålet.
Vidare är det förvånande i exemplet ovan med ”gnagspånen” att verbet inte
står i pluralis, dvs att meningen inte lyder: ”Män hisen ganggen finggå
gna:gåspa:nen halda träuten pa: si.” Träska-Lars hade ju besvär med flera
gnagspån!

Vem var ”Träska-Lars”?
Nu är det dags att introducera huvudpersonen själv, bonden Träska-Lars, som för över
150 år sedan berättade för en besökare på Fårö vad som – enligt egen utsago – hände
en gång när han kom hem till gården efter ett stadsbesök. Träska-Lars berättar på sitt
eget vardagsspråk – Fårömålet – så som det lät runt 1850.
Texten berättas av ”Träska-Lars”, dvs. Lars från gården Träska som är det namn
som Fåröborna ofta använt – och ännu använder – om gården som officiellt heter Lilla
Hoburga. Den ligger intill den plats där ett sund delat Fårö i två delar, en östlig och en
västlig del, eller som Fåröborna uttrycker det – Austur u Västur.
I jordeboken från 1693, som var underlag för beskattning, togs Lilla Hoburga upp
till ett halvt hemman. Gården delades runt mitten av 1700-talet i två parter.
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Jöns Lorents Mickelsson
I december 1792 föddes på den ena parten vid Lilla Hoburga en pojke som döptes till
Jöns Lorents med tillnamnet Mickelsson. Eftersom han hade en äldre bror fanns det
ingen tanke på att Jöns Lorents skulle bli husbonde. Huvudregeln var ju att det var
äldste sonen som tog över gården.
Olyckliga omständigheter gjorde emellertid att nedärvda sedvänjor inte kom att
gälla. Den 13 mars 1809 gav sig dåvarande Träskabonden Mickel Paulsson och hans
äldste son, den artonårige Olof, ut för att jaga säl. Det var besvärligt väder och kanske
var isen rent av osäker. Vad som verkligen hände den här dagen finns det inga säkra
uppgifter om, men ingen av de båda männen återvände till Träska. Jöns Lorents var
när olyckan hände, drygt 16 år.
Jöns Lorents säger någon; vem är han? Här finns en märklig omständighet. Det är
nämligen denne Jöns Lorents som är den Lars som berättar historien om ”Träska-Lars
haimkåmst fran böyn”. Jöns Lorentz gjorde något ytterst ovanligt, han bytte namn –
från Jöns Lorents till Lars! I födelseboken, i hans bouppteckning och i arvskiftet som
han upprättade står han som Jöns Lorents, men Lars förekommer också i olika
dokument. Till och med prästen skriver Lars i husförhörslängden och barnen hette
först Jönsson och Jönsdotter, men kallade sig senare Larsson och Larsdotter, vilket
innebär att det på intet sätt är fråga om någon förväxling av person.
Svaga kroppskrafter
Enligt arvskiftet efter Mickel Paulsson, Jöns Lorents far, var gården skuldfri och
välskött. Dock var ladugården ”uti svagt tilstånd och nästan öde”. Det beslutades att
Jöns Lorents skulle få besittningsrätten på hemmanet och ta över som husbonde när
han blev myndig. Men det uttrycktes stora farhågor eftersom den blivande ägaren
ansågs ha svaga kroppskrafter och dessutom var han ”mindre arbetsför”. Av den
anledningen utsåg man den yngste brodern Johannes till ersättare ifall Jöns Lorents
skulle bli sjuk eller ifall han ”inte skulle klara av att förrätta de handaslögder som
hemmansdelen nödvändigt fordrar”. Om det skulle gå så illa för Jöns Lorents att han
skulle bli tvungen att lämna över husbondeskapet till sin yngre bror skulle man betala
ut ersättning till honom ”såvida han icke åstundar att vid hemmanet njuta sitt
underhåll till sin död”.
Från det att den tragiska olyckan inträffade 1809 och fram tills dess att Jöns Lorents
blev myndig hade änkan på gården hand om ”hushållningen”.
Jöns Lorents – eller låt oss nu kalla Täskabonden för Lars – tog emellertid över
hemmansdelen kort efter det att han blev myndig och 1814 gifte han sig med den sju
år äldre Christina Johansdotter från Ava på Fårö. Tillsammans fick de fem barn, men
endast tre uppnådde vuxen ålder.
Laga skifte innebar förändringar
Lars Mickelsson – Träska- Lars – var husbonde på gården i omkring 35 år. Han må ha
varit svag i sin ungdom, men han tycks ha blivit en handlingskraftig husbonde. Runt
1810, när modern hade huvudansvaret för gården, byggde man bland annat kohus,
lada och stall och Lars fortsatte upprustningen genom att uppföra en ny manbyggnad i
början av 1820-talet och senare ett nytt brygghus med två bakugnar, bryggpanna och
eldstäder. På gården fanns även smedja och källare samt 80 humlestänger.
Åren runt mitten av 1800-talet var omvälvande för Fåröbönderna eftersom laga
skiftet genomfördes mellan 1828 och 1852. Gårdarna i Alnäsa grannlag (Nystugu,
Båta, Stora Hoburga och Lilla Hoburga) skiftades 1847-1850. För Träska-Lars och
hans gårdsdel innebar det stora förändringar. Han ålades att flytta alla gårdens
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byggnader. Allt skulle rivas – manbyggnad, ladugård, stall, smedja, övriga uthus –
och allt skulle fraktas bort till en ny boplats och byggas upp där. Så skedde också.
1849, då laga skiftet sannolikt var klart vid Träska, lämnade Lars Mickelsson över
gården till dottern Maja Stina och hennes man och det var en väl utrustad gård de fick
ta över. Av djur hade man fyra hästar, ett föl, fyra mjölkkor och 28 ”gamla lamm”.
Gården var skuldfri.
Som brukligt var bodde Träska-Lars kvar på gården hos dottern och mågen där han
hade sin försörjning livet ut. Han avled 1870, 78 år gammal. Hustrun hade dött 1867.
Träska-Lars bild av sig själv
”Träska-Lars haimkåmst fran böyn” handlar om en mycket handlingskraftig man och
det är förståeligt att Lars ville framställa sig just så. Eftersom han i unga år ansågs ha
haft svaga kroppskrafter och man hade ifrågasatt hans möjligheter att ta över som
husbonde förefaller det fullt logiskt att han på äldre dagar var angelägen om att bättra
på sitt eftermäle när tillfälle gavs. Därför berättade han för den intresserade besökaren
hur han en gång när han kom hem, blev ifrågasatt av gårdens ”kveinfålk”! Han hade
emellertid styrkan att snabbt återta initiativet genom att uppträda som en riktig
karlakarl – stark, orädd, handlingskraftig och finurlig – och odiskutabelt gårdens
härskare som inga kvinnfolk – varken ”kärlingge” eller ”kveinfålkslöyde” – kunde ta
makten över. De som försökte sätta sig upp mot honom, dem överlistade han.
Träska-Lars ville också visa att han inte var vilken Fåröbo som helst. Därför
berättade han att han varit ”i böyn” – en plats som långt ifrån alla på Fårö hade besökt
vid den här tiden – och när han kom hem var släden tungt lastad ”mä alt va ja kaupt”.
Någon fattiglapp var han minsann inte! Dessutom hände allt ”pa: min aigen ga:rd”.
Det var alltså mot husbonden själv kvinnorna hade försökt sätta sig upp!
Att man bytte efternamn förr i tiden förekom. Man kallade sig -son eller -dotter efter
faderns namn och på 1800-talet tog man sig helt andra namn som ofta följde familjen,
men att någon, man eller kvinna, bytte förnamn var ytterst ovanligt. Jöns Lorents
namnbyte berodde säkerligen på minnena från ungdomen. Han ville skaka av sig den
svaga och ifrågasatta person han då var. Att kalla sig Lars gav ny identitet.
Vem upptecknade historien och när skedde det?
Det finns inga uppgifter om vem som upptecknat historien om Träska-Lars och inte
heller när det ägt rum. Det kan mycket väl vara P.A. Säve och om det är han kan hans
anteckningar finnas i Carolina Rediviva i Uppsala bland ännu osorterat material. 2)
Om P.A. Säve är upptecknaren, när kan det i så fall ha skett? Den 27-30 juli 1849
och några gånger i början av 1850-talet besökte Säve sin välkände sagesman Jens
Jacobsson, Båta. Dennes bodde kanske inte ens hundratalet meter från Träska-Lars
och båda gårdarna är del av Alnäsa grannlag. Jöns Jacobsson är en av Säves flitigaste
uppgiftslämnare och de två tillbringade mycket tid tillsammans. Det förefaller därför
troligt att Säve frågat Jens Jacobsson vilka andra personer han kunde tala med. Jens
Jacobsson föreslog då ett besök hos sin gamle vän och granne som närmade sig de
sextio åren och således även han talade ett äldre Fårömål och ägde stor livserfarenhet.
Det kan också vara så att Träska-Lars hade rykte om sig att vara en god berättare.
Männen var inte bara gamla vänner och grannar, det fanns även nära släktband mellan
Träska och Båta. En syster till Träska-Lars hade varit gift med Jens Jacobssons son
Jacob och hon hade bott ett tiotal år vid Båta innan hon dog i unga år.
Det kan inte uteslutas att Säve är upptecknaren och att han talat med Träska-Lars
vid något av sina besök vid Alnäsa kring 1850. För att få fullständig visshet krävs
dock att någon går igenom materialet i Uppsala. 2)
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Säve berättar i ”Jaktens Sagor”
Det är emellertid helt klart att Säve kände till den tragiska historien om männen från
Träska som gick ner sig på isen 1809. I ”Jaktens Sagor” beskriver Säve hur man slog
gråsäl med huggharpun och då använde en fånglina som slogs om fångstmannens
handled. Det var ett livsfarligt sätt – skriver Säve
”... isynnerhet när han (dvs. fångstmannen, förf. anm) ibland är så djärv att han
förer två 'järn' eller en 'pilk' i var hand och sålunda någon gång i ögonblicket
slagit tvenne så utomordentligt starka djur, då, om han ej vid hugget
ögonblickligen fått säkert fotspjärn, han av dem släpas till sjöss och dränkes
vilket hänt mer än en gång, såsom det hände fåröborna Marpis-Nils,
Friggards-Jens och Träska-Äula (Olof).”
”Träska-Äula” är ingen annan än Träska-Lars äldste bror Olof. Det kan mycket väl ha
gått till så som Säve skriver när arvtagaren till hemmansdelen vid Träska
förolyckades. Olof var inte mer än 18 år, men han var djärv, uppfylld av jakten och
angelägen om att visa att han var en värdig och fullgod säljägare. Kanske omkom
fadern därför att han försökte rädda sin son. Kanske.
Säkert kan vi lita på uppgiftslämnarna. Innan Säve hörde talas om olyckan hade det
visserligen gått omkring fyrtio år, men den hade berättats otaliga gånger och TräskaLars hade hört den gång på gång. Han kan mycket väl ha varit en av flera Fåröbor
som berättade den för Säve.
Några funderingar kring nyttan av enhetlig stavning
Att en text upptecknats så noggrant som ”Träska-Lars haimkåmst fran böyn” och även
bevarats till våra dagar, gör att vi idag har god kunskap om det språk en Fåröbonde,
född i slutet av 1700-talet, använde för mer än 150 år sedan. Inte bara hans ordförråd
och grammatiska regelverk, utan även uttalet får vi kunskap om.
Det finns emellertid områden där tolkningen av äldre texter ibland är osäker
beroende på att tidigare århundradens ”skrivare” av exempelvis förrättningsprotokoll,
rapporter och förklaringar till kartor, använde helt privata stavningar. I brist på
regelverk stavade och skrev man tämligen godtyckligt till förfång för kommande
generationers uttolkare av dokumenten.3)
En viktig uppgift för dem som idag arbetar med och intresserar sig för det gutniska
språket är således att skapa ett både detaljerat och enkelt, men också uttalsmässigt
någorlunda korrekt regelverk för stavning. Detta för att dagens gotlänningar skall
kunna lämna ifrån sig texter där ord, grammatiska former och uttal blir tydliga; texter
som blir till glädje för dagens läsare, och till nytta – och naturligtvis också nöje – för
morgondagens gutamålsuttolkare.
Sammanfattning och avslutning
”Träska-Lars haimkåmst fran böyn” kan ha upptecknats av P.A. Säve vid mitten av
1800-talet i samband med ett besök på Fårö. Några studenter i Uppsala tog sig sedan
an texten 1879, gjorde vissa språkliga bearbetningar och skrev om den med
landsmålsalfabetet innan den gavs ut 1880. Allt tyder på att det var från Torben
Fegræus uttal man utgick vid den språkliga bearbetningen. Denne var född i
Västerhejde och son till lantmätaren Ludvig Fegræus som hade uppdrag på Fårö under
och efter laga skiftet. Sannolikt följde Torben som barn med fadern till Fårö där han
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skaffade sig goda kunskaper i Fårömålet. Torben Fegræus kan också ha haft egna
uppdrag på Fårö.
Träska-Lars hette ursprungligen Jöns Lorents, men kallade sig senare Lars. Han var
husbonde vid Lilla Hoburga, även kallat Träska. Lars var en handlingskraftig bonde
under många år.
Efterhand som jag närmade mig Torben Fegræus och blev klar över hans insatser
vid bearbetningen av texten, och när transkriberingen och översättningen var gjord
trädde den gamle Träskabonden fram. Också hans språk fick liv och blev hörbart. Nog
kan han – Träska-Lars – någon stilla kvällsstund ha suttit tillsammans med den ivrigt
lyssnande Per Arvid Säve och blickat ut över Friggarsviken – samtidigt som han
omformade minnena från en dramatisk stadresa till en livskraftig skröna som kom att
underhålla Fåröbor och storlänningar många generationer senare. Kanske också en
och annan fastlänning!

Vid laga skiftet i slutet av 1840-talet blev Lars Mickelsson – Träska-Lars – ålagd att
flytta det hus som han uppfört på gården i början av 1820-talet. Det nya bostadshuset
på Träska-Lars part (bilden ovan) uppfördes på 1850-talet och var en parstuga
bestående av förstuga, kammare och två vardagsstugor. Det hade väggmålningar av
kyrkomålaren J.J. Söderberg från Öland. Denne hade kommit till Fårö för att arbeta
med iordningställandet av kyrkan efter tillbyggnaden 1858-59. Boningshuset vid
Träska revs 1940 då en modern bostad uppfördes.
Träska-Lars bodde i huset ovan från det att det byggdes någon gång på 1850-talet
och fram till 1870 då han avled vid 78 års ålder.
På bilden ses Ida Lövqvist, välkänd Fårökvinna, som tjänade vid Träska på 1920talet.
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1)

Enligt Herbert Gustavson i ”Gutamålet – inledning till studium” 1977. ”Det (dvs.
gammalt kort u, förf. anm.) har utvecklats till ett slutet u-ljud (påminnande om
dalmålets och norskans u) och har dessutom fått ett förslag av ett grumligt i- eller yljud och kan i grov beteckning skrivas iu eller yu, fast det i allmänhet inte brukar
skrivas annorlunda än u, vilket också går för sig.”
2)

Enligt Kristina Hagren (föreläsning 3 nov. 2009) finns det inga uppgifter om vem
som ursprungligen upptecknat texten om ”Träska-Lars”. För att få veta om det gjorts
av P.A. Säve är det nödvändigt att gå igenom hans opublicerade material i Carolina
Rediviva i Uppsala.
3)

Enligt Dan Carlsson (föreläsning 26 okt. 2009) har det beroende på personliga
stavningar hos dem som upprättat kartor och skrivit åtföljande förklaringar, varit svårt
att tolka innebörden i diverse kartmaterial.
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