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Historik.
Gammelsvenskby-borna eller, som de själva kalla sig,
»gammelsvenskarna» härstamma från ett tiotal byar, belägna i
nordvästra delen av Dagö ock tillhörande församlingen Röicks i.
När svensk befolkning först slog sig ned på denna ö ock
varifrån den kommit, är ovisst: Gutasagans berättelser om en
utflyttning till Dagö under Gottlands hednatid kunna ju möjligen
ha någon historisk grund 2. I alla händelser funnos svenska
kolonier där på Tyska ordens tid, ock dess härmästare beviljade
svenskarna åtskilliga förmåner. Det första bevarade privilegiebrevet är utfärdat år 1470 av härmästaren Johan Wolthusen
ock utlovar svenskarna evärdlig frihet från allt arbete, vartill
de dessförinnan varit förpliktade (»dat se nu vnd in thokamenden
tyden ewiglichen van aller arbeide, dar se den tho vore tho
verpflichtet weren, fry wesen vnd dar gensslichen van solden
enthauen syn»). I stället skulle de årligen betala 20 gamla
Riga-mark (enl. Russwurm ung. = 25 rubel silver) per »wacken»,
d. v. s. socken. Två sådana »wacken» funnos, den ena just
Röicks, den andra Kertell. Förmånerna bekräftades av den
följande härmästaren, Wolter van Plettenberge år 1503. År 1563
besattes ön av svenskar; från ock med detta år börja svenska
s. k. wackenbticher. De båda svenska socknarna lydde vid
denna tid under gården Pohilepp, som dessutom omfattade sju
estniska »wacken». Också under sina nya härrar fingo bönderna
behålla sina fri- ock rättigheter, ock privilegierna stadfästes
gång på gång: 1584 av Pontus de la Gardie, då tillförordnad
Namnet tecknas i historiska urkunder på mångfaldigt sätt. Russanför (s. 90) följande skrivningar: Roykell, Röcke, Rokie, Rockeby,
Reckz, Raika, Röckis, Röicks, Reuck e, Raucke, Reucks, Reck.
Se Danell, Om svenskarna i östersjöproviuserna, s. 181.
WIIRM
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»Generalfältöfferste och Gubernator i Lyfflandh», 1589 av Gustav
BadAr, 1601 av Karl IX ock 1614 av Gabriel Oxenstjerna.
Redan i privilegiebrevet av år 1601 talas emellertid om att bönderna skulle, såsom de själva erbjudit sig, vara bejälpliga vid
slåtter ock skörd (»när Andtyden opåstår, förhielpe.Sädh och Höö
till Huss, effter som the sigh sielfwe tillbudit hafwe»).
År 1620 överlemuade Gustav Adolf hela Dagö i arrende åt
Jakob de la Gardie; då emellertid denne försträckt konungen
en stor summa pängar, sålde konungen år 1624 åt honom ock
hans efterkommande för evärdeliga tider Dagö med allt, som
hörde därtill, för de till låns erhållna 30,000 riksdaler. Sedan
svenskarna så kommit under enskild mans lydnad, började deras
rättigheter så småningom kringskäras. Den frivilliga jälpen
övergick snart till att betraktas som skyldighet. Under Axel
Julius de la Gardie, som efter fadren övertog besittningen av
ön, blevo förhållandena särskilt svåra. År 1664 uppsatte bönderna en besvärsskrift till regeringen, där de bland annat klaga
över att varje vädjan till deras nuvarande egendomshärre endast
resulterade i löften om mångdubblade avgifter ock arbeten ock i
hotelser att få se sina hustrur ock barn försäljas. I sin nöd
ämnade bönderna t. o. m. sända ombud till Stockholm, men
innan denna expedition kom till stånd, företogs en undersökning
av deras klagomål vid en »manngericht» på godset Pohilepp:
där fängslades böndernas ledare ock dömdes till säx månaders
straffarbete på Revals slott. Emellertid fingo bönderna år 1668
av förmyndarregeringen en gynnsam resolution: privilegierna
stadfästes för de bönder, som av ålder tillhörde Röicks ock Kertells byar; de skulle endast fullgöra samma skyldigheter, som
ålegat dem före öns försäljning (»de skole wara förplichtade att
uthgiöra och erlägga, det de näst för än Öen till Sahl. Hr.
Rycks-Marskällen bårt såldes, till Kongl. May-tt och Cronan
uthgjord och erlagt hafwe och däröfwer intet betungas»). Karl
XI:s egen bekräftelse härpå fingo bönderna år 1675. Då emellertid i dessa resolutioner ej fanns specificerat, vilka de forna
skyldigheterna voro, tycks deras betydelse ha varit liten nog,
hälst de privilegierades antal kort därpå betydligt inskränktes.
Saken var nämligen den, att under det härmästarnes brev tala
om »svenskarne på Dagö», så hade man i de svenska bekräftelsebreven, allt ifrån de la Gardies år 1584, endast nämnt
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Röicks ock Kertell. Nu blev frågan: skulle därmed menas hela
Röickswacke ock Kertillswacke eller endast byarna Röicks ock
Kertell — förutom dem funnos nämligen en mängd smärre byar
i de båda »wacken». Man stannade vid den senare tolkningen.
Redan i en resolution från generalguvernörsämbetet i Reval år
1677 undantagas byarna Kauste, Kocksa, Taknemb, Melis, Kittas
ock Muddas, ehuru hörande till Röicks- eller Kertellwaeke, från
delaktighet i förmånerna, en tolkning som vann kungligt godkännande år 1680. Enligt det kungl. brevet skulle dessa byars
invånare ha samma skyldigheter som de »ontyska», d. v. s. esterna.
1685 var saken ånyo före i riksrådet: också nu kom man till
samma resultat, ehuru man ansåg billigt, att de invånare, som
voro av svenskt blod, skulle, om de ville, få draga bort från
Dagö ock bosätta sig i Sverge — så blev ock konungens resolution samma år.
Vid reduktionen indrogos till en början ej de la Gardies
egendomar på Dagö, då ju ätten kommit i besittning av dem
genom formligt köp. År 1684 förklarade reduktionskommissionen,
att de ej kunde reduceras, ock 1688 bekräftade Karl XI detta
beslut. Icke desto mindre indrogos godsen 1691 — då såsom
ersättning för förlust, taxerad till 370 tusen riksdaler, vållad
kronan av de la Gardie i egenskap av förmyndare.
Böndernas förvandling till kronobönder medförde ingen förbättring i deras villkor. År 1701 försökte de sin lycka med en
skrivelse till Karl XII, som emellertid ej hade någon tid övrig
för deras klagomål.
Egendomarna på Dagö voro fortfarande kronogods, då de
gingo över i rysk besittning. De förvaltades av amiralitetet
genom disponenter, som behandlade alla såsom »unteutschen».
År 1726 anförde svenskarna, ehuru förgäves, klagomål däröver.
Byarna lydde numera under godset Hohenholm. Redan i slutet
av 1600-talet hade byarna Röicks, Backby (Bakeby) ock Buskby
skilts från godset Pohilepp; år 1710 blevo ytterligare Muddas
(Moddas, Mutas), Kiddas (Kyddas, Kidas, Kitas), Malmas, Tackne
(Tackana, Tackama, Tackanaby, Tacknem, Tacknemb, Tackens,
Taeknemby), Kausta (Kauste, Koxsta), Kotsta (Kotzta, Kosteby)
ock Melis (Mehls, Melste, Meels, Mellis) införlivade med godset
Hohenholm; senare skedde väl detsamma med de återstående
byarna i Röickswacke, nämligen Siggalaid (Siggala), Pihla,
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Koidma (Koima, Köma) Tarreste (Tarrist, Torräst, Tarris) Kannapeks (Kannapse), Oggandi, Ullast ock Westrus.
Ätten de la Gardie gjorde under närmaste tiden upprepade
försök att åter komma i besittning av sina forna egendomar.
Magnus Julius de la Gardie anhöll, ehuru förgäves, därom hos
restitutionskommissionen på 1720-talet; först hans dotter, Ebba
Margareta Stenbock, återfick genom käjsarinnan Elisabets speciella gunst i kraft av en senatsukas år 1755 de flästa av godsen,
däribland Hohenholm.
Det nya svenska regementet blev ej bättre för svenskarna
än det ryska. Grevarna Stenbock togo ingen hänsyn till deras
gamla privilegier, ock deras fogdar förde ett grymt regemente.
Ännu lever i Svenskby kvar ordet hofs-vogt såsom grott skällsord (tu hösfokan!). Greve Karl Magnus Stenbock började till
ock med avyttra sina bönder som handelsvara. Slutligen, år
1779, inlemnade bönderna klagomål till justitiekollegiet.
Innan dessa hunnit avgöras, bragtes en förlikning till stånd.
Ett kontrakt mellan greven ock bönderna uppsattes, förelästes
för bönderna på svenska av deras präst ock vann deras godkännande. I kontraktet, som av båda parterna undertecknades
den 27 februari 1780 ock två dagar senare bekräftades av generalguvernör Grotenhielm, förklarar greven svenskarna, utan att
närmare undersöka deras privilegier, för fria; han lovar att mot
företeende av köpebrevet utlösa alla av honom sålda svenskar,
ock likaså skulle alla bortskänkta återfå friheten. Bönderna å
sin sida nedlägga sina klagomål. Överenskommelsen gällde
emellertid endast för ett år, till mars 1781: under denna tid
skulle bönderna fullgöra sina skyldigheter efter de gamla wackenbileher; huruvida de efter årets förlopp skulle få stanna kvar
på samma villkor, förklaras uteslutande bero på grevens gottfinnande. Ville han ej behålla dem, eller ville bönderna själva
efter årets utgång avflytta, skulle kontraktet uppsägas säx månader i förväg. I så fall skulle de lemna hus ock hägnader i
gott stånd.
Stenbock begagnade sin rätt: bönderna blevo uppsagda till
avflyttning. De hade tydligen ej tänkt sig denna möjlighet,
men resignerade. För att emellertid ej stå på bar backe mitt i
vintern auhöllo de i februari 1781 till ett antal av 1,159 personer
hos käjserliga justitiekollegiet om förmedling av ett säx månaders
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uppskov för att under tiden hinna se sig om efter en »asyl». I
avvaktan på svaret underlät° de att vidtaga några som hälst
förberedelser för uppbrottet. Den förtänksamme guvernören i
Reval utfärdade emellertid redan den 25 februari 1781 en befallning, att om svenskarna ej givit sig av de första dagarna i
mars, de skulle tvingas därtill av militär »utan hänsyn med
allt eftertryck». Härtill skulle användas en kommendering av
»Kasanska kyrassierer», ock kostnaderna därför skulle de motspänstiga själva få betala. Justitiekollegiet, från vilket samtidigt kom en order, var barmhärtigare: det bestämde den 23
februari, att man ej skulle låta folket komma i nöd ock elände,
ock att »publicum» ej fick betungas av dem. I överensstämmelse
därmed utgick ny befallning till den »hakenrichter», som med
kyrassierernas jälp skulle drivit bort bönderna, att han ej fick
förfara med all stränghet, även om bönderna läte det gå till
»extremum».
Till »extremum» kom det emellertid ej. Den 27 februari,
således ett par dagar före den stipulerade flyttningsdagen, hade
godset växlat ägare: greve Stenbock hade sålt det till den
polske kammarhärren Ungern-Sternberg, ock den 11 mars kunde
-ovannämnde »hakenrichter» inberätta, att hans tjänster numera
voro överflödiga, alldenstund överenskommelse träffats. Den
nye ägaren hade upprättat kontrakt med bönderna, varvid dessa
lovat att fullgöra samma prestanda, som redan fastställts i deras
kontrakt med greve Stenbock.
Emellertid hade böndernas anhållan hos justitiekollegiet
ytterligare behandlats i Petersburg ock underkastats käjsarinnans
prövning. Ock samtidigt med att saken klarerats på ort ock
ställe, hade där en annan utväg bestämts: den 8 mars 1781
undertecknade käjsarinnan Katarina en ukas, enligt vilken de
svenska bönderna under Hohenholm, till ett antal av 1,000 personer, skulle förflyttas som kronokolonister till det »nyryska»
guvernementet; dess generalguvernör, furst Potemkin, skulle närmare sörja för förflyttningen.
Käjsarinnans ukas, som skulle varit läglig nog, om man
fått den ett par veckor tidigare, var nu allt annat än välkommen,
men någon undanflykt gavs icke. Den 4 juli var Potemkin
färdig med förberedelserna, ock förordnade en överste I. M.
Sinelnikov att ombesörja transporten. Ungern-Sternberg gjorde
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emellertid gällande, att kontraktsbrott skett, ock fordrade drygersättning av. bönderna. Huruvida han fått någon, är osäkert;
i alla händelser gjorde han en god affär, då jorden nu tillföll
honom; dessutom måste bönderna under resbrådskan realisera
till honom sina egodelar till underpris.
Den 20 augusti 1781 skedde uppbrottet. Svenskarnas antal
uppges olika — sannolikt voro de omkring 1,200 personer; de
1,159 man, som omnämndes i klagoskriften från februari, torde
nämligen ha ökats av enstaka svenskar från andra håll av Estland.
Kvar stannade blott pastoratsbönderna i själva byn Röicks; enligt
RUSSWIIRM uppgåvo dessas efterkommande emigrantskaran till
1,207 personer, varmed stämmer en uppgift från dåtida pastorn
på Worms, som räknade 1,200 man. Såsom själasörjare medförde de en pastor vid namn Europeus — »fältpräst vid hans
Durchlaucht Ftirsten Potemkins Division, barnfödd i Wijborgs,
stift ock Parikala församling», såsom han själv skriver sig. På
skepp fördes emigranterna över till Reva!, varifrån de började sin
långa fotmarsch genom Ryssland. Kronan gav dem ett litet
understöd: åt varje vuxen person 20 kopek, 'åt minderåriga 10.
kopek om dagen. Dessutom hade man för att underlätta färden
givit dem en öppen order, som de skulle förevisa vid passerande
av härregods, ock enligt vilken de skulle få jälp vid färden;
som gengäld skulle utvandrarskaran förhålla sig lugn ock ej geanledning till några klagomål. Då vintern inbröt, hade de hunnit
till trakten av Poltava; de strängaste vintermånaderna lågo de
i kvarter i byn Restjitilovka. Redan från början hade sjukdomar
härjat bland utvandrarna; den stränga vintern utkrävde nya
offer, ock då de den 1 maj 1782 nådde fram till bestämmelseorten, var skaran decimerad till hälften: 70 familjer med omkring 600 medlemmar återstod°.
Åsynen av den öde stäppen ock den strida Dnjeprfloden,
som just vid denna tid svämmar över ock blir nästan milsbred,
värkade i början nedstämmande nog på nykomlingarna. Men
man fann sig. Det stod svenskarna fritt att själva välja sig en
jordsträcKa mellan städerna Nikopol ock Berislav: de valde ett
område 15-20 verst norr om den senare staden ock slogo signed på en liten höjd vid Dnjeprn strax intill ruinerna av en
gammal saporogisk stad, där regeringen på kronans bekostnad
lät uppföra hus åt dem.
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Ombytet mellan ,den friska havsluften uppe i de estniska
skären ock Dnjeprdalens tropiska hetta ock fuktiga, osunda klimat
blev naturligen svårt. Redan första året dogo 318 personer.
Den gamla av Europeus förda kyrkoboken upptar som de
vanligaste sjukdomarna: livsjuka (84 pers.), fläckfeber (34 pers.),
frossa (26 pers.), rödsot (11 pers.), rötfeber (10 pers.). Följande
år dukade 116 personer under. Då den ovanliga dödligheten vid
mitten av 1780-talet upphörde, återstodo 30 familjer med sammanlagt 71 manliga ock 64 kvinnliga medlemmar.
Denna siffra höll sig ungefär oförändrad under ett tjugotal år.
Regeringen följde kolonien med en viss omsorg ock gjorde allt,
för att den ej skulle gå under. Så blevo år 1794 genom Potemkins försorg 30 svenska soldater, som tillfångatagits i Gustav
ryska krig, förda från Feodosia till Gammelsvenskby som kolonister; ock 1802 utkom en förordning, enligt vilken ingen svensk
man fick gå ogift längre än till sitt 30 år. Ville han då ej
gifta sig, skulle han skickas ut som fårvaktare på stäppen under
ett år, varpå han fick ett års betänketid; visade det sig, att han
i alla fall ej botats, upprepades kuren.
De fåtaliga kolonisterna förde under dessa år ett högst
mödosamt liv. Vid bosättningen fick varje nybyggare genom
kronans försorg ett par oxar, en ko ock en plog, ett understöd
som de senare skulle återbetala genom en årlig avgift; dessutom
voro de under de första tio åren fria från alla utskylder. Men
svenskarna förstod° sig ej det ringaste på åkerbruk ock boskapsskötsel ock odlade därför för eget behov endast en ringa del av
sin jord; råsten utarrenderade de åt nomadiserande saporogskaror. För övrigt fortsatte de sitt gamla yrke från Dagö,
fisket, som gav dem det nödvändigaste uppehället.
Tillståndet i byn var för övrigt jämmerligt. De estniska
härrarnas regemente hade, redan det, hållit svenskarnas utveckling nere; utkastade för sig själva mitt på ryska stäppen, blevo de
än mer förvildade. Pastor Europeus kunde ej uthärda hos sin
vilda församling mer än två å tre år, hälst den hopsmälta skaran
ej längre kunde ge honom den vederbörliga kontanta erkänslan.
Han for, ock emigranterna levde så ett par tiotal år utan präst
ock utan lärare. Man försökte väl fylla bristen genom en eller
annan självlärd bonde, men dessa skötte sina uppgifter illa ock
voro till största delen fyllbultar ock slagskämpar.
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Är 1802 besöktes Svenskby av en regeringens uppsyningsman vid namn Kontenius, vilken på alla områden fann stor sorglöshet ock likgiltighet. Åkerbruk ock fruktodling lågo nere;
skogarna ock de fruktbara ängarna, som givits svenskarna,
begagnades ej på något sätt. Aterbetalningen av de medel,
regeringen försträckt kolonisterna, skedde försumligt. De flästa
hängåvo sig åt dryckenskap, otukt ock lättja.
Från år 1804 föreligga några siffror från byn. Den hade
då en befolkning av 97 män ock 91 kvinnor ock ägde 80 hästar,
612 nötkreatur, 692 får, 233 svin, 23 plogar, 33 harvar, 37
vagnar, 30 spinnrockar ock 21 vävstolar.
Då inga åtgärder kunnat åstadkomma en ökning av byns
befolkningssiffra, ock då stora områden av svenskarnas jord lågo
ouppodlade, tillgrep regeringen nya åtgärder. Redan år 1786
hade den försökt tillföra kolonien nya krafter genom att förflytta dit en skara invandrare, komna till Ryssland från Danzigtrakten: då hade experimentet fallit mycket illa ut, så att
främlingarna redan efter ett år fått tillstånd att draga sina
färde. Nu upprepades försöket: år 1804 tillätos en mängd
tyskar, som flytt till Ryssland under de oroliga tiderna i hemlandet, att ta sin tillflykt till svenskt område. Under sommaren
kommo de i flera olika omgångar ock från vitt skilda delar av
Tyskland. Första året blevo de mot ersättning inkvarterade
hos svenskarna. Dessa voro ej förtjusta över besöket ock tyckas
ej ha visat dem någon överdriven gästvänlighet: fram mot
vintern kunde inte tyskarna längre härda ut, utan vände sig
med en klagoskrift mot sina värdar till den myndighet, som
närmast hade kolonisternas angelägenheter om hand, en »förmyndare-kommitt6 i Novorossijsk. De klagade över att svenskarna
trakasserade dem på det ömkligaste ock fördärvligaste sätt,
gjorde livet surt för dem på alla vis ock förfördelade dem, så
mycket de förmådde. Samma år de anlänt, hade svenskarna för
4 rubel lurat ifrån dem fiskerättigheten på det område de fått.
»Nu mena vi oss berättigade till hälften av vattnet. Vi ha
talat med svenskarna därom i all kärlek ock vänskap; lovat
dem, att de skola ha företrädet framför alla andra arrendatorer
ock för en helt ringa pänning få övertaga fiskerättigheten.
Men de vilja ingenting begripa ock tillåta sig till på köpet de
största grovheter emot oss, kort sagt: svenskarnas diktan ock
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traktan är riktad på att fördriva oss liksom de förra tyska
kolonisterna.» Också på svenskarnas vilda liv klagade nykomlingarna: »De skulle kunna leva alldeles sorglöst, om de
ville, men de sitta på krogarna dag ock natt.»
Emellertid förgick vintern. Tyskarna använde den till att
bryta sten ock göra i ordning annat byggnadsmaterial. På
våren 1805 kom ännu en ny grupp tyskar, ock på sommaren
uppfördes trenne nya byar. Längst i söder grundlades byn
Schlangendorf, som till en början räknade 19 familjer, de fiä,sta
komna från Posen, några från Wärtemberg, Hessen-Darmstadt
ock Elsass-Lothringen. Mellan denna ock Svenskby grundades
Mählhausen, senare omdöpt till Mithlhausendorf, med 16 familjer
komna från Wiirtemberg, Baden ock Polen. Norr om Svenskby
slogo sig ned 30 romerskt-katolska familjer, komna från Österrike, ock uppförde byn Blosterdorf.
Om också de nya kolonisternas ankomst var tämligen ovälkommen, blev den dock av kolossal betydelse för svenskarna. Det
var dugligt ock tämligen bildat folk som nu blev svenskarnas
grannar å ömse sidor, ock genom nykomlingarnas exempel började
en smula hyfs ock civilisation sprida sig bland de ursprungliga kolonisterna. Tyskarna själva berätta ännu i dag med
lindrig överdrift, huru svenskarna vid deras ankomst närmast
liknat vildar, som halvnakna eller täckta i djurhudar lupo kring
på Dnjeprstranden.
I kyrkligt hänseende sam manslöts Svenskby redan från
början med de bägge protestantiska tyskbyarna. Till år 1828
besöktes församlingen då ock då av präster från andra sydryska
protestantiska församlingar. År 1828 ordnades de tre byarna
såsom filial av . församlingen Josephtal vid Jekaterinoslav ock
besöktes årligen 8-14 dagar av dess pastor — ett nöje för
vilket kolonisterna fingo betala 97 rubel 14 kopek om året.
Vid dessa besök stadfästes barndop ock förrättades vigsel; övriga
kyrkliga angelägenheter förvaltade skollärarna året om.
Skolundervisningen skötte fortfarande svenskarna själva.
En bonde Rotas Mathis Magnus var lärare under ett par årtionden. Han var den längst överlevande bland de från Dagö
utvandrade; då han dog 1839, var han 95 år gammal. Han
efterträddes i ämbetet av sin son Kristian Matthisson. Något
skolhus fanns icke, bybarnen mellan 10-16 år samlades hos
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läraren, lärde sig läsa ock pluggade katekes. På fämtiotalet
kunde blott tre personer i byn skriva.
I materiellt avseende gick det däremot framåt. Fisket var
nog ännu huvudnäringen, men av tyskarna började man ock
lära sig åkerbruk. Ännu år 1824 uppodlade likväl alla kolonisterna tillsamman endast 534 av sina 11,300 desjatiner jord.
Emellertid steg befolkningen sakta, men säkert. 1834 bestod
den av 239 personer (122 män ock 117 kvinnor), fördelade på
40 familjer; 1850 av 304 pers. (155 m. ock 149 kv.), fördelade
på 52 familjer. Då ock då kom emellertid någon farsot, som
åter sänkte invånarantalet; särskilt gjorde koleran alltemellanåt
sina påhälsningar. Fämtiotalei var en speciellt svår tid: då utarmades byn av ständiga soldatinkvarteringar ock av en tyfusepidemi, som soldaterna förde med sig. I synnerhet betungande
var året 1855. Från 2 mars till 31 maj voro över 22000
soldater inkvarterade i byn; då de foro, fingo svenskar ock
tyskar lemna 260 vagnar till deras befordran. Allt fullgjordes
beredvilligt, vilket också på nyåret 1856 renderade kolonisterna
ett erkännande från allra högsta ort: koloniernas gemensamme
byfogde, en tysk, uppmuntrades med en silvermedalj.
Mot slutet av 1860-talet hade, trots allt, befolkningssiffran i
kolonierna vuxit så, att all jorden redan tagits i användning.
År 1860 räknade hela svenska området 92 landlösa familjer
med 394 medlemmar. Ock från ock med denna tid började
jordfrågan bli akut. Det såg ett ögonblick ut, som skulle den
redan nu i sitt första stadium bli löst: samma år fingo kolonisterna befallning att någonstädes i närheten uppsöka ett
passande stycke land, dit de landlösa skulle få överflytta. Man
valde också ett gott stycke kronojord på 40 versts avstånd,
men det hela stannade olyckligtvis av, ock bristen blev oavjälpt.
Från denna tid började fiendskapen mellan svenskar ock
tyskar på allvar bryta lös. Nu då jord fattades, drogo sig
svenskarna till minnes, att det land, som nu var delat mellan
de fyra kolonierna, en gång tillhört dem ensamma, ock tyskarna
fingo allt oftare höra förebråelsen, att de som inkräktare utträngt svenskarna från deras egendom. Tyskarna å sin sida
menade, att det var deras förtjänst, att Svenskby överhuvud
ännu existerade: utan deras jälp skulle svenskarna för länge
sedan dukat under.

LAND OCK FOLK: HISTORIK.

13

Samtidigt med att gammalt groll på detta • sätt vaknade till
liv, sammanslötos kolonierna närmare i yttre avseende; byarna
.blevo en självständig församling, Altsehwedendorf (AnaniseÅengope3 eller CTapoinneAcuaR). Dess förste pastor, A. M. Strauss,
kom dit i december 1860 från Petersburg efter en äventyrlig
färd på 21/s månad. Vid församlingens bildande bestod den av
1091 personer, 326 i Svenskby, 340 i Miihlhausen, 283 i
Schlangendorf. Därtill kommo 142 medlemmar i kringliggande,
smärre kolonier.
De kyrkliga lokalerna voro klena nog vid pastorns ankomst.
Strauss lagade först, att han fick en ordentlig prästgård; den
uppfördes till svenskarnas stora harm i tyskbyarna, på gränsen
mellan Mfihlhausen ock Schlangendorf. Så började han tänka på
att få ett användbart Guds hus. Hos tyskarna fick han predika
i skolsalarna; då han var tredje söndag höll gudstjänst hos
svenskarna, var det i deras gamla bofälliga träkyrka, som uppförts år 1786, ock som numera fritt släppte in köld ock rägn.
Men församlingarna voro fattiga. Visserligen erhöll° de av de
ryska protestantiska församlingarnas understödskommitté 600
rubel till skänks ock 600 till låns till kyrkobygge, litet sten
ock sand fördes väl tillhopa för tämplets räkning; men längre
kom man ej.
En av Strauss' första åtgärder var att avskeda den svenske
läraren i Svenskby. Det var en okunnig, försupen bonde, som
knappt kunde läsa; svenskarna voro i alla fall rätt förbittrade
över tilltaget, hälst pastorn engagerade en tysk i hans ställe.
Instruerad av prästen, började denne ett utrotningskrig mot
svenska språket; han ock pastorn i gemenskap hotade till ock
med förstöra de få svenska böcker, som funnos. I sina strävanden
hade det värda paret understöd av överbyfogden Werle.
Även andra reformåtgärder gjorde honom förhatlig. Han
ingrep mot ungdomens dansgillen, mot stadsresor på söndagarna
o. d. ock lät straffa de olydiga med tilljälp av bystyrelsen. Till
slut, år 1866, hade han fått nog av striden ock lemnade församlingen.
Under ett års tid stod platsen vakant: det var ingen präst
som vågade sig ner till det motspänstiga folket. 1867 kom
likväl en ny pastor, vid namn J. A. Nordgren. Han kunde i
olikhet med sin föregångare svenska, men i övrigt var han ej
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behagligare ock ställde sig, även han, på tyskarnas sida. Så
tvingade han bl. a. svenskarna att anställa tysk lärare i stället
för den svenske, som de genast efter Strauss' avresa valt sig.
Svenskarna äggades härav att göra sig så oavhängiga som
möjligt av sina grannar: de vägrade varje jälp i det gemensamma kyrkobygget ock beslöto att själva uppföra ny kyrka i
sin egen by; likaså vägrade de kategoriskt att lemna bidrag
till prästgårdens restauration. Pastor Nordgren höll ut endast
två år, 1869 stod man åter utan själasörjare.
Pastoratet hade nu tydligen fått rykte om sig att vara
ovanligt svårskött. 1870 fick församlingen underrättelse från
prosten Kyber i Nikolajev, att konsistorium beslutat att ej förr
utnämna ny präst, än hela församlingen formligen utlovat att
uppföra sig på ett mera passande sätt mot den blivande pastorn
än mot de föregående. Församlingen tycks ha givit löftet:
sommaren 1871 anlände pastor J. N. Peters. Han fann tillståndet i församlingen betänkligt: judar hade inrättat krogar i
alla byarna, där de gräsligaste orgier bedrevos. Söndagarna
använde bönderna till stadsresor, från vilka de alltid kommo
redlöst berusade tillbaka. Skörden hade några år varit dålig,
ock bönderna utsögos av judiska procentare. De ekonomiska
svårigheterna blevo visserligen bättre mot mitten av 1870-talet,
men krogarna ville man på inga villkor göra sig av med.
Pastor Peters framtvang ett beslut att avlägsna dem, men församlingen ångrade sig genast; den behöll dem under den förevändningen, att arrendet för dem ökade byns inkomster.
Svenskarna voro svårhanterliga som förut; de vägrade envist
att gå till gudstjänst utom sin egen by. Den tyske läraren
hade de givit respass, ock platsen stod vakant i 2 år, under
vilka pastor Peters trots, sina bemödanden ej kunde finna någon
ny — svenskarna vägrade nämligen att betala tysk lärare
ordentlig lön.
1879 lemnade Peters församlingen; ock trots att församlingen
förklarade sig villig att höja pastorns lön från 171 till 342
rubel, befanns länge ingen vara villig att bli hans efterträdare.
Pastorn i Nikolajev gjorde endast små visiter alltemellanåt.
Kanske var det för att locka till sig ny pastor, som man
nu plötsligen fick nytt intresse för det länge avbrutna byggnadsarbetet. Rivaliteten mellan svenskar ock tyskar yttrade sig nu
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i en kapptävlan om vem som först skulle få sin kyrka färdig.
Tyskarna hade under årens lopp skrapat samman 6,353 rubel,
svenskarna ägde ett byggnadskapital på 5,532 rubel. Summorna
voro naturligtvis otillräckliga, men man började med friskt
mod arbetena. Tyskarna lade sin grundsten år 1881 ock
svenskarna året därpå. Redan 1884 måste emellertid tyskarna
nedlägga sitt arbete, svenskarna sattes däremot genom lyckliga
omständigheter i tillfälle att fortsätta sitt.
Vid denna tid började nämligen Gammelsvenskby bli mera
bekant i hemlandet. Ända till slutet av 1840-talet hade byn
varit nästan totalt bortglömd. Det var inspektorn vid kretsskolan
i Hapsal, C. RIISSWURM, som fdrst fäste uppmärksamheten vid.
den. I »Helsingfors Tidningar» för 1850 är ett brev infört, som
RIISSWIIRM året förut erhållit som svar på en skrivelse, ock som
— synbarligen med stor möda — sammansatts av den ovannämnde Kristian Mathisson i samråd med två andra skrivkunniga män. Episteln är »skrifwen in i den staden Håpsal åt
den swänska lärare» ock lyder så:
»Wi bedie om nåd at wi ick så ferstå at skrifwa tu l Eder
baka jgen, som I hafar tu l os skrifwat, wi hade sat på så lång
tid i risland ibland tiskar och rusar på 68 år, här war ingen
betre skriware som kunde lära os skrifwa på swänska wi hade
tänkat på lång tid at få lära sådant skrift och få sådana lärare
som skole kuna på swänska [d. v. s. kunna svenska], så ha wij
dåek skrifwa Eder mäd war hand äfter som wi hade Edera
hand ferståt, så skrifwa wi tul Eder baka jgen huru nu tilstår
på deta landet i dena gamla swänska bien fines 52 familior
äro än tu l rena swänskar och pärsonar man fålck äro 87 kuinoken
84 barnar äro båda skolabarn ock sämå [små] 109 både gåsar
och kuenobarn hus boningar äro 39 åkerland ärän« [är rena]
jord när gud välsiganer landet så bär det goda frut [frukt], man
kan bruka åker war man vil en stråem går jgenom deta landet
som heter neper och holm land med reror och buskar och gräs
fines och hos os bärg fines och hos os och stanAr [stenar] uti som
man kan brana [bränna] kalk af och mira [mura] mur af sten
wåra hus äro af ler och sten tak är utaf halm och tren som
man brukar tu l begri [byggeri] måste man kepa. fogalar ära
ganska miket af alehandir slag sådna som man kan ta til näreng
fiskar äro och så af allehandir slag det gamla kledemodet är
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fer . . . . [ferlorat?] och nu har wi tiska Kledmodet så man
som Kwina och 'på brilep [se. brukas] andra spälar [sånger]
på tiskan och på barnadopet jngen späl här brukas än gamla
seder om iule tid julgalt och halmlek julkors icke annat mer här
finis och wilda diur som heter ormar och wargar jcke micktet
och alt annat als intet.
Wi wete wäl at våra fårfeder äro ifran dago men om resan
wet wi jntet de gamle äro alla deda ock wi wete intet te [= om]
dena resan den gamla rotas mathas' magnus' war här skollärare
på 35 år och så blef han deda i 1839 år och nu är hans son i
sama stälet, Bristan mathisson har hålet [se. kyrka och skola]
ännu äfter gamla swänska kirko lagen becker hafwe wi stockholms ock räwels beker lero beker äro Åbo st [d. v. s. stads].
Wi bedje om nåd kära lärare att jcke taga til mistika om
deta skrift hafwer än någon fel här fiens icke mer än tri karar
som hade ferståt Eder skrift ock wi hafwa skriwet til baka
jgein skolärare Kristan Mathisson hinnrik Kristanson matis
Andr Esson [Andersson] j den swänska skolan är det skrifvvit
den 14 juni 1849.»
Kort därpå fick också Svenskby motta det första besöket
av en stamförvant. Det skedde år 1852, då docenten W. LAGUS
gjorde en färd dit ned; han skildrar sitt mottagande därnere i
»Nordisk Tidskrift» för år 1852, utgiven av A. Sohlman. Så
förflöt° åter nära tre tiotal år. Nästa besök gjordes av docenten
vid Helsingfors' universitet, H. A. VENDELL, som år 1881 företog
en färd ditned för dialektstudier ock som givit en skildring
från byn i »Finsk Tidskrift» för år 1884. På hans föranstaltande
fick ock byn i stället för sin tyske lärare en skollärare från
Finland, som värkade där ett par år. '
Dessa besök hade fört gammelsvenskarnas tanke på »Svenskland», ock planer började vakna att vända sig dit med bön
om jälp. De styrktes däruti av en svensk officer, löjtnant
P. TERSMEDEN, som år 1883 besökte byn. På hans inrådan beslöto byns styrande medlemmar att uppställa en skrivelse till
svenska folket med bön om jälp i sina pänningbekymmer.
Skrivelsen ställdes till »evangelisk-luterska» bekännare i Sverge.
Det heter där bland annat:
»Wi äro innebyggare i Gammal-Svensk-By (Alt Schwedendorf) koloni, den enda svenska by som finnes i Sydryssland och
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som är belägen i Chersonska Gouvernementet vid den stora
floden Dnjepr, ungefär 80 verst från dess utlopp i Svarta hafvet.
Vår innerliga önskan och vilja av hjärtats grund vore, är och
förblifver, att vi här i söderns länder blan.d ryssar och tyskar
skulle få en egen svensk prest, som för oss predikade Guds ord
på det kära fädernespråket; vår vilja är god men krafterna äro
svaga, h varför vi svenskar här i Gammal Svensk by med bästa
vilja ej kunna utfästa och gifva åt vår kärkomne svenska prest
mera än Tvåhundra (200) Rub. Silfver årligen. — För närvarande bygga vi åt oss sjelfva egen af grannfolken och deras
religions lärare oberoende stenkyrka, som redan är uppförd
till fönstren. — Men den summa Femtusenfemhundra ,(5,500)
Rubel som vi äga är på långt när ej tillräcklig, ty kostnaden
stiger numera och är beräknadt till Tolftusen femhundra (12,500)
Rubel silfver, utom våra egna öke och fot dags verken, hvarföre
i förtröstan att Gud lofvat i sitt ord skänka fortgång åt allt
godt verk, vi våga anropa ärade medkristne och våra- stamförvandter i Konungariket Sverige om penningebidrag till fullbordandet af vår kyrkobyggnad.»
Skrivelsen är daterad den 24 juni 1883 ock har en del
underskrifter, såsom M. Annas, Simon Utas, Andreas Hinas,
Simon Kotz m. fl. Den infördes i svenska ock amerikanska
tidningar. Skolläraren reste själv upp till Finland för att
»kollekta», ock så samlades i Sverge ock Finland 14,000 rubel.
Kronprinsen Gustav, som närmare hört talas om kolonien under
sitt besök vid kröningshögtidligheterna i Moskva år 1882, bidrog
med en större summa. Från Amerika kommo 1500 rubel. Ock
så kunde svenskarna år 1885 inviga sin kyrka, Johanneskyrkan,
två år innan tyskarna hunno fullborda sin, trots att dessa hånfullt försäkrat, att förr skulle det växa hår på insidan av svenskarnas händer, än de skulle få sin kyrka färdig.
Deras önskan att få svensk präst blev däremot ej uppfylld. Efter åttaårig vakans förordnades 1887 till pastor J. E.
Schwindt, som innehade platsen två år. Hans efterträdare blev
pastor H. von Törne åren 1890-1904; sistnämnda år utnämndes
pastor G. Slöör.
Under senare delen av 1800-talet växte befolkningen raskt:
1882 utgjordes den av 565 personer (311 m. ock 254 kv.), förKarlgren, Gammelsvenekby.
2
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delade på 80 familjer. År 1904 utgjorde befolkningen 710
personer. De andra byarna kommo något efter: Schlangendorf
med 534 inv. ock Mithlhausendorf med 639. F. n. äro gammelsvenskarna 735 personer.
Svenskby ock dess omgivningar.
Det område vid Dnjeprn, som svenskarna år 1782 fingo
upplåtet åt sig, omfattar en yta av 8,700 desjatiner1 brukbar ock
2,588 desj. obrukbar jord. Av dessa ligga 9,700 desj. på stäppen,
1,588 desj. i Dnjeprsänkan. Området är ungefär rektangelformigt: dess ena kortsida, som begränsas av floden, är ungefär
6 värst lång; dess långsidor, sträckande sig inåt stäppen i nordvästlig riktning, äro 12 värst långa. Vid tyskarnas ankomst
fingo svenskarna avträda tre fjärdedelar av sin jord. Byn äger
därför. nu endast 2,701 desj. brukbar ock 545 desj. obrukbar
jord, ett område 11/2 värst brett ock 12 värst långt. Där detta
med sin ena kortsida gränsar till Dnjepr, ligger, just där stäppen
sänker sig mot floden, byn Gammelsvenskby (game-s,vansk-bx,
fordom ga-mansk-bi, ty. Altschwedendort ry. CTapoutneAcKaa,
d. v. s. Starofvedskaja).
Byn tillhör Chersonska guvernementet; närmaste stad är
Berislav, som ligger 16 kilometer längre ned vid floden, som
här flyter i sydvästlig riktning. Staden, som har ungefär 16,000
iv., är snarare tysk-judisk än rysk, smutsig ock illaluktande.
Mitt emot den på andra sidan av floden ligger en stor rysk by,
Kachovka; där hållas ett par gånger om året stora marknader,
där svenskarna alltid äro trogna gäster.
Vid Berislav ock Kachovka är floden tämligen smal; norr
därom vidgar den sig ock bildar ett helt litet system av sund
ock vikar. Mitt emot Svenskby värkar den snarare stor insjö,
fylld av öar. Svenskarna kalla den 'grenen» (gravt), ursprungligen väl blott benämning på en del av floden, eller träsket
(traske) det senare en benämning som den väl kan förtjäna i jämförelse med hemlandets stora öppna vatten. Dess vattenmassa
är icke särdeles betydande. På sommaren ock senhösten grundas
den opp, så att sjöfarten är förbunden med de största svårig1) 1 desjatin (ry. Aeearana) = 1,0925 har.
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heter. Det gäller då att noga hålla sig till den utprickade farleden, som ofta är så smal, att två fartyg endast med svårighet
kunna mötas. På de kinkigaste ställena få fartygen gå med
halv maskin, under det en i fören placerad matros med en
båtshake ideligen får mäta djupet.
Floden är vanligen isbelagd från förra hälften av december
(gamla stilen) ock ligger en eller halvannan månad. Kort efter
det den blivit isfri, börjar den stiga (fat) ock blir frammot vårsidan värkligt imponerande. Först går stigningen långsamt nog,
endast en fjärdedels arfin om dagen. ,Så ökas den, ock frammot 20 april är den starkast. Några av de första 10 dagarna i
maj har floden nått sin högsta höjd (traske sr fulfkald). Den
är då nära en mil bred, alla holmarna äro dränkta under vattenytan, på sin höjd sticker en eller annan trädkrona upp över
vattnet, ock under ett »slitande» eller »tvinnande», som hörs
långt upp på stäppen; ila väldiga vattenmassor ned mot Svarta
havet. Ångbåtar passera då fritt var som hälst, ock småbåtar
ligga förtöjda vid trädtopparna invid stranden. Men så börjar
vattnet åter sjunka. Det går hastigare än stigningen: i mitten
av juni har floden återtagit sitt vanliga utseende. Men öarna,
som under ett par månader stått under vatten, äro då gröna
ock frodiga ock bibehålla sina friska färger ock sin svalka
sommaren över, medan solen längesedan brunbränt stäppen
däruppe.
På ena sidan har alltså Svenskby floden, på den andra tar
stäppen vid. Svagt vågiga kullar avlösa varandra ända bort
mot horisonten. På våren äro de täckta av yppig grönska ock
översållade med praktfullt! stäppblommor, på sommaren förvandlas
det hela till en gulbrun öken, där solen bränner av minsta
grässtrå. Hösten ger trakten en ny färg: stäppen blir en tröstlöst kolsvart yta, som slutligen under vintermånaderna överdras
med ett tunt snötäcke.
Svenskbys bygata leder i nordost rakt in i Klosterdorf
(kosta-jo), från vilken Svenskby blott skiljes av en öppen åker,
ett stenkast bred; i sydväst in i Milhlhausendorf (mans), varifrån den skiljes genom en dalgång i stäppen. Bygatan passerar
Mithlhausendorf ock går sedan in i Schlangendorf (slagge-do),
1) Ry. aptcuurs = 0,711 mot.
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som omedelbart gränsar därintill. Alla tre byarna ha fullkomligt
samma karaktär som Svenskby. Längre mot söder ligga däremot ett par ryska ock en judisk by, som bilda de skarpaste
kontraster däremot: illa byggda, smutsiga ock stinkande.
Svenskby själv låg ursprungligen något lägre än nu, någotmera åt Miihlhausendorf till. Efter en ovanligt stark över
svämning, som inträffade på 1840-talet ock som anställde åtskillig skada i byn, flyttades den upp till sin nuvarande plats.
Byn indelas i 3 huvuddelar: Taeknegården (takne-gacin,),
vars namn väl torde vara en erinring av byn Tackne (Tackana
etc., se s. 5) på hemön, Nedan-linjen (nea-ltna) ock Nybyn
(ni-bien). Såsom namnet angiver, är den senare, den nordöstligaste,
nyast; den är något högre belägen än de andra. Mitt genom
Taknegården går Taeknegårdsgatan, som fortsättes av Nybysgatan: det är byns huvudgator ock tillika allmän farväg. De
äro breda ock väl hållna. I östligaste delen av Tacknegården
ligger kyrkan, ock strax i dess närhet volosten (bystyrelsen) ock
de båda skolorna. Nordväst om huvudstråkvägen har man nästan
uteslutande stora, välbyggda hus. De fattiga familjerna bo längre
ned, särskilt i Nedanlinjen. Omedelbart sydost om denna begynner en nästan tvärbrant sänkning ned mot floden, vars normalvattenstånd ligger ungefär 20 meter under byns lägst belägna
bus. På våren når dock vattnet upp ända till deras stenfot.
I byns östligaste del ligger en tämligen hög kulle, Stadsbacken (stads-bakan). Dess topp har en gång varit bebyggd:
ännu ser man, hur husraderna gått, ock enstaka rudiment av
vallar kunna också spåras. I dess inre finnas en mängd gångar
ock vägar, somliga ända till 29 arfin långa; det hela har
troligen varit någon liten kosackfästning. Därinne har man
funnit åtskilliga marmor- ock stålpilar ock smycken av silver
ock guld. En ringa del av dessa fynd förvaras nu i museet i
Cherson; en undersökning har visat, att de härstamma från tatartiden i tolfte århundradet. På sista tiden ha emellertid utgrävningar ingenting givit. Ännu år 1898 tänkte fyra tyska
kolonister försöka sin lycka som skattgrävare. Då de kröpo
omkring i hålorna, funno de en inskrift på ryska: »Här äro
ofelbart nedgrävda 4 millioner turkiska liror; gräv åt sidan på
detta ställe. En saporogisk kosack skrev detta.» Innan de
vågade gräva, måste de emellertid på ryskt maner ha tillåtelse
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av guvernören. En böneskrift resulterade i att guvernören gav
polisen order att undersöka saken ock avgiva redogörelse därför.
Det skedde, ock man fann, att inskriften ett par år förut uppsatts av några svenska gyckelmakare.
Även ett par kullar, som ligga nära byn, på ett par värsts
avstånd från floden, ock som påstås vara gamla turkgravar, ha
på samma sätt undersökts. I en av dem skall man också ha
funnit en stenkista ock åtskilliga gammaldags redskap ock
kärl; då emellertid dessa saker ej haft något intresse för
fyndmännen, som blott sökt guld ock silver, blevo de förstörda.
Nordväst om byn, där stäppen börjar, ligger begravningsplatsen (gra-gab) ock vingården, ock högst uppe på stäppkanten finnes en rad väderkvarnar — byns yttersta utposter
mot stäppen.
Byn består av 98 gårdar. Gårdstomterna äro rektangulära,
60 saften1 långa ock 30 breda, ock vetta med kortsidan ut .åt
gatan, från vilken de skiljas av stenmurar (gato-olar 1. gatomurar). Från varandra skiljas tomterna av »mellangårdar»
(mila-gaclar). Ett stycke in på tomten ligger boningshuset,
placerat så att dess framsida ligger i tomtens mittlinje; framför
det utbreder sig öppen gårdsplan (ge), mellan detsamma ock
gatan ock bakom det har man trädgården (trw-gaolij, eller storUtan). Byggnaden fortsättes i riktning från gatan först av
visthusbod (spikar), under vilken man vanligen har källaren
(kalar). Dess täckta nedgång, som befinner sig utanför visthusboden, kallas källarhalsen (kalar-hastz). Så kommer stall (stal
eller gke-skur), där vagnar också ha plats, då intet särskilt
vagnsskjul (vaven-skur) är uppfört åt dem. Närmast följer en
öppen ladugård, där boskapen hålles om sommaren (nagocl). I
rad med den ligger boskapens vinterladugårdar (kav-skir ock
boska-sk4r). På andra sidan gårdsplanen, mitt emot byggnaden
ligger bagarestugan (boka-stu), också använd till kök om
sommaren (därav ock kallad somar-kek). Vid dess sida ligger
hönsgården (hzns-skur). En gärdesgård förbinder dem bägge
ock går sedan fram ända till gärdesgården mot gatan. Så
avgränsas här en mindre trädgård (kallad 10,-kat).
1) Ry. ~HL = 3 arSin = 2,134 met.

24

KARLOREN, GAMMELSVENSKBY.

Mitt på tvären är tomten återigän tudelad. Dess bakre del
kallas rigården (n-gaj). Den upptas av flera så kallade
trampgolv (tramp-gokv), stora öppna tilltrampade planer, där
tröskningen sker. Vid deras sida ligger agnsladan (aven-skur),
där efter tröskningen agnarna förvaras. Bredvid den samlas
halmen i stora stackar (hakm-mcb).
För övrigt varierar gårdarnas inrättning ganska betydligt.
Somliga bestå sig med särskild vedbod (vwrke-skur) i stället
för att ha bränslet samlat i staplar (merkes-firo). Likaså förekomma gödselskjul (dtgge-skur) i stället för de vanliga gödselgroparna (ffigge-grep). Då familjen för sig själv behåller så
mycket tröskad säd, att den behöver särskilt förvaringsrum, finns
på några ställen sädesbod (se-skur). Ock äntligen förekommer
— höjden av lyx — i tre gårdar särskild pälltik (paltzk avträde).
Själva husen äro också varandra högst olika. Som mätare
på byggnadens elegans tjänar taktäckningsmaterialet. 7 gårdar
bestå sig med grönmålade plåttak (bake-tik). I andra rummet
komma 23 hus med tegel (tzko-tak) ock ett med spåntak (,sznelltak). Givet tredje klass tillhöra däremot de övriga 67, som fått
nöja sig med halm- eller sävtak (han-tak, ractak). Byggnadsmaterialet, tegel (klok), förfärdigar man själv i så kallade
tegelformar (tikok-formar). Dessa bestå av två 9 arfin långa
bräder, sammanhållna av tvärslåar; mellan dem ifylles rå kalksten (kakk-steln) ock lera (lag), varefter vatten påhälles. Sedan
arbetas detta med spade; ock därefter intrampas halm med
fötterna. De så förfärdigade klumparna torkas i solen, varpå
murningen med dem kan börja.
Husets inrättning är följande. Närmast kommer man från
gårdsplanen in i en täckt veranda (kalendör), ock därifrån in
i förstugan (fon). Rätt fram frän denna ligger köket (kek),
varifrån en köksförstuga (hakm-kalend6r) för ut i trädgården.
Å ömse sidor om förstugan finnas framstugan ock bakstugan
(frama-stu, bak-stu). Framstugan, som är husets gentilaste rum,
upptar vanligen hela den gavel av huset, som vetter åt gatan;
är byggnaden särskilt stor, kan framstugans bortersta del avskrankas, ock man får så en särskild liten kammare (ina-komar),
vettande ut mot trädgården. På samma sätt upptages vanligen
husets andra gavel av bakstugan, familjemedlemmarnas vanliga
tillhållsort. 1 större hus delas också den mitt itu; den mot
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gårdsplanen liggande delen kallas då ensam för bakstugan, den
motsatta delen däremot bakkammare (bak-komar).
Betydligt mer än byggnadernas arkitektur växlar deras inredning. Allt trävirke är kolossalt dyrt i dessa trädlösa trakter;
själva äga svenskarna intet sådant, utan måste köpa det inne i
Berislav. Trägolv (tre-goby) — av furu eller gran — finnes
därför endast hos de rikare familjerna; det är nämligen en
liten affär på 40 rubel' att förse ett medelstort rum därmed. För
det 'nästa bestå golven blott av hårt tilltrampad lera (lag-gokv).
Dessa kunna emellertid hållas snygga nog. På vintern äro de
täckta av ett tunt lager fin, vit sand, som bytes om varje vecka;
om sommaren beströs de med ett slags välluktande gräs, så
kallat golvgräs (gokv-gras).
Väggarna äro vitmenade (khstrandar), endast sällan försedda med tapeter (vage-papar).
Bristen på trä gör ock möblerna (mebel-sikar) dyra. Ett
enkelt bord av askträ kostar 7 å 10 rubel; en soffa (kanope)
går till ungefär lika mycket. De finare kosta ända till 20 rubel.
En byrå (kand) betingar ett pris av 15-25 rubel, en klädeskista (loik) 12-10 rubel.
Under sådana förhållanden är det klart, att möbleringen
ibland är klen nog. Enkla träbänkar längs väggarna, ett bord
framme i hörnet utåt gården, ett par sängar ock en kista för
kläderna utgöra ofta det hela.
Rikare familjer ha däremot möblerat på härrskapsvis. Särskilt är framstugan prydlig. Bord, stolar, byråar ock kistor äro
målade, de senare i gulbrun färg med granna mönster på locket.
Soffan är uppstoppad (ut-balstra), sängen är svällande hög ock
prydes av dekorativt upplagda kuddar. Sängen i framstugan
användes så gott som aldrig av husets invånare själva, utan
står hela veckorna igenom orörd som dekoration. Två familjer
bestå sig med kammarorglar (fos-harmånik). I fönstern, som
äro försedda med gardiner (finstaj-k), stå krukväxter (bkomtrce). Väggarna äro fulla av skiftande prydnader: fotografier,
namnsdagsgratulationer ock konfirmationsbetyg. Som en artighet
mot besökande ryssar har man i hörnet en hälgoubild; funnes
1) Angående prisuppgifter här ock i det följande märkes, att 1 rubel
är ung. = 2 kr. (noggrannare = 1,93), 1 kopek nära 2 öre.
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ej någon sådan att korsa sig för vid inträdet i rummet, skulle
ryssarna givet anse sina grannar som hedningar, ock det vilja
svenskarna på intet sätt riskera.
Enklare är bakstugan. Här stå de sängar, som användas.
Hos fattigare familjer utgöras sängkläderna endast av en madrass
(matrcits 1. stro-sak), dyna (din), underlakan (tad) ock överlakan
(sagge-k). Täcke (take) saknas ofta ock är för rästen stora
delar av året överflödigt. Rikare familjer ha också en bolster
(buktar) att lägga ovanpå madrassen.
Eldstäderna bestå vanligen inne i rummen av en så kallad
grubba (groba), närmast lik våra kakelugnar, men med särskilt rymliga nischer, där mat kokas. Stora öppna ryska ugnar
förekomma ock (rtsk u I. boka-u). I bagarestugan på gården
är detta till ock med regel. Järnspis förekommer däremot
ytterst sällan. Ugnen eldas sällan med trä, i så fall blott med
ris ock kvistar, som man får från pilträden nere vid floden,
vanligen med gödsel eller halm, det senare ett ytterst tidsödande arbete, som oavbrutet sysselsätter en person, så länge
brasan skall hållas brinnande.
För vattentillgången är tämligen väl sörjt, om också
långt ifrån vade gård har sin egen brunn. Då byn ligger högt
över Dnjeprnivån, måste brunnarne bli ofantligt djupa. Annu år
1857 ägde man blott en brunn på stäppen, som för rästen blott
gav litet vatten. Nu finns i byn 10 brunnar från 10 till 21 saffen
djupa. Även Dnjeprvattnet är fullt drickbart, om ock något
kalkaktigt. Mången föredrar att dricka det framför brunnsvattnet.

Klimat ock sanitära förhållanden.
Svenskbys klimat är ganska ohälsosamt: den ovanliga
dödligheten vid svenskarnas ditkomst bevisar bäst dess farlighet.
Skillnaden mellan vinter ock sommar är mycket stor. Den
förra kan bli ganska kall med vinande yrvädersstormar från
stäppen. Kölden är visserligen sällan ihållande, men blir ibland
ganska stark, ända till 20° Raumur. (Waumur är den »gradosnik»
— termometer — som uteslutande användes.)
På sommaren däremot är hettan intensiv. Hela veckor sjunker
den ej under 30-38 grader RUum. (38-47° Cels.) i skuggan.
Sommaren utmärker sig dessutom för sina starka stormar, som
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piskar det upprörda dammet kring i kvävande, ogenomskinliga
moln, ock sina starka åskväder, som emellertid sällan komma
olycka åstad. Hösten åtföljes av dimmor ock tjocka, som uppstiga ur Dnjeprn ock dagtals insvepa hela näjden.
Ett sådant klimat måste ovillkorligen medföra stark dödlighet
ock en mängd av sjukdomar. I själva värket är det också
blott de kraftigaste individerna som stå gott. Dödligheten bland
småbarn är gräslig: nära hälften av alla årliga dödsfall träffar
barn, som ej fyllt två år. Efter barnaåren är däremot dödligheten betydligt mindre, ock många nå en tämligen hög ålder.
1906 funnos 3 personer över 80 år ock omkring 13 över 70.
Med läkarejälp är det också ganska eländigt ställt. Ända
till mitten av förra århundradet fanns det intet apotek närmare
än i guvernementstaden Cherson på 80 värks avstånd. Nu har
man åtminstone läkare i Berislav ock fältskär i en av tyskbyarna. Det är emellertid svenskarnas fasta övertygelse, att den
senare ingenting förstår — de ryska fältskärerna bruka ej häller
vara så särdeles styva — ock att hämta den förre är en affär
som man ej har råd att kosta på sig annat än i yttersta nödfall.
I stället har man sina egna kurer. Den utväg, som förr
anlitades mäst, att gå till en »braucherska» (bra9xatsk), som
läste bort sjukdomen, börjar bli alltmera omodern; åtminstone
vilja svenskarna inte vidgå, att de anlita den. Ett medel, till
vilket man ännu hyser den största tilltro i de mäst varierande
fall, är kyrkovin: kyrkkassans räkenskaper upptaga årligen en
mängd småposter för försålt nattvardsvin. Men dessutom finnas
speciella kurer för olika krämpor. Mot ormbett jälper »ärg»,
d. v. s. tohaksolja; mot sår i allmänhet påläggning av tobaksblad.
Öronsprång botas ofelbart genom att hålla örat intill rykande
bärnsten (Nwn-sta,p). Mot tandvärk röker man tänderna med
»tandbotsgräs»; är åkomman långvarig, lägger man sig till med
en »tandring», en fingerring förfärdigad av ett hästskosöm. Mot
»livsvärk» (diarré) tages brännvin, starkt kryddat med peppar.
Mot hosta drickes uppkok på kamomillblommor, eller »basas»
(bosas) fötterna i varmt vatten med salt.
En av de svåraste bristerna i byns sanitära förhållanden
är den totala bristen på kunnigt biträde vid barnförlossningar.
För några år sedan hade en kompetent barnmorska anmält sig
med små löneanspråk. Tyskarna ock svenskarna församlades
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till rådplägning, men kommo till det resultatet, att de ingen
behövde. I stället får barnsängskvinnan reda sig med en okunnig
»farmor» (g) till jälp, vald bland byns gummor. Av själva
saken förstår hon föga, men fyller samvetsgrant sin uppgift
att före, under ock efter förlossningen hälla i barnaföderskan så
mycket brännvin som möjligt.

Näringar.
Åkerbruk är numera givet huvudnäringen. Stäppjorden är

ganska god, om också Svenskby ej hör till den berömda svarta
jordens område. Jordmånens huvudbeståndsdel är en art gul
lera, men den är också tämligen starkt uppblandad med sand; för
att lemna goda skördar behöver den därför rikligt ock ofta rägn,
åtminstone en gång i veckan från början av maj. Då emellertid
rägn ock ovädersmoln gärna attraheras av det närbelägna nederbördscentrum, som bildas av Dnjepr ock dess många öar, ock
då de sydryska somrarna i allmänhet äro tämligen torra, så
blir skörden ojämn nog. Under det jorden i goda år ger 15:de
till 16:de kornet, smälter detta under dåliga år hop till tredjedelen; total missväxt är ej häller så ovanlig. På de sista 35
åren har sådan inträffat ej mindre än 7 gånger: åren 1872, 1875,
1880, 1885, 1887, 1891 ock 1899. Dessa år fick man knappt
utsädet tillbaka; under de båda senare åren kommo ytterligare
till hagelskurar, som totalt förstörde flera hundra desjatiner säd.
Sämre är jorden i själva Dnjeprdalen. Marken består här
nästan uteslutande av uppslammad sand, ock växtligheten därnere
inskränker sig till poppel- ock pilträd, som man planterat för att
binda jorden ock som sedan 16 år tillbaka stå under tillsyn av
en speciell skogsskyddskommitte. För övrigt växer där endast
vass ock gräs. Då emellertid Dnjeprvattnet avsätter föga fett,
har gräset så litet must, att det med knapp nöd kan användas
till boskapsfoder. Man klagar över att djuren visserligen bli
feta därav, men att de efter denna föda ej kunna tas till hårdare
arbete: sedan hästarna en längre tid gått på bete därnere,
kunna de blott med yttersta försiktighet användas, de bli genast
svetta ock lätt fördärvade. I mycket torra år, då ingenting
växer på stäppen, är dock ögräset till god jälp.
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I sin helhet är marken användbar för nästan vilka sädesslag ock åkerbruksprodukter som hälst. En bonde, som äger 60
desjatiner, fördelar vanligen sin jord på följande sätt. Han
plöjer blott 421/2 desj.; av dessa använder han 25 desj. till vete
(kva0), 5 till råg (ro), 6 till korn (kon), 2 till havre (hovar),
3 till majs (tu,ska-kvalt), 1 till potatis (katuflar) ock 1/2 till vinranka (vinagrad); rästen användes till betesplats ock grässkörd.
Även andra sädesslag förekomma sporadiskt. Så odlades hirs (grin)
förr ganska mycket, då jorden ännu ej var utsugen; numera
lönar det sig ej.
Allehanda sydfrukter — meloner (dunar), arbuser (kavnar),
kurbitser (kcerpsar) o. d. växa såväl på stäppen i så kallade
baftanar (bajtanar) som också i kålgårdar (k0-golar) nere i
dalsänkan. På det senare stället bli de mycket saftigare ock
sötare än på stäppen; men då man först i medlet av juni, då
vattnet sjunkit undan, kan sätta dem här, hinna de ibland ej
bli mogna, innan nattfrosten kommer.
Vinrankan trives förträffligt. I trädgårdarna finnas fruktträd av olika slag: körsbärsträd (vhsne), päronträd (duk), plommonträd (bombar), pärsikor (pcet5ik), pommes d'or (pomator). 1
mitten av förra seklet odlade man ock med framgång mullbärsbusken (szlkes-bwj-trce); år 1850 ägde kolonierna sammanlagt
29000 träd. Det var en tysk lärare, Lange, som stod i spetsen
för företaget; men med hans avflyttning dog det hela bort.
Den befintliga jorden är numera högst ojämnt fördelad
mellan svenskarna. Genom att den gått i arv i flera led, har
den kluvits i allt mindre lotter. Numera är det blott 10 bönder,
de rikaste, som ha 60 desjatiner; en del har 30, flera ännu
mindre. Ock slutligen finnas ungefä,r 20 familjer som äro alldeles landlösa. Lyckligtvis finns medlet att genom arrenderad
jord i viss grad fylla jordbristen. Vanligen skaffar man sig
arrendejord av ett närbeläget kloster, som äger 32000 desjatiner
jord. I avgift betalas 8-9 rubel pr desj. om året. Det finns
ock möjlighet att få arrendera kronojord, men detta anses ofördelaktigare: visserligen är avgiften ej mer än 7 rubel 57 kopek
om året, men av denna jord får man blott uppodla hälften,
rästen måste ligga i träde ock får blott användas till gräsväxt
eller vallplats. Någon gång händer det ock, att en landlös, som
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skrapat hop pängar på något sätt, kan köpa sig ett jordstycke.
Men priset är dyrt: 80-100 rubel pr desj.
1 å 2 gånger på tio år företages ny delning ock lottning
av jorden, endast med iakttagande av att varje jordägare får
sitt tillbörliga antal desjatiner. Endast en del av jorden i sänder
skiftas om ock delas ut: också äga nu flera bönder sin jord
delad på 15-16 olika ställen. Tanken på enskifte har visserligen vaknat, men ingenting är gjort i denna riktning.
Då området är så smalt ock långt ock byn själv ligger vid
dess ena kortsida, blir vägen ut till åkrarna kolossalt lång.
Närmast byn användes stäppen på 1 värsts bredd till betesmark. På 1 värsta avstånd börja de första åkrarna; de avlägsnaste ligga 14 värst bort. Ock vid den egna jordens slut
tar den arrenderade kronoj orden vid; till de bortersta av dessa
åkrar är vägen ej mindre än 20 värst (ungefär 2 sv. mil).
Det långa avståndet till arbetsplatsen, den stora mängden
av olika åkerbruksgöromål, som avlösa det ena det andra, det
gräsliga klimatet om sommaren ock de till stor del otillräckliga
arbetskrafterna göra arbetet i hög grad betungande.
Redan tidigt på året börjar åkerarbetet. Har vintern varit
mild, kan man vara färdig att plöja redan i slutet av februari;
i vanliga fall sker det mellan den 10 ock 15 mars. Några
dagar senare börja de, som ha litet jord, att plöja.
Arbetsfolket bryter då upp från byn ock flyttar för ett par
veckors tid ut på fälten. Skulle man vistas hemma om nätterna,
bleve tiden alltför mycket kringskuren. Vid 4-tiden på morgonen
börjar arbetet ock fortsätter med korta matraster till 7-tiden på
aftonen, då mörkret är fullständigt. Vårnatten blir ofta kall
nog. Eldar tändas, ock vid dem lagas en smula varmmat;
under dagens lopp har man ej hunnit tänka en tanke därpå.
Ock så reder man sig nattläger, så gott man kan, ute på den
ödsliga stäppen. En eller annan har fört med sig tält, andra
ha täckvagnar. De flästa ha endast medfört en smula halm
ock sträcka ut sig under bar himmel, sökande lä för nattvinden
bakom vagnarna.
Med goda hästar ock med god flit kan en man på detta sätt
plöja 3 å 4 desj. om dagen. Förr i tiden användes vid arbetet
en så kallad sack (sak). Den var av samma konstruktion som
den ännu allmänt av ryssarna använda sochti (ordet är också det
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samma, fast förmedlat av estniskan) — det hela ett i hög grad
urmodigt ock ofullkomligt redskap. Nu användes i stället en
med 3 eller 4 billar försedd plog, kallad buggen Den lär vara
en uppfinning av Sydrysslands tyskar (den kallas hos dem
buoker). I Svenskby har den varit i bruk 34 år, till sin nnvarande konstruktion är den endast 26 år gammal.
Efter plöjningen ock såningen ute på stäppen flyttar man
åter, efter 14 dagars frånvaro, hem till byn. Den närmaste
uppgiften, som väntar, är arbetet i vingården.
Denna, ännu blott tio år gammal, upptar en yta av ungefär
25 desj., belägna på sluttningen av en stäppdalgång strax väster
om byn. I allmänhet brukar en jordägare använda 1/no av sin
jord till vingård. Den är svenskarnas stolthet: i vinodling äro
de nämligen de första i trakten; tyskarna, som eljest alltid beskylla svenskbyborna för efterapning av dem, ha i detta fall gått
i svenskarnas fotspår. Den yngre delen av plantorna behöver
ännu övertäckas i oktober ock november för att i mars åter avtäckas. De äldre däremot behöva ej dessa försiktighetsåtgärder.
Vingårdsarbetets tid är relativt lätt. Även de följande
veckorna upptas huvudsakligen av smärre sysslor. Det är rengöring av gårdarna därhemma, ränsning av potatis ock majs,
reparation av gärdesgårdar o. d.
I mitten eller slutet av maj kommer höskörden (gras-slaartiar). Väntade man ännu någon vecka, skulle varje grässtrå
på stäppen bli uppbränt av den för varje dag alltmer brännande
solen. Rågen blir mogen omkring 15-20 juni, kornet ungefär vid
samma tid. Då båda odlas tämligen obetydligt, hinner man bli
färdig med dem, tils veteskörden börjar, vanligen 28--30 juni.
Nu börjar en tid av den mäst febrila brådska. På en å
två månader skola de väldiga vetefälten vara avmäjade, säden
hemkörd, tröskad ock avforslad. Först då detta är slut, följer
någon vila.
Vid höskörden användes lie (h); här åter skördemaskin
(slaar-man). I den mån vetet hinner avmäjas, forslas det hem.
I den brännande hettan behöver man ej anslå någon tid att låta
säden torka, utan den kan genast lastas på vagnarna, lös eller
bunden till kärvar (snovar) — det sista ett arbete som svenskarna
alltid låta ryssar förrätta. Därhemma reses säden i väldiga
stackar ock ligger så förvarad, tills ingenting återstår därute.
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Detta hemforslande tar naturligen en kolossal tid. Det finns
visserligen också ute på stäppen en tröskplats, ock säden från
de åkrar, som ligga närmare intill denna än intill byn, föres dit.
Men då ju området är ett par mil långt, återstå i alla fall ofantliga distanser att köra. De små uthålliga hästarna släpa vecka ut
ock vecka in sina 60 å 70 värst om dagen. I alla fall drar det
om 3-6 veckor, innan all säden befinner sig på tröskplatsen.
Omedelbart därpå vidtar tröskningen. Den sker ute på
rigården, på de särskilt därtill avsedda trampgolven. Ett lager
säd, 1 arfin tjockt, bredes ut på den tillstampade marken.
Hästarna spännas för ett slags tunga, med 6 skarpa kanter försedda stenar, ock så kör man dem några varv runt,på den utbredda säden. Så kastas halmen åt sidan, ock den uttröskade
säden, som ligger kvar på marken, sopas tillhopa för att ge
plats för en ny »bädd». På detta sätt går arbetet tämligen
snabbt framåt. Med två eller tre tröskstenar beräknar man det
vara möjligt att tröska omkring 6 lass säd om dagen. Men
arbetet är övermåttan tungt. Ock härvid sparas inte häller
kvinnorna. Halvnakna ock halvdöda av ansträngning slita alla
från morgon till kväll, ofta i en hetta av 40-45 grader (Waum.).
Den halm, som man får på detta sätt, kallas »trampad
halm» (trampandar-hakm). Är den ej alltför grov ock dessutom
gräsblandad, användes den till foder, hälst det något primitiva
tröskesättet gärna kvarlemnar några korn i axen. Råsten
staplas upp i stora stackar, som under vintern få lemna huset
en viktig del av dess brännmaterial.
Även andra tröskmetoder finnas. Någon gång använder man
ännu slaga (slav, trtske-slav). Detta går naturligtvis långsamt:
med 2 slagor tröskar man på sin höjd ett lass om dagen. Men
metoden har den fördelen, att halmen blir mindre söndertrasad.
Sådan halm kallas »långhalm» (logg-hab•m) ock användes till taktäckning.
Även tröskmaskiner användas, dock endast i ett fåtal gårdar.
Halmen kallas »tröskad halm» (troskendar-hakm) ock användes
på samma sätt som den trampade.
Av den tröskade säden behålla svenskarna för eget behov
endast en bråkdel, rikare familjer ungefär 400 »funt»,, som de då
1) Ett »funt» = 410 gram.
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låta mala i sina väderkvarnar uppe på stäppen eller nere i en
stor, nyuppförd ångkvarn (darel-kven), belägen på gränsen mellan
Svenskby ock Mfthlhausendorf. De fiästa anse det likväl fördelaktigare att endast taga åt sidan nästa års utsäde ock att under
årets lopp köpa mjöl, för att nu kunna avyttra så mycket säd
som möjligt.
Förr i tiden var det ofta svårt nog att finna köpare. Säden
fick då slumpas bort för vrakpris, 70-80 kopek pr etvert.1
Sedan åkerbruket börjat bedrivas mera rationellt ock byarna
fått namn om sig som stadiga ock goda sädesproducenter, är numera deras vara rätt eftersökt. Tröskningsarbetet har ännu ej
slutat, då redan judiska uppköpare ligga i mängd med sina
pråmar vid Schlangendorfs tilläggsplats. Här göras sedan stora
affärer: ofta äro priserna betydligt högre än inne i staden
Berislav. Den säd, som tröskats på trampgolven uppe på stäppen,
försäljes ofta på det villkoret, att köparna själva hämta den
på platsen: den lemnas då för något billigare pris.
Vetet såldes år 1903 för 71-73 kop. per pud 2, 1904 för
91-93 kopek, 1905 för 81-85 kopek. Rågen är vanligen
15-20 kopek billigare. Korn ock havre betinga båda ungefär
samma pris: 50-75 kopek pr pud. Då Svenskby i goda år utskeppar omkring 130,000 pud, blir alltså vinsten ganska betydlig.
Under skördearbetet ha sydfrukterna mognat. Arbuser
ock meloner äro färdiga i slutet av juli, vindruvorna i första
veckan av augusti. På de förra sätter man intet speciellt värde;
som handelsvara ha de alls ingen avsättning. Vinskörden däremot omfattas med livligaste intresse.
Intresset för svenskarnas vingård sträcker sig tyvärr också
till de kringboende judarna ock ryssarna, delvis också tyskarna, ock
under hela sista månaden måste man hålla vakt uppe i vingården
dag ock natt för att skydda den för deras ovälkomna påhälsningar.
För detta ändamål äro särskilda små vaktstugor uppförda.
Vinrankorna bära ännu ej så mycket de kunna. Om några
år hoppas man få rikare skörd. Endast en ringa del tas undan
ock får torka till russin; av råsten beredes vin. Byn äger tre
1 Cetvert = 210 lit.; 70-80 kop. pr Cetvert blir ungefär 5 öre pr hl.
1 pud = 40 pund = 16,4 kg.; 70 kop. pr pud blir ung. 84 kr.
pr ton; 80 kop. pr pud ung. 96 kr. pr ton; 90 kop. pr pud ung. 108
kr. pr ton.
2102/or. Karlgren, Ganznzelsvenskby.
3
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vindruvsprässar. Av en desjatin jord får man vanligen 100-150
vedro vin. När rankorna bli fullt utvuxna, komma de att lemna
200 vedro pr desjatin.i
Någon direkt förtjänst av vingården har man ej, då man
varken kan sälja druvor eller vin. Indirekt har man emellertid
den fördelen, att man slipper köpa det dyra brännvinet. Ock
om man också inte kan tala om några mera utpräglade nykteristiska tendenser i en by, där 700 invånare årligen förbruka
omkring 40,000 liter vin, så har dock tillståndet betydligt förbättrats, sedan den gamla judekrogen kom bort ock svenskarna
börjat förtära sin egen vara.
Ungefär samtidigt med vindruvorna bli potatis ock majs
färdiga. Även dessa säljas, majsen till 40 å 50 kopek pr pud,
potatisen till ungefär samma pris.
I början av oktober är den värsta arbetstiden förbi. Åkrarna
ock fälten bli öde ock tomma, ock några månader förflyta under
relativ vila från jordbruksarbetet.
Husdjuren äro i jämförelse med åkerbruket av ringa betydelse. De enda djur, på vilka man lägger an, äro hästar (alklar,
hastar). Utan präktiga ock talrika sådana skulle det vara
omöjligt att sköta åkrar belägna på 1 å 2 mils avstånd. Byn
håller särskilda avelshingstar. Rasen är. liten ock ful, men
ovanligt uthållig. En häst kostar därnere 30-150 rubel; det
ordinära priset är omkring 50 rubel.
Hästarna skötas med stor omsorg. Under skördearbetet
slita de nog ont, men efter dess slut fraktas de i september på
båtar ut till holmarna i floden. Där få de under tre månaders
tid leva i fullkomlig frihet. Då de i december skola återföras
till byn, ha de hunnit bli halvt förvildade, så att de endast
med stor möda kunna fångas.
Under själva vintermånaderna fodras hästarna på stall.
Deras huvudfoder är under denna tid agnar. Ett stort brädtråg
fylles därmed, vatten hälles på, ock det hela röres kring, varefter
en handfull kornmjöl eller i saknad av detta kli strös däröver.
Kor (ku0a, pl. kudnar) håller man ganska få. En medelstor
gård med 12-15 hästar har vanligen endast 5 å 7 kor, värderade
1) 1 vedro = 12,3 lit.; 1 desj.= 109 kvm. Det blir alltså omkring
221/3 lit, vin pr kvm.
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till ungefär 25-50 rubel stycket. På sommaren drives »boskan»
på bete ute på stäppen av särskilt anställda vallare, som alltid äro
ryssar. Nätterna tillbringa djuren hemma i »näggården». Om
morgonen, före daggryningen, tutar vallaren i sin lur — ett tecken
till kvinnorna att skynda sig upp för att mjölka korna ock driva
dem ut på bygatan. Där tar vallaren hand om dem ock »sallar»
(driver) dem i väg utåt stäppen. På aftonen återvänder jorden.
Varje djur marscherar av sig självt in i sin näggård. Mindre
kalvar ha redan dessförinnan fått hemlängtan ock under eftermiddagens lopp på egen hand begivit sig hem.
Under vintern flyttar boskapen in i den varmare ladugården
(boska-skur ock kakv-skur). De få under denna tid endast halm
eller halmblandat hö, någon gång en smula havre.
Trots den magra dieten frodas kreaturen bra. Förr i tiden
härjade däremot boskapspäst, som vanligen återkom vart fjärde
år. Såsom preservativ mot den gällde en blandning av 20 olika
slags örter mgd en tillsats av järnvitriol ock björktjära, som
under vissa ceremonier gavs boskapen vid ny eller nedan, allt
efter djurens tillstånd.
Fårskötsel drevs förr i byn i rätt stor skala. Sedan 1886
har man slutat dänped. Ullen blev billig, ock djuren fingo
skabb, så att de förlorade ullen före klippningstiden. Numera
finnas endast två bönder som ha får (far).
Svinavel bedrives däremot mera. Utom svin (sinn) har man i
varje gård gäss (gasar), ankor (patar) ock höns (Uns) till husbehov. Av dessa smådjur uppskattas en gås till ungefär 1
rubel, en anka till 40-50 kopek, en höna till 20-35 kopek.
Fisket, en gång svenskarnas huvudnäring, har år från år
alltmera trätt i bakgrunden. Redan vid mitten av förra århundradet hade det upphört att utgöra allmän näringsgren. År
1852 var det utarrenderat för 224 rubel till några av bönderna.
Avgiften bestämdes varje gång vid slutet av året efter mängden
av insaltad ock torkad fisk.
Längre fram blev fiskerätten en stridsfråga med tyskarna,
denna gång ej blott med de båda protestantiska byarna, utan
ock med Klosterdorf, med vilken eljest Svenskby haft föga beröring. 1893 avgjordes stridigheterna så, att gränserna för
landet även skulle utgöra gräns för vattenrätten. Varje by
finge utarrendera sin fiskerätt åt vem den ville på ett visst antal
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år. Fullt rättvis var delningen ej: de första åren efter den
fick Klosterdorf, inom vars område floden gör en krök ock är
fylld av bolmar, för sin fiskerätt 1700 rubel, under det Svenskby
blott fick 900 ock vardera av de båda andra byarna endast
700 rubel.
Dessa summor ha på de senare åren stigit betydligt. De
ryssar, åt vilka fisket i Svenskby nu är utarrenderat, betala årligen 1500 rubel. Svenskarna själva ha däremot förpliktat sig
att ej bedriva fiske i större skala; de få endast fiska med metspö eller med handnot, vars längd ej överstiger 5 famnar.
Såsom fisket nu bedrives av arrendatorerna, kunna emellertid
de goda tiderna omöjligt vara länge. Vattenståndet i Dnjepr
visar alltmera tendens att sjunka. De små sunden ock vikarna
torka alltmer ut, ock fisken utrotas där massvis. I de grunda
vattendragen infångas fisken, särskilt nattetid, med korgar eller
t. o. m. med händerna, ock man är ej det ringaste betänkt på
att säkerställa fisket för kommande år.
Massfångsten gör fisken billig. Gädda, gös, abborre, sutare,
ruda, braxen o. a. kosta om våren 5-6 kopek pr »funt»1, om
sommaren mindre; karp, varav finnas riktiga jätteexemplar på
30-40 funt ock som huvudsakligen fångas med ljuster under
lektiden i maj, kostar 10 öre pr funt.
Jakten är högst obetydlig. De talrika fåglar, som förr
höllo till i Dnjeprsänkan, ha numera försvunnit till följd av
obarmhärtigt utrotande. De gamles berättelser om fågelmassorna
betraktas som rena sagor. Även uppe på stäppen saknas villebråd.
Vargen är försvunnen sedan åratal tillbaka; det enda som
finnes är räv ock hare, ock även de tämligen sparsamt. Hare
skjuter man ofta från sina riskojor (btslar), där man lagt sig
i försåt för honom, då han om natten vägar nalkas byn.
Rättigheten att jaga kostar 3 rubel, som erläggas till kronan.
På sistone har ett påbud, som förbjuder bönderna att inneha
något slags vapen, gjort tvärt slut på all jakt.
Några andra näringsgrenar äro knappt att nämna. Biskötsel
har funnits, men är nedlagd. Ur den stenbundna marken uppgräver den fattigare befolkningen om vintern stenar, som sedan
användas till byggnader eller murar ock säljas för 4 å 6 rubel
1)

»funt» = 410 gram; 5 kopek pr funt blir alltså ungefär 24 öre pr kg.

LAND OCK FOLK: FOLKET.

37

kubikfamnen. De äro även användbara till kalkbränning. Kalken
säljes till 2 rubel pr 'öetvert.
Hemslöjd idkas föga i Svenskby. Vävning förekommer ej
alls: alla tygvaror köpas i Berislav eller Kachovka. Kvinnornas
vanliga sysselsättning på lediga stunder är strumpstickning. De
köpa ullen ock bereda den själva. »Svensk-kälngarnas» strumpor
ha en strykande åtgång på marknaderna i Kachovka. Somliga
kvinnor föra på detta sätt en direkt förtjänst på 20-25 rubel
årligen till hemmet. Kvinnorna kunna också i allmänhet sy på
maskin (ststymar-man), ock sådan finnes i en mängd hem.

Folket.
Alla nu levande gammelsvenskar tillhöra officiellt 19 familjer,
som i kyrkboken bära följande namn: Albers, Annas, Buskas,
Hansas, Herrman, Hinas, Hoas, Hörnberg, Knutas, Koppers,
Kots, Malmas, Martis, Mutas, Norberg, Sergis, Sigalet, Tinnis
ock Utas. Dopnamnen, i allmänhet svenska, men ofta med
former närmast upptagna ur estniskan, äro i kyrkboken på
svenskt sätt insatta £öre familjenamnen, men användas i själva
språket alltid efter såsom huvudord till familjenamnen såsom
genitivattribut.
De nitton familjenamnen äro sinsemellan av ganska olika
ursprung. I den älsta svenska kyrkboken förekomma de ej alls;
där nämnas personerna blott med sitt eget ock sin fars namn:
Anders Simons son, Greis Tinis son etc. Först i mitten av
1800-talet infördes de nuvarande familjenamnen på order av
myndigheterna: såsom goda ryssar måste gammelsvenskarna
naturligtvis ha tre namn, ej blott förnamn ock farsnamn, utan
också familjenamn. I den av klockaren förda kyrkboken är för
år 1856 ovan varje familj med blyerts insatt ett familjenamn:
ungefär vid den tiden tyckas alltså de nu använda familjenamnen ha bestämts.
Vid bildningen av dessa har man följt olika principer:
bland de ovan anförda namnen kunna tre olika grupper urskiljas.
1. By- ock gårdnamn. Att benämna en familj med
namnet på det ställe, där den bor, är en särskilt i estsvenska
dialekter ytterst vanlig metod. 1 ock med svenskarnas förflytt-
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ung från de estniska hemmen hade ju detta benämningssätt
förlorat varje berättigande: i Svenskby blevo de ju bebyggare
av namnlösa gårdar i en ock samma by. Då nu familjenamn
skulle tillsvarvas, gick man emellertid på somliga håll tillbaka
till denna metod: traditionen hade inom en ock annan familj
bevarat namnet på den estländska by eller gård, varifrån den
ledde sitt ursprung, ock härav bildades så det nya familjenamnet.
Så hänvisar tydligen namnet Buskas (buskas) till Dagöbyn
Buskby, Malmas (makmas) till Dagöbyn med samma namn,
Mutas (motas) till byn Muddas (Mutas etc., se s. 5; estn. mudda
sumpmark), Kots (kotses) till byn Kotsta ock Sigalet (szgalets)
till byn Siggalaid (»svinklippan» av estn. sigga ock laid, eller
sammanhörande med namnet Sigge, fastän senare underkastat
estnisk omtydning).
Gårdsnamn äro Hoas (haas) ock Koppen; (kopos,). Det
förra är väl antagligen gen. till ordet haa hage, som förekommer
i andra estländska dialekter'. En annan, ehuru mindre sannolik möjlighet vore, att ordet sammanhör med ordet hov härrgård,
som förekommer i dialekten i formen ho-g. Själva förklara
gammelsvenskarna namnet med att familjens förråder bott nära
ho-gata. Själva formen lägger inga hinder i vägen för en dylik
tolkning: as-ändelsen är tydligen ett levande gårdnamnssuffix
i målet, ock o övergår ljudlagsenligt till a före a (jfr soar sover,
men saa sova). Dock torde svenskarnas egen tolkning snarast
vara folketymologisk, uppkommen efter det ordet haa 'hage'
dött ut i målet.
Under förutsättning av Hoas -= Hages, är det till sin betydelse identiskt med Koppers. Ordet kommer från lågty. (ock
estn.-ty.) koppel hage, vilket ord i samma form ock betydelse
upptagits i estn. (koppel 'weideplatz'). Ordet förekommer, såsom
doc. DANELL meddelat mig, på Nuckö såsom gårdnamn i ej
mindre än 8 byar i formerna kopka I. kopara.
2. Högsvenska familjenamn i gen. S. 6 nämndes, att
till byn år 1804 genom Potemkins försorg förflyttades ett trättiotal svenskar, som tillfångatagits under Gustav III:s ryska krig.
1) Enligt VENDELL även i Gammelsvenskbymålet: troligt är likväl,
att han tillskrivit målet detta ord just på grund av namnet.
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Dessa tyckas till en början ha hållit på sina efternamn: i kyrkboken för år 1796 förekommer bland en mängd namn på -son
det rent svenska Västerberg. Så småningom fogade de sig väl
i det av de andra bymännen använda namnskicket. Då emellertid nya familjenamn skulle bildas, erinrade sig väl dessas avkomlingar de gamla familjenamnen, ock så upplivades ånyo namnen
Alberg, Hörnberg ock Norberg. Av dessa är emellertid blott
det första fullt vanligt; det förekommer, liksom alla andra, endast
i genitiv, ock associationen med 'bärg' har försvunnit: t. o. m. i
kyrkboken skrives det i enlighet med uttalet Albers, ry. A.Tifienn,
(i dialekten: akbaj). Det sällsyntare namnet Norberg har däremot
bevarat denna association; det förekommer i dial. under formen
norberks, vilken form är så genomskinlig, att vid officiell stavning genitiv-s borttas. Namnet Hörnberg (utt. hecinberg) brukas
ej längre i dialekten, utan endast officiellt; i språket har det
utträngts av nyare bildninger (se nedan).
3. Förnamn i gen. De som ej hade någon av de föregående möjligheterna att tillgå, fingo nöja sig med att som släktnamn upptaga ett förnamn, betecknande någon av deras närmaste
förråder. Kyrkboken upptar t. ex. från början av förra århundradet en änka, Anna Hindriks dotter, med trenne söner,
vilka i dialekten tydligen helt enkelt benämts Annas Anders,
Annas Johan ock Annas Peter. Dessas söner ha antagligen
behållit farmoderns namn främst i sitt eget ock kallats t. ex.
Annas Anders' Jakob, Annas Peters Johan etc. Då nu namnukasen kom, fordrande förutom eget namn ock farsnamn också
ett familjenamn, löstes problemet på enklast möjliga sätt: man
hade ju redan de tre namn, ryssarna ville ha, fastän endast i
motsatt ordning, ock så togs utan vidare namnet Annas till
familjenamn. De ovannämnda personerna, vilkas officiella namn
förut varit Jakob Andersson ock Johan Petersson, förvandlades
nu till Jakob Andersson Annas ock Johan Petersson Annas,
ock de ryska myndigheterna kunde i sina handlingar införa de
från rysk synpunkt fullt tillfredsställande namnen ,Slitorvb AnApeeB1P173 Armael. ock llBaIrb neTp0B11-4% ÄlillaCrb.
På detta sätt ha alltså uppkommit:
Annas anas, gen. till Anna (an 1. ana)
Hansas hansas, gen. till Hans (hans)
Hinas hotas, väl närmast gen. till estn. Hifiri (Henrik)
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Knutas knutas, gen. till Knut (knut)
martis mat es, ljudlagsenlig gen. till Martin, vilket såsom förnamn numera ej existerar i dial. (jfr dock
även estn. formen Mart)
Sergis scerges, närmast upptaget från ry. Cpri (Sergius)
Tinnis tines, motsv. hsv. Tönnes (Antonius).
Till denna grupp skulle tydligen höra även namnet Herrman,
vilket, om det funnes i målet, där borde förekomma, likt de
andra, i gen. 1 målet brukas det emellertid ej mera, utan är
utträngt av senare bildningar (se nedan); detta har gjort, att
det såsom officiellt namn kan uppträda i uppsnyggad form
(nominativ i st. f. genitiv), på samma sätt som det utdöda Hörnberg ock det sällan använda Norberg.
Återstår så namnet Utas, vilket ej kan hänföras till någon
av ovannämnda kategorier. Nu är emellertid att märka, att
namnet Utas ej existerar i dialekten; de personer, som officiellt
bära detta namn, fördelas, där de ej antagit andra, yngre benämningar, i tre grupper: talgas, atastmas ock atapet,s (d. v. s.
de utan för boende Lars', Simons ock Peters). Dessa namn
funnos tydligen redan, då de nya familjenamnen bestämdes. Ursprungligen äro de endast binamn, som några medlemmar i byn
fått i dagligt tal, antingen med hänsyn till deras boningsort i
byn (alltså i full analogi med det förhållandet, att nu en Anders
bosatt i Taknegården helt simpelt kallas takneandets) eller på
grund av en reminiscens av deras förfäders boningsplats på Dagö.
Traditionen vet f. n. att förtälja, att förfäderna till familjen
Utas bott på en udde av Dagö, varigenom en benämning UtanLars etc, kan berättigas. Vid familjenamnens bildande låg det
nu nära till hands att fatta alla dessa, som antingen hade gemensam boplats i byn eller sades vara från samma trakt av Dagö,
såsom utgreningar av en ock samma familj, som då rimligtvis
i stil med övriga namn på -as borde heta Utas.
Sedan nu de nya familjenamnen bildats ock officiellt fastslagits, blev frågan, i vad mån de skulle kunna tränga in i
det talade språket. Två principer gjorde sig gällande: dels den
nya, att familjenamnet skulle ärvas från far till son, dels ock
den gamla, enligt vilken en person betecknades med sin farfars
ock fars namn före sitt eget.
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I detta avseende märkes en olikhet mellan de ovan anförda
grupperna av familjenamn. De familjer, som antag-it by- ock
gårdnamn ock svenska efternamn, tillämpa vanligen den förra
principen. Då Buskas' Anders' Lars (buskas-anas-lks) får
en son, kallas denne ännu såsom liten med hela sin fars namn
före sitt eget: Buskas' Anders' Lars' Peter (buskas-antsasla,sas-paer); vid mognare år faller farfadrens namn bort, ock
namnet blir Buskas' Lars' Peter (buskas-lajas-r par). Namnet
Buskas kvarstår på detta sätt generation efter generation.
På delvis annat sätt behandlas de familjenamn, som bestå
av förnamn i gen. Deras karaktär av officiellt använda gör
visserligen, att de kunna på samma sätt bevaras från far till
son: sonen till Annas Johans Mats kan kallas Annas Mats'
Anders. Men å andra sidan uppstår här vid namngivningen
den frågan: varför skall farfadrens namn uteslutas ock farfars
mors namn medtagas? En gren av familjen väljer därför den
metoden att kalla sonen till Annas Peters Anders för Peters
Anders Johan. På detta sätt har den släkt, som officiellt kallas
Annas, redan hunnit klyva sig i flere, en som troget bibehåller
namnet Annas såsom familjenamn, ock andra som ge namn
efter farfar ock far. Så kallas en person, vars officiella namn
är Johan Annas, för Peters Anders Johan (pet,9-anasieian);
dennes lille son, Gustav Annas, kallas ännu Peters Anders
Johans Gustav, men förvandlas nog med tiden till enbart Anders
Johans Gustav.
På detta sätt finnes nästan inom var ock en av dessa familjer
en gren, som bibehållit det officiella namnet, ock andra som förlorat det. Bland den mängd svenskar, som i kyrkboken kallas
Knutas, har endast ett försvinnande fåtal bibehållit detta namn,
så fåtaliga t. o. m., att f. n. ett namn sådant som Knutas Simon
är fullt tillfredsställande ur tydlighetssynpunkt: hans fars namn
behöver ej tillfogas, då det ej finnes mera än en Knutas vid
namn Simon. Däremot kallas den person, som skriver sig Josef
Knutas, anas-simasiösef, Mats Knutas heter anas-inas-mcits,
Peter Knutas anas-matsas-p«ar. Dessa tre personer äro tydligen alla sonsöner av en Anders. Skulle nu nya familjenamn
bildas efter samma metod, finge vi alltså ett nytt: anjas.
Johannes Knutas heter däremot gralsasietansiohciues ock Karl
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Knutas gragas-krzstlans-kcil: alltså tillräckligt stoff för bildande
av ett familjenamn gragas.
Ibland går det också så långt, att dessa nyare bildningar
fullkomligt utträngt det officiella namnet. Något släktnamn
»Herrmans» finnes ej mer; de som skriva sig med detta namn,
ha i dialekten i stället ett kal.-mikals ock kaks-d"sas före
förnamnet.
Det finnes ännu ett sätt varpå familjenamnen utträngas,
i detta fall familjenamn av alla tre grupperna. Dessa långa
namn, som nu användas, äro ju tämligen svårhanterliga, ock
detta ideliga varierande av ett tämligen inskränkt antal benämningar blir i längden besvärligt. Kan man ersätta dem med
kortare ock originellare namn, så gör man. Oknamn eller binamn tar man därför gärna fasta på till ersättning. En medlem av släkten Knutas var storväxt ock kallades därför helt
enkelt Storkristian; hans son får hela sitt liv heta Storkristians
Mats. En person av familjen Annas blev tidigt vithårig ock
kallades vitpeter (kvit-petar); hans son blir då Vitpeters Johan
(kvitpet,s-yian). En Malmas var halt ock kallades Halte Simon
(logkat-sima); hans son heter Halte Simons Anders (logkatstmas-cinda); är lyckan god, får sonsonen heta Halte Simons
Anders Karl.
På detta sätt kan ett familjenamn fullkomligt dö ut: så
har det gått med namnet Hörnberg. De som nu skriva sig så,
kallas uteslutande Gädses (ga,dses; gads = oxstyng, häststyng
av lillry. reAs); vad som gjort, att ett dylikt öknamn uppstått
ock befunnits så träffande, att det helt kunnat undantränga
familjenamnet, torde vara svårt att' avgöra.
Binamnen kunna också vara av mera hedrande art. Bekläder någon ett ämbete i byn, stannar ofta ämbetstiteln kvar
som familjenamn. Så är t. ex. namnet Norberg endast bevarat
inom en liten gren av familjen; de fiästa i släkten härstamma
från en medlem, som beklätt klockarämbetet, ock kallas därför
kkokaj; en Simon Norberg heter i själva värket kkokaygragassima. Den medlem av släkten Buskas, som först av alla svenskar
blev oberschulz, kallas numera intet annat än oksolsti, ock
hans son skördar också äran därav, åtminstone i sitt namn:
obatsolses loks.
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Kvinnorna hava, såsom först sin faders ock sedan sin mans
tillhörighet, före giftermålet den förres, efter giftermålet den senares
namn in extenso före sitt eget. Mats Knutas, anjas-znas-mcits
får en dotter Juliana: anas-trIcts-matsas-prAla; denna blir gift
med Simon Flerrman, kal.-anas-sima, ock förvandlas då till
kal-anas-simas-lita. Under det sönerna sällan ha mer än
tre namn i sitt eget ock alltså i sin fars namn, om det består
av tre beståndsdelar, utesluter det ena, familjenamnet eller farfarsnamnet, behålla kvinnorna alla tre ock lägga därtill sitt eget.
Blir kvinnan änka, förenklas namnet. I de flästa fall är
det då tillräckligt, att hon benämnes med sitt eget, föregånget
av namnens personliga namn, framför vilket sättes ordet pokokne
(ry. lioNothrhiti avliden, 'salig'); änkan till Jakob Knutas heter
helt enkelt pokoine akops krzste. En annan metod är att till
släktnamnet helt enkelt foga avledningen -tya (ry. -uxa, allmänt
använt av ryska bondbefolkningen för att beteckna gifta kvinnor,
därvid lagt till familjenamnet): tznestya eller hon gant14. tinestya.
Alla bymedlemmarna äro nu, oftast på mångfaldigt sätt, besläktade med varandra ock känna sig också som en enda stor
familj. Däremot är man ytterst obenägen att föra in främmande
element i byn. Mellan tyskar ock svenskar ingås likväl giftermål,
mellan ryssar ock svenskar däremot så gott som aldrig. På hela
tiden har endast en svensk gift sig med en ryska ock en ryss
med en svenska. Icke ens med medlemmar av en rysk familj
Krakovski, som redan under byns första år upptogs bland kolonisterna ock vars medlemmar nu tala svenska lika bra som
gammelsvenskarna, ha giftermål ingåtts.
På sista tiden, då jordbristen varit betungande, har det varit
perioder, då tämligen stark spänning rått mellan rika ock fattiga.
De senares antal växer årligen; i samma mån befolkningen
ökas, bli de landlösa allt fler, ock de större jordlotterna skiftas
i allt mindre ock otillräckligare stycken.
Jorden går i arv till sönerna, som vanligen dela den jämnt
mellan sig. Undantag göres, då någon av sönerna före faderns
död fått någon annan motsvarande fördel. Så t. ex. lemnade
den nuvarande skollärarens far all sin jord åt den älste ock
yngste sonen. Den mellersta, lärare Hoas, bekostade han i stället
lärareutbildning. En annan bonde, som vid sin död hade bo
desj. jord, lemnade den äldre sonen 60 ock den yngre 30, men
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med förpliktelse för den äldre att draga försorg om sin mor ock
minderåriga systrar. Boningshuset med inventarier (znycet,slax)
ger fadren till någon av sönerna, vilken han vill, vanligen dock
åt den älste.
Döttrarna få i övrigt lika med bröderna, men få ingen jord,
då manliga arvingar finnas. I stället få de mera pänningar,
om bonden har sådana; eljest rikligare med »hus-saker».
Befolkningens ökning ock jordbristens bekymmer nödga numera många att söka förtjänst utom byn. Förr såg man ogärna,
att någon övergav fädernebyn; man tyckte icke ens om, att
någon sökte arbete i staden. Nu är detta förändrat. Emigration
förekommer alltemellanåt; en del svenskar ha utvandrat till
Sibirien, där livet dock blivit dem än surare. År 1890 lemnade
8 familjer med ett trättiotal medlemmar byn ock flyttade till
Kanada, där de fått det bra.
Gammelsvenskarna äro intet vackert folk. Det stränga
arbetet, vari barnen redan från sin tidigaste barndom få vänja
sig att ta del, gör figurerna krokryggiga ock insjunkna. Ansiktstyperna äro germanska, mellan tyskarna ock svenskarna synes
ingen skillnad. Däremot skilja sig svenskarna alldeles avgjort
från de mörkletta, vackra småryssarna. Ljusletthet, rödblommighet ock en liten portion fetma bilda tillsammans gammelsvenskarnas skönhetsideal.
Vad som felar i fägring, ersättes i duglighet ock idoghet.
I arbetsamhet äro svenskarna värkliga mönster; de svenska
kvinnornas flit har rent av blivit ett ordspråk. Till ock med
då de fara in till staden eller ut till en het arbetsdag på stäppen,
sitta de på. vagnen med strumpstickorna i full värksamhet.
Tyskarna skatta sig också lyckliga, om de kunna få leja svenskt
tjänstefolk.
Gammal god sed respekteras utan gensaga. Förhållandet
mellan bymedlemmarna är fullkomligt patriarkaliskt. För de
äldre ha de yngre stor vördnad; bland det sämsta man kan
säga om en pojke, är att han är »företalare» (fire-tokar), d. v. s.
att han lägger sig i samtalet före gammalt folk.
I avseende på nykterheten stå svenskarna ännu rätt långt
tillbaka. Förhållandena ha visserligen förbättrats; en nykterhetsförening, som stiftades för några år sedan, har dock ej haft
några framgångar. Det är ju också nonsens att begära absolu-
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tism av ett folk bosatt mitt uppe i rikaste vinlandet, Svenskarna
betrakta för rästen nykteristiska strävanden med en viss misstro: de misstänka i sitt stilla sinne, att nykterhetssträvarna ej äro
riktigt renhåriga protestanter, ibland kallas de t. o. m. »baptister».
I fyllan ock villan kunna svenskarna då ock då ta sig
något oråd före; i det hela äro dock brott högst sällsynta. I
motsats till ryssarna är folket genomärligt, ock stöld betraktas
såsom något oerhört. Under min vistelse därnere ertappades
en ung pojke med en del mindre snatterier — hela byn var upprörd, ock saken betraktades såsom en skam för hela samhället.
Det enda man hade att trösta sig med var, att han ej var helt
svensk; hans mor var nämligen en tyska. Ganska betecknande
är, att de flästa ord på skojare, tjuvar ock bedragare icke
äro svenska, utan inlånade ryska ock estniska.
Den sexuella sedligheten står högt. Oäkta barn födas
mycket sällan. Byförsamlingen själv utövar sträng kontroll över
de sedliga förhållandena. Födes ett »fattigbarn» (fote-b6m = oäkta
barn), måste barnets far, innan han gifter sig, erlägga 5 rubels
böter till kyrkkassan. Är fadren från en annan by, får flickan
ej ingå äktenskap, förrän hon själv erlagt samma summa.
En speciellt tilltalande egenskap hos svenskbyborna är
deras nästan rörande tillgivenhet för hembygd ock stamför.
vanter. Först ock främst gäller denna tillgivenhet fädernebyn, som de hunnit att under 11/4 sekel fullt växa fast vid. Med
värklig stolthet tala de om sin by, som är »vackrare än Moskva»
(fakare som mosk,va), ock sin jord, som frambringar allt. Men
denna tillgivenhet är också utsträckt till allt, vad svenskt heter.
För »Svenskland» hysa de den vackraste tacksamhet ock kärlek.
En svensk resande är alltid en välkommen ock firad gäst, ock
kommer där genom byn någon svensk eller svensktalande
vagabond (vanclngs-bob. eller ve/,.y-vandrar), så behöver han ej
gå tomhänt därifrån. Gammelsvenskarna äro ett vaket ock intresserat folk. Deras
intelligens går vitt över de kringboende ryssarnas ock tyskarnas;
särskilt för de förras begåvning hyser man det allra mäst suveräna
förakt. Icke minst visar sig deras intelligens i deras ovanliga
språkkunskaper.
Svenskarna äro nämligen fyrspråk iga eller ännu mer. Det
egentliga modersmålet är ännu dialekten; till skolåldern är
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denna barnens huvudsakliga språk. I skolan börja två nya
språk: högsvenska ock ryska. Skillnaden mellan den förra ock
dialekten är så stor, att barnen till en början ej alls förstå
läraren, då han talar högsvenska. Utom skolan, i umgänget
med grannarna, lär man så sitt fjärde språk, tyska. Ock med
dessa språkkunskaper reda sig gammalsvenskarna, vart de
komma: i hemmen talas dialekt; i kyrkan ock skolan användes
högsvenska; med tyskarna talas tyska. Det generar ej svenskarna,
att den är olika i de olika tyskbyarna; ett par av dem ha
nämligen plattysk dialekt (lgift tisk), den tredje högtysk (hoyft
task). I umgänge med ryssarna användes lika ogenerat ryska.
Inne i staden får man tala den tämligen dialektartade storryska, som förekommer i de sydryska städerna; ute i bondbyarna, delvis även i Kachovka, gäller det att reda sig med
lillryska.
Under sådana förhållanden är det ju oundgängligt, att en
stor del främmande lånegods upptas i deras eget språk, svenskbydialekten. Förutom de lån från högsvenskan, tyskan ock ryskan,
som nu dagligen tränga in, var dialekten dessutom redan vid
svenskarnas ankomst till Gammelsvenskby tämligen starkt uppblandad med estniska element. För närvarande äro ungefär 15 %
av ordförrådet inlånade från tyska, ryska ock estniska. Att beräkna de högsvenska låneorden är svårare, men också de
tyckas vara rätt talrika.

Remlivet.
Dagordningen skiftar betydligt med årstiderna. Om vintern
stiger man upp kl. 4, 5 å 6 ock går till sängs kl. 9 å 10; om
sommaren däremot är man på benen redan kl. 2 å 3 på morgonen
ock får ej vila före 10 å 11. Om vintern sover man gärna något
på dagarna; om sommaren däremot finns ingen tid därtill.
I de flästa hem läser man morgon- ock aftonbön. På flera
ställen finnas »läseböcker» (lasa-bekar)— andaktsböcker med betraktelser för var dag av året. Eljest får man hålla till godo
med bitar ur Luthers, Arndts, Retzius eller andra gamla postillor.
I nödfall nöjer man sig med blott några böner ock psalmvärs er.
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Måltiderna, som om sommaren intas i sommarköket eller
visthusboden, på vintern i bakstugan, äro om sommaren fyra:
frukost (frtjtzk eller mores-v) kl. 7 å 8, middag (mular) kl.
12 å 1, »fyr-ur» (fur-ur) kl. 4 å 5 ock kvällsmat (kval-v) kl.
7 å 8. Under de kortare vinterdagarna dras »fyr-uret» in, ock
kvällsmaten flyttas i stället en timma tillbaka.
Det bröd, som användes, är huvudsakligen vetebröd (kvaztsbre), mindre ofta rågbröd (ra-bre). Det senare bakas med surdeg
(su-cje., det förra med jäst (last). Vetemjölet är dels finsiktat
ock kallas då pilmjöl (pzk-m), dels osiktat: /rot-mjöl (rot-mok).
Brödet är nästan alltid hembakat; endast i yttersta nödfall
köper man sådant inne på basaren i Berislav.
Slakt anställes i oktober eller november. Närmast före jul
slaktar man blott några höns ock ankor, om sådana finnas.
Vid slakten beredes korv, som man själv röker i s. k. rök-kök
(railk-kek). Oxkött betingar därnere, då det köpes, ett pris av
6-10 kopek pr funt, fläsk 15-20 kopek ock dyrare.
Maträtterna äro för övrigt ungefär desamma som i Sverge.
Frukosten består av bröd, smör (smcer), kaffe (kofe), alltid blandat
med cikoria (szkdre), ofta också för att förhöja smaken kryddat
med vanilj; vidare sirap (strap) eller med sirap fyllt bröd (sirapskaka).
Middagen är olika sommar ock vinter. Sommaren ätes fisk
eller surmjölk (sut-mokk); vintern kött-, kål-, potatis- eller
makaronsoppor (katvalgg, boj, katafel-valgg, nuael-valgg) eller
potatis (kataflar) med kött (kat).
Fyruret består av kaffe, smörgås, ibland fisk eller ägg (ag).
Till aftonmåltiden drickes te (te) med smörgås eller ätes
gröt (gralt).
Smöret kostar 25-35 kopek pr funt, ägg 10-20 kopek för
10 st., kaffe 35-40 kopek pr funt, te 1,50-2 rubel pr funt.
Dessutom finnas andra för oss ovanligare rätter. Sådana
äro t. ex. aleskar (alaskar) ock pirakar (ptrakar), de förra ett slags
degbollar, kokta i vatten, de senare ett slags pastejer med inbakat kött, fisk, kål, risgryn, svamp (guar) 1. d. En sådan anrättning är också surost (surast: första sammansättningsleden
är estn. soir = ost, ry. mys)). Sur mjölk värmes på svag eld,
tils den går ihop till klimpar. Så hälles den i linnepåsar, där
vasslan får rinna av, varpå påsen med sitt innehåll prässas.
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Denna ost ätes sedan färsk eller formas till bollar, som få torka
i luften (surizst-bolar).
Som dryck brukas vid högtidligare tillfällen vin, i vanliga
fall surdricka eller öl, som man själv förfärdigar.
Tallrikar brukas ej i alla hem; på flera ställen äta alla ur
gemensamt fat. Kniv ock gaffel (kniv, gafel) äro därvid tämligen
litet använda i jämförelse med träsked (span).
Vad dräkten beträffar, ha moderna upptagits närmast från
tyskarna, däremot jämförelsevis obetydligt från ryssarna. En
vanlig bondes garderob består av ungefär följande klädesplagg:
1 hatt (hat)
2 vinterkavajer (tak)
2 mössor (katus)
2 par vantar (hakok)
6 skjortor (skot)
2 par stövlar (stivek)
1 par skor (sko)
3 västar (h-stake)
3 rockar (lcia)
3 par strumpor (kapet) ock
4 kalsonger (ina-biksar)
2 halsdukar Csarf).
4 byxor (aa-bzksar)
Till kvinnornas garderob höra:
5-8 klänningar, bestående av linnen (sky2t)
livstycke (koft) ock kjol (ro) förkläden (im?)
underkjolar (zna-ro/s)
schalar ( Ls al)
ett slags snörliv (tve-dal)
huvuddukar (44) rn. m.
En karlkostym kostar 5 å 10 rubel, en klänning 4 å 5.
Storstövlar kosta 7 å 9 rubel, skor 1,50. Kläderna sys delvis i
byn, de finare köpas i Berislav eller Kahovka. Alla skodon
anskaffas i staden.
De flästa personer äga pälsar (kask). Vanligen är det fårskinnspälsar, betäckta med svart ylletyg. Förr i tiden gjorde
man dem själv, ock då voro de ej stort bättre än de gräsliga
pälsar med lukt av våt hund, som de ryska bönderna vanligen
bära. Gamla personer berätta, hur pälsarnas stank gjorde det
nästan omöjligt att härda ut på söndagsförmiddagarna i kyrkan.
Nu, sedan fåraveln upphört, inköper man dem färdiga i
Kachovka.
På sommaren däremot nödgas man av värmen att gå i
nästan paradisiskt enkel skrud. Vid plöjningen användes på
fötterna s. k. apostelskor eller skear, det förra namnet tydligen
en folketymologisk omtydning av den lillryska benämningen
110CT01(11 — det hela endast ett avlångt stycke läder, i kanterna
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försett med remmar, med vilkas tilljälp kanterna dras upp ock
:snöras fast kring den nakna foten. Längre fram på sommaren
utbyter man dem mot s. k. flappar, skor utan hälar. F. ö. äro
männen då endast klädda i skjorta, byxor ock halmhatt, kvinnorna i lintyg, tunn kjortel ock duk om huvudet.
Tjänstefolket betalas bra. En svensk dräng får 110-130
rubel om året, någon gång, 'om han är riktigt duktig, ända till
150 rubel. Ryska drängar, som ock användas, få 15 å 20 rubel
mindre än svenskarna. Även de mera förmögna bönderna reda
sig emellertid ensamma under den lättare tiden av året ock
hålla dräng blott under sommaren, d. v. s. från 10 maj till 1
oktober. För denna tid betalar man honom 80-100 rubel. En
dräng, som tjänstgör ensamt under vintern, 10 okt.-1 maj, får
endast 40-50 rubel.
Pigornas löner äro mindre: för helt år 70-85 rubel, någon
gång 100; för sommaren 40-55 rubel, för vintern 30-40.
Skänker till tjänstefolket brukas sällan. Till jul eller påsk
kan det hända att någon ovanligt duktig piga får ett förkläde
eller en dräng litet tobak ock brännvin. I allmänhet anses det,
att tjänstefolket skall kunna lägga av en god procent av sin
lön. Svenskarna göra det också vanligen, under det att ryssarna
samvetsgrant göra av med minsta kopek.
Det ryska tjänstefolket lejes inne i Berislav eller Kachovka,
där s. k. lego-ställen (lal-staler) finnas — platser varest ledigt
tjänstefolk samlas ock bjuder ut sig självt — en ersättning för
tjänstebyråer. De ryska drängarna fordra vanligen städja
(honda-pagg); sådan gives sällan åt svenskarna.
Tjänstefolket har tungt ock svårt arbete, men de behandlas
väl. Det äta samma mat ock samtidigt med husbondfolket ock
betraktas efter någon tid nästan som medlemmar av familjen —
en slående kontrast till förhållandet i tyskbyarna.

Kommun, kyrka ock skola.
I kommunalt hänseende är Svenskby förenad ej blott med
de båda protestantiska byarna utan ock med Klosterdorf: dessa
fyra byar bilda tillsamman en volost (ry. BOJIOCTI7). Själva
202/07.
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volost- lokalen är till tyskarnas stora förtret belägen i Svenskby.
Koloniernas högste styresman kallas med tyskt namn obersehulz (obajols). Han väljes av byarna suntält för en tid av
3 år ock åtnjuter en sammanlagd lön av 250 rubel. Han
sammankallar volostförsamlingen (ry. B0.110CTITOR exop,), till
vilken varje by utser 8 å 10 medlemmar. Denna bestämmer i
angelägenheter gemensamma för alla byarna, ock avdömer mål
rörande egendomstvister ock mindre förseelser. Det har alltid
varit tävlan mellan svenskar ock tyskar beträffande denna viktiga
post. Endast ett par gånger har det lyckats svenskarna att få
besätta den med någon av de sina.
Varje by för sig väljer en sehultz (o/s). Denne, vald också
för tre år, har en lön av 110 rubel. Han sammankallar bönderna
till bystämma (ry. co6pauie Ha mipcnown exojzt) samt svarar
för kronoutskyldernas ordentliga erläggande. Under sig har han
desjatniken (desgtnik, ry. AeCSITHHIC13), som uträttar alla hans
ärenden, för så vitt de röra byangelägenheter. Då bystämman
skall samlas, går denne genom bygatan ock tutar i en stor lur.
Han skickas vidare till oberschulzen ock volostlokalen med
ämbetsskrivelser. Hans lön är 70 rubel, ock dessutom får han
12 öntvert spannmål.
Gendarmeriet representeras av urjadniken (orgidntk, ry.
ypaTkinurn), som övervakar ordningen ock uppsätter protokoll,
då något brott förekommit. Han får av kronan en lön på 300
rubel.
Sina undersåtliga plikter fylla svenskarna samvetsgrant.
Kronoskatten, som på sista tiden höjts år från år, betalas
punktligt. Den utgör nu 80 kopek pr desjatin. I skatt till byn
betalar varje person 1,80 rubel. Även soldattjänsten fullgör man
utan att knota. Ända till framåt 1870-talet voro svenskarna
befriade därifrån; på 1850-talet betalade de för denna förmån 680
rubel om året. På sjuttiotalet avskaffades privilegiet. Det gick
svenskarna inte så litet till sinnes, ock i vredesmod nedböggo
de som demonstration sina s. k. kronoträdgårdar (kruns-trcegq/ar)
— stora, präktiga trädgårdar, anlagda på regeringens befallning.
Men sedan dess har man hunnit försona sig därmed, ehuru
denna plikt är betungande nog, hälst som de värnpliktiga enligt
rysk metod föras långt bort från hemtrakten. Svenskarna
transporteras ofta långt ned till Kaukasus. Också ha svenskarna
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varit med i alla ryssarnas senaste krig. Två deltogo i turkiska
kriget ock hemförde båda tapperhetsmedalj därifrån. Ett par
voro med på Kreta — ostro-knt som de kalla den. Till Kina
sändes flera svenska soldater, ock i sista japanska kriget voro
ej mindre än 12 svenskar utskrivna, av vilka en aldrig återvänt.
De kyrkliga förhållandena ha redan delvis berörts.
Svenskarnas kyrka är uppförd i tysk stil, vitmenad ock
med grönt plåttak. Den är tämligen rymlig, endast på större
hälgdagar är den otillräcklig. Den har två predikstolar: en
stor för prästen, en mindre för läraren. Var ock en av dem
har sin egen sakristia (prast-komar ock lora,s-komar). Orgeln är
urbota. På densamma står med stora bokstäver: »Zon Lobe
Gottes»; men det lov, den kan åstadkomma, är skäligen klent.
Skolläraren påstår, att då man tittar dit in, tycker man sig se
ett lasarett: alla piporna äro nämligen ombundna: en stor del
av byns tidningsförråd lär enligt honom anslås till att bota på
bristerna. Nattvardskalk — av silver — äger Svenskby ihop
med tyskbyarna. Då nattvardsgång hålles endast 2 å 3 gånger
om året, vållar detta ingen olägenhet.
Den närmaste vården av kyrkan är överlemnad åt två
kyrkoförmyndare (ktrke-fanninar). Ämbetet är en hederspost
ock innehas i 3 år. Dessa ha att övervaka snyggheten i kyrkan,
tillse eldningen av kaminen (mcd•m-u), tända ljusen, omhänderha
kyrkokassan ock insamla kollekten. Deras lön är 10 rubel
om året.
Gudstjänster hållas i kyrkan varje söndag, varannan söndag
av tyske pastorn, varannan av svenske läraren. Den senares
gudstjänster, då ingen altartjänst förekommer, kallas läsegudstjänster. I själva värket förtjänar pastorns förrättning i än
högre grad detta namn, ty under det skolläraren på god svenska
läser upp någon predikan av någon modern svensk predikant,
föredrar tysken på den ömkligaste svenska en bit ur någon
svensk postilla från förra seklets mitt. Några sådana gå i arv
från den ene tyske pastorn till den andre. Pastor Törne hade
efter 14 års predikovärksamhet på svenska kommit så långt,
att han kunde läsa välsignelsen utantill; pastor Slöör, alldeles
nykommen vid mitt besök, hade emellertid redan då gjort vackra
ansträngningar att på allvar lära språket.
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Gudstjänsten förrättas efter finsk-svensk ritual. Som psalmbok användes Finlands av år 1886. Förut har man haft en
tryckt i Reval, så en tryckt i Riga ock slutligen en upplaga
av Sveriges psalmbok 1819, som egendomligt nog tryckts i
Petersburg.
Ett ock annat bruk visar emellertid, att man befinner sig
mitt inne i ett katolskt land. Man känner från ryska kyrkor
igän det knäfall på golvet, som regelbundet exekveras vid inträdet i kyrkan ock varvid man ibland t. o. m. berör marken
med pannan, liksom församlingen ock vid flera tillfållen under
gudstjänsten faller på knä. Ock likaså påminna de ständigt
tända ljusen framför altartavlan — som för rästen föreställer
nattvarden — en smula om illuminationen framför de ryska
hälgonbilderna. Även i det dagliga livet förekommer ett ock
annat katolskt bruk, så t. ex. korstecken, som göres då åskan
går, då man går till sängs, ock över den dödes panna ock bröst.
Till prästens lön bidrar Svenskby med 240 rubel ärligen,
de båda tyskbyarna ge 120 rubel var, ock ur den gemensamma
kyrkkassan tas 120 rubel. Dessutom höra till prästgården 120
desjatiner jord, utarrenderade till församlingsmedlemmar för över
1,400 rubel. Därtill komma sportler: 1 rubel för varje brudvigsel, 50 kopek för dop ock begravning. Det hela gör en lön
på 2,300-2,500 rubel om året.
Svenskarna kunna aldrig utan harm tänka på denna summa.
De mena — som sanningen är — att de ha minimal nytta av
sin präst. Redan vid förra prästvalet höjdes röster för att totalt
göra sig av med honom ock i stället låta läraren taga hela den
tjänst, han nu redan sköter till hälften. Det hela skulle bli
mycket billigare ock fullt lika effektivt. Man har dessutom
exempel från några tyska kolonier i närheten, där befolkningen
är stundister, ock där man reder sig förträffligt utan präst.
Skolundervisningen skötes av två lärare, en rysk ock en
svensk. Av de trättio skoltimmarna i veckan få blott de tio
anslås åt svensk undervisning. Rästen sker på 'ryska. Därför
meddelas endast i ämnena svenska ock kristendom undervisningen på modersmålet.
Två skolhus finnas. Elevantalet uppgår till ungefär 110
stycken. Barnen gå fyra år i skolan, men besöka den ganska
ojämnt. Lästiderna äro desamma som i Sverige.

LAND OCK FOLK: HÖGTIDER.

53

På sista tiden har byn fått flera sändningar böcker ifrån
Sverige. En del av dem användes som läseböcker i skolan, en
del bildar ett litet skolbibliotek, varifrån hemlån lemnas. Sändningarna från Sverige ha likväl till stor del bestått av gammal
religiös bråte, till en del postillor från början av förra århundradet, av vilka byn rent av är översvämmad. Biblioteket
har endast ungefär 100 böcker, som äro värda att utlånas.
Dessa begagnas flitigt: varje vecka utlemnas 20 å 30 stycken.
Svenske lärarens lön är fullkomligt otillräcklig, endast 250
rubel om året, varför han får söka biförtjänst som medjälpare
åt den ryske kretsskrivaren, för vilket han får 150 rubel. Den
ryske läraren har däremot 330 rubel.
Livets ock årets högtider.
Livets högtider firas i Svenskby delvis med andra ceremonier
ock bruk än hös oss.
Bop, med åtföljande kalas, kallat barns-öl (bons-t), förrättas 5-16 dagar• efter barnets födelse. En kvinna bär fram
barnet. Sju faddrar brukas, för gossebarn fyra manliga ock
tre kvinnliga, för flickor tvärtom. Då dopföljet kommer tillbaka
från kyrkan, står hemma på bordet en tallrik, varpå ligger ett
stycke bröd ock en smörbit. Den älsta kvinnliga faddern bär
barnet tre gånger kring bordet.
Efter måltiden ger var ock en av faddrarna barnet någon
liten faddergåva, 25-50 kopek, i bästa fall en rubel. Sedan
får barnet vanligen vid varje födelsedag någon mindre present
av dem. Som dopdräkt brukas vit barnklänning ock en varm
huva (mu), som barnet sedan behåller på hela dagen.
Barnsängskvinnan ligger till sängs 3 eller 4 dagar efter nedkomsten. Kyrktagning sker i kyrkan 4-6 veckor senare, då
prästen eller läraren »löser» hänne. Dessförinnan får hon ej
gå ut.
De största ljuspunkterna i gammelsvenskarnas enformiga
lif äro bröllopsfästerna. De firas med en grundlighet ock
omständlighet, som är nästan förvånande, ock de bära karaktären
av allmänna folkfäster.
När den unge mannen vänder tillbaka från soldattjänsten
vid 24 års ålder, är tiden inne för honom att tänka på giftermål.
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De gamla i byn tycka nog ännu, att det är en smula för tidigt:
det är tyskarnas påhitt, menar man, att pojkarna gå ock gifta
sig, innan de ha tillräckligt att försörja hustrun med. Vid
valet av tillkommande har i det stora hela ungdomen sin frihet,
ock föräldrarna lägga sig sällan däri. Redan före jul är vanligen
allt klappat ock klart. Hinner den unge mannen inte bli färdig
med sitt val ock med förberedelserna till jultiden, får han vänta
ett års tid. Sedan det egentliga arbetet börjats i februari
ock till dess det slutat i november, har man ingen tid att tänka
på sådana saker som bröllop.
Ett nödvändigt villkor är i alla fall, att årets skörd varit
god. Eljest har man ej råd att bekosta fåstligheterna. Har
skörden varit dålig, kan man dessutom inte vänta de rikliga
bröllopsskänker av vänner ock bekanta, som äro alldeles nödvändiga för bosättningen.
Förlovningen firas blott inom familjen. Bruden får härvid
någon obetydlighet av fästmannen, någon silkesduk, något
klänningstyg eller några, högst 10 rubel. Detta kallas att
»giva bruden på hand». Förlovningen kallas därför handslag
(hon-sia).
Omedelbart därpå låter man lysa för sig. Fästefolket bör
då vara närvarande.
Under förlovningstiden arbetar bruden på sin utstyrsel.
Dock ha de flästa flickor redan i förväg i ordning bolstrar,
dynor, skåp, lådor ock annat. •
I hemgift får bruden vanligen en eller två kor, en häst,
»möbelsaker», såsom symaskin, byrå, stolar o. d., någon gång
också pängar. Dessa saker föras kvällen före bröllopet i högtidlig
procession till det nya hemmet. Brudgummens medgift består i
regeln av pängar.
Strax efter tredje lysningen firas bröllopet. Det firas hos
brudgummens far, ock tillrustningarna taga ofantlig tid i anspråk.
Vid en sådan fäst, däri hela byn tar del, går det åt otroliga
massor förnödenheter av alla slag. För att ett bröllop skall
betraktas som hederligt, fordras det, att det bestås 400-500
liter vin, 100 liter brännvin, 1 gödd oxe, ock vidare i den stilen.
Det hela går till 300 å 400 kronor. Det är vanligen brudgummen
som består kalaset, ock man anser, att man aldrig kan taga till för
rikligt. Ju bättre undfägnad gästerna få, framför allt ju mer
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de få att dricka, desto givmildare bli de å sin sida på bröllopsskänker.
Två dagar före bröllopet skickas några brudomspojkar
(bradams-po,k) ut för att, som det heter, »tinga» gästerna. Dessa
brudomspojkar äro mycket viktiga funktionärer på ett bröllop.
Det är en ovanligt stor ock krävande hederspost, ock därtill tagas
brudens ock brudgummens allra förtroligaste vänner. De ha ej blott
till uppgift att bjuda gästerna, utan också att under hela bröllopet
vara rolighetsministrar ock hålla glädjen vid liv. Som tecken
på sin värdighet ha de röda, gröna ock blå sidenband fladdrande
å bröstet, armarna ock på mössan. Detta »tingande» är emellertid
blott en första varning, för att gästerna skola hålla sig beredda.
Den egentliga bjudningen kommer ej förrän själva bröllopsdagens morgon. Tidigt i ottan uppenbara sig då brudomspojkarna ånyo ock invitera nu de förut tingade genom att
uppläsa en s. k. saga, d. v. s. en en gång för alla hopsatt
radexa på blandad värs ock prosa, som oförändrad brukas vid
alla bröllop. »Sagan» är ursprungligen lånad från tyskarna ock
uppläses •vanligen på detta språk. Den lyder så:
»Gliick ins haus, ungliick herausl
Gott gesegne dieses hans!
Ich kam herein geschritten,
hätt' ich ein pferd, so käm' ich hereingeritten.
Ich hab' es lassen im stalle stehn
und kam herein zu fusse gehn.
Geehrte herren und freunde! Wir bitten Sie recht freundHå, Sie möchten unsere einladung nicht fär gering an- und
aufnehmen: denn wir sind ausgesandte boten von braut und
bräutigam wiewohl von dem hochgeehrten junggesellen Peter
Simpel und seiner vielgeliebten jungverbraut Eva Nussjäck. Wir
bitten Sie recht freundlichst, Sie möchten sich in der behausung
des herrn Nussjäck morgen um 10 uhr vormittags bei ihna einstellen. Alsdann werden Sie sehen, •was der hochreiche speisemeister an essen und trinken bescheren wird.
Lustig zum sprung,
fröhlich zum trunk,
mit singen und springen
die mahlzeit zu ende bringen.
Wir sind noch jung von jahren
und haben die sach' noch wenig erfahren.
Wir sind noch jung von ehren,
was wir nicht wissen, wollen wir noch lehren.
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Oder haben wir etwas nicht recht
so tun Sie's uns nicht verdenken,
oder haben Sie ein glas bier oder wein,
so tun Sie uns einschenken;
und haben Sie von diesen keits,
so stellen Sie sich selber ein.
Zieh an die schnur, mach auf die thlir!
Wir mössen alle fort von hier».
Sagan förekommer emellertid även i svensk avfattning, icke
på gammalsvenskbymål — det vore för simpelt vid ett dylikt
tillfälle — utan på ett tungomål, som man tror vara renaste
högsvenska. Den är i detta avseende rätt typisk:
»Lyckan in ock olyckan ut!
Gud välsigne detta hus!
Gående kommo vi in,
hästar ha vi ingenting.
Vi ha oss inte rätt betänkt
ock toge inte våra hästar blänk (!)
Vi låtit dem i stallet stående,
gingo ock komme även till er ingående.
Konungslige härrar ock frun! I måtten dock icke antaga
det till ondo, att vi så dristigt inkommo, ty vi äro utgände bud
av brud ock brudgum, nämligen av den högt älskade ock väl
aktade brudgummen Andreas Utas med sin unga, kära brud
Anna Knutas, att I skolen i dag hos brudgummens fader er infinna. Där få ni först se, vad er den höge spismästaren till
äta ock dricka beskära skall:
lustige drickar
med många musickar,
sjunga ock springa,
ock jälpa oss den måltid till ändan bringa.
Vi äro ännu unga till åren,
det minsta vad vi inte veta, det vilja vi oss lära.
Ha vi något orätt gjort, så må ni oss ursäkta.
Eller ha ni ett glas öl eller vin, så må ni oss inskänka.
Eller ha ni en vacker jungfru här,
hon skulle vara för mig ock min kammerat så kär.
Eller få vi ett gott svar,
skall det gå framåt alla dar.
Vi ha ingen tid att längre stå,
vi få ännu i dag vidare gå.
Go da!»
Så snart brudomspojkarna gjort sin tur genom hela byn på
detta sätt — något som tar en viss tid, då de på varje ställe
skola undfägnas med vin — börja gästerna samlas i brudens
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»Så 'MOM oss först ock främst tacka Gud för maten, därefter husbonden ock husmodern, som hava omsorg haft om detta
kall. Därför må alla inbjudna ock välkomna gäster vara i
endräkt ock nöjsamhet, ock om därute finnas några päsiare,'
må de vara i stillhet, ock finnes här någon ädelmans 2-gosse, så
må han stiga fram ock välsigna maten, ock finnes ej här någon
sådan, så kommer det på sockneklockaren.»
Sockneklockaren gör sin plikt. Han tar upp psalmen, ock
under den närmaste timmen drar man utan uppehåll den ena
psalmen efter den andra. Psalmerna äro alltid desamma. Man
börjar med: »Giv oss, o Gud, ett dagligt bröd», så: »Dig, Härre,
må vi prisa, för all den nåd, du gör», vidare »Härren hela
världen tröstar», ock så går man på. Det gäller nu att göra
undan all gudaktigheten på en gång, så att man bar det överstökat. Sedan kommer man, gunås, snart nog i en stämning,
som inte passar sig för att sjunga psalmer.
Sedan psalmsjungningen lyckligen är expedierad, börjar
dansen. Ungfolket inleder den. Bröllop är det enda tillfälle
då dans tillåtes i Svenskby, ock därför gäller det nu att riktigt
begagna tiden. Musik finnes det gott om: fiol, klarinett, basfiol
ock dragspel.
Kl. 12 på natten upphör emellertid dansen. Ett viktigt
ögonblick är inne. Ungfolket placeras på stolar, mitt i rummet.
Brudomspojkar ock brudpigor sluta ring om dem, brudens krans
tages av ock ersättes av en virkad homullshuva, sådan de gifta
kvinnorna pläga bära vid högtidliga tillfällen, ock detta sker
under det hela församlingen i korus sjunger en vemodig tysk
visa. Den lyder så:

»Soll ich denn nun ganz verlassen
die geliebte jungferschaft?
Und soll die gesellschaft hassen,
die mir manch vergntigen bracht?
Das verändert mir den sinn
und machet, dass ich traurig bin.
Ach, mit tallen muss ich schauen,
dass mein jungferkränzelein
wird entnommen von jungfrauen
und soll nicht mehr jungfer sein.
D. v. s. objudna gäster, som stå ock titta in genom fönstren.
Adelsmans.
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hem. Här hålles nu en liten förberedande fästlighet, tils det
blir tid att draga till kyrkan.
Det sker i högtidlig procession. Först kommer ungfolket,
brud ock brudgum eller, som han i Svenskby kallas, omman
(onian = ung man), ledda, brudgummen av en galman (gd•-man =
gammal man) ock bruden av en ginfirja (gin fire). Så komma
brudomspojkarna, som efter morgonens expedition redan hunnit
komma i briljant humör, ock brudpigorna (bru-pk), ock så det
övriga följet.
Efter vigselns slut i kyrkan går färden till den egentliga
bröllopsgården, d. v. s. brudgummens fars hem. Musiken ock
dansen börja redan på färden dit.
Vid framkomsten finner man vägen spärrad med ett rep.
Ungfolket ock den övriga skaran bli stående. Ingen får gå
över repet, utan det måste skjutas sönder, ock man tager därför
fram allahanda medförda skjutvapen. Det lyckas äntligen.
Bröllopsskaran mottages gästfritt; var ock en måste vid inträdet förtära ett glas brännvin med en kaka, ock därefter begynner bröllopsmåltiden.
Bordet står dukat med allahanda läckerheter; ungfolket
sitter på hedersplatsen längst upp till vänster. Före måltiden
håller »gammalmannen», eller som han nu under de följande
högtidligheterna kallas, käjsaren, ett tal, ock så griper man sig
an med anrättningarna. De två älsta brudpigorna ha överinseende över matlagning ock Servering. Måltiden blir lång,
men ännu går allt något så när sansat till. Mot slutet av
fästen knackar polismästaren, en av gästerna, som blivit utsedd att vaka över ordningen, ock vilken har plats vid käjsarens
sida, i bordet med en käpp eller brädlapp; käjsaren står upp
ock säger: Given nu litet ljud!
Brudens närmaste släkting, som nu bär det klingande
namnet fursten ock som sitter vid andra ändan av bordet, omgiven av brudens gudmödrar (goni) svarar:
— Fritt lov, fritt lov!
Käjsaren förklarar då, att han ock gästerna i hans närhet
fått nog av mat ock dryck, ock fursten försäkrar detsamma
om sig ock sina bordsgrannar. Ånyo höjer käjsaren sin röst
ock uttalar följande högstämda, fastän något dunkla fraser:
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Das verändert meine zeit
und setzt mich in traurigkeit.
Können's mir die grinen maien
jetzt nicht mehr bei sommerzeit
meine jungferschaft erfreuen,
das vermehret ja mein leid.
Ich geh aus dem blumenfeld
nun mehr in ein jammerzelt.
Drum so will ich mich ergeben;
komm, o liebster ehschatz mein!
Bei dir will ich leb'n und sterben,
du solist meine freude sein.
Weil sonst niemand auf der welt —
meinen augen mehr gefällt.
Haben doch vor vielen jahren
nach des höchsten weisem rat
dieses missen auch erfahren
hoch und niedrig in der tat.
Drum so seufz ich in der still',
mir geschehe — wie Gott will!
Hört, ihr jungfern und jungfrauen,
höret, wie mein ehschatz ruft:
er will sich mit mir vertrauen
bis zur lahlen grabes gruft.
Er ist mein und ich bin sein,
ewig soll die liebe sein.
Nun adieu, herzliebster vater,
habet dank för eure treu,
dass ihr mir mit treuem rate
bis hier habt gestanden bei.
Ich empfehl euch Gottes schutz,
habet dank för alles gut!
Nun adieu, herzliebste mutter,
!
habet dank fik eure
Eure treli sol! Gott belohnen,
die ihr habt getan an mir.
Ihr bewegt mein kindlich herz,
ich empfinde grossen schrnerz.
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Lebet wohl, ihr bräder alle!
Lebt nun wohl, ihr sehwestern mein!
Weil es Gott hat so gefallen,
muss das band zerrissen sein.
Lebt aueh wohl und gute nacht,
und maeht so, wie ich's gemaeht!
Nun adieu, ihr hoehzeitsgäste,
wänsehet gltick und segen mir!
Freuet eueh mit mir aids beste
und seid fröhlich noch allhier!
Bis wir einst nach dieser zeit
komm'n zur himmelshoehzeitsfreud.»
Efter denna ceremoni avslutas dagens fästligheter, gästerna
begiva sig hem att sova, för att tidigt på morgonen åter väckas
av brudomspojkarna. Klockan 10 på morgonen är man ånyo
mangrant i bröllopsgården, ock fästligheterna börja ännu intensivare än förut. Det gäller att få gästerna i så uppspelt
sinnesstämning som möjligt, ty det är nu de skola visa sin
tacksamhet genom att giva bröllopsskänker. Ock ju mera de
druckit, desto mindre hålla de på pungen.
Det hela går till med samma omständlighet ock högtidlighet,
som man vill förläna alla viktigare ceremonier under bröllopet.
En tallrik sättes fram på bordet, ock var ock en lägger däri
sitt bidrag, först ungfolkets föräldrar, sedan deras närmaste
släktingar ock ,så de övriga gästerna. Varje givare undfägnas
med ett glas vin av brudfolket, ock käjsaren utbasunar för
varje gång, huru stor gåvan var. För att det icke skall låta
för litet, multiplicerar han i alla fall siffran med hundra: när
någon skänkt färatio kopek, heter det, att han skänkt fämtio
rubel, ock på samma sätt blir en rubel genast hundra. Vill
man ej giva kontant, lovar man de unga presenter in natura:
spannmål, föl, grisar o. d.
Ock så fortsättas högtidligheterna veckan ut. Allt arbete
vilar i hela Svenskby, ock för varje dag, som går, blir det hela
mera uppsluppet ock tygellöst.
När en person dör, tändes genast ett ljus på bordet eller i
fönstret, spegeln övertäckes, ock underrättelsen delgives byn
genom ringning i kyrkklockorna. Om ett barn dött, börjar
man ringa i den lilla klockan först; för äldre personer ringes
längre än för minderåriga.

LAND OCK FOLK: HÖGTIDER.

61

Den döde står lik i framstugan, där ett stearinljus eller
en lampa hela tiden hålles brinnande. Redan på andra eller
tredje dagen sker begravningen. Den döde iklädes sina bästa
kläder, vita strumpor ock skor. I kistan lägges en bok, vanligen
någon gammal psalmbok, samt några slantar. De närmaste
släktingarna samlas själva begravningsdagen i sorgehuset kring
den öppna kistan, bedja fader vår ock avsjunga en psalm; så
pålägges locket löst, ock kistan föres till kyrkan.
Dit samlas gammelsvenskarna mangrant. Prästen förrättar
jordfästningen; därefter avtages locket, ock anhöriga ock vänner
gå fram ock kyssa den döde eller trycka hans hand.
I samlad procession tågar så hela församlingen ut till begravningsplatsen. Först går prästen; så komma likbärarna med
kistan; om den döde är ett barn, går en gosse omedelbart framför den ock bär en krans eller ett kors; om det är en yngre
man eller kvinna, går en yngling först; är' det en gammal, går
en gubbe i spetsen. Så följer sorgeprocessionen. Hela vägen
dit ut sjunger man psalmer. Därute säger prästen ännu några
avskedsord, varpå kistan sänkes ned ock varje församlingsmedlem går fram för att kasta ned en spade sand över kistan.

Av de årliga högtiderna är julen den största. Den firades
förr med allahanda bruk, julbock, som utkläddes på julaftonen,
ock julgaltar, ett slags bröd som bakades före högtiden ock,
placerade på ett kors av mjöl, lågo på julbordet ända till
trättondedagen. Man använder julträd (u-$r): granar stå ej
att få, man får nöja sig med tallar, som komma långt ifrån,
ända inifrån Tauriska guvernementet. En liten, eländig tallbuske kostar 1,50-2 rubel. På julkvällen utdelas julklapparna
(pr-gejv). Den speciella julmaten är hönssoppa, dock även
korv, kött ock skinka.
Nyåret hälsas med skjutande nyårsnatten i ända. Ett sent
infört bruk är sång vid midnattstid från kyrktornet. På nyårsdagen får man alltid mottaga besök av gottnyttår-önskande
ryssar, vilka som gratulation slänga in några handfullar råg,
vete eller korn i stugan.
Före påsken kommer smörveekan (smcer-vika, ry. macaelunka), som på ryskt =Ar är en glädjens ock fästandets tid.
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Själva påsken är däremot ej för svenskarna samma enastående
fäst som för ryssarna. Den firas med påskägg.
Första maj är en stor högtidsdag. Då firas minnet av
svenskarnas första ankomst till Svenskby. Ännu före soluppgången åka alla, ung som gammal, ut på stäppen, omkring
4 värst från byn, där en tacksägelsegudstjänst hålles. Gudstjänsten är för övrigt lik andra, utom att den går litet primitivare till. Prästen berättar, så gott han kan på sin brutna
svenska, om de gamles öden, genomgår en av Davids psalmer
eller utlägger täxten: »Vi äro gäster ock främlingar».
Till pingsten prydas husen ock kyrkan med löv ock
blommor. Likaså till midsommar. Efter skördens slut firas i
september en skördefäst (cerntefast) med sång ock kalas.
Mårtensdagen firas med utklädda sanmartar (sanmatar, av
estn. sandi-martid; jfr estn. smit, sandi arm, ktimmerlich, bettler) — pojkar som slnycka sig med bockskinn med vidhängande
horn ock skägg, eller vanligen, då sådana prydnader äro svåra att
uppbringa, med avigvända fårskinnspälsar ock »grymma» mössor.
De gå ur hus i hus ock höra sig för om barnens uppförande under
gångna året. De olydiga få en bastonad, varpå sanmartarna
själva undfägnas med brännvin ock köttkorv.
Födelsedagar ock namnsdagar firas sällan.

Folklore.
Gamla sagor ock sägner
berättelser, som förtäljas, har
visor, som sjungas, äro för det
En del gåtor (gita-stzkar)
Några sådana må anföras:
kvcir kvack bktr-e begrciva, man
stivar om m6nan 6tar 6p.
— söka.

ha numera fallit ur minnet. De
man lärt av tyskarna, ock de
mästa tyska.
finnas bevarade från gammal tid.
Var kväll begraves det, men
stiger om morgonen åter upp.
— Solen.

de kan söp o krcips o stråke, Du kan sopa ock skrapa ock
man de for ant b6t-e, man
stryka, men du får inte bort
we an lik brcik gor-e söke
det, men efter en liten stund
böt. — sköga.
går det självt bort. — Skuggan.
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e,cer egga fi'„Jk, man har viggar, Är ingen fågel, men har vingar,
flyger, men kom kommer ej
fir4r, man komar ånt fron
från
stället. — Kvarnen.
ståle. — kv6.ne.
ko i.,cbr-e fcer an hist, som bdra Vad är det för en häst, som
bara äter om vintern, äter
låtar om vink, tåtar lidit ni
halm
ock ved. — Spisen.
o eArke. — gr6b.a.
— In dryper det ock ut ryker det.
dri,cpar-e o
Ugn skvasten
t'48-kvask.
igga Mar, man Or o gr o Inga fötter, men går ock går ock
kommer inte fram — Klockan.
komar ånt. frcim. —
han ck skepar han livande. — Den döde släpar den levande.
— Kammen ock lusen.
kemben o kcse.
alie, 1i2, tbn. ?„cer gul o silvar. I en liten tunna är guld ock
silver. — Ägget.
— åge.
ko mogg lövar ge:c po av,. kt? — Hur många loppor gå på ett lod?
— Inte en, de hoppa alla ned.
ånt åliza, dom sprint dar eke,.
Vidskepliga bruk ock plägseder börja försvinna. Än finnas
familjer som på julnatten rita kors med krita på sina väggar
ock dörrar, däremot på nyårsnatten med kol. Under den förra
ge dessutom många intet foder åt sina hästar: trollen ha den
natten särskild makt att förgifta det. Man lånar sällan ut
någonting, vad det vara må, efter solnedgången; på våren lånar
man sällan en annan utsäde, innan man själv sått färdigt. Unga
fålar säljer man ej gärna, emedan man med dem kan sälja bort
sin egen lycka. På en måndag undviker man hälst att börja
ett större företag eller en längre resa. Då åskan går första
gången på året, bör man vältra sig på marken: eljest får man
ryggvärk. På ett ställe, där man ser att en bäst vältrat sig,
skall man spotta ock sedan raskt gå där förbi. Ser man en
orm, måste man söka slå ijäl honom; lyckas man, har man uträttat en så förtjänstfull gärning, att man den dagen räknas
vara utan synd. Ser man ormen simma i vattnet, lockar man
honom upp på land med följande besvärjelse:
stam rendar,
vatne brindar
stam rendar
vatne brindar.
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Genom att iaktta olika djur kan man sluta till ett ock
annat. Om den första stork, man får se på våren, står eller
sitter, blir man lat under hela året; ser man honom däremot
flygande, blir man flitig. Särskilt kan man genom att observera
husdjuren förutsäga väderleken. När ankorna bada, blir det
rägn; när gåsen står på ett ben, blir det kallt; när snäppan
(token) skriker, så blir det torka. Dock finnas också väderleksmärken grundade på naturföreteelser: när t. ex. månen har
ringar, blir det storm; när solen »brunsknar, (d. v. s. visar sig
brunröd vid sin nedgång), blir det antingen torka eller storm;
när den åtföljes av »gallar» (vädersolar), blir det kallt; när
det »skullar upp» (hägrar), blir det varmt ock torka.
Dr ömmar kunna ge en liten inblick i framtiden. Drömmer
man om ägg, kommer man i strid med någon; drömmer man
om arga hundar — sådana finnas inom parentes sagt i otalig
mängd i Svenskby, så att drömmar om sådana borde ej vara
så sällsynta — råkar man ut för någon elak människa. För
- övrigt kunna »braucherskorna» yppa åtskilligt angående ens
kommande öden; på deras konst att genom »kortläggning» finna
ut, hur man skall återfå stulet gods, är det få som tvivla.
Braucherskornas förmåga att läsa bort sjukdomar är redan
nämnd; det finnes ock andra sätt att, med förbigående av de
vanliga huskurerna, trolla bort en sjukdom. Så kan man helt
enkelt bära bort en feber: man tar ett knyte ock lägger däri
salt ock för bort det hela — på den, som ser eller tar upp knytet,
överflyttas sjukdomen. Tar man fatt på en levande orm, av-.
hugger huvudet under tystnad ock sedan binder det om halsen
på en sjuk, så är detta en generalkur mot allehanda krämpor,
hälst om huvudet avhuggits före Maria Bebådelsedag, då det
lär jälpa mot 77 arter febrar. En gammal sko hängd om halsen
på ett kreatur skyddar det mot en mängd olika sjukdomar.
Goda ock onda makter ock andeväsen finns det gott om i
naturen.
Än lever hos somliga tron på näcken, som lurar nere i
Dnjeprn. Han visar sig ibland därnere i formen av en vit häst;
det är han som• kommer båtar att stjälpa ock drar till sig folk.
Skall man bada där, bör man först kasta 3 stenar i vattnet ock
utsäga följande besvärjelseformel:

Årg. 1908: CAPPELIN, Arvid i Öshult. LAMPA, Bjärke härad. SAHLGREN, Edsbärgs härads sjönamn. OLSSON, Visor. MJÖBERG,
Visan om älskaren vid gluggen. BUERGEL GOODWIN, Det moderna isländska uttalet.
Bilagor: WIGSTRÖM, Folktro ock sägner, s. 405-452 (VIII 3).
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 245-356 (XIV. 1).
LAMPA, Folklekar från Västergötland, s. 3-114 (XIX. 1).
LÄFFLER, Taksteinarsägnen, s. 37-60 (XIX. 6).
KARLGREN, Folksägner från Tveta o. Mo härader (B. 2).
Årg. 1909: JOHNSSON, Några sagor. Brorstorpagubben. ULRICH,
Livssaker o. dödsfångar, bödlar o. avrättningar. MEDEN, Hverdagsliv
blandt danske almuefolk. NORDLINDER, Bärgsjö-mål. STYFFELAMPA, Västgöta-ord från 1700-talet. KARLGREN, Gränsen mellan syd- ock mellansvenska mål. ULRICH, Rommanispråket ; Sigenarspråk.
Bilagor: LEVANDER, Älvdalsmålet i Dalarna (IV. 3).
HERMELIN, Sägner o. folktro, seder o. sagor, s. 1-96.
FREDIN, Gottlandstoner, s. 1-128.
Årg. 1910: RUTBERG, Bomärken från Kalixsocknarna. KARLSSON,
Seder ock bruk vid frieri i Mo härad. BJÖRK, Orsamål. PALM,
Hemliga språk i Sverige.
Bilagor: v. SYDOW, Två spinnsagor (B. 3).
SWENNING, Samnordiskt tei i sydsvenska mål (B. 4).
LARSSON, De uppländska spelmanstävlingarna 1909 (B. 5).
TUDERUS, The österbothn. lappar under Kiemi gebiet (XVII. 6).
En rimkrönika om lapparna (XVII. 7).
LEFFLER, Öster-Fernebo (XVIII. 7).
Årg. 1911: Fästskrift till H. F. Feilberg på 80-årsdagen.
Årg. 1912: HERLENIUS, Blåkullafärder i 19:de århundradet. 11.1EFFNER, Anders Värmes historier. SAHLGREN, Några dalboord från
1600-talets slut; Några svenska ortnamn. LANDTMANSON, Menuetter ock polska dantzar. ULRICH, Anteckningar om hemliga språk.
Bilagor: SANDSTRÖM, Fsv. 5 ock il inom västgötadialekterna (B. 6).
CHAMBERT, Ord o. uttryck inom möbelhantverket (XVIII. 1).
FREDIN, Gotlandstoner, s. 129-272.
GEIJER, Ortnamnens undersökning (B. 7).
Ärg. 1913: HEDBLOM, Kustfisket i Helsingland. LJUNGGREN,
Åkerbruk o. boskapsskötsel i Laske-Vedum. GEIJER, En gosse,
märkvärdiga upplevelser.
Bilagor: ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 3-226 (B. 8).
JOHNSSON, Sägner från nordöstra Skåne (B. 9).
WIGFORSS, Södra Hallands folkmål, s. 1-144.
Årg. 1914: LUNDELL, Om uppteckning av folkmål. JAN HALFVORDSSONS Uppteckningar. LINDSTAM, Folktro ock annat från
Bohuslän.

Bilagor: MAGNEVILL, Bjursåsmålets ordförråd. (B. 10).
ERICSSON, Södermanlands folkmål, s. 227-236 (B. 8).
WIGSTROM, Folktro ock sägner, s. 453-556 (VIII. 3).
Eva Wigström 1832-1901 (VIII. 4).
BORGSTRÖM, Askersmålets ljudlära (B. 11).

Ärg. 1915: GRANSTRÖM, Jo på den tiden. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1914. STENBOM, Njurundamålets formlära.
Bilagor: LUNDGREN-BRATE, Personnamn, s. 167-322 (X. 6),
WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 145-432.
SAHLSTROM, Fryksdalsmål (B. 14).

Ärg. 1916: JOHNSSON, En småländsk bondspelman. OLSSON, Från
Transtrand. LÄFFLER, Taksteinarsägnen. EKBLOM, Fonetiska skiljaktigheter inom Vadsbomålet. LINDROTH, ()landsmålens ställning ock
indelning. LEFFLER, Talets tonfall återgivna i en sång. GEIJER,
Undersökningen av svenska folkmål 1915.
Bilagor: AMBROSIANI, Riktlinjer för uppteckningar om allmogens
materiella kultur (B. 15).
Kgl. Bibliotekets visbok i 4:o.
ANDERSSON, Skånska melodier, s. 357-516 (X1 V .1).

Ärg. 1917: JOSEFSON, Seder ock bruk bland allmogen i n. Bohuslän.
LOUISE HAGBERG, En dödssed i Hälsingland. NOREEN, Två dikter på västgötamål; En bröllopsdikt på Tjörnsmål. ALVING, Kalmarmålets ljudsystem. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1916.
Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 433-624.
NOREEN, Ärtemarksmålets ljudlära, s. 3-114,
SWENNING, Folkmålet i Listers härad, s. 5-100.

Ärg. 1918: CARLSSON, En gotländsk bröllopsdikt. ISAACSSON, Seder
ock bruk i Varmsätra. NOREEN, Till kung Orres historia. Två tal
på Västgötamål. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1917.
Bilagor: WIGFORSS, S. Hallands folkmål, s. 1—XIV, 625-783 (B.13).

Ärg. 1919: GOTLIND, En västgötsk bröllopsdikt. GEIJER, Undersökningen av svenska folkmål 1918. Institutet för ortnamns- och
dialektforskning i Göteborg 1917-18.
Bilagor: LINDERHOLM, Nordisk magi I. (B. 20).
LINDGREN, Burträskmålets grammatik, s. 165 ff. (XII. 1) .
(Forts. h. 163.)

Stockholm 1924. P. A. Norstedt & Söner.

090291

