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En sigen frin Gamnnalsvenskby i historisk belysning.
Av

Nils Tiberg.

T litteraturen om svensk arna p& Dago och deras frd.nder i Gam-
-L malsvenskby traf!.ar man pi en del uppgifter om handelser,
som forknippa sig med deras rnedeltida privilegier och med vik-
tiga brytningstid.er i folkgruppens historia. Ila dessa litt e r ar a
uppgifter ofortydbart roja, att bakom dem ligger en muntl igen
fortpl antad tradition, blir det en helt naturlig uppgift for den, som
si allsidigt som mojligt vi1l studera dessa svenskars kultur , att
bland gammalsvenskbyf olket sjalvt leta ihop vad
som berd,ttas om dessa ting. Vid insamlingen ha foljande syn-
punkter sdrskilt beaktats. Sagesmd,nnen, vilka alla d.ro infodda i
iryn, ha feft avge sin berd.ttelse srivitt mojligt sjalvstrindigt utan
hjalp av alltfor rnhnga frigor. Nigon gi.ng, de si fallit sig kimp-
ligt, ha flera meddelare fatt frarnlagga sin uppfattnirg samtid igt;
i regel har dock var och en utfri"gats for sig. Givetvis har ingen-
ting meddelats ffi sagesrnd.nnen ofir vad en jd.mforelse av sdgnerna
och de Titterara uppgifterna redan tidigt syntes visa angi.ende seg-
nernas ursprung och utvecklingshistoria. Se noggrant som moj-
ligt har fyndforhillanCena angivits, d. \r. s. sagesmd.nnens ilder,
Ceras uppgifter om egna sagesrnd.n samt i de fall sidan fore-
funnits deras kdnnedom om skrirren eltrer tryckt trad.ition.
Storsta rnojliga rikedom i fr6,ga om detaljer i berd.ttelsen 1nar
aven efterstrd"vats, ehurtt givetvis ett eller annat d"nnu kan vara
att finna.

Vid behandlingen av de hopsarnlade uppgifterna har d.ven ma-
terial av annan art korrmit i betraktande, nrimligen tryckta och
otryckta handlingar, belysande d.essa svenskars historia, samt
tidigare uppteckningar av bland dem levande folktradition.



Simon Tomassltr Hocs (Kofr\ers-S'it%n, fdd.c1 1859) bertittar, att
hans far och farfar talat om Kitas lria,L) lxen Sima har ocks6" ltist
om honom i en bok, som i>d"n estllnd'r lnar skriva u. Innehillet
dari, slger han, har >>kdme fran Jeropciost>; denne har talat orn

historien for estldnningen, som gjord.e boken. F'rin den estniska
boken ha sedan svenskarna (i Sverig") orrersatt berdttelsen.

Boken om detta finns i >>boblot1kt> (byns bibliotek), sdger Sima;
dar talades i boken ocks& om utresan frin Dago.

Det lider irrtet tvivel , att den flsyftade boken d,r Rctsswtr,rm-Blees

En svensk folkspLlla, Sthlm rgz5, ti1l vilken vi senare flterkomma.
t>Ieropcios>> ar byns forste prd"st Johan Adol,ph trurop@l,t,s, \rars

namn varit bekant i Gammalsvenskby, end"r han antecknat det pf,

forsta sidan i den kyrkbok han begynte.
Sima kunde ha tillagt Snnu en tryckt uppsats, dar Kitas Irjas

historia vidrijres, dock u t a rL att hans namn nd.mnes, nd"miigen

H. It{eander Gammal-Svenskby (Ileimdals smiskrifter nr rz, tgtz).
Denna uppsats var d.ven bekant i byn, dit den skickats i ett fler-
tal exemplar " Slutligen har en e1ler annan i byn efter ankomsten
til1 Sverige kunnat lasa historien i den form den har hos Sarwe

Gammalsvenskby (Bland. Rysslands folk III, Sttr rg2g). Bida
dessa sistnd"mnd,a varianter bygga pfl ortstrad.itionen, som i detta
fall tvivelsutan formedlats av pastor Hoas, av vilken jrg dven sjiilv
hort berdttelsens huvudd.rag anforas"

IIos Neand.er behandlas uppgifterna om sdndebudet ti11 kejsa-
rinnan icke sisom en slgen utan sisom inneholle de den historiska
verkligheten. Sarwe uppger att det ar en folktradition.

IIos lVeander namnes forst god.sdgarvdldet pi Dago och uppsrig-

ningen fr6,n llohenholm. rEn af deras fortroend.emd"n begaf sig

da 6stad. for att inlamna en boneskrift ti11 ryska k"jsarinnan Ka-
tharina II. Pe hemvdgen blef han uppsnappad. af" Stenbocks spi-
oner, de papper, han f.ett, blefvo honom f.rilntagnd, han sjalf klad-

1) Namnet Kitas ar rkortstavigtr, bide vokat och konsonant 5ro kcrta i
d.en huvudtoniga stavelsen. .-. Betrbffand.e ljuclbeteckningen for citerad.e d.ialekt-

ord i d.et foljande tord.e det vara tillrdckligt pipeka foljande: r) vokalens kvanti-
tetuttryckes,d&tLenavvikerfr&nvadsomkanvdntasiriksspr&ketsstavning,
genom ldngdstreck, resp. bige; z) o - slutet o (t" ex. i'god.'); o eller A : i-ljud;
3) / betecknar >tjockt u / (land.smllsalf . lr). I(lammer t ] inuti citat utmeirker

ti116gg av forf.
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des af och prisgafs att do i den kalla vintern. Det blef nu hans
son, som fullfoljd" faderns uppdrag och begaf sig ti1l hofvet, detta
rned den pflfo1jd, att en ukas utfd.rdades, som ffi d.e hemlosa bon-
derna uppliit ungefdr rz.ooo hektar jord af" stiipplandet nere vid
Dnjeperfloden, hvilket nyligen erofrats fri.n turkarne. D

Sarwe (s. 13) berittar: r>Traditionen fortiiljer om en svensk
bonde - Kitas Yrjo-_som var djzirv nog att fardas til1 S:t Peters-
burg och infor k"jsarinnan Katarina II skildra Dagosvenskarnas
betryck und.er Magnus Stenbock [: lantrS.det C. M. Stenbock].
trIan framholl for henne svenskarnas urgamla rdttigheter i Est-
land. Den stora harskarinnan greps av den modige, enkle trlan-
nens bon och utf drdade fribrev for de svenska bonderrLa pi IIo-
henholnr. Men fienderrla till svenskarnas frihetsstrd.van lade ut
forsit och han mordades pn hemvdgen. En son ti1l Kitas Yrjo
ska11 hava upptagit faderns mantel och dven han begivit sig till
S:t Petersburg, varifrin han lyckligt iterkom rned Katarina II:s
fribrev. u

Sirnon Iloas' beroende av d,essa tryckta framstrillnin gM beho-
ver dess battre inte overskattas. Sj6lv ldser han inte si mycket,
och hans uppgifter visa f. ti. tydligt rnuntlig tradition. Sirnas be-
rd"ttelse lyder si:

rKitas Irja har gtftt att klaga hos k"jsarn. De han var kommen
dit iter ht Dago, si hade han genast gittt it krogen for att vd"rma
sig och ftjr att dricka. Sa var det genast sina spiondrer fr6.n herrn
dar pi krogen; herrn har befallt , att de skulle drAnka honorn. Se
ha de supit ordentligt, och s5" har han borjat brosta sig. Sa fick
de ut honom, och s6. ha de klatt av honorn och tagit papperen av
honom, som han hade frSn Petersburg.

I natten har han gtftt fram til1 en vd"gg, dar som hans skikt :var,
men de ha tankt, att det var en sjokapare, och tordes inte sldppa
in honom.

Dd"r var en stor snodriva under vdggen, och dfl snon lenade bort
om v6,ren, si hitta de pi honom.

Sedan har det goromilet blivit stilla stiende, tills hans son var
uppvdxter. I\{en han gick som en tjuv om natten och talade inte
om det for nigon, inte ens for sin hustru och sin moster. I

Inneh&llet i Simas version bekrd.ftas av hans hustru M aria



I[oas, f. Arunas (Koppers-Md,ri) fodd 1855; hennes firor uppges ha
berd"ttat d drom.

GamLe Johan Andersson Henas (f. r85r), vars far brukad.e hre-

ratta om gamla tid.er, kd"nner ocksi ti1l historien.
uKitas lrja vat den forste som lrar gfltt att gora de svenskar losa

fr6.n Dago, sorn vil1e 6t Ryssland. De ha haft en sliker elaker herr,
Greven hette han. Pojkar har han bytt bort, och flickor har han
bytt bort mot hund.ar och kattor. Dd.rfor har svensk arrra ghtt ut
fr6.n Dago M Ryssland.

Ingen visste vart Kitas T.ja tog vd.gen. Men da d.et blev scrn-
mar de snon gick bort har man hittat honom pi stdppenl)
utanfor byn. IIan har legat naken. Ingen vet hur han ornkoir:.-
mit.

Sen var ling tid, crngingen; de hittade man en annan, sonr tog
pn sig att gil. 'Du gir nu ocksA och biir soln Kitas Irja', s& man
ti1l honom. Men han var klokare och han kom fram och fick fri-
pappef .

IIan rnAste ha varit hos den kungen sofir r6,dd.e over Dago. I
Johan lIinas har den uppfattningen att Dago inte horde till

Ryssland utan rnojligen til1 Sverige. IJtvandringen had.e skett fri-
villigt.

En annarL uppfattning om huvudpersonens id.entitet framtrd,der
hos nh,gta av sagesmd.nnen.

Sirnon Hanssoto Malrnas (Logkat Si'ma, d. \r. s. 'halte Sima',
f. r85z) berd.ttar efter vad han hort av sin far:

>Det var en och det var i n t e Kitas Irja forst har
gtftt till k"jsarinnan ndst Katrina med k1agorn6.l for att
dagosvenskarna skulle slippa frd.n ' gralinia' [grevinnan], som
handlade illa med dern. Denne hade inte kommit til1 k.jsarinnan;
de hade tagit fast honom, de han hade kornmit tillbaka ffi Dago
pfl julnatten.

Da gick han ti1l en dorr for att b1i insldppt, men de tord.es inte
darfor att det var julnatten, se vil1e de inte sldppa nigon in
och pi morgonen har han legat ihjalfrusen utanfor.2)

1) Jfr att Johan Buskas kallade
2) Uppgiften att d.et var j u 1 n

gen p& forknippning med en helt
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Upsaia-slhtten for usthppen u.

a t t e 11, som maflnen kom tillbaka beror tyc1li-

annan sbgen, Sven d.en mycket livskraftig, sofii



Se var sed.an hans sotl uppvdxter jrg vet inte hur 15ng tid
efterAt. Se har han tagit pn sig att gA. De ha givit honom bitt-
sch,rift ffi k"jsarinnan.

Da han har kommit dit, lnar han talat om allt; grevinnan har
bytt bort dem for hundar och allt mojligt. Se har Katarina slnt
papper ffi t>hon grafinio,>, att hon [kejsarinnan] hade skankt henne

trandet nlen inte vetat, att det fanns folk dar, t>d, mci lte lolke ha,r

de [- du] ingating de gdrande [- til1 att gora]u.

Sf, har hon sedan givit frihet ffi dern och skrivit papper ffi dem:
))Ni kunna ga.)) Och sfl har hon Le$t dem vdlja land antingen
uti tr"6trirues16v [Jekatrineslav] el1er I\[olosch [Molotjnrja?] eller
dar sonl vi nu var uti Ukrairla. Se hade de farit ut tre man och

f.adt ornkring, och dem had.e det tyckts alla biist dar som vi nu
VAf. D

Krogbesoket, f ylleriet och avklad.ningen har
i n t e Logkat Silma, hort talas om.

I{atcrina Albers, f. (Jtas (f. t$6fl har hort mycket om de gamla
av sin styvmor Katarina Herman (gift r. Td,kne, z. Knottas, 3.
Lltas).

uKitas Irja var en b onde, en rasker bond.e har han varit.
Svenskarna hade uttagit en man att gtL ndst [- till] kungen for
att be om att de sku11e ta bort dem darifrin herrn pi Dago. Men

herrn och hans folk sliippte honom inte att gi ndst kungen. D

Man lnar passat honom [K. I.] pfl vdgen t i 1 1 kungen. Be-

soket pA krogen har inte Katarina Albers hort talas om
r>De som ha kl:dtt av honom naken, de ha sagt ffi honom, de

lran Lhg dar doder och var hirdfrusen, s6, ha de slagit ti1l honom
och f.rb,gat: >>I{d,, KTttas lrja, uill d,e cen hd,a frihet, aill de an gd, ncist

kongen?r [- vi1l du d"n ha frihet, vill du an gil n6st kungen?].

forktarar en julsed. h.os gammelsvenskarna och som tycks innehilla minnet av ett
danskt overf all.

En julnatt holl byn pi Dago pfl att b1i overfallen av en fiend.ehdr, som nd,rmade

sig over isen. Man bered.de sig red.an till d.oclen, di vind.en slog om, isen brot upp
och alla fiend.er d.runknad.e. Sedan dess har man i Gammalsvenskby allticl haft
fonsterluckorna till och ald.rig oppnat d.orren und.er julnatten. (Jfr Rwsswurrn

f s. Bo, II s. 2707.

I{ombinationen kan ha uppstitt ungefdr s&: Mannen blev inte insldppt, trots
att han bultad.e pi hos svenskar. Det mAste ha varit julnatten som han kom hem.



Kitas Irjas son har varit han, som arbetade ut svenskarrta fr&n
Dago" IIan har kommit fram. Men han gick ut tyst och stilla orn

natten mitt i regnet, och han sade d.et inte m nigon. I
Katarina Albers tror inte, att det kan vara mojligt - vad. Kop-

pers Sima vid samma tillfalle, i viss min avvikande fr6.n tid.igare

uppgift, berd.ttade att Kitas Irja har gitt in pi olkrogen i
R e v a l, de han har kommit frin Petersburg. Pe vdgen t i 1 1

Petersburg blev han tagen. Da Sima, som ar hennes g a r'n, m

(gudfar), hiller i sig, forsdktar hon ivrigt: ,>I{rii fd,dcir-m,an,, he Tcir

cint rcit! >

Da lnan forsta gingen hor dessa sdgner, kan man ifa11 man
har nigon kd.nnedom om det faktiska forloppet vid. uppsdgningen
och utvandringen ryBt inte undgi att mdrka svArigheten att
harmed forknippa I{itas Irjas historia.

Vi veta, att dagosvenskarna pi: Ilohenholms jord av godsdga-

ren, lantrh.det Carl Magnus Stenbock, uppsad.es till avflyttning til1
r rnars r79t, varvid de hos k"jserl. justitiekollegiet anhollo om for-
rnedling av ett 6 minaders anstS.nd for att hinna se sig om efter
asyl.1)

Justitiekollegiet i Petersburg bestdmde ock den 23 februari, att
man ej finge ltfta dem komma i nod och elande och att publikum
ej he11er finge betungas med dern. Harigenom upphavdes den

hirdhd,ntare befallnirg, vice guvernijren tvi dagar senare utfdr-
dade fr6.n Reval , att om svenskatrLa ej fogade sig, de med. mili-
tarhj61p, sorl anvisades ffi ved.erborande >Hakenrichter D tiver
Dago, baron von Stackelberg, sku11e utdrivas lutan hd,nsyn rned

allt eftertryck D.

I borj an. av rlars had.e godset genom kop overg&tt i handerna pi
polske kammarherrn baron IJngern-Sternberg, med vilken de

fiesta bonderna kommit ijverens att utgora de p r ae s t an d a,

som man senast avtalat med greve Stenbock. Ett par dagar in-
nan rllakenrichtern )) kunde inberd"tta denna forlikni*g ti1l guver-

1) Russwurrn Eibofolke I s. 94. Pe hans urkund.er grund.a sig: Karlgren,
Gammalsvenskby (i Sv. Land.smAl rg24-29) s. 6. 

- 
Danell (i Rig rgzz) Svenskar-

na i Estland Dens. (i Upsala Nya Ticlning 2. 2. rgzg) Gammalsvenskbybornas
utvandringssaga"
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nijren i Reval, had'e saken einelXertid An5'o varit fore i Petersburg
och denna gflng infor Katarirua I I sjelv. Ilennes beslut b1ev, att
de svenska bond.e rrLa skulle som kronkolonister f orflyttas til1 det
nyligen frin turkarna el1er tatarerrLa erovrade unyryska guverne-
nrentet I omkring Drjepr, vars generalguvern6r, furst Poternkin,
fick befallnit.g att verkst alla overflyttningen.

Som synes var situationen i verkligheten en helt annan dn i
historien om Kitas Irja och hans sorl.

Men vad ligger det d6, bakom denna sdgen? IIur har en uppen-
bart grundfalsk uppfattning av forloppet kunnat vd"xa sf, fast i
))gammelsvenskarnas > medvetande? Det finns inte e n av d.ern,

sivitt han hort far e1ler mor tala om denna historia, som icke
ar overtygad om dess overensstdrnmelse med verkligheten.

Kan man i skrifttrigo kzillor frin dldre tid spflra historien om

mannen, som blev fullsupen och bestulen pi sina viktiga doku-
rnent?

Givet at, ait man forst letar i RusszBxrri4us tribof olke, solil
innehi.ller ett si vzildigt folkloristiskt material om svensk artta i
Estland., att det ndstan d"r ooversk&dligt, helst inte registret visar
vag alltfor detalj erat Bland lokalsdgner (fI s. z8g) finner man
ocks6. hos Russwurm en ledtrAd, en hanvisning till Hwpel I, 39o,
vilket citat jamfores rned de av Russwurm publicerade urkunder,
som behandla de s. k. srni svenska byarnas privilegier p6, Dago,
ti11 vilka vi iterkornma.

A. W . Hupel, Topographische l\achrichten von Lief- und Ehst-
land I (Riga rZ74 s. 39o inneh5ller foljande:

>Der grosste Theil des I,andvolks [pe Dago] sind Ehsten; doch
wohnen hier auch viele, ja garLze Dilrfer, schwedische Bauern. Die
lezten haben nicht a1le gleiche Rechte. Die zwey grossen Dorfer,
davon das eine Bo,t) das andere r,veniger Bauern begreift, haben

schone Privilegien, (fast eben solche wie die zlt W o r m s [Ormso]
and, nt R o o g [Rngo],) die sie aber bisher nicht sond.erlich geachtet

1) Byn med 8o bonCer 5r tvivelsutan Reigi (- R.oiks by under god.set llohen-
holm). Annu id.ag uppge Ce sista dagosvenskarna 

- 
p& kyrkojord. i Reigi 

- 
att

den utflyttad.e huvudbyn bestod. av >Atteti rbik )) 
- 

8o rokar -- stugor, girdar.
Den anclra storre by, 6r I{drdla (: I(erteli und.er Piihalep el. Grossenhof)"

NI



und genatzet hai:,en. [Att inte 'lrond.erna i R-oiks och Kertell skulle
ha r>geachtet und genutzet,l sina privilegier d"r ett av l{upels minga
rnisstag.] Die sogenannten Ktreind.orfer oCer Streugesinde haben
jetzt keine Privilegien, solLen atrer vormals Cergleichen erhalten,
aberbereits zr schrveCischer Zeitt) auf eiaesonder-
bare Art verlohren haben. Ihr Deputirter, der dieseLben bey sich
trug, iiess sich von einern vielleicht hie rzul) abgerichte-
ten Bed.ienten traktiren, und d.urctr c.Las starke Getrdnk aus aller
Fassung gebracht, sie sich ent.wendem..

Fid,r finna vi al1tsi mannen, solir irerusas och bestjd"les, men
hans historia forknippas icke uied. utvandringen t78l-, som intrd.f-
fade forst 7 6r efter det l{upels bok trycktes, utan med. d.e snrd"rre

svenska Dago-byarnas forlust av sina privilegier.
I Eibofolke Aterger R.u,sswt/trnx Ftrttpels notis siLund.a:
rDie Bauern in den kleineren Dorf ern bei Roicks hatten

fruher dieselben Privilegia r,vie Kertell und. R.oicks. Ihr Deputirter
aber, der sie bei sich trtg, wurCe von einem h i e z u') abgerichteten
Bedienten tractirt und. durch cas starke Getrank aus all.er
F'assung gebracht, liess er sie sich entwenden.D

EmellertiC berattar Russ-wtlrrrr d.ven pi ett atnat strille denna
sd.gen, ndnrligen i den 1i11a romantiseraCe framstdlining av u.tvand.-
ringen t79t, som vid Dgammelsvenskarnas u ankomst ti11 Sverige
genom utgivandet av llarry Blo'mbergs bok Babels alvar for ett
ogonblick tilldrog sig storre uppmd.rksanehet dn vad som komrnit
den ti1l del vid dess forsta utgivand.e p6" svenska. - Det at d.enna

historiett, soln Sirnon Iloas anspelaCe pf, (ovan sid. z).
G. Danell den framstflende kdnnaren av estlandssvenskarna,

deras sprik och historia - har i Llpsala I{ya Tidning den z.z.rgzg
berd.ttat hur tran kom Russwurm.s forfattarskap til1 d.en lil1a histo-
rien pfl spflren.

Denne har i Rigaer Almanach rE55 utgivit bor jarL d.arav
under titeln r>Die Auswand.erer. I,ebensbil.d aus d.er Geschichte
Dagos" Nach den Acten zusammengesteltrt. ,)') -- TBZ5 utgav J . Iung

utan att utsdtta forfattarens nam.n - en fullstzind.ig estnisk

1) Spdrrat har.
2) Phil. mag. Pawl

besorjt en fullstdnd.ig

8

Av'iste, Dorpat, lr.at meCd,elat mig, att Russwurm sjdlv om-
tysk utg6.va; denna har d.ock "j varit mig tillgdnglig.



oversdttning: R.ootslaste wciliarcindavwine lfi'ionoalt (i Kodot-onaalt nr
3, Dorpat rB75). I)etta hafte inneh6,11er f. o. d.ven en del av d.e

historiska akter som Sterfinnas i Eibofolke, cch grttndar sig otvi-
velaktigt pi manuskript e1ler utgive av Russwurlx Ti1l svenska
oversattes berd,ttelsen frin Jungs utgAva av Ioel l{yman och ut-
gavs i Riksforeningens Arsbok rg4, tyvarr fortfarand.e utarr for-
f.attarens narnn Slutligen utg av I . Biees en and re upplaga hdrav
rgzs tillsammans rned en skiss av den svenska byn i Syd.ryssland
uni.erornslagstiteln uEn svensk f o1kspi11ra. Gammal-
svenskbyborna. D

IIdr lyder historien om den bestulne b,oacLen sfllunda:
uVir lilla by [Meldse, n. m. 1\{e1s, nara by, Reigi] har ju tyvarr

for rrrer an roo hr tillbaka forlorat sina svenska rattigheter, vilka
varit av samma slag som bonderrra t!] i Roiks och Kerte1l. De vi-
ras fortroenderr dn, som skulle overbringa papperen ti1l General-
guvernoren i Reval for att av densanlme godkannas och stadfd.s-
tas, bler,, av motvind forhino.rad att komrna over til1 fastlandet.
Pa krogen [ungef . z g2istgivaregirden] sammantrd.ffade han med
fogden Krefftings son. Vir man lat forleda sig till att mottaga
dennes forpldgnin gar; olkannan p6fylldes mer an en ging och slut-
ligen sornnad.e han in. Vid uppvaknandet var emellertid denne

Judas forsvunnen och med honom dven vhra svenska papper och
rd"ttigheter. Efter denna tilldragelse voro vilra svenskar tvungna
htaga sig samma skyldigheter som esterna. D -Varifrin Russwurm hamtat denna fylligare framstdllning av
historien hos llupel fir man inte veta. I)et ligger emellertid rtara
til1 hands att tro honom om en utfyllnirg ddrav pn fri hand. med
ledning av den historiska sakkunskap han hade" Kanske tyda
foljande punkter i den riktningen.

Russwurm har lagt orden i munnen pi nsvenske bonden Lind
Bjur r, vars uefternamn D (Beiver) han hamtat frAn ett hemman i
Kertell. (Russwurm lrar funnit beliigg fijr ortnamnet i en handling
av ilr 1688) . Vid jamforelse med det bland dagosvenskarna och
gammelsvenskarna brukliga natnnskicket d"r rlind Bjuru sdkerligen
upp- och nedvd"nt: g&rdsnamnet bor sti forst, vanligen i genitiv.
(Ift K'itas lria, d. v. s. kja [Joran] frin I(tas bV.) Varifrin Russ-
wurm feft nalxnet L'ind ccln vad det betyder ar inte gott att veta.

I



Narnnet Kreffti*g ar ickg insatt p6, en slurnp. Ur.der rd"ttstvis-
terna vid, t66a-taiets mitt (refererade i Eibofolke) hade greve Axel
Julius De Ia Gard,ie en mycket itrla sedd. fogd.e rned d.etta tralnn.
Men miln:ga andra fogd.enamn kund.e ha kommit ifriga.

Generalguvernoren i Reval kunde vdl interimsvis godkiinrla och
bekrd.fta privilegier, rnen fullgiltigt kunCe detta endast goras av
konungen.

Pastisch eller inte, det viktiga a:r, att vi tack vare llupel och
Russwurm f.efi en ny led.tr&d: kornbinationen med d e s rn 6, b y-
arnas f orlust av sina privil"gier.

Denna tilldragelse iter d.r mojlig att i detalj folja tack vare akt-
publikationefrta hos Russwurm i Eihofolke (IBSS), och genom ut-
givandet av delvis samma akter i llandlingar rorande Skandina-
viens historia (I{SH) band 32 (r85r) sid. rB-52, samt slutligen
genom outgivna akter i Riksarkivet i Stockhotrm.

Russwurm har samlat sina akter i estleindska offentliga och pri-
vata arkiv samt bland d.e svenska bonderrLa vid. Estlands kuster,
men han har d.ven tagit hdnsyn ti1l den svenska publikationen i
IISH. Var hans samlingar eller avskrifter finnas ar mig for nd.r-

varande icke bekant; de finnas i varje fall icke i estkindska Central-
arkivet i Dorpat. Utgivan i IISH band 32, ombesorjd av F. A.
Dahlgren, grundar sig pi akter, som forvaras i Riksarkivet i Stock-
holm. Akterna nr ro-16 i IISII iterfinnas i den bunt, som nu
Itar beteckningen Liuorcica aad. B. Denna ornfattar emellertid. 6ven
Atskilligt annat av intresse for denna und.ersokning, vilket icke
forut blivit utgivet.

tror attfe rattperspektiv pi d.essa handlingar m&ste vi sdtta
oss in i en punkt av dagosvenskarnas prirrilegier, vilka jng hoppas
framdeles fe tillfa11e att behandla i sin helhet och i samband med
fr6gan om estlandssvenskarnas herkomst och invandringstid.

Det privilegiebrev av hr r17o, varigenom rndstaren iiver Tyska
orden i Irivland broder Joharu Woltlcuseio ae% Herse gor overens-
komrnelse rmit den Sweden up Dagd.en )), gdller dessas d a g s-

verksf orpliktelser. F'rin denna tunga, som var en av
de besvhrligaste for bonderrta, fingo svenskerna p& Dagii fullst[n-
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dig frihet mot att Ce Arligen betalade zo gamla rigiska mark pr
uvacka r>1) till d"en ord.ensfogd.e, som forvaLtad.e livldndska ord.ens-
statens slott Soneborg pA norCostra Ose1. Att ordensmdsta-
ren gick rned. pf, en clylik uppgorelse tord.e naturligast fa sin for-
ktraring darigenoill , att ord.en ej hade n5"got slott p5. Dago och att
clen darfor var miad.re intresserad- av att pressa svensk artta p5. on
ti1l dagsverken, hetrst det slkerligen ej varit si ldtt att t v i n g a
denna frihetskara stam darti1tr.

Tack vare I . A. Altn,qodsts utrednirrg i hans stora arbete D e n
civila lokalforvaltningen i Sverige r523-
r 6 3 o kan man latt overblicka, vilka dagosvenskarnas ovriga
utskylcler voro och" hur de forhollo sig ti1l esternas i grannskapet.
\risserligen 5ro hans uppgifter hd"mtad.e ur fogderd"kenskaperna
forst under den borjande s v e n s k a forvaltningen, men skillna-
den i frb,ga oin pAlagor me1lan svenskar och untyskar (uo-tyskar I

om andra prestationer dn dagsverkena.
IJtom sagd a tunga hade esterna att bara foljande skatter: en

vackeskatt, kallad. utingkostD, och en roktalsskatt

friade. Trots detta var de untyskas hakeskatt betydligt
storre dn den hakeskatt som fordrades av svenskarrra.z) - Till-

1) Med. v a c k a som jordenhet menades uett mindre omr6.d.e, inom vilket var
bosatt ett obestSmt antal land.bonCer, som gemensamt had.e att vid. sid.an av d.em

Sliggand.e skatter for d.en av d.em brukad.e jorclen utgora en vackeskatt, som ur-
sprungligen had.e karaktd,r av gistning, men sed.ermera Stminstone betrdffande kro-
nojorden erlad.es i vissa persed.lar. )) (Almquzsf Den civ. lokalforv. i Sv. II s. SSz).

2) Betydelsen av hahe i kameral mening, se Alrnqu'ist a. a. II s. 553. Ur-
sprungligen, und.er med.eltiCen, tycks Lcncot,s, ty. hahen, uplogr betyda si stor jord.-

areal som man kund.e skota om i,ret med. plog och harv lerp'ica, egede) Eggt) och
varsinhdst for d.em. Jfrt. ex. Liv15nd.. Urkund enbuch bd." Isp" r3Zf"

En utred.ning av hakens betyd.else frirn urkundsmdssig synpunkt ges hos P.
J oh,atcsera Siedlung und. Agrarrveseil d.er Esten in I\tittelalter (Verhandl. d.. Gelehrten
Estn. Gesellsch. 23 Bd., Dorpat 1925, s. 8Z-g+).

Sprikligt tord.e frigan dnnu kunna avvinnas efl d.e1 av intresse Annu i dag
lever uttryckssittet t. ex. p5, Dago: tMichas lande jrir tia dd'rs arirt D - 'Mickas
land.(et) 5r zo ird.er(s) vdrt.' Ett &rd.ers 1and. kan 1nar ej -vara: en hahe.- Jfr
estn. adra-vnaa Ackerland. (enl. W'iedemann\, ein llaken Irandes (en1. Neurnanns

Estn.-Deut" Worterbuch).
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ld.ggas kan, att nar det senare blev fub,ga on1 att utkrdva dagsver-
ken, had.e de vid jorden bundna och i sjalva verket helt livegna
esterna ingen arlrrarL mojlighet dn att utgora vad cleras herrar
krd"vd.e, nredan svenskarlaa kunde hanvisa till sina st5ende zo rig.
rnark, utom vilka de likvzil 16or t*agit sig att r>nd.r andhtijdhen
vpp6stililr forhielp, Sedh och l{oo till huus r.1)

Det ar begripligt, att sedan Dago rhl<at i herrehd"nder s6"

stcra fiirminer dels skulle bli foremil for frd.lsemannens forsok ti11

d.eras kringskarande, dels for de darav gynnade svenskarnas in-
tensiva fcirsvar.

Av vikt for utredningen om Kitas Irjas historia ar att obser-
vera, huru privilegierna anges gii11a ))svenskarna pn Dago u utan
nd.rmare specificering. I sarnma ornfattning bekrd.ftas J ohan
TVolthotsens brev T47o av hans andre eftertrd"dare broder Wolter
u6lio Pl,ettenberg ilr r5o3, men da Pontus De la Gardie, soln blivit
Jolran III:s uG e n e r al faldtofwerste och Guber ttator i Est-
landr, ilr r5B4 skal1 bekrdfta Plettenbergs brev, sker det i foljande
ordalag:

>The Swenske Bond.er sisonr bygge och boo Vti Kerter och
Roock By pi Dagdoon, haffwe Warit hoos migh, och offwergiff-
wit ett Pergaments breff, sisom theras foriildrar haffwe forwd,rfft
sigh aff framledne Wolter Plettenbe rg, Ilermeister her uti
Irijfflatrd, att the och theres efterkommand.e skole Wara frij for
Dagz Wdrcker, och b&de migh, att i^g dhen t!] pi llans K. I{.
WeignarWele stadfeste och fornyia salnrna breff, hwilket iagh them
icke haffu,er kunnat forwdgra. Vthan hd"rmed pi II. K. M. WagrLar,
Vnd.t och effterl efit sisom j ugh d.nnu Vnner och effterliter medh
thetta mit 6prre breff att f.orberncilde Bonder som bygge och boo
Vti Kerter ock Rook m6ge niuta d.nnu hdreffter sisom hartill dheras
frijheeter u enligt det forut iberopade privilegiebrevet. Konfirma-
ticnen anger d.ven vart den sedvanliga penningavlosningen for dags-

1) Avskr. i Liv" 8; Russw. I, s. 236.- G&rd.en d.it svenskarna skulle rforhielpa
Sadh och Hoo> miste vara Piilralep (sed.ermera Grossenhof)" I en nedan anford
handling fr. 1664 (ref. hos Russw. I, s. 48) sdges: rTillforende war pi heela lal;-
det icke mehra zin een l(ungzg6rd.h bencincnd Pohelep, der till gingo vij alla bond.er
till arbetz. Men nu are 6n d.i bibruk thertill vptagne, nhmbla gen twanne
Sithes g6rd.ar benrirnnde Hogenholm och Puttka 

- 
))
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verksfriheten nu skall levereras: r>dhe Eonder, som Boo uthi for-
ncinotode I(erter och Rook skcle ware forplichtade, d.nnu hd"reffter
som hartill giffue och uthgiore aiie the Rettigheeter sorn the d"hre
'Wahne och skyllige, och torncinos't,de zo. mark Rigisch skole the
ihrligen lefrera, och lAta II. K. If. . . . . . . . . cch befallningz Man
pi Dagdoiin, hwiiken ther kan Wara forordnad, i Ratten tijdh
bekornma.Dt)

Har anges s5lunda svenskarna inom vissa bestd.mda omrS.den pi
Dago sisom innehavare av privilegierna. Ordalydelsen ar inte
ful1t otvetydig: p6. forsta stallet stAr >Kerter och Roock By,>, pi
andra stallet rKerter cck Rook r, pfl tredj" rKerter och Rook u.

Dessa namn aro, de vi i r;6q Ars rd"kenskaper for forsta gS.ngen
finna dem, forknippaCe med de tvi vackor under Piihaieps gird
[ty. Grossenhof , Dago-sr," Storlece 'Stor-hovet'], upptagande norra
d,elen av Dagos kustland, dar de tydligen e n d a s t svenskar bo.r)
S6rritt vi kunna doma av cle i Karrrw),ararkivet forvarad,e rd.kenska-
perna mel1an r561och t6zo, sonr aldrig redovisa intakter enligt s\ren-
skarnas taxa fr6,n andra d.etrar av iin, synas dessa tvil vackor d,ven
vara d e e n d a, dar Cet ursprungligen funnits svenskar pi Dago.

Namnen synas vare svenska; de Tara inte ge nigon rnening pA
estniska.

Det forra ortnamnet lyCer pi dagosvenska Kcirdctl e1ler Kcirtal
(med kort a-ljud och ntjocktr 1), p6, estniska Krirdla och pi tyska
Kertell.

Russwurrl har som han (I s. B+) uppger, efter uttolkning av
de svenska invin atrLa p& hans tid sammanstdllt namnet med
k d r r och d a 1 pA grunctr av det ganska sanka kiget vid de bi.da
backar, som dar forena sig.

r) Texten efter avskrift i Liv. 8 i >Cop'i,a Lf Dagdosche Co,mm,iss,ionen d,e Dato
clen tg Jul'ij t69z r, d.et enda st511e i Liv. 8, d.6r jag finner n6gon avskrift av detta
brev. Dennakomission (viclareneclan) leddes av M. J. Dryand.er. 

- 
Obser-

vera, att denne vid.imerat den avskr., som Russlvurm begagnar. I lu c k a n
nara citatets slut har Russwurms forlaga ord.et wom.ere (R. foreslAr: ? troo
t i e n a r e ?). 

- 
Hd.r bor v61 ha stAtt V o g h e t e el. dyl. H. K" M. bor de

f attas som genitiv.
2) Almqu'ist a. a. II s. 596 (tabellen), jfr. s. 6or (tab. f not r). De i sistn. not

omndmnda fyra treh6ilna svenska hakebonderna i Pthaleps socken tord.e val vara
beh&llna bonder i r(ertell, n. v. I(Brc1a (under Piihalep)"
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Det andra ortnamnet heter pi Cagosvenska i vhra dagar ltciike
e1ler Rciige med, ett mellanljud rnellan g och k, vilket identiskt
iterfinnes i det estniska uttalet av natnnet, sorn p& detta sprik
skrives Re'igi. Pa tyska har narnnet uttalet floiks"

Itusswurm (I, s. 90) sammanstAller narnnet med isl. reykr, sv.
ytik uDer nterst arL einer Stelle aufsteigenCe, oder vom l\feere aus

erblickte Rauch, die erste IIerdstelle in einer neubesetzten
Gegend. waren gewiss ein passend,er Anlass, einem Wohnorte einen
Nahmen ztl geben. > Han hanvisar vidare till dldre sv. rdh i be-
tydelsen >eine Bauerstelle u. Denna bet"""d.else finns d"ven pfl orten;
ord.et rriih 'rok' begagnas alltjd.mt av dagosvenskarna dven i bety-
delsen lrokstuga D, stuga med. rokugn utan skorsten. F'orklaringen
synes fu11t tillfredsstdlland.e. F'ormen Rrii,ke kan mojligen vara
best. form plur. (isl. reykr , fsv. roker ar i-stam, pl. -ir, resp . -e.

Soderutall). Ordet rru g-en i d,agosvenskan har numera p1ur. -&r,
best. form -&.

F'or just denna utredning ar det emeltrertid av mindre vikt vad
namnen betyda dn vad de fr6"n borjan omfattat och betecknat.
I fogderd"kenskaperna frin r5oo-talet beteckna de tvivelsutan
vackorna. men det ligger ju intet ovdntat i att sarnma namn
bd"res av de byar, som visa sig vara storst, mojtrigen ocks6. iildst.
Ar nu Rtiike, Rok eller Roiks dels - vackan, dels : den storsta
byn i vackan, si kan det ej forvina oss om uRoock By u i Pontus
De la Gardies brev r5B4 begagnas liktydigt med uRook r.1) Ej
heller kan herav slutas , att brevets utstdllare genom att p6r

ett std.lle av tre begagna namnet uRoock By u avsett att dar-
med. beteckna byn sisom ensam privilegierad. inom vackan, om
vilken vi veta, att sivdl r;6q som dnnu t6zo darifrin redovisats
endast svenska bond.er, d. v. s. att privilegierna i skattehanse-
ende gallt sarrtliga invi.nare i vackan.')

Vi kunna pn grund. av dessa fogderd"kenskaper anse visst, att

1) Alltjdmt kunde misstag tdnkas uppkomma genom att Rei,gi, 5r namn s&v61

pi socknen som av gammalt p5. d.en Snnu existerand.e resten av byn, frin vilken
a1la nu levand.e d.agosvenskar stamma. Sdkert d,r d.etta anled.ningen till att byn
av d.e kringboend.e esterua nu alltid. kallas Roots'ihiila'Svenskbyn'.

,) Almqwisl II, s. 5g6 och s. 6or. 
- Roicks' kape11g511, som anges till en vacka,

dr tydligen - Roiks-Wacke"
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alla svenskar i Roiks- och I(ertel-vackorna varit inbegripna i
Pontus de la Gardies privilegiebrev lika vdl som i Johan Wolthu-
sens brev r47o. Detsamma gd"11er Gustaf Bandrs bekrdftelsebrev e

Johan III:s vagnar 1589, vilket ar en nd"stan ordagrann upprep-
ning av de la Gardies och i varje fa1l icke avviker darifrin vid
angivandet av ortnamrrerl. Vidare: i d.en konfirmation som gu.-

vernoren i Estland, Gabriel, Oxenstierna a K. M:ts vdgnar utfdrdad.e

30 juni fit4 angives, att det gd.11er riSwensko bondher vthj Roock
och Kertell Wackor.u (Avskr. i Iriv.B. Jfr Russw. Is.46.)

R-edan dessforinnan har emellertid en arLrtart formulering insn-lu-
git sig i serien av privilegiebrev. Da hertig Carl som regerande
arvfurste hr 16or fornyar och preciserar dagosvenskarnas privile-
gier, sdgas de gI1la uCronones undersflthare uthi Kertel och Rooke
Byer uppe Dagdell )), vilken forrnulering 6tervd.nd.er, de ortnam-
nen anforas pfl ett annat stiille i brevet. Ordet l>by,> har har
satts i pluralis, hanfor sig till bida namnen samt brukas
overallt i brevet. Att hertig Carl icke avsett att inskrd.nka
omfattningen av privilegiernas giltighet framgflr visserligen av d.e

Sberopade rd.kenskaperrla allt intill t6zo, men d.en d"ndrade orda-
lydelsen blev i alla fall odesdiger, de on under hogad.elns glans-
dagar rikat i herrehdnder.l)

*

Ar t66t synas pn Dago klagomi.len ha borjat fr6.n bondernas
sid a orrer den behandling, som vederfors dem av den fogde, som
forvaltade on for deras dflvarande herre, greve Axel,, Julius De la
Gardie. Dd.rmed. borjar en tvist, som skulle rd.cka i nara 25 h,r

1) Museilektorn Ernst Klei,n har i en uppsats i Svensk Tidskrift rg2g (s. OoS)

menat, att feltolkningen p6 r66o-ta1et av privilegierna beror pA lett misstag, be-
ginget pir Pontus d.e la Gard.ies kansli r5B4,r, i d.et att uend.ast I(ertell och Roicks
byar kommit att omnzimnas vid. bekrdftand.et av Dagosvenskarnas friheter u.

Naturligtvis ar d.et od.esd.igert, att 1584 namnformen uRoock Byu begagnas en

ging 
- 

och just den f orsta 
- 

mot d.e ovriga fem formerna utan >-byu. Men
det ar klart, att en verkligen forsvarlig feltolkning 

- 
om uttrycket till&tes 

-ar mojlig forst sed.an hertig Carls skrivare (utan n&gon hertigens avsikt att kring-
skdra privilegierna) stuvat om texten s5, som skett. Det 5t eiven d.enna formr:.Le-

ring, upprepad i Gustaf Ad.olfs brev 162o, som 15gges til1 grund. for resolutionerna
av Aren 1668, 1675, 168o och 1685.
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och som d.nnu ett 6.rtiond.e hd.refter skulle lamna spflr efter sig
ja, som i sjalva verket var forutsdttningen for tilld.ragelserna ett
S.rhund.rade efterit, de Ilohenholms svenskar miste lamna Dago.

Klagornilen, som kommo frfln samtli ga svenska bonder
giiilde egenmaktig hojning av pilagor cch dagsverken.l) De s'uzi11-

des r66t till regeringen, men de detta icke hjalpte uiarr tvdrtom
fiiranled.de fogden til1 misshandel av de klagande, gjord.es en for-
nyad, resa till Stockholrn fi63, de uJoran Jacobssoli., Thouras

Mflrtensson, Vrban Joransson och M&rten Sigfredsson I anforde
klagomil hos regeringen, rned.an r>Joren Jacobsson D och r>Vittus

Adamsson D sokte greven med en klagoskrivelse mot fogden Cort
Irangh. Da greven for tillfallet var bortrest och ford.enskull ingen

resolution genast kund.e givas, utfd"rdade regeringen den Tz sept.

t663 ett skyd.dsbrev, si att de hjalpsokande bond.etrLa itminstone
skulle kunna vhga att itervdnda hem.2)

Detta hjalpte visserligen foga, men d.e vAxiand.e fogdarnas ty-
ranniska grymhet och ijvermod framkallade en blott s5. rnycket
bittrare stridsstdmning bland bonderna. Deras klagomfll shpades
n o 1'fr5.n den ena mynd.igheten till den andra, beskyllningar och mot-
beskyllningar hopad,es, och huvud.frh,gan blev efter hand innehord.en

av svenskarnas garnla privilegier ijverhuvud. och dessas rd"ckvidd.

De akter hd.rom, som forvaras i Riksarkivet i Stockholm, utgora
en diger bunt,trots att den icke innehfrller a1lt som skrevs i saken.t)
I{dr kan endast antydas n6,gra av huvud.punkterna i forloppet.

Efter sju f,rs forlopp utfrirdades det forsta kungl. utslaget, i det
Karl XI:s fiirmyndare med lled.vig Eleonora i spetsen den 5 no-

vember 1668 gav en gynns am resolution lvppi dee beswdr, som
dee Swenske bondher vthi Kertels och Rooks byar andraga
litit u. Regeringen forklarar sig ha funnit skal att bibeh&lla udee

bond.er, som aff 61d.er och egentligen vnd.er desse twenne byar
begrjpes, widh deras gamble breff u.

1) Supplik t. K. Mt. 1664 (Jfr Russw. I, S. 4o).
2) Avskrifter bland. akterna till resol. 5 nov. 1668 (Livonica 8).
3) Jfr. Russwurm I, s. 242 rLr. D l 4-16, vilka ej finnas i Livonica B i RA. 

- 
Or-

saken till att dessa handlingar finnas i Estland och icke i RA tycks vara d,en, att
en forlikning istad.koms r 665, vilken d.ock blev av kort varaktighet. - 

Russwurms
D. 13 finns i Liv. 8 i avskrif t.
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trorsAvitt sarntliga svenska bonder pi Dago av f,1der rbe-

grjpes u inom det ornr&de som dessa byars n a m n avse i de d"tdre

privilegiebreven, s6, ar resoltttionen helt ti1l bondernas fordel.
Men deras adlige herre trrar t)rdligen toikat detta sa, att endast

sjalva byarna Roiks och Kertel d.ro avsedda, dd.remot icke de

s m d. r r e svenska byarna i vackorrla rned satnnla namn.
Samtidigt avgick befallnirrg ti1l generalgttverntiren Bengt Ilorn

i Reval att forordna kommissarier for att in loco gora jordrann-
sakning.

Det kan inte garna vara en til1fallighet , att vi bland. bondernas
talesmd,n finna d.en ivrigaste vara en bond.e fr&n en av de sm6.

byarna. T-,t* vara att Jiirgen Jacobson frAn K i t a s (dven skrivet
ICd.das),) av akterna att d.oma varit en synnerligen stridslysten
och envis rnan lxan ser likvril, hur just angreppet pi de smi
byarnas privilegier i honom finner den oforsonligaste fienCe, lik-
sorx han d.ven synes ha vait ett ris for dem av dagosvenskarnd,
so1l1 till d.ventyrs voro h&gade att ge efter infor godsherrns ford-
ringar.

Ifans strid vat f. o. inte utan sina risker. Sjdlv blev han jdmte
(Irban J,iirgensln fr6.n 1\tutas (eller Muddas) den zB ian. av uMann-
gericht u i Wiek efter rannsakning pfl Dago for uAufwiegelttng D

dornd att uin Eisen geschlossen > arbeta 6 veckor pe slottet i Reval.
Ifos denna d.omstol, sammansatt av tre tyska aCelsman, fijran-
ledde bondernas besvdr i ovrigt ingen itgiird.z)

De klagomfllen rnot grevens r>hopman )) (d. v. s. hauptman)
fornyad.es fi66 ar Kitas Jiirgen 6.ter i frimsta ledet. Aven denna

ging blir han under processens fortgS.ng av fogd.en anklagad for
rAuffwiegelurg, Meuterey undt begangenen Vngehorsambs u, men

dessutom ldgges det honom til1 last, att han alltid varit bondernas

talman [ocksi en anklagelsegrund!] och att han bragt deur i for-
irigenhet fin dem Erilcre brielfe :l: nebest dem Ztgeschossenen

sc Er Verzehret Vnd auss gegeben : l: in Stochhol,no V or 4oo

1) Vixlingar mellan skriftformerna Kitas och K'iddas beror pi ord.ets rkort
stavighet > (s" ovan s. z not t) och pi att uttalet av explosivan tyd'1igen d.6, som

nu 16,9 ungefdr mitt emellan d, odn t. 
- Jfr byns estniska namn Kl,daster v&rS d

snarast dr tonlost.
2) Russr,vurm I s. 24o f.
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fil') aersetzet, Jhnen aber nichts helffen konnen )), att han tidigare
blivit domd til1 rz veckors arbete i bojor, samt att han hind.rat
en del svenskar fr6,n att enligt domstolsutsl"g gtl till arbete.

Som ))principal auffwiegleru sedan 14 ilr tillbaka domer
honom rManngericht u den Z mars 1679 att rmit dem Schwerd
vom leben z;urrl tod.e gebrachtt werdell)). SarntiCigt domes hans son
Bartel,l jeimte tre andra svenskar - alla frin de smh"byarrLa - for
o1yd.nad. och myteri ti1l r2 veckors arbete i bojor pi vatten och brod.

uOberlandt-Gericht u faststdllde omedeLbaft den senare domen,
med.an Kitas Jtirgens straff samtidigt lindrades till evig land.sflykt,
vilken sku11e verksttillas inom 14 dagar.

IJnd.er tiden fortgick behand.lingen av bondernas besvzir. Den
23 sept. t67t anbefaller formyndarregeringen 6,nyo vidrnakt-
hilland.e privilegierna for Kertell och Roiks byar att en jord-
revision anst611es, pfl Dago rned utgingspunkt frht bonndernas
jord.innehav vid den tid, de godset s&rldes till Jakob Pontussorl
De la Gardie (26 juni fiz$.z) - I)en 19 juli t675 bekrdftar den
nu mynd.ige Karl XI resolutionen av ilr 1668, vilket tvit ilr senare

foranleder generalguvernoren i Reval Anders Torstevlsoll att for-
klara svenskartta i Kausta, Coxta, Tacknemb, Meles,
Kiddas och Mud.das for jiimst2illd.a med de runtyskau
(d. v. s. esterna).t)

Den tolkning som generalguvernoren silunda tillat sig gora av
frigan om vilka bonder utav 61der inbegrepos under de bflda by-
artta, bemiittes av ldhe Swenske Bond.erna uthi Kertel och Rookz-
wackor r, men uSweriges Rijkes Redh till Justitie dhrenders af-
hjelpande befullmechtigade u, i detta fall fyra riksr&d med Irars
Wallensted.t som revisionssekreterare, funno 168o trdttwist wara D

att resolvera enligt Torstensons mening.
1) Myntsorten anges med ett tecken som jag ej lyckats f& forklaring p&. Onc

d.et betyd.er d.aler silvermyflt, skulle den foregivna pantsdttningen av breven ha
rort sig om zoo riksdaler (- 8oo kr. roavsett myntvdrdets fall >) 

"

2) Salubrevet i kopia bl. akter tilt resol. 19 juli t675 Russrvurm I, s. Br.
3) Dessa byars namfl lyd.a nu p6, d.agosvenska: Kdwsta, Kotst, T d,hne , M1ls ,

I{i,tas, Mbtas (l-ljudet i de b&d.a sistn. ligger mellau t odn d liksom h-ljudet iTd,kne
p5, grdnsen tilt g). Bland. bynamnen had.e mau vdntat att finna 6ven Mal.rnas.

Flera av d.em aro som bekant familjenamn bland gam.melsvenskarna.
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Man sku11e v61 ha vdttat, att saken nu inte vidare skulle bringas
inftjr K. lVlaj:t. Emellertid. foretogs t6\z d.nnu en jordrevision,
rrilken enligt de i Livonica B bevarad.e akterna utfordes av Mog.

Jolr,. Dryander, Jacob Gentschein och Reinhol,d Mrirtens. Av en
forteckning frin fi25 frarrigir, att tvil liknand" jordrannsakningar
h511its p5, K. Maj:ts befallning, en efter 1668 6,rs resolution, om
vilken forrd,ttning man endast vet, att den holls i generalguver-
norens fr6.nvaro, och en hr t67t, vilken utfijrdes av Gwstal uorl

Lod/r,e.

Mot det {esultat, kommissionen kom ti1l, reste sig d.nnu en ging
en v&ldsarn opposition. Ar 1685 ar Kitas Jiirgen iter i vapen
for att havda de sm6. byarnas likstiillighet, 6"ter forlagger han
sk6d.eplatsen for sammandrabbningen till Stockholm, dar d.enna

ging konungen personligen deltager i d"rend.ets behandling i riks-
r6.d.et. Denna ging har ruarr t. o. rn. utrustat Kitas Jiirgen med
formell fullmakt. Bland handlingarta forvaras tvi langd.er med
bond.ernas namn och borndrken i uRocke Byar r och i lKertel by t,
varvid. det angives om de sistnd.mnda , att d.e i original rire ut-
skurne p& een Kiep r.

En omstdnd,ighet som bidrager till att egga bonderrta, ar d.en

misstanke, som tydligen vunnit insteg ibland d.etn, att kommis-
sionen icke baserat sin utred.nirg p& al<ta privilegiehandlingar.

Riksridsprotokollen i d.rendet (tryckta i IISH bd 32 s. 33 ff)
ge i all sin spriklig knapphet en Sskidlig bild av Kitas Jiirgens
och hans meningsfrd,nd.ers sista strid for sin rutt att behandlas
sofir svenska bonder.

Sakens hand.kiggning borjar med att uWallenstedt refererad.e
orn Dagd.oo och att dhe [bonCerna] excipera fgora invindning]
ernot Comrnissionen som hafuer forrrittat ransakningen l. Samme
referent rBerd.ttade Q[vrestio] wara, om ICddas, I\fuddas, Kausta,
Melis, Malmas, Tacknem bora begrijpas under Kiertills och Rooks
frijheet, som denne bonder sustinera )).

Sedan protokollet och resolutionen av 168o blivit upplasta lF'ans
gott att Lifta bonderrta konrma inn till att bewijsa huru som desse

forbe:te byar d"ro belagne pi Kiertils och Rooks d.gor.

Inkommo 4. bond.er sampt Kongl. R&d.ets Greff Axel De la
Gardies Hopman Rassmus Jakobssorl.
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H:s Kongl: Vlaij :t frfigadhe bonderne huru dhe willia bewijsa
det desse ofuan:de byar aro beldgne pi Kiertils och Rooks dgor.

Bond.erne serdeles Kitas Jurgen sade sigh hafft samma frijheet
ifrin llermestarnas tijdh och. aff longlige tijder, det dhe willia
bewijsa rnedh breef, sorn dhe foreted.de II:s Kongl. Maij:t.>

Nu uppkistes Plettenbergs brev av r5o3 sarnt breven av r5B.+,

1589, 16ol och t6zo, varvid man observerade, att i d.essa senare

lserdeles ndmbnes Kierttill och Itook n. Tanken, att namnen
kunde avse annat an b y a r t7, a, skyrntar inte etls.

Kanske var det upplasningens negativa resultat och Ssynen av
den hatade r>hopman )), som utloste det ltlla betecknand.e upptride
solx nu foljd..

uDen ena bond.en [Var det minne inte Kitas Jiirgen? Jfr
nedan!] begiarte det Kongl. Maij:t wille lhta llopmannen giora
rdkningh huru som [han] hafuer fahrit med landet, han hade latit
bryta neder hans huus och lagt dubbelt Skatter pi honom medir
mera.

Ilopmannen wi11e man [- biott] bedia clet ransakningen aff
t6\z rnotte upld.sas.

Bonderne sade d.et deras skriffter d.ro vunderstukne wordne
widh ransakningen.

II:s Kongl: Nlaij :t frigadhe huilcka som had.e forrd"ttat ransak-
ningen.

l1li [bonderna]: Dryander , I acob Jenskins och een annor, be-
klagandes dhe huru dhe warit illa medhfahrne.

Ilopmannen anholt d.et ransakningen sampt hans Skrifft motte
upld.sas, med.h formdlan att denne bonden for sin oroligheet wore
dombdh ifr&n lijfwet.

Bonderne klagadhe huru i1la dhe warit rned.fahrne p& Rewels
S1ott.

Samptl: Parterne togo afftrade. >

Nigot ldngre fram und.er sammantrd"det upplyste Wallenstedt:
rllopmannen sdger att denne Kitas Jurgen hafuer upwiglat dhe
andra. u

Efter en kort diskussion beslot man sig for en utred.ning: rJn-
kallades Cammereraren Vulff och befaltes att taga ti1l sig desse

forbe:te Wackebocker [or ilt r5gg och 16rr], och ltfta bonderne
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i Ilopmannens nd.rwaro uhtwijsa till i morgon orn d.esse smi of-

wantahld.e byar liggia under Kiertill och Rook. I
Den slutliga d,iskussionen vid rfldssalxmantrddet den B oktober

fortj anar Stergivas i sin helhet.
>Cantzelie Rid: Wallenstedt giord.e piminnelse om Bond-ernas

saak p6. Dagoon, som boo uthi byarna Kid.d"a, Mudd-as, Tacknatrr,

Melis, Causta och l\[almas, hwilka dhe s[ga wara harkomne aff

byarna Kettil och Rook sorn i linga tidher warit besatte med

Swenske bonder och nutit d.en Swenske friheeten, prretenderand-es

nu dessa samma frihet ald,enstundh dhe aff bemdlte begge byar

Kettil och Rook skole harkomne wara.

Wisand.es han aff Ileermdstarnes breff, att d.he Swdnske idmwill

und.er dem hafft d.en friheeten, doch ndmnes inthet i brefwen,

hwad.h d,het aro for byar, uthan st&ir allenast d.ie Schwed-en op

Dagoon, men i a[la Kongl. Svenska breff specificeras Kettil och

Rook med deras namn.
Och sflsom han sad.e att Cammereraren Wulff wore uppkommen

med. dhe gambla jord.ebockerna ofwer Dagoon,l) bleff Wulff in-

kallat, och bockerne s6. wid.a ofwanberndlte byar angieck genom-

sed.d.e, och befans d.ar uthi att byarna Kidd.a, Mudd.as, Tacknatrt,

Melis, Causta och Malmas dhro alla aff s[rskilt hacketaal och

ranta,z) och dy inthet hora under Kettil och Rook.

IIr Ehrensteen: Emed.an sisom aff jord.ebockerna nogsamt wises

d.he omtald.e byar wara aff sdrskilt ranta och hacketaal, och a1tsfl

differente ifrin Kettil och Rook, d.y h611er i^g fore, att dhe eij

heller mige niuta d.het privilegium och friheet som dhe andra

1) I I(ammararkivet forvaras alltjEmt en serie vackebocker frin Dago und.er

svenska kronans forvaltning. Serien borjar r564 och fortshtter - 
om ock ofull-

st6nd.ig samt und.er vissa 5,r helt avbruten - 
till r 6zo, d.i Dago infogades i Hapsals

slottsldn. Aven frin de ndrmast foljand.e 6ren finnas rdkenskaper, men t6z4

sildes on till De la Gardie (se ovan). - Jfr I . A. Almqu'ist Den civ. lokalforvaltn"

del 3 s. 136 ff. (jfr del r s. rz f.).
2) Denna argumentering forefaller underlig. Att de smi, byarna utgjord.e sdr;

skild.a haketal visar blott att de beskattades skild.a frin de tvi stora byarta.
Om nu sm&byarna skattat efter estern as taxa (jft ovan sid'. rr), skulle

utslaget ha varit begripligt. Men d.e betala t. o. m" m i n d. r e ratta 5n d.e stora

byarna, och d.et angives dessutom tyd,ligt i vackebockerna att all a svenskat

(: vu"korna R. och K.) bilda en enhet gentemot esterna pir Dago.
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begge: Men att 1e11 bond.errTa som dre aff Swdnskt blodh och dar
blifwa si htxt hanterade rnige fee laff och tillst&nCh att flyttia
darifrin och begifwa sig hijt till Swerige. )) 

- Efter instd.mmanden
av riksrS.den Anders Torstenson, Lars F'leming och Joran Gyllen-
stierna bifitll d"ven konungen satnma mening. Till sjalva resolu-
tionen, antedaterad til1 7 oktober 1685, at endast att anmarka,
huru man }rar icke direkt talar om ratt att flytta till Sverige, utan
att det nskall dhem fritt st& sig lageligen derifrin att begifwa r.

Detta d.r forsta steget ti1l att i rent yttre mitto kringskaru den
svenska bosd.ttningen p6, Dago. Med rattvisan dari mh" det for-
hilla sig hur som helst. Se ijd.esdigert som beslutet blev for
svenskarrta i de smi byarna, ja d.ven for d.e ovriga, s& djupt bet
sig ocksi medvetandet om privilegieforlusten in i deras sinnen.
En frukt av det bittra minnets 1iv i d.eras fantasi synes otvivel-
aktigt sd.gnerna om Kitas Irja vara.

F'or attkunna Laggaen sidan:r, pn sdgnens uppkomst rniste
man givetvis bevisa id.entiteten av akternas JOran (Jiirgen) Ia-
kobson, kallad Kitas (Kiddas) Ji,trgen, och signernas Kitas lria.

Namnf ormernas olikhet l[gger i varje fall inga hin-
der i vigen. Iria ar den nuvarand.e dialektformen sf,vil pn Dago
som i Gammalsvenskby; sdkerligen fanns den red.an pn 16oo- och
tToo-talen. J,lirgen at en tysk form, som frAn d.e pfl tyska fijrda
Manngerichtsprotokollen av fi64 och t67g\ foljer med in i par-
ternas senare skrivelser ti1l K. Maj:t, vilka f . i;. aro uppsatta pfl
hogsvenska, sdkerligen av rikssvenska skrivare.')

1) Dessforinnan t" ex. i K. Muj:ts skyd.d,sbrev fi63 kallas han >Joran Jakobs-
son D. J fr ovan s. 16 .

2) Dagosvenska dialektdrag vare sig i ord. e1ler satskonstruktion soker man f.:r-
gd,rres i dessa handlingar. I(ommer n&gon ging ett ostbaltiskt ord med., 5r cret

kulturord. utan direkt motsvarighet i rikssrrenskan, s&somt. ex. talkus 'gille
for frivilligt arbetsfolk, vanligen vid. skord.en' (1664, Eib" I s. z4o).

Det vore f. o. av betyd.and.e intresse att veta, hur det ordnad.es med den hjalp
som fattigt folk utan skrivkunskap oundghngligen behovde under en d.ylik rdtte-
g&ng. 

- 
Pe en supplik ir 169z i Livonica B fr6n en tydligen utfattig dagosvensk

(se sid.. z5 ned.an) st&r i marginalen vid ingressen antecknat: G r a t i s.
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Narnnet Iria (Jilrgeta\ har att Coma av en forteckning frAn fi78
(i Iriv. B) 6ver de svenska husbond.erna p& Dago varit ett ganska

vanligt namn.1) Detsarnru.a har enligt Europaeus' kyrkbok varit
fallet vid utflyttningen tiil Ryssland. Vid inresan ti1l Sverige i
augusti Tgzg bars det som firrnam.n end.ast av 3 personer i byn,
alla av slakten Buskas, dar d.et lnar hd,rrd' for sig och dven fore-

kommer bland farsnamnen p6. -sott.

Men d.rren om namnet varit vanligt i dlcLre tiC, forefaller det

t) \[inga and.ra s k r i f tforrner av namnet Gordto ha f" o. varit i bruk for

rl.ennasvenskafolkgruppsrdkning,trotsattcletfolkligauttaletsdkertund.er
mhnga Srhund.rad.en varit lrja.

Den forste pastorn i Gammalsvenskhy - J. A. Europreus friln Parikala, Viborgs

stift - 
skriver a1ltid. J oran, i den kyrkbok, han lade upp 1783. Denna namnform

AtervSnder i kyrkboken omvrixlande med. skrivningen Goran, d&, en mar. 
- 

tydli-
gen riks- eller finlandssvensk 

- 
rned. driven hand.stit gor kyrkliga anteckningar

under Sren r78g--g3. Men utom hos clessa bida finner jag icke d.essa for oss si
vanliga namnformer i bruk om dagod.ttlingarna. Annu mindre traff.ar man for-

merna Arjan. eller Yrjan, ov rritrka d.ock d.en sistnbmnda bild.ar nZirmaste utgA,ngs-

punkten for dialektens lrja"
Bland and.ra i kyrkbokere anvlind.a former trhffar man Juran, som vanligen bru-

kas av d.e tid.igare, infod.d.a klockarena, i vars anteckningar man dock ziven finner

Jy an. Vidare 
- 

av tyska skrivare med driven handstil, forrnod.ligen prdster pi
besok 

- 
skrivningarna Jow'ianssoo?l, J'iratt soto och Jurgenson. Det verkliga un-

dantaget bildar d.en siste av d.e infodda klockare, som gjort anteckningar i Euro-
prcus kyrkbok, vilken upphor under 5r t873. Manrren, som hbr forer penran 

-
med. all sSkerhet bl'itod,r'ik Kristianssul. Kotst (farbror ti1l n. v. klockaren S'inco'tt,

S,iytcotcsson l{ots) 
- 

gor sina anteckningar pi tyska, men foga utbild.ad" skrivare

som han 5r, visa hans namnformer tydligt inflytande frAn talspriket. Har ifrilga-
varand.e namn skriver han efter uttalet: Juio (el. jrja).

Nu for tid.en ser man ofta forrnen Yrjo, nfrgon g&ng Yrja, ja i tid.ningarna t" o. m.

L/r,ia, vilket ger pinsamfila associationer med salig kung David. -- Denna namn-

form Yrjo ar val snarast foranledd av bekanta finlSndska namn sid.ana som t. ex.

Yrjo lIirn, Yrjo-I{oskinen o. a" I Gammalsvenskby skuLle formen rned. y' och

o-ljud. .vara omojlig, d.a det forra sku1le overgi tiTL'i, det senare till e, odn den kan
utan tvivel betecknas som den minst 15mpliga att Sterge verklighetens

I r ja med. Yrj o ar varken rikssvenska e1ler Dgammelsvenska r>. Tyvhrr synes

formen genom sentid.a kyrkbokforingstradition i byn vara pi vhg att bli den offi-

ciella, ty d.en tycks vara i bruk i aila nutid.a forteckningar samt da i vhta d.agar

hos l{ungl. Maj:t medborgarskap sokes av hitflyttad.e stamfrdnd'er med. d'etta

namn. Pi samma sritt skriver man oriktigt Andreas, L,[att'ias, Pettev o. d., medan

namnen i folkets mun lyda Anders, hf ats, Peter, pA vilken sdtt d.e 6ven tid.igare

skrevos.
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a priori icke sannolikt att det skulle ha utgfltt tv& mdn med
namnet lrfa fr5.n Kitas, vilka varit si nara forknippade med
historien om hur de sm& byarna forlorade sina privilegier.

Ty uppenbarligen ar det d. e n rL a ti11drage1se, som sdgnen ur-
sprungligen g611er. Att man nu i Gammalsr,,enskby forknippar
den pi ett hogst ohistoriskt vis med. utvand.ringen frin Dago tTBt
ar ett exempel pn hur en betydelsefull brytningspunkt i g&ngen

tid. attralterar en sdgen, som red an finnes utbildad. Det kund.e

rd.cka med att har erinra om llupels anteckning (rZf +) om bon-
dernas talesm dn, som blev fullsupen och bestulen. Likheten med

Sirnon Tomasson lloas' berdttelse ar bevis nog for min mening,
att det ar friga om samma historia i bid.a fallen.l)

I sj zilva verket finns det d.ven i sdgnerna en viss vacklan, sorn

antyder att det inte dr si sdkert, att det var ut v arL d r i n g e n,

sonl Kitas Irja hade med att gora.

F or det fijrsta Katarina Albers' uppgift, att Kitas Irja gick inte
till ke js"rinnan utan till kunge 11, och att hansfiend-er
da han var d6d., hinfullt frigad.e honom: >-Mri Kitas lria, ai,ll ile
an hd,a frihet, aill, de cen gd, ncist kangen? t>

For d.et and.ra, att Simon Hansson Mal,,rnas, und.erstod.d, av den

i gammal tradttion hemmastad.da Ann, Sigal,et (jfr ldngre fram),
pistir , att det i n t e var Kitas Trja, som gick for att klaga pi
ryrafin|a>>. Kitas kja, det har varit en man som blev gjord ti1l
varg och fick leva i skogen. - Kanske kan dven denna fijrvand-
lingssdgen ha sammanhang med Kitas Jtirgen pn r6oo-ta1et, och
j^g Aterkommer till den. I varje fa1l antyder uppgiften fullstiin-
dig likgiltighet for den tid, da Kitas Irja levde. Man vet bara,
att det var pfl Dago.

En forbin,Celseled. mel1an Kitas Irja och Kitas Jtirgen bildar
vidare en hittills outgiven handling i Livonica B, vilken geuom

ett citerat yttrand.e visar sig hora bestdmt tillsamman med. sag-

nens Kitas Trja, ett samband, som bestyrkes av aktstyckets inne-
ha1l i ovrigt. Det lyder si:

1) Hos de sista d.agosvenskarna i Reigi
I(itas Irja och hans bragd.er. - Jfr ned.an

24

har jag forgdves sokt efter minnen om
noten s. z9 ff.



nstoor-Mechtigste, Aller-Nidigste Konungh.

[I margen: Gratis]

Praes: d.: 15. Juni;
t6gz [tyd.l. antecknat av sekreteraren i ridet]"

Jagh som en underdinigh, och wflld. lijdandhe und.ersitare,

weeth migh ingen att klaga fore uthan Ntist Gudh in for Eders

Kongl. Maij:t; Nu siftom tillforende i allsomstorsta und.erdinigtrreet

miste beklaga mig, ofwer Ilouptmannen Erassmus Iacobson
den d.er min gamble F'ad.er uthj Lijffland.h ifrin hemmanet pfl

Dagoon foriagad.t sedan han honom igenom 3oo9s man ldtt [letit]
medh rij6 uthan orsak afstraffa och sed.an han formedelst illder-
d.oombs swagheet d.er igenom meehr rihn 3 ginger ey loopa ku-nde,

sade bemcilte houptmantillhonom, Lijter du annu pn
d.in Sw arLska Konung,') hwar emoot min F'ader swarade

rc.edh ringa macht , J a in til1 min dodh Ntist gudh at min tillijt
ti1l konungen i Swerrig". Sedan han led.t [letit] honom medh en

Ildst genom bemcilte 3oois man draga 6 g&ngor och nar han sfr"

obarmhertigt honom hand.teerat, har han honom mig och alle dhe

mine si afhendt si att wij intet wetta om han nu meehra ar i
lijfwet eller intet. Och irg med.h dhe mina hafwer nu i 12 ihrs
tijdh mist wata siflom flychtige uthj ode Marcken af. fruchtan
for d.B hootellfler, sflfiom och det omifikund.samma lefwerne han

med.h min I'ad.er brukat. Men p5, det sidan hans ofwermod-h mfi,

blifwa Rtittadt halst nu emedan han lrar i Stockholm ar

stad.d.er. Ty iihr min aller und.erdinigste boon att Eders Kongl.
Maij:t aller-nidigast techtes honorn tillhfllla lilta, att munteligen

beswara mig hwad.h i^g honom haar at tilltahla emedan han

mig si ruine rat att i^g intet ar mechtig skriffterLigen moot
honom uthfora, ehuruwahl han min rattmiitige klagan will giora

om intet, skall ing d.och min fratt] weed. Conf erencen be-

wijsa. Och att, han all min Egendoom uthan god.t giorand.e bort-
tagit hafwer; Altsi allernidigste konung ar rnin und.erdinigste

boon att han som siledes min fader forjagad.t och mig uthblittadt
ey mi uthan Correction slippa, uthan af. Kongl. hoga Ned
och Rrittwijsa lata see att Eders Kongl. Jfaij:fs fattige und,ersfl-

1) SpSrrat hdr.
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tare mil och niuta Eders Kongl. Maij:ls hogtberiimmeliga Rritt;
och irg som fleera innu handa kan ey m6, hora d.et att afwun dz-
rnannen m5, hoota n&gon till skada och skarn androm till en wahr-
nagell, Gud.h wiillsigne Eclers Kongl. Maij:t och medh all I,ycka
beCrona Eders Kongl. Maij:ls arftagne Crona si wist sorn i^g ar
forsdkradt orn denna min underdinige boons bohnhorelfte; Ilwar
Emoot iagh och alle dhe mine effter wihr allerunderd inigste skyll-
d.igheetz plicht och Eedh 6hrom och in till dod,en forblifwom.

Eders Kongl. Maij:ls och Aller-nidigste Kon:ungz
Underd6n- och Troo plichtigeste UndersAthe

Bertill Jorenflon
ifrin Dagoon I

Se vitt jrg forst6:r, har marL ingen rnojlighet att bortforklara
den sliende parallellen mellan detta: >Iijter du d.nnu p5, din
Swdnska KonungD och utropet i Katartna Albers' berd.ttelse: ,tNd,
Rttas lrja, ui,ll, d,e en hd,a frihet, uill de c1n, gd, nrist kongen? >> Situa-
tionen i ovrigt std.mmer ju icke alls i historiens enskildheter, men
pi bid a stdllena finna vi en bond.e, som for sin hanvd.ndelse till
konungen ildragit sig fogdens (herrns tjd.nares) raseri och blir miss-
handlad pi det grovsta.

Men klagoskriften fr6.n Bertill Jorenflon visar ej blott mot sag-
nens Kitas Irja utan d,ven mot akternas Kitas Jiirgen. Vid Mann-
gerichtsd.omen fi79 over >Kid.das Jiirgen I (ovan s. rB), dorndes
d.ven fyra andra svenska bond.er for olydnad och rnyteri, bland
dem Kitas Jiirgens son Bartell,. Identiteten torde vara klar.

Men om ocksi. Kitas Irja *-, visas verkligen ha existe ratoch
spelat en avg6rande ro11 i den bittra strid, som sdgnen ursprung-
ligen sammanhanger med, si iterstir dock att finna en forklaring
till huvudmotivet i folktraditionen: sveket mot
bondernas f ortroendeman och den pistAdd a

stolden av privil"giebreverl.
I och for sig forefaller onekligen denna de1 av historien tdmligen

legendarisk, Ce vi veta, att privilegierna frS.nkd"ndes de smi byarna
efter stud.ier just i de urkunder som sdgas ha varit undanskaffade.
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Inte heller pn denna punkt lamnar oss akterna i Irivonica B

alld.eles utan ledtridatr.
Bland. rlnlagor i strid.etfia etc., som ej kunnat hanforas till

visst ilrtab finnes en klagoskrift frAn Kitas kja, har kallad. >Joron

Jacobfion ifr& Rrickij bV pi Daghon r, vari han forst tackar Kungl.
Maj:t som rbehagadt, MiS fattige Mann, vthaff rnitt Alagde feng-
e1fie af min Nedhige Greffwe att frijseya I.ifta och Vthtaga )). Detta
bor vara skrivet efter den zB iarL. 1665, da Jurgen Jacobson domd,es

ti11 6 veckors arbete i bojor (ovan s. z7). Med en sfldan datering
std.mmer ocks&, att klaganden helt summariskt anger sig vara
rifr& Riickij by u. F'rigan om de s m fl byarnas privilegier blev
inte aktuell forrd"n efter den forsta kungl. resolutionen i striden frr
1668, som syntes gtL de smi byarna emot. I de senare hand.li*g-
arrLa pApekas mingenstdd.es, att Jiirgen inte ar f.riln Roiks by utan
fuiln Kitas.

I rJoron Jacobflons u klagoskrift (sommaren 1665 ?) begd,res, att
svenskarrua m6" bliva t>wed,h Vdl Rett, effter lramfahrne Konwnga,ys

Breef hegnadhe. htoil,cka hans Grell. Excellentz Vd,r Grellwe oss i,frd,-

taga Ldtidt och an in Original j bortto haffwer.)) I en bilagd
specifikation upprd"knas de avsed d.a breven, vilka klagand.en begd,rt
K. Maj:t tiagga greven >>att uppgiffua och ifr& Sig Irefwerera. ))

Det ar tydligtvis verkligen frilga om originalen, ty det anges att
tre av breven aro skrivn a pe pergament:

r. IIr. Ilester Von Platenbergz Breeff . ......... Pe P e r g a
2. Iionungh J oh arl d. 3:dies Breeff. ......... Pe P e t ga
3. Konung C a r 1 1 d. 9:des Breff ............... I -rn r-

4. Konungh Gustavi Adolphi ............|ou Papper

5. Gouverneurens If. Gabriel Oxen-
stiernas Breeff ........................... Pe p e t ga

6. Richz Enkiedrottningen och Kongl. Regie-
ringz breeff .................................... Pa Papper.

Z. Kongl. Rd"cknekammarens Vthrlckning pi
Skatten effter Jordebooken ............... Pe Papper

B. Gouverneurens II. Bengt llorns Breeff ... Pe Papper

N:r z ar tydligen Pontus d.e Ia Gardies brev 1584, rrr. 6 ar for-
mod.ligen regeringens skyddsbrev rz sept . 1663 (ovan s. T6), nr. B
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ar formodligen llorns brev 23 maj t665, vari han sdger sig ha f or
avsikt att priiva klagomilen i Stockholm Nr. 7 tycks icke iter-
finnas bland hano.lingarna i I"ivonica B; dar finns dels ett utdrag
ur 16rr irs vackebok (rv Daniel Wulff pn Kgl. Senatens begd"ran;

1685?), dels rExtract Vthaff Kongl. Carnmar-Archivi llandlingaru
t6rylrg (rr Per Persson, pa A. J.de la Gardies begdran) .

Frfln dagofogdens sida trar emellertid saken framstrillts pi att-
nat sd,tt. I den dom 6ver I{iddas Jtirgen fi67, som ovan berorts
(s. rZ), finnes anklagelsen, att han skulle ha bragt sina lanCsmd"n

stora ollgenheter, t;'itt, deru Eril,tre brief f e:/: nebest derr, Zrgeschos-
senen [mat och pengar sdkerligen], so Er Verzehret Vnd. ausgege-

ben :f : in Stockholno Vor 4oo lrlll?].. " Versetzet>>. Satsen ar senare

(r" sekr. i ridet?) understruken, alldeles som fal1et ar med Jorans
nyss citerade klagom&l over greven.

\rart akterna i verkligheten tagit vdgen ar n6,got Cunkelt. Ifoj-
ligen ha de tiil en borjan Aterstrillts tiil bonderna. Det synes

emellertid icke uteslutet, att de vid. t68z 6"rs jordrannsakning pi
on tagits till guvernelner.tsarkivet i Reva1. Dd,r forfdrdigand.es
nd"mligen ilr 1685 pn K. I,tt:s befallnirg kopior av ra1la trrijheetz
bref som dhen sarnptl. Srvenska Allmogen {Jnder detta G o u v e r-
rlamentet angb,, och wijd Cantzlijt d.re ti1l finnand,es. I
Vid den samtring som rijr Dago fogas da i bdrjan en kopia av
Dagd.osche Corntnissionen de Dato den rg Julij
r 6 B z t>, vilken guvernefirentet, uehuru Vahl dhen Almogen sed.e-

mehra intet klagat>>,likvril ))annecterer>> so111 en inled.nirrg
ti1l de ovriga akterna. I en besvdrsskrift, insinuerad rr sept. 1685,

klaga bcnderrta, att a1la deras rklagoskriffter och Documenterr
togos ifrAn dem vid rannsakningen t6\z.

Pergarnentsoriginalet till Pontus de la Gardies brev r5B4 synes

emellertid vid n5got tillfalle i original blivit tilibakalamnat At
bonderTi.a, ty den r. juli T75z avld"mnade de det mot kvitto till
d. v. ryska guvernementsstyrelsen, soII1 sed.an lar ha overldmnat
det egendornligt nog ti1l Manngericir.ts-arkivet, varefter d.et

synes ha forkommit.l)

1) Russwurno Eibofolke I s. 235; jfr II s. 2go.- I Rat,ssacr,vnc-Blees En svensk

folkspillra (s. rB) finnes foljand.e not till Russwurms ovanntimnda berhttelse r>Ut-

vandrarne ): >Ifrigavarande kvitto over mottagand.et av fritrrevet av Lr r 584
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Att dagosvenskarna ercellertid inte litad.e pi de a'u,skrifter, som

Dryanders kommission grund ade sitt beslut p5, synes rtrig framgS.

av riksridsprotokoilet cl.en 30 sept. 1685. Biind.erna p&stfl dar, att
d.eras >skrifter ara vnd.erstukne r,vordne w'id.h ransakningen n.

Reclan 1685 var men btrand svenskarrLa pi Dago overtygad om,

att har forelflg svek i Arend.ets behandling, innan det kommit
infor konungen. }lian kan vara overtygad offi, att den misstanken
inte si left bragtes ur r,-d.rIden, al1a rtrinst sedan konungen sjalv,
som man dock obetingat litade pi, genom resolutionen 1685 givit
de sm6" byarna oratt.

I denna serie av misstankar och ornsesidiga beskyilningar ha vi
enligt min mening att soka uppkcrnsten av historien om
f ylleriet och stolden.

Situationen var denna: hos dagosvenskarna i de stora, lika
vdl som i de smi. byarn a - var man fu11t klar p5, sin ratt till lika
delaktighet i privilegierna" Varje bonde visste utan tvivel vad
hans far och fore honom dennes far haft for utlagor. De Axel

Julius de la Gardie och hans rhopman D mojiigen utan att arLa

vem de stungit hade foretog sig att behandla dagosvenskarrla
pf, sanlma sd,tt solx Ce untyska underhavandena, protesterade
rrlatt ivrigt. IJnder striden framdrogs de garnla breven, som TTLarL

r,,isserligen inte sjalv kunde lasa, men som man visste forvara den

samt ordensmristarens trrev, j . Wai.thausen [Wolthusen] von llerse av hr r 47 o

och V,/. Plettenberg av hr r5o3 likscrn zirren avskrifter av kungliga breven av l6ot,
16zo och r1or, laga staclfdstacle, bevaras hos svenska bond.er i I(ertell. (!'orf .

anrnarkning av hr rEZ5) >. [Anne. ar givetrris gjord av Ru,ssl.urtr?n, ej 1875 av

Jt,nog.f
Iluruvida r,'erkligen d.ven originalbreven av r47o och r5o3 overlSmnats 6r

rT52 eller funnits bevarade i I(ardla pi Russrvurms tid. kan man hysa sina d.ubier

om. (Formodligen ha d.e funnits tr5d.a tvA ord. for ord. inryckta i de la Gardies

brev. Texten i noten 5r nu inte fullt otvetyd.ig.) Sd,kert 5r ernellerticl, att en del

dokument forvarats i I(drdla dnda in emot vira clagar. W'illene B'isa, den s. k.
usiste svensken u i l{6rd1a , lnar rneddelat mig, hur han lhmnat ifr5n sig en de1 gamla

hand.lingar. I(anske kunna ctre 6nnu iterfinnas.
I Reigi berdtta svenskarna foljande om sina privilegiehand.lingar:

rVi ha haft svenska brev, vi ocksi, men prdsten talad.e fr6n pred.ikstolen och sa:

Ni ska 16mna dessa d.okument till. kyrkan Och d.et gjord.e bysmd.nrrerl, men

sen tog prhsten breven till herrghrd.en, och. dzir brSndes d.e upp. I
Vad som ligger hbruti av sanning, dr inte gott att veta.
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dittills obestridd.a rd"tten. Dokumenten synas ha overld.mnats ti1tr

generalguvernoren 1665.1)

Itrdrvid upptricktes i Stockholm (eller mojligen redan i Reval),
att de tvA svenska o r t n a rn n e n utsatts 1584 och i alla f6ljande
brev. Vdxlingen i bety d.else (dels vacka, dels bV) har
rn6hdnd.a icke uppmdrksammats nu. Men eftersom Roiks och
Kertells byar fick sina ratttgheter konfirmerad.e 1668, miste de Ia
Gard.ie, som frin borjan a11de1es velat und.erkdnna svenskar-
nas ratt,z) overgi ti11 att genom ortnamnens tvetydighet skaffa sig
ratt att itininstone behandla de s m 5 byarna som untyska, p5,

samma ging han havd.ad.e, att svenskarnas rattigheter skultre

berd"knas efter den jord. de brukad.e vid forsiiljningen t6z4 och
med hdnsyn ti11 att hertig Carl 16or karaktd.riserar dem som hu-
vud,sakligen fiskare. Vare sig man i kammararkivet i Stockholm
genomskAdat misstaget i frb,ga om namnens innebord. e1ler icke,
si synes konungen och rAdet icke ha gjort det :utan rd.ttade sin
resolution helt enkelt efter ortnamnens forekomst och brevens
ord alyd.else.

Alltsi,: konungen, bondernas beskyddare, hade i god. tro berovat
de smi, byarna pn Dago vad som onekligen vat d.eras historiska
ratt Nu giillde det for d.e fattiga dagosvenskarna att forsti denna
underliga utging av striden. De erinrad.e man sig, att t6\z flrs
kommission tagit privilegiebreven ti1l Reval. Misstanken otn
forfalskning av de kopior, som sd,nts frAn Reval til1 Stockholnr
1685 , tttalades oppet red.an infor konungen. I-,t* \rara att dessa

formodligen kopierats fr6,n bondernas egna original, de dessa be-
funno sig i guvernementsarkivet; en misstdnksam bonde, som
sjalv inte kan 1asa, skal1 sdkerligen Ieff forestiitrla sig, att inte allt
stir ratt ti11, nar breven visa sig kunna led.a til1 en sfldan resolu-
tion. Vidare framkommo omsesidiga beskyllningar und.er d.e

lingvariga rdttsvisterna: e ena sidan att greven skulle ha letit
fuilntaga bonderrta originalen, e and.ra sidan att Kitas Trja skulle

1) Se Bengt I{orns brev z3 rnaj r-665 (avskr. i Liv. B).
2) Se t. ex. en av greven und.ertecknad., d.en 19 okt. 1668 i rid.et r>insinuerad.u

utreclning av >Ordhsaken hwarfore iagh inthet kan lilta dhe Svenske bond.er-
ne (som sig s6, kalla) pi Dagoon storre frijheet , alnn d.he and.re p5. Godtzet
Sthniuta r>.
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ha slarvat bort d.em i Stockholm.
historien om f ylleriet och sto
legieforlusten.

IId.r finnas ingredienserna tiil
lden som orsak till privi-

>t

Annu nilgra drag i gammalsvenskbybornas sdgner torde kunna
sd.ttas i samband med faktiska forhillanden.

Sa skulle man vAl itminstone kunna vfga en forrnodan att
t>grafitxia,t, som Simcn llansson Malmas uppger att firan klagade
pi hos k"jsarinndn, Ager sin historiska motsvarighet uti dnkegre-
vinnan Ebba l[argaretc Stenbock, sondotter till Axel Julius de 1a

Gardie och mor til1 lantrh"det Carl Magnus Stenbock, som silde
Hohenholm t79r. Ganr.la tiders adliga d,nkor, som sjzilva styrde
sina god.s, voro ofta nog inte mindre barska an sina gein61er, cch
det forefaller mojligt o In sdgnens >grafinio,> inneh6ller nrinnet
av verklighetens Ebba Vlargareta Stenbock att Russwurnl pfl
ett stdlle i rDie AuswandererD romantiserat i ord"tt riktning. IIan
liter ndmligen pn hl om dagosvenskarnas fortryck en av de
svenska bonderna tala om r>den gamla, goda grevinnan )) i motsats
mot Carl Magnus Stenbocks regemente.l) Sagnen synes mig pn
denna punkt ha vitsord gentemot Russwurm.

Att minnet av grevinnan kan ha levat kvar forefaller inte sdr-
skilt egendomligt; hon hade ju, i nrotsats mot Kitas kja, verkligen
en viss forbindelse med lidandestiden ornedelbart fore utvand-
ringen, till vilken den da redan roo-6.rig Kitas Irja-szignen korn
att ansluta sig under vistelsen i Ryssland.

Man skulle kanske dven vilj" jn 
dragaen parallell mellan 6. ena

sidan Kitas Irjas son Bertill, och hans klagoskrift t6gz sanrt e
andra sidan sdgnens uppgift, att Kitas Irjas s o n lyckades med de
k1agom5.1, som fadern hindrades ifrin att fullfolja.

Alldeles uteslutet d.r det vA1 inte, att har kan foreligga nigot av
historisk sanning, men jng tror att forklaringen snarare ligger
pi annat he[.

1) Jfr Russwuym-Blees s" 8.
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De en girg I{itas Irja-siignen kombinerats med minnet av ut-
vandringen, blev det nodvdndigt att i sdgnen infiira den fiiarL, som
utverkade avgorandet, ty det var ju ett faktum , att man b 1 i v i t
fri frin god.sdgarvaldet pi Dago. N e g o n hjelp vid tilldikt-
ningen av Kitas Irjas son och hans ro11, kan man ha haft i minnen
av den man el1er deputation - bonder eller icke som rTBt p&
v&ren fir forutsd.ttas ha fort bondernas klagan infor Justitiekolle-
giet i Petersburg och som mojligen d.ven blivit mottagen av Kata-
rina If.

Ett drag i Kitas Irjas sons historia, som onekligen tyder pi ett
visst verklighetsunderlag, ar uppgiften, att han vid avfarden
hemifrin ej yppade sin resa for nigon, varken for sin hustru e 1-

ler f or sin moster. Endylikdetalj arjuheltoverflodig
for historien och verkar inte pi rak arm tilldiktad.

En sdgenuppgift slutligen, som trots sin egendomkghet kanske
har p&visb art verklighetsunderlag, at Simon Malmas och Sigalet-
mors pistiende, att Kitas Irja var en helt annan man 6n han, som
gick ti1l k"jsarinnarL; han hade enligt dem i steillet varit u t s a t t
f or trolldom och blivit f orvandlad ti11 varg.

Ann Si,galet (f. rB54) har hort berittas darom av sin mormor
Kriste, som dog d5. Ann var 13 ilr. Historien om mannen som gick
til1 k"jsarn kdnner hon dd.remot inte.

rKitas Irja blev utgjorder til1 varg av ett troll, av en gammal
gumma. (Vorf or - det vet hon inte). I 7 irfickhan smyga
kring byn for att soka foda; iiverallt blev han utdriven med stakar
och kdppar" Pe ett st[lle i den byn, dar Kitas Irja -var ifr6.n,
hade en bonde slaktat ett svin. De fick han se en varg som stod
utanfor gdrd.sgirden och tittade efter tarmarrla. Se sdger bonden:
'Stir du dar, Kitas Irja!' De brast b2iltet och skinnet fitl1 av ho-
nom, darfor att bonden rikat sdga hans namn. ))

Simon Hansson Mal,mas (jfr s. 4 ovan) berdttar:
rKitas Trja blev gjord till varg av en gammal gumrrua; det fanns

slika som hade trollbocker. Si fick han vara ett helt ilr och leva i
skogen p& Dagir. En natt hoppade han iiver g[rdsgflrden in i en
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bond.es rkatte u, dar som han hade f6,ren, och si har han slitit son-
der ett fir och dtit sig mdtt. Sen kunde han inte komma ut igen,
diirfor att g&rd.en var sned init. Om morgonen har bonden
kommit och sett att han satt dar. Se trar han gtftt in efter en
kipp, och s& har han gtftt ut och sagt: uO du stackars Kitas
Irja! rr Och si har han slagit honom iiver ryggen, si att skinnet
har sprungit sond.er. Se har Kitas Irja blivit mdnniska iter.

Sen har han talat om , att han feft git i skogen och akta sig for
de andra vargarna. Mat hade han inte feffi mer at e n ging, da
han hade sprungit efter en katta och lyckats slita svansen av henne.
Annars hade han feft samla gamla ben och dylikt pi sopbackarna. ))

Sirnon Sergis, den d"ld.ste mannen i byn och den sista av sitt
namn (f . r85r), trar inte si gott komihig och vet inte, om det hant
pi Dago eller i Gammalsvenskby, men han vet, att Kitas Trja
had.e blivit gjord til1 varg. F'olk visste, att han var varg, och gav
mat ut # honom. IIan ld.r ha kommit och tittat genom grinden.

- De han blev md"nniska, gi.k skinnet bort, men han fick ha hil i
stolen att stoppa svansen genom.

IIdr finna vi berd.ttelsens huvudperson mitt i sagans vdrld, for-
knippad med en mycket utbredd djurforvandlingssaga.l) Att
d.etta icke ursprungligen ar Kitas Irjas naturligu omgivning khnna
vi redan. Betecknande nog omtalar Johan Andersson Hin,as
(ovan s. 4) ungefd.r samma sak om en annarl.

rEn som de bruka ka11a for Palv-Ann, hon har blivit utgjord
ti1l varg. Om dagen har hon brukat komna upp ti11 byn och gtftt
och sett sig forsiktigt omkring. I ag vet inte hur minga ir hon
har fatt gh", men d6. hon iter blev md.nniska, har hon sagt, att hon
inte fett mera att ata an en kattrumpa. D

Iriknande fortrollningssagor funnos i stor mdngd bland rys-
sarna, tillagga ett par av sagesmannen.

Det ar ratt naturligt, att for den som genom fiadrtion frin for-
d,ld-rarna hort Kitas Irjas namn sammanstd,llt med sid.ana fantasi-
historier, miste det bli nod.vdndigt att forneka Kitas Irjas sam-
manhang med. en historisk realitet sidan som utvandringen. Men
hur bar Kitas Irjas namn kommit in i forvandlingssagan?

') Flera ex. pi likn. anfor Rwsswuym TI s. zoo.

33

[-



Ater gi vi till de gamla handlingarna i Irivonica B och till Russ-
wurm.

I den fijrut (s. zS f.) citerade besvdrsskriften fr6.n Bertill Jd-
renpon, anklagas fogden bl. a. for att ha r>foriagadt r> fadern, Kitas
Irja, uifrin hemmanet p& Dagoon D. Efter gatloppet r>har han

ffogden] honom [K. I.] mig afhendt si att wij intet rvetta om han
nu meehra 1r i lijfwet e1ler intet. Och irg medh dhe rnina hafwer
nu i rz ihrs tijdh mist vara siflom flychtige uthj ode Marcken. D

Att liknande ode drabbat andra under r66o-talets linga tvister
finna vi b1. a. i en forut citerad handlirg fr6.n t66q, som Russwurm
refererar (I s. TB llandlingen i Liv. B, som hd.r citeras, d.r icke
originalet. Jfr ovan s. rz).

Dro. An d"hr detta ofwer AmptlrrrattrTerl att klaga; att de E:
Kongl: May:t rvij om samma d.enne wir klagemehl Ae fi6t under-
d6.nigst ansokte och beswdrad.e, och till Amptmarrfien,hemkommo
Lffi han sornbligo i fd"ngelset fcirwahra, och sombligo undan hanfl
grumhet sig i skogen un[dan]stucko, och forgomd.e hwilket een af
oss, som Nu d"re her, mflste medh grf,tand.e thrar emot Jule affton
pAfresta, hrvarest han sigh till Nyihrs afften forwarade,l) du han
for den stora kiold skull, och for det han intet doden wdrdt war
begingit had.e sig hem till hwila begaff, kom strax Amptman
wid rnidnattztljden och wi11e bafta och binda honom, med hwilka
tractamenter han sig i forstonne ey noya wil1e Men thet
kund,e honom intet hielpa, A*ptman fick sin Wrirja uth, honorn
hanfl Broder, och Broders hustru /: som honom fr6.n hanfl tyrannij
frija wille : I t11J hufwud, armar och been sw&ra blodiga giorde,
der ifwan ph,, tog honom med- bara skiortan j hilra [!] Winteren
och forde honom fyra mijlar finglig[!], hwarest han Vthj een Ma-
nadz tijd rned iern sittiandes blef; och detta ald.t d.erfore, att han
rnedh ofi fleere Ers Kongl: \/[-ai ."t denne tringmihlen om Nidigt
adsistence sokte.u

Av fogden Krrifftings hos Russwurm refererade motklagar, fin-
ner rytat:', att mannen som umed. bara skiortan D fordes bort nyi.rs-
natten hette (lrbat't, Jiirgenson, och som hans reskamrat till Stock-
holm nd,mnes v6.r gamle vdn Jiirgen Jacobson, vilken s5lunda nred
all sannolikhet var bland dem som ,>sig i skogen ttn[dan]stucko. >

1) I{zir borjar ny sats.
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Det blev i varje fall inte sista gingen. I en odaterad skrivelse
efter fi75 frambdr han infor K. Mt. klagomil tillsammans med
tvl olyckskamrater, uemed.an wire Huu[ och Ilemman Shre Ne-
derbrutne all wir Egendomb ifr6.ntagne, F'arkostarna der medh
wij wir ndringh sockia skole affhande, och wij si uthblflttade att
w6,re llustrur och Barn Moste nu liggia under Bahrom llimmel. r)

Mojligen dr det grevens svar hiirpi, som foreligger i en odaterad
skrivelse, vari han beteckrlar uKiddas Jorgen I som bondernas
uppviglare och ivrigt phyrkar, att denne 

- 
forut (t667) domd till

doden men benidad med landsflykt mitte bliva ruthur wdgen
Rogd u.

t67g ar det samma historia. ulloupman D har bl. a. Letit riva
ner Kitas Irjas hus r>stock utaf stock neder ti1 grund D, hustru och
barn ha mist bo r>i skogh och skiul>. Sjalv har han under sistfor-
flutna vintern med. sin granne blivit av uhoupman D satt ui torn
och hachtelfle ri, emedan han klagat hos generalguvernoren i Re-
val. Efter ))rr wickors tijdr lagade vd1 denne att han blev liis,
rxen da ht uhoupman D pilysa , att han var figelfri.

Samma omilda behandling overgick honom och flera under
Dryanders rannsakning t6\z, udi. och reckebenken jempte bof-
weln rnig praesenterade s)), siger han 1685 i en klagoskrift
till konungen.

I minnena av dessa Kitas Irjas vedermodor, den tid" han vat
figelfri, formodar jng att vi mAste soka orsaken till att hans rLarntl

stdllts tillsamman med sagan om md"nniskan, sorn blivit forvandlad
til1 varg och f ett leva i skogen for att 16sas ur fortrollningen
forst, de hennes narnn nd.mnes. Mnjligen ha vi ocksi har forkla-
ringen till vissa sagesmd.ns pAstiende, att han blivit avklddd (jft
(lrban Jairgenslns ode) och den enhallig uppgiften att han frijs
ihjal. r1gz visste hans sorl icke var fad.ern ho1l till. Vern vet vil-
ken dod han fick, den stridbare forkd.mpen for atrla Cagosvenskars
gamla frihets arv?

Det iterstS.r nu icke nPagra rnotiv i slgnerna, till rriika icke gjorts
itminstone ett forsok ti11 forklaring. Pa varenda punkt ha vi
ftrnnit , att den sorx helhet alldeles ohistoriska sd"gnen kan giL till-
baka pA n&gonting i verkligheten , let vara bitvis nflgot sfl lost som
en rad av ruisstankar. \ri ha ocksi sett hur folkfantasin efter
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egna rnetoder och i stort sett oforvillad av litterdr tradition
sokt sm61ta samman delar som i sjdlva verket strida mot vararLdra
och mot vad man eljes vetat om verkligheten.l) Vi ha sett, hur
den harvid framfor allt begagttar sig av mojligheten att r u b b a
pfl den historiskttillforlitliga kronologien. Viha sett fanta-
sin pir veg in over sagans marker, dit den synes ha blivit lockad av
tillfelliga och utvdrtes likheter och dar den mist lemna ndstan
allt verklighetsinnehill.

Men vi ha ocksi feft folja en svensk man i hans bittra och hopp-
losa kamp for den foikliga frihet, vilken for honom framstod. som
dagosvenskarnas mest oforytterliga arvedel. Att han fick fora
sin strid mot landsmdn, som sdkert Sgnade honom och hans f.atttga
brod,er ett ganska brutalt forakt, visar blott hur infekt erat av
kontinen tala stflndsfordomar det svenska samhiillet di kunde
vara i sina hogsta lager. Och att Karl XI, som eljes gjort si myc-
ket for d.et svenska fria bondestindets bevarande, har varit med

om att endast pi grund av den rnissforstidda lydelsen av de gamla
frihetsbreven viga en liten frihetskdr svensk folkspillra till hirda
och vd.xlande oden, som genom and.ra krafters ingrepp d.nnu inte
niftt sin fullbordan, d.et verkar lika pinsamt som en tragedi, dar
aLLa ha reda p& intrigen utom aktorerrLa.

Se hflrt har det viil inte gtftt dagoiittlingarrta fr&n Sydryssland
i dessa yttersta tider. En jamforelse med, forhillandena t78t, da
heilften av de Tzoo utvan drarna stroko med pfl vigen och de d.e

nirmaste iren decimerad.e flterstod,en til1 blott r35 personer, zir ju
icke ful1t p6, sin plats i vir tid med. dess kommunikations- och
sjukv&rdsmojligheter" Men det kan inte .vara iiverflodigt att pn-
minna offi, att resan frfln landet vid uBabels alvat u ingatunda var
den gamLa ld.ngtans ald.rig forgdtna m5.1 utan niid.ens och d.espera-

tionens verk.

1) Det saknad.es bland byborna icke personer

d.e belista, som hhnvisad.e till Rwsswwrrn-Blees',
av siguen sisom den >r6tta> formen ddrav
d et gZiller folktrad.ition, att d et, som 5r skrivet
a priori >bdttrer> 5n det som lever p& folkets
fattare alls icke haft sidan syn p& saken.

s6rskilt bland de yngre och btrand.

Neanders och Saraes &tergivande
Det har g&tt hdr som si ofta, d a

eller tryckt, populSrt g511er sisom
tnlllr, 6ven om vederborand.e for-
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