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Bland Estlands svenskar.
Då jag jultiden 1903 med stipendium från Svenska
Litteratursällskapet begaf mig öfver till de svenska kolonierna i Estland, hade jag förberedt mig på att resan vid
denna tid skulle bli vida besvärligare, än om den företagits under sommaren. Då slipper man ju så bekvämt
ditöfver med de estniska skutor, hvilka ofta besöka finska
hamnar och hvilka vanligen äro hemma från de svenska
kolonierna eller dessas närhet. Sommartiden är det dessutom ljust och varmt både dagar och nätter, en betydelsefull omständighet särskildt med afseende å bostadsbehofvet. Att jag dock företog resan vintertid, berodde
däraf, att befolkningen, i synnerhet männen, om sommaren
äro ute på arbetsförtjänst och således ej stå att träffas,
medan de hemmavarande åter då äro upptagna af trängande göromål. Dessutom hade jag mig bekant, att man
därstädes firar sina bröllop vid jultiden, och genom att
få öfvervara något sådant hoppades jag lämpligast kunna
befrämja ändamålet med min resa, som gällde studiet af
folkmusik och folkdans.
Den fyra dygns långa resan från Helsingfors till
Wormsö, frånräknadt ett dygns uppehåll i Reval, var icke
rik på upplefvelser, men kvarlämnade dock i minnet växlande intryck. Storm var det. En hvinande sydväst, lika
plågsam ombord på den revalska mjölbåten Fortuna, med
hvilken jag följde öfver till Reval, som uppe i de fyrhjuliga kärrorna under färden från Kegel till Hapsal.
Den senare sträckan, icke mindre än 75 verst lång, var
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minst angenäm, emedan vinden låg emot och blåste kall
öfver de vida slätterna.
Något frusen anlände jag efter tio timmars skjuts
natten emellan första och andra juldagen till Hapsal.
Fortsatte följande dag vid middagstiden resan till Wormsö
med postföraren, som händelsevis var öfver till staden,
egentligen blott för att pröfva isen. Fjärden hade nyligen
tillfrusit, men i följd af de senaste dagarnas starka köld
vågade han försöket att befara den med häst. Sannerligen trodde jag mig också ha rest norrut i stället för
mot söder, då jag njöt en den friskaste vinterstämning,
där jag låg hopkrupen på Wormsöbons låga, breda spösläde, som löpte lätt öfver den blanka, brakande höstisen.
Komne närmare Wormsö-landet fäste vi vår uppmärksamhet vid flere tiotal män, hvilka på ett afstånd af
några meter från hvarandra stodo i en lång rad utåt isen
och syntes vara ifrigt sysselsatta. På min förfrågan, hvad
de hade för sig, fick jag till svar, att de fiskade ål med
ljuster. Denna upplysning föreföll mig något märkvärdig,
ty om ålfiske med ljuster hade jag aldrig förut hört talas.
Här var det emellertid verklighet och, såsom jag senare
erfor, ett lönande fiske. Ålen ligger nämligen om vintern
stilla i gyttjan likasom i dvala och är då mycket lätt att
fånga på detta sätt. Genom ett hål i isen och med ljusterjärnet fäst vid ett ända till två à tre meter långt skaft
hugger man blindt i bottnen, genomsöker den bottenyta,
till hvilken man når från hålet, hugger därpå ett nytt
hål vid sidan af det förra och förfar på samma sätt. Ofta
kan man från ett enda ställe upptaga den ena ålen efter
den andra, ty de hafva benägenhet att ligga flera tillsammans och lära ej heller vintertiden komma sig för att
fly, om också boet blir rubbadt. Oerhörda mängder hafva
på detta sätt under de tre sista åren upptagits. Afyttringen har också skett mycket besvärslöst, emedan fiskköpare från Hapsal alltid varit tillstädes och tillhandlat
sig fisken, så snart den uppfångats ur vattnet. Så lönande
har detta fiske varit, att man därmed tidtals kunnat tillförsäkra sig en daglön af ända till 10 rubel per man.
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Men så hade också fiskare tillströmmat från alla håll, så
att de ofta kunde räknas i hundratal på isen, och det
var gifvet, att fisken på detta sätt helt och hållet måste
förödas. Så har det också gått. Detta år syntes ålfisket
blifva betydligt sämre än förut. Tvister och processer
hade det dessutom haft till följd — man frågade nämligen ej så mycket efter ägaren till fiskevattnet. På en
del ställen hade det lyckligtvis gått därhän, att detta
slag af fiske blifvit totalt förbjudet.
Det hade mörknat, innan vi nådde fram till den
närmaste byn på Wormsö. Därifrån var det ännu 3 à 4
kilometer till prästgården, dit jag med rekommendation
från tvenne i Helsingfors bosatta personer begaf mig. Jag
var på grund af mörkret ej i tillfälle att få någon yttre
bild af de byar och gårdar vi foro förbi, ej heller hade
jag tid att stanna och göra mig förtrogen i första bästa
stuga, men de framskymtande låga, med halmtak täckta
byggnaderna, hvilkas små matt upplysta fönster likt trötta
ögon blickade ut i mörkret, läto mig ana, att jag var
kommen till en trakt, där ödets hand låg tung öfver folket
och där lyckan ej för ofta varit gäst.
Min språksamma skjutskarl förtäljde mig under färden ett och annat om lifvet därute, men det må villigt
erkännas, att mina första intryck icke voro så odeladt
angenäma.
På Wormsö prästgård mottogs jag på det mest förekommande sätt. Jag uppfordrades att betrakta mig som
gårdens gäst under hela min vistelse på ön, och till mitt
förfogande ställdes hästar och åkdon för besök i längre
aflägsna byar. Ej nog därmed, pastor Väinö Melin jämte
fru och svärföräldrar bistodo mig städse med värdefulla
råd och anvisningar.
De första dagarna efter min ankomst använde jag i
och för orientering på platsen.
Kyrkan och prästgården äro belägna alldeles nära
hvarandra ungefär midt på ön, omgifna af en den allra
vackraste barrskog, hvilken dock åt ett håll gifver rum
för en fri utsikt öfver åkrar, ängar och långt borta en by
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med dess många väderkvarnar. — Dylika tyckas nästan
öfverallt karaktärisera svensk öbefolkning. — Ett träsk,
hvilket för ej så länge sen utgjorde en vik af sjön, ligger
nära, men skymmes af strandängens långväxta alskog.
Nu var det vinter och kall hven vinden i aflöfvade träd,
men om sommaren, då allt vaknat till lif och grönska,
måste trakten vara den allra vackraste med sin milda
temperatur, under hvilken till och med sydländska frukter
i lyckligaste fall fås att mogna.
Öns betydande skogsmarker, hvilka till största delen
höra under prästgården, böra, såsom ägande en särskild

Wormsö kyrka och prästgård.

betydelse, här nämnas. Bönderna äro i de flesta fall helt
och hållet utan skog och nödgas därför, i synnerhet då
det gäller byggnadsvirke, göra sina uppköp på prästgården. Detta har alltid verkat störande på förhållandet
mellan församlingen och dess herde, hvilken således måste
uppträda som affärsman och — vare det sagdt — har
svårt att vara den nogräknade befolkningen fullkomligt
i lag. På senare tid har frågan om skogen till och med
indirekte varit af mycket stor betydelse, i det att en förespegling af hela den lutherska församlingens upplösning
och delning af prästbolets alla ägor har haft till följd, att
en stor del af befolkningen öfvergått till den ortodoxa
läran.
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En gång inne på tal om religionen, kan jag icke
underlåta att beröra de säregna kyrkliga förhållanden, som
äro rådande bland svenskarna både på Wormsö och Nuckö.
Redan på 1860- och 1870-talen åstadkoms genom tvenne
svenska missionärer en stor religiös väckelse, hvilken ej
allenast nära nog tillintetgjorde allt hvad som fanns af
folkpoesi utan äfven på sitt sätt hotade att helt och hållet
aflägsna behofvet af kyrka och präst. Visserligen tyckes
befolkningens lif tidigare i mångt mycket hafva varit
klandervärdt, detta dock sannolikt främst förorsakadt af
det slafveri, hvari det hölls. Äfve n från kyrkans sida
kunde det finnas fel, men stort bättre blef det ej heller
efteråt. Där framträdde en religiös fanatism, som tog sig
de befängdaste uttryck, ett andligt slafveri, under hvilket
en stor del af befolkningen ännu är bunden.
Såsom bevis härför må endast nämnas, att jag på
intet sätt kunde förmå en gammal spelman att på sitt
instrument (tallharpa) spela annat än „sånger till Herrans
ära“. En annan gubbe återigen svarade mig, då jag med
en hälsning frågade huru han mådde: „den gång jag Jesus
såg, går aldrig ur min håg“, och vände mig därpå ryggen.
På Wormsö , där nästan alla religiösa sekter äro representerade, finnes också ett samfund, som kallar sig „det
gamla förbundets folk“. Samfundets medlemmar anse det
vara i öfverensstämmelse med sin religion att lefva i
nära nog uppenbart tvegifte. Detta försvara de med att
också David hade flere hustrur och att Kristus icke var
någon äkta mans son. — Någon egen predikant hafva
sekteristerna numera icke. Vid de s. k. „läsningarna“,
hvilka regelbundet hållas ute i byarna, uppträda alltid
bönder som talare. Vid en dylik „läsning“ i Kyrkslätt
by på Wormsö uppträdde äfven en sångkör, ackompagnerad af en orkester bestående af violiner, gitarrer
och zittror.
I förening med det tidigare nämnda faktum, att omkring 500 af inbyggarne i Wormsö öfvergått till den
ortodoxa läran, torde det ofvansagda tillräckligt belysa
de kyrkliga förhållandena på orten.
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Boningshusen jämte öfriga byggnader äro bland
svenskarne i Estland af synnerligt intresse. På Wormsö
har dock byggnadssättet under de allra senaste tiderna
undergått väsentliga förändringar. Tillkomsten af skorsten
t. ex. förskrifver sig blott från några tiotal år tillbaka.
Närstående bild, den s. k. „Backas“ stuga, är bland de få,
som ännu finnas kvar i sitt ursprungliga skick. Den är
invändigt afdelad i tre rum, af hvilka det främsta med
den synliga dörröppningen är köket och det mellersta
den egentliga stugan. I köket upptages ena hörnet af

«Backas stuga» på Wormsö.

spiseln, som genom väggen sträcker sig in i stugan och
där i form af en stor mur upptager det motsvarande
hörnet. Uppvärmningen af stugan sker således genom
eldning i köket. Röken går ut genom dörren eller genom
ett hål i ändan af taket. Den mörka skugga, som på
bilden synes vid öfre sidan af dörröppningen, beror däraf,
att röken vid fotograferingen som bäst bolmade ut från
köket.
Bondgårdarna skilja sig till en del betydligt från
ofvanbeskrifna stugor, som bebos af backstugusittare. De
två följande bilderna gifva en ganska tydlig föreställning
om det yttre af en bondgård på Wormsö. Invändigt
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finna vi väsentligen samma anordning som tidigare nämnts.
Bondgårdarna, hvilka vanligen äro något större, hafva
blott utvecklat samma grundprinciper genom att tillökas
med något rum o. s. v. Äfven en skorsten har murats
för rökens aflägsnande. På den ena bilden se vi på afstånd husvärden samt i förgrunden några körredskap, på
den andra bilden återigen synes värdinnan klädd i sin
hvardagsdräkt, en dräkt som bäres af nästan hvarje Wormsökvinna.

Bondgård från Wormsö.

Jag såg knappt en enda gård på Wormsö , som ej
skulle haft utanpå väggen kläder hängande till torkning.
Detta kom sig kanhända däraf, att julen var nära och att
allt skulle vara rent och snyggt till dess. Ett märkvärdigt
intryck gjorde det på mig att se denna julbrådska nu,
då jag visste helgen redan vara öfver. Här förestod den
emellertid. Estlands svenskar följa nämligen, ehuru protestanter, den ryska tidräkningen eller gamla stilen, ett
förhållande, som under hela resan verkade något förvirrande.
Det för den besökande icke minst intressanta är befolkningens klädedräkt. Visserligen användas national-
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dräkter numera uteslutande af kvinnorna, men dessa hålla
så mycket trognare fast vid fäderneärfda bruk. Den
egentliga kostymen utan ytterplagg se vi hos kvinnan

Bondgård från Wormsö.

längst till höger på vår bild; det bör blott tilläggas att
strumporna äro röda, samt öfverdragna med en hvit halfstrumpa, och att de af oberedt skinn förfärdigade „skoarna

Wormsöbor.

med krusiga kanter“ — som det heter i en visa funnen på
flere ställen i våra svenska kustsocknar — fasthållas medelst
tvenne hvita band utgående från skons bakre del och
virade kring benet. Hos de öfriga kvinnorna på bilden
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Bondfamilj från Wormsö.

En söndag utanför Wormsö kyrka.
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se vi flere olika slags ytterplagg, af hvilka det vanligaste
dock saknas, nämligen den päls, som vi redan funnit hos
bondvärdinnan på en föregående bild.
Folket är i allmänhet icke långväxt, i synnerhet ej
kvinnorna, hvilka däremot redan som unga äro mycket
korpulenta. Såväl män som kvinnor förete icke sällan en
vacker ansiktstyp. Bilderna å föregående sida framställa,
den ena en bondfamilj och den andra en söndag utanför
Wormsö kyrka. I förgrunden från vänster till höger
synas pastorskan Melin från Wormsö pastorskan Maas
och pastor Maas från Nuckö.

Efter att hafva uppehållit mig fyra veckor på Wormsö ,
under hvilken tid jag gjorde längre och kortare utflykter
i och för samlingar och uppteckningar, sade jag mitt
gästfria värdfolk farväl och fortsatte resan till Nuckö,
besluten att därifrån öfver Wichterpaal och Rogöarna anträda återfärden hemåt. På Nuckö, där jag likaledes på
prästgården åtnjöt den utomordentligaste gästvänlighet,
gjorde jag bekantskap med ett folk, i det allra närmaste
likt det jag tidigare lärt känna på Wormsö. Grundkaraktären hade nog att uppvisa många betydande skiljaktligheter, hvilka häntyda på olika hemort, men under århundraden har en nära beröring utplånat desamma, och
gemensamma umbäranden hafva danat karaktärsdrag, hvilka
småningom blifvit de förhärskande.
Beträffande byggnadssättet voro bondgårdarna ungefär af samma beskaffenhet som på Wormsö , men några
mindre boningshus hade här en alldeles egen karaktär.
Nedanstående bild framställer ett dylikt boningshus. Det
mest i ögonen fallande är här skorstenen, som är uppmurad helt och hållet skild från stugan, förenad med
denna genom ett groft muradt rör. Idén med denna anordning är något svårförklarlig; emellertid funnos stugor
med dylika skorstenar också på Rogöarna.
Befolkningen på Nuckö har i likhet med Wormsöboarna varit arrendebönder under stora herregods. Wormsö
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ägdes ända till för någon tid sedan som bekant af en baron
Stackelberg, som ej tyckes ha varit alltför mild mot sina
underlydande. Efter hans död försåldes ön till ryska
kronan, som nu upplåtit jorden åt bönderna mot ett lågt
arrende. På Nuckö, där likaledes all jord ägdes af tyska
baroner, hafva flere af bönderna köpt sig fria, men en
del, hufvudsakligast i kapellet Roslep, trälar ännu i fattigdom och elände under en sträng herre.
Förhållandena hade i synnerhet under hösten före
min ditkomst tillspetsat sig på ett märkligt sätt. Då
nämligen bönderna som vanligt skulle uppgöra sina kon-

Stuga från Nuckö.

trakt för året, befanns det att baronen betydligt hade
höjt arrendet eller som de säga „räntan“, i följd hvaraf
de vägrade att skrifva under. Detta var anledning till
en oenighet, som tog sig radikala uttryck. Det hos esterna
brukliga sättet att hämnas tillgreps, och inom kort stod
den ena efter den andra af godsets fullpackade hölador
i lågor. Baronen nödgades slutligen anställa många man
för att vakta sina lador. Något bevis för att det skulle
varit mordbrand förelåg visserligen ej, men allt tydde
dock därpå. Detta var första gången sådant inträffat
bland Estlands svenskar och betraktades därför af utomstående med högsta ogillande. För jämförelses skull må
anföras, att det så småningom höjda arrendet under en
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mansålder stigit med omkring 100 procent, hvartill kom
att böndernas ägovidd, i synnerhet skogen, betydligt förminskats. — Vid min afresa från Nuckö hade dessa misshälligheter ännu ej upphört, ehuru vissa medgifvanden
utlofvats till böndernas förmån.
I Wichterpaal dröjde jag blott en kort tid. Där är
hvarje spår af den svenska stammen snart utplånadt, och
med djup smärta måste man konstatera, att ett språk
verkligen kan dö ut. I de fordom svenska byarna funnos
nämligen numera ytterst få som talade sitt modersmål
— liknande lär förhållandet vara på Dagö som också ägt

Parti från Stora Rogö.

en svensk koloni — och dessa talade det med en underbar
skygghet, såsom om det klingade för dem främmande.
Kanske har sorgen att mista det varit så tung, kanske
är det svidande sår, hvilka åter upprifvas, då de höra
klangen af det språk, som en gång utan tvifvel varit
deras käraste skatt.
Ett något ljusare intryck lämnade mitt besök på
Rogöarna. Dessa öars befolkning har aldrig varit lifegen,
aldrig lydt under något som helst herravälde, utan i alla
tider stått fullkomligt oberoende. Endast i kyrkligt afseende voro de en tid förenade med den s. k. korskyrkan
på fasta landet, men då de svenska gudstjänsterna där
inskränktes, uppsade rogöboarna all gemenskap med denna
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kyrka. Något motstånd hjälpte därvidlag ej. De kyrkliga
myndigheterna nödgades gifva efter, och nu står på Stora
Rogö ett litet kapell för de frihetsälskande öboarnas räkning. Kapellet besökes nu och då af en luthersk präst
från Reval, med hvars församling dessa öar numera äro
förenade. Bilden från Stora Rogö är beträffande såväl
byggnadssättet som den synliga stengärdesgården mycket
karaktäristisk. Det gjorde mig ondt, att jag på grund
af den långt framskridna tiden redan efter par dagar
nödgades säga de raska öboarna farväl. — Utan att ha
fått öfvervara något bröllop reste jag med järnväg från
Baltischport till Reval, samt vidare med ångbåt till Helsingfors, där jag inträffade i början af februari 1904 efter
omkring 6 veckors bortavaro.
II.
Resultatet af resan föreligger i en samling, omfattande 140 melodier, några och hundra små lyriska visor,
mest fyrradingar, samt ett par längre sånger och några
berättelser. Härtill komma flere intressanta rön rörande
hittills mindre kända folkinstrument.
Jag har tidigare nämnt, att språket flerstädes är i
utdöende. Då poesins viktigaste uttrycksmedel helt och
hållet kan duka under för främmande inflytelser, måste
ju poesin själf af dessa i ännu högre grad påverkas. Inflytelserna blifva så mycket mäktigare bland Estlands
svenskar, som dessa icke äro samlade på ett ställe utan
spridda i flere små kolonier, i flesta fall omgifna af ester,
hvilka helst behölle sitt land för sig själfva. Lägges ännu
därtill att befolkningen här, sedan dess land i medlet af
det trettonde århundradet föll i adelns händer, haft att
kämpa med en träldom, hvilken icke minst i andligt afseende kvarlämnat ödesdigra följder af omätlig vidd, så
blir dessa orters fattigdom på folkpoesi lätt förklarlig.
Allt har dock icke gått förloradt. Något har detta
folk likväl bibehållit såväl af sina fäderneärfda seder som
af sin poesi, och om den senare än icke är af så högt
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värde, så har den dock en kulturhistorisk betydelse, som
ej bör underskattas.
Den poesi här möter oss inskränker sig nästan uteslutande till ett slag af danspoesier, d. v. s. melodier i
förening med korta lyriska strofer, hvilka användts till
beledsagande af dansen. De lyriska stroferna uppträda
i allmänhet i form af fyrradingar och visa sig därigenom
tillhöra en äldre art af folkdiktning.
Flere forskare äro eniga därom, att danspoesin hör
till folkkaraktärens mest primitiva uttryck. Utan tvifvel
röjer också denna här bland Estlands svenskar en utvecklingsståndpunkt, hvilken öfriga skandinaver för länge
sedan lämnat bakom sig. Det låter sig till och med antagas, att den här åsyftade diktningen för oss tillbaka
ända till tiden för de estländska kusttrakternas befolkande,
hvilket sannolikt skedde före år 1200. Grunderna för ett
dylikt antagande vill jag här nedan framställa.
Den egentliga folksången, företrädd af balladen, romansen, sällskapsvisan och den historiskt-politiska visan,
är nära nog fullkomligt obekant för de flesta af Estlands
svenskar. De få längre visor, som där påträffas, härstamma från de allra senaste tiderna. Likaledes saknas
där hvarje spår af ringdanser, nämligen sådana danser,
som i Sverige och hos oss gå under detta namn. Vidare
hafva de i Sverige brukliga folkinstrumenten, med undantag af säckpipan, ej nått ditöfver. Detta allt skulle tyda
på, att kommunikationerna med moderlandet voro så godt
som helt och hållet afbrutna under de första århundradena
efter svenskarnes utflyttning. Betänker man tillika att
de flesta arter af folkdiktning åtminstone formellt öfverförts till allmogen från de stora herregodsen, hvilka under
medeltiden voro härdar för liflig kulturell verksamhet, så
blir det ofvansagda förklarligt, emedan å ena sidan balladdiktningen väl ej kan anses sträcka sig längre tillbaka
än till 1200-talet, d. v. s. då Estlands svenskar redan
voro utflyttade, och å andra sidan i följd däraf att det
hufvudsakligast varit tysk adel, med hvilken dessa svenskar
kommit i beröring.
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Den nämnda lyriska diktningen gifver emellertid
anledning till flere jämförelser. Svend Grundtvig omnämner i „Gamla danska minder“ en danslek, som förekom i Jylland i synnerhet om julen vid början af förra
århundradet. Dansen kallades Fru Inge och började med
följande strof, som sjöngs under det man dansade rundt:
«Nu spender jeg min spore,
saa sadlar jeg min hest,
saa rider jeg til thinge
og er fru Inges gjest.
Fru Inge, fru Inge! Der ær en mand til thinge
som bejler till jer dotter Fru Inge».

Från Nuckö finnes upptecknad följande strof, N:o 61
i samlingen:
«Ia vixar min stivlar
ia salar min hest,
ia riur te pia(n)
om natten (ɔ: nåte) få ferst.»

Ehuru de två sista raderna här saknas, så är likheten
starkt i ögonenfallande, och att de hafva ett gemensamt
ursprung torde ligga utom allt tvifvel. Jag hörde ej om
att denna strof skulle varit någon del af en lång lek,
hvilket ingalunda hindrar att så varit förhållandet, ehuru
blott dessa få rader blifvit kvar.
Ett par andra strofer från Nuckö återfinnas nästan
ord för ord i norra svenska Österbotten såsom n:o 28 i
ifrågavarande samling „ait vait ia“ o. s. v. samt vaggvisan
„gossen stod på kvarnbacken“. Andra åter, såsom n:o 88,
„kära hjärtans musikant“, har jag ofta som barn hört
sjungas i min hemort på Åland.
Dessa jämförelser tyckas alla gifva vid handen snarare enahanda förutsättningar, än en senare skedd flyttning. Ty såsom vi hafva sett, måste kommunikationerna i
synnerhet i antydt afseende under medeltidens sista
århundraden varit ytterst ringa. Och skulle ifrågavarande
strofer på senare tider öfverförts, så borde ju äfven andra
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folkpoetiska alster i större mått återfinnas bland svenskarne
i Estland. Rimligast blir utan tvifvel det redan nämnda
antagandet, att en stor del af dessa rim härstamma från
den tid, då ännu ej någon utvandring ägt rum vare sig
till Finland eller Estland.
Nu bör visserligen tas i betraktande, att ett väsentligt antal strofer till sitt innehåll berör lokala förhållanden och således ej kan vara något från Sverige medfördt
arf. Härvid är dock af speciell betydelse den omständigheten, att detta innehåll oftast är erotiskt eller satiriskt;
icke sällan ett groft skämt eller en smädelse. Liknande
innehåll, särskildt af det senare slaget, finna vi nämligen
starkast framträda i den äldsta enstrofiga folklyriken.
Hulda Garborg, som helt nyligen studerat dansen på Färöarna, där den anses vara af mycket gammalt ursprung,
berättar i sin bok „Songdansin i Nordlandi“ sid. 15 om
ett slag af denna dans: „Ein vanleg Maate aa refse ein
Mann paa, naar han hadde fari rangt fram, var at tvo
handfaste Karar tok han imillom seg i Dansen, og tvinga
han til aa danse med, etter Spottevisur som var dikta um
han og no vart songne. Eller dei som dansa dikta Nidstev um han og lét desse Stevi hagle nedyvi Syndaren,
til dei tykte han kunde ha fengi nok. Stakkaren hadde
ikkje anna aa gjera enn aa bite ifraa seg so godt han
kunde; og dermed var daa saki avgjord. At Færingane
enno hev denne ovundsverde Braadiktningsgaava høyrde
eg sjølv paa, daa eg var der burte (Sumaren 1902)“.
Det är icke otroligt, att flera af de i Estland upptecknade stroferna tillkommit på något liknande sätt,
åtminstone kunna vi tänka oss samma tanke liggande till
grund för äfven nyare dikter af samma slag.
I korthet kan det ofvan sagda sammanfattas sålunda:
All nyare folkpoesi uppträder bland Estlands svenskar
endast fragmentariskt och är af ringa betydelse.
En lyrisk diktning kunna vi där spåra, som dock
för länge sedan stannat i sin utveckling och stelnat i
formerna. Denna diktning, hvilken har att uppvisa lik-
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heter med såväl dansk som finsk-svensk folklyrik samt
tillika röjer frändskap med äldre nordisk folkdiktning, härstammar sannolikt från tiden före de estländska svenskarnas utflyttning från sina fäders hem.
Dessa slutsatser stödja ytterligare den af Richard
Steffen i „Enstrofig nordisk folklyrik“ sid. 148 fast ut-

Fiolspelare från Nuckö.

talade förmodan, „att samtidigt med eller till och med
före balladdiktningen har på skandinaviskt område funnits en renare lyrisk diktning, som på ett skematiskt sätt
kortast kan betecknas som enstrofig“.
Förrän jag går till ett omnämnande af de upptecknade melodierna, vill jag något dröja vid de instrument,
hvilka här hafva användts. Fiolen var för någon tid sedan
nästan öfverallt hufvudinstrumentet. Numera har äfven
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här dragharmonikan tillvällat sig makten. Af ålder har
dock fiolen användts endast å Nuckö, Runö och Odinsholm, medan befolkningen på Rogöarna, Dagö och i
Wichterpaal troget älskat sin säckpipa. Wormsöboarna
åter betrakta med stolthet „tallharpan“ såsom sitt nationalinstrument.

Säckpipspelare från Wichterpal. (Estlänning).

Säckpipan, hvilken i Sverige under den senare medeltiden var ett ganska vanligt folkinstrument — den finnes
afbildad såsom ackompanjemangs-instrument till dans i
Herkeberga och Husby-Sjutolfts kyrkor, samt aftecknad i
en handskrift af Magnus Erikssons landslag från midten
af 1400-talet —, tyckes länge ha varit bruklig på ofvannämnda orter. Kärleken till detta instrument framträder
bäst genom Russwurms skildring i „Eibofolke“, huru vid
de stora godsen på Dagö under heta sommardagar med
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ansträngande arbete alltid en spelare var anställd för att
med tonerna från sin pipa glädja arbetarne ute på fälten.
— När och huru säckpipan öfverförts till de svenska
kolonierna, låter sig knappt ens gissningsvis angifvas.
Att den skulle kunna på något sätt bidraga till utredande
af frågan, hvarifrån och vid hvilken tid dessa kolonier

Tallharpospelare från Wormsö.

befolkats, är dock ej fullkomligt omöjligt. Det bör tillläggas att säckpipan numera också användes af ester, ofta
till och med med stor skicklighet men dess västerländska
ursprung är dock oomtvistligt.
Fullkomligt motsatt är förhållandet med „tallharpan“,
eller som den också rätt och slätt kallas „harpan“. Den
är ett märkligt instrument, hvilket torde bringa i dagen
ej allenast en på utvecklingsmöjligheter rik grupp af hittills obekanta stråkinstrument, utan i synnerhet en finger-

174

Bland Estlands svenskar.

teknik, som väl knappt kommit till användning på något
förut bekant instrument, vare sig af en eller annan beskaffenhet. Vid spelningen på tallharpa trycker man nämligen på den fritt sväfvande strängen med fingrarnas yttre
sida, således med naglarna. Instrumentet, hvilket å förestående bild ganska tydligt framträder, består af en från
ett enda trästycke förfärdigad låda, försedd med ett lock.
Instrumentet afsmalnar något åt ena ändan och har i den
andra ett fyrkantigt hål, på hvars yttre sida strängarna
äro fästa vid skrufvar. Något som skulle motsvara violinens gripbräde saknas helt och hållet, men genom den
hårda nagelns tryckning får dock instrumentets egendomliga ton en viss skärpa. Såsom synes af bilden, hålles
tallharpan vid spelningen liggande på knäna. Den enkelt
konstruerade stråken föres med anledning däraf på ett
särskildt sätt. Strängarna, här till antalet fyra, äro i likhet med violinens stämda i kvinter.
Detta instrument har enligt undersökningar, dem jag
på annat ställe särskildt ämnar behandla, visat sig vara
till sitt ursprung finsk-ugriskt. Från Estland finnes nämligen i „Etnografiska museet“ i Helsingfors en samling
musikinstrument, byggda på samma principer som tallharpan, blott till sin form mindre utvecklade än denna.
Det finnes visserligen inga säkra notiser om dessa instrument, men det faktum, att de i Estland påträffats i så
stor mängd, samt äfven förekomma på flere orter i Finland synes mig, jämte den omständigheten, att de äro
obekanta i Sverige, till fullo bevisa riktigheten af ofvan
uttalade åsikt. Denna åsikt rubbas ej heller därigenom,
att instrumentet vunnit en så afhållen plats bland Estlands svenskar, särskildt som jag erfor att skickliga tallharpospelare ännu lefva bland esterna såväl på Dagö som
inne i de estniska kustsocknarna.
Vid en jämförelse mellan de svenska koloniernas
och Sveriges eller det svenska Finlands melodier, frapperas man af de få beröringspunkter, som därvid komma
i dagen. Några till buds stående omfattande melodisamlingar finnas ju hvarken i Sverige eller Finland, men att
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döma af hvad i den vägen är att tillgå, äro de ifrågavarande melodierna af en alldeles egen art. I sin förutnämnda vidtgående afhandling öfver „Enstrofig Nordisk
folklyrik“ uttalar Steffen det antagandet, att från Estland
någonstädes nämnda dansstrofer sjungits till någon dansliknande polska. Hvad själfva dansen vidkommer kan detta
antagande vara riktigt, men under den tid jag vistades
i dessa trakter hörde jag ej en enda melodi, som skulle
ha företett likhet med något slag af polskmelodier.
Till sin form äro melodierna här mycket enkla.
Större delen sönderfaller i två grupper, nämligen melodier
som bestå utaf en sats, som upprepas utan eller med
obetydliga förändringar, och melodier bestående af två
satser med olikartadt innehåll. De flesta melodier från
Wormsö hänföra sig till den förra gruppen, under det att
den senare hufvudsakligast representerades på Nuckö.
I samlingen finnas äfven flere melodier af annan form, af
hvilka i synnerhet ett par bröllopsdanser från Rogöarna
äro af intresse. En af dessa består af tre fraser, hvilka
spelas i oregelbunden följd eller så, att såväl andra som
tredje frasen kan utgöra slutet.
„Kockmora“.
Bröllopsdans från Rogöarna
föredragen på säckpipa.

En annan rätt egendomlig melodi följer här nedan.
Att observera är särskildt upprepningen af de fyra sista
takterna, ehuru melodins senare del egentligen består af
fem takter.
) Orgelpunkten är betecknad en oktav högre än den klingar.

1
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„Kistliftarin“.
Bröllopsdans från Rogöarna
föredragen på säckpipa.

Af de förutnämnda formerna anföras här tvenne
melodier såsom prof
Från Wormsö, föredragen
på «tallharpa»

Från Nuckö, föredragen
på fiol.

Bland Estlands svenskar.

177

Tonomfånget öfverskrider sällan en oktav. Taktarten
är nästan alltid densamma, näml. 3/4 och rytmen i allmänhet af ringa omväxling, en monotoni således, från vår
synpunkt sedt föga ägnad att väcka eldande lif i dansen.
En icke obetydlig olikhet röjes gifvetvis mellan melodier spelade på olika instrument, beroende af instrumentets beskaffenhet. Melodierna på tallharpa och fiol
äro därför mera likartade, medan de på säckpipa spelade
i vissa fall betydligt skilja sig från de öfriga. Liknande
släktdrag finnas dock hos alla, släktdrag som snarare
visa österut än mot väster. Jag skulle vilja uttala den
förmodan, att de flesta af dessa melodier till sitt ursprung
äro estniska. Man kan mycket väl tänka sig, att de estniska melodierna, hvilka ju alltid legat nära till hands,
ända från början verkade på de inflyttande svenskarne
med nyhetens behag och, lätt tillgängliga som de voro,
snart rotade sig i folkmedvetandet. Med språket var det
naturligtvis annat. Men därför passade man tillsammans
den egna folkdiktningen med de främmande melodierna,
och det så mycket hellre som de egna melodierna kanhända då voro mycket få. Det är härmed icke sagdt, att
esterna vid svenskarnas invandring ägde någon utpräglad
folkmusik, men om de i Estland under senare århundraden utvecklade melodierna omhändertagits af svenskarne
på öarna och kusten, så blir ju resultatet detsamma. Det
är sålunda högst antagligt, att den svensk-estländska danspoesin utgör en sammansmältning af öster- och väster
ländska kulturfaktorer.
Sistsagda antagande måste ju få gälla endast som
sådant. Ett närmare studium af de estländska dansmelodierna likasom en noggrann undersökning af dylika melodiers förekomst i Skandinavien skall utan tvifvel bringa
klarhet öfver detta ännu något problematiska förhållande.
Otto Andersson.

