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Ulwichius’ lista och rösterna från Caporie län 
Nya källor om ingriska, votiska och ryska 

i svenska Ingermanland * 
Alexander Pereswetoff-Morath 

Stockholms universitet 
apm@slav.su.se 

Abstract:  The paper introduces two sources on toponymy and linguistic groups 
in early Swedish Ingria. The first, a 1626 project for the organisation of parishes in 
western Ingria by the provost Johannes Ulwichius, specifies villages where ingerska 
(Izhorian/Votic) was spoken – villages with, arguably, at least some 4 000–5 000 
individuals – uncovering a compact Fennic presence in parts of the area. It also al-
lows for cautious conclusions as to villages where Russian was the main language, 
providing, all in all, unique data for the ethnic map of western Ingria before the 
migrations of the second third of the century. The second source consists of c.145 
petitions from orthodox peasants of the same general area, penned by local scribes 
in Russian in 1635–42. Most of the peasants were from villages whose inhabitants, 
as the 1626 project shows, knew ingerska. A diglossic situation is revealed where 
Izhorian/Votic was never committed to writing, whereas Russian remained a writ-
ten medium for Fennic and Slav peasants alike. The mechanisms through which 
complex texts were communicated from Fennic Ingrians to Slav scribes remain in-
adequately known. The petitions also record a large number of oikonyms in Cyrillic, 
whereas most period sources preserve Ingrian toponyms only in a Latin script 
which hides linguistic details in Russian as well as in  local Fennic. 
Keywords:  Ingria, Izhorian, Votic, Russian, toponymy, historical bilingualism, 
Sweden’s Age of Greatness, Johannes Ulwichius, Lutheran church in Ingria, petitions 
Ingermanlands ortnamn 

I SIN MÅNGFACETTERADE produktion har Per Ambrosiani ofta åter-
vänt till Ingermanlands ortnamn. De speglar ett kalejdoskopiskt  landskap, 

* Arbetet har utförts inom projektet Rossica Ingrica: The Paths of Native Written Russian in 
Swedish Ingria, 1611–1704: A Sociophilological Study with a Digital Edition, generöst finansierat 
av StiftelSen MarcuS och aMalia WallenbergS MinneSfond.  Oumbärliga startbidrag erhölls 
från StiftelSen larS hiertaS Minne och Magn bergvallS StiftelSe, vilket tacksamt erkännes.
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där östslaver varit i långvarig men ombytlig kontakt med östersjö finska folk. 
Med sitt karakteristiska intresse för metodfrågor och sina breda språk -
kunskaper har Ambrosiani bland annat analyserat principer för namn -
återgivning men också systematiska förhållanden mellan namn i olika språk 
med samma onymiska referens (Coates term, upptagen av Ambrosiani). 
Dagens brokiga toponymuppsättning är i mycket ett resultat av det stora 
antal finska bönder som inflyttade(s) till Ingermanland under provinsens 
svenska 1600-tal (c:a 1611– c:a 1703) och så gav upphov till dess trehundra-
åriga »toponymiska bilingvism» (Ambrosiani 2005, 312). Dock är många 
östersjöfinska toponymer i provinsen belagda i än tidigare ryska källor, vilket 
bekräftar förekomsten av votiska och ingriska befolkningssegment, även 
när beläggen inte låter oss skilja säkert mellan språken (a.a. 310, 312; idem 
2008, 83). Svenska administrativa källor från 1500- och 1600-talet är av 
utom ordentlig vikt för vår kännedom om ingermanländska ortnamn (idem 
2003; Dmitriev [2010]),1 men de förvanskar ofta både ryska och ingriska / 
votiska namn. Tidens svenska ortografi kunde nämligen inte notera ett antal 
i dessa språk centrala ljud oppositioner.2 3 Detta är en omständighet som 
 erbjuder ut maningar vid utforskningen både av toponymerna själva och av 
Inger manlands språkgrupper såväl före som under den omvälvande 
 svensktiden.4 

1 Av det rika kyrilliska namnmaterialet från 1610-talet i Ockupationsarkivet från Nov-
gorod (Sra) ( jfr Ambrosiani 2003), berör endast en rännil de områden i västra Inger-
manland som står i centrum för föreliggande uppsats.

2 Till skillnad från finska (trängre definierad) innehåller dessa språk idag såväl varianter 
av [z], [ž], [š], [ t͡s] och [ t͡š] (bägge språken) som [x] och [d͡ž] (votiska) (  Jazyki 
 narodov…, 103 f., 119 f. ). Detta är ljud som döljs eller representeras flertydigt i svensk 
1600-tals ortografi, så mycket mer som dagens »sj»- och »tj»-ljud då endast var i ut-
bildning i egentliga Sverige (Wessén 1965, 159 f. ). De har fortfarande inte etablerats på 
många håll och i flere detaljer i dagens Finland (Ivars 2015, 42, 95, 247, 305, 327), och 
inslaget av östsvenskar var stort i ingermanländsk administration. Svenskt ‹s› i skriftliga 
belägg kan stå för t.ex. [s], [z] l. [š]; ‹ss›/‹ß› för [s], [š] l. [šč]; ‹tz› för [c] l. [č]; ‹z› för 
[ t͡s] – sällan [z]; ‹sch› för [sk] – sällan [š]; ‹k›, ‹ch›, ‹g›, ‹gh› och ‹h› för [x], etc.

3 En ambitiös ordbok över ortnamn i den aktuella delen av Ingermanland skulle ha 
 publicerats vintern 2015 (t.ex Dmitriev 2014, 233) men är ännu inte utkommen. 
Publi cerade utdrag (t. ex. idem 2013) bekräftar att belägg från tiden mellan början av 
1500-talet och 1704 övervägande är med latinskt alfabet och svensk ortografi. Under 
arbete med uppsatsen har den databas över Ingermanlands ortnamn som utarbetas 
under I. S. Nikolaev vid Institutionen för matematisk lingvistik vid Sankt Peterburgs 
statliga universitet (http://topinger.phil.pu.ru; jfr Nikolaev 2017) varit otillgänglig.

4 Försök har gjorts att utifrån antroponymik och arkeologi uppskatta fördelningen av 
etniciteter främst omkring år 1500 (senast Čibisov 2019 m. litteratur). För denna upp-
sats avhåller jag mig av metodologiska skäl nästan helt från att relatera mina nya upp-
gifter om språkbruk till andra källor för ingermanländsk etnicitet, inklusive mindre 
systematiska källor för etnicitet/språk från 1600-talets mitt. Undantag görs endast i 
en eller två smärre kommentarer. Uppsatsen opererar inte heller aktivt med andra 



I denna uppsats introducerar jag två helt outnyttjade källor, som är av 
relevans för bägge forskningsuppgifterna.5 De är av mycket olika  karaktär, 
men jag kommer att visa att de griper in i och belyser varandra på över -
raskande sätt. Jag har själv under arbetets gång tvungits att i grunden om-
pröva min bild av språksituationen i västra Ingermanland under 1600-talets 
första hälft.6 

Ulwichius’ lista  

Fyra missionsförsamlingar 
Ett arkivfynd i form av ett reformprojekt från 1626 för lutherska församlingar 
punktbelyser oväntat denna situation. Det fördjupar vår förståelse av den 
ryska koloniseringens omfattning och djup i den »Votiska femtedelen» (Vod -
skaja pjatina) under senmedeltid och tidigmodern tid, men också kolonise-
ringens baksida: den traditionella votiska och ingriska befolkningens gradvisa 
assimilering och tillbaka gång. Här presenteras det och bringas i kontext. 

Under 1680-talet skulle lokala kyrkliga makthavare göra intensiva försök 
att konvertera de ortodoxa voterna och ingrerna. En sofistisk tolkning av 
den relativa religionsfrihet de ortodoxa åtnjutit sedan Stolbovafreden tillät 
dem att konstatera att denna inte utsträckte sig till östersjöfinska bönder. 
Dem valde man i stället att se som finska apostater, som måste räddas ur sitt 
limbo; de ansågs inte förstå ryssarnas bibel och gudstjänst utan riskerade 
sin själs frälsning (Isberg 1973; Sivonen 2007, 2010). Det har förblivit okänt 
att prosten Johannes Ulwichius redan under det första svenska årtiondet 
fördelade dem »som kunna thet Ingerska språket» i områdena kring Caporie 
i fyra »nyie reformerade församblingar» – Globitz (dagens Globicy), Runoi 
(Sojkinо 7), Caporie (Kopoŕ e) och Kattila (Kotly) – varvid han explicit sade 

etniska attribut än modersmål och gör inte skillnad på t.ex. »ingrer» och »ingriSk-
Språkiga» (om »ingerSkkunniga», se däremot fn 9); den andra tydligast urskiljbara 
etnicitetsfaktorn, om vi inte för in arkeologisk kultur, nämligen religionen ( Edwards 
2009, kap. 6), kan i normalfallet antas vara likartad för ingrisk-,  votisk- och ryskspråkiga 
bönder under de första svenska årtiondena ( i varierande grad synkretistisk ortodoxi ).

5 Fyndet av källa 1 nämns i Pereswetoff-Morath 2014, 113; arkivaspekter m.m. av 
källa 2 behandlas i idem i tryck. Min student Lina Bysell förbereder parallellt en analys 
och  edition av Caporiesupplikerna från 1636/7 ur källa 2 för en magisteruppsats i 
ryska (Stockholms universitet, Avdelningen för slaviska språk). Där torde flere topo -
nymer förekomma som också jag nämner i denna uppsats. Vidare ederar jag ett urval 
dokument från 1635–1641 ur källa 2 inom projektet  Rossica Ingrica ( jfr inledande fn).

6 Detta skapar viss dissonans mellan uppsatsen och delar av Pereswetoff-Morath i tryck.
7 Jfr parallellnamnen Soikina Gora och Runon Mäki i iJ1623 1.43 (ry. gora = fi. mäki ).
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sig utesluta »raame ryßar».8 Närmare bestämt utgav han sig ange hur många 
ingerskkunniga9 bönder och torpare/backstugusittare (bobuler) i varje 
by som skulle föras till vilken församling. Om tankegången företog senare 
reformationsplaner i detalj är okänt och knappast sannolikt. Den anmärk-
ningsvärda språk uppdelningen av lantbefolkningen är dock ett unikt tidigt 
och precist vittnesbörd om de lingvistiska förhållandena i landsändan. 

Finner vi ett projekt som 1626 drar upp församlingsgränser i Ingerman-
land, måste vi koppla det till en punkt i en kunglig instruktion av 6 mars 
detta år (ordagrant upprepad från en instruktion 1623) om uppdelningen 
av Inger manland i lutherska kyrkosocknar. Denna skall verkställas »mest 
pogoste talet efter. Men der de  [ pogosterna, AP-M] äro för stora, att de få skä-
ras i tu, så att med tiden en kyrka, hvarest tillförene icke någon är, uppbyggas 
kan».10 Uppgiften ålåg Viborg biskopen Olaus Elimæus jämte ståthållaren 
och kamreraren över Ingermanland; biskopen kunde dock på grund av sin 
hälsa få förordna »en annan god man eller två». Sammanfallet i tid med 
Ulw1626 låter oss förstå att denne – eller en av de tu – var Ulwichius. 
Prosten och hans prosteri 
Utnämnd av Elimæus till kyrkoherde i Ivangorod 1621 och snart försedd 
med försörjningsgods ute i dess slottslän, är Johannes Ulwichius (1600–
1652) ett gott vittne om förhållandena på orten. Han är född i det karelska 
Viborg, »färdig» i både svenska och finska samt en habil latinist.11 Det är 

8 »Lengd och Mantal, vppå the Byiar Bönder och Bobuler, huilcke lenda til the nyie 
 reformerade församblingar vthi Ingermannelandh widh Coporien, ther alle the som 
kunna thet Ingerska språket inneslutne, men raame ryßar vthslutne blifwa. | anno 1626 | 
Johannes Vlwück | Præp. Ingerm. | Pastor Ivanag. | MPpria [ min kursivering, ap-M]». Sra. 
e 2749 (= Wijk  11). Svante Banér d. ä. och Ebba Grip. Räkenskaper och jordaboks -
anteckningar m.m. ang. gården Ingris i Ingermanland 1627 – 1663, jfr bild  1 på detta 
uppslag.  Placeringen i Wijkarkivet och dess mapp om Ingris (i Ingris pogost) på ra är 
uppenbart sekundär och kan ha föranletts av titelns »Ingersk». Bynamnen och siffer-
uppgifterna från Ulw1626 återges i i bilaga till  denna uppsats.

9 Jag kommer att använda detta adjektiv om de byar och bönder som Ulwichius (i noter -
na vidare: U.) omfattar i sitt dokument (hädanefter vanligen: Ulw1626) för att de »kunna 
thet Ingerska språket». Den geografiska fördelningen mellan voter och ingrer på 1800-
talet ( jfr v. Köppen 1867) visar tydligt att Ulw1626 inte gör skillnad på de två befolk-
ningsgruppernas språk utan benämner dem bägge »Ingerska». Nedan kommer att 
framgå att också ledet -kunnig bör tolkas vitt.

10 Cit. Vän., 31 [1623]. pogoSter var territoriella enheter, centrerade kring en kyrka, i 
vilka Novgorods »femtedelar» delades upp. De behöll i Ingermanland administrativa 
drag ännu under svensktiden (Ambrosiani 2009).

11 Vän., 107, 292; »färdig»: skrivelse av O. Elimæus 7/6 1621. Sra. Acta Ecclesiastica, 90; 
finSka: ka. Domböcker, 55a, fol.  47r, samt fn 12 nedan; latiniSt: Uddholm 1980, 66 ff., 



osannolikt att han kan konversera på ryska12 och högst tveksamt att han t.ex. 
skulle vara den finske präst som biskopen vid två tillfällen låter predika för 
Ivangorods borgare ur en »Slavonisk Bibel på Rydscha».13 Likväl, och trots 
att han enligt mångas mening är en eländig personlig förebild, berömmer 
han sig omkring 1634 med att ha omvänt många av provinsens »afgudscke 

89. Uddholm uppger utan tydlig källa (a.a. 7) att U. senast 1620 blir kyrkoherde (vidare 
i noterna: kh) på Ivangorod; att han 1620 var på plats som predikant i Ingermanland 
går dock att påvissa (ka. Militieräkningar, 1623/25. Litt. M). godS 1623 och 1624: U. 
t. H. Fleming (?). Ivangorod 24/8 1623. Ib. Litt. e; iJ1623 2.187.

12 En präst från Moskvasidan vänder sig 1636 till en rysk Ivangorodsborgare med orden: 
»Jag weet du kant god finske, will tu icke gå med mig vp till Prosten her Johan Vllwijk, 
Jag hafwer något synnerliget at handla med honom.» (Relation Anlangande dee hand-
linger…, bil. N. Mannerskiölds memorial, 24/9 1636. Sra. Livonica ii:195.)

13 Postscriptum. J. Skytte t. Rådet, 31/1 ( l. 8/2) 1633. Sra. Livonica ii:66 (men gällande 
1620-tal/tidigt 1630-tal). 1645 sägs att kh på Ivangorod Ericus Albogius ibland predikar 
på ryska, vilket »omak och arbete» företrädaren (dvs. U.) inte haft (H. Stahlius & 
E. Albogius t. kM:t, 1645 [ ? ]. Sra. Livonica ii:202).
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Bild 1. Sveriges Riks  arkiv. 
E 2749 ( = Wijk 11).  Johannes 
 Ulwichius, »Lengd och Mantal…», 
fol. 1r ( jfr fn 8).
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Ryßar».14 »Ryssar» hänförde sig i dessa sammanhang väl så ofta till 
 praktiserande ortodoxa som till ryska modersmålstalare ( jfr fn 28). Ulwi-
chius’ uppsättning av språk låter oss förmoda att han i första hand omvände 
dem som han hjälpligt kunde nå på östersjöfinskt mål.15 Av dem hade han 
i så fall levande erfarenhet, vilket skall visa sig vara av relevans för oss. 

Ulwichius myndighet i området som projektet omfattar var betydande. 
Han skriver sig redan i juli 1621, en månad efter sin officiella pastorsutnäm-
ning, som pastor på Ivangorod och »prost över Ingermanland» (præpositus 
Ingriæ).16 Hur prosteriet avgränsades är emellertid oklart; nu och senare be-
tecknar sig Ulwichius med det vida præpositus Ingriæ, men åtminstone i 
ingermanländska Nöte borgs län fanns också tidvis en prost.17 Ansvars -
området kan då som mest ha brukat gälla de vid tidpunkten resterande Ivan-
gorods, Jamgorods och Caporie län. Ivangorods län låg med säkerhet under 
Ulwichius, liksom med största sannolikhet Jamgorods län.18 De fem  pogoster 

14 citat: U. t. Rådet, odat. (c:a 1634?). Sra. Livonica ii:208; karaktär: »een Krackels och 
Orolig Menniskia, som giör den eene Orätt effter den andre»; (C. Galle t. B. Oxen -
stierna, 24/9 1640. eaa 278.1.Xviii-12, fol. 40), »[icke] af dee qualiteter att han Ryssarna 
[…] kan låcka till wår religion […] vthan icke allenast de vthan och andra meer medh 
föragellße än godh exempel i sitt leffwärne föregåår» (N. Mannerskiölds instruktion 
för P. Alebek, 26/9 1636, § 7, bilagd memorialet av 24/9 1636. Sra. Livonica ii:195). 
Trots den egna uppgiften och oaktat Ulw1626 var nog de omvända få till antalet.

15 I Ivangorods län begär de ortodoxa att i avsaknad av rysk präst få sina barn döpta av 
den lutherske »Presten sammastädes», vilket sker »till stoora hoopar» (Skytte 1633, 
jfr fn 13 ovan). I detta fall torde det gälla U., då länet ännu saknade luthersk lantför-
samling och sedan ett decennium även en ortodox (Pereswetoff-Morath i manuskript).

16 »præpoSituS»: Mantal på garnisonen på Ivangorod och Jamgorod 1620–1621. ka. 
 Rullor 1620 – 1723. 1621/5; värdigheten belagd i litteraturen först 1627 (Vän., 292).

17 Vän., 107. Henricus Kemner, kh på Nöteborg, avsatt omkr. 1626, kallar sig »concionator 
arcis et provinciae praepositus» och »Ecclesiastes et ecclesiarum Nöteburg. praepositus» 
(kvittenser 28/8 1623 resp. 16/8 1624. lub. De la Gardieska arkivet. Topographica. 
Ingermanland & Kexholms län 6. Räkenskaper för 1623 [ofol.]). Henricus Fatebur, då 
ny kh på Nyenskans, är i litteraturen belagd som prost över Nöteborgska kontraktet 
först 1638 (Vän., 185); dock omnämns han i brev som »praepositus Ingriæ» redan 1632 
(Anastasius Andreæ Calmariensis t. C. C. Gyllenhielm, Carlberg 8/10 1632. Sra. e3703, 
s.  203). Mellan c:a 1626 och 1632 är ingen prost känd i Nöteborgs län.

18 Att det första ingick i U:s ansvarsområde ter sig självklart, och en kommentar i 
Ulw1626 visar att det redan omorganiserats: »Reformation haffr och Ingått vppå alle 
the byiar som vthi Iwanagorodz lhän qwarblefne ähre.» Det överraskar inte att det 
också i det länet – som denna första reformation antyder – skulle finnas en stor 
ingersk kunnig befolkning. – Ulw1626 gör inte anspråk på att utsträcka sig till Jamgorods 
län, men detta låg administrativt under Ivangorod 1617 – c:a 1626/7 (Almquist 1922, 
674), dvs. då prosteriet tillkom. Åtm. 1621–1622 uppbär U. brudpenningen där 
(Arrende räkenskap för Ivangorods och Jama län 1620 – 1622. Sra. Baltiska fogde -
räkenskaper 168:1), och hans och Matthias Thomæs underskrifter sida vid sida såsom 

»Pastor Ivangorodiæ | Præpositus Ingriæ» resp. »Pastor Jamaensis» 1621 garanterar skill-
naden i värdig het mellan de två fästningarnas khh (Mantal på garnisonen…). Länet 



som omnämns i Ulw1626:s reform av de fyra nya församlingarna – 
 Kargalschoi västra och östra, Tolduschoi, Samoschoi och Ratzinschoi19 – hör 
alla till Caporie läns (nord)västra och centrala del. Den kritiska frågan vart 
de likaledes utelämnade östra och sydöstra delarna av Caporie län gravite-
rade kan inte besvaras med full säkerhet. Man förväntar sig att även de lyder 
under prosten, men noterar att åtminstone den 1624/5 grundade Squoritza 
församling i östra Caporie län inte upptas i Ulw1626, och detta kan inte för-
klaras med att den inte längre var »ny».20 Ulwichius kan ha haft såväl etniska 
som geografiska/administrativa skäl att utelämna halva  Caporie län, och 
utan fortsatt analys ger oss inte dokumentet någon pålitlig information om 
språk situationen utanför de fyra nya församlingarna. 

Vilket upptagningsområde har då dessa fyra församlingar? Det har bru-
kat förmodas att pogoster och lutherska församlingar i Ingermanland 
samman föll, i de fall där de senare inte delade pogosterna itu. Trots 1623/26 
års kungliga instruktion var detta åtminstone inte fallet i Ulwichius’ »refor-
mation». I stället kan envar av hans församlingar inkludera delar av så 
många som tre pogoster. Sätter vi ut samtliga byar i Ulw1626 på en karta 
från svensktiden, ser vi emellertid att de är så jämnt spridda över Kar. V. & 
Ö. samt Tol. att Ulwichius torde ha inventerat dessa pogoster helt och hål-
let.21 För att man säkert skulle kunna säga detsamma om Sam. och Ratz., 
skulle krävas en ingående analys av enskilda byar. Men också här är byarna 

tycks 1626 ha saknat lutherska lantförsamlingar och kan ha stått på tur för refor -
mering.

19 Hädanefter: Kar. V., Kar. Ö., Tol., Sam. och Ratz.; därtill kommer Grig. (Grigorofschoi 
pogost) och Dät. (Dätilinschoi pogost). 

20Den enligt Ulw1626 »nya» Kattila församling hade en kh 1624 och Caporie samma 
år åtminstone en slotts predikant (Vän., 114 f., 252, 268; förhållandet mellan försam-
lingarna på Caporie slott och Caporie hakelvärk/ förstad är ett kvistigt problem som 
inte kan behandlas här). Globitz’ kh är känd från jan. 1626 (ka. Militieräkenskaper 
1626/20, s. 119) och det är inte omöjligt att församlingen tillkom detta år. Soikina för-
samling var tidigare belagd först från 1628 (Vän., 137). ¶ Squoritza kan ha intagit en 
särställning: Församlingen sammanföll huvudsakligen med en omfattande förläning, där 
godsägaren hade särskilda prerogativ. Den behöll vid tidpunkten en delvis ortodox 
be folkning med i dagsläget oklart huvudspråk (Pereswetoff- Morath 2014, 105 ff., 109).

21 Om svårigheter med kartidentifikationer av svenskt ingermanländskt material, se 
Dmitriev [2010]. Begränsas uppgiften till att identifiera orterna på en svensk karta 
såsom Andersin [1704], blir den dock hanterlig: Namnformerna sammanfaller generellt, 
namnlistornas ordning antyder geografisk närhet (vilket sedan kan verifieras på kartan), 
medan befolknings- och bystorlek samt i synnerhet individuella bönder tillåter säkra 
identifieringar mellan iJ1623, Ulw1626, iJ1634 och senare jorde- och länsböcker av 
annars problematiska byar. För att inte öppna dammportarna för ett antal utrymmes -
krävande metodologiska problem avhåller jag mig dock generellt från att själv 
 identifiera i 1600-talskällor belagda byar med idag kända byar eller andra platser, ens 
i de många fall där jag personligen inte har några tvivel om deras identitet.
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geografiskt så väl fördelade över de två pogosterna att det är mer än sanno-
likt att Ulwichius 1626 gjorde en fullständig mönstring även av dem.22 
Vem är »ingerskkunnig»? 
Jämför man i nästa steg bonde- och bobul-talen i Ulw1626 med befolknings-
uppgifter i de ingermanländska »jordeböckerna» för 1618–1623 (IJ1623) 
och 1634 (IJ1634), visar det sig dels att Ulw1626 anger inte individer utan 
hushåll, dels att de senares antal grovt räknat är desamma i Ulw1626 som 
i hela respektive by 1623 och 1634. Med få undan tag är fluktuationen i det 
totala antalet hushåll odramatisk mellan åren och förenlig med naturlig av-
gång, arvssplittring och ännu blott relativt sporadisk flykt över gränsen. 
 Kvoten bonde/bobul-hushåll är också vanligen i stort sett densamma för de 
tre åren (se alla talen i bilagan).23 Ulwichius avser således normalt att om-
fatta hela befolkningen i »ingerskkunniga» byar, trots att hans räkning 
inte är på individnivå.24 Medan det är sannolikt att Ingermanlands byar då, 
liksom på 1800-talet (jfr v.Köppen 1867), dominerades av modersmålstalare 
av ett enskilt språk liksom antagligen att Ulw1626 ger oss en rätt  sannfärdig 
22Ulw1626:s byar är särskilt koncentrerade i norra delen av Sam., men ett antal befinner 

sig ett stycke ned i pogostens södra halva (nr 1–4; nr 5 mitt i pogosten). I det egentliga 
Ratz. upptas endast tre ingerskkunniga byar; de ligger dock på visst avstånd från 
 varandra, samtidigt som listan under samma pogost upptar två byar (nr 77–78) som 
i själva verket hör till Grig. – Söder oM och, ur Ulw1626:s geografiska perspektiv, bor-
toM Ratz:s sydgräns. (För en pogostkarta, se Vän.) Detta kan förstås som att för -
fattaren primärt fattat om hela Ratz. men känt sig föranledd att sträcka sig längre för 
att inkludera ett mindre antal ingerskkunniga byar i ett område, där i nuläget ingen 
ytterligare församling kunde försvaras. Detsamma kan ha skett när fyra byar (nr 12–
15) i Dät. – beläget öSter oM och bortoM Sam. – utan kommentar förs till Sam.

23 iJ1634 anger liksom Ulw1626 endast antalet hushåll (medan iJ1623 anger alla vuxna 
män). Jag räknar hushållen så som de enligt preciserande kommentarer i iJ1623 bör 
ha varit just 1623. De totalsiffror som på så vis erhålls för var by ligger nästan alltid i 
samma storleksordning som i Ulw1626 och  iJ1634. Att man 1634 tagit fram antalet 
hushåll på ett sätt jämförligt med hur jag har gjort för 1623 bekräftas av stickprovs -
jämförelser med det fulla mantalet i 1637/8 års special räkenskaper (fn 37 nedan). I det 
senare anges såväl antalet hushåll som antalet skattskyldiga individer. För naturliga va-
riationerna i kvoten mellan bönder och bobuler från år till år, se fn 45.

24kvarntullen, som krävde en individualisering av skatter och folkräkning, infördes i 
Ingermanland först 1627–1639 (Öhlander 1898, 65 f.). Eftersom siffrorna i Ulw1626 
anger antalet hushåll, var befolkningstalen i byarna åtminstone 4–5 gånger större – 
med husbondens hustru, döttrar, systrar, mågar, »bolagsmän», yngre barn, yngre brö-
der och ibland deras familjer (jfr iJ1623 1–2 ). Dokumentets angivna 943 hushåll (av 
vilka sannolikt två är dubbelbokförda, jfr bilagans nr 48, 92, 99, 141), till vilka kommer 
de oräknade i Hans Brakels land (nr 105–120, med 76 hushåll 1623 – se iJ1623 1.42 f. ) 
skulle då motsvara mer än 4,000 individer i »ingerskspråkiga» byar i västra Ingerman-
land. Mer exakta befolkningstal för byarna i fråga kräver relativt omfattande analyser.



bild av övervägande  ingriska/votiska ortodoxa byar 1626,25 kan vi ändå inte 
utgå från att dessa inte kunde hysa även ryska modersmålstalare. Det är för 
tidigt att bestämma vilka typologiskt relevanta kontaktsituationer som före -
låg i tidens ingermanländska landsbygd – språkhierarkin var med nöd -
vändighet komplex och sedan 1617 dessutom stadd i kraftig förändring. 
Utifrån de praktiska behov som bör ha varit för handen för talare av tidens 
allmoge språk, förstår vi dock att eventuella sådana »ryssar» behövde kunna 
kommunicera även på grannarnas lokalt dominerande östersjöfinska. 

Ulw1626 är pragmatiskt uppställd utifrån en uppfattning om förmågan 
att förstå eller kommunicera, inte efter etnicitet och moders mål. 
Detta framgår t.ex. av att den upptar byarna Sacharnowie Woronine (nr 6)26 
och Plenisnej Nos (nr 88) som ingerskkunniga. I den första hade hälften av 
bönderna flyttat in från Äyräpää i Viborgs län mellan 1580-talet och 1600-
talets första årtionde, medan de bägge husbönderna i den andra byn hade 
inkommit från Viborgs län så sent som 1622 (IJ1623 1.8 f., 41). Till den lo-
kala votiskan/ingriskan bör de vara i olika grad tillvanda, och vilken 
östersjö finsk varitet de än kan ha talat – sannolikt en östfinsk dialekt – ingår 
de nu i den större kommuniteten ingerskkunniga. Ulw1626 delar då upp 
byar na »positivt» med utgångspunkt från vem som förväntas kunna ta del 
av undervisning anpassad för talare av lokal östersjöfinska,27 inte »negativt» 
utifrån vem som inte kan förstå slavisk undervisning. Som kunniga i ett 
språk i spektrumet från ingriska/votiska till (öst)finska förmodas de vara 
mot tagliga för den särskilt tillsatte lokale finske predikanten.28 Denne för-
väntas antagligen i sin tur anpassa sig för att möta menigheten på halva 
vägen (låt vara med betydande informationsförlust på samma väg).29 

25 Jag utgår från det förenklade förhållandet en person – ett »modersmål» (förstått som l1).
26Alla nummerangivelser av detta slag hänför sig till bilagan i uppsatsens slut.
27 Inte bara närheten till den finska riksdelen förklarar att, av khh i de »nya» församlingarna 

åren kring 1626, åtminstone Kattilas och  Soikinas (liksom predikanten på Caporie) var 
finskfödda; kh i Globitz var av okänd härkomst (Vän., 210, 253, 268, 277; fn 20 ovan).

28 Jfr (den estniskkunnige) superintendent Stahlius’ hänvändelse om »ryßerne […] som 
thet finska språket förståå, så och the huilka ingen ryska tala kunna, och doch lijkwäl 
hålla sigh ifrån wåre Kyrkior, in till thet Ryske Affguderijet», med påföljande kunglig 
resolution att »dee Ryßar hwilka uthj dedh finska språkedh kunnige ähre» på solenna 
festdagar må infinna sig till luthersk gudstjänst, där alltså predikospråket på de flesta 
håll oftast är finska (H. Stahlius & E. Albogius t. kM:t, 1645 [?]. Sra.  Livonica ii:202; re-
solution om kyrkoväsendet i Ingermanland, 8/11 1645, § 6. Sra. Livonica ii:644). Sivo-
nen (2010, 162) identifierar i hänvändelsen ett uttalande om de orto doxa ingrerna 
och voterna och deras »finska» språk; att Stahlius oblikt därmed »diese ethnischen 
Gruppen zum ersten Mal identifiziert [hatte]» (a.st.) ser vi dock nu är oriktigt.

29 Det centrala är pastor U:s sannolika förväntan som talare av en östfinsk dialekt – 
en talare som sedan några år brukar land i sannolikt ingriskt territorium (fn 11). Det 
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Är Ulw1626 framtagen på detta sätt förklaras den nästan totala domi-
nansen av angivet ingerskkunniga byar i Kar. V. & Ö. och i Tol., liksom den 
relativa dominansen i norra Sam. Att lantbefolkningen i de förra verkligen 
skulle vara uteslutande östersjöfinsk vid tiden övertygar nämligen inte helt. 
Om vi så bara håller oss till kyrkliga uppgifter finns flere indicier på att 
svenska kyrkliga administratörer räknade med ryska åhörare även här. På 
så sätt finner vi två av de första kyrkoherdarna i Kattila – beläget i den enligt 
Ulw1626 helt ingerskkunniga Tol. – bland de ytterst få lutherska präster 
under de första årtiondena som ansågs kunna någon ryska. Det är rimligt 
att anta att det återspeglar en medveten tillsättningsstrategi.30 1631 ser 
 generalguvernör Skytte välbevåget på Capories tyske predikant (i Kar. Ö.), 
som vill lära sig ryska för att förse den ryska församlingen med gudstjänst 
och undervisning.31 Sannolikt utgick vidare den katekes undervisning av den 

»Rÿske vndommen» som ryska d j́ački ([kyrko]skrivare) i Soikina, Kattila, 

är annars – trots Stahlius’ & Albogius’ uttalande från 1645 (fn 28) – oklart hur begriplig 
 under visning på finska skulle ha varit för en ingrisk-, och än mer en votisk talande, på 
1600-talet ( jfr Sjögren 1861 [1833], 562, som återger en sen 1700-tals utsaga om att 

»Finnen und Tschuden [= Woten, ap-M] einander verstehen können», konstrastera a.a., 
564). Raag (2012, 257) förmodar att ingrer och voter mot slutet av svensktiden kom-
municerade med överheten »på finska eller kanske snarare på ett blandspråk», och 
det står även i övrigt klart att språken under 1600–1900-tal haft såväl anledning som 
förut sättningar att konvergera och att de även gjort så (Sarvijärvi 2001 [1998], 288, 
294 ff.); Laanest 1977). Jfr: »Ingria, in general, is an area of messy interrelations, bi-
lingualism and Sprachbund phenomena» (Laakso 2001, 202).

30Petrus Sigfridi, dåmera kh i Heva och Novabura i Sam., utses att predika på ryska vid 
prästmötet i Narva 1644, medan Ericus Albogius, ny kh på Ivangorod, gör detsamma 
1643 (Vän., 144, 252; jfr fn 13 ovan). Herr Petrus är kh i Kattila åtm. 1624–1629, men 
nästan säkert kh i Heva redan 1634 (von Rosen 1938, 198; fra 428a, fol. 365 r ; ib. 9641, 
fol. 35 v [han besitter 1634 som finsk predikant en by invid den framtida Heva kyrka], 
trots Vän., 111, 114, 252). Heva församling, annars belagd från 1640, tillkom sannolikt 
1629–1634, möjligen i ett följande (tredje l. fjärde?) reformationssteg pga. koncentra-
tionen ingerskkunniga byar kring Heva (byarna nr 12 [?], 14–20; jfr om kyrko -
organisatoriska diskussioner i Caporie län 1632, von  Rosen 1938, 300). Herr Ericus 
utnämns till kh i Kattila omkring januari 1638 (trots Vän., 144; se Mannersköld t. Jesper 
Johansson, 20/1 1638. fra. Länsräkenskaper 9647, fol. 160 r). Mellan dem tjänstgör en 
tidigare okänd Herr Olaus [Andreæ?] (ib.; N. Mannersköld t. U., 18/3 1638. Sra. 
 Livonica ii:363, fol. 58 v–59 r). Att de ryska predikningarna vid prästmötena torde ha 
varit symboliska uppvisningar som inte primärt riktades till de ortodoxa är återigen 
mindre viktigt än vad det säger om de kunskaper som överheten förväntade Sig av 
de bägge prästerna. ¶ För en mer realistisk bild av de lutherska församlingar som 
 ingrerna och voterna indelades i enligt U:s plan bör påpekas att flere i ännu något år-
tionde skulle sakna egentlig kyrkobyggnad. Byggnationen av Globitz’ kyrka inleddes t.ex. 
först i slutet av 1630-talet (Mannersköld t. J. Johansson, 20/1 1638, i denna fotnot).

31 Skytte t. B. Rosen, 2/4 1631, cit. i von Rosen 1938, 299 f. Det är dock möjligt att han 
särskilt velat vända sig till Caporie hakelvärk, som det finns anledning att tro var etniskt 
ryskt i betydligt större omfattning än landsbygden. Vid tidpunkten hade ett mindre 
antal tyskar nedsatts där, vilket förklarar det oväntade valet av predikant.



Gorka och Caporie ortodoxa kyrkor (i Kar. V., Tol., Sam. respektive Kar. Ö.) 
belönas för på 1640- och 1650-tal, från 1628 års ryska Stockholmskatekes.32 
Det bekräftar i så fall förekomsten av en inte helt försumbar ryskspråkig all-
moge också i de två första i högsta grad ingerskkunniga pogosterna. Till och 
med i Ulw1626:s byar finner vi slutligen kategorier – kosacker och semtzer 
– som till större eller mindre del kan förväntas ha varit etniskt slaviska.33 
(De kan 1626 inte desto mindre ha haft kunskaper i det lokalt dominerande 
språket och ha fallit under Ulwichius’  »positiva» definition.) 

Byarna som saknas: Rysktalande i västra Ingermanland ? 
Meddelar oss då Ulw1626 något konkret också om primärt ryskspråkiga 
bönder? Vi kompletterar för ett ögonblick perspektivet där ryska och 
 ingriska/votiska är folkspråk – under den nya elitens svenska/tyska (och 
i  vissa kontexter möjligen finska) högspråk – och där allmogen sannolikt 
behövde kunna tala den lokala by- eller samfällighetsmajoritetens språk; 
och vi gör det med en parallell bild av votiskan/ingriskan som folkspråk 
under det traditionella – långsamt vikande – högspråket ryska. Under 1620- 
och 1630-talet präglades nämligen lantbefolkningen i Ingermanland ännu 
av de språk förhållanden som rått före svensktiden. Medan Moskvastaten i 
sina södra och östra domäner ofta kan ha nöjt sig med att kommunicera 
med icke slaviska befolkningar genom tolkar eller flerspråkiga eliter (Belikov  
& Krysin 2019, 255 ff.; Pavlenko 2011, 335), är det a priori troligt att det 
i  början av 1600-talet inte var ovanligt med färdigheter i ryska bland ingrer 
och voter.34 Deras byar var länge belägna i Novgorodstatens traditionella 

32Detta måste utredas noggrannare i ett annat sammanhang, då flertalet säkra belägg 
är  senare än 1644, utgivningsåret för den (bevarade) finska katekesen med kyrilliskt 
 alfabet. För ett exempel på sannolik belöning för gjorda tjänster redan i april 1644, se 
emellertid fra. Läns räkenskaper 9661, fol. 359. »rÿSke vndoMMen»: ib. 9664, fol. 259 r.

33Bland ingerskkunniga upptas sannolikt Lumakas tre kosackhushåll (nr  60, jfr iJ1623 
1.25 f.), men fluktuationerna i byn tillåter inte fullständig säkerhet. Med säkerhet upptas 
semtzerna (ry. zemcy) i Richulitza (nr 1, iJ1623 1.86), åtminstone en del av semtzerna i 
Lasuna (nr 47, iJ1623 1.10) och Sablotie (nr 48, iJ1623 1.10) samt de självdefinierade 
semtzerna i Karpina (nr 57, iJ1623 1.14). Skulle Ingermanlands semtzer – en lägre tjänste -
uppbärande jordägande klass – utöver dem i t.ex. Karpina ha inkluderat etniska ingrer 
och voter, vore det av historiskt intresse. Det är oavsett denna möjlighet troligt att 
åtminstone några semtzer var  etniska ryssar, och de hör till de få befolkningsklasser i 
Ingermanland som kan beläggas med både fadersnamn och ärftliga ryska familjenamn 
(exempel i  Pereswetoff-Morath i tryck). Samtidigt hade dock flere släkter hävd i om-
rådet; medlemmarnas  etnicitet kan ha varit flytande och modersmålsfrågan komplex.

34 Jfr resonemanget i föregående avsnitt; för ett sannolikt exempel, se Pereswetoff-
 Morath 2016. Dagens ingriska och votiska har omfattande ryska lån, som vittnar om 
breda och djupa historiska kontakter. De är emellertid ofta svåra att datera, och  
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länder, de hade under lång tid varit föremål för ortodoxa konverterings -
försök och besökte numer »ryska» kyrkor. Rudimentär förståelse av den 
ryska kyrkans kerygma måste ha varit spridd, och åtminstone en ryskkunnig 
elit bland t.ex. starosty bör ha funnits, så mycket mer i den rådande di -
glossiska situation där skriftliga meddelanden – som vi skall se – formule-
rades på ryska.35 

När Ulwichius säger sig utesluta »raame» ryssar gäller det dock något 
annat, och han förser oss med ett verktyg för att grovt urskilja byar i nord-
västra/centrala Caporie län där ryskan dominerar före de stora flykt -
perioderna c:a 1630–1658 och ingerskkunnigheten sannolikt är låg, kanske 
obefintlig. Detta är byar som 1) är bebodda på 1620-talet, 2) säkert ligger i 
det allmänna geografiska område som Ulw1626 behandlar men 3) inte om-
nämns där. Den stora svårigheten ligger i att bestämma punkt 2: Vilket 

 åtminstone i ingriskan stammar en mycket stor del från 1700-talet och framåt; det 
finns dock betydligt äldre skikt (Haarmann 1984, 54 f., 226–229).

35Som vi har sett ( fn 28), talade på 1640-talet superintendent Stahlius, liksom senare 
hans efterträdare, om ortodoxa »ryssar» som förstod finska men inte ryska. Detta 
kan ha varit vanligt i t.ex. Tol. och Kar. V. och torde ha blivit vanligare allteftersom 
seklet framskred; det låg dock i superintenternas missionsintresse att överdriva bris-
tande ryskkunskap.

Bild 2. Sveriges Riksarkiv (STOCKHOLM). E 2749 ( = Wijk 11).  Johannes Ulwichius, »Lengd och  Mantal…», 
fol. 2r ( jfr fn  8). Notera den femte byn, Medußa, med totalt sex hushåll.



 område avgränsar Ulw1626 ? Här har vi redan konstaterat att prosten helt 
bör ha inventerat Tol. och Kar. V. & Ö., samt att detsamma är sannolikt för 
Sam. och Ratz. (med södra Sam. som främsta möjliga undantag; jfr fn 22 
för Grig. och Dät.). Vid en jämförelse av Ulw1626 med den blott tre år äldre 
IJ 1623 finner vi att att det inte är ett obetydligt antal byar som uppfyller 
 kriterierna.36 Ur ett ingermanländskt perspektiv är flere av dem påfallande 
stora (t.ex. Petrowitza, Vdasala, Velkota och Sista Votschaia), och Ulwichius 
skulle inte ha gått dem förbi av misstag. Vi kan av en sådan översikt 

36Nämligen i Kar. Ö.: Simanowa, Petrowitza, Muchowitza och Sorynscho; i Kar. V.: 
 Vorontkino Selo, Perelesia, Vdasala, Jeliseäf Klöster (med de traditionellt underliggande 
klosterbyarna Isåra, Durckoua Gora, Dubroua och Vaso Gora); i Ratz.: Sista Votschaia, 
Vnotitza, Läpkouo, Velkota ( jfr också det eventuellt folktomma Tytiza); i Sam.: Begu-
nitza, Glaschouitza Kyrke By, Klässina, Antossa, Modolitza, Burä Staraia, Saostrouie, 
Mestanoua, Laschouitza, Saoserie, Kosanoua Gora, Bura Nouaia, Vstia Wruditschoie 
( jfr också de eventuellt folktomma Klopitza, Volguieuo, Kotino, Nosouo och Säbitza); 
i Tol. finns inga. Vi bör för en fullständigare bild lägga till Caporie hakelverk med dess 
drygt 60 uppenbart ortodoxa hushåll i Kar. Ö. (uppgift från 1628: fra. 428a, ss. 534–
536). De byar som anges som möjligen folktomma erbjuder särskilda problem; de har 
1618 – 1623 alla förlänats till godsägare, och siffran 0 i listorna kan gälla bönder som 
just förflyttats (permanent eller tillfälligt) eller vilkas flytt bara planeras.
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Bild 3. Estlands historiska arkiv (TARTU). EAA.278.1.XXIV-76, fol. 245v ( jfr fn 37). Mitt på r. 3 nämns byn 
Meduša, (»крестьянин | sамосково погоста дрвни медуши матвеико мартемянов»), den ingersk kunniga byn 
Medußa i Ulwichius’ lista på mot stående sida. SKRIVARE: Vasilej  Grigoŕ ev, d́ jačok i Gorka kyrkby ( fl. 1622–1647). 
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e  contrario inte säkert fastställa att de alla var »ryska» 1626 (och skulle vi 
dra in uppgifter från 1800-talet skulle det i några fall te sig tveksamt). Det 
bör dock gälla merparten av dem, och de förtjänar alla att undersökas vidare 
ur denna vinkel. 

Till drottningen på ryska 

Rossica Ingrica och specialräkenskaperna 
Vi vänder oss så till ytterligare en källa. I skriftkvarlåtenskapen efter det 
svenska Ingermanland, idag fördelad på arkiv i ett halvt dussin Östersjö -
länder, bevaras något tusental dokument som är helt eller delvis författade 
på ryska. De som hållit i pennan förefaller nästan genomgående vara ryska 
moders målstalare och uppvisar få substrat- eller adstratfenomen. Doku-
menten, som innehåller ett rikt prosopografiskt, historiskt och lingvistiskt 
(inklusive onomastiskt) material, bearbetar jag i det sociofilologiska digitala 
projektet Rossica Ingrica ( jfr inledande fn). 

En outnyttjad serie källskrifter från 1630- och tidigt 1640-tal visar sig 
vara av synnerlig relevans för att förstå den språksituation som Ulw1626 
gläntat på dörren för. Räkenskapsåret 1635/6 börjar en ny serie ingerman-
ländska »specialräkenskaper» levereras in till Stockholm, som bland annat 
innehåller avkortningslängder från provinsens olika län.37 I längderna 
 förtecknas skatter som inte gått att kräva in på grund av missväxt, fäsot, död 
och brand, och de åtföljs ofta av verifikationer i form av suppliker från de 
drabbade bönderna med påskrivna beslut från guvernör och/eller lands -
hövding. I en del fall bifogas kompletterande rannsakningar gjorda av 
 pogost-starostan och betrodda män från orten. 

Ett stort antal suppliker och rannsakningar från västra Ingermanland 
åren 1635–1641 är avfattade på ryska. Som regeln är vid denna tid, skrivs 
supplikerna inte under av vare sig supplikant eller skrivare, alltmedan de 
långt färre rannsakningarna regelmässigt signeras av de senare. De visar sig 
då ofta vara skrivna av lokala pogostskrivare, pogostskii d́ jački, som vi i flere 
fall sedan kan identifiera som pogostens kyrkoskrivare. Kombinationen av 
handstil och ort tillåter oss så att ofta identifiera dessa som skrivare också 
av supplikerna från ortens bönder. Händerna förråder att de cirka 145 be-
varade ryska supplikerna från Caporie län skrivits av endast ett dussintal 

37 Specialräkenskaper för 1635/6 ( jfr Pereswetoff-Morath i tryck): eaa.278.1.XXiv-76; 
1636/7: Sra. Östersjöprovinsernas räkenskaper 40; 1637/8: fra. Länsräkenskaper 
9647]; 1638/9: eaa.278.1.XXiv-80; 1639/40: fra. Länsräkenskaper 9651; 1640/1: ib. 
9653. Bandet för 1641/2 har gått förlorat, och böckerna har från 1642/3 ett nytt upp-
lägg. En supplik hämtar jag från »Ingermanlandz Betalningz Zedler» 1642/3: ib. 9658.



skrivare. De identifier bara skrivarna är alltså normalt lokala och ofta knutna 
till en ortodox kyrka (Pereswetoff-Morath i tryck). De bör ha haft goda kun-
skaper om socknens geografi, toponymik och befolkning. 

Det finns egenheter i skrivarnas morfologi, fonetik och lexikon, särskilt 
om vi nalkas dem utifrån en föreställning om ett övernationellt moskovitiskt 
kanslispråk, men de kan normalt förklaras med ryskt ingångs material. Ge-
nerella drag som härvid påtagligt påverkar hur toponymer nedtecknas i re-
lation till en sådan norm är få och torde inskränka sig till en neutralisering 
av å ena sidan oppositionen mellan etymo logiskt /ě/ och /i/ i vissa positioner 
(ex. chliba sijano för historiskt chlěba sějano [1635/6:173]) och å andra sidan 
den mellan /š/ och /š́ č́ / (ex. prošču för prošu, naščim för našim [1640/1:675, 
676]).38 Dessa två neutraliseringar, som utmärker det ingerman ländska 
1600-tals materialet över lag, märks i olika hög grad hos olika skrivare, vilket 
kan vara föranlett både av lokala uttals variationer och av graden i vilken de 
tillägnat sig överlokala skriv normer.39 
Avsändarna bakom ryskan: Vad säger Ulw1626 ? 
Trots att urvalet byar från vilka vi har bevarade ryskspråkiga suppliker går 
att betrakta som mer eller mindre slumpmässigt ur vår synvinkel (såsom 
varande bestämt av olyckor), visar sig drygt hälften av de ingerskkunniga 
 byarna i Ulw1626 vara representerade.40 Inte bara förser oss supplikerna då 

38Bägge dragen är kända från det historiska Ingermanland (Sobolevskij 1897, 43, 47). 
Suppliken med prošču är också källan till Ščirjakovo i fn 40. Det kan nämnas att säkra 
fall av cokań e i stort sett saknas i materialet.

39Sin huvudsakliga betydelse får supplikernas toponymer när de inrangeras med det 
rika materialet från andra källor. Ett antal anmärkningar kan dock göras utan att gå in 
på alltför partikulära språkliga/geografiska detaljer: ¶ Supplikerna nämner oikonymer 
(bebyggelsenamn) för nu försvunna objekt, för vilka belägg med kyrilliskt alfabet är 
okända eller få (ex. nr 83, 66, 81; jfr data i Dmitriev [2010], 63 ff.). ¶ Supplikerna be-
lägger vidare bestämningar som sällan eller aldrig anges i andra källor: Ivanovskoe 
Taišovo (nr 51), Kazimerov Kotel (nr 128; jfr för den senare fn 56 & 58 nedan).  ¶ Dagens 
 oikonymer på -icy, som i tidens svenska källor normalt angavs med -itz (Ambrosiani 
2008, 87), har även i 1600-talets ryska pluralen -icy (ex. nr 1, 2, 23); motsatt tendens 
ser vi när dagens pluralia tantum Gorki, Kotly, Meduši och Ruč´i i supplikerna motsvaras 
av singularer (nr 4, 128, 5, 32). ¶ Medan det finns många historiska oikonymer i om-
rådet vilkas namn i stort sammanfaller i supplikerna och dagens ryska namnbruk men 
som skulle ha förvanskats i en rent finsk populationsflaskhals (t.ex. Irogošči, Laškovicy, 
 Urmizno; se i övrigt Ambrosiani 2008, 88 f. för exempel på sådana ingermanländska 
ortnamn), finner vi också i supplikerna ryska exempel som är intressanta ur traderings -
synvinkel, såsom Ičepino (nr 64; dagens Icipino; vot. Itčäpäivä [Dmitriev (2010), 64]).

40Bilagans kol. 4 anger de orter ur Ulw1626 som i supplikerna är belagda med kyrilliskt 
alfabet. Liksom nedan upptas där bara supplikantens/den rannsakades bondens hem -
ort; i materialet nämns dock ytterligare ett antal ingermanländska bynamn samt på 
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 med viktigt onomastiskt material; de låter oss också ställa frågor och skymta 
svar om språkförhållandena i tidens Ingermanland, däribland om den 
skrivna ryskans roll. Den stora överlappningen mellan Ulw1626 och byarna 
i supplikmaterialet visar att Caporie läns ortodoxa ingriska och votiska bön-
der ännu på 1630-talet och i början av 1640-talet regelmässigt vänder sig 
till ortodoxa kyrkotjänare och andra ryska tjänstemän för skrivarhjälp i 
kommunikationen med – nu svenska – myndigheter.41 Den avslöjar sam -
tidigt att man då bonde och skrivare emellan finner ett gemensamt språk 
för att på ryska formulera och /eller nedteckna levnadshistorier och precisa 
fakta om böndernas belägenhet. I konstellationen supplikant : kyrkotjänare 
finns vidare kompetensen att tradera byarnas namn i en traditionell rysk 
form.42 Exakt hur denna tvåspråkiga kompetens fördelas i dessa person   -
konstel lationer är ännu oklart.43 

Efterhand som vår bild av denna kompetens klarnar, liksom vår förståelse 
av den konkreta situation som skrivelserna uppstod i, kommer vi att kunna 
ställa ständigt tydligare frågor om bilingvism – och biskripturalism – i Inger -
man land, men också om ryskans, svenskans och östersjö finskans  fonetiska, 
lexikala, morfologiska och syntaktiska särart i området. Och steg för steg, 
slag för slag frammejslas den glömda ryska som brukades och skrevs av in-
födda och »nästan infödda» talare i Stormaktstidens Sverige. 

bynamn bildade härkomstadjektiv. Ulw1626 saknar följande byar i Caporie län som 
förekommer som huvudorter i supplikerna (åter givnings principerna är desamma som 
i tabellen kol. 4; alla citerade instanser inom hakparentes står i genitiv): Kar. Ö.: 
Петровичи (1635/6:212, 215 [петрович, петро вичь], Симаново (1640/1:678 
[симанова]), Щиряково (1640/1:675 [щирякова], jfr fn  38), Зоринское (?) 
(1635/6:222 [зоринского]; 1640/1:689 [зоринъска (!)]); Kar. V.: Дуркова Гора 
(1640/1:674 [дурковои горы]), Елисѣев монастырь (1640/1:674 [елисѣева мнстря – 
i bestämmelse till klosterbyn Durkova gora); Ratz.: Ляпково (1635/6:177 [ляпкова]), 
Воцкая Систа(?) (1635/6:179 [воцкия сист‹.›]), Унотицы (1635/6:178, 182 [унотиц]), 
Велкота (1635/6:180, 181, 183, 184 [велкоты]; Sam.: Лашковицы (1635/6:251 
[лашковиць]), Местоново (1635/6:253 [местанова]); Муховицы (1635/6:244, 247 
[муховиц, муховиць]; i iJ1623 i Kar. Ö.); Новая Буря (1635/6:235 [новои бури]); Устье 
Врудицкое (1635/6:234 [устья врудицьког]); Зябицы (1635/6:248 [зябиць]).

41 Det kan – som jag föreslagit ovan – ha funnits ryska modersmålstalare i somliga 
ingersk kunniga byar. Det är emellertid inte rimligt att anta att de förekom i en 
 MaJoritet av dem och att de dessutom i särskild utsträckning led svält och brand.

42Likaså visar svenska räkenskaper att ingrernas och voternas ortodoxa dopnamn brukar 
anges till svenska tjänstemän inte i östersjöfinsk utan i rysk form (Forsström 1890, 30). 

43På 1680-talet finner man ånyo exempel på hur ortodoxa ingrer i Ingermanland 
 (»рускои вѣры вѣрующи[е] ижеретян[е]») vänder sig till myndig heterna genom lokal 
rysk skriftlig förmedling (skrivelser : Sra. Extranea 156.2; om tidens supplik ärenden, se 
Sivonen [2007‚ kap. 4–5 ], som möjligen är ovetande om bevarade ryska dokument; 
jfr idem 2010 för en diskussion av språk och etnicitet som splittrande faktorer mellan 
östersjöfinska och slaviska ortodoxa under svensktidens slut). Jag kommer inom det 
pågående projektet att återkomma till dessa skrivelser.



Bilaga 

byarna i Ulw1626 Med paralleller från åren 1623–1642 

kol. 1 sammanfattar uppgifterna i Ulw1626 i originalets ordning och med dess 
rubriker samt med bynamn i originalets ortografi (numreringen är dock min). 
Ulw1626:s separata kolumner för antalet bönder och bobuler i varje by (dvs. 
bonde- respektive bobul-hushåll ) återges som en kvot (4/2 = 4 bönder + 2 
bobuler). Hakparentesen i nr 27/28, 52/53, 54–56, 122/123 och 130/131 anger 
att huvudordet (ex. i nr 27/28: Kerna) i originalet skrivs en gång men utsträcks 
med en klammerparentes till att gälla fler byar (här byarna K. Menßoi och 
K. Bolßaja). Alla tabellens folienummer (»fol.»), liksom församlings-/pogost -
angivelser inom citationstecken, hänför sig till Ulw1626. kol. 2 återger bynamn 
enligt iJ1623 med en extraherad kvot för bonde-/bobul-hushåll 1623 ( jfr fn 23); 
byarna återfinns enkelt i utgåvans slutregister.44 kol. 3 återger bynamn och 
kvoten bönder/bobuler ur 1634 års jordebok (iJ1634, fol. 18 ff.). 

kol. 4 förtecknar bynamn som också påträffas i specialräkningarnas suppliker 
med angivande av räkenskapsår och bladnummer (för arkivkällor, se fn 37; en-
dast böndernas hemorter upptas, se fn 40). Byar har oftast kunnat identifieras 
mellan de fyra serierna genom pogostangivelse, befolkningsstorlek45 samt 
jorde böckernas princip att ange grannbyar i anslutning till varandra; i vissa fall 
har också Dmitriev [2010] konsulterats (särskilt ss. 63 ff., som identifierar flere 
byar i iJ1623 med nutida objekt). I tveksamma fall har fullständig säkerhet nor-
malt gått att få genom en jämförelse av individuella bönder (märk att Ulw1626 
ej anger individer), men endast i undantagsfall har jag bedömt det nödvändigt 
att anföra argumentationen. Från Ulw1626 avvikande pogostangivelse noteras 
inom parentes. I den kyrilliska namnformen i kol. 4 har endast ‹ѣ› behållits av 
ej i modernt bruk varande ryska bokstäver, varvid även avslutande hårdtecken 
 uteslutits; supralinjära (vynosnye) bokstäver återges med kursiv. Frågetecken – 
»(?)»/»[?]» – som utan mellanrum följer på en bokstav hänför sig till läsningen 
av denna bokstav; radbrott (»|») återges i undantagsfall där det kan ha påverkat 
skrivningen av en oikonym. Som alltid i skoropiś -material kan ‹ъ› och ‹ь› vara 
svåra eller omöjliga att skilja åt; därtill utelämnas de i många positioner. I den 
lätta  normaliseringen av de inledande »uppslagsformerna» i nominativ av kyril -
liska namn har jag endast infört versaler samt mjuktecken i identifierbara oiko -
nymer på -ье. Efter normaliseringen följer de direkta namnbeläggen med 

44original: Sra. Östersjöprovinsernas räkenskaper 76 (»Ingermanlandz Boken pro 
Anno 1618 1619 1620 1621 1622 1623»). A. A. [E.-E.] Kuniks utgåva från 1859–1862 
(iJ1623) är mönstergill och citat anförs i denna uppsats från den utom i ett, särskilt 
angivet, fall. Hushållsomräkningen i kol. 2 är en tolkning av ett material som hade 
 kunnat problematiseras i sina detaljer; kvistiga fall såsom Arbala eller Suinuchoua hade 
kunnat uppdelas i hushåll på något annorlunda sätt.

45Supplikernas berättelser samt kommentarer i iJ1623 visar hur lätt en bonde kunde 
bli bobul under nödår, men också hur en bobul under rätt förutsättningar ibland åter -
kvalificerade sig som bonde. Fördelningen mellan bonde- och bobul-hushåll är alltså 
inte oviktig men av underordnad betydelse i förhållande till det totala antalet hushåll.
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46Samtida svenska påteckningar på 1635/6:239, 1636/7:213, 1640/1:694: Sakarnoij Menseij, 
Zacka[?]rnoij Mensoij, Sakarnoij Mensoij; ry. Ganski Ganuev i Zakernov´e (1636/7:213) 
är sv. Hansche Hannon Poika i Sacharnowie Woronine (iJ1623).

Ulw1626. 
By · bönder /  

bobuler

1618–23  
By · bönder / 

bobuler

1634 
By · bönder / 

bobuler

Bynamn i suppliker bland 
specialräken skaper 1635–

1641

1. Richulitza 4/0 Rikulitza 0/0 + 
3  semtser

Ruchulitza 0/0 Рукулицы 1636/7:215 
[рукулиц]

2. Techlitza 3/0 Techlitza 0/0 Täglitza 4/2 Техлицы 1635/6:249 
[техлиць]

3. Slepina 5/0 Slepina 0/0 Slepina 9/0

4. Gorcka 4/0 Gorka 1/5 + 
3 kyrkotjänare

Gorka 10/1 Горка 1635/6:246 
[ g. горке (!)]

5. Medußa 5/1 Meodussa 2/2 Meodußa 3/0 Медуша 1635/6:245 
[медуши]

6. Sacharnowie 
Woronine 13/4

Sakernowie 
 Voronino [Kar. Ö.] 
10/11

Sachernoi 
 Mensoi [Sam.] 
18/1

Закерновье Воронино / 
Меньшое 1635/6:239, 
1640/1:694 [закерновя 
воронина], 243 [закерновя 
меншово]; 1636/7:213 
[закерновя]46 [alla: Sam.]

7. [Sacharnowie] 
Putilowo 14/8

? Sakernouie Bolsoie 
9/9

? Sachernoi 
Bolsoi 14/4

8. Meßnoje 2/0 Mäsnoie 1/0 Meßnoij 1/1
9. Staroi duor_byy 

3/3
Staroi Duår 0/2 Stara Duor 6/0

10. Wruditza 4/4 Wruditza Vsadissa 
4/1

Vrudißa Vßadißa 
8/0

11. Desätschoi 4/1 Desätschoie 3/1 Desetzschoi 5/1

12. Radiwonowo 
1/1

Radionouo (Dät.) 
1/0

Rodiuonoua 1/0

13. Hahina 3/1 Hahina (Dät.) 1/1 (?) Hagina 4/0 Хахино 1635/6:232 
[хахина], jfr 233

14. Staroi sidenie 
2/0

Staroie Sidenie 
(Dät.) 1/1 (?)

Stara Sidenaia 
4/0

15. Igolina 1/1 Igolina (Dät.) 1/1 Igollina 1/0

 angiven kasusform, utom där denna syntaktiskt säkert identifieras som genitiv 
(a. = ackusativ, g. = genitiv, l. = lokativ). 
 
fol. [2r] 
»Theße efterskrefne Byiar, medh theres Bönder och 
 Bobuler, lenda vnder Globitz Prestegäld, til S. Johannis 
Kyrckia. Samoschi pogost.» 



47 Svenska anteckningar på omstående sidor: Hariuwalda /Hariewalda /Heriewelda.

16. Iwanof Konetz 
4/2

Iwanof Konetz 4/3 Iuanoff Conetz 
4/0

Иванов конец 1635/6:233 
[иванова конца]

17. Duornitza 1/0 Duornitza 1/2 Duornitza 4/1

18. Tafiewo 1/1 Taffuieuo 1/0 Tafieua 2/0
19. Murdofzina 3/1 Murdofsina 2/3 Murdofzina 5/0

20. Lentief Konetz 
3/2

Lentief Konetz 
1/4(?)

Lentoff Conetz 
1/0

 

»Vthaf Kargalschi 
Pogost [Ö.] »

21. Gorbofschoi 
4/2

Gorbofschoi 4(?)/3 Gorbouschoj 
6/0

22. Larwitza 6/2 Hlareuitzi 2/4 Haleruitza 9/0

23. Globitza 10/0 Globitza [Sam.] 4/0 Globitza 
[Karg . Ö.] 8/1

Глобицы 1638/9:144 
[глобиц, Kar. odiffer.]

 
fol. [2v] 

24. Lopata 2/1

 
 

Lopata [Sam.] 0/1

 
 

Lopatta [Karg. Ö.]  
0/0

25. Owintzißa 0/2 Owintzissa Ödhe Owinsißa 0/0

26. Podoswanie 
7/3

Podosuenie 3/5 Podosuania 5/2 Подозванье 1640/1:695 
[подозваня]

27. Kerna Menßoi 
2/0

Kerna By dhen 
Mindre 1/1

Kirnoi Mensoi 
1/0

28. [Kerna] Bolßaja 
3/1

Kerna By dhen 
Större 2/2

Kirunoj Bolsoi 
4/0

29. Dolgoi 2/0 Dolgoi 2/1 Dulgoi 0/0
30. Sumscho 0/0 Sumscha Nauolok 

Öde (Sam.)
Sumschoij 
Nouoloch 
[Karg. Ö.] 2/0

Сумско [?] 1635/6:226 
[сумска]

31. Vstia 
Kowalschoje 0/18

Vstia Kouascholie 
(Sam.) 0/19

Vstia Kouoschoij 
[Karg. Ö.] 13/0

32. Rutzia 2/1 Rutzia 2/0 Rutzei 3/0 Ручеи 1635/6:231 [ручя]
33. Lipowa 3/1 Lipowa/Hirsikunda 

3/1
Lipoua 3/1

34. Harjawalda 8/4 Hariawaldha 6/5 Hariualda 14/0 Варевалда 1635/6:227, 
1639/40:151 [варевалды]; 
1635/6:229 [валевалде (!); 
1639/40:154 
[вар‹.›валъ(?)ды]47
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fol. [3r] 

»Til Caporie Prestegäld lenda theße Byiar 
aff Kargalschi Pogost [Ö.] » 
 

48Supplikanten Olenka Grigoŕ evas avlidne make, Fedorko Zachaŕ ev, bor 1623 i Achuola 
(iJ1623 1.20). Supplikens svårlästa svenska recto tycks ange byn som Afw  [?]a [?] la».

42. Jyriewa 5/5 Jyriewa 4/2 Jurieua 5/3 Юрьево 1635/6:204, 206 
[юрьева, юрева]; 
1640/1:677 [юрь(?)ева], 
679 [юре(?)ва]

43. Gostilowa 13/2 Gostilowa 9/6 Gostilloua 16/0 Гостилово 1635/6:207–
208, 211, 1640/1:680–685 
[гостилова, гостилова]

44. Wuisoka 32/5 Vuisoko 21(?)/7 
( flere inneboende 
släktingar, som kan 
ha avskilts 1626)

Wisocha 16/0 Высокое 1635/6:210, 214, 
1636/7:208 (i Kargal´skoe 
okologorod´e), 1637/8:145 
[высокого, высоково]

45. Kostitzowa 5/3 Kostiftzowa 2/2 Gostifsoua 3/0 Костивцово 1635/6:216 
[костивцова]

46. Kir(?)bor(?)ka 
6/5

Kerbikola 3/7 Kurbukulla 9/1 Кербукола 1635/6:217 
[кербукол‹ы?›]; 
1639/40:150, 1640/1:692, 
693 [кербуколы]

47. Lasuna 6/1 Lasuna 0/4 + 
6  semtzer

Laußnna 1/4

48. Sablotie 3/3, 
jfr nr 92

Sabolotie 0/3 + 
5  semtzer

Sablotia 2/1 Заболотье 1639/40:153, 
1640/1: 676 [заболотя]

49. Jergos 10/7 Irgossa 5/13 Irgoßa 19/0 Ирогоща 1635/6:213 
[ирогощи], 219 [ирогощ(?)и], 
221 [ | рогощи 49]

35. Ahwoila 11/0 Achuola 7/1 Achuolia 11/0 Авгала 1636/7:209 
[авгалы]48

36. Kolißa 7/6 Kolissa (Sam.) 3/4 Kollißa [Kar. Ö.] 
4/0

37. Sadwino_byy 
2/2

Saduino 2/2 Saduina 3/0

38. Hote(?)posa 
3/0

Hoteobsa 2/0 Hottobsa 5/0

39. Lubana 2/1 Lubana 2/0 Lubanna 6/0
40. Sista Palkina 

6/3
Sista Palkina 6/3 Sijsta Palkinna 

9/0
Палкина Систа(?) 
1636/7:211 [палкин(ои ?) 
систи (?!)]

41. Perna_byy 3/1 Perna 3/1 Pernoij 5/0 Перну 1635/6:225 [перну]



49Sist på föregående rad: дрвни ; ett и kan döljas i den inbundna marginalen.
50Pogosten ej angiven, men identifieringen bekräftas av jämförelse med bönderna i 

 Iwanofschi i Kar. Ö. 1623 (iJ1623 1.15) och 1637 (fra. Länsräkenskaper 9642, fоl. 41v ).
51 Närheten till Vdasala 1623 och 1634, bystorleken samt 1635 års supplikant Tichanko 

Charitonovs närvaro i Nerädåf i iJ1623 (Haryscha Gregoriefs son Tichanko) visar att 
kol. 2–4 betecknar samma objekt. Detta kan försiktigt kopplas till kol. 1 genom 
 närheten till Arbala i Ulw1626 och iJ1623 samt antalet hushåll.

50. Podmoßie 8/3 Podmossie 5/6 Podreasa (!) 8/3

51. Iwanofschi 11/7 Iwanofschi 10/12 Iwanofschoij 
15/2

Ивановское [Таишово] 
1635/6:220, 223, 224, 
1640/1:686–688, 691 
[ивановского, ивановског, 
ивановсково, ивановсково], 
1640/1:690 [ивановског 
таишова50]

52. Koporitza 
Wernaija 1/0

Coporitza 
Verhnaia 1/0

Coporitza 
Werchania 2/0

53. [Koporitza] 
Nisneja 3/1

Coporitza Nisnäia 
2/1

Koporitza 
Nißnaia 2/0

54. Lwscha Nisneja 
3/2

Luscha Nisneia 1/4 Luscha Nißnoij 
2/0

Лужки нижние 1635/6:228 
[лужек нижних]

55. [Lwscha] 
Szeredneja 1/0

Luscha Seredneia 
1/0

Luscha 
Serednoij 1/0

56. [Lwscha] 
Tzyschie 3/0

Luscha Tzydschaia 
3/0

Luscha 
Sutzschoij 5/0

57. Karpina 4/1 Karpino 3/2 
 (bönderna håller 
sig för semtzer)

Karpina 2/1 Карпино[?] 1635/6:218 
[ g. (?) карпина], jfr 
1639/40:149

 
»Kargalschi 
Wester  deelen»
58. Fominschi 6/0 Fominschoi 3/3 Fominschoij 3/0

59. Climetina 14/4 Klimetina 13/4 Klimitina 17/2 Климетино 1635/6:188 
[климетина]

60. Lumaka 7/3 Lomocha 3/6 + 
3  kosacker

Lomocha 5/3

61. Cumolowa 
10/6

Kumaloua 7/9 Komuloua 12/2 Кумолово 1635/6:186 
[к(?)умолова], 191 
[кумолова]

62. Närendöö 6/0 Nerädåf 5/0 Iuanoffschoi 
Neredua51 4/0

Ивановское Нерядово 
1635/6:196 [ивановского 
нерядова]

63. Arbala 11/5 Arbala 8/12 Arballa 14/0 Арбала 1635/6:190 
[арбалы]
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52Se bönderna i Muischina gora i iJ1623 och Muisikina 1637 (fra. 9642, f0l. 31v ) och 
supplikant Mikitka Fedorov.

53 Sra. Östersjöprovinsernas räkenskaper 76, uppslag 46 (utgåvan har felaktigt Kaikoua).
54Ang. toponymer på Urmi-/Nurmi- för denna onymiska referens: Dmitriev [2010], 110.
55Den svenska uppdelningen i Kargals[choi] Öster- och Väster-del är främmande för 

supplik materialet och nästan alla ryskspråkiga källor från svenska Ingermanland, som 

64. Itzepina 5/6 Itzepina 7/4 Itzepinna 9/2 Ичепино 1635/6:192; 
1639/40:146; 1641/2:230 
[1642]) [ичепина]

65. Nackwiewo 
1/0

Nachkuieua 0/1 Nakoeua 1/0 Наккуево 1635/6:193 
[наккуева]

66. Onisimowa 3/4 Onissimoua 3/4 Onisimoua 6/1 Онисимово 1635/6:197 
[онисимова]

fol. [ 3v] 

67. Muischina hora 
3/2

 

Muischina Gora 
2/1

 

Mischina 9/1

 

Мышкино 1636/7:207 
[мышкина]52

68. Nepojewo_byy 
3/0

Nepoieua 2/0 Nepueua 2/0 Нипуево 1636/7:205 
[нипуева]

69. Palofwa Soha 
1/1

Pafuelofa Såcha 
3(?)/0

Pauloffkina 3/0

70. Raikowa 7/6 Raikoua53 5/8 Raijkoua 13/1 Раиково 1636/7:201 
[раикова]

71. Nurmismaa 9/4 Vrmisna54 5(?)/5(?) Vrmißna 9/2 Урмизно 1638/9:149 
[урмизна]

»aff Ratzinschoi 
Pogost.» 

72. Loußna_byy 
4/4

Lousna 0/0 (?) Lausina 8/0

73. Ratzina 9/4 Ratzina 6/4 Ratzina 4/2

74. Ffallilejewo 8/3 Fallileieua 5/1 Fallileoua 4/0

75. Markowo 1/0 Markouo 0/0 Markoua 1/2

76. Kaibala 9/5 Kaibala 10/5 Kaibala 13/0
77. Osertzißa 10/9 Osertitza (Grig.) 

12/6
Osertsitza 
(Grig.) 11/4

78. Bujanitza 5/2 Buianitza (Grig.) 
4/1

Boijanitza (Grig.) 
4/1

79. Nesetina 5/2 ? Neesetina 
(Kar. Ö.) 3/4

? Nisetina 
(Kar.  Ö.) 4/0

Nižateno (1635/6:253 
[нижатена]) (Kar. odiffer.55)



fol. [4r] 
»Runoi [Soikina] Prestegäld widh S. Peders Kyrckia aff 
Kargalschi Pogost [ V.]. » 
 

i många hänseenden vittnar om seglivade lokala språkbruk.
56Nr 89–93 ingick i Kasimerof Noß ( Казимеров Нос ?) bygdelag (identifierat som en 

f.d. volost´ i fra. Länsräkenskaper 9696, fol. 341), ex. iJ1634. I iJ1623 åtskils byarna i 
anonyma grupper under denna rubrik och identifieras ur andra källor genom sina 
bönder. Om Kazimer-toponymer i Tol., jfr Selin i denna volym samt bilagans nr 128.

57 Identifieringen stöds av den ordning i vilken byarna normalt anges men förutsätter 
felavskriften *Saoserie → Sacharie i Ulw1626 (där andra avskriftsfel torde vara Petkelena 
(u → n; nr 104) och Glulokowo (b → l ; nr 104)).

80. Nesenejwo 4/1 Nesneiua 2/4 Neßnoua 7/0

81. Swinechowa 5/1 Suinuchoua 
4(?)/2(?)

Suinegoua 8/0 Свинухово 1635/6:199, 
1639/40:142 [свинухова]

82. Ilmojetto 4/0 Ilmouieua 2/2 Ilmoua 5/0
83. Naumkowo 1/0 Naumkoua 1/0 Naumkoua 2/0 Наумково 1635/6:200, 

1639/40:144 [наумкова; 
den senare även l. 
наумкове]

84. Kopanitza 2/5 Kopanitza 3/3 Kopanitza 5/1 Копаницы 1635/6:202, 
1639/40:147 [копаниц]

85. Walgußa 3/4 Walgussa 3/3 Walgusa 5/0 Валгуша 1639/40:145 
[валгуши]

86. Kriwoi Rutzei 2/0 Kriuoi Rutzei 
1/1

Kriwoij Lutzie (!) 
3/0

87. Loukula 1/1 Loukula 1/1 Laukolla 1/0 Ловкула 1639/40:143 
[ловкулы]

88. Plenisnei_nos 2/0 Plenissnoi Noss 
2/0

Plenißnoi Vloß (!) 
1/0

89. Gnilowa hora 5/2 56 Gnilina Gora 4/2

90. Hamala 7/1 Hamolla 4/1
91. Repoila 7/3 Repoila 8/0

92. Sabolotie 5/2 
jfr nr 48

Sablotia 8/0

93. Salesie 1/0 Saleßia 1/0
94. Glubokaja 1/0 Glubokaia 

Ödhe
Gluboukoua 
Ödhe

95. Kuplo 4/2 Kuplä 2/4 Kubla 8/2

96. Sacharie 2/1 ? Saoserie57 2/1 ? Sauseria 2/0 ? Заозерье 1635/6:203 
[заозеря]

97. Strumlenie 4/0 Strumlenie 
2/3(?)

Stromlenia 0/0

98. Sudowa 1/0 Sudoua 0/1 Sudoua 0/0
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fol. [4v] 
 
[För »Brachels (tolken Hans Brakels, ap-M)» byar i 
denna  pogost anger Ulw1626 inga tal, endast bynamn. 
Inga suppliker har registrerats från dessa byar, som till -
sammans utgör Soikina Gora Wolost (se ex. iJ1623 
1.42 f. ), nämligen: 105. Ogantowa, 106. Mischina 
 Palowina, 107.  Koschina, 108. Smelkof konisk, 
109. Kickinå(? )gora, 110. Sadnajasloboda, 
111. Ffädroko ( sic ) Konitz, 112. Lukinko Konitz, 
113. Runoi, 114.  Gimotofsina, 115. Wotzskoiko Konitz, 
116. Turtzowa Gora, 117.  Andreofsina, 118. Rutzoi, 
119. Wischina, 120.  Wolanitz.] 
 
fol. [ 5r ] 

»Kattila Prestegäldh widh S Andreæ Kyrckia. 
aff Tolduschoi Pogost.» 
 
121. Kaibala 4(?)/4 Kaibala 6/1 Haibala (!) 4/0

122. Rudiala 
Bolßaja 3/5

Rudiala By 
Bollsaia 3/5

Rudiala bosoi (!) 
7/10

123. [Rudiala] 
Menßaja 5/3

Rudiala By 
Mensaia 5/3

Rudiala Mensoi 
7/0

Рудела меньшая 
1635/6:175, 1639/40:137 
[меншои руделы]; 
1635/6:176 [a. менщую (!) 
руделу, g. руделы]

124. Woinaßala 
21/6

Voinasalo 16/14 Weinasalo 20/2 Воиносела 1639/40:131 
[воиноселы]

125. Pilola 24/8 Pilola 18/11(?) Pillola 24/3 Пилола 1635/6:171, 173, 
174 [пилолы]

126. Randala 11/2 Ranala 8/2 Rannolä 13/0

127. Pumola 12/4 Pumolitza 10/5 Pumalitza 17/0 Пумолицы 1639/40:133, 
138 [пумолиц]

»aff TolduschoiPogost»

99. Pollutzia 6/3 
jfr nr 141

Polutzie 6/1 Pollutzia 8/2

100. Crocolie 2/6 Krokolia 4/4 Krochellia 7/3
101. Pesock 3/4 Pesock 3/2 Peßoch 2/1
102. Lusitza 3/3 Lusitza 5/0 Lusitza 5/1

103. Koschila 5/1 Koschola 5/0 Koscholoua 3/0
104. Petke(?)lena (!) 1/1 Petkeleuo 1/1 Petkileoua 0/0



 

58 Jfr även Kasimerof Noß, fn 56. Kotel karakteriseras i alla belägg som en kyrkby (selo). 

128. Kattila 17/10 Kattila 15/14(?) Kättelä (!) 19/2 (Казимеров)58 Котел 
1635/6:170, 172, 
1636/7:206 [котла]; 
1639/40:134 [казимерова 
котла]

129. Vndowa 4/0 Vndoieua 3/0 Vndoua 5/0 Ундова 1635/6:254, 
1636/7:203, 204 [ундова]

130. Rasia 
Bolßaja 1/2

Rasia Bollsaia 1/1 Bolsoi Rasie 1/1

131. [Rasia] 
Menßaja 2/3

Rasia Mensaia 
2/2

Mensoi Rasie 2/0

132. Matteja byy 
2/3

Mattia 1/2 Mattea 2/0

133. Werdeja 1/4 Verdeia 1/0 Werdea 1/0

134. Walgowitza 
5/5

Valgouitza 8/5 Walgeuitza 11/2 Валговицы 1635/6:168, 
169, 1639/40:136 
[валговиц]; 1640/1:707 
[валговиц(?)]

135. Pondina 2/1 Pondina 2/1 Pondina 2/0 Пондино 1635/6:166 
[пондина], 167 [понд‹.›на]; 
1636/7:202 [понди(?)на]

136. Willikina 12/0 Villikina 9/3(?) Willikina 8/0 Вилликино 1636/7:200, 
201 [вилликина]

137. Muckowa_byy 
3/0

Muckoieua 2/0 Muchueua 3/0

138. Sawukula 1/1 Safwukala 1/1 Saukÿla 3/0

139. Lewontioßerof 
5/0

Leuontieuo 
Osero 5/0

Osera Lewontea 
5/0

Левонтьево озеро 
1635/6:164 [a. левонт‹.›ево 
озеро, g. озера (sic – utan 
ledet левонтьева)]; 
1639/40:135 [левонтиева 
озера]

140. Glulokowo (!) 
2/0

Glubokoua 1/0 Glubokoua 2/0

141. Pollutzia 6/3 
jfr nr 99

Polutzie 6/1 Pollutzia 8/2 Получье 1635/6:163 
[a. получе], 165 [получя]

142. Rättilä 4/4 Rättila 6/5 Kättälä (!) 5/0
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Förkortningar 59 

eaa. Eesti Ajalooarhiiv, Tartu  
fra. Finlands Riksarkiv, Helsingfors 
kh kyrkoherde 
ij1634. Jordebok för Ingermanland, 1634. fra. Länsräkenskaper 9641. [även: 

http://digi.narc.fi/digi/dosearch.ka?sartun=271406.KA, konsulterad 1 juli 2019] 
ka. Sveriges Krigsarkiv, Stockholm 
lub. Lunds Universitetsbibliotek, Lund 
sra. Sveriges Riksarkiv, Stockholm 
U. Ulwichius 
Ulw1626. J. Ulwichius. »Lengd och Mantal, vppå the Byiar Bönder och Bobuler, 

huilcke lenda til the nyie reformerade församblingar vthi Ingermannelandh 
widh Coporien, ther alle the som kunna thet Ingerska språket inneslutne, 
men raame ryßar vthslutne blifwa. | ANNO 1626 | Johannes Vlwück | Præp. 
Ingerm. | Pastor Ivanag. | MPpria». sra. e 2749 (= Wijk  11). Svante Banér 
d. ä. och Ebba Grip. Räkenskaper och jordaboks anteckningar m.m. ang. går-
den Ingris i Ingermanland 1627 – 1663 [jfr fn 8]  
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