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Eolk"lj-Ysski].tl¡i.4La"r

från Estlands sreusk-bygdtrrav H.erlan Aniresepog Pelae-e f¡ån RicIh.oJ-d,,

NuckönEst1antlr(f : 1904), eler vÍ-ô Eolkhõgskolan Evilan 1]?t-24.
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En fãrd. tiff 1É-

(O¿erisnolnren õ till,leôra.ntte truckö sockenrbelägen en mj.l ute i tr'ìnska viken)

ned, Evensk befolknir,g.' pelkmängclen är omk¡i.n,g l'OO persouer. )

Det va¡ L9?a på smarenrùå jag företog en resa tiII Odensholnrför

att taga red.a på nur ùen i verkligþeten skul-le se ut.
Jag haðe fönrt må-Ba gånger hört talas. oua ùenratt folket tl¿ir b.acle

kvar gamla sealsr och bn¡k, särskiJ-t när pråisten kom en gårng om året .

Min resa inträffaôe just vicl en såd.as tial ôå prästen från Nuckö

reste ùit. Två veckor innan clen tid"en kommerrgöra i-nte männen annat än

bara fiska och grmorna salüa och. torka, Ty då skola cle ba så nycket torkad.

torsk ocb. strömrning son möjligt, När allt i b.emruen är i ortlningrgå rlickorna
upp till kapellet och pryd.a clet ned, krenear och rosor för d.en storartad.e

högtid.e&, som vä,ntas . 
.

Dagen innan högtiÖen skal1 firasrkoruma d,e-mecl flera båtar upp ti1-I
f astland.et mot präsLen, och Aå U¡uaes även andra väLkomna sfl p1ånga som

möjligt. När mr alla ha kornmitrså bär ùet i väg ut tilI den avlägsna ön.

När man kommit till hpmnen,så blir man mottagen på bron av nycket foLk som

a,Ila önska sälþorrmen.

Seclan ganmalt är d,et venl igf, att varje gårù håUer prästen me¿ ¡:n
ocb. mat i tur o"¡ gsrlni.ng.

itiär alla ha vaknat på söndagsnorgonrocb. var ocb. en har fått met,så

bär d'et' i våig till kapellet som ligger err h: från byn. lå jag kom fram
tj.Il porten måi¡kte jag att d.en var mycket enks| och änd.å vacker. Ovan för
porten står en byst au Luther hqggen i sten,

l[u börjaûe klockorna ringa sarnoarr och jag gick i:r, Men ùär voro red.an

al,ra bãnkar fullsattarså jag blev tvungen att stå. r detgerynna börjatle orgeln
brusarosh' d'en rackra svenska sången klingad.e högtrsom jag inte någonsin
f örr e1ler seû.are h-ar hört.

TilI nattvard.en Ëiro aIla som fy1lt 18 år tvungna att gå. Efter guds-
tjänsten sarrl-ad.es folket utanför kapelletroch. ¿å uarate jag att alla inföd.ùa
män h'acle vita mössor eller hattar på sig. Deqsa gingo nu tjugo el-ler trettio
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steg fråE fõrsnml ingen och vänile q'l€l r. qcb v¡¡rr{þ reù huvr¡ùbqç+derra.

IÞþta. bet¡rùùe etÈ alft ffiLtset,shüìé fö'1ja d€æ tLtl brn.

. Då" EÉìs,. so ¡ånsile eig þrn, Èog vsr och en ùre. el.Icn .4¡ña :gflgt,er

neel sig hø.. Jag kon att gÊlsta på en gårð eæ. hette l[s¡he. Där senera-
dcs til1 rid.d.ag fõret sharaal potatle och torsk"ôärefter soppa-

På e{ternidùagen gÈck jag ut för att sc ea kaltsstensklip¡rarpå
((

vsra topp tlet finncs närket efter en r¡innishofst. Errlig3 eÄgaen ska.lI

Od.en hava tranpat ùetroch elärefter tror nen att öu. h.ar fått eitÈ nF¡hrr,

. . B,ûir jag hsde Þcskåatat Õeun*rglck ¡ry åter til.1 gåraea och .åt lrrËill-s-

aet, oeh qå Eorgotrêrl. .a!tta6ôd€ jag hed¡irtlsn, ,

Så, ver n'i.rr reee elut.
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E¡n ganrnal Stu,ga.

Eör fO år. seelarr b.acle Ean enkl-a och tañrli-ga stugor i Estland,.

De voro uppförda av ligganile runde tirnmerstockatrgråa och målaclermecl

hal-mtak. 'Då man stotl utaqförrkund.e man inte tro att folk skulle bo ctãr-

inne, Men låt oss gå och se vad. son finns inom clessa vãggar. 
,

Eörstugaa h-ar stengolv och tr"re ùörrar. Därren rakt frm lecler ge-

nom husetren ¿tirt h,a vi till högerroch en till vÄns.t,er. Vi ta först till
vänster, så ko.ra qi i-n i- stngan. laket oclr vågg€rrna äro sotiga av röken.

Stugan är svagt beÌ¡rst av tre eller f¡rra sa. Srrkantiga fiSnster - I norù-

öetra hör¡et står den stora flisngnen. IIppå d.en l'i-gger en ro¿ingû veùtråin,

som skal-l splittras r¡nder clea långa mörka kvälten och auväud,as tiJ-l. be-

lYsni sg.

på"¡'¿¡rfen vicl norra sidan under fönstretrsitter gnn'la gråhåriga

farfan och lappar ett par hengiorda njuka lätlerskor. Under bänke¡. knkla

två hönor ocb. en tupp. Tr4lpen får tjänstgöra sm. kloela ocb, väcka alla
sovande på morgon ø.ed sitt kuckeliku. Faruor sitter vid. andra fönstret
och spinner ganl son hon sed.an skall väva tyg utav-

Vi skola även gå och ùitÈa hur kõket ¿ir irrá,ttad. Vi öppua ùörrenr.; ,;:
.. omen det ä¡ så" nycket rök d.Éir inneratt vi först nåste slåppa röken ut genom r-

clörrenrinn€¡¡t vi kr¡nna gå in. Köhets tre väggar äro av stenrfrån d.en e¡a'

väggen tvärs över titl ôen a¡rdra gå tre bjÈillrarrsom uppbära stentaket
över elclen (s"k. rovet)runcler vi].ket nan torkad,e kött och fish. I d.essa

bjälkar ä.ro två järnståinger fästaclerson hänga neoåtr1 vi-lkas ned,ereta

änd.ar grytorra hängd.es.

Såa¡ns str:.gor son iag uu. beskrivitrkan nnrr äruru påtrâffa Bå rissa
stäJ'lenrneû. cle ã¡o, obeboùda.

Hetuan Pelnas,

Ihriì n ôen 2! ùeeember LgZr"

152
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tr' olhnÍ nn en från Esüland,s srenskbygtlerrh erät tade

av Henm¿in Andresepog Perrn*"s frålr Riskb'ótal på Huckörelev við fotk-
högskolan Fri.ldn L92r-24- ûppteckaad.e av I. Ingers J jamrari L924.

h .irrf.firaûdet.

Tte a'eckor innan jul,.en km,"eå nråqte a.l.ltirtg va¡a tyst. Bau:¡en

är då förbjudna att gå rrt och s.krika på vÄgama.

Så gjorcle d,e allting i orclnlng,son bebösùes titl julan. ìet ftirsta
var ljusen. De gjord.e d,em av 'talg som kokacles. Så håilJ.des de i ljr:.s-ke,rtern,

så hade ôe garrr av boün¡ll och kJ-ippte långa trådar sø. ùoppaòes ner i tal-
gen till clet blev ett J'jus. De gjord.e 4O-5O stycken i varje gård,,Oe had,e

ingen *T beþeni ng. - De bryggôe octel öl och bakade brôcl av korn.

t{är jutaftonen kom,se gjo:r,d.es alftir¡g rent i stugan- Så släpad.es

þnIm in i stugan ocb, gran-lnrietax, De sou, ha ju}.granrhänga den

i taket,, Vld- 6-tid.en jul€trr. Så sjungo de en särskilcl psaln¡rG}åð

d.Íg du helga kristenb.et t nr L24 i ganla pealnbokelr). Ile br¡¡kad,e också

sjullga.Ea jurrgfn¡ föd.d.d. ett barn i dag: Sen nä1 .Se þade ejt.ngiteså t¿iste

clen som var â1d.st en juJ-tert. I[¿¡r d.et var g.iort,så satte de sig till bord,s,

så läste d,e en bordsbtin.(Den kan nin'f'arrnor.) Det meeta de åüorvar fårkött.
De hacle gröt ocksårkorngrynÉ¡grötrsômr var av gryn som var malda på en kvarn
som d'e sjäIva haðe i köket- De lÊiste'lfrån bord.et oekså. Så när ðet var
gjortrså satt cle och läete tillsallnans'r¡¡ bibeln om vad. julen betydùe. Och

när klockan tolva komrså gfu\go d,e ut til-I djuren. Och slla djuren gav ùe

en blt bröd. på ¡ufnatten. De tåinde ljr:s för hõnsea. Så ta¿e ùe;,sigr¡16¡

iL juren h.aùe fått sin bröclbit.

På morgoúen kl. ) eller þ6 då var allìÀ I rörelse åter. Så sku1le d,e

gå tiff kapellet- I kapelret had.e d.e juJ-gran, Där'utvalcles erx man från kon-
muneû som läste, och, f ick lön från k'ormunen. Och en var utv¿Id. till klockare¡
d-et var min farfar_ flnnspelad.Þ i )z àr i Rosleps kapbi},l. ltÉi:r ile fingo e.n

ny orgel; så f ict han d.en ganla till skÄ¡r<s . 18Tg blev kapellet orrbyggt.

Det var ju rrycket enkeltrÖlt grìmlaroch litet. I)et gamla kâpe1-Iet, var aÍ
trä och hacle halmtak Bå sigroch klockstapeln satt mitt på gaveln. De kö¡c¿e

ti1l kapellet i släclar neù þktor- De voro gjorùa tör 2-J,d.et'var allt som

r¡rmcles i ùem-

1) Btirjad-e.
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Det finns såd.anarsom hade sådan troratt cle skr¡-Lle göra nåntiug

gott för toùten i huset om julen. De kal-laile han förfrskrättecrr. De satte

ut ett grötfat i logen. Där skrrlle tornten mest nåtta sig. llan slnille ge

större gröùa och vaktacle allting frjr olyckor. Det gäJ-Iùe ju att vara god-

vän meù han. - Det är en som berättadelnär d,e sku]-le fOrst¡fa kalla en så-
i före

d,an åt sig. Oé sfufte gå ut två gånger på nyårsnatten kloek¿u tolva, och

d,en trd.fl¡ie:gången kloekan to1va. De'skulle gå ut d.är två vägar gå över

varand¡aroch vissla d-ârr'oclr. titta åt al-la håll. Den första gången syntes
. .:

bara en elilst3immsrùen and.ra gången ett brinnantle hju.]. som nrllad.e frÊmr

och tredje gången d.å skull.e tomten komma med. ett rågax över axelnrglad.- och

och leencle, Irlär rlen komrså gingo d.e hem och visade han in i logen ilär

Ieenùe

han h,aùe sitt boställe.

Trettonilag jul, cLå var clet bönemöte i någon 'av gårdarnar.d,å sanlad.es

d.e clit. Jag vet mr- inte mer att säj om julen.

À[l.d,sonma¡ '

i\u är d,et b:n:k att släpa ihop en vã,Löig hög ris raitlsommarafton,

och tä¿de e].d på d"e¡¡- DiL.så¡ela.s'bå¿e t?mla och. unga. Fijr ilet mesta är

èet lskarrringlekar som ha fråu Sverige korrrmitroch Gr:.stavg stål. Så na

v i en lekcsom kallas för R¡rmtl-lek. alla gnm]a, ùe'lta oekså i d'en där leken.

Sktirùe,n.

När tle bärjade in skõrdenrså giÊgo òe, fõrr och skuro med. något

som ]iklar en måne när h-an kommer. Sonliga þn:kad.e slå med. lia-r. Det gick

ju fortare neÔ liarroch så blev det bn:ketratt d.e mest anvånd-e liar. -{törst

går ¿en som. sJ.årrså går d.en and.re efter och tar opp,så kommer ùen tredje

och bind.er rnaikerr (neker). lre nnaikerr såittas tillsannanrså att ett

banû slås över änclarna. /'
/* *""^turen.

De vakacle jurnär en ko skrllie kalva. Då gingo ùe var lte eller

licte minut ner i lagård,en fõr. att se efter. Nä,r kon had.e kalvatrså fick

hon en brö&bit. Ibland lades 1Íte salt i bröùbiten. En kvart efteråt så

mjölkades kon. Då hade d.e tagit kalven ifrån. it"o.nt. De mjötkaòe i ett ân-

bar av träroch s¡zr]acle clen första mjtilken som kon gâv¡och kallad'e d'en för

färshjölkrsora kokaðes. Och Oet åt d.e på sönd.agsmorgonen. När kon första

gången sku11e gå utrså gjorde ùe ett kors necl käppen i snönrom Öet var på

vintern.
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När tl.e kär¡aùe srnöFroch. inte smöret blev någonting avrså b.ade

d.en tagit sm.öretrsom kcm in. I{rr försäkte de gå tiff hans egend,om och

ta någont ing,¡elr sten aller vatl ðe fingo tag i.

** rr ""-"; 
jr¡st inte känùerså var det

farli.gt. Om ile lälrnad.e káppen vitl. grlnôenrså va¡ d,et lnte farlig!.
Annars gjorÖe öe. teoken.

När man kommer in till tågoa,så är d.et inte lovligt, att tata
om hans egenilom och bans riked.m.

fu någon km' inrsom d.e inte visste vem hnn yarrså U¡uOde d,e på

allt vacl ùe bad.erså ¡an inte skulle göra någonting ont. annars så önskaale

ben en olycka över gåröen.

Botemed.el mot tanùvä,rk,

Nãr d.e ha tanùvårkrså ta òe en tegelsten och gör het på spiseln,
¡t.,

och bind-er en hand.ùuk om och ùoppar i vatten och sätter mot d-et stället
d.är clet mest värter- När tegelstenen blir kaLl igenrsål lägges ùen på

spiseln. Och. om d.et inte ger sig med- tege1.stene¡e, så ta de en oljesten
( son d.e göra Ì¡ivarna vassa ned.) och gör d.en het och 1ägger om d.en en

liten klädstycke och smörjer terpentin på, och lägger mot kind,en. Det An-

ses scltn ett rycket Iãkemedel, och man tappar alJ-ùetes tanclvär'ken bort
mecl d-et,

Mot vårtor
Vårtor ha d.e flera med.el mot. Eör clet första använd.esratt man tar

i,: I t: l

korn mot varje vårta. Sen tar man saltet i näven och slrugar d,et i d,en

brinnand.e ugnenroch. skall springa utratt man inte þ93 smä]len av saltet
i ugnen. Så ska1l vå^rtorna försvinna

Ett annat läkemed-e1 är att man tar tråd. av linnegarn. Oeh sä skall
man göra lika många knutar på ùenrsom man b.ar vårtor. Så skaLl maa d.oppa

den i vattnet ocb. sen skall man gå ut och gräva d.en ner i jord.en på ¿en

norra siilan av stugan. Det skall ingen få se eller höra. Så skola d.e för-
svinna på aet viset- Jag h-aòe nio styckenroch mina tappad.es på Aet viset.

Vi skir-lle talat omrhur man får dem, ì'lär ôet reruar i såd.ana stenar,

som har err grop ovanpå slgrocb. kommer nåirg d.et vattnetrså korrmer vårtor
av úet. Det är rqy'cket förbjutlet för barn att gå och leka vid, såclana stenar

d.är cLet fÍnns sådant d-är vatten.
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trär'(juren är sJ ,så gå tþ tilI gml.a' och frÅgÊ vad' ete tyeka ou

døtroeh d,e berãtta vad cle ha gjorË.

T- er. när ffnre ra rtit õciet Lrfi i'sigrs'å aov¿inha de oøör s-on

inte har s^al,t i aig oeh. värmer oI-E¡ i njÕIk och firller i ljuren. Det Ênsres

gæettryeketgottl.Êikessd.el" i "'I"':"

-'
-.. .. | ,..-.

KJolarna äro rynkade oeb ixx.ehål1-a L4 a1.uæ Wg. iÞ 'gii\r.a rSrnkoraa

att' rrär ate i*O så te. ir,u-.ar* b.eta -brttd. "" "*"r och lrigga påpå ast.viset,r

på tyg:t,rlå bli rprkorr¡a ftua på eet -vi-se^t- 
.E¡ã,r--ueekeu, ãiTû fåird,îgn.rså- d,ra-

ga d.agem.ø -denm, tgå e1-ler.ta€ ba¡r.d, Brl &4,114-q. eniitbnndpn. fen -sy de tYå

?Esilnea övsr. a¡l¿¡p¡¿ qæ.r4ç¡ebåtta d.en. Så rritt. m 6i'g' g¡uinnade em. läeler-¡-,,

ren liksom karlanaa. Livet knä¡lpes, neù $=lO',vitÊ. fqpp¡er- rì€ù iiuårrlâ eÈiga

uppåt vid. a¡La:ma. På huru.d^et b.a d,e en hævävô dukroeh i-nnenå1ler alla

möjliga fãrger. Den k4rtes fast unüer hakan.

Håret ka¡ma.g frastill.,4eör-och-,clø clelar håret i' två elelar med. fingret

fingret rakt i-från 11p"p gplrnit¡ 9o,"= hirruÀet.. Sqo f1ätas det i ttå 11ä-
!

t or son bängå på ryggan neû- De tlËir flätorna äro necltil-l ssvrmpnbnndna med'
I

m {ukgn, så nanga fl'átorna netle,tt grönt el1er bIått banÔ. N¿ir cle Õra
;-. '

l¡ings r-yggen,alet ha,.a111 p1 -det vÍset-
på benen ha ðe röda d.amasker och sen vita strupor scna räeka tÍl1:..

_på natva benet. Sen ha dm på -fOf,orna njuka 1åderskor soû kararna själva

göra. I Aem ¿¿ir skonaa ha d.e breila baûd- Dæ är flera meter lAttäa. le

binòas i två kors frautil]. oeh baktill.
(

När en f l1eka blir 18 år gann_ al så ¡tir h.on konf irmerad' och ekall

ha 2O styeken såd'na d,Êir kjolar. DeÈ är baruÌ sø följer i arv.
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Yisor på fuctO-svernçta, cliltatle i. vå¡ ti.al.

Ilpptectnaele av Eenan' psÌnscre1.er vi'ð. Foûhägskol.an Évi]a¡

L9z7-24.

(Ti.l'l' ftirkaarfug av etia,l.ektorùen håinrisae.till Ee¡ðel.l & FreudÊntl¡ale

orrtbots õùer iI¡ esÈländst'-syenske ùiaf,.ehtetra-(e , ff' I, I-e") )

1- Eråu' BicÌlroltz h.engårù.

Tåga qIf,aE, ri-gera

al-l-Ean. ¡å^et giva ã¡e,.

I{sÉ sk;il et och. þas shria
sl'og fo1Èe e* Èr1a.

IIa,i-l- velde gjo¡t Sången

var trnngen. sæ fången.

ÞËiis,t, üånar ned, ådrer

oe"h har"ra uet! ttãhanar,

Hoa fnena voro haner

tar gi¡ggo soli bÊira fæsr.
Tåir banua eirs Éodor

och gkos et stor he(lor.

Str¡ f1icka var fagor

kare'kãlnge Y&r' Eagsr.

Keks e'rÊ, Yar alatret

ga ãranð var ba1drat¡

Llz
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2. Iats Elknans reç¡a' tiI1 Edbring;;

Êoa \rck fl¡ g6iþ¡ing non
r)

att leYe- 1 grcn Bko¡,
z>

GrÈift, el' heô.LorÍ.ce

kött sopp fick jog sp-iea

Uírr ÐRge Þ1.ev Eätt,

nine ben ble¡vo trätt.

Det närkte grais bonôe¡

rlåir fick J€,g vila på stu-rrðen,

p¿rr& glas li-nonad,

Når son ja,,g kon nei[

tilI Kisti-qgbron

nötte jag två rnÄn

och en jungfnr

k].äùala i flor fritl futl av kärleL

DeÈ var Just eti n þS¡¿

räú Eerr Pul-or,})

1) Gräna skogen. 2> Gravöl.

] ) Härnligen lantbr. Ä-nel'ers Pel-aasrfaðer till uppteckneren.

,. Visa¡r berãttar oÉ en gæÞsf. Ëa.B,ecl gish ocù' ti-ggÖet

rl.lkens nprrrr är Ee$, Hör besôker hao. en gfuð çifl nsnÌr ÎÈilke.

u
Ain gåEg, gick gs Eei te TåIka

n'e€L etor ekägge neil till bäItê

Tä1ke nor stog tär med, binôe

TåIke far tæ iust ur baeta
2)

h,an tog halka opp och kasta

ajrajraj, tu. ga e-qÊ.

Solvor krepeaen bakopp ha.ees.

1) Qsnls- 2) YeütrËid,"

I
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4. En vår vlÊs.

Snart kæer aJn fagre var

te fröjd åt taj te frtijil åt tår.
Àllæp' Yänta,r ått nan tien
te få Iæa ocb te få si eÉt.

tå snioen iåre bä,re sã].t
å aoilaenæ svåra not

så dilIt ellt står å räntar

te få l.iv tå opp är uintar.

Sole sø ãr ranast åafe

Srrioen göra te rstten Op& tnkGr

h.on färgar båee gænt oe.h blått
å tårhar ÇârEB tlagge bårt.

Ean rale tlell kmer hÃit
ga, vinter -å¡fe, b-on får glai!
sqeå-Bigqnå kramse ut ur qtua

å pojke ära råI¿e ett hue.

Eå1a fröjat tår flicknne, Ëiut på kåa

aæ poj¡! nÂng* baEet rän

om ja'h,ar kåiût ajn tol-e ffiial'

¡a i,å-Eþt etycke h.ave glai¡ô,,

Ee kåiæ ju präktit t¡t för taj
hål'a ska Esû ¡a ått tår saj
. o .. ot e gå E¡åi tår i eI.oen

ocù. triskJa sæman på loen.
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on Nuekö hyrha.

Jag skall nu. berãtta en sägenrsoÉ famor F,va en gåJûS berättad,e

för nig. Falu.or Era kan måttga sägner från ùen tiûenrdå folket ännu va¡

hectningar. En roli-g sägen berâttar b.on on när kristend-onen gjorcle sitt
i-nÈräcle i landet ocb. fo]-ket börjad.e bygga k¡rrkan"

Först had,e d.et sänts ut ett buclratt cler. som ville ]ra kyrkarmåste
-opnrnäla sigrså att man figk vetarhum stor försarnling ùet var. Så skuLl-e

försaali-ngen utse rmänrsom skul-l-e söka ut en platsrdär kyrkan kunùe ìapp-

fõras. De b.acle sökt ut en plats"clen s.k. Uonsbacken. Det var just inte

ett s$ lanptigt st,ãl lermen clet var änd,å ¿et bästa nan k'u¡rd.e b.itta, Su-

börjad,e rsãin från al-ta hå1-l kijra ùit stenarrty clen skull-e byggas aT sten.

Byggar-d.et börjad,e med. mycken flitrnen inom några veckor kon d.et ett stort
felrsom ingen visste råd. för.Det varrallt ðetrsorn om clagen blev uppfört,

om nptten had,e blivit neclrivet. De troùd.e att clet var jättarnarsout revo

ned. allt. Su fõrsökte nan att lura jättarnareå man kund.e fortsãttarmeu

ùet þckades iilte. Därför måste nan söka en ânnân platsrmen ingen visste,
war d.err s,kul-te va!€L; ¡å kom man på den tnnken att spänna ett par svarta
oxar fõr en vagn oeh lasta stenar på. Så fingo oTar¡ne gå vart d.e ville.
Där d-e stennaðerskrrlÌe k¡rrkan byggas? itå vä} oxar¡.a stannad.ermen stennaùe

på ett så¿ant stäIlersom rnan inte alls kan uppföra någon byggnatf på, tl;en

inte latxg.b d.ärifrån låg en annan backe. Där skul-le nu kyrkan byggas,. Bu

hoppades Erarrrsom ord.språtet sägerrfå bättre lycka näeta gång, Ifen clet

hoppet slog fel. Det gick sor föa'ut. Men nr b.ade nan b.ittat bot. l{.an

offrad.e sju trrppars bloil d,ärrså blev byggnad.en inte nedriven.

Och, nu sâges clet att om sju bröd.er tillser¡nens träd.a ire i Ì¡rrh.an"

så skall d.en ranl¿ ihop.

Herr,an Pelnas
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