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•	 värna	om	och	levandegöra	det	estlands-
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Så har ännu en sommar försvunnit. Tiden bara rusar 
iväg och jag har svårt att hänga med. Vart tog den vä-
gen? Men i år kan vi verkligen inte klaga på vädret. 
Vilken sommar! Ibland har det till och med varit lite för 
mycket värme. Det verkar som vi fick del av den ryska 
värmen som parkerade sig över Estland också. Men det 
vore dumt att klaga för så fort det kom en regndag så 
hade man glömt allt vackert väder.

Sommaren har varit full av aktiviteter, som vanligt. 
Men i år känns det som det var ännu intensivare än van-
ligt. Det känns extra roligt att det verkar som att fler 
och fler estlandssvenskar kommer över till sina hem-
trakter för varje år.
Hemvändarveckan
Som vanligt anordnade föreningen en hel del aktivite-
ter under den så kallade hemvändarveckan. Vi började 
med den sedvanliga strandfesten och för mitt öga såg 
det ut att vara rekordmånga deltagare i år. De traditio-
nella lekarna var som alltid populära och deltagarna 
gick in för dem med hela sitt hjärta. Många glada skratt 
ekade på stranden.

På kvällen var det konsert i Rosleps kapell. Det var 
familjen Heiborn från Spithamn som gav oss en oför-
glömlig kväll. Det är bara att beklaga er som missade 
den. Vi hoppas verkligen att den kan upprepas ett annat 
år. För oss som var i kapellet blev det en av sommarens 
höjdpunkter.

På söndagen var det som vanligt gudstjänst i kapel-
let med mycket folk som deltog. Föreningen bjöd på 
kaffe efteråt. På kvällen var det den nu traditionella ge-
mensamma middagen på Roosta som i år slog rekord i 
deltagande, hela 110 personer deltog. Roligt!

Odensholmsresorna skedde på måndagen med Sture 
Koinberg som guide och på tisdagen var det dags för ett 
besök på Aibolands museum, en ny aktivitet för året.

Om alla dessa aktiviteter kan ni läsa inne i tidning-
en. Jag vill passa på att tacka alla er som ställde upp 
och arbetade med de olika aktiviteterna! Ingen nämnd 
och ingen glömd. Men utan er skulle det vara svårt att 
genomföra allt. Tack!
Ridläger
För andra året i rad sponsrade föreningen ett ridläger 
för de yngsta medlemmarna. I år blev det fem unga 
som deltog, vi hade kanske hoppats på fler. Men de 
som var med uppskattade det verkligen och det känns 
helt rätt att satsa på det. Kanske fler kan delta om det 
finns möjlighet att rida under fler tider än en enda 
vecka. Vi kommer definitivt att fortsätta med ridlägret 
nästa år. 

Däremot blev det ingen som vågade prova på att 
surfa. Kanske det berodde på att just vår “hemvändar-

vecka” hölls det stora surfinglägret på Roosta så stran-
den och möjligheten att surfa var stängd onsdag till 
söndag. Vi gör väl ett nytt försök nästa år.
Bänkar vid Rosleps kapell
Föreningen har fått en donation till minne av Valdemar 
Brunberg från Roslep Bistaback.

Pengarna skulle gå till något vid Rosleps kapell och 
då styrelsen visste att det fanns ett behov av något att 
sitta på vid kapellet köptes två parkbänkar för peng-
arna. Det är gedigna bänkar som står stadigt så vi hop-
pas ingen ska kunna bära iväg med dem. Vi tackar för 
donationen och är övertygade om att bänkarna kommer 
att bli till stor glädje för kyrkogårds-besökarna. Se foto 
på sidan 20.
Kommundirektör
I juni kom beskedet att den nuvarande kommundirek-
tören Aivar Kroon hade sagt upp sig med omedelbar 
verkan. Aivar Kroon har gjort ett gott arbete med att 
förnya kommunen den tid han varit direktör. Hans ini-
tiativ att presentera kommunen på Facebook har visat 
sig populärt. Han har haft en ambition att förnya och vi 
beklagar att hans tid i kommunen blev så kort! I skri-
vande stund vet vi inget om någon ny på tjänsten men 
hoppas på att vi ska kunna presentera en ny direktör i 
nästa nummer av Medlemsbladet. Kommunfullmäkti-
ges ordförande Rein Vatku skrev i Lääne Elu att man 
räknade med att redan i september ha en ny direktör. 
Återstår att se vem det blir.
Grattis 1
Vi gratulerar Göte Brunberg som fått en utmärkelse 
från Nuckö kommun för sitt arbete med Medlems-
bladet och för att han lagt ut sin släktforskning på vår 
hemsida där alla kan ta del av den. Utmärkelsen var ett 
hedersmärke i form av en nål vars motiv har skapats av 
Roman Tavast.
Grattis 2
Till sist; Grattis till er som ställde upp och represente-
rade estlandssvenskarna med laget ”Rickul” i bymång-
kampen i Birkas! Strongt gjort att vinna hela tävling-
en!

Jubileumsmiddag 2012
Boka redan nu in lördagen den 21 april 2012!

Då	firar	vi	föreningens	20	år	med	en	gemen-
sam middag på Piperska muren i Stockholm.

Mer information samt anmälan till middagen 
kommer i decembernumret av Medlemsbladet.

Styrelsen
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Nu märker man att sommarvärmen drar sig tillbaka, 
nätterna blir mörkare och himlen fylls av flyttfåglarnas 
högljudda flock.

Jag vill här dela med mig till er av Aibolands muse-
ums aktiviteter under den gångna sommaren.
Köp av Väedens hus
Då jag tillträdde tjänsten som museichef förra året var 
min första prioritet att lösa ägarfrågan till fastigheten 
på Sadama 32 (Väeden). Jag började föra en dialog 
med ägarna för att uppnå en överenskommelse med 
dem om ägandet. Under detta år avslutades de pågå-
ende förhandlingarna med att ägarna sålde fastighe-
ten för 1,24 miljoner SEK till estniska staten och med 
Aibolands museum som förvaltare. Den 3 juni 2011 
skrevs avtalet under hos notarien och från och med 
den 1 juli är ägarförhållandet ändrat i fastighetsregist-
ret. Köpet av fastigheten möjliggjordes endast tack 
vare Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur  
som gav oss 300 000 SEK, och familjen Heyman som 
skänkte de resterande 940 000 SEK. Ett uppriktigt tack 
till bidragsgivarna!

Till sist får jag äntligen säga: ”Hjärtligt välkomna 
till vårt eget museum!”
Utställningar
Efter sin barnledighet har intendenten Anu Raagmaa nu 
återkommit, och började direkt förbereda en ny utställ-
ning.

Utställningen om Nucköbon Alma Primakovas hand-
arbeten öppnades tack vare hennes dotter Ene och hen-
nes barnbarn, som under det gångna året har kommit upp 
med goda idéer och tagit på sig alla förberedelser. De 
nya utställningarna som öppnades i våras, Almas hand-
arbeten och inventarierna från Pärtligården i Aliklepa, 
blev mycket uppskattade av besökarna. 
Temadagar
I år började vi med temadagar med rökt fisk (ström-
ming, näbbgädda, ål och flundra) och för varje gång 
blev arrangemanget populärare och gästernas antal 
växte. Säkert är att museet fortsätter temadagarna med 
fisk kommande år, eftersom vi fick mycket ny erfaren-
het och kan beräkna åtgången bättre, så att alla som vill 
kan få njuta av rökt fisk.

Vid dessa evenemang måste vi kalkylera med olika 
faktorer, som vi inte kan påverka, till exempel viktiga 
saker som väder, tillgång till fisk och så vidare. Våra 
förfäder har från generation till generation samlat och 
fört vidare kunskap som hjälpte dem, som bodde på 
strandområdena, att överleva under århundraden. Vad 
vi har lärt oss – om beroendet av vädret, om fiskaren 
inte kan komma till havet, eller att det inte finns någon 
fisk i nätet – så är det att utan fisk kan vi inte genom-

föra evenemangen. I år blev dessa evenemang många 
gånger klara att genomföras i sista stund, turligt nog 
lyckades alla till slut.
Årets talko
Aibolands museum städade i år vid informationsskyl-
ten vid Klockargården i Gutanäs, på vägen till Birkas. 
Minnesskylten placerades där av museet för några år 
sedan. Platsen hålls i ordning genom frivilligt arbete av 
Manfred Nibon varje år, och till honom säger museet 
sitt uppriktiga tack.

På museets årliga talko rev jag en gammal trasig bro 
över vägdiket vid skylten, samt slog gräset på platsen 
under sommaren. Tack till den lokala firman ”Lääne 
Teed OÜ” som samtyckte till att gratis lägga en ny väg-
trumma där. Nu får alla intresserade åter närmare att 
besöka en viktig estlandssvensk plats på Nuckö. 
Havsdagarna i Tallinn
På Tallinns havsdagar presenterade vi under tre dagar 
Aibolands museum och estlandssvenskarnas kulturarv. 
Museets forskare och båtkapten Jorma Friberg var på 
plats från Hapsal med jalan ”Vikan”. Alla tre dagarna 
var museet representerat av duktiga medarbetare som, 
trots stundom hårt regn och även rasande vindbyar, tap-
pert orkade hålla ut. Från museet fanns Eva Mägar. Vi 
fick också hjälp av Ene Smõslova och Ove Knekt samt 
”Torsdagstanterna” Aino Sillamägi och Elsa Arjak som 
stöttade oss  första dagen.

Museets deltagande på Havsdagarna sponsrades av 
Svenska ambassaden och kostnaden för transporten 
täcktes av Svenska Kulturrådet.

Tack till alla för er stora hjälp!

Minnen från den gångna sommaren på Aibolands museum
Ülo Kalm

Ülo Kalm med nyrökt ål. Foto: Jorma Friberg
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Frivilliga på museet
Förra året inbjöds frivilliga medarbetare för att hjälpa 
besökare i museet. I början av detta år kunde jag åter 
ta emot beskedet att två frivilliga från en förening, som 
förra året jobbade åt oss, tillkännagav att de åter igen 
önskade arbeta frivilligt åt museet. Det var Ove Knekt 
och Rainer Åkerblom från Åland som arbetade på mu-
seet ett par veckor var, hela juli och var till stor hjälp 
för oss. Stort, stort tack till er, våra goda frivilliga vän-
ner!
Besök från Finland
Svenska Kulturfonden i Finland visade ett stort intres-
se för verksamheten på museet. När dess ordförande, 
Berndt Arell, besökte museet diskuterade vi tillsam-
mans med honom flera samarbetsprojekt, som det vore 
möjlighet att få bidrag till från fonden. 

Det första konkreta samarbetsprojektet blir från mu-
seets sida att presentera det estlandssvenska kulturar-
vet i Åbo i Finland för att utveckla ett samarbete där 
med handarbetscentrum. Centrumets ledare Solveig 
Sjöberg-Pietarinen deltog i museets åltemadag och till-
sammans diskuterade vi närmare gemensamma samar-
betsprojekt som kan intressera båda sidor.

Andra projekt som sponsrats av Svenska Kulturfon-
den är museets och träbåtsföreningen ”Vikans” delta-
gande med jakten ”Runbjarn” på sillmarknaden i Hel-
singfors. För trevligt samarbete och för sponsring till 
museet tackar vi er. 
Sjösättning av Nargöbåten
I våras ansökte vi från ”centrumet för miljöinveste-
ringar” i Hapsal om ett projektbidrag, inom vars ramar 
vi ville muddra hamnen vid museet och sätta en pon-
tonkaj på plats. Tyvärr fick vi ej bidraget denna gång. 
En ny ansökan planeras till februari.

För att kunna sjösätta Nargöbåten behövdes det 
rensas bort vass och lera vid museifastighetens strand, 
så vi satte en tillfällig pontonkaj på plats och inrättade 

en slipväg. Slipvägen skall i fortsättningen användas 
vid iläggning av museets båtar och upptagande av bå-
tarna för vintern. Vid pontonkajen blev det plats för 
museets egna båtar.

I början av juni startade renoveringen av en fiske-
båt från Nargö och den gavs namnet ”Lilian”. Kyrko-
herde Patrik Göransson från Svenska S:t Mikaelskyr-
kan i Tallinn välsignade båten och sedan sjösattes den. 
Båten restaurerades av båtmästare Ain Hannus, som 
härstammar från Nuckö,  med hjälp av Jorma Friberg. 
Tack till vår duktiga båtmästare för ett professionellt 
utfört arbete! Aibolands museum blev rikare genom 
tillkomsten av en traditionell fiskebåt från Nargö, som 
hjälper oss att bekanta oss med det estlandssvenska 
båtbygget från Nargö och med havet förbundna tra-
ditioner. 
Minoritetsrådet på Aiboland
Estlands minoritetsråd vid Kulturministeriet firade 
sin årliga utflykt med ett sammanträde på Aibolands 
museum. Jag presenterade estlandssvenskarnas kul-
turarv för de i Estland boende minoriteternas repre-
sentanter och svarade på många frågor. På mötet 
deltog regeringens vice talman Laine Randjärv. För 
arrangemanget stod Estlands Kulturministeriums vi-
cekansler Anne-Ly Reidma. Det var en stor ära för 
museet att de valde Aibolands museum till mötesplats 
och med uppriktig glädje visade stort intresse för allt 
som är förknippat med den estlandssvenska minorite-
ten i Estland.
Besök av landskapsarkitekter
Estlands Landskapsarkitekters förening beslöt att ge-
nomföra sitt sommarmöte på Aibolands museum. Un-
der landskapsarkitekternas sommardag på museet föd-
des visioner om hur museets fastigheter kunde planeras 
bättre, så att alla våra kommande behov kunde tillgo-
doses. 

För museets olika behov av möjliga investeringar 
gjorde en byggnadsfirma en kalkyl och jag ber alla, som 
har möjlighet att ge råd och även bidra ekonomiskt, att 
tillsammans med oss hjälpa till att gemensamt utveckla 
museet.

I år ändrades Aibolands museums bidragskonto och 
det nya kontonumret är:

Mottagare: Rahandusministeerium
Adress:  Tornimäe 2, Tallinn 15010, Estland
Bank: AS SEB Bank
Swift: EEUHEE2X
IBAN:  EE891010220034796011
Viitenumber (Referensnummer): 2500021215
Var vänlig och skriv givarens namn och summa för 

gåvan och om gåvan avser verksamheten eller en in-
vestering.

Slutligen önskar jag ett fruktbart samarbete och 
många goda möten på Aibolands museum.

Två	gånger	röktes	flundra	på	museet	och	båda	gång-
erna gick de åt som smör i solsken. 
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Seger i mångkampen i Birkas!
Göte Brunberg

Lördagen den 16 juli var det återigen dags för den årli-
ga bymångkampen i Birkas. Vädret var lite grått, vilket 
kan förklara att antalet åskådare var något mindre än 
förra året. Debuterade i år gjorde ett lag från Roslep.

Förra året samlade Raul Targamaa ihop ett estlands-
svenskt lag under namnet Rickul. Laget hamnade på 
femte plats bland nio lag, något som Raul inte var nöjd 
med. Till i år hade han därför förstärkt laget med egna 
släktingar och några ester som bor i Rickulområdet. 
Satsningen gav resultat: laget segrade i hård kamp med 
Birkas, som för tredje året i rad fick se sig som tvåa.

Vinsten grundlades med grensegrar i två lagkapper 
och i avståndsbedömning. I den ena lagkappen gällde 
det att så snabbt som möjligt ta sig runt en bana med 
hinder i form av höbalar och i den andra skulle man, 
med ytterst begränsad egen sikt, men styrd av tillrop 
från en partner sparka en boll runt en bana. I avstånds-
bedömningen, där lagledarna ställde upp, var Raul bäst 
på att bestämma avståndet till några uppställda före-
mål.

I volleyboll kom Rickul på tredje plats efter seger i 
sin grupp och förlust i kvalificeringsmatchen till fina-
len. Det framgick klart att volleyboll är Estlands na-
tionalsport. I många lag fanns det lite äldre medlem-
mar, som fysiskt inte såg så märkvärdiga ut, men det 
märktes att de hade spelat volleyboll i sin ungdom. I 
fotboll blev det bara 0-0 i den första matchen, trots ett 
kraftigt spelövertag, och i den andra blev det en klar 
förlust med 0-4 mot det blivande vinnarlaget. Det blev 
till slut en femteplats för Rickul i grenen. 

Dragkampen, där femmannalag deltog, resulterade i 
en fjärdeplats, vilket var en klar förbättring sedan förra 
året. 

I kulstötning med en manlig och en kvinnlig delta-
gare kom Rickul på femte plats och i precisionskast-
ning med stövel blev det delad andra-tredje plats.

Förstapriset var ett stabilt bord med bänkar i mas-
sivt trä, som skall placeras vid sidan av parkeringsplat-
sen vid Rosleps kapell. Vandringspokalen kommer att 
ställas ut på Roslagsgatan.

Rickullaget i mångkampen. Övre raden från vänster: Kent Blomberg, Martin Priske, Tiit Krintel, Bo Dahlberg, Kent 
Mihlberg, Fredrik Losman, Raul Targamaa, Jaan Sepp och Marek Abel. Mellersta raden: Ago Sepp, Johan Brun-
berg, Johan Blomberg, Magnus Blomberg och Ebba Strömbom. Undre raden: Fredrik Blomberg, Liina Sepp, Anneli 
Blomberg, Sussi Mihlberg, Nina Hamrin och Ida Åslund. På fotot saknas Alex Kivinukk. Foto: Erik Johansson
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Dragkamp.

Stafett med hinder. Foto: Göte Brunberg

Precisionskast. Foto: Göte Brunberg

Foto: Göte Brunberg

För andra året i rad sponsrade föreningen ett ridläger i 
Rickul. Här provar Tindra Löhf på att rida.

Foto: Ingegerd Lindström
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Efter tjuvstarten med byvandringen i Skåtanäs var det 
så dags för den traditionella strandfesten på lördagen. 
Det såg ut som en smärre invasion när cirka 150 nya 
och gamla estlandssvenskar i alla åldrar intog Ölbäck-
stranden. Med välfyllda picknickkorgar och grillkött av 
olika slag gav sig deltagarna i kast med sina luncher i 
det fria, ackompanjerade av dragspelstoner och gitarr-
komp. Så småningom blev det dags för årets strandtäv-
ling, där lagen fick visa sig på styva linan genom bland 
annat vattenhämtning från havet och en tipspromenad 
där estlandskunskaperna sattes på prov. Laget ”Namn-
lös” gick segrande ur bataljen. Vi gratulerar segrarna 
och riktar ett stort tack till arrangörerna Ida och Fred-
rik Losman, Johan Brunberg och Marika Hanson som, 
tillsammans med Granbergsflickorna, såg till att också 
årets strandfest blev en fullträff. Som vanligt var också 
vädrets makter oss nådiga.

Senare på kvällen fick vi möjligheten att njuta av 
en sommarkonsert i Rosleps kapell under temat ”Med 
Bach i jazz och folkton”, en härlig blandning av olika 
musikgenrer framförda på allra bästa sätt. På program-
met stod förutom Bach, verk av Chopin, Gershwin och 
Peterson-Berger. Vi riktar ett stort tack till familjen 
Heiborn som helt ideellt ställde upp och gav oss denna 
högtidsstund. Vi fick efter konsertens slut möjlighet att 
ge en frivillig gåva till Rosleps kapell. Heiborns fram-

förde ett önskemål om att pengarna skulle gå till jus-
tering av kyrkorgeln, som enligt kapellmästaren var i 
behov av detta då de för tillfället levde sitt eget liv.

Efter denna intensiva lördag kändes det skönt att att 
få en ledig förmiddag dagen efter.

Söndagens aktiviteter inleddes med en gudstjänst i 
Rosleps kapell på eftermiddagen. Två präster hade en-
gagerats, Nuckös tidigare församlingspräst Kaisa Kiri-
kal och den finlandssvenske prästen Roger Rönnberg. 
Gudstjänsten hölls växelvis på estniska och svenska 
med svensk predikan, vilket kändes helt riktigt. Ett tack 
också till EELK, Noarootsi koguduse naisansambel, 
som stod för skönsång på såväl svenska som estniska. 
Ett tack framförs också till Framtidsgruppen som ord-
nat med kyrkkaffe efter gudstjänstens slut.

Helgen avslutades så med samkväm och middag på 
Roosta Camping. Hela 110 personer mötte upp vilket 
var mycket glädjande. Spelmanstrion Gunvor Ström-
bom, Raul Targamaa och Lennart Ygstedt stod för all-
sång och musikunderhållning.

 Som ni kan förstå blev det en intensiv helg för oss 
som deltog i alla aktivieteterna.

Slutligen kan vi konstatera att den här helgen ge-
nom åren utvecklats från initiativet till en samling på 
Ölbäckstranden till att få ett digert och varierat inne-
håll.

Aktivitetshelgen den 9 – 10 juli
Lennart Ygstedt

Som vanligt samlade strandfesten många deltagare. Det var full fart med lekar och tävlingar. Foto: Göte Brunberg
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Aivar Kroon har slutat som kommundirektör
Vid Nuckö kommunfullmäktiges möte den 16 juni an-
sökte Aivar Kroon om att få lämna posten som kom-
mundirektör.  Han förklarade att det fanns motsättning-
ar inom kommunen, och att i det läget var bäst att han 
lämnade sin plats. Han skriver också i avskedsansökan 
att han säkert hade gjort mycket på ett annat sätt än 
man var van vid och att han också hade tagit upp frågor 
som man tidigare hade gått förbi.

Det framkom att skolfrågorna var ett av de stora 
tvisteämnena. Kroon hade föreslagit nedskärningar i 
budgeten för grundskolan. Nuckö gymnasiums rektor 
Laine Belovas sade i Lääne Elu: ”Tyvärr uppstod det 
inte en dialog mellan skolledningarna och kommundi-
rektören. Han hörde förvisso vad vi hade att säga, men 
han lyssnade inte”.

Vid kommunfullmäktigemötet fattade man inte nå-
got beslut om godkännande av Kroons avskedsansökan 
utan ärendet togs åter upp vid nästa möte den 18 juli. 
Då meddelade Kroon att han hade dragit tillbaka sin 
avskedsansökan. Han var villig att fortsätta om han fick 
kommunfullmäktiges förtroende i en omröstning. Det 
visade sig dock att den estniska kommunallagen inte 
tillåter förtroendeomröstningar, så omröstningen kom 
istället att handla om nyanställning av Kroon.

I omröstningen förlorade Kroon med fyra röster för 
och fem emot. Han förklarade att hans visste vilka det 
var som hade röstat emot honom: ”Det är de som är 
invalda på Keskerakonds lista och de som är avlönade 
av skolan”.

Tjänsten är nu utlyst. Svar skall ha kommit in senast 
den 29 augusti, så förhoppningsvis har Nuckö fått en 
ny kommundirektör när ni läser detta.
Fritidscentrumet i Sutlep har invigts
Den 15 augusti invigdes det nya fritidscentrumet i Sut-
lep. Det är Nuckö kommuns största investering nå gon-
sin. Den totala kostnaden har varit 430 000 euro. 

Till detta har kommit 39 000 euro för miljöbespa-

rande åtgärder. Kommunen har betalt 15 procent, reste-
randebelopp har kommit från fonder.

I huset ryms dagcentrum för pensionärer, ungdoms-
centrum, datorrum med internetaccess, lekrum för barn, 
handarbetsrum, bibliotek, bastu, en samlingslokal för 
uppskattningsvis 50 personer och ett välutrustat gym. 
Det märks att man inte har snålat med pengarna - allt är 
av högsta kvalitet.

Centrumet är öppet vardagar 14-20, men om intres-
set är stort kan man tänka sig att hålla öppet längre på 
kvällarna och även på lördagar.
Kommunen delar ut hedersmärken
Med anledning av att Nuckö kommun i år firar sitt 20-
årsjubileum har kommunfullmäktige beslutat dela ut ett 
hedersmärke till tio personer, fem boende i Nuckö och  
fem i utlandet, som man anser har bidragit till kommu-
nens utveckling på kulturområdet.

Bland de i Nuckö boende mottagarna finns den 
mångårige kommundirektören Ülo Kalm och rektorn 
för Nuckö gymnasium Laine Belovas. De fem i utlan-
det boende är Margareta Ahlskog och Gösta Svenfeldt 
från vänorten Kronoby i Finland, Gunnar Malm från 
vänorten Åtvidaberg, Göte Brunberg från Rickul/Nuc-
kö Hembygdsförening och familjen von Rosen.

Midsommarmöte i Spithamn
Birgit Eldh

Lördagen den 25 juni hade Spithamnborna sitt sedvan-
liga midsommarmöte i Moas loge. Antalet deltagare 
var 32, både svenskar och ester. Som vanligt tolkade 
Juta Holst.

Till nytt byombud (”külavanem”) efter Juhan Ring-
berg, som hade avsagt sig uppdraget, valdes Jaanus Ar-
nover.

Man skall fortsätta med den gemensamma sophämt-
ningen. Den finansieras av pengarna som inflöt från lot-
teriförsäljningen och av avgifter.

Kommunen har grusat vägstumpen som går från 
genomfartsvägen ner mot stranden vid Nibondas och 
anlagt en liten parkeringsplats där vägen tar slut.

Det finns planer på att stycka upp marken i närheten 
av garnisonsbyggnaden vid udden till tomter med en 
storlek av 2 000 kvm. De som bor i närheten önskar att 
tomtstorleken ökas till 5 000 kvm. För att få underlag 
för en eventuell hänvändelse till kommunen beslutades 
att skicka ut en enkät till samtliga husägare i byn.

Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg

Det nya fritidscentrumet i Sutlep invigdes 15 augusti.
Foto: Göte Brunberg
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Spithamns byalag
Vi samlas till möte söndagen den 23 oktober 
kl. 14.00 på Roslagsgatan 57, Stockholm.

Välkomna!

Kommunen delar ut hedersmärken
Med anledning av att Nuckö kommun i år fi rar sitt 20-
årsjubileum har kommunfullmäktige beslutat dela ut ett 
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kö Hembygdsförening och familjen von Rosen.

(Foto av kulturcentrumet)

Kulturcentrumet i Sutlep har invigts
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Vid Kokkas, där Ingegerd och Bengt Lindström bor, 
var det samling och introduktion av Nils Tennisberg 
och Kent Blomberg. Trettiosex personer hade tagit 
sig dit i värmen. Från Kokkas var det promenad till 
Höbring boe, avstyckad från Jörens, som öppnades 
i början av 1900-talet och som har haft många ägare 
sedan dess. Någon i följet hade varit inne där och 
handlat så sent som 1994.

Vi stod på vägen vid boe och tittade bortåt Naiva 
och såg bara skog. Men det finns visst några gårdar 
inne i skogen, såsom Jocks, Gräsved, Källskon och 
Bastaback. Sedan vände vi näsorna mot söder och gick 
till Jakas och Heldrings. Där fanns ingenting kvar av 
byggnaderna från före andra världskriget, utan nya hus 
har byggts upp på de gamla grunderna. Där tog Held-
ringsflickorna täten mot Höbring åe. Vi stod länge där 
och tittade på den trolska bäcken som flyter fram mel-
lan träden. 

Det var flickorna Heldrings förtjänst att det var så 
fint, för de har rensat ån därifrån och ner mot Rick-
ulån. 

Strax bortom Höbring åbron gick vi till vänster på 

en liten väg in i skogen. Vägen mynnade  ut i en glänta, 
där det stenmurade fähuset drog blickarna till sig. Det 
var på gården Mo. 

Därefter bar det iväg tillbaka över Naivavägen, för-
bi Höbring boe och fram till Jörens. Där väntade Lin-
nea, Nils Tennisbergs fru, och Ingegerd Lindström med 
dukat långbord bestående av kaffe och kakor i skuggan 
utmed boningshuset.

Efter välbehövlig vila tog Nils och Kent täten mot 
skogen i väster. Där hade Blombergs slagit av gräset 
utmed stigen till Draiars. Vi kom ut på en stor äng med 
nybyggda små hus kring de synliga grundresterna av 
de gamla husen.

Höbringskolan blev nästa promenadmål. Nu är den 
privatägd och tillbyggd. Här berättade Nils några roliga 
händelser från förr, när han gick i den skolan. Av brand-
stationen intill skolan syns nu ingenting.

Vidare promenad utmed Gambyvägen och in mot 
en gård som heter Joans, Pellmas. Från grinden såg vi 
några stora välbevarade uthus.

Sedan orkade vi inte mer i 25 graders värme, efter 
tre timmar och med trötta fötter.

Byvandring i Höbring . . .
Gunvor Strömbom

Samling inför byvandringen i Höbring på Kokkas-gården. Foto: Ingegerd Lindström
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. . . och i Skåtanäs
Ingegerd Lindström

Torsdagen den 7 juli var det byvandring i Skåtanäs. 
Många visste tidigare inte ens var Skåtanäs ligger och 
hade ingen aning om hur det ser ut där. För min egen 
del har jag varit där flera gånger på besök hos Maj-Britt 
och Manfred Nibon, men i stort sett var det endast de-
ras hus och grannarnas som jag hade sett. Därför blev 
det en riktig överraskning, när vi blev guidade genom 
byn, att det finns så många hus där. Det är en riktig 
“Bullerby-by”! Vi var nog runt 25 personer som kom 
till Skåtanäs.

Vandringen började hos familjen Nibon där även det 
allra yngsta tillskottet fanns hemma, lilla Emil, 8 måna-
der gammal. Det var en varm dag och vi blev först ut-
fodrade med saft så vi skulle orka gå runt. Manfred och 
Maj-Britt berättade om byn som den var när de kom 
tillbaka och som den är nu, medan Göte Brunberg be-
rättade om byns historia. Före kriget bodde där bara två 
estlandssvenska familjer och båda flydde till Sverige.

Hos en av grannarna blev vi inbjudna att se deras 
trädgård och den var verkligen fantastisk! Vilket arbete 
de måste lägga ner för att hålla allt i ordning. Där fanns 
grönsaksland, växthus, blommor och mycket annat. 

Efter rundvandringen i den närmaste delen av byn 
blev det kaffe och nybakat bröd hos Nibons. Smakade 
gott efter promenaden. Efter det fick vi sätta oss i bi-
larna och åka till den södra delen av byn. Där blev vi 
inbjudna att se hur Marika Meister på kommunkontoret 
bor. Det är ett fint ställe med enorma gräsmattor och en 
baksida som vetter mot Hapsalviken. Efter det fick vi 
hemgjord äppelmust hos hennes grannar, som också de 
har en otroligt vacker trädgård. Det var mycket intres-
sant att få träffa folket som bor i byn och de var verk-
ligen gästfria.

Tack till värdarna, familjen Nibon, för en mycket 
trevlig byvandring i en mycket trevlig by!

Maj-Britt och Manfred Nibon var värdar vid byvand-
ringen i Skåtanäs. Foto: Bengt Heyman

Nibons aktuella på TV
Ingegerd Lindström

Estlandssvenskarnas 
hembygdsdag

Söndagen den 18 september kl. 12-15 i 
Bagarmossens Folkets Hus, Lillåvägen 44, 
Stockholm (T-banestation Bagarmossen).
Författaren John Krispinsson berättar om sin 
bok “Den glömda historien”, särskilt om est-
landssvenskarna i Reval och Hapsalområdet. 

Ölbäck Larsas gårdsplan 3,6 ha  
är till salu

Läge nära Rosleps kapell och Roosta camping.
Ta kontakt med Maja Granberg
e-post majagranbergs@hotmail.com

tfn 0159-31054

Vi behöver verkligen dig!
Rickul/Nuckö Hembygdsförening vill fortsätta 
att vara den mest aktiva estlandssvenska 
hembygdsföreningen. Styrelsen har många 
idéer på aktiviteter och projekt som vi skul-
le vilja förverkliga. För att kunna genomföra 
dessa	behöver	vi	bli	fler	som	kan	hjälpa	till.	

 
Vi söker dig som:

 n vill hjälpa till i Festkommitten

 n utveckla föreningens hemsida

 n skriva i Medlemsbladet

 Vill du veta mer hur du kan hjälpa till?

 Välkommen att kontakta 

Ingegerd Lindström

Mobil 070-735 53 12 eller kokkas@telia.com

Rapport i SVT har haft ett antal inslag om Estland, 
detta med anledning av att det i år är 20 år sedan lan-
det åter blev fritt. Ett av inslagen handlade om åter-
vändande estlandssvenskar. Hasse Svens från SVT var 
hos Manfred och Maj-Britt Nibon i Skåtanäs och in-
tervjuade dem. Om du missat inslaget kan du se det på 
internet på denna adress: http://svtplay.se/v/2507904/
manfreds_gard_togs_ifran_honom 
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Byns historia
Namnet Höbring betyder ”den höga (branten) backen” 
med avseende på den grus- och sandås byn ligger på. 
Backkrönet i Stor gjarda (Draiars) var byns högsta 
punkt och härifrån kunde man se havet i väster.

Höbring nämns första gången 1540, men skrevs då 
Hobrinck, 1565 Hogbrincka by, 1653 Haubring och så 
vidare. 1565 fanns 12 gårdar med sammanlagt 2,5 ha-
kar åkerjord. Tre gårdar namnges, Jocks, Kockas och 
Smits. Jocks finns kvar i dag.

Pesten 1710-11 krävde många offer som grävdes ner 
utan religiösa förrättningar i ovigd jord. En kvinnofläta 
lär ha hittats i en sandgrop på Draiars koinbackan och 
på Jocks sån hade slagregn sköljt upp små fina ben, lik-

nande ben av barnfingrar. På Jocks sån finns också två 
låga gravkullar.

Före storskiftet 1899-1900 fanns 10 gårdar i själ-
va byn och efter skiftet tillkom tre gårdar  (Oamusa, 
Långbacks, Lagg). De största gårdarna (Jocks, Kockas, 
Jakas, Draiars) var på 75-80 ha, de mindre 40-60 ha. 
”Utgårdarna” var Källskon, Bastaback, Gräsved och 
Prost.

Enligt 1934 års folkräkning fanns det 25 hus och 29 
familjer (158 svenskar) i Höbring. Enligt en förteck-
ning av Carl Blees fanns det 1943 148 innevånare och 
26 gårdar/hus.

Skolan byggdes 1876 av Mats Thomsson från Jocks 
och byggdes om 1914. Även barn från Paj och Haver-

Höbring, historia och gårdar
Kent Blomberg 
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sved gick i Höbring skola. Storstugan hos Långbacks 
uthyrdes till klassrum för skolans nyinrättade 5:e klass. 
Lärare var bland andra Carl Blees och Anton Vester-
berg (Derhamn).

Boe var en liten lanthandel, som öppnades någon 

gång i början på 1900-talet. Ägaren var Josef Schön-
berg från Spithamn-Petorsa. Boe såldes 1929 till Jakob 
Vesterberg (Söderby), som drev affären något år. Där-
efter har lanthandeln bytt ägare flera gånger. Den var 
fortfarande i bruk i början på 1990-talet.

Gårdar, familjenamn m.m.
Gård Familjenamn 

1938
Inv. 
1943

Anmärkning

1 Bastaback Freiman 2 Skogsvaktarboställe. Tidigare familjenamn Branten. 
2 Boe Schönberg - Lanthandel från början av 1900-talet. Josef S. från Spithamn-Petors.
3 Bränn Stahl 5 Tillkom efter skifte från Petors. Torp byggt 1910 av Kristjan Thomsson, 

Jocks. Adam Stahl från Spithamn-Vad från1919.
4 Draiars Blomberg 9 Stamgård för släkten Blomberg.
5 Grais Besterman 4 Från Gambyn-Bentas på 1800-talet.
6 Grais 

(Kristian)
Besterman 1 Tillkom efter skifte. Hus byggt 1929-30.

7 Gränås Blomberg 6 Tillkom efter skifte från Draiars. Hus byggt 1934-35.
8 Gräsved Magnusson 6 Torp. Heldring fram till 1911, Magnusson från 1925.
9 Jakas 

(Johannes)
Heldring 10 Stamgård för släkten Heldring.

10 Jakas 
(Anders)

Heldring 3 Tillkom efter skifte.

11 Joans Pelmas 4 Från Sutlep-Pelmas. Mats P. var den första folkskolläraren i Rickul.
12 Jocks Thomsson 10 Omnämnt 1565. Stamgård för släkten Thomsson.
13 Jocks

 (Olga)
Thomsson 2 Tillkom efter skifte. Hus byggt 1936.

14 Jörens Tennisberg 14 Från Roslep-Tines på 1800-talet.
15 Kockas Lindström 10 Stamgård för släkten Lindström. ”Byns rikaste bonde”, konstnärliga.
16 Kåppol (Blomberg) - Tillkom efter skifte från Grais. Torp. Revs på 1930-talet.
17 Källskon Tegelberg 3 Stamfadern kom från Dagö. Krog brann ner 1800. Därefter tegelbruk 

till 1921.
18 Lagg Magnusson 10 Tillkom efter skifte 1899-1900. Från Prost-Lagg.
19 Långbacks Talberg 5 Tillkom efter skifte 1899-1900. Först Blees, sedan Talberg från 

Haversved-Erkors 1910.
20 Mo Stahl / 

Linneman
8 Stahl från Gambyn-Jakas. Vattenkvarn vid Ni-broe till 1826.

21 Mo (Paul) Stahl 2 Tillkom efter skifte. Hus byggt 1937-38.
22 Oamusa Besterman 6 Tillkom efter skifte 1899-1900. Tillhör nu Rickul by.
23 Petors Blees 6 Från Rickul herrgård 1870. Tidigare från Klottorp-Blees.
24 Prost (Stor-)

(Lill-)
Branten /
Magnusson

3      
5

Omnämnt 1565. Tillhörde Ölbäck fram till 1826. Benämndes Stor- 
resp. Lill-Prost. Tillhör nu Ölbäck.

25 Skola - 1 Byggd 1876 av Mats Thomsson från Jocks. Lärare Carl Blees, Anton 
Vesterberg	m.fl.

26 Skomakars Stahl 10 Tidigare namn Kangru, dvs. Vävare. Tysk. Från Rickul herrgård.
27 Skräddarn Tegelberg 3 Torp. Från 1902. Johannes var en berömd skräddare.
28 Spritshuset - Brandstationen.

S:a 148
Källa till det mesta av materialet är boken om Höbring skriven av Carl Blees. Boken kan köpas från Hembygdsföreningen.
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Liksom för övriga byar i Rickul/Nucköområdet är 
mycket lite känt om Skåtanäs äldsta historia. Byn 
grundades troligen på 1300-talet. Den nämns första 
gången i skrift på 1560-talet, då med namnformen 
Schotnis, men redan 1597 med namnet Skotanäs. 
Namnet är enligt språkforskaren Edvin Lagman en 
sammansättning av ”skåta” (topp; udde) och ”näs”.

Byn lydde fram till modern tid under godset med 
samma namn. Godset förlänades redan 1559 till To-
mas Vegesack ”för evärdlig tid”. Det hade sedan 
många ägare innan Rudolph von Ungern-Sternberg 
köpte det 1879. Han bodde dock kvar på sitt stam-

gods Birkas, varför Skåtanäs blev obebott och bygg-
naderna började förfalla. I dag finns bara rester av 
husgrunderna kvar.

Vid den första själarevisionen 1782 bodde det 91 
personer på godset och i byn. Befolkningen ökade se-
dan stadigt och 1934 hade byn 133 invånare. Fram till 
slutet av 1700-talet var Skåtanäs en helt svensk by, 
men under 1800-talet skedde en snabb inflyttning av 
ester. År 1834 var fortfarande cirka två tredjedelar av 
befolkningen svenskar men redan 1858 var esterna i 
majoritet. Denna förstärktes sedan med tiden så att det 
på 1900-talet endast fanns ett fåtal svenskar i byn.

Skåtanäs, historia och gårdar
Göte Brunberg

Gårdarnas placering och nuvarande skick enligt uppgifter från Maj-Britt och Manfred Nibon.
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Byns gårdar
Som man ser på kartan var Skåtanäs under äldre tid en 
klungby, där gårdarna låg tätt och hade större delen av 
sin mark liggande utanför bykärnan. År 1858 fanns det 
totalt 18 gårdar och torpställen, varav sex gårdar ägdes 
av svenskar.

Genom århundradena var Skåtanäsbönderna arren-
debönder och betalade arrendet i form av in naturapro-
dukter (säd, smör, ost, fisk och annat) och dagsverken 
på godset. De bondelagar som antogs under 1850- och 
1860-talen gav bönderna möjlighet att friköpa sina går-
dar. Fram till 1920-talet hade 18 gårdar friköpts. En 
stor del av marken, över 300 ha, ägdes dock fortfarande 
av godset. Genom den 1919 antagna jordreformlagen 
konfiskerades denna mark av staten. År 1923 bildades 
sju nya gårdar, varav två större (”tvåhästarsgårdar”) 
och fem mindre (”enhästgårdar”) och tre torpställen 
(”hantverkarställen”). I slutet av 1930-talet fanns det i 
byn totalt 28 gårdar och torpställen enligt förteckningen 
nedan.
En fast förbindelse till Hapsal?
Dagens Nucköhalvö var ända fram till för cirka 100 år 
sedan en ö. Personer och varor måste fraktas sjövägen 
och vintertid över isen. Den kortaste vägen över sjön 
till fastlandet går över Skåtanäs, som därför kom att 
ligga vid allfarvägen. Detta framgår av att det fanns två 
krogar i byn: en vid gården Vaenu i själva byn och en i 
Nina vid stranden. 

Vid förra sekelskiftet byggde man en vall från Nuc-
kö till fastlandet, men det var ändå över 30 km körväg  
från Birkas till Hapsal. År 1937 började man diskutera 
möjligheten att bygga en väg på en vall över viken från 
Nina till fastlandet. Det skulle minska körvägen till 11 
km. Vallens totala längd skulle bli 5,5 km, varav cirka 
2,9 km över viken. Det lades fram fyra alternativa sätt 
att bygga förbindelsen, men projektet stoppades av kri-
get. Det återupptogs i mitten av 1980-talet, men inte 
heller då blev det förverkligat.
Andra världskriget
Enligt avtal mellan Sovjetunionen och Estland 1939 
skulle sovjetiska trupper få stationeras i Estland. Till 
Skåtanäs kom 30-35 soldater, varav 20-25 inhystes i 
godsbyggnaderna och resten i gården Irjase.

Den 22 juni 1941 anföll Tyskland Sovjetunionen. 
De tyska trupperna erövrade snabbt södra Estland, men 
i norr hann kommunisterna samla sig och bilda så kal-
lade förintelsebataljoner, som gjorde svep genom byg-
derna i jakt på ”folkfiender”.

På Nucköhalvön blev åtminstone sex personer avrät-
tade. Den mest tragiska händelsen utspelades på gården 
Möldri i Skåtanäs, där man den 13 juli hittade gömda 
vapen. De fyra vuxna männen på gården ställdes upp 
vid brunnen och arkebuserades. Deras hustrur och barn 
tvingades bli åskådare. 

Sovjettiden
Endast ett fåtal av Skåtanäs invånare flyttade eller flyd-
de till Sverige. De flesta gårdarna blev därför intakta 
och brukades av sina gamla ägare som privatjordbruk 
under de första åren av sovjetiskt styre. År 1949 kollek-
tiviserades privatjordbruken i Estland och de andra bal-
tiska staterna. I Skåtanäs bildades kolchosen ”Laht”, till 
vilken 21 gårdar anslöt sig (senare tillkom två gårdar). 
Redan efter ett år slogs kolchosen ihop med ”Punane 
täht” i Österby. Processen med sammanslagningar av 
kolchoserna fortsatte fram till 1976, då Leninkolchosen 
med säte i Birkas blev den enda kolchosen i Rickul/
Nucköområdet. Det skedde en stor utflyttning från Skå-
tanäs i samband med att jordbruket mekaniserades och 
befolkningen koncentrerades till Birkas. I dag är endast 
24 personer skrivna i byn.

Gårdar och ägare 1938
Gård/torpställe Ägare 1938 Areal 

(ha)
Aasa (J) Saar, Priidik 32,14
Andruse Nibon, Johan o.a. 32,35

Bengtas Michelson, Gustav 34,88
Godviku (J) Kopli, Villem 10,00
Irjase Nurk, Juula, August o.a. 15,76

Jobuse Roberg, Kristjan 35,88
Juhanse Kliss, Anna 7,20
Kopli Roberg, Kristjan 9,12
Kristjani Niiberg, Mats 31,64
Metsavahi (J) Saarberg, Johann 6,06
Möldri Kliss, Hugo 18,94

Mätiku (J) Nibon, Arnold 6,50
Niggos Mänd, Olga 14,52
Nina-Gustav Meister, Liisu 30,90
Nina-Villem Jõers, Villem 43,50
Nurga Meister, Leena 2,60

Pihelga (J) Pihelgas, Johannes 20,98
Põllu (J) Kopli, August 27,20
Poosa Niels, Villem o.a. 16,88

Pärtle-Andres Koppelmann, Arthur o.a. 32,36
Pärtle-Joosep Klopman, Mihkel 32,52
Söödi (J) Pärnapuu, Aleksander 28,24
Tahula (J) Rõuk, Theodor 49,65
Tahula II (J) Rõurk, Eugenie 29,53
Uuetoa Tomti, Gustav 11,08
Vaenu Baarmann, Gustav 12,47

Viiandi (J) Viiand, Jüri 20,59
Värava Rõuk, Olga 27,36

J = jordreformgård eller -torpställe.
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Så lyder rubriken till en av 
de första artiklarna i den 
nya tidningen som utkom 
första gången 17 oktober 
1940 i svenskbygden i Est-
land. Det var en ren propa-
gandatidning, utgiven av 
sovjetmakten för att bland 
annat förmå svenskarna att 
välja att stanna kvar i Est-
land och överge sina planer 
på att resa till Sverige. Tid-
ningen kom ut endast under 
1940 och 1941 och finns 
idag bland annat på Kungli-
ga biblioteket i Stockholm. 
Det är intressant läsning 
och visar på vilka utstu-
derade försök som sovjet-
makten gjorde för att få 
svenskarna att stanna i ”det 
förlovade landet”. Tidning-
en var skriven på svenska, 
så det var inget tvivel om 
till vem man vände sig.

Jag tänkte saxa en del 
artiklar ur tidningen, som 
också är ett tidsdokument 
från början av ockupationen, i några av de följande 
numren av Medlemsbladet.

För den som vill läsa tidningarna i sin helhet går det 
bra att gå in på vår hemsida, där det finns en länk till ett 
arkiv i Estland.

Jag vill börja med att återge dessa tre artiklar från 
det allra första nummret av Sovjet-Estland.
Sovjet-Estland - ny tidning för 
arbetande svensktalande folket
Den 21 juni i år var det estländska proletariatets stora 
frihetsdag. Då grydde socialismens första solstrålar 
över vårt land. Steg efter steg har arbetarklassen käm-
pat sig fram för att vinna kapitalismens våld. Nu är 
makten i det arbetande folkets fasta händer. Rättvisa, 
likhet, socialism är paroller för våra klassmedvetna 
arbetare och jordbrukare. Sovjet-Estland har nya, obe-
gränsade och vida utvecklingsmöjligheter. De murar 
som inskränkte minoriteterna har fallit i vårt land. Alla 
äro nu ett folk och alla minoriteter får leva sitt liv inom 
vårt stora hemlands gränser. Samarbete med andra folk 
i vårt hemland har möjliggjorts för våra minoriteter. 
Vårt arbetande folkets regering och vår ledare Estniska 
Kommunistiska Partiet har visat sin välvilja mot den 
arbetande svensktalande befolkningens strävanden och 

önskningar, och äm-
nar vidare sörja för det 
svensktalande kustfol-
kets välbehållan. Ett steg 
åt det hållet har gjorts 
genom att giva dem sin 
egen svenskspråkiga 
tidning. Tidningen ut-
givas en gång i veckan 
under namnet ”Sovjet-
Estland”. 

”Sovjet-Estland” vill 
vara ledare och vägvi-
sare till de rätta socia-
listiska-kommunistiska 
grundtankar. Under den 
av Lenin-Stalin upp-
satta grundtanken börja 
vi vårt arbete, försöker 
vi vara värdiga arbetare 
vid socialismens upp-
byggande. Alla de som 
vilja arbeta för vårt lands 
välgång måtte samla sig 
omkring ”Sovjet-Est-
land” och hjälpa till med 
medarbete och utspri-
dandet av den i sin om-

givning. Vi äro färdiga för vår stora uppgift. 
Redaktionen.

Estlandsvenskarna gå en ny och lyckligare framtid 
tillmötes 

Medan i de kapitalistiska rikens imperialistiska 
krigstumult hundratusenden av människoliv förstö-
ras, medan människorna i de väst-europeiska länderna 
svälta, medan matvarorna även i de förut allra rikaste 
länder äro ransonerade, kunna Sovjet-Unionens folk 
leva i den allra djupaste lugn och fortsätta sitt stora so-
cialistiska uppbyggnadsarbete. 

Även Estland lyckades rädda sig undan det impe-
rialistiska kriget och dess inflytanden tack vare Sovjet-
Unionens kloka fredspolitik och Röda Arméens styr-
ka. 

Estland-svenskarnas öde har varit tätt förbunden 
med de andra Estlandbornas öde. Genom sitt geografis-
ka läge vid den karga havskusten och på ofruktbara öar 
har estlandsvenskarna ofta fått genomleva ännu större 
ekonomiska svårigheter än deras grannar på fastlandet. 
Estlandsvenskarna fingo undergå den kapitalistiska re-
gimens tryck, bönderna satte sig i skuld hos banker och 
grosshandlare och därför fingo estlandsvenskarna lida 
nöd och elände. 

Sovjet-Estland – ny tidning för arbetande svensktalande folket
Ingegerd Lindström
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Den kulturella utvecklingen av estlandsvenskarna 
förhindrades å ena sidan av det svåra ekonomiska lä-
get, men å andra sidan även av det borgerliga Estlands 
chauvinistiska kulturpolitik. Man ville hålla estland-
svenskarna i andlig mörker. 

21 juni uppstånd befriade tillsammans med hela 
Estlands befolkning även estlandsvenskarna från den 
borgerliga regimens ok och från den kapitalistiska ex-
ploationen. Redan ha många estlandsvenskar fått jord 
och börja ett nytt liv. Sovjet-regeringen skall taga av-
görande steg till förbättring av de sanitära förhållan-
dena bland estlandsvenskarna. 

På kulturarbetets område måste estlandsvenskarna 
snarast börja en ivrig självverksamhet. Utkommandet 
av tidningen ”Sovjet-Estland” bör skapa gynnsamma 
villkoren därtill. Lokala myndigheterna - kommu-
nalstyrelser gemensamt med Lantarbetareförbundets 
och Kommunistiska Partiets representanter - bör sätta 
i gång utarbetandet av planer, hur på bästa sätt upp-
liva estlandsvenskarnas kulturella verksamhet. Lääne 
Länstyrelse och Folkskommissariatets för Bildning 
Politiska Bildningsversamhetens avdelning bör allsi-
digt, även genom direkt materjellt understöd, hjälpa 
till att ett till formen nationellt, men till innehållet so-
cialistiskt kulturarbete får uppblomstra bland estland-
svenskarna. 

*Neeme Ruus. 
E. K. (b) P. Cent.kom. Sekreterare

Stämningbilder från Läänemaas kustbyar i Rikull 
Det är havets kraftfulla sång, de anstormande vågornas 
ilskna spel som tvingar Rikullborna att älska sitt hem. 
Man kan icke älska denna ofruktbara, steniga jord vil-
ken under århundraden har druckit förfädernas svett. 
Hundrade ynglingar lämna fosterlandet för att söka sin 
lycka i fjärran. 

Gamla föräldrar ledsaga varje år sin andra, tredje 
och fjärde, ja ibland även sin femte eller sjätte son, 
icke vetande, om han någonsin återvänder som Per 
Gynt eller ej. 

Detta är stämningen som rådde i Rikull före den 21 
juni. Den fuktiga luften kvävde människornas arbets-
lust, man väntade på hjälp från sitt gamla fosterland 
ehuru man visste att det arbetande folket även där led 
under kapitalisternas ok. 

Efter den 21 juni förändrade sig stämningen i Ri-
kull. Dock var det icke alla som gladde sig åt föränd-
ringen. Även bland den svenska minoriteten finns det 
efterblivna, i politiska frågor obevandrade männis-
kor som icke finner sig till rätta i det nya samhället. 
Lyckligtvis är deras antal icke stort. Intelligensen har 
redan hunnit orientera sig, i socknen arbetar EK(b)P 
lokalorganisation och *EKNÜ lokalorganisation, ar-
betarnas flertal tillhör Lantarbetare-förbundet. Intres-

set för upplysningsmöten är stort. Svenska minoriteten 
förstår att uppskatta den kommunistiska samhällsord-
ningens förmån, estlandsvenska arbetarna uppskatta 
arbetet som vår regering har utfört till bättrande av 
deras läge. EK(b)P Rikull lokalorganisationens sekre-
terare är kamrat Arnold Meremaa. Vi besöker honom i 
hans ”kontor” i Rikull herrgårds gamla spritfabrik. 

”Hur är stämningen i Rikull?” fråga vi. 
”Stämningen är nog bra. Det är bara några få som 

väntar på räddning norrifrån.” Vidare berättar Mere-
maa om arbetet i Rikull lokalorganisationen och i ung-
domsorganisationen och säger att arbetet är intensivt 
och intresset stort bland befolkningen. 

Vi lämnar kamrat Meremaa och fortsätter till Ri-
kull sockenstuga. Här är arbetet till genomförandet av 
agrarreformen i full fart. 

”Räcker reserven till alla jord-önskande?” fråga 
vi. 

”Det skall den nog” svarar ordföranden Aleksander 
Kliss. ”Endast bildandet av nya gårdar ur överskotten 
är icke lätt.” 

När vi lämnar sockenstugan, möter vi en gumma. 
”Undrar om jag hinner än?” frågar hon. 
”Vart då?” 
”Nå, jag ville få jord. Icke för mig själv, men jag 

har ju två söner. Två år var de borta, men nu kom de 
hem.” 

”Men mor ville ju flytta till Sverige, till sönerna. Nu 
äro de alltså hemma och mor har ändrat sina planer?” 

”Jag grät av glädje när de kom,”  säger gumman 
och torkar ögonen i förklädet. ”Det är nog inte lätt för 
mig gamla människan att flytta hemifrån.” 

”Men om nu sönerna gå igen?” Gumman tiger en 
stund och torkar åter ögonen. 

”Men icke längre jag” säger hon plötsligt. ”Och icke 
heller pojkarna. Det är alltid så. Har de varit hemma en 
gång, vill de icke gå igen. Och om vi nu skulle få jord, 
behövs det ju icke heller. Då fick de stanna hemma.” 

När jag cyklar tillbaka mot Rikull nybygge tänker 
jag: Hem? Fast gumman var svenska, ville hon icke 
lämna Estland, sitt hem. Det är icke lätt att lämna fos-
terlandet, att lämna jorden som dina förfäder ha odlat. 
Jorden är ofruktbar och stenig och ändå älskar man 
den. Det är fosterlandets jord. Det är omöjligt att om-
plantera ett gammalt träd - då tvinar det bort. De som 
propagera omflyttandet till ”det gamla fosterlandet” 
borde komma ihåg detta.

* Neeme Ruus var socialminister och sekreterare i kom-
munistpartiets centralkommitté. Han var est men hade 
en tid bott i Sverige så han var kunnig i svenska.
E. K. (b) P. = Estlands kommunistiska parti (bolsjevik).
*EKNÜ = Eestimaa Kommunistlik Noorsoo Ühing 
(Estlands kommunistiska ungdomsförbund).
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En styrelseledamot presenterar sig
Martin Wiberg

Jag heter Martin Wiberg, 
och blev invald i Rickul/
Nuckö Hembygdsfören-
ings styrelse i mars 2009. 
Min far Harald Wiberg 
är född på Nibonsgården 
i Paj, son till Anton och 
Rosalie Wiberg (född 
Engman, från Graisas-
gården i Rosta).

Anton (1893-1988) 
var äldsta sonen till An-
ders och Kerstin Wiberg 
(född Tennisberg, från Jurensgården i Höbring) i en sys-
konskara på åtta barn. Rosalie (1900-1989) var äldsta 
dottern till Kristof och Lena Engman (född Mihlberg, 
från Hendersgården i Bergsby) i en syskonskara på sju 
barn.

Som artonåring gick Anton till sjöss och började 
som matros i den svenska handelsflottan. Han seglade 
under två år på Nord- och Sydamerika. I samband med 
sin fars bortgång 1913 återvände han hem till Paj, för 
att där tillsammans med sin mor ta hand om gården och 
sina yngre hemmavarande syskon. Samma år blev han 
inkallad till tsararméns flotta och seglade under fem år 
som underofficer på kryssaren Oleg. Under den här pe-
rioden tjänstgjorde han också, som flera andra rickul-
bor, som livvakt till tsaren och tsarinnan.

I början av 1920-talet köpte han tillsammans med 
några andra rickulmän segelskutan Lurich från Ösel, 
och de började frakta potatis till Stockholm och Hel-
singfors. Deras verksamhet var relativt framgångsrik, 
och i mitten av 1930-talet byttes Lurich ut till den be-
tydligt större Ormsöbyggda skutan Freja. Under des-
sa år var Anton också föreståndare för den statsägda 
sjöräddningsstationen i Rickul by, och även verksam i 
kommunfullmäktige i Rickul kommun.

Under sommaren 1941 undgick Anton rysk depor-
tation med en hårsmån, efter att ha blivit jagad och be-
skjuten av ryska trupper hemma på gården under en 
natt. Han lämnade sin familj och gömde sig i skogarna 
runt Gambyn under en dryg månad. Hjälpsamma släk-
tingar och vänner kom frekvent till honom i skogen 
med mat och dryck. Precis som för många andra est-
landssvenskar skedde överflyttningen till Sverige för 
Anton och hans familj med fartyget Juhan. Detta efter 
att han tidigare hade fått avslag från tyska myndigheter 
att lämna Paj med Freja.

Jag besökte Estland första gången 1994 i en tjäns-
teresa. Min vistelse i Tallinn varade bara i ett par da-
gar. Det kom att dröja ända till sommaren 1999 innan 

jag besökte Rickul/Nucköområdet för första gången. 
Upplevelsen av resan och vistelsen i området var väl-
digt intressant på många sätt. Jag kan säga att det var i 
samband med den resan som mitt intresse för Estland, 
estlandssvenskheten och området tog sin början. Det 
innebär för min del årliga resor till Estland. Men även 
att jag blev tillfrågad om jag kunde tänka mig att vara 
med i styrelsen för Rickul/Nuckö Hembygdsförening.

Styrelsearbetet ger mig en mycket värdefull kun-
skap om estlandssvenskheten i allmänhet, och om 
Rickul/Nucköområdet i synnerhet. Jag kan förhopp-
ningsvis genom min marknadsbakgrund bidra med 
något till Rickul/Nuckö Hembygdsförenings fortsatta 
utveckling. Tillsammans med vår mycket kompetenta 
och aktiva styrelse vill jag gärna arbeta med frågor som 
jag tror är viktiga för föreningens framtid. Jag tänker 
huvudsakligen på framtidsfrågorna, men även hur vi 
ska kunna rekrytera nya och – framförallt – yngre med-
lemmar till vår förening. Detta så att vi kan förbli den 
största och mest aktiva av alla estlandssvenska hem-
bygdsföreningar.

En annan fråga som jag tycker är lika viktig är hur 
vi kan skapa och genomföra intressanta och välbesökta 
medlemsaktiviteter både i Sverige och i Estland, som 
ger en samhörighet för den unika estlandssvenska mi-
noriteten oberoende av generation. Därför är det med 
stor glädje jag kan konstatera att sommarens hemvän-
darvecka i Estland genom sina blandade aktiviteter 
lockade riktigt många medlemmar, i olika åldrar! För 
dig som ännu inte har gjort det, rekommenderar jag 
varmt ett besök nästa sommar, då vår förening dess-
utom firar sitt tjugoårsjubileum!

Martin Wiberg.

Familjen Wiberg fotograferade i plommonlunden 
hemma på Nibonsgården i Paj sommaren 1925. Bakre 
raden från vänster: Anton med hustru Rosalie, och 
bröderna Alexander, Herman och Johannes. Främre 
raden: modern Kerstin och yngsta brodern Erik.
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Avverkningarna har startat
Bengt Brunberg

 

Besök på Aibolands museum
Ingegerd Lindtröm

För första året anordnade 
föreningen ett gemensamt 
besök på Aibolands mu-
seum. Tyvärr blev inte 
uppslutningen så stor, men 
de som var där upplevde 
det som en mycket posi-
tiv utflykt. Vi började ute 
på gården där Ülo Kalm 
hälsade välkommen och 
berättade lite om husen 
på tomten. Förutom själva 
museet finns ju där även 
rian från Höbring Basta-
back. Samt nytt för i år, ett fiskrökeri. Han berättade 
också om att museet nu står som ägare till fastigheten. 
Efter introduktionen blev vi bjudna på kaffe med dopp 
inne i ”Hambergs hus”. 

Eftersom vi ändå var så pass många delades vi upp 
i två grupper; den ena fick en guidad museitur och den 
andra fick åka ut med jalan Vikan på Hapsalviken. 
Kapten var förstås Jorma Friberg. Besöket blev mycket 
lyckat och utflykten med jalan uppskattades verkligen 
av deltagarna. Vi hoppas på en upprepning nästa år! 
Tack till Ülo och Jorma som ställde upp!

Vid besöket på Aibolands 
museum	var	det	flera	
som tog tillfället i akt att 
få åka ut med Vikan med 
Jorma Friberg vid rodret.

Foto: Ingegerd Lindström

Exempel på en utförd gallring.
Foto: Bengt Brunberg

Maria Pärnaste, bördig från Höbring, Jakas och Fred-
rik Ryd gifte sig den 16 juli i Rosleps kapell. I sam-
band med vigseln döptes även sonen Stig. Med på 
bilden är också sönerna Sixten, Sture och Sven.

Foto: Privat 

Vigsel och dop i Rosleps kapell

I månadsskiftet juli-augusti påbörjades i Rickul/
Nucköområdet den första omgången avverkningar i 
det nya samarbetet mellan Västra Kustens Skogsägare 
(VKS), Läänemaa Metsaühistu (LM) och Stora Enso 
Eesti (SEE). VKS har arbetat mycket med att arrang-
era samarbetet, men sedan har LM skött detaljplane-
ringen och de praktiska kontakterna med SEE. Skogs-
ägare som säljer avverkningsrätter till SEE får cirka 
50 procent i förskott, och resten kommer när virket 
mäts in vid någon av industri- eller terminalplatserna. 
I huvudsak körs massaveden till Rohuküla, sågtimret 
till Imavere och bränsleveden till Paldiski. 

Avverkningarna började i Rickul/Nuckö, där det 
var mest virke att avverka och lättast att ordna med 
skogsmaskiner och virkestransport. Men enligt uppgift 
ska avverkning kunna arrangeras även på Ormsö, där 
också kapaciteten för båttransporter ska förbättras. Så 
vi räknar med att också Ormsö kan bli aktuellt för nästa 
avverkningsomgång under 2011/2012. Nu påbörjas in-
samling av intresse för avverkning den kommande sä-
songen. VKS-medlemmar är välkomna att höra av sig 
till Carl-Axel Adelman (e-post carl.adelman@telia.
com) för att anmäla sitt intresse eller ringa honom på 
070-696 06 32 för frågor. 

LM hade för övrigt årsmöte i Haapsal i juli och val-
de då in Bengt Brunberg och Bo Stenholm som styrel-
seledamöter. Vi hoppas att detta blir ett sätt för VKS att 
ännu bättre företräda sina medlemmar när det gäller att 
få service och skogsskötsel anpassad till behoven. 

Tyvärr kunde det inte beslutas förrän alltför sent om 
tidpunkt för den planerade skogsdagen i Estland. Vi 
hade tänkt visa avverkning och ge annan information 
en dag i juli. Men skogsdagen fick alltså ställas in. Vi 
räknar dock med att göra ett nytt försök nästa år igen.
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Seminarium ”Släktforskning i 
Rickul/Nucköområdet”

Lördagen den 3 december kl. 12-16 på 
Roslagsgatan 57.
Göte Brunberg berättar om hur man söker  sina 
rötter i Rickul/Nucköområdet.

Vilka	källor	finns	det?•	
Hur söker jag i släktdatabasen på Hem-•	
bygdsföreningens	hemsida?
Hur	söker	jag	i	estniska	arkiv	via	internet?•	

Kaffe/te med kvargkaka, glögg och pepparka-
ka serveras till självkostnadspris.
Föranmälan med mejl till info@rnhf.se eller till 
Göte Brunberg, tfn 08-97 26 06.

Välkomna!

Markägare i Estland!
Vi hjälper Dig i följande ärenden som till exem-
pel överlåtelse, arvsärende, bygge och ansö-
kan om statliga och EU-bidrag för naturskyd-
dade områden. Även försäljning eller köp av 
fastigheter.

Skogsmark är speciellt eftersökt i dag!

Vänligen kontakta oss:

Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ

Nurme 2, 90507 Haapsalu, Estland
Tfn/Fax: +372 47 37 339,

mobil: +372 55 24842
E-post: katrin@ jussuecanum.ee

www.jussuecanum.ee

Nytryck av Mats Ekmans dikter!
Nu	finns	ett	nytryck	av	Mats	Ekmans	dikter	till-
sammans med CD-skivan med nyinspelade 
dikter. 

Sångare är Ingeborg Gineman, Inga Ekman 
och Hjalmar Stenberg. 

Boken kostar 175 kr inklusive CD:n. 

Beställning kan göras till: Ingeborg Gineman, 
tfn 08-642 59 53 eller 
e-post  ingeborg.gineman@comhem.se 

Vi	fick	förstklassig	underhållning	av	den	musikaliska	
familjen Heiborn från Spithamn. Från vänster Anders 
Heiborn vid orgeln, Eleonor Heiborn, Jacob Heiborn 
och Moa Ledenstam. Foto: Bengt Heyman

Föreningen har inköpt två stadiga bänkar till kyrko-
gården vid Rosleps kapell. De är placerade på gamla 
kyrkogården vid minneskapellet. Foto: Göte Brunberg

Var med i Medlemsbladets 
fototävling 2011! 

Min estniska sommarbild
Redaktionen för Medlemsbladet vet att många 
av	 er	 har	 använt	 kameran	 flitigt	 under	 som-
marens vistelse i Estland. Vissa bilder är man 
mera nöjd med än andra. Därför vill vi gärna 
att ni mejlar eller postar oss den eller de bil-
der som ni tycker blev allra bäst. Bildmotivet 
är självklart helt valfritt. Den vinnande bilden 
kommer att publiceras i det kommande Med-
lemsbladet. Fotografen till bilden kommer att 
belönas med års fritt medlemskap.

Sista leveransdag av bilderna är den 15/10

Jury för fototävlingen är: Hans Ekman, Nils 
Lagman och Göte Brunberg

Skicka bilderna till: Rickul Nuckö Hembygds-
förening, c/o Svea Johansson, Solhem, 
Sundsvik 32, 155 91 Nykvarn 

eller e-post info@rnhf.se


