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Styrelse 
Ordförande 
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e-post sture.koinberg@koinberg.se  
Sekreterare 
Brita Wiberg (Ölbäck), Viktoriavägen 39,  
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Anne Schönberg (Spithamn), Inteckningsv. 50, 
129 31 Hägersten, tfn 08-744 24 54, 
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Gunvor Strömbom (Ölbäck), Svinkeln, 
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Föreningens ändamål 
(citat ur stadgarna paragraf 2) 

"Föreningen skall värna om och levandegöra det 
estlandssvenska kulturarvet från Estland och 
Sverige, både i bevarandet av historien, nuet och 
utvecklingen framåt, genom att 
• främja kulturella, konstnärliga, musikaliska 

och litterära intressen såväl i Estland som i 
Sverige. 

• vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i 
Sverige, samt informationsorgan i Sverige 
och Estland. 

• i möjligaste mån försöka behålla och vårda 
den gamla hantverkstraditionen och bebyg-
gelsen i vår egen svenskort. 

• vara behjälplig vid reseevenemang till vår 
hembygd. 

• bibringa våra yngsta och ungdomar de tradi-
tioner vi själva mottagit och bevarat, samt 
idka annan härmed förenlig verksamhet." 
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Ordföranden har ordet 
Sture Koinberg 

Under hösten har ett antal viktiga händelser passerat. 
Jag skall här försöka sammanfatta de viktigaste punk-
terna i föreningsarbetet.  
Informationsmöte i Eskilstuna 
Informationsmötet den 15 oktober i Eskilstuna hade 
till syfte att nå de många föreningsmedlemmar som 
finns i Eskilstuna/Torshällatrakten. Till vår stora gläd-
je blev det över 70 medlemmar som besökte mötet i 
Frälsningsarméns lokaler. 

Programmet omfattade bland annat information 
kring föreningsarbetet samt nyheter från Estland. Mö-
tet var mycket välorganiserat av Festkommittén med 
goda smörgåsar och trevlig stämning. Se särskild arti-
kel om mötet i detta Medlemsblad. 
Samarbetsmöte SOV-hembygdsföreningarna 
Göran Hoppe, som är ny ordförande i SOV, kallade 
alla estlandssvenska föreningar till ett möte lördagen 
den 25 september för att diskutera gemensamma frå-
gor. Vi kunde konstatera att Rickul/Nuckö Hembygds-
förenings medlemmar sluppit en mängd besvär med 
stat och kommun i Estland. Speciellt besvärligt är det 
på Ormsö, där relationerna är mycket dåliga mellan 
Ormsö Hembygdsförening och kommunstyrelsen och 
miljömyndigheten. 

Vi kunde även konstatera att många viktiga frågor 
som rör vårt kulturarv bör ske med ett gemensamt 
agerande. Det blir av den anledningen viktigt att ana-
lysera vilka frågor som kan lösas i samarbete med 
övriga föreningar och vilka frågor som vi i Hem-
bygdsföreningen skall koncentrera oss på när det gäll-
er vårt gemensamma kulturarv. 

Ni kan läsa vidare om mötet i en artikel i detta 
Medlemsblad. 
Byombudsmöte 
Byombudsmötet den 12 oktober var välbesökt. Den 
viktiga frågan som stod på dagordningen var hur vi 
skall kunna organisera byalag som man har gjort i 
Spithamn. Behovet av byalag blir allt tydligare, efter-
som många medlemmar äger mark och hus i Estland. 

Föreningen kan inte i någon större utsträckning 
agera när problem som rör privata byggnader och 
mark uppstår i våra gamla hembygder. Här skulle ett 
fungerande kontaktnät byvis vara till stor nytta. 

Att dokumentera hur byarna såg ut innan vi lämna-
de dem och vad som gått förlorat vad beträffar bebyg-
gelse och annat är en annan viktig uppgift som kan 
utföras av byalagen. Vi hoppas därför att få se nya 
byalag under den närmaste framtiden. 
Seminarium i föreningsteknik 
Vid ett seminarium, som hölls av Einar Hamberg den 
8 november, drillades styrelsen och kommittéerna och 

arbetsgrupperna i föreningsteknik. Seminariet blev 
mycket uppskattat av deltagarna. 
Återuppbyggnaden av Rosleps kapell 
Arbetet med att återuppbygga Rosleps kapell har nu 
påbörjats. 

Föreningens ställningstagande till återuppbyggna-
den av Rosleps kapell har diskuterats i olika samman-
hang. Vid styrelsemötet den 15 november beslutades 
följande handlingslinje: "Ordföranden tillställer kom-
munen en skrivelse, där det framgår att föreningen 
inte tar något tekniskt eller ekonomiskt ansvar för 
projektet, men att man försöker stödja projektet ur 
kulturell synpunkt, t.ex. genom medverkan i kulturella 
arrangemang. Inte heller för framtida skötsel och un-
derhåll kan föreningen ta på sig något ekonomiskt 
ansvar. En ny insamling startas, som tillsammans med 
återstående 17 190 kr från tidigare insamling till ka-
pellruinen används för ett tydligt angivet ändamål. 
Föreningen skall ha ett fortsatt medansvar för minnes-
kapellet och kyrkogården, innebärande skötsel och 
underhåll av de gamla gravarna." 

Byggnadskommittén bevakar återuppbyggnaden av 
kapellet och kontakter hålls kontinuerligt med kom-
munen. 
Hembygdsföreningens policy 
I en lång rad frågor som vi i styrelsen och kommitté-
erna ställs inför är föreningens stadgar otillräckliga, 
kanske föråldrade. Vi måste därför ställa oss frågan 
om de nuvarande stadgarna måste ses över i förhål-
lande till de arbeten vi har framför oss. 

Under alla förhållanden bör vi ändå komplettera 
stadgarna med riktlinjer för föreningens arbete, en 
"policy". 
Några frågor som bör behandlas i detta sammanhang 
är: 
• Föreningens framtida inriktning. 
• Föreningens relationer till SOV och de övriga 

hembygdsföreningarna. 
• Ekonomisk policy. Skall föreningen t.ex. engagera 

sig i fonder och liknande? 
• Vårt förhållande till Rosleps kapell och kyrkogår-

den. 
• Vårt förhållande till det planerade Estlandssvens-

karnas hus i Hapsal. 
• Informationen till medlemmarna: Medlemsblad, 

möten, hemsida. 
Till slut ber jag att få tillönska alla föreningsmedlem-
mar en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År! 
Tack för det goda samarbetet under det gångna 
året! 
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Återuppbyggnaden av Rosleps 
kapell 

Anne Schönberg, Byggnadskommittén 

Efter att Rosleps kapell i årtionden har stått som ruin 
har nu äntligen restaureringsarbetena påbörjats. Nyin-
vigning beräknas ske i mitten av oktober 2006. 

Restaureringsarbetena har konkurrensupphandlats 
och till entreprenör har valts Resteh OÜ från Hapsal. 
Arkitekt är Katrin Etverk och inredare är Tiiu Lõhmus 
som också planerade inredningen av Mikaels-kyrkan i 
Tallinn. 

Restaureringsarbetena börjar med taket och Res-
tehs direktör Aleksander Michelson lovar att till våren 
finns plåttaket på plats. Därefter påbörjar man restau-
reringen av det 20 meter höga tornet på kapellets väst-
ra sida. Även pelarna av trä till orgelläktaren skall 
restaureras. Man ska också försöka återanvända så 
mycket av det gamla materialet som möjligt, t.ex. 
fönsterkarmar och andra detaljer. Vinden kommer att 
bli oinredd. Som samlingssal för olika aktiviteter kan 
man använda det närliggande församlingshuset. 

Uppvärmningen av kapellet kommer att ske med 
el. Söder om kyrkogården kommer det att byggas ett 
hus med toaletter. Där kommer man även att anlägga 
en parkeringsplats. 

Hur kapellet kommer att se ut invändigt är ännu 
inte klart, utan under utredning. "Vi vet inte om vi ska 
använda moderna detaljer eller försöka återskapa hur 
det såg ut förut" säger kommundirektören Ülo Kalm. 
Vid en förfrågan från Kalm har Rickul/Nuckö Hem-
bygdsförenings styrelse rekommenderat ett återska-
pande av den gamla inredningen. 

Den 31 januari hölls en ceremoni i kapellruinen, 
där prosten Leevi Reinaru välsignade bygget. 

Arbetet har påbörjats i början av november. En el-
kabel har förlagts i marken från Ölbäckporten fram till 
kapellet. Klockstapeln har tillfälligt flyttats till en 
annan plats norr om kapellet. Man har flyttat bort de 

betongblock som har legat som skydd på murarnas 
ovansidor och börjat riva det nuvarande taket vid östra 
gaveln. 

Söder om kyrkogården har man börjat anlägga 
parkeringsplatsen och förbereda för vatten och avlopp 
till huset med toaletterna. 

Tallink-rabatten 
När detta skrivs pågår diskussioner med rederiet Tal-
link om vilken rabatt som Hembygdsföreningens med-
lemmar skall få under år 2006. Enligt preliminärt be-
sked från Tallink skall vi få samma rabatt som under 
det gångna året. På linjen Stockholm-Tallinn hade vi 
30 procent rabatt under lågsäsong och 10 procent un-
der högsäsong och på linjen Kapellskär-Paldiski 30 
procent under hela året. På Kapellskär-Paldiski hade 
vi dessutom en extra rabatt på fordonspriset, som vi 
troligen inte får behålla i år. 

Julhälsning från Nuckö kommun 
Åter lämnar vi året bakom oss och julen närmar sig. 
Varje liten sak som vi gör och där hjärtat är med – i 
hjälpen till de svaga, i en ändring av livet till det bätt-
re, i bekantgörandet och bevarandet av den estlands-
svenska kulturen – känns för oss så naturlig. I givan-
det är med vetskapen om att vi har förmått hjälpa nå-
gon eller bevara något till kommande generationer. 
Säkert är det något mer än vad som kan räknas i peng-
ar och den känslan är individuell för var och en av oss. 
Jag tackar Er alla! 
Jag önskar Er en Fridfull och Glädjerik Jul och ett 
Lyckligt Nytt År 2006. 

Ülo Kalm, kommundirektör 

Årsmötet 2006 
Hembygdsföreningens årsmöte 2006 äger 
preliminärt rum lördagen den 1 april. Lokal är 
ännu inte bestämd. Närmare information 
sänds ut med nästa Medlemsblad. 

Byombudsmöte 
Byombuden träffas på Roslagsgatan 57 tors-
dagen den 16 mars 2006 kl. 18.00. 
Om Du inte kan komma, meddela detta till 
Brita Wiberg, tfn 08-99 32 26 eller e-post  
b.wiberg@swipnet.se. 

Välkomna! Arbeten pågår vid kapellets norra långsida. 
Foto: Ingegerd Lindström
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Nytt från Nuckö kommun 
Göte Brunberg

Kommunalvalet 
I kommunalvalet den 16 oktober deltog 422 av 724 
röstberättigade, vilket innebar 58,3 procent. Av de 
fyra kandiderande partierna fick Eesti Keskerakond 
och Erakond Res Republica flest röster, 226 respekti-
ve 141. 

I kommunfullmäktige finns nio platser. Följande 
kandidater blev invalda: 
Eesti Keskerakond 

Ülo Kalm 70 röster 
Vladimir Belovas 38    " 
Arne Tennisberg 20    " 
Danguole Tamberg 15    " 
Tiiu Tulvik 14    " 
Ullar Neemrand 11    " 

Erakond Res Publica 
Silver Schönberg 53    " 
Endel Pelapson 33    " 
Rein Vatku 14    " 

Ställningen mellan partierna blev oförändrad. 
Till kommunfullmäktiges ordförande omvaldes 

Vladimir Belovas. 
Kommunfullmäktige omvalde Ülo Kalm som 

kommundirektör. Hans plats i kommunfullmäktige har 
intagits av Astrid Mitman. 
Buss- och informationskurer 
De två första buss- och informationskurerna med tak 
av vass, om vilka tidigare har skrivits i Medlemsbla-
det, har nu kommit upp i Rickul by och Ölbäck. I ku-
rerna, som har elbelysning, finns en karta över kom-
munen och den by, där kuren står. 

En kur kostar ca 60 000 kroon. Tanken är att en 

kur skall placeras i kommunens samtliga 22 byar. För 
detta kommer man att söka pengar från statliga fonder. 
Taket på Nuckö kyrka 
Arbetena med taket på Nuckö kyrka är nu slutförda. 
Taket har lagts med sju meter långa trästavar, som har 
målats med faluröd färg enligt gammalt recept (på 
estniska kallad "rootsi punane", svenskröd). Färgen 
har köpts från Finland. 

Takarbetena har totalt kostat något under en miljon 
kroon. De ansvariga har fått diplom från det estniska 
fornminnesskyddet för ett lyckat projekt. 

Hamnen i Derhamn 
Hamnen i Derhamn har fått över 7,5 miljoner kroon i 
strukturstöd för upprustning av den 245 m långa ka-
jen. Ägarna av hamnen, Mellson Grupp OY, beräknar 
att pengarna täcker ungefär halva kostnaden för upp-
rustningen av kajen. 

I praktiken kommer man att riva den gamla kajen 
och bygga en ny. Arbetena beräknas börja i slutet av 
februari och skall vara avslutade i september nästa år. 

För närvarande har åtta fartyg Derhamn som hem-
mahamn. Under kolchostiden var det upp till 40. 
Nuckö kommuns hemsida 
Katrin Schönberg har nu påbörjat det av Hembygdsfö-
reningen finansierade arbetet med att översätta Nuckö 
kommuns hemsida till svenska. De översatta sidorna 
kommer att läggas in allt efter som de blir klara. 

Gå till www.noavv.ee och klicka på den svenska 
flaggan för att komma till sidorna på svenska.  

Buss- och informationskuren i Rickul by. 
Foto: Ingegerd Lindström

Det nya taket på Nuckö kyrka. 
Foto: Göte Brunberg
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Informationsmötet i Eskilstuna 
Susanne Westerman

Lördagen den 15 oktober anordnade Hembygdsföre-
ningen ett informationsmöte i Eskilstuna. Många av 
föreningens medlemmar har sin hemvist i Eskilstuna 
och Torshälla med omnejd, och cirka 70 personer kom 
till Frälsningsarméns Gemenskapscenter denna vackra 
höstdag. 

Föreningens ordförande Sture Koinberg öppnade 
mötet och framförde samtidigt tanken att vi kanske 
skall göra det till en tradition att hålla ett informa-
tionsmöte varje år i Eskilstuna eller Torshälla. Styrel-
sen behöver även få synpunkter från medlemmarna i 
olika frågor, dels vid möten men också genom att 
medlemmarna tar kontakt med styrelsen per telefon 
eller e-post. 

Sture fortsatte med att beskriva kommittéernas och 
arbetsgruppernas verksamhet – vad som har gjorts 
under det senaste året och vad som planeras för det 
kommande året (se organisationsplanen på motstående 
sida). Här följer en kort resumé av Stures anförande.  

Kulturkommittén arbetar för närvarande med tre 
större projekt, varav två berör inskanning och lagring 
på digitalt medium av material i SOV:s arkiv. Det ena 
innebär inskanning av pappersdokument från Rick-
ul/Nucköområdet och det andra inskanning av samtli-
ga fotonegativ (ca 7 000) i arkivet. Det tredje projek-
tet, som just har blivit igångsatt, är att ta fram en ord-
bok och grammatik för Rickulmålet. Sture vädjar till 
medlemmarna att om de har material av allmänt in-
tresse, kontakta föreningen som då tillfälligt kan låna 
detta material för inskanning. 

För övrigt diskuterar föreningen med SOV huruvi-
da de olika hembygdsföreningarna skall samlas kring 
vissa frågor, främst kulturella, men även andra fråge-
ställningar. 

Framtidsgruppen skall kartlägga inför framtiden 
vad som är viktigt att göra nu. Arbetet är igångsatt. 

Informationskommittén – Den bästa möjligheten att 
nå ut till medlemmarna är genom Medlemsbladet. 

Sture uppmanar även medlemmarna att skriva kortare 
eller längre artiklar. Dessa kommer att mottas med 
största tacksamhet av redaktionen. 

Den tidigare fristående arbetsgruppen Lagar och 
förordningar har, med oförändrade arbetsuppgifter, 
slagits samman med Informationskommittén. 

Byggnadskommittén bevakar frågor som berör pla-
nering och byggande. En viktig uppgift under det 
kommande året är att bevaka och rapportera om åter-
uppbyggnadsarbetet på Rosleps kapell. 

Byombuden – Verksamheten skall förhoppningsvis 
utvecklas, eftersom många medlemmar har byggt eller 
planerar att bygga hus i den forna hembygden. 

Seniorgruppen – Styrelsen skall skriva ett program 
för arbetsgruppens framtida arbete. 

Festkommittén – Vi ser fram emot fler fester och 
pubaftnar där man kan berätta historier från den gamla 
tiden. 

Sture avslutade med att upplysa om att, i tillägg till 
det arbete som Framtidsgruppen gör, skall även styrel-
sen på sikt arbeta fram ett mer långsiktigt program. 

Därefter redogjorde Göte Brunberg för vad som 
har hänt i Nuckö kommun och vad som händer fram-
över. Göte informerade bl.a. om följande: 

Dagens byar – Byarna som vi minns dem har för-
ändrats beträffande befolkning och gränser. Under 
Sovjettiden koncentrerades befolkningen till Birkas 
och Sutlep, där de stora kolchoserna låg. Många av de 
mindre byarna försvann som egna byar. Nuckö kom-
mun har nu 22 byar, varav en är ny: Derhamn, som 
tidigare var en del av Roslep. Kommunen har nyligen 
fastlagt nya bygränser. 

Markreformen är avslutad för estlandssvenskarnas 
del. Cirka 75 procent av markytan är i privat ägo. 
Cirka en tredjedel av fastigheterna ägs av personer 
som är bosatta utanför Estland, främst i Sverige. 

Vatten- och avloppssystemen i centralorterna är 
gamla och omoderna. Man har fått EU-bidrag och 
reparationsarbetena skall utföras under 2006-2008. 

Mottagning av avfall börjar komma igång med an-
ledning av hårdare regler för avfallshantering inom 
EU. Kommunen har antagit ett sophanteringsprogram. 
Fastighetsägare skall sluta avtal om hämtning. 

Fritidsanläggningar har fått bidrag. Bl.a. har man 
byggt lekplatser i Birkas och vid Rostastranden. Dess-
utom har en sandstrand anlagts i Österby. 

Väderkvarnar – Ülo Kalm har en vision att det 
skall uppföras en väderkvarn i varje by. 

Kyrkogårdskartor och gravförteckningar i digital 
form har upprättats för Nuckö, Sutleps och Rosleps 
kyrkogårdar. De kan hämtas via Internet från kommu-
nens hemsida www.noavv.ee. För Hosby kyrkogård Det smakade gott med kaffe och smörgås i pausen. 

Foto: Ingegerd Lindström (forts. på sidan 8)
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RICKUL/NUCKÖ HEMBYGDSFÖRENING 
Organisationsplan 

Styrelse 
Sture Koinberg (ordförande) 
Brita Wiberg (sekreterare) 
Gundel Stenberg (kassör) 
Bertil Nyman (ledamot) 
Anders Peedu (ledamot) 
Anne Schönberg (ledamot) 
Gunvor Strömbom (ledamot) 
Maj-Britt Besterman (suppleant) 
Susanne Westerman (suppleant) 

Revisorer 
Sven Lagman (ordinarie) 
Lennart Strömkvist (ordinarie) 
Ingemar Uussaar (kassör) 

Valberedning 
Majlis Lindroos (ordförande) 
Birgit Brunberg (ledamot) 
Sven G Frejman (ledamot) 
Edit Jordman (ledamot) 
Ragnar Lundgren (ledamot) 

Kommittéer 
Byggnadskommittén 
Klas Dans (sammankallande) 
Informationskommittén 
Göte Brunberg (sk) 

Lagar, föreskrifter och för-
ordningar i kommunen 
Raul Targamaa 
Susanne Westerman 

Kulturkommittén 
Ingegerd Lindström (sk) 
Festkommittén 
Maj-Britt Besterman (sk) 

Arbetsgrupper 
Framtidsplanering 
Sven G Frejman (sammankal-
lande) 
Kommunens historia 1944-
1994 
Alrik Boman (sk) 
Lennart Strömkvist (sk) 
Seniorgruppen 
Einar Hamberg (sk) 

Byombud 
Sven G Frejman (sammankallande) 

 
 Bergsby 

Ingrid von Sydow 
John Westerman 
Birkas 
Sven G Frejman 
Enby 
Erling Lemberg 
Gambyn 
Benita Beckman 
Gutanäs/Bysholm 
Bertil Nyman 

Haversved 
Lennart Strömkvist 
Höbring 
Nils Tennisberg 
Gunnar Blomberg 
Klottorp/Dirslätt 
Göran Hoppe 
Lyckholm/Hosby/-
Kolanäs 
Hans von Rosen 
Norrby 
Lilian Skagerdal 

Odensholm 
(vakant) 
Pasklep 
Helga Hellman 
Rickul 
Hjalmar Stenberg 
Roslep 
Ivar Brunberg 
Skåtanäs 
Manfred Nibon 

Spithamn 
Agnes Callenmark 
Lars Melin 
Sutlep 
Sven Engbusk 
Söderby/Lucksby 
Einar Westerby 
Ölbäck/Rosta 
Erling Schönberg 
Österby 
Algot Brun 
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finns dokumenten i pappersform. För att få ordning 
och reda på kyrkogårdarna vill kommunen i princip att 
den som har en anhörigs grav på någon av dessa kyr-
kogårdar sluter ett avtal angående skötsel med ansva-
rig för respektive kyrkogård. 

Översättning av kommunens hemsida till svenska 
pågår för närvarande och skall vara klart till årsskiftet. 
Vi kan få mycket intressant information därifrån. 

Göte fortsatte med att berätta om Rosleps kapell, 
dess historia och återuppbyggnadsprojektet. Sture 
avslutade denna punkt med att redogöra för förening-
ens ståndpunkt. Beträffande kyrkogården skall före-
ningen ha det kulturella huvudansvaret. Vi skall därtill 
skriva en skötsel- och underhållsplan som skall över-
enskommas med kommunen. Beträffande återuppbyg-
gandet av kapellet tar föreningen inget ekonomiskt 
ansvar. Däremot har vi ett ansvar som kulturförening 
och kommer därför att bevaka frågor som rör detta 
område. 

Nästa punkt i programmet var byombudsverksam-
heten. Sture inledde med att berätta vilka arbetsupp-
gifter som kan ingå, bl.a. dokumentation av byarna. 
Spithamn har haft ett väl fungerande byalag sedan 
1993. Sven Borrman höll ett anförande om bildandet 
av Spithamns byalag och dess nuvarande verksamhet. 
Sture uttryckte en förhoppning att det väl fungerande 
byalaget i Spithamn borde stimulera andra att bilda 
byalag. När Sture vände sig till de medlemmar som 
kommit till informationsmötet med frågan vilka syn-
punkter de har på föreningens arbete och framtid, 
ställde sig en yngre kvinna upp och framförde en 
uppmaning till de äldre att skriva ner sina minnen och 
upplevelser så att de yngre får veta mer om sina rötter. 
Det känns mycket positivt att höra dessa ord och före-
ningen hoppas verkligen att denna uppmaning hör-
sammas. 

Vi var ett antal personer från föreningens styrelse, 
arbetsgrupper och kommittéer som var på plats vid 
mötet i Eskilstuna. När de ovan nämnda punkterna 
genomförts, gick vi upp på podiet för att presentera 
oss. Det kan ju vara av intresse för medlemmarna att 
se vilka vi är. 
Därefter avslutades informationsmötet som uppfatta-
des mycket positivt från styrelsens sida och förhopp-
ningsvis även från medlemmarnas sida. 

Björnar i Rickul 
Ingegerd Lindström rapporterar att Kokkasgården i 
Höbring vid flera tillfällen i sommar har haft nattligt 
besök av en björn, som har undersökt om det har fun-
nits något matnyttigt i kompostlådan. 

När Bertil Wiberg en morgon 
i augusti steg ut på sin tomt i 
Paj fann han att han hade haft 
björnbesök under natten. Det 
fanns ett tydligt spår i gräset, 
som Bertil fotograferade. 
Tydligen hade björnen blivit 
skrämd och tagit ett kraftigt 
avstamp i sin flykt. 

Rosleps kapells historia 
Den i förra numret utlovade artikeln om Rosleps ka-
pells historia har på grund av utrymmesbrist fått utgå. 
Förhoppningsvis kommer den i nästa nummer av 
Medlemsbladet. 

Medverka i Medlemsbladet! 
Du får gärna medverka i vårt Medlemsblad med nå-
gon berättelse, dikt eller fundering som gäller vår 
hembygd. Skicka gärna också med bilder. 

Medlemsbladet når ut till nära ettusen personer och 
läses förhoppningsvis av många fler. Vi vill gärna ha 
ett bidrag av Dig! 

Tveka inte därför att "det här skulle jag gärna vilja 
att det kom in i Medlemsbladet, men jag skriver ju så 
dåligt så jag vågar inte skicka in det". Om det är något 
som vi i redaktionen tror att vi är bra på, så är det att 
"finputsa" artiklar som vi får in! 

Du kan mejla in ditt bidrag till vår e-postadress 
hembygdsforeningen@home.se eller till vår redaktör 
Göte Brunberg, Krämarvägen 8, 129 41 Hägersten, e-
post gote.brunberg@telia.com. 
Nästa Medlemsblad har manusstopp den 1 februari. 

 

 

 

Vi i redaktionen 
önskar alla läsare 

en 
God Jul 

och ett 
Gott Nytt År 
Göte Brunberg 
Inger Nemeth 
Eva Heyman 

 

 
PUBAFTON 

 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening är värd för 

SOV:s pubafton på Roslagsgatan 57 fredagen 
den 17 mars 2006 kl. 18.00-21.00. 

Underhållning. 
Förtäring till självkostnadspris. 

Varmt välkomna! 
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Samarbetsmöte mellan SOV och 
hembygdsföreningarna 

Sture Koinberg 
Samarbetsmöten mellan Svenska Odlingens Vänner 
SOV och de estlandsvenska hembygdsföreningarna 
hålls två gånger om året. Vid det senaste mötet, som 
hölls den 25 september 2005, var samtliga hembygds-
föreningar utom Svenskbybornas förening represente-
rade. 
Rapportering av sommarens aktiviteter 
Föreningarna hade i de flesta fall haft någon aktivitet i 
Estland under sommaren. 

Göte Brunberg rapporterade från sommarens akti-
viteter i Rickul/Nuckö. Även återuppbyggnadsplaner-
na för Rosleps kapell beskrevs samt Ülo Kalms vision 
av att det skall finnas en väderkvarn i varje by, något 
som tände diskussionslustan. 

Odensholms byalag rapporterade att någon över-
nattningsmöjlighet inte kan erbjudas på ön. Detta bi-
drar till att endast korta dagsbesök kan ske, om man 
inte tar med eget tält. Två personer är bofasta på ön. 

Rågöborna har samma problem med övernatt-
ningsmöjligheter. En person har bosatt sig permanent 
på Lilla Rågö. 

Ormsöborna har varje sommar olika aktiviteter på 
ön. Den stora begivenheten är Olofsdagen i slutet av 
juli, som i år gästades av bl.a. Estlands inrikesminister 
Paul Rummo. 

Runöborna har som vanligt organiserat en resa till 
sin ö. 
Planer för det kommande året – samordning 
Många tyckte att samordningen mellan föreningarna 
när det gäller kulturella frågor bör utvecklas. Program 
från föreningarnas verksamhet bör utväxlas inför 
sommaren. 

Estlandsvenskarnas närvaro är omfattande under 
sommarmånaderna, vilket resulterade i en diskussion 
om vi inte gemensamt borde agera för att få bättre 
reserabatter på resorna till Estland. Antalet förenings-
medlemmar i de vid mötet närvarande föreningarna 
beräknades till 3 000 (varav naturligtvis många är 
medlemmar i mer än en förening). 

Frågor som berör oss alla kan med samordning 
mellan hembygdsföreningarna föras upp på statlig och 
kommunal nivå. 
Diskussioner kring SOV:s roll och gemensamma 
problem i Estland 
Kan SOV ta på sig rollen som talesman för oss i vikti-
ga gemensamma frågor skulle det vara bra. Frågan 
blev inte besvarad vid mötet utan fortsatta diskussio-
ner krävs. Vid mötet kom frågan upp huruvida vi kan 
söka EU-bidrag som minoritetsgrupp i Estland. 

Vi kunde konstatera att många gemensamma pro-
blem finns att utreda, inte minst vad beträffar våra 
förfäders landskap i Estland. Ormsöborna har många 

problem med kommunen och ägandefrågor, något som 
skulle kunna vara utgångspunkt för ett gemensamt 
agerande. Det finns därför stor anledning att samarbe-
tet mellan föreningarna utvecklas och kan SOV ta på 
sig detta ansvar vore det till gagn för alla. 

Spithamns byalag 
Sven Lagman 

Byn Spithamn vaknar gradvis till liv igen efter många 
långa år i ett svårt skadat och sargat skick under den 
ryska tiden. Naturens läkande hand har börjat dämpa 
en del av de mera brutala synintryck som för en del år 
sedan mötte ögat. Gräs och buskar har förbättrat ka-
mouflaget av flera gamla bunkrar, men kan inte ta bort 
de främmande kullar som bunkrarna gett upphov till, 
och som inte passar in i bilden av byn. 

Någon väderkvarn finns inte längre i byn, men på 
det senaste byalagsmötet nu i oktober 2005 såddes ett 
litet frö till återskapandet av en väderkvarn i byn. Från 
kommunens sida uppmuntrar man återskapandet av en 
eller flera kvarnar i byn. 

Vilken positiv tanke, en nygammal väderkvarn 
bland gamla bunkrar! Byn skulle sent omsider återfå 
något mer av sin gamla själ och på något sätt tydligt 
degradera det som varit! 

Byalaget, som varit aktivt sedan 1993, kan numera 
med stor uppslutning hålla även ett årligt sommarmöte 
i Spithamn vid midsommartid, detta som ett komple-
ment till ordinarie vår- och höstmöte i Stockholm. 
Härigenom har diskussioner i olika frågor kunnat få 
en rejäl grund i nutidens verklighet. Det handlar inte 
längre enbart om att återfå ägor i varierande skick, 
utan mer och mer flyttas tyngdpunkten över mot frå-
geställningar kring skötsel av egendom i ett längre 
perspektiv. 

Byalaget har nyligen resonerat om vad det kan in-
nebära att kommunen nu har gjort byn till ett stadspla-
neområde, då bl.a. nybyggnation kommer att regleras 
mer än nu. Planeringen har ännu inte kommit så långt. 
Stranden ägs numera av kommunen. 

För framtida vattenförsörjning behövs en ny, cen-
tral brunn, som kanske kan placeras på allmänningen. 
I samband härmed har också frågan om hur avlopp 
skall ordnas i framtiden varit uppe. 

Det växer i markerna, både i öppen terräng och i 
skogen. Gräset skall inte få växa hur som helst, men 
det finns ännu inte något klippaggregat till byns trak-
tor. En lösning behövs för att åstadkomma enkel sköt-
sel. Skogsföreningen har varit med och informerat om 
hantering av skogen. Röjning behövs och tillåts, men 
för att få avverka i större skala måste markägaren ha 
en färdig skogsvårdsplan. 

I byn har fastighetsägare organiserat bevakning av 
sina hus med hjälp av folk som bor permanent i byn. 

Avslutningsvis kan nämnas att tre nya byalagsmö-
ten är inbokade för nästa år! 
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Nytt från Aibolands Museum 
Anu (Vichterpal) Raagma 

Fredagen den 26 augusti handlade i Aibolands Muse-
um om hantverk, musik och museets arbete. Min upp-
gift var att hitta hantverkskunniga personer, som kun-
de visa hur man gör olika hantverk. Jag fick veta att 
det i Estland finns en förening för knyppling. Jag tog 
kontakt med föreningen och det kom två personer från 
Tallinn för att visa hur man knypplar. Den som ville 
fick möjlighet att själv också prova. Det var intressant 
och samtidigt roligt. Jag önskade att jag själv också 
kunde knyppla! 

Några personer från Eesti Põllumajandusmuuseum 
(Estlands Lantbruksmuseum) visade hur man bearbe-
tade lin för klädtillverkning. 

Susanne, museets sommarpraktikant från Finland, 
och jag satte ihop en utställning om de hantverk som 
finns i museets samlingar. Tanken var att ställa fram 
utställningen ute i museigården, men eftersom vädret 
var mycket regnigt och blåsigt blev det inne istället. 
Eftersom det var en fredag kom det inte så många 
besökare – det fanns plats i museet åt alla. Förutom att 
bekanta sig med hantverkstraditioner fick man äta 
klimpsoppa, som kokades av "torsdagstanterna" och 
lyssna på musik av bandet "Väikeste Lõõtspillide 
Ühing". 

Nästa år har vi funderat på att ändra utställningen 
uppe på andra våningen, där Rickulutställningen nu 
finns. Vad som kommer att ställas ut är inte helt be-
stämt – vi får se! Jag tar kontakt med folk som har 
lånat ut sina saker! 

Nu när hösten kom, fick vi läsa i lokaltidningen 
"Lääne Elu" att det i Hapsalviken simmar några sälar. 
För några veckor sedan såg vi två sälar simma runt 
riktigt nära museets strand. 

Välkommen till museet också på vintern! Museet är 
öppet från onsdag till söndag kl. 11.00–16.00. På 
måndag och tisdag har vi öppet enligt överenskom-
melse per tfn/fax: +372 47 37165. 
Vi önskar alla God Jul och Gott Nytt År! 

Har någon recept på surlimpa? 

Jag heter Heino Åkerblad, är född i Roslep 1940 och 
uppfödd på estnisk surlimpa. Som de flesta Roslepbor 
for min familj till Sverige med Juhan år 1944 och 
landsteg på Breviks brygga på Lidingö. 

Jag tror att de som bakade estnisk surlimpa här i 
Sverige de första åren hette Peekers. Med tiden sluta-
de de och jag tror att det var Stockholmsbagaren som 
tog över, men deras surlimpa blev aldrig som Peekers. 

Nu kommer jag till min fråga: Finns det någon som 
ännu bakar estnisk surlimpa eller som har recept på 
hur man gör? 

 
Här är ett recept på surlimpa från Ingeborg Gineman, 
som har fått det från en Klottorpbo. 

Surdeg ("däisör") 
Innan man bakar surlimpa första gången (och när det 
dröjer mellan gångerna) måste man först göra surdeg 
på följande sätt: 
Rör ihop 1 dl rågmjöl med 1 dl "handvarmt" vatten 
(ca 37 grader). Låt blandningen stå övertäckt i 3 da-
gar. Rör om ibland. 
Surlimpa (2 st.) 
Ingredienser 
1 kg grovt rågmjöl, 1 liter vatten, surdeg, 1 tsk salt 
och 1 tsk kummin. 
Dag 1 
Värm 1 liter vatten till ca 37 grader. Rör ner så myck-
et rågmjöl att det blir en tjock "pannkakssmet" och 
tillsätt surdegen. 
Låt stå övertäckt till nästa dag. 
Dag 2 
Spara ca 3 msk till nästa bak som surdeg. Om den 
förvaras i kylskåp håller den ca 1 månad. 
Rör i resten av mjölet, salt och kummin. Låt degen 
jäsa ca 1 timma. 
Lägg upp degen på bakbordet och bearbeta den or-
dentligt. Forma degen till 2 limpor. Lägg dem i en 
långpanna och låt limporna jäsa ytterligare ca 1 tim-
ma. 
Värm ugnen till 225 grader. Grädda i 20 minuter i 225 
grader. Sänk sedan värmen till 200 grader och grädda 
i ytterligare 40 minuter. 
Brödet är färdigt! 

Priit och Kristiina Halberg visar hur man knypplar. 
Foto: Bengt Heyman
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Stenarna berättar 
Linda Lawast-Slotte 

Varsamt placerar jag stenarna 
invid dammen i vår trädgård så 
att vattnet får skölja över dem så 
som de sedan urminnes tider 
sköljts av innanhavets vågor. 
Stenarna är vita, platta kalkste-
nar oregelbundna till formen. De 
lägger sig vant i vattenbrynet 
precis som de låg då jag plocka-
de dem vid havskusten i Spit-

hamn eller Põõsaspeaudden som ligger i Estland mitt 
emot Hangö. Platsen är känd för sin kalkstensstrand, 
på sina ställen slät som ett golv. Det hör till att jag 
plockar med mig några stenar från mina resor – kon-
kreta minnen från olika delar av världen, stenarna har 
mycket att berätta. 

Denna gång är vi på resa i Estland för att bekanta 
oss med Nuckö, eller Noarootsi, där vi följer den 
svenska kustbefolkningens öden, längs en kustlinje 
som enbart i Nuckö omfattar cirka hundra kilometer. 

På 1500-talet kom Nuckö under svensk förvaltning 
och ett kulturellt uppsving på olika områden kunde 
märkas, bland annat byggdes flera kapell. Vi besöker 
Rosleps kapell, som i dag står som en kyrkoruin i 
tallskogen omgiven av minnen från ett levande för-
gånget. Begravningsplatsen med sina enkla korsfor-
made stenar och utsökta smideskors ger oss möjlighet 
till ett möte med Estlands mångskiftande och tragiska 
historia. Kyrkan skall återställas och många är de do-
natorer från olika länder som ekonomiskt ger sitt stöd 
till detta projekt, bland andra Sveriges konung. Vi 
förstår vilken betydelse en återuppbyggd kyrka har, 
den värnar om traditionen, stöder det andliga livet, 
och visar på försoning och hopp. Stenarna i kapellets 
murar har mycket att berätta oss, men vi hoppas att de 
ännu en gång skall få omsluta ett levande rum. 

De sovjetiska militärbaserna började byggas 1939 
och tvingade estlandssvenskarna att flytta bort och 
lämna sin hembygd. 

Då jag står vid Spithamns kust och låter blicken 
glida mot nordväst, anar jag något av den tragik som 
drabbade detta folk som i små båtar flydde över havet 
mot Sverige och Finland. 

Nu först inser jag att Estland har fungerat som ett 
enda stort militärläger. I dag anar vi resterna av de 
sovjetiska baserna, bunkrarna, raketavskjutningsram-
perna. 

Om detta har stenarna mycket att berätta. 
I Hapsal besöker vi den sovjetiska flygbasen Ung-

ru i utkanten av staden. Här upplever jag samma kvä-
vande känsla som överfallit mig då jag besökt kon-
centrationslägren på olika håll i Tyskland och Polen. 

Jag börjar ana att också mitt liv varit övervakat, 

från Estland kontrollerade man ett område från Dan-
mark och Sverige ända till oss i Finland, detta ännu 
för knappt femton år sedan. 

Också vi har drabbats av evakuering och utvand-
ring. Vi skall inte glömma de 400 000 karelare som 
måste lämna sin hembygd för att inte återkomma. Den 
19 september 1944 fick invånarna i Porkalaområdet, 
Degerby, Kyrkslätt, delar av Ingå och Sjundeå veta att 
deras område skulle utarrenderas till Sovjet som ma-
rinbas för femtio år. Drygt sju tusen personer tvinga-
des att inom nio dagar lämna sina hem och sin jord. 
Porkalabornas förvisningstid blev lyckligtvis bara tolv 
år. 

I dag kan vi tack vare de återinflyttade porkalabor-
na i Degerby bekanta oss med denna "parentes" i vårt 
lands historia. Besök gärna Igormuseet i Degerby 
invid riksväg 51, inte långt från Ingå. I det förra Por-
kalaområdet står i dag den finländska högsommaren i 
sin skönaste blomstring, men också där finns rester av 
bunkrar, vars stenar kan berätta. 

Nu svallar havet fritt, kusterna är öppna och sikten 
klar. Vågorna bryter sig alltjämt mot strandstenarna 
och folkets rädsla kan ersättas av hopp. Vi vet att det 
onda på sikt inte har någon makt, om än ondskan för-
orsakar ett stort oförskyllt lidande. Det enda ondskan 
kan är att förgöra sig själv. 

Jag är alldeles övertygad om att det fredsarbete 
som i dag görs för att närma folken till varandra sker 
genom kunskap, kommunikation och möten männi-
skor emellan. I dag bedrivs det ett outtröttligt pedago-
giskt arbete vid Svenska folkhögskolan i Estland, där 
språket är en gemensam nämnare. Visionären och 
rektorn Sten Westerholm leder verksamheten som 
samlar studerande både i Hapsal och Tallinn. Än så 
länge är den nya folkhögskolbyggnaden i Hapsal en-
dast en dröm. Men här ger man sig inte, den svensk-
språkiga gemenskapen kring innanhavet är ett stöd 
också i detta avseende. Vem trodde i början av 90-
talet att iståndsättandet av den svenska Mikaelskyrkan 
i gamla stan i Tallinn skulle bli ekonomiskt möjligt. I 
dag sjuder detta hus med anor från medeltiden av en 
mångsidig andlig odling med folkhögskolan i vinds-
våningen och kyrkan i gatunivå. 

Estlandssvenskarna var ett sjöfararfolk och Spit-
hamn står ännu en gång i fokus. Därifrån härstammar 
galeasen Hoppet och folkhögskolerektorns dröm är att 
galeasen en gång skall få bli länk i en flytande estnisk-
svensk folkhögskola som förenar kusterna och det 
svenska språket. 

Också om detta skall stenarna i framtiden kanske 
få berätta. 
Linda Lawast-Slotte är teolog, bosatt i Esbo vid Fins-
ka viken. 
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Den andra stranden 
Anders Hjemdahl och Camilla Andersson 

Det var en varm sommarnatt på Gotlands nordspets 1974. I mörkret nere på stranden kunde jag se det 
blå skenet av ficklampor. Någonstans bortom de tysta tallskogarna dundrade elden från kustartilleriet, 
och långt borta vid horisonten på det spegelblanka havet tornade rökpelare upp sig där kanonelden träf-
fade målen. En skvadron stridsflygplan vrålade fram på låg höjd över den spöklikt vita kalkstenskusten 
och försvann österut in i mörkret. 
Vad var det som fanns där borta på andra sidan skymningen, på den andra stranden?
Jag gick in i sommarhuset och upp till mitt och min 
brors sovrum, där jag hade min älskade kartbok. Jag 
tyckte mycket om att titta på kartor över avlägsna 
platser och låta min fantasi måla upp bilder över hur 
det kunde se ut. Min nyfikenhet var väckt och jag 
bläddrade fram kartan över Östersjön. Långt uppe i 
Bottenviken kunde jag se Luleå med den vackra skär-
gården där jag hade fötts åtta år tidigare, längst ned i 
söder hade jag ringat in Stralsund som jag läst så 
spännande om i min morfars historiebok. Men på and-
ra sidan Östersjön fanns bara en anonym kust utan 
ortsnamn. "S.S.S.R" stod det att landet hette, men det 
lät ju inte som ett riktigt namn på ett land. Jag gick 
ned för trappan till farstun och stötte ihop med gran-
nen Herbert, en stadig urgotlänning. "Vad är det som 
finns där borta på andra sidan havet?" frågade jag. 
"Glöm det, det är Sovjet" sade Herbert. "Det är inget 
att prata om." 

Samtidigt på Öland går en man med flygvapenuni-
form ut till sin bil när en liten flicka med ljusa flätor 
ropar: "Pappa, ska du flyga iväg nu igen?" Mannen i 
uniformen svarar "Det är övning igen, Camilla. Du vet 
att jag inte kan berätta mer". Under hela hennes upp-
växt såg hon sin pappa försvinna iväg var och varan-
nan vecka på militärövningar. Han övade krig mot det 
där landet som fanns på andra sidan havet. Det som 
ingen pratade om. Det där hotfulla tysta. 
När jag växte upp kunde jag aldrig glömma det där 
landet på andra sidan havet, det som man inte skulle 
prata om. Vad fanns där? Vilka var det som bodde 
där? Hur såg det ut? Vad var det som var så hotfullt? I 
skolböckerna fanns det inga spår av landet på andra 
sidan. Vi fick däremot lära oss mycket om länder som 
låg långt borta, i Asien, Afrika och Sydamerika. Ofta 
handlade böckerna om befrielsekamp, de fattiga mot 

de rika. Man fick intrycket av att de fattiga var de 
goda och att de stöddes av länder som Sovjetunionen, 
Kina och Cuba, medan de rika, vilka var de onda, 
stöddes av länder som USA och England. Vi antog att 
det böckerna sade stämde och tyckte att det var bra att 
det fanns länder där folket hade det bra och fick rättvi-
sa. Men de få bilder jag sett från Sovjetunionen var 
grå, trista och andades hopplöshet. 
En dag fick jag syn på en karta jag inte sett förut i de 
böcker min morfar lämnat efter sig. Det var en karta 
över Östersjön, men den såg helt annorlunda ut än de 
jag sett tidigare. Här fanns länder jag aldrig hört talas 
om, med städer, byar och öar. Estland, Lettland och 
Litauen hette länderna. De hade huvudstäder och flag-
gor och verkade vara helt vanliga länder. Vad konstigt 
att jag aldrig hört dem nämnas förut! 

Jag började undersöka kartan närmare, och hittade 
den kust jag sett på kartan den där kvällen på Gotland. 
Nu stod det inte SSSR, istället stod det Estland och 
Lettland. En udde i jämnhöjd med Gotland hette Do-
mesnäs. Strax intill udden låg flera stora och små öar, 
med namn som Runö, Ösel, Dagö och Ormsö. Jag 
kunde även se ortsnamn som Österby, Birkas och 
Sviby. Vad var detta? Det var ju svenska ortsnamn! 

Jag beslöt mig för att ta reda på allt jag kunde om 
dessa hemlighetsfulla platser, men det visade sig snart 
vara lättare sagt än gjort. Hur jag än försökte så kunde 
jag inte hitta något mer än en antydan här, ett kort 
stycke där i gamla uppslagsverk. Jag lärde mig ordet 
"estlandssvenskar", men mycket mer fanns inte att 
hitta. Jag fick veta att dessa länder nu ingick i ett stats-
förbund som hette Sovjetunionen. Sovjetunionen var 
världens mäktigaste stat och resor dit inte var möjliga. 
Drömmen om det okända landet på andra sidan stop-
pades undan, sorterat under "omöjliga drömmar". 

 
Sipsviken söderut mot Pajstranden Solnedgång över Odensholm Spithamnviken från udden 

Foton: Anders Hjemdahl
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Efter skolan flyttade jag till Stockholm där jag kom att 
arbeta med media i olika former. Under en anställning 
på ett mediabolag träffade jag Camilla, som arbetat 
länge med media och kommunikation. Särskilt roligt 
var det att arbeta med utställningar och projekt riktade 
till ungdomar. Med datorns hjälp kunde man dessutom 
säga saker på ett mer levande sätt än tidigare, med 
filmer, bilder och berättelser sammansatta på nya sätt. 
Detta blev efterhand vår specialitet. 

Det visade sig att vi hade mycket gemensamt. Ut-
över en vilja att skapa och berätta delade vi även ett 
intresse för historia, samhällsvetenskap och kulturerna 
runt Östersjön. Camilla hade haft liknande funderingar 
som jag om vad som fanns på andra sidan havet från 
sin barndoms Öland. Vi startade ett eget mediabolag 
och producerade många olika projekt för allt större 
kunder. Vid samma tid inträffade undret att det mäkti-
ga Sovjetunionen kollapsade. Länderna på andra sidan 
Östersjön blev åter fria och kartorna ritades om ännu 
en gång. Så blev det möjligt för oss att äntligen besan-
na drömmen om att få se den andra stranden! Vi tog 
färjan till Estland med varsin cykel, ett tält, en karta 
och en stor portion nyfikenhet. Det var början till ett 
större äventyr än vad vi själva anade. 

Vi tog oss västerut längst kusten i det underbara 
sommarvädret, med sikte på platserna jag sett på min 
morfars karta. Landskapet kändes alltmer skandina-
viskt ju längre västerut vi färdades. Andra kvällen såg 
vi solen gå ned över Odensholm från vårt tält på Ne-
vestranden. Vår färd ledde oss vidare, till Rickul, 
Nuckö, Hapsal, Ormsö, Dagö och Ösel. Vi var äntli-

gen på den andra stranden! Det blev många färder till 
Estland. Under åren som följde mötte vi många män-
niskor, svenskar som oss själva, som hade levnads-
öden som skilde sig mycket från något vi tidigare hört 
talas om. Vi läste allt vi kunde hitta om dessa svenskar 
på den andra stranden och lärde oss mycket, som för-
ändrade vår syn på vår historia och våra grannländer. 
Överallt såg vi spåren av den sovjetiska ockupationen 
och av det halvsekellånga skräckväldet och förfallet. 
Vi kände oss lurade – här fanns en viktig del av vår 
egen kultur och historia som vi aldrig känt till. I våra 
kontakter med jämnåriga och deras föräldrar visade 
det sig dessutom, att ingen av dem kände till något om 
detta. Vanliga, välutbildade svenskar kände knappt till 
att det fanns några länder på andra sidan Östersjön, 
och visste ytterst lite om de krig, olyckor och det för-
tryck som drabbat dessa länders invånare. Alla kände 
till Vietnam och Nicaragua, men ingen kände till nå-
gonting om Estland. Många visste knappt ens, att det 
fanns svenskar i Finland. 
Vi bestämde oss för att göra en informationskampanj 
för att skapa en helhetsbild om den svenska kustkultu-
ren kring Östersjön, riktad mot de yngre generationer 
och den breda allmänhet som saknar grundläggande 
kunskaper om grannländerna och nutidshistorien. 
Svenskarna i Estland, deras unika kultur och öden 
ansåg vi var viktigast att upplysa om. Under våra resor 
runt om i Estlands svenskbygder hade vi samlat på oss 
ett betydande innehåll i form av bilder, filmer, berät-
telser och fakta i ämnet. Det visade sig snart att intres-
set från svenska myndigheter för informationskam-

 
"Estlands svenskbygder med omgivningar".  Tryckt karta kan beställas från Den Andra Stranden. 

© Anders Hjemdahl/Den Andra Stranden
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panjer som rörde nazismen var stort, men att intresset 
för projekt som berörde kommunismen, grannländerna 
och svensk kul-
tur var närmast 
obefintligt. Ef-
tersom vi hade 
både kunskapen 
och erfarenheten 
bestämde vi oss 
för att själva 
skapa en infor-
mationskampanj 
med vårt eget 
material som 
grund. 
För att kunna nå ut till så många som möjligt, består 
kampanjen av flera delar: navet är en utforskarhemsi-
da på Internet där man kan utforska och ta del av alla 

Estlands svenskbygder i bilder, filmer, kartor, musik, 
fakta och personliga berättelser. 
Hemsidan på Internet kom-
pletteras med en bok, bro-
schyrer, utställningar och en 
nyproducerad karta över alla 
svenskbygder i Estland. Vi 
hoppas att projektet leder till 
att fler yngre svenskar på 
samma sätt som vi själva, 
upptäcker, intresserar sig för 
och lär sig mer om Den 
andra stranden. Vi välkom-
nar alla intresserade att delta 
i projektet med sina bilder, 
berättelser och kunskap. 

Välkommen till www.denandrastranden.com.

"Hoppet av Spithamn" får nytt liv som skolsegelfartyg 
Sten Westerholm

När jag skriver det här står "Hoppet av Spithamn" 
fortfarande här ute på yttersta udden på Beckholmen i 
Stockholm. På akterspegeln läser vi visserligen "Hop-
pet av Saltvik", det är så hon har hetat sedan 1953, när 
hon började segla med Bergö-Kalle från Saltvik på 
Åland som skeppare. Men redan i det här skedet talar 
vi om "Hoppet av Spithamn" eftersom det var hennes 
första namn. Man kan säga att tack vare att hon ome-
delbart efter sin första resa såldes till svenskbygden i 
Finland har denna galeas, som byggdes av svenskarna 
på den andra stranden av Finska viken, bevarats till 
våra dagar. 

Jag kommer just inifrån Hoppet efter att ha varit 
och talat med killarna, som håller på att byta spant på 
henne. Både den nya fören av ek från Gotland och 
akterstocken är nu på plats, men endast tillfälligt fast-
satta. Vi får se om vi hinner göra förbultningen innan 
vi flyttar henne till Lovisa i Finland. För någon timme 

sedan hade vi ett möte här på Beckholmen om hur 
flytten skall ske. Det halvideella rederibolaget, som vi 
har skapat som äger Hoppet, har beslutat ta henne till 
Kuggom båtbyggarskola i Lovisa för att göra henne 
färdig. Skälen till att vi flyttar henne till Finland är 
flera; dels pedagogiska – hon skall vara undervis-
ningsobjekt för blivande båtbyggare, dels ekonomiska 
– huvudfinansieringen kommer från Finland och ut-
bildningen är en viktig arbetsinsats som den finländs-
ka staten står för. Men hon kommer tillbaka till Beck-
holmen om ett par år som en ny skapelse, för egna 
segel. Stockholm kommer att vara en av hennes fasta 
hamnar i Östersjön. Men eftersom det är tre skolor i 
tre länder som äger henne, skall hon naturligtvis ha 
sina hemmahamnar i alla de tre länderna Finland, 
Sverige och Estland. 

Galeasen Hoppet representerar den viktiga allmo-
geseglingen i svenskbygden i Estland. Med hela sin 

www.denandrastranden.com Boken "Den andra 
stranden" 

Hoppet vid Strandvägen i början av 1970-talet. Hoppets ankarspel. 
Foton: Ingvald Dyrberg
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varelse kommer hon för nya generationer att berätta 
om det här folket på den andra stranden och om deras 
intressanta historia. Redan i det här skedet av renove-
ringen väcker hon stort intresse hos de människor som 
kommit i kontakt med henne. Vi har hittills haft hän-
derna fulla med praktiska och ekonomiska problem, så 
vi har inte haft tid att gå ut och berätta om Hoppet för 
allmänheten så effektivt, som vi kanske skulle ha öns-
kat. Men det kommer så småningom att finnas en 
gedigen dokumentation tillgänglig om Hoppet via de 
flesta medier. Redan nu kan ni läsa om henne på In-
ternet via www.denandrastranden.com. Man går in 
under "Rickul". Där finns uppgifter om henne. Jag har 
tänkt komplettera dessa med att berätta om hur reno-
veringen framskrider. Sedan skall det också föreligga 
en bok om henne, som skall komma ut samtidigt med 
sjösättningen. 

Jag har massor med spännande material om henne 
från olika skeden och platser. Speciellt glad är jag 
över de bilder och den dokumentation som jag fått av 
Ingvald Dyrberg. Han har gjort ett fantastiskt arbete, 
som för oss som nu renoverar Hoppet är otroligt vär-
defullt! Tänk att vi har fått bilder av detaljer på henne 
som hon såg ut när hon 1965 kom från Finland och 
lades att ligga vid Strandvägen i Stockholm! Skarpa 
detaljerade bilder av däcksutrustningen, riggen, kaju-
tan. Både utvändigt och invändigt. Någon gång i bör-
jan av 1970-talet åkte Ingvald under flera månader på 
söndagsmorgnarna till Strandvägen för att dokumente-
ra henne. Nu kan vi tack vare dessa bilder återskapa 
henne, som hon såg ut ursprungligen, före den renove-
ring som gjordes på 1980- och 90-talen. 

Jag vill redan i det här skedet varmt tacka Ingvald 
för att han ställt sina texter och bilder till vårt förfo-
gande. I framtiden skall de bevaras på något ställe där 
de är tillgängliga för intresserade. Jag har inte just nu 
hunnit tänka på den detaljen, när jag håller på att stu-
dera dessa värdefulla bilder, varav en del kommer att 
ingå i boken om Hoppet. 

Vi diskuterar som bäst också med Finlands svens-
ka television om en dokumentär film om Hoppet och 
den pågående renoveringen. Blir den av kommer den 
helt säkert att erbjudas också till Sveriges TV. 

Det är inget litet projekt som vi satte igång med, 
när vi beslöt att vi skall rädda den sista(?) estlands-
svenskbyggda skutan, som ännu kan segla in i framti-
den. Det är ett stort ekonomiskt åtagande, där Svenska 
Folkskolans Vänner i Finland ställt sig som viktig 
ekonomisk garant. Men vi behöver också andra spon-
sorer. Det är ett omfattande praktiskt arbete och det är 
många svåra frågor, som skall lösas innan hon på nytt 
kan börja segla, nu som skolsegelfartyg. Vi skall göra 
henne handikappvänlig, så att alla har en chans att få 
segla med henne. Furu till bordläggningen kommer 
från Ingå i Finland. Den ligger färdigsågad i Valkom 
hamn i Lovisa där vi skall bygga en hall kring henne 
när vi har henne där. Ek till stävarna och en del av 
spantvirket har vi fått från Gotland. Spant och annat 
virke fick vi också ur Birgit Eldhs skog i Spithamn, 
när vi satte igång med renoveringen för ett par år se-
dan. Lärkvirke till däck, kajuta och inredning är på 
gång från Novosibirsk i Ryssland. Den återuppståndna 
Hoppet kommer att bestå av virke från många olika 
håll – ett internationellt projekt med andra ord. 

Ordbok för Rickulmålet 
Göte Brunberg, kulturkommittén 

De estlandssvenska dialekterna har dokumenterats av 
ett antal språkforskare, av vilka kan nämnas Herman 
Wendell, Gideon Danell och Edvin och Herbert Lag-
man. Det saknas dock en "bred" och lättillgänglig 
dokumentation för den som vill tillägna sig åtminstone 
grunderna i dialekternas grammatik, ordförråd och 
uttal. 

Hembygdföreningens kulturkommitté har därför 
beslutat att utge en grammatik och ordbok för den 
variant av nuckömålet som talades i den forna Rickul 
kommun, "rickulmålet". Orsaken till att vi inte försö-
ker dokumentera nuckömålet är att det fanns en hel 
del avvikelser i ordförråd och uttal inom olika delar 
Rickul/Nucköområdet. Det skulle bli ett för stort arbe-
te att dokumentera alla varianter. Det är också så att 
det idag finns ett större antal personer som behärskar 
rickulmålet än övriga dialekter. Speciellt vid samman-
ställningen av ordboken är vi nämligen beroende av 
frivilliga krafter utanför kulturkommittén. 

Vi har därför bett ett antal kunniga personer från 
Rickul att hjälpa till med översättnings- och gransk-
ningsarbetet. 

Varför en ny ordbok? Det finns ju redan Gideon 
Danells "Ordbok över Nuckömålet", med supplement 
av Fridolf Isberg. Orsaken är bland annat att de är 
skrivna med en fonetisk skrift, "landsmålsalfabetet", 
som är svår att läsa för den som inte är kunnig. För 
den nya ordboken har vi tänkt använda ett förenklat 
fonetiskt skriftspråk, som inte kräver så mycket av 
läsaren, men som ändå innehåller de speciella ljuden i 
rickulmålet. Ordboken kommer att innehålla översätt-
ningar från rikssvenska till rickulmålet. 

Nuckömålets grammatik har tidigare dokumente-
rats av Gideon Danell. Dokumentationen är emellertid 
spridd i ett antal olika skrifter. Det finns därför ett 
behov av att samla grammatiken på ett enda ställe. 

Projektet har just tagit sin början och vi vet inte 
riktigt vilket slutresultatet kommer att bli. Vår för-
hoppning är att det skall bli en lärobok, som innehåller 
grunderna i rickulmålets grammatik och uttalsregler, i 
kombination med ordboken. 
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Information från Västra Kustens Skogsägare

Lägesrapporter 
Bo Stenholm 

Som de flesta vet har vi från och med 1 maj en ny 
operativ chef, nämligen Toomas Kuinberg. Toomas 
har kommit bra in i verksamheten och är mycket ute i 
skogen för att planera och kontrollera entreprenörens 
arbete. Den främsta kunden är som förut HM Puidu-
kaubandus i Rohuküla. De betalar mycket snabbt och 
är pålitliga. Priserna på vår råvara har stabiliserats 
efter stormen. Nu i oktober gäller t.ex. följande priser 
på Nuckö vid väg: 
Pappersmassaved: Barrskog blandat: 300 EEK/m3f 
(EEK/fastkubikmeter), gran: 350 EEK/m3f, björk: 430 
EEK/m3f. 
Sågtimmer: Furu: 620 EEK/m3f (klena dimensioner 
40 EEK mindre) och gran = 670 EEK/m3f (klena di-
mensioner 70 EEK mindre). 
För våra stora alskogar av låg kvalitet får vi nu ca 200 
EEK/m3f vid vägkanten. Detta innebär att det är lön-
samt att avverka alskogen på fastlandet, vilket det inte 
har varit förut. Alskogen säljs bl.a. som bränsleved till 
Sverige. På Ormsö är naturligtvis priserna lägre p.g.a. 
färjetransporten. Jag och Toomas hade ett informellt 
avstämningsmöte här i Tallinn i den 21 oktober och då 
uttryckte Toomas sin oro för att det inte fanns tillräck-
lig plats på Ormsöfärjan för skogstransporter, och att 
våra aktiviteter på Ormsö p.g.a. detta löpte risk att 
begränsas. 

I september var avverkningsaktiviteten låg p.g.a. 
att vi har bytt entreprenör för skogsavverkningen. Den 
nya firman heter METSINVEST och har två skördare 
och två skotare. En skotare är en stor traktor som 
transporterar skogsråvaran från hygget till närmaste 
vägkant. Den största skördaren är helt ny och uppges 
ha kostat drygt 7 miljoner EEK. Detta innebär att des-
sa maskiner måste arbeta kontinuerligt för att man ska 
få lönsamhet på dem och kunna betala tillbaka lånen 
till banken..... Toomas uppger att avverkningskostna-
den på fastlandet i Rickul/Nuckö ligger på ca 150 
EEK/m3f i genomsnitt, vilket är mycket bra med hän-
syn till de ökande bränslekostnaderna och annat. Detta 
pris inkluderar avverkning med skördare och transport 
till väg med skotare. För närvarande arbetar den lilla 
skördaren i Rickul och den stora i Pasklep på Nuckö-
halvön. Under oktober räknar Toomas med att kunna 
avverka ca 2 000 fastkubikmeter inom Nuckö kom-
mun. När det gäller Ormsö håller Toomas på att be-
kanta sig med området och har börjat planera inför 
vintern. Vi vill naturligtvis ha fler avverkningsupp-
drag och även andra typer av uppdrag som plantering 
och röjning. 

Kom ihåg att för att göra någonting i skogen måste 
man ha en skogsbruksplan (Metsamajanduskava). Om 
den saknas eller har gått ut, kan föreningen göra pla-
ner till bra priser. Det är inte särskilt dyrt. Staten 
kommer inte att skicka ut några planer gratis i fort-
sättningen. Kontakta Toomas för beställning av 
skogsbruksplan. 

Toomas Kuinberg 
Jag håller på att kartlägga skogarna och avverknings-
uppdragen samt sammanställa dessa uppgifter inför 
kommande avverkningar. Avverkningsvolymerna 
kommer att öka kraftigt, så det är nu hög tid att lämna 
in avverkningsuppdrag, det behövs många fler. Det är 
roligt att så många vill ha hjälp med inventering på 
sina marker. Jag tar gärna emot fler uppdrag. Jag är 
mycket intresserad av att komma i kontakt med est-
landssvenskar i Vippal- och Korkisområdena, för kart-
läggning av markerna där. Det vore roligt om vi kunde 
öka antalet medlemmar där. 

Hör av er till mig på vår nya adress som ligger i 
kommunalkontoret i Birkas på Nuckö. Adressen är: 
Lääne Ranniku Metsaühistu/Västra Kustens Skogs-
ägare, Att: Toomas Kuinberg, Noarootsi Vald/Nuckö 
Kommun, Pürksi/Birkas, Maja nr 9, 91 201 Lääne-
maa, Eesti/Estland 
Jag nås på tfn +372 533 26 162, fax +372 47 243 51 
och e-post toomas@lrm.ee 
OBS! Det är viktigt att all post till föreningen i fort-
sättningen går direkt till adressen ovan och inte, som 
tidigare, sänds till Bo Stenholm i Stockholm. 

Notiser 
Kent Mihlberg 

Som ett tips till dig som är skogsägare i Estland vill 
jag nämna att det finns en gratistidning i Sverige som 
heter SkogsEko. Den tar upp vad som händer och sker 
med skogen samt ger värdefulla tips. Den utkommer 
med fyra nummer per år. Jag kan varmt rekommende-
ra den, för jag har den nämligen själv. 

Vill du ha tidningen, kontakta då Birgitta Nyberg, 
SkogsEko, Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping eller 
med e-post birgitta.nyberg@svo.se. 
På vår hemsida www.lrm.ee, under Notiser, "Skogs-
dagen 2005-05-28" kan ni läsa om skogsdagen i Tum-
ba och de känslor och planer som de nya ägarna till 
Roslep Bistaback har efter att de har "blivit med 
skog". 

Styrelsen önskar härmed alla medlemmar en rik-
tigt God Jul och ett Gott Nytt År samt ett fortsatt 
gott samarbete under 2006. 
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Information från Estlandssvenskarnas kulturförening SOV 
Göran Hoppe, ordförande 

Som nyvald SOV-ordförande skrev jag i våras att det 
är viktigt att SOV tar ett övergripande ansvar för den 
estlandssvenska folkgruppen och att föreningen även 
framledes agerar som den folkgruppens samlande 
organisation den alltid varit, alltsedan bildandet den 6 
februari 1909, i Bysholms herrgård på Nuckö. Jag 
nämnde också i min artikel "Dags att tala klarspråk!" i 
Medlemsblad nummer 2 2005 några brännande frågor, 
alla med anknytning till återvändandet till hembyg-
derna och de problem som detta möter, inte minst i 
kontakten med lokala och regionala myndigheter i 
Estland. 

Sedan dess har jag i olika sammanhang mött ett 
ganska stort gensvar från olika "gräsrötter" i folkgrup-
pen. Man har sagt att det är bra att SOV säger saker, 
är det styrkebälte för estlandssvenskarna det en gång 
var när det gällde att utveckla levnadsvillkoren, bygga 
skolor eller säga ifrån till chauvinistiska estländska 
tjänstemän. Vid det senaste mötet mellan SOV:s sty-
relse och företrädare för de estlandssvenska hem-
bygdsföreningarna var det likaledes uppenbart att de 
efterlyser en samlande organisation som har möjlighet 
att lyfta olika frågor från det lokala perspektivet till att 
gälla hela den estlandssvenska minoriteten. 

Det är ju här SOV:s roll måste stärkas – vi kan inte 
längre överlåta alla frågor som gäller förhållandena i 
Estland till hembygdsföreningarna eller vad som finns 
av föreningsliv i Estland. Estlandssvenskarnas gemen-
samma verksamhet är ju idag i allt högre grad förlagd 
till Estland, många hundra äger mark i sina hembyg-
der, andra äger kapital och företag och alltfler bygger 
hus eller renoverar de gårdar som genom ett under 
klarat sig genom sovjetrepressionens epok. Estland är 
inte längre ett bortglömt "där borta", något SOV kan 
bortse från och i stället minnas det stilla suset från 
Guldstrand eller farfars ölbryggning.  

Estland är här och nu, den återtagna hembygden 
för allt fler av Kustbons läsare, och det är en själv-
klarhet att också deras tidskrift och deras samlande 
förening skall verka i den andan. Vi skall förvisso 
fortsätta att hålla hembygdsdagar, pubar, seminarier 
och bedriva olika former av kulturbevarande verk-
samhet, men vi måste också förlägga en viktig del av 
våra mödor på att se till att våra bygder utvecklas i en 
för oss gynnsam riktning. Detta blir nu den viktigaste 
uppgiften för styrelsens framtidsgrupp, som under 
kommande månader skall utveckla en långtidsplan för 
föreningens arbete och de omfattande uppgifter som 
kommer att vila på styrelsemedlemmarna. SOV kan-
ske i framtiden inte längre bör heta Estlandssvenska 
kulturföreningen SOV utan kanske i stället något i stil 
med SOV – Estlandssvenskars förbund, ett namn som 
mer betonar SOV:s mångfacetterade verksamhet, inte 
minst i Estland. Det kan också finnas anledning att 

inför årsmötet i vår fundera över stadgarnas innehåll 
och huruvida mer av de stadgar som föreskrev verk-
samheten i Estland före sovjetockupationen kan 
komma till heders igen. 

Nästa år börjar, om våra planer kan realiseras, ma-
nifestationen av det estlandssvenska återvändandet till 
Estland, byggandet av kulturcentret Estlandssvenskar-
nas Hus i Gamla Hamnen, Hapsal i omedelbar anslut-
ning till Aibolands Museum. I samband med detta 
kommer en ny stiftelse att bildas och den gamla in-
samlingsstiftelsen Stiftelsen Aibolands Museum att 
överföras till den nya. Förhoppningsvis skall förhand-
lingarna med det estländska kulturministeriet leda till 
att vårt museum privatiseras och, med statsstöd, över-
går i den nya stiftelsens ägo. På det sättet kan verk-
samheten koncentreras och komma mer under est-
landssvensk kontroll, vilket de två senaste årens nega-
tiva utveckling av museet visat är en absolut nödvän-
dighet. Ett brev med olika krav i den riktningen har i 
dagarna avgått till Estlands kulturminister för att inle-
da denna process, som nu förhalats under närmare ett 
år. 

För att Estlandssvenskarnas Hus skall kunna byg-
gas är det mycket som måste fungera. Vi måste få 
ihop tre miljoner kroon för att betala det lån på tomt-
marken som vi nu har till de tidigare ägarna, två af-
färsmän i Hapsal. Vi måste söka EU-bidrag för att 
uppföra de två byggnader som är tänkta – själva kul-
turhuset och det kombinerade båtbyggeriet och bygg-
nadsvårdsbutiken. Om vi kan lösa tomtmarken kan de 
medlen utgöra en stor del av vår självfinansiering av 
själva husbygget. Slutligen måste vi bli aktiva i att 
söka aktivitetsbidrag från kultur- och minoritetsmini-
sterierna för att få igång de olika projekt som är tänkta 
att äga rum inom ramen för Estlandssvenskarnas Hus-
Aibolands Museum 

Jag vill nu be alla estlandssvenskar att inför julen 
tänka dels på sin gamla hembygd och dels på det bli-
vande Estlandssvenskarnas Hus – all världens est-
landssvenskars samlingspunkt. Lyckas vi inte åstad-
komma ens att lösa tomtmarken är det inte mycket 
bevänt med oss!! 

Alltså: Ge ett bidrag till Estlandssvenskarnas Hus, 
antingen i form av reda pengar till Stiftelsen Aibo-
lands Museums Konto (pg 119 24 23 – 0), eller ge-
nom att skänka EVP till Stiftelsen, eller genom att 
skänka mark, som ni inte vill eller orkar behålla, eller 
genom att köpa en av de etthundra unika aktier à 
20 000 kroon vardera som vi kommer att ge ut, och 
som kommer att ge innehavaren ett bestående infly-
tande över verksamheten. 

Slutligen önskar jag alla Estlands svenskar 
världen över en Fridfull Jul och ett Gott Nytt År! 
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Medlemsavgiften år 2006 
Medlemsavgiften för år 2006 är oförändrad: 150 kr för 
medlemmar och 50 kr för ungdomar t.o.m. 25 år. 
Vi ber dig att betala medlemsavgiften så snart som 
möjligt. För att du skall komma med i medlemsför-
teckningen, som sänds ut med nästa nummer av 
Medlemsbladet, måste vi ha din medlemsavgift 
senast den 10 februari. 

På inbetalningskortet finns en rad för "anknyt-
ningsort". Var vänlig och fyll i den by i Rickul/Nuckö 
som du härstammar ifrån. Om du vill kan du ta med 
både din fars och mors hemby. Om du härstammar 
från annan ort, fyll i kommunnamnet. Att veta med-
lemmarnas härstamningsort är viktigt för oss då vi 
t.ex. skall ordna någon byinriktad verksamhet. 

Om du t.ex. är make/maka till någon som kommer 
från en by i området, men själv inte har några anor 
därifrån, kan du ange makens/makans by som anknyt-
ningsort. 
Vi är nu i början av december 992 medlemmar. Hjälp 
till att värva nya medlemmar, så att vi innan års-
slutet uppnår 1 000-strecket. Den 1 000:e nya med-
lemmen får årsavgiften betald och ett exemplar av 
Guldstrand!

Föreningens insamlingar år 2006 
Ända sedan den bildades har Hembygdsföreningen 
samlat in pengar för att användas till olika ändamål i 
Rickul/Nucköområdet. Medlemmarna har varit gene-
rösa och pengarna har kunnat utnyttjas på ett bra sätt. 
Självfallet används de insamlade pengarna endast för 
det ändamål som de skänkts till och utbetalningar görs 
efter styrelsebeslut. 
År 2006 samlar vi in pengar till följande ändamål: 
Humanitär hjälp till behövande i Nuckö kommun. 
Pengarna kommer att användas för att stödja de sjuka, 
handikappade och gamla som har det sämst ställt. 
Utbetalningar sker till midsommar och före jul. 
Nuckö kyrka - Taket på Nuckö kyrka är nu reparerat, 
men det finns ett stort behov av reparationer inne i 
kyrkan. 
Vård av kyrkogårdar - Pengarna används för att 
vårda samtliga kyrkogårdar i Rickul/Nucköområdet. 
Vår strävan är att alla kyrkogårdar skall vara välskötta 
i sin helhet. 
Föreningen är tacksam för alla bidrag. Ditt bidrag 
behöver inte vara stort. Det kommer ändå att vara 
välkommet och visar att det finns ett intresse för den 
gamla hembygden. 

Markägare i Estland! 
Behöver Du hjälp med frågor gällande fastig-
hetsärenden, översättningar eller andra ären-

den ställer vi gärna upp. 
Kontakta oss för närmare information! 

Katrin Schönberg 
Jus Suecanum OÜ 

Tfn/fax: +372 47 37339, mobil: +372 55 24842 
E-post: katrin.schonberg@mail.ee 

Adress: Endla 2B-16, 90504 Haapsalu, 
Estland 

Medlemmar i Rickul/Nuckö 
Hembygdsförening får 15 % rabatt! 

Seminarium 
Rickul/Nucköområdet under sovje-

tiskt styre 1944-1991 
Göran Hoppe och Göte Brunberg berättar om 
situationen i bygden under sovjettiden. Det 
mesta av informationen är sammanställd av 
Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Grupp 44. 
För mer information om seminariet, se SOV:s 
kalendarium. 

SOV:s kalendarium våren 2006 
 
10 februari 
kl. 18.00 
 

5 mars 
kl. 11.00- 
14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17 mars 
kl. 18.00 
 

8 april 
kl. 13.00 

Pubafton på Roslagsgatan 57. 
Denna gång är det Vippal som står 
som värdar. 

Seminarium med Göran Hoppe och 
Göte Brunberg. 
"Rickul/Nucköområdet under sovje-
tiskt styre 1944-1991." 
Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm. 
Pris 50 kronor. Lättare förtäring in-
går. 
Anmälan senast en vecka i förväg till 
Ulla-Stina Rundgren på SOV:s ex-
pedition, tfn 08-612 75 99, eller e-
post till 
info@estlandssvenskarna.org 

Pubdags igen på Roslagsgatan 57. 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening 
står för värdskapet. 

SOV:s årsmöte. 
Plats: Restaurang Matkalaset, Klara-
bergsviadukten 63 i Stockholm. 
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Underhållning m.m. 
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Erbjudandet att köpa ett medlemsexemplar av 
Sven Danells bok om hans år som präst i 
Nuckö till det rabatterade priset 100 kr (ordi-
narie pris 150 kr) utgår den 31 januari 2006. 
För porto tillkommer 50 kr. 

Du som ännu inte har köpt boken, passa 
på och gör det nu! 

Fritidshus och/eller -tomt köpes i 
Estland! 

Havsnära fritidshus och/eller -tomt köpes i 
Spithamn eller annat naturskönt område av 
sverigeestnisk familj. 

Svar via mejl till jaan.seim@estniskaskolan.se 
eller telefon 070 343 56 56. 

Jaan Seim 

Konversationskurs i estniska 
Estniska konversationskursen fortsätter under 
vårterminen. 
Gamla och nya deltagare hälsas välkomna. 
Anmälan sker per tfn 08-641 68 42 eller mobil 
070-370 49 35. 

Annika S. Nylander 

JULKLAPPSTIPS! 
Mats Ekmans samlade dikter. 

Teckningar av Elmar Blomberg samt noter till 
vissa sånger. 

Här finns alla Mats Ekmans dikter samlade i en 
enda bok med översättning till rikssvenska. 
Boken är en kulturskatt, som genom Mats Ekmans 
diktning ger en beskrivning av livet i svenskbyg-
derna i slutet av 1800-talet och början av 1900-
talet. 

En utmärkt gåva till barn och barnbarn! 

Beställning sker till Ingegerd Lindström på tfn 016-
14 41 41 eller e-post recreo@telia.com. 
Priset är 130 kr plus porto. 
Allt överskott av boken går till något ändamål i 
Rickul till minne av Mats Ekman. 

 

 

Lägenhet önskas hyra av est-
landssvensk student 

Mitt namn är Kristofer Dreiman, 21 år, och jag 
söker lägenhet/rum att hyra inför vårterminen 
2006. Jag läser vid KI och Stockholms Uni-
versitet och söker med fördel en bostad i 
Stockholms innerstad eller närförort. God 
ekonomi och ordningsam. Min härstamning är 
från Pasklep och Bergsby. 
Kontakta mig på mobil 0708-17 35 75 eller 
mejla till kristofer.dreiman@chello.se 



 20

Julklappstips! 
Köp föreningens böcker!

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Så levde vi i Rickul/ 
Nuckö 
Historisk bakgrund, livsfö-
ring och traditioner ned-
tecknade av Manfred Ham-
berg. Boken skildrar livet 
fram till 1944.  
50 sidor. Ill. Tryckt 1997. 
Nytryck 2002. 
Pris 60:-. 

Minnen i ljus och mör-
ker 
Estlandssvenskar från 
Rickul/Nuckö berättar. 
Personliga berättelser som 
omfattar tidsperioden från 
1860 och fram till över-
flyttningen 1944 samt även 
händelser från tiden i Sveri-
ge. 
271 sidor. Ill. Tryckt 1999. 
Nytryck 2003. 
Pris 150:-. 

Höbring 
Byn på den höga brinken. 
Historik, gårdar och släkter 
fram till överflyttningen till 
Sverige 1943. Av Carl 
Blees. Sammanställning 
med kompletterande rit-
ningar och bilder gjord av 
Lennart Stahl och Gunnar 
Blomberg. 
55 sidor. Ill. Tryckt 1999. 
Pris 80:-. 

Ytterligare böcker med anknytning till Rickul/Nuckö 
Einar från Rickul. 
Einar Hambergs memoarer. 172 sidor. Person- och ortsregister. Illustrerad. Tryckt 1997. Medlemspris 150:-. 
Österut med Barbara. 
Bygderoman av Edvin Lagman. 212 sidor. Tryckt 1996. Medlemspris 150:-. 
Udden - Minnen. 
Edvin Lagman tar oss med på en vandring i minnenas landskap. 174 sidor. Tryckt 1997. Medlemspris 150:-. 
På fjärran stigar. 
En berättelse från andra världskrigets dagar av Herbert Lagman. 250 sidor. Tryckt 1998. Pris 100:-. 
70 år sedan tillkomsten av Birkas folkhög- och lantmannaskola 1920-1990. 
Listor och klassfoton över deltagarna i de olika årskurserna samt foton som visar hur skolbyggnaderna såg ut och som 
återger scener ur arbetslivet på skolan. Redaktör: Tomas Dreijer. 72 sidor. Illustrerad. Tryckt 1990. Pris 140:-. 
Knutas-Erik - vallpojke. 
Sven Borrmans historiska roman. 99 sidor. Tryckt 2000. Pris 100:-. 

Böckerna kan beställas på vår webbplats 
http://hem.passagen.se/rnhem. De finns även 
att köpa på Expeditionen, Roslagsgatan 57, 1 tr 
ned från gården. Öppet måndag-torsdag 9-14. 
De kan även beställas per telefon 08-612 75 99 
eller fax 08-612 77 85. 
Om böckerna skickas per post tillkommer 
kostnad för porto och emballage. 

Minnen i ljus och mör-
ker - del 2 
Rickul/Nucköbor berättar 
om vardagslivet hemma i 
Estland, livet i krigstid och 
flykten till Sverige. Berät-
telser även om den första 
tiden i Sverige och om 
återseendet med det gamla 
hemlandet efter att Estland 
åter blivit fritt. En emi-
grantberättelse ingår också.
275 sidor. Ill. Tryckt 2002. 
Pris 150:-. 

 

Gambyn  
En estlandssvensk by 1640-
1944. Historik och minnen 
sammanställda av Alrik 
Boman.  
53 sidor plus bilagor. Ill. 
Tryckt 1997.  
Nytryck 2004. 
Pris 125:-. 


