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e-post sture.koinberg@koinberg.se 

Sekreterare 
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e-post anne.schonberg@jm.se 

Gunvor Strömbom (Ölbäck), Svinkeln, 
155 91 Nykvarn, tfn 08-552 451 45 
e-post gunvoris@hotmail.com 

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

Hösten har varit händelserik på många olika områden 

för Rickul/Nuckö Hembygdsförening. Förutom det 

ordinarie föreningsarbetet med styrelsemöten, byom-

budsmöten, framtidsgruppens planeringsmöten, arbe-

tet med Rickulmålet m.m., har samordning med övri-

ga föreningar varit inne i ett intensivt skede. 

SOV fyller hundra år nästa år. En samarbetsgrupp 

har bildats, där Rickul/Nuckö Hembygdsförening 

deltar i planeringsarbetet. Syftet är att ordna olika 

aktiviteter både i Estland och i Sverige. Föreningens 

sommaraktiviteter och SOV:s aktiviteter har anpassats 

tidsmässigt. Även Kulturrådets Nucködagar är en 

viktig händelse som ingår i tidsplaneringen. Vi kan 

räkna med en lång rad aktiviteter i våra gamla hem-

bygder, så boka gärna in några semesterveckor i Est-

land till sommaren. 

Arbetet i Kulturrådet, där våra tre aktiva före-

ningsmedlemmar gör stora insatser, fortskrider. En av 

de viktiga frågor som varit aktuella under hösten är 

problemet med Aibolands museum. Den nuvarande 

direktörens mandat upphör till sommaren och en dis-

kussion har förts om museet skall läggas under läns-

museet Läänemaa muuseum. En stor enighet råder 

inom föreningarna att vi gärna vill ha ett fristående 

museum. Den estniska statens ekonomi har lidit av 

tidens tendenser och detta bidrar till osäkerheten kring 

museets framtid. 

Rabatterna 2009 för resor över Östersjön för med-

lemmar i de estlandssvenska föreningarna är nu klara. 

Glädjande nog vi har fått samma rabatter och reduce-

rade priser som 2008. Ett tack till förhandlarna Arne 

Johansson och Lennart Eriksson från Ormsö Hem-

bygdsförening och vår egen medlem Curt Luks. 

Göte Brunberg har hållit föredrag om mobiliser-

ingen 1941 och de inkallade unga männens umbärel-

ser och bråda död i Gulags arbetsläger och de överle-

vandes strapatser i ett krig som inte var deras. Många 

av de inkallade var familjefäder som min egen far. 

Under hotet mot deras familjer såg de inget annat val 

än att inställa sig till, som det visade sig för de flesta, 

en lång grym dödsmarsch. De närvarande vid föreläs-

ningen blev starkt berörda av dessa estlandssvenskars 

öde. 

En annan viktig del av vår gemensamma historia är 

de första åren som flyktingar i Sverige. I Finspång 

håller en grupp entusiaster på att kartlägga flykting-

lägret i Doverstorp, som många estlandssvenskar pas-

serade på sin väg att integreras i det svenska samhäl-

let. Jan Persson, Göte Brunberg och jag blev inbjudna 

till ett seminarium i Finspång, där vi höll några korta 

föredrag om vår historia. Lägret har Göte beskrivit 

mer noggrant i sin artikel i denna tidning. Min mor, 

mina småbröder och jag bodde i lägret i sju månader, 

en tid i livet som jag förträngt. När vi nu besökte plat-

sen kan jag inte påstå att det var återseendets glädje. 

För en tioårig pojke är ett flyktingläger med baracker, 

torrdass och de vuxnas matsal inte ett soligt minne. 

Allt är nu rivet, endast vissa fundament och ett stall 

finns kvar på platsen och skogen tätnar och minnena 

förbleknar. 

Diskussioner har förts i styrelsen beträffande det 

beslut som togs av årsmötet, då en suppleant för 

mycket blev invald. Att ändra på ett årsmötesbeslut är 

inte så lätt utan att kalla in ett extra årsmöte. Vi har 

därför kontaktat kunniga personer på föreningsteknik 

och hoppas kunna lösa denna problematik på ett smi-

digt sätt. 

Takteglet på murarna kring Rosleps kapell är på 

plats och skyddar de nya murarna. Föreningen har 

ekonomiskt bidragit till murtaket med 60 000 EEK ur 

insamlade medel och kommunen har tillskjutit pengar, 

så att arbetet kunde färdigställas under hösten. 

Vi alla som arbetar i Rickul Nuckö Hembygds-

förenings styrelse, kommittéer och arbetsgrupper 

önskar våra medlemmar en God Jul och ett Gott 

Nytt År. 

Byombudsmöte 
Byombuden träffas på Roslagsgatan 57 tisda-
gen den 10 mars 2009 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! 

Årsmötet 2009 
Hembygdsföreningens årsmöte 2009 äger 
rum lördagen den 28 mars kl. 13.00. Lokalen 
är ännu inte bestämd. Närmare information 
sänds ut med nästa Medlemsblad. 

 

 

Vi i redaktionen 

önskar alla läsare 

en 

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År 

Göte Brunberg 

Inger Nemeth 

Eva Heyman 
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Jul- och nyårshälsning från 
Nuckö kommun 

Årets sista månad är den tid då man ser tillbaka på det 

förflutna, vad det gångna året 2008 har gett oss. 

Åt kommunen gav året några stora investeringar 

och, som alltid i livet, också besvikelser. De största 

projekten har varit rekonstruktionen av vatten- och 

avloppssystemen och centralvärmeverket i Birkas. Det 

förra projektet kostade 12,5 miljoner EEK, varav EU 

bidrog med 11 miljoner och kommunen med 1,25 

miljoner. Det senare kostade 6,15 miljoner EEK, var-

av kommunens del var 1,25 miljoner. Helt säkert får 

också Nuckö kommuns barn stor glädje av den fint 

renoverade salen i daghemmet. 

Lika viktigt som dessa projekt var för kommunen 

återställandet av muren vid Rosleps kyrkogård och 

täckandet av muren med tegeltak. Projektets totalkost-

nad var 180 000 EEK, varav kommunen betalade 

120 000 EEK och Rickul/Nuckö Hembygdsförening 

60 000 EEK. Mindre projekt, som bereder oss alla stor 

glädje, är flyttningen av klockstapeln på Rosleps kyr-

kogård till en ny plats och utplacering av informa-

tionstavlor vid Rosleps kapell och Nuckö kyrka. Des-

sa projekt har bekostats av Rickul/Nuckö Hembygds-

förening. Kommunen har bekostat en anslagstavla vid 

Sutleps kapellkyrkogård. 

Tyvärr påbörjades inte byggandet av Nuckö gym-

nasiums nya elevhem. Jag hoppas att detta är en till-

fällig fördröjning och att, när statens ekonomiska situ-

ation förbättras, ett modernt elevhem kommer att resa 

sig. 

Ett hjärtligt tack är på sin plats till de många pri-

vatpersoner som har stött kommunen. 

Under hela året har Rickul/Nuckö Hembygdsföre-

ning varit en mycket god samarbetspartner till kom-

munen, för vilket jag ger Er mitt personliga och hela 

kommunens uppriktiga tack. Allt Ert stöd har varit till 

stor hjälp för kommunen. 

Sammanfattningsvis kan jag intyga att året gav 

kommunen flera stora projekt, som väsentligt förbätt-

rar invånarnas levnadsvillkor och bereder oss alla 

glädje. 

Från Nuckö kommun önskar jag Er En Rofylld Vit 

Jul och Ett Lyckligt Nytt År. 

Ülo Kalm, kommundirektör 

Byombudsmötet hösten 2008 
Eva Heyman 

Vid byombudsmötet den 13 oktober var tio ombud för 

nio byar närvarande (Spithamn har två ombud). Ty-

värr kunde inte sammankallande Leif Ahrle närvara, 

så ordföranden för föreningen, Sture Koinberg, ledde 

mötet. Dessutom deltog som vanligt Göte Brunberg 

för att informera om vad som sker i kommunen. 

Inledningsvis fick vi byombud rapportera om vad 

som hänt i byn sedan förra mötet i våras och framför 

allt hur många estlandssvenska nybyggare som nu 

finns i respektive by. Byggaktiviteten är störst i byar-

na Spithamn med 18 hus, Ölbäck/Rosta med 15 och 

Roslep med 13. I Rosleps bykärna finns dessutom 12 

nybyggda hus med svenska och estniska ägare. Mellan 

Roslep och Derhamn samt i Ölbäck finns många tom-

ter till salu. 

Vid förra mötet den 10 mars 2008 beslöts att in-

ventering av estlandssvenska fastigheter skulle ske. 

Vid dagens möte bordlades frågan till nästa möte ef-

tersom det inom gruppen finns en oro att en samman-

ställning av inventeringen kan hamna i orätta händer. 

Inskanning av gårdsritningar skall ske med Sture 

som ansvarig. Avsikten är att ritningarna skall publi-

ceras på föreningens hemsida. 

Nyheter från Nuckö kommun 
Göte Brunberg 

Temaplaneringen för bostadsområden 
Temaplaneringen har ändrats något efter det att re-

missinstanserna har lämnat sina yttranden. Den revi-

derade versionen finns på Hembygdsföreningens hem-

sida. Allmänheten har kunnat lämna förslag till änd-

ringar och förbättringar fram till den 30 november. 

Den slutgiltiga versionen kommer att diskuteras vid 

ett offentligt möte i Birkas den 13 december. 

Ny brygga på Odensholm 
I Södra hamnen har installerats en pontonbrygga med 

en total längd av 30 m. 

 

Den gamla och den nya bryggan på Odensholm. 
Foto: Ülo Kalm 
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Täckning av muren vid Rosleps kyrkogård 
Den renoverade delen av muren runt kyrkogården 

(delen söder om Rosleps- och Bergsbyportarna) har nu 

försetts med ett tak av tegel. På detta sätt förhindras 

att regnvatten tränger in i muren och orsakar frostska-

dor. 

Hembygdsföreningen har bidragit till täckningen 

med 60 000 EEK. Beloppet har tagits från insamlade 

medel till "Vård av kyrkogårdar". 

Medlemsavgiften 2009 
Medlemsavgiften för år 2009 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 31 januari. 

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. 

Föreningens insamlingar 2009 

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 2009 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 – Det finns ett stort behov av reparatio-

ner 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. 

SOV firar 100 år – följ med på vår 
resa till Estlands svenskbygder! 

Sommaren 2009 (preliminärt den 17-23 juli) 
arrangerar SOV en gruppresa. Vi bor i Hapsal 
och gör dagsutflykter till olika platser som varit 
viktiga för SOV:s bildande och verksamhet. Vi 
ber er att göra en icke bindande intressean-
mälan – för att vi ska kunna boka båt/flyg, 
hotell och bussar. 

Senast den 31 januari vill vi ha följande upp-
gifter: för- och efternamn, gatuadress, post-
adress, telefon, e-postadress. Om ni anmäler 
flera personer samtidigt, ange antal. Ange 
även om ni vill åka båt eller flyg. Preliminärt 
pris per person är 5 000 SEK. 

Intresseanmälan skickas till: Resa 2009, Est-
landssvenskarnas kulturförening SOV, 
Roslagsgatan 57, 113 54 Stockholm eller 
resa2009@estlandssvenskarna.org. 

En definitiv anmälan behöver göras på sär-
skild blankett som skickas ut före påsk. 

Skogsägare i Estland! 

VKS samarbetspartner Sevos Talu OÜ 
erbjuder följande tjänster: 

 köp av avverkningsrätt 

 köp av skogsmark 

 avverkningsarbeten 

 avverkningsarbeten på byggtomt 

 röjning av rågångar 

 beställning av skogsvårdsplaner 

 skogsinventeringar 

Närmare information: Sven Kuinberg, 
tfn +372 51 83 974, e-post sven @sevos.ee 

Hemsida: www.sevos.ee 

 

 

                        Tegeltaket över muren.    Foto: Ülo Kalm 
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Berättarträff "Deportation och 
mobilisering" 
Majlis Lindroos 

Drygt trettio personer hade samlats i föreningslokalen 

på Roslagsgatan lördagen den 18 oktober för att höra 

på Göte Brunbergs föredrag. Framtidsgruppen, som 

stod för arrangemanget, hade förberett smörgåsar samt 

kaffe/te, som erbjöds till självkostnadspris. 

Det innehållsrika föredraget visade hur krigets 

fruktansvärda lidanden drabbade de fredliga männi-

skor, som levde sina liv i de estlandssvenska byarna. 

De människor, som levat sina liv med dagligt arbete 

för att försörja sig och sina familjer, blev nu som 

brickor i ett spel, styrt av en fientlig övermakt. 

Deportationerna i juni 1941 drabbade oskyldiga 

familjer och förorsakade ett meningslöst lidande, till 

och med för åldrade personer. Av de fem rickulbor 

som deporterades överlevde endast en. 

Mobiliseringarna samma sommar tömde byarna på 

de starkaste unga männen. De män, som har kallats för 

"bygdernas ryggrad". Familjer splittrades, barn blev 

faderlösa, mödrar lämnades ensamma i förtvivlan och 

sorg. 

Göte berättade om hur de mobiliserade hamnade i 

KGB:s arbetsläger, där många redan den första vintern 

avled av hunger, kyla och sjukdomar. De överlevande 

sattes in i röda arméns stridande förband, där en del 

mot slutet av kriget tvingades strida på estnisk mark 

mot tyskar och egna landsmän. Det var 60 män från 

bygden som inte kom tillbaka från kriget. 

Man kände starkt den lilla människans hjälplöshet 

inför ett oundvikligt öde. Efter föredraget uppstod ett 

samtal då många frågor ställdes och besvarades. 

Ett fyrfaldigt leve utbringades vid mötet för en av 

dem som överlevde kriget, Anton Treiberg från Öl-

bäck Kro, och som samma dag fyllde 100 år. 

Göte kommer att upprepa föredraget i SOV:s regi 

den 15 februari 2009. Se vidare SOV:s kalendarium i 

detta nummer av Medlemsbladet. 

Färjerabatter 2009 
Göte Brunberg 

Avtalen om de estlandssvenska föreningarnas med-

lemsrabatter 2009 på Tallink Silja Lines och Baltic 

Scandinavian Lines färjor är nu klara. 

Tallink Silja Line 
Förhandlare har varit Lennart Eriksson och Arne Jo-

hansson från Ormsö Hembygdsförening. Avtalet in-

nebär en förlängning av det nuvarande avtalet. I kort-

het innebär det att vi får 30 procent rabatt på hyttpriset 

under hela året på rederiets samtliga linjer över Öster-

sjön. På fordonspriset får vi 10 procent rabatt. Rabat-

terna gäller vid reguljära resor och kryssningar (ej vid 

specialkryssningar vid till exempel jul och nyår). 

Ring 08-22 66 60 för biljettbokning och ange avtals-

numret 4799. 

Baltic Scandinavian Lines (BSL) 
Förhandlare har varit vår medlem Curt Luks. Vi har 

samma fasta rabatterade priser på linjen Kapellskär-

Paldiski som för 2008. 

 Pris 

SEK 

Pris 
EEK 

Personbil (längd upp till 5 m) 825  1 350  

Släpvagn (längd upp till 5 m) 825  1 350 

Husvagn (längd upp till 10 m) 1 650  2 700  

Personbiljett (inklusive hyttplats 
och två måltider) 

305  500  

Barn 6-11 år (inklusive hyttplats 
och två måltider) 

175  300  

Barn upp till 5 år (inklusive två 
måltider) 

Gratis   

För telefonnummer vid biljettbeställning, tidtabell och 

annan information, gå till BSL:s svenska hemsida med 

adressen www.bsl.ee/?keel=sw. 

Vid biljettbeställning skall kodordet SEFÖR anges 

(OBS! Ändrat kodord). 

Vid betalningen måste biljettbeställaren visa upp 

medlemskortet i Rickul/Nuckö Hembygdsförening. 

Pubafton på Roslagsgatan 

Eva Heyman 

Fredagen den 21 november stod Rickul/Nuckö Hem-

bygdsförening för värdskapet för pubaftonen på 

Roslagsgatan 57. Vi var cirka 60 personer som hade 

en mycket trevlig kväll tack vare Granbergsflickorna 

Birgit, Maja och Linnea från Ölbäck Larsos. Förutom 

valfri dryck till tilltugget, som denna gång var ostpaj, 

fick vi gnugga geniknölarna ordentligt genom att lista 

ut lösningen på ett stort antal kluriga frågor med mari-

na termer, yrken och kryddor som svar. En något hes 

Lennart Ygstedt med gitarr ledde allsången tillsam-

mans med Gunvor Strömbom på dragspel.  

   Åhörare vid berättarträffen.         Foto: Anders Peedu 
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Doverstorpslägret 
Göte Brunberg 

Seminarium i Finspång 
Den 8 oktober hade den grupp av amatörforskare i 

Finspångstrakten i Östergötland, som arbetar med 

dokumentationen av Doverstorpslägret, bjudit in Sture 

Koinberg, Jan Persson och mig att hålla föredrag på 

ett seminarium i Finspång om estlandssvenskarna och 

den estlandssvenska avdelningen på lägret. 

Seminariet, som hölls i Bergska skolans aula i 

Finspång, hade lockat närmare 100 åhörare. Jan före-

läste om estlandssvenskarnas historia och flykten och 

överflyttningen till Sverige under andra världskriget. 

Jag själv visade vad man kan få ut i form av statistik 

från de rapporter som lägerledningen skrev varje dag 

till myndigheten. Sture gav en personlig skildring av 

sina minnen från vistelsen i lägret och illustrerade 

med fotografier och tidningsurklipp. 

Lägrets uppbyggnad 
Projektgruppen och andra personer, som är intressera-

de av att hjälpa till med att klarlägga lägrets historia, 

har i olika arkiv hittat en mängd dokumentation om 

lägret. Bland annat finns det kartor och en teknisk 

beskrivning av hur lägret byggdes upp. 

I lägret fanns 100 förläggningsbaracker med varde-

ra 13 sängplatser. Barackerna hade levererats av Hed-

lunds-Hus i Furudal och var ursprungligen "Barack 

för 12 man + 1 kocka". I Doverstorp monterades inte 

köksinredningen. Man drog inte in elektricitet och inte 

heller vatten och avlopp. Uppvärmningen ordnades 

med en kamin och en spis. 

Vattnet togs via ett vattenverk från sjön Glan. Det 

distribuerades via nedgrävda vattenledningar till 12 

tappställen inom området. Från avlopp vid tappställe-

na gick avloppsledningar till en rötkammare, varifrån 

vattnet infiltrerades i marken. 

I området fanns två matsalar med kök. Varje mat-

sal hade plats för 250 personer. Ett badhus med finsk 

bastu kunde ta emot 150 badande per dag. Det fanns 

20 toaletter med vardera fem torrklosetter. För tvätt 

fanns tre enkla tvättstugor och tvättbryggor vid sjön. 

Besök på platsen 
Vi hade möjlighet att före seminariet besöka platsen 

för lägret ute vid Mo gård i Doverstorp. Guide var 

Arno Aarna, som själv som 10-åring vistades ett par 

månader på den estniska avdelningen. Arno har röjt 

sly och frilagt en del av de intressanta platserna. Kvar 

finns fortfarande rester av vattenverket och husgrun-

derna för matsalarna och badhuset. En källare, som 

troligen användes som potatiskällare, är helt bevarad. 

På några ställen kan man se tappställena för vatten-

ledningssystemet. Även rester av avloppssystemet 

med tillhörande reningsverk finns kvar. Av barackerna 

finns det inga spår. De stod på plintar och plockades 

ned några år efter det att lägret hade stängts. 

 

Arno Aarna och Jan Persson vid vattenverket. 

 

Plan över förläggningsbarackerna. 

1. Mindre förlägg-
ningsrum. 

2. Torkrum. 
3. Större förlägg-

ningsrum. 

 

Plan över Doverstorpslägret. 

1: Arbetsförmedling, 2: Lägerexpedition, 3: Matsalar, 
4: Vattenverk, 5: Bad. 
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Det estniska lantmäteriets karttjänst X-GIS 

Göte Brunberg

I Medlemsblad 4 2004 beskrevs den estniska lantmä-

terimyndighetens, "Maa-amet", internettjänst, genom 

vilken man bland annat kan hämta kartbilder med 

fastighetsinformation. Under de år som har gått sedan 

dess har tjänsten, som nu kallas X-GIS, utökats med 

en mängd, i vissa fall avancerade, funktioner. De är, 

som förut, gratis tillgängliga via internet. Kartmateria-

let har också uppdaterats från ganska lågupplöst grå-

skala till högupplöst färg. 

För att man skall kunna använda sig av X-GIS 

måste programmet Adobe Flash Player vara installerat 

på datorn. Programmet kan gratis laddas ner från 

http://www.adobe.com/se/products/flashplayer. 

I X-GIS kan man välja mellan flera olika kartmate-

rial, men det mest intressanta är flygfotograferade 

kartbilder, "Ortofoto 1:10 000". Under 2008 har upp-

lösningen på kartbilden uppdaterats för Läänemaa 

(med undantag av Odensholm) så att en punkt på kar-

tan numera motsvarar en kvadrat med sidan 25 cm. 

I tillägg till kartinformation kommer man även åt 

den information om fastigheterna som finns i fastig-

hetsregistret. En ändring i fastighetsregistret visas 

omedelbart i X-GIS. Däremot kommer man inte åt 

fastighetsägarregistret via X-GIS. 

I och med att tjänsten endast finns på estniska kan 

det vara svårt att förstå hur man skall kunna utnyttja 

all funktionalitet. Därför finns en utförlig manual på 

Hembygdsföreningens hemsida under "Arkiv". 

Här ges av utrymmesskäl endast en kort beskriv-

ning av de mest användbara tjänsterna. 

Öppnande av tjänsten 
Det enklaste sättet att komma in i X-GIS karttjänst är 

att gå till adressen http://xgis.maaamet.ee och klicka i 

rutan "Sisene kaardiserverisse". Då öppnas en bild 

enligt figur 1 på skärmen. 

Bilden består av ett antal delar: 

 Ett kartfönster där en kartbild visas. Med olika 

metoder kan man få kartbilden att visa önskad 

plats i önskad förstoring. 

 En knapplist med bland annat knappar för för-

storing och förminskning av kartbilden. 

 Ett fönster med kompassros och miniatyrkarta 

för navigering i kartbilden. Alternativt bestäm-

mer man i fönstret vilken tjänst som skall visas. 

 En "dragspelsmeny" för inmatning och visning 

av information. 

Kartfönstret 
I kartfönstrets nedre högra hörn visas en linjal med 

meterangivelse och den aktuella skalan. De avser bil-

den på skärmen. 

I det övre högra hörnet finns ett fönster där koordi-

naterna för markören visas. Visning sker både av geo-

grafiska koordinater (longitud och latitud) och x- och 

y-koordinaterna enligt det estniska L Est 97-systemet. 

Det är detta system som används för att ange koordi-

naterna för hörnpunkterna för en fastighet. 

Om man klickar på symbolen i fönstrets övre högra 

hörn öppnas ett fönster för markering av en punkt och 

lagring av punktens koordinater. Se vidare avsnittet 

"Markering av en punkt och sändning av mejl". 

 

Figur 1. X-GIS öppningsbild. 
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Knapplisten 

Knapparna har följande funktioner: 

1. Öppna fönstret för val av kartskikt. Se avsnit-

tet "Val av information i kartbilden". 

2. Gå till första bilden. 

3. Förstora. Klicka på knappen så att den får grön 

bakgrundsfärg och därefter på den punkt i kart-

bilden som skall bli centrum i den förstorade bil-

den. Kartbilden uppdateras med 2x förstoring. 

4. Förminska. Handhavandet är detsamma som vid 

förstoring. Kartbilden uppdateras med 2x för-

minskning. 

5. Dra kartbilden. Klicka på knapppen, placera 

musmarkören på en punkt i kartbilden och tryck 

ned vänster musknapp. Kartbilden kan då dras i 

önskad riktning. 

6. Gå tillbaka till föregående kartbild. 

7. Gå framåt till nästa kartbild. 

8. Avståndsmätning. Se manualen på hemsidan.. 

9. Adressökning. Se manualen på hemsidan. 

10. Rensa kartbilden från markeringar. 

11. Skriv ut kartbilden. Se motsvarande avsnitt. 

12. Spara kartbilden. Se motsvarande avsnitt. 

13. Informationsförfrågan. Se motsvarande avsnitt. 

Navigering i kartbilden med kompassrosen 

Kompassrosen innehåller en yttre ring av 8 pilar för 

förflyttning en hel kartbild i önskad riktning och en 

inre ring för förflyttning en halv kartbild. 

I miniatyrkartbilden finns en ljusröd ruta (alterna-

tivt ett kors) som visar kartbildens utsträckning. Place-

ra musmarkören i rutan och tryck ned vänster mus-

knapp. Då kan rutan förflyttas till önskad plats. När 

knappen släpps uppdateras kartbilden. 

Det finns flera andra sätt att navigera i kartbilden. 

Se manualen på hemsidan. 

Val av skala 
Klicka på "vali mõõtkava". Då öppnas en rullgar-

dinsmeny, där man kan välja önskad skala för kartbil-

den. Omvänt kan man med "vali ulatus" välja hur 

många meter som kartbilden skall inrymma i horison-

talled. 

"Snabbadressering" 
Om fastighetsnumret är känt kan man snabbadressera 

sig till kartbilden för fastigheten. 

Fyll i fastighetsnumret i fältet "Tunnus" och tryck 

Enter-tangenten. Då uppdateras kartbilden så att den 

visar kartan för fastigheten och dess närmaste omgiv-

ning. Fastigheten är markerad med en blå flagga. 

Val av information i kartbilden 

Den kartbild som man ser på skärmen är egentligen 

uppbyggd av ett antal skikt. Ett sådant skikt är själva 

kartan. Andra skikt är fastighetsgränserna och fastig-

hetsnumren. Systemet är förinställt att visa fastighets-

gränser och fastighetsnummer, men detta kan man 

själv ändra genom att klicka på knapp 1. Då öppnas ett 

fönster, av vilket delar visas i figur 6. 

 

Figur 2. Knapplisten. 

 

Figur 3. Kompassros och val av skala i kartbilden. 

 

Figur 5. Visning av fastighetsgränser och –nummer. 

 

Figur 4. "Snabbadressering" via fastighetsnumret. 
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I "Katastrikaart" är det förbockat att fastighetsgrän-

serna och fastighetsnumren skall visas. Ta bort marke-

ringen om endast kartan skall visas. Öppna fönstret 

"tunnus" och välj "nimetus/aadress" för att visa fastig-

hetsnamnen istället för numren. 

"Aluskaart" är förbockad, vilket innebär att det vi-

sas en karta i kartbilden. I ett fönster kan man välja 

vilken typ av karta som skall visas. Den förinställda 

kartan är Ortofoto 1:10 000. Öppna fönstret för att 

välja en annan karta. Om man väljer "vali" visas ingen 

karta. 

Markering av en punkt och sändning av mejl 
Anta att du vill beskriva 

för en annan person var en 

plats ligger på kartan. X-

GIS innehåller en funktion 

för att lagra koordinaterna 

för en punkt och skicka 

informationen i ett mejl till 

en mottagare. När motta-

garen klickar på en länk i 

mejlet visas samma karta 

som sändaren såg med punkten markerad. 

För att markera en punkt på kartan, klicka på sym-

bolen i det övre högra hörnet i fönstret för koordinat-

visning. Då öppnas ett fönster enligt figur 7. Klicka på 

"nålen" i det övre högra hörnet, för markören till den 

punkt på kartbilden som skall markeras och klicka 

med musens vänsterknapp. Då "fryses" punktens ko-

ordinater i "Fikseeritud koordinaadid". Punkten mar-

keras med ett kors i en pulserande ring. 

Klicka på brevsymbolen om du vill skicka ett mejl. 

Då öppnas tre nya fält. Skriv in mottagarens e-

postadress i "Saaja e-mail", mejlets rubrik i "Pealkiri" 

och texten i "Tekst". 

Mejlet sänds när man klickar på brevsymbolen. 

Som kvittens på lyckad sändning erhålls "E-kiri saa-

detud". Som avsändare står no-reply@maaamet. 

I mejlet finns en länk. När mottagaren klickar på 

denna sker uppkoppling mot X-GIS och kartan med 

den markerade punkten visas. 

Spara kartbilden 
För att spara kartbilden i bildformatet .png, tryck 

knapp 12 och sedan "Salvesta" i det fönster som öpp-

nas. Bilden kan sedan sparas på önskat ställe. 

För att skriva ut bilden utan någon föregående be-

arbetning, klicka på filen för att öppna Windows bild-

visningsprogram. I annat fall kan bilden bearbetas i ett 

bildbearbetningsprogram. 

Utskrift av kartbilden 
Genom att trycka knapp 11 kan man, på motsvarande 

sätt som när man sparar kartbilden i png-format, spara 

bilden i pdf-format. Observera att kvaliteten är sämre 

än för png-formatet. 

Visning av data för en fastighet 

Aktivera knapp 13 "Informationsförfrågan" och klicka 

på en fastighet i kartbilden. Då öppnas ett fönster vars 

övre del visas i figur 8. I fönstret presenteras, förutom 

det som visas i figuren, en mängd andra data om fas-

tigheten. 

Tjänsteval 
Det som här har beskrivits är egentligen bara en av 

tjänsterna i X-GIS, markinformationstjänsten ("Maa-

info teenus"). I tillägg till denna finns det ytterligare 

ett antal tjänster som man kommer åt genom att klicka 

på "Seaded" i bildens övre högra hörn. 

I följande tabell visas några av dessa tjänster. 

Tjänst Visning 

Natura 2000 Natura 2000-områdena. 

Looduskaitse Naturskyddsområden. 

Pärandkultuur Gamla husgrunder och dylikt 

(mängder med fel när det gäller 

Rickul!) 

Kultuurimälestised Kulturminnesmärken. 

För mer information om dessa tjänster och vad X-GIS 

i övrigt har att erbjuda, se manualen på hemsidan. 

 
  

 

 

Figur 8. Visning av fastighetsdata. 

Figur 6. Delar av fönstret "Kartförklaring". 

 

Figur 7. 
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Rapport från Kulturrådet 
Ingegerd Lindström

Den 25 oktober hade Kulturrådet sitt tredje möte i år. 

Året har inneburit både plus och minus. I Estland har 

den ekonomiska krisen slagit lika hårt som i övriga 

Europa, men kanske har den visat sig tidigare i Est-

land än i Sverige. Redan från mitten av våren har flera 

projekt, som Kulturrådet har varit involverat i, lagts på 

is. Projektet om estlandssvenska namn på orterna i de 

gamla svenska områdena har gått på sparlåga, liksom 

det stora estlandssvenska projektet som påbörjades 

2007. Vi kan bara hoppas att ekonomin vänder så att 

man kan ta tag i alla dessa viktiga frågor igen. 

Stiftelse 
Kulturrådet har inte varit en egen juridisk person utan 

fått gå genom SOV Estland när det gäller bankkonto, 

projektansökningar och annat. Men från och med den 

3 november är en stiftelse inom Kulturrådet bildad, så 

nu kan vi själva genom stiftelsen ansöka om projekt-

pengar, söka sponsorer och få ett eget fristående kon-

tonummer på banken. På mötet den 25 oktober var en 

notarie med som ordnade alla papper. 

Stiftelsen, vars namn är "Stiftelsen Estlandssvensk 

Kultur", ligger under Kulturrådet. Det är fortfarande 

Kulturrådet som har makten och beslutar vad det skall 

syssla med och använda sina pengar till. Beslut i stif-

telsens styrelse och råd ska föregås av beslut av Kul-

turrådet eller dess styrelse. 

Stiftelsen är vår juridiska arbetsinstitution till den 

dag då vi som Kulturråd kan få en egen juridisk status. 

Detta kan ske nästa år men det kan också ta flera år.  

Tidning 
Kulturrådet beslöt att under 2009 starta en tidning som 

skall komma ut två gånger per år. I Sverige har vi 

Kustbon, Ormsöbladet och Rickul/Nuckö Hembygds-

förenings Medlemsblad. I Estland, där majoriteten av 

personerna på minoritetslistan står, har man inget 

motsvarande och därför ansåg Kulturrådet att det är 

viktigt att få ut information till båda sidorna om Öster-

sjön. Tidningen kommer att vara tvåspråkig och skall 

försöka förmedla dels vad som händer på båda sidorna 

och vad Kulturrådet sysslar med. Strukturen för tid-

ningen är inte fastställd ännu men skall diskuteras 

innan budgetansökan lämnas in till ministeriet. 

Ingegerd Lindström blir ansvarig för tidningen till-

sammans med Neeme Kari och Holger Haljand. 

SOV 100 år 
Kulturrådet kommer givetvis att uppmärksamma 

SOV:s 100-årsjubileum 2009. Bland annat med att 

arrangera en "Svenskdag" igen i Birkas i Nuckö. 

Svenskdagen kommer att vara den 19 juli 2009. Pro-

grammet för dagen är ännu inte bestämt, men kommer 

givetvis att fokusera på SOV 100 år och estlands-

svenskarna i de svenska områdena med musik, sång, 

dans och hantverk. Kulturrådet har som avsikt att 

samarbeta med övriga estlandssvenska institutioner i 

Estland för att lyfta fram hela estlandssvenskheten i 

Estland. 

Minoritetsregistret 
Det är viktigt att vi fyller på minoritetslängden. Du 

som redan är estnisk medborgare och inte har registre-

rat dig – gör det nu! Du som kan bli estnisk medbor-

gare – skaffa pass eller id-kort och registrera dig! Ju 

fler vi blir som står i minoritetslängden, ju mer tyngd 

får vi bakom våra försök att lyfta fram estlands-

svenskheten igen. 

Mer information och blanketter för ansökan kan 

fås från SOV:s expedition, tfn 08-612 75 99, e-post 

info@estlandssvenskarna.org och från Ingegerd Lind-

ström, tfn 016-35 82 84. 

SOV-kalendarium våren 2009 

Fredag 

13 februari 

kl. 18.00 

Pubafton på Roslagsgatan 57 

Söndag 

15 februari 

kl. 11.00 

Söndag 

15 mars 

kl. 11.00 

Mobilisering av estlandssvenskar 

till arbetsläger och Röda armén 

Seminarium med Göte Brunberg. 

Deportationerna av estlands-

svenskar till Sibirien 

Seminarium med Bo Stenholm och 

Bo Nyman 

Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm. 

Pris 50 kronor. Lättare förtäring 

ingår. 

Anmälan till SOV:s kansli på tele-

fon 08-612 75 99 (telefonsvarare) 

eller info@estlandssvenskarna.org. 

Lördag 

4 april 

kl. 13.00 

SOV:s årsmöte 

För närmare information, se Kust-

bon nr 4 2008 och SOV:s hemsida 

www.estlandssvenskarna.org. 

 

Höbring byträff 
Planera redan nu in en träff för oss Höbringare 
söndagen den 8 mars 2009 kl.13-16 på 
Roslagsgatan 57. 

Vi pratar om gamla tider och nutid. 

Anmälan, frågor eller förslag på ämnen att ta 
upp på mötet: Kent Blomberg tfn 0175-73518, 
070-344 65 06 eller kent.blomberg@telia.com 
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Att sälja naturskyddad mark till staten 
Katrin Schönberg, Jus Suecanum OÜ 

Naturskyddad mark – en möjlighet eller en be-
lastning? 
Även om den årliga markskatten inte behöver vara så 

hög, har en markägare all anledning att fråga sig: vad 

tjänar det till att ha en fastighet som har begränsningar 

som inte ger några möjligheter för mig att ha någon 

nytta av min egendom. 

För cirka två år sedan uppstod det en stor efterfrå-

gan inom den privata sektorn på naturskyddade mark-

områden. Anledningen var att reglerna för hur man 

kunde byta denna mark mot annan mark, som staten 

ägde, möjliggjorde att man genom vissa kanaler istäl-

let kunde få värdefulla tomter, exempelvis i centrum 

av Tallinn. Det hela slutade med en stor korruptions-

skandal och efterfrågan på naturskyddade områden 

försvann över en natt. 

Hursomhelst är det tydligt att folk nu har hört ryk-

ten om att det finns möjligheter att sälja sin mark till 

staten och vi har ofta fått frågan av markägare hur 

man kan genomföra något sådant. Här följer en kort 

översikt över de lagar och regler som gäller. 

Vilka markområden gäller det? 
Regeln är egentligen ganska enkel. Staten köper mark 

som ägaren inte kan få nytta av på grund av att den 

utgör ett naturskyddat område. Naturskyddslagen 

(§20, stycke 1) säger: Enstaka under naturskydd inne-

hållande objekt eller fastigheter som i sin helhet ligger 

inom ett skyddsområde, någon form av reservat eller 

skyddat habitat löses in av staten mot en ersättning i 

överenskommelse med ägaren. Om till exempel en 

strandäng är naturskyddad, och det därigenom inte 

föreligger några byggmöjligheter, kan den exempelvis 

användas som vall eller betesmark. Är det däremot 

förbjudet att ha någon som helst boskap inom områ-

det, eller att man inte får skära vass eller liknande, är 

det möjligt att få staten att lösa in marken. En skogs-

ägare som har havsörn häckande på sin mark kan ha 

stränga regler för markanvändningen och har möjlig-

het att få marken inlöst. 

Naturskyddslagen (§ 20, stycke 1.1) säger också att 

staten inte är tvungen att lösa in naturskyddad mark 

om ägaren har köpt den och varit informerad om att 

det finns restriktioner i utnyttjandet. Är det däremot 

återlämnad eller ärvd mark eller mark som har skänkts 

av någon nära släkting, kan den bli inlöst av staten. 

Markens värde 
Om man nu har passerat nålsögat, och staten är beredd 

att lösa in marken, så blir prisfrågan brännande. Na-

turskyddslagen (§20, stycke 2.1) säger att priset sätts 

med hjälp av en jämförelsemetod, det vill säga man 

jämför med andra liknande försäljningar i trakten. Om 

det inte finns relevant jämförelsematerial kan en vär-

dering av en neutral person beställas. Ett inlösenspris 

som utformats med den metoden blir underlag för 

förhandlingar med staten. 

Hur lång tid tar det hela? 
Det är miljöministern som bestämmer om inlösen och 

hela processen förbereds av den lokala miljömyndig-

heten. Naturskyddsspecialisten hos miljömyndigheten 

i Läänemaa säger att det är mycket svårt att ge någon 

prognos för hur lång tid det hela kan ta. Det beror till 

stor del på hur mycket medel staten har och hur 

många ansökningar om inlösen som man har fått in. 

Har man beslutat sig för att försöka få sin mark in-

löst av staten är det klokt att beräkna att det hela 

kommer att ta relativt lång tid. 

Tomter till salu i Roslep, 
Ölbäck och Spithamn 

Detaljplanerade tomter på 2 000 – 5 000 kvm, 
el och vatten finns. 

Passar perfekt för sommarhus. Vid behov 
hjälper vi gärna till i byggfrågor. 

Närmare information finns på vår hemsida 
www.jussuecanum.ee  (Mark till salu). 

Alar Schönberg 

Jus Suecanum OÜ 

Mobil: +372 52 79641 

E-post: alar@jussuecanum.ee 

Markägare i Estland! 

Behöver du hjälp med frågor gällande fastig-
hetsärenden, arvsärenden, överlåtelse, för-
säljning eller köp, översättningar eller andra 
ärenden ställer vi gärna upp. 

Konsultationer hur man får upp 
markvärdet. 

Kontakta oss för närmare information. 

Katrin Schönberg 

Jus Suecanum OÜ 

Tfn/Fax: +372 47 37 339 

Mobil: +372 55 24842 

E-post: katrin@jussuecanum.ee 

Adress: Posti 41a, 90507 Haapsalu, Estland 
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Ny verksamhetsmodell för Västra Kustens Skogsägare 

Bengt Brunberg 

Vid VKS årsmöte den 30 juni godkändes förslaget till 

ny verksamhetsmodell för skogsföreningen. Den in-

nebär i korthet att VKS inte längre kommer ha egen 

personal anställd. I stället tecknades i slutet av augusti 

ett ramavtal med avverkningsföretaget Sevos Talu OÜ 

i Estland som ger fördelar för föreningens medlem-

mar. 

Ägare till Sevos Talu OÜ är Toomas Kuinberg 

som förut var operativ chef för vår förening. Vår strä-

van är att ramavtalet med företaget ska ge följande 

fördelar för medlemmarna: 

 En starkare rationalisering och kostnadseffektivise-

ring i skogsbruksverksamheten. 

 Ett större tjänsteutbud för våra medlemmar. 

 Verksamhetsansvar kopplas samman med det eko-

nomiska resultatet på ett tydligare sätt, vilket för-

hoppningsvis bättre säkrar att skogsbrukstjänster 

finns att tillgå också på sikt. 

Den nya föreningen Västra Kustens Skogsägare 
VKS blir nu en svensk förening med syfte att hjälpa 

sina medlemmar att erhålla väl utförd avverkning och 

skogsvård i Estland. Föreningens verksamhet inriktas 

på information, utbildning, rådgivning och annan ser-

vice till medlemmar. Dessutom skall föreningen för-

handla fram fördelaktiga ramavtal med skogsbruksfö-

retag som tillhandahåller avverkning och skogsvård 

samt, med stöd av medlemmarnas synpunkter, följa 

upp att dessa avtal efterlevs. Vi ser alltså mycket gär-

na att ni framöver hör av er till oss i styrelsen med de 

synpunkter ni har. Vi ska försöka samla dessa och föra 

vidare det som kan ha betydelse för hur vårt fortsatta 

samarbete med det estniska skogsföretaget utvecklas.  

Huvudpunkter i avtalet med Sevos Talu OÜ 

 Sevos Talu OÜ (ST) skall utföra skogsbrukstjäns-

ter och försäljning av VKS’ medlemmars virke. 

 ST skall tillse att estnisk lagstiftning och skogs-

bruksplaner följs vid alla aktiviteter. 

 Medlemmarna skall betala 40 EEK/m
3
 som admi-

nistrativ ersättning till ST i samband med avverk-

ningsuppdrag och försäljning av avverkningsrätter. 

 Inför avverkningsuppdrag skall ST för medlemmen 

presentera en lista med priser och volymer per vir-

kessortiment. När prisfall på virket uppstår mellan 

avverkningstidpunkten och virkesförsäljningen 

skall denna försämring inte drabba medlemmen. 

 ST kan erbjuda medlemmen att som alternativ sälja 

virket som en avverkningsrätt. Detta innebär att ST 

betalar omedelbart men kan vänta med avverk-

ningen tills dess man finner det lämpligt, dock 

inom överenskommen tid. (Mer detaljerad infor-

mation om avverkningsrätter kommer senare.) 

 Vid stora avverkningar med värde över 100 000 

EEK skall ST förse medlemmen med en bankga-

ranti som säkerställer att pengarna finns tillgängli-

ga. Vid mindre värden på avverkningen måste ing-

en bankgaranti utfärdas, men om medlemmen då 

ändå väljer att få en sådan skall denne också betala 

för garantin. 

 Redovisning och betalning ska alltid ske inom nio 

månader efter avverkning och inom en vecka efter 

det att ST fått betalt av virkesköparen. 

 ST skall årligen betala 5 EEK/m
3
 i ersättning till 

föreningen för information, utbildning, rådgivning 

och service till dess medlemmar samt uppföljning 

av hur avtalet följs. 

 Utformning av blanketter och former för redovis-

ning till medlemmar skall godkännas av styrelsen 

för VKS. 

Samma fullmakter men annan skatteinbetalning 
Gällande fullmakter för avverkning överförs till ST, 

men VKS kommer att hålla en aktuell lista på vilka 

dessa fullmakter är och vilken giltighetstid de har. 

Tjänster som rådgivning i skogen, skogsbruksplaner 

etc. gör medlemmen upp direkt med ST om. En rela-

tivt stor principiell förändring är att ST inte kan betala 

in medlemmars skatt för avverkningsintäkter till de 

estniska myndigheterna, på det sätt som VKS gjorde 

förut. Detta måste skötas av respektive medlem, men 

vi återkommer med besked om hur detta ska göras på 

enklaste sätt.  

Närmaste framtiden 
Det är styrelsens tro och förhoppning att denna för-

ändring är till nytta för medlemmarna. Vi bedömer att 

avtalet med Sevos Talu OÜ i nuläget är det bästa som 

kan erhållas och rekommenderar därför medlemmarna 

att också anlita de tjänster ST kan erbjuda. 

Information kommer att finnas tillgänglig både på 

VKS hemsida och på ST:s nya hemsida www.sevos.ee. 

E-postadresser till ST är toomas@sevos.ee och 

sven@sevos.ee. 

Att den estniska föreningen görs om till svensk bety-

der bland annat att nuvarande plusgirokonto kommer 

att avslutas. Vi ber därför alla medlemmar att vänta 

med inbetalningar tills vi har ett nytt. Alla medlemmar 

(nya och gamla) kommer att få inbetalningskort hem-

skickat. 

Du som vill bli ny medlem: ring Monica Ahlström, tfn 

070-530 84 54. 

Har du frågor om den nya verksamhetsmodellen? 

Ring Lars Alexandersson, tfn 070-880 40 33. 
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Farbror Alexander – ett av många livsöden i andra världskrigets Europa 

Fred Borrman

Min farbror Alexander Borrman föddes 1909 på Ja-

kasgården i Spithamn. Föräldrarna Johan Borrman, 

1861-1930, och Eva född Åkerblad, 1865-1936, fick 

tio barn, där Alexander var den yngste. 

Alexander gifte sig 1934 med Aline Österman, 

född 1917 på Esmarsgården i Spithamn. Hon var sys-

ter till min mor Hilda. 

Huset på Jakasgården, byggt 1894, inrymde tidvis 

upp till fyra familjer: Johans och hans söner Antons, 

Alfreds och Alexanders, totalt 15-20 personer. Anton 

byggde eget boningshus 1934. 

Alexander bodde på Jakasgården och deltog i går-

dens olika arbetsuppgifter allt från jord- och skogs-

bruk till fiske och inte minst sjöfart med gårdens egen 

galeas Adam. Adams efterföljare Munter, som sjösat-

tes 1939, togs över av ryssarna 1940. 

Jag fick, utan att jag själv vet grundorsaken, ytter-

ligare en mor och en far, nämligen moster Aline och 

farbror Alexander. Detta pågick under senare delen av 

1930-talet och fram till 1941. Kunde barnlösheten hos 

Aline och Alexander vara en orsak? Deras dotter 

Gunhild föddes först 1939, fem år efter det att de hade 

gift sig. Hur som helst, så åt och bodde jag hos dem 

under längre perioder. 

I slutet av juli 1941 skedde en omfattande mobili-

sering av män till sovjetarmén. Många av de mobilise-

rade kom från Spithamn. En var farbror Alexander. En 

annan var morbror Andreas, som avled vid årsskiftet 

1941/42, troligtvis av svält. Min far Alfred blev också 

inkallad men återkom efter ej godkänd hälsokontroll. 

Aline och Gundel kom till Sverige med fartyget 

Juhan 1944. 

Alexander överlevde kriget, men kom inte tillbaka till 

Spithamn förrän 1955. Jag hade en relativt regelbun-

den kontakt med honom fram till hans död 1988, i 

början genom brev. 1967 möttes vi hos mina föräldrar 

Hilda och Alfred i Folkesta. Jag och min familj besök-

te Alexander 1973 i Tallinn. Vi fick inte lämna staden. 

Alexander besökte också mig två gånger i Charlotten-

berg. Vid det andra besöket 1972 lyckades jag förena 

honom med Aline och Gundel i Göteborg. 

Under hela kontaktperioden var Alexander mycket 

förtegen om sin tid i Ryssland och även om förhållan-

dena i Estland. Vissa korta beskrivningar av händelser 

kunde han berätta. Jag bad honom flera gånger skriva 

ned vad som hände honom i Ryssland. Till slut fick 

jag denna korta redogörelse. Den är skriven i Estland 

och han var rädd för den censur som varje brev blev 

utsatt för. Alltså, ingen kritik mot Sovjetunionen! I 

avskriften är smärre ändringar gjorda, bland annat av 

stavfel, men jag har behållit de "gammalmodiga" 

vändningarna i hans svenska. 

1941, den 22 juli klockan 5 på morgonen gick jag ut 

genom grinden och lämna både syskon och hustru 

med barn, så med den tanken att kanske mer få kom-

ma tillbaka. 

Så åkte vi med hästar till Hapsal å stodo där en 

natt. Sen på morgonen den 23 sattes vi på tåg och åkte 

till Tallinn. Den 23 juli på kvällen gingo vi ombord på 

fartyget som förde oss till Leningrad. 

Den 25 juli på middagen kommo vi fram till Lenin-

grad där vi fördes ombord på pråmar efter två bogse-

rare som släpade oss från Leningrad hela tre veckor 

ända upp till Vologda, en stad öster om Leningrad, 

och 45 kilometer norr om den stanna vi i en liten by 

som heter Mexa. Där skulle vi läras ut till krigsmän, å 

där stodo vi över en månad, men sen när estniska 

militärn gingo över (till tyskarna) vid Staraja Russa så 

blev det slut med våra militära övningar. 

Sen fördes vi från Mexa 45 kilometer söder om Vo-

logda till en järnvägsstation som heter Kuschuba. Där 

var de som livet börja, med både svält och köld, ja 

kölden gick ner till ända 42 grader. Vi hade nästan 

inga kläder heller, gamla estländska militäruniformer 

så vi sågo ut som julgranar med olika färger, men när 

de var krigstid fick de gå som de var. Där i Kuschuba, 

där voro vi på byggnadsarbete å arbeta där till mars 

månad (1942), tills de börja organisera est-divisionen 

då blevo vi ihop kalla från alla håll. Och därifrån 

fördes vi upp bakom Ural till plats som hette Elannosk 

lager, ja då börja de nog bli bättre med mat och klä-

der, ja där. 

Så därifrån sändes jag till ett militärsjukhus i en li-

ten stad som heter Kamöslov. Där kan jag säja att de 

var det bästa jag hade under hela krigstiden, å arbeta 

 

Farbror Alexander som ung. 
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där ända till november månad. Sen blev det en allmän 

mobilisation, sen måste jag in i militären igen, och i 

början i december (1942) gick jag till fronten tills jag 

blev sårad vid staden Velikije Luki. När jag blev utsk-

rivat från sjukhuset blev jag nerskrivat från röda ar-

men, för de att jag var svensk. 

Å därifrån Elannoske blev jag sänd till Sverdlovsk 

i Ural, där blev jag satt på byggnadsarbete och arbeta 

där till 1955. Sen kom jag hem igen. 

Så vi gingo ut från Rickul 67 man, å kommo tillba-

ka endast 11 man, men de är bara några få som blevo 

på fronten, de flesta dogo i svält och sjukdomar, de 

flesta dogo på sjukhuset där jag arbeta. 

Ja för mig var de nästan slut om inte den judiska 

doktorn int ha misstänkt att jag också var jude å de 

var de som hjälpte mig. Jag var redan svullen, men 

tack vare den goda juden, ja annars ha mina ben 

multna där som Augusts (Alexanders kusin) ben äro, 

han dog på samma sjukhus där jag arbeta. Ja där var 

det svält och köld, å så fanns det gott om löss också, 

men allt var som de var men vi vunno i alla fall. Men 

de var allt Hitler som fördärva hela världens gång så 

de är hundra tusentals familjer som äro splittrade, 

och miljoner unga män som stupa för Hitlers dårskap 

å man kommer nog int å glömma det så länge man 

lever. 

För de som Tegelberg skriver de är nog helt an-

norlunda för han har int vare in i militärn, hans histo-

ria är helt annan. Så nästa gång får jag skriva om 

livet i Ryssland efter kriget, det är nog int allt men jag 

får lämna till nästa skrivning. 

Alexander 

Något brev om livet i Ryssland efter kriget fick jag 

aldrig. 

Alexander har gett mig följande bakgrund till att han 

kom att arbeta på ett militärsjukhus: Vid en uppställ-

ning där Alexander var nära att avlida av svält och 

köld frågade en officer om det fanns någon sjukvårds-

kunnig person bland de närvarande. Alexander anmäl-

de sig som kunnig i sjukvård. Den judiska läkaren 

kom att beskydda honom, kanske beroende på att han 

trodde att han var jude. 

Beträffande tiden som byggnadsarbetare i Sverd-

lovsk berättade han om mycket svåra förhållanden 

under åren fram till 1950-talet. Brist på mat, kläder 

och boende i usla baracker medförde att många avled. 

Alexander gifte sig i Sverdlovsk med Anna Josefi 

Tsinjaeva, född 1924 i Tjumen (nuvarande Jekaterin-

burg). Hon arbetade som målare/rappare. Sonen Va-

lentin föddes 1950 i Sverdlovsk. 

Jag fick intrycket att äktenskapet (registrering) 

med Anna till viss del skall ses som förbättring av 

levnadsvillkoren. Sonen Valentin, som nu bor på Ja-

kasgården, berättar följande om resan och ankomsten 

till Spithamn i april 1955: När vi lämnade Sverdlovsk 

var det redan varmt men snö fanns det fortfarande 

kvar i Spithamn. På Jakasgården bodde en rysk offi-

cer med fru och ett litet barn. I huset fanns också häst, 

get och höns. Officeren flyttade dock frivilligt ut efter 

några veckor. 

Den första tiden fick de bo hos kusinen Viktor 

Borrman på Mogården som också hade överlevt kriget 

och återvänt tidigare. 

Efter sin återkomst arbetade Alexander på fiskeko-

operativet i Derhamn, och enligt uppgift från Valentin 

deltog han även i byggnation av ladugårdar med mera. 

Hustrun Anna dog 1964. År 1967 gifte Alexander 

om sig med Lydia från Tallinn (efternamn okänt), 

enligt Valentin född 1920. De separerade omkring 

1980. 

Alexander avled 1988. 

 

Anna och Valentin i Sverdlovsk. 

 

Jag och min familj tillsammans med Alexander i 
Tallinn 1973. 
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De under andra världskriget mobiliserade och deporterade 
från Rickul kommun 

Göte Brunberg 

Vid Rosleps kapells södra 

långvägg står sedan år 1992 

en minnessten över de män 

från Rickul kommun som 

mobiliserades under andra 

världskriget och inte kom 

tillbaka och över dem som 

deporterades i juni 1941. 

Förteckningen över dem 

som inte kom tillbaka upp-

tar 60 namn och den över 

de deporterade fem namn. 

De flesta av dem som inte 

kom tillbaka mobiliserades till sovjetarmén 1941, men 

ett par av dem mobiliserades senare under kriget till 

den tyska sidan. 

Estland under de första krigsåren 
Estland var vid andra världskrigets utbrott den 1 sep-

tember 1939 fortfarande den fria Republiken Estland. 

Statsskicket kunde karakteriseras som en mild borger-

lig diktatur, där nästan all makt var samlad hos presi-

denten Konstantin Päts. All partiverksamhet var för-

bjuden. En stödrörelse till presidenten, Isamaaliit 

(Fosterlandsförbundet), var den enda tillåtna politiska 

rörelsen. Under ytan fanns det dock missnöje med den 

politiska situationen bland vänstersocialistiska indu-

striarbetare och intellektuella, något som sedan kom 

att underlätta Sovjetunionens inkorporering av Est-

land. 

Natten till den 23 augusti 1939 slöts i Moskva ett 

avtal mellan Sovjetunionen och Tyskland, den så kal-

lade Molotov-Ribbentroppakten. Enligt en hemlig 

bilaga till avtalet delades Europa upp i intressesfärer, 

där de baltiska staterna ingick i den sovjetiska sfären. 

Estland tvingades den 28 september underteckna 

en så kallad ömsesidig biståndspakt, som gav Sovjet-

unionen rätt till militärbaser i landet. Under senare 

hälften av oktober 1939 tågade 25 000 sovjetmilitärer 

in i Estland. Krav ställdes på att få disponera Rågöar-

na, Odensholm och Nargö. Under 1940 måste invå-

narna lämna sina hemöar. Militär placerades ut där 

och även på fastlandet. 

Situationen var emellertid ganska lugn och det 

fanns i Estland en förhoppning att Sovjetunionen skul-

le nöja sig med detta. Den 17 juni 1940 tågade emel-

lertid ytterligare 90 000 sovjetmilitärer in i Estland 

och besatte Reval och andra större städer. Därmed 

påbörjades en process som på två månader skulle för-

vandla Estland från en självständig stat till en rådsre-

publik i Sovjetunionen. Som förste dirigent agerade 

Stalins utsände Andrei Ždanov. På hans order anord-

nade vänstersocialisterna den 21 juni demonstrationer 

i Reval och ett antal andra städer. Samma dag tvinga-

des Päts av Ždanov att utse en ny regering med väns-

tersocialisten Johannes Vares som regeringschef. Den 

5 juli förklarades att val skulle hållas till riksdagen. I 

valet den 14/15 juli tilläts endast vänstersocialister och 

kommunister att ställa upp som kandidater. 

Den nya riksdagen sammanträdde den 21 juli och 

förklarade Estland som socialistisk rådsrepublik. Föl-

jande dag ansöktes om medlemskap i Sovjetunionen. 

Den 23 juli socialiserades banker och storföretag och 

all mark förklarades som "folkets egendom". Presi-

denten Päts avskedades och deporterades med sin 

familj. Punkt för likvideringen av Republiken Estland 

sattes i och med att ansökan om medlemskap i Sovjet-

unionen beviljades den 6 augusti 1940. Estland blev 

en rådsrepublik i Sovjetunionen, Estniska Socialistis-

ka Rådsrepubliken. En ny konstitution antogs, som till 

största delen var en kopia av Sovjetunionens egen. I 

september organiserades polisen om till milis, i okto-

ber-november ändrades domstolssystemet. Estniska 

lagar ersattes med ryska. 

Deportationer 
Genast efter det att Estland hade blivit en rådsrepublik 

påbörjades utrensningar. Höga statstjänstemän, doma-

re och militärer avsattes och deporterades i vissa fall. 

Man planerade emellertid för en mer radikal utrens-

ning av dem som ansågs vara motståndare till den nya 

ordningen. Beslutet fattades av Sovjetunionens kom-

munistpartis centralkommitté och Sovjetunionens 

folkkommissariats råd i början av maj 1941 med den 

gemensamma bestämmelsen "Medel för att rensa Li-

tauens, Lettlands och Estlands rådsrepubliker från 

sovjetfientliga och socialt farliga element". Till de 

som skulle rensas ut i Estland hörde i första hand poli-

tiker, högre tjänstemän, militärer, medlemmar i hem-

värnet Kaitseliit, poliser, företagare och markägare. 

De skulle arresteras och ställas inför rätta och deras 

familjer skulle deporteras. Listor gjordes upp på läns-

nivå av säkerhetspolisen och kommunistpartiet. 

Natten mot den 14 juni påbörjades genomförandet 

av deportationen. Man hade under olika förevänd-

ningar kvällen innan kallat lokala aktivister till möten. 

Från mötena sattes de, under ledning av säkerhets- och 

milismän, att åka runt och gripa folk. På morgonen 

samlade man större delen av de fasttagna vid förutbe-

stämda järnvägsstationer, i Läänemaa i Hapsal, var-

ifrån de fördes till olika platser i Sibirien och norra 

Ryssland. Totalt var det nästan 11 000 personer. 

De arresterade rannsakades och dömdes, i de flesta 

fall av tillfälligt tillsatta tremannadomstolar, "trojkor". 
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Många dömdes till döden och avrättades. De övriga 

dömdes till mångårig vistelse i straffarbetsläger och, i 

många fall, även till förvisning från hemorten efter 

avtjänat straff. 

Över 90 procent av de arresterade avrättades eller 

avled i straffarbetslägren. Av kvinnorna och barnen i 

deras familjer dog ungefär 60 procent av svält, köld 

och sjukdomar.  

Fem rickulbor var med bland dem som deportera-

des: Anton Fagerlund från Bergsby med hustru, far 

och faster samt Nikolaus Blees från Höbring. 

Anton Fagerlunds familj fördes med lastbil till 

Hapsal. Där skildes männen och kvinnorna och place-

rades i olika järnvägsvagnar. Anton Fagerlunds far 

Josef, som var 80 år, avled troligen under transporten 

till Sibirien. Fastern Eva, som var 77 år, avled enligt 

uppgift från Antons hustru Alide (Lydia), på deporta-

tionsorten. Alide begravde själv Eva. 

Anton Fagerlund anklagades för att vara ledare för 

Isamaaliit i Bergsby, medlem i en internationell nyk-

terhetsorganisation och för att vara "kulak" (storbon-

de). Han dömdes till döden och avrättades den 8 janu-

ari 1942. 

Alide tog sig 1947 utan tillstånd tillbaka till Est-

land. Hon greps efter två år och sändes tillbaka till 

Sibirien. Under "töperioden" i början av 1960-talet 

fick hon komma till Sverige. 

Nikolaus Blees var en av estlandssvenskarnas mest 

inflytelserika företrädare. Han hade varit folksekrete-

rare för estlandssvenskarna i bildningsdepartementet, 

men hade avskedats av den nya regimen och arbetade 

som lärare på Birkas folkhögskola. Det var också där 

som han arresterades. 

Blees anklagades för att ha bedrivit antisovjetisk 

propaganda och för medlemskap i en organisation som 

sysslade med statsfientlig verksamhet (SOV?). Han 

avled den 25 oktober 1941 utan att ha hunnit ställas 

inför rätta. 

Tyskland anfaller Sovjetunionen 
Den 22 juni anföll Tyskland Sovjetunionen. Efter ett 

par veckor stod de tyska trupperna i södra Estland, 

men där stoppade de i några veckor sin framryckning. 

Detta gav kommunisterna tid att samla sig. De 

sände sina familjer till Ryssland och stannade själva 

kvar och bildade så kallade förintelsebataljoner, som 

gjorde räder genom byarna. Rickul klarade sig utan 

offer men i Nuckö blev flera mördade. 

Totalt sändes ungefär 25 000 estniska civila till 

bakom frontlinjen i Ryssland: kommunistiska aktiva 

men även arbetare och specialister. Man tömde också 

många fabriker på maskiner. 

De som var i militärtjänst 
Den 21 augusti 1940 hade de estländare (och även 

letter och litauer) som låg i militärtjänst, överförts till 

Röda armén. Den baltiska kåren, med tillägg av mobi-

liserade från Ryssland, stred under tiden 4 juli – 22 

augusti 1941 mot tyska styrkor vid Pihkva och Stara-

ja-Russa. Kåren led stora förluster. Merparten av est-

ländarna, varav några från Rickul, gav sig till fånga 

eller gick över till tyskarna. I slutet av 1941 fick de 

komma från de tyska krigsfångelägren tillbaka till 

hemmet. 

Mobilisering 
Säkert som en del av "den brända jordens taktik" 

genomfördes mobiliseringar i Estland under juli och 

augusti 1941. Det skulle förhindra att de vapenföra 

männen efter en tysk erövring av Estland skulle kunna 

sättas in i kriget mot Sovjetunionen. 

Den stora mobiliseringen kom då årsklasserna 

1907-18 mobiliserades, i Läänemaa den 22 juli 1941. 

Senare, den 20 augusti i Läänemaa, mobiliserades 

årsklasserna 1896-1906 och 1920-22. Man fick inte 

något personligt besked att man var mobiliserad, utan 

detta meddelades genom tidningar och offentliga an-

slag. Man fick order att infinna sig på mobiliserings-

platser. Det stod klart att de som inte lydde skulle 

utsättas för hårda repressalier. De riskerade att skjutas, 

deras hemgårdar att brännas och deras anhöriga att 

deporteras. Detta gjorde att de flesta av de gifta män-

nen inställde sig. Andra resonerade att man inte skulle 

hinna leta reda på desertörer och tog risken att utebli. 

Man "gick på skogen" i väntan på att tyskarna skulle 

komma. 

Vid den senare mobiliseringen var förhållandena, 

på grund av tyskarnas framryckning, än mer kaotiska. 

De flesta höll sig undan och endast cirka 10 män från 

Rickul kunde mobiliseras. 

På mobiliseringslistorna stod totalt i Estland cirka 

50 000 man, men bara något över 32 000 kom till 

Ryssland. 

De mobiliserade trodde säkert att de skulle genom-

gå militärutbildning i Ryssland och sedan sättas in vid 

fronten, men de skulle drabbas av ett mycket hårdare 

öde. Den högsta sovjetledningen betraktade estländar-

na som icke pålitliga för fronttjänst, kanske som en 

följd av att så många av dem som låg i militärutbild-

ning sommaren 1941 deserterade till tyskarna. De 

skulle därför istället sändas till arbetsläger. 

Transport till arbetsläger i Ryssland 
I Rickul var mobiliseringsplatsen kommunalhuset. 

Herbert Lagman nämner i sin bok "På fjärran stigar" 

att det var 54 män som hade inställt sig. Färden gick 

via Österby till Hapsal. Totalt samlades där cirka 1 

500 man från Läänemaa. De fördes nästa dag i låsta 

järnvägsvagnar till Reval och därefter på fartyg till 

Leningrad. Färden gick sedan vidare österut längs 

floden Neva och flera kanaler, tills man kom till den 

lilla staden Mexa. Där fick man elementär militärut-

bildning och politisk undervisning. Vistelsen där va-

rade till i slutet av augusti, då samtliga estniska kom-
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panier sändes till arbetsläger i Vologda oblast, cirka 

400 km norr om Moskva. 

De sovjetiska arbetslägren 
De första arbetslägren i Sovjetunionen tillkom redan 

1918, med syftet att spärra in "klassfiender". I lägren 

skulle också klassfienderna omskolas till goda sov-

jetmedborgare och lära sig att arbeta. Under Stalinti-

den tillkom rent ekonomiska motiv. Industrialisering-

en av Sovjetunionen krävde tillgång till de stora natur-

tillgångar som fanns i de norra, svårtillgängliga delar-

na av landet. Man använde fångarna i arbetslägren 

som slavarbetare i dessa områden. För att administrera 

de tusentals arbetslägren skapades en central myndig-

het, Gulag. 

Det väsentliga i ett arbetsläger var att verksamhe-

ten skulle vara lönsam. För människoliv hade man 

ingen respekt. Det var vanligt att fångarna fick till-

räckligt med mat bara om de uppfyllde sina arbetskvo-

ter. Kvoterna var dock i många läger orimligt höga 

och brist på föda, sträng kyla och dåliga kläder blev 

många fångars undergång. 

Det var alltså i dessa läger som de mobiliserade 

hamnade, inte för att ha gjort något straffbart utan för 

att de betraktades som opålitliga. Många skickades 

från Vologda till arbetsläger längre norrut i Arkang-

elsk- och Kotlasområdena, där förhållandena var ännu 

hårdare i den nordryska vintern. 

I uppgifter som har lämnats av återvändare från 

kriget nämns fem män från Rickul, som skulle ha dött 

i arbetslägren. Man kan ändå anta att merparten av de 

cirka 25 män, för vilka det saknas uppgifter, dog där. 

Då skulle alltså ända upp till hälften av de 60 män, 

som inte återvände, ha dött i arbetslägren eller i svi-

terna av vistelsen där. Man måste då betänka att de var 

unga män, i åldern 23-34 år, som var vana vid hårt 

arbete. Förhållandena i lägren måste ha varit hemska 

för att de skulle knäckas på mindre än ett halvt år. 

Bildandet av Estniska skyttekåren 
Det estniska kommunistpartiet och rådsrepublikens 

regering, som hade evakuerats till Sverdlovsk, kände 

till de dåliga förhållandena i arbetslägren och försökte 

rädda sina landsmän därifrån till utbildning för front-

tjänst. 

Den 25 december 1941 började man bilda den 7:e 

estniska skyttedivisionen. Den skulle omfatta nästan 

12 000 man. Som formeringsplats valdes Kamõšlov i 

Sverdlovsks oblast i Urals militärområde. 

De som befann sig i arbetslägren såg som enda 

möjlighet att överleva att anmäla sig för fronttjänst. 

Trots allt var antalet krigsdugliga män större än vad 

som behövdes för den 7:e skyttekåren. Den 10 februa-

ri 1942 bildade man därför den 249:e estniska skytte-

divisionen med formeringsplats i Tšebarkul i Tjelja-

binsks oblast. 

Vid månadsskiftet februari-mars 1942 transporta-

des männen till utbildningslägren, fick kläder och 

utbildades för fronten. Fortfarande var det dock 

många som dog i sviter av vistelsen i arbetslägren. I 

en förteckning över dem som begravdes vid lägret i 

Kamõšlov finns inte mindre än 11 mobiliserade från 

Rickul. Två andra Rickulbor dog enligt förteckningen 

på lasarett i Tšebarkul. Man har anledning att tro att 

många fler, utan att det är registrerat, dog i Tšebarkul. 

De som kom dit hade ju vistats ännu längre i arbets-

lägren än de som kom till Kamõšlov. 

Den 25 september 1942 fattades beslut om att bilda 

den 8:e estniska skyttekåren, främst av de 7:e och 

249:e skyttedivisionerna. Den 10 december 1942 om-

fattade kåren över 32 00 man, varav några under kåren 

lydande förband inte var estniska. 

 

De mobiliserades färder. 
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Slaget vid Velikije Luki 
Den 12 oktober 1942 ställdes den 8:e skyttekåren 

under Röda arméns stridande förband. Kåren sändes 

den 20 oktober till Kalininfronten mot staden Velikije 

Luki. Enligt Herbert Lagman fick man marschera till 

fots de sista 50 milen till fronten. Det tog en och en 

halv månad under besvärliga väderförhållanden med 

ned till 30 graders kyla. Man kunde, på grund av tyska 

flyganfall, endast marschera när det var mörkt. 

Velikije Luki bildade knutpunkten för flera järnvä-

gar och landsvägar inom området. För tyskarna var det 

viktigt att hålla staden besatt, för därigenom blev det 

möjligt att förse trupperna som opererade längre åt 

öster med proviant och vapen. 

Under hårda strider i november 1942, innan den 

estniska kåren sattes in, hade sovjetarmén inneslutit en 

cirka 10 000 man stark tysk styrka i Velikije Luki. 

Uppgiften att inta staden föll på den estniska skyttekå-

ren. Den 7:e skyttedivisionen anlände till staden den 

10 december 1942 och den 249:e en vecka senare. 

Under tiden 9 december 1942 – 16 januari 1943 ut-

kämpades hårda strider som fick som resultat att sta-

den intogs. 

Den estniska kåren led stora förluster. Enligt offi-

ciella uppgifter var antalet stupade 2 247, sårade 6 220 

och försvunna 2 020, varav många hade gått över till 

tyskarna. Egentligen var förlusterna ännu större. En-

ligt boken "Velikije Luki in memoriam" var det totalt 

6 474 stupade, avlidna av skador och försvunna. En-

ligt samma källa stupade eller saknades fem Rickul-

bor. Två av de saknade gick över till tyskarna och 

lyckades ta sig ut från den omringade staden. 

Strider på Estlands fastland och öarna 
Den estniska skyttekåren hörde sedan till reservstyr-

korna tills den i början av 1944 överfördes till Lenin-

gradfronten. Där påbörjade Röda armén den 11 febru-

ari ett storanfall för att erövra Narva, men detta stop-

pades av kombinerade tyska och estniska styrkor. I 

slutet av juli sattes en ny anfallsvåg igång, och man 

lyckades denna gång erövra den helt förstörda staden. 

Efter att ha deltagit i Röda arméns anfall vid Emajõgi 

tågade delar av kåren in i den av tyskarna övergivna 

Reval den 22 september 1944. 

Efter genommarschen av Reval sattes kåren in mot 

de tyska stridskrafterna på Muhu och Ösel. Man 

landsteg på Muhu och tvingade tyskarna att retirera 

till Ösel. Kåren landsteg sedan, utan större förluster, 

på Ösel. Tyskarna drog sig under små återtågsstrider 

tillbaka till Sõrvehalvön, där de hade förberett för-

svarsställningar. Vid byn Tehumardi norr om Sõrve-

halvön kom en förtrupp från kåren i strid med en tysk 

truppstyrka och förlorade cirka 200 man i stupade. 

Några dagar senare försökte man göra en landstig-

ning bakom fiendefronten. Den misslyckades helt, 

hälften av styrkan stupade redan innan den nått stran-

den. Tyskarna plockade upp 200 lik ur vattnet och tog 

250 män till fånga. 

Tyskarna tvingades slutligen, den 23 november 

1944, att lämna Sõrve, och därmed den sista biten 

estnisk mark. 

Åtminstone två Rickulbor dog i striderna på Muhu 

och Ösel. 

Upplösning av skyttekåren 
Från mars till maj 1945 kämpade kåren i Kurland mot 

den tyska hären Nord. Den 25 juni 1945 demobilise-

rades de äldre årsgrupperna. Den 6 maj 1946 slutade 

kåren att existera. 

Summering 
Enligt tillgängliga uppgifter var det totalt 85 män från 

Rickul som mobiliserades (inkluderande dem som låg 

i estnisk militärtjänst 1940). Av dessa avled 58, de 

flesta troligen i arbetslägren eller i sviterna av vistel-

sen där. Officiella uppgifter saknas, men återvändarna 

har kunnat berätta om vad som hände med en del av 

dem. För ett 25-tal finns det dock inga uppgifter alls. 

På tysk sida stupade två män från Rickul. 

Tillbaka till Estland kom, under kriget och däref-

ter, 27 män. Av dessa lever fortfarande två: Alfred 

Adelman från Rosta Matsas och Anton Treiberg från 

Ölbäck Kro. Den senare fyllde nyligen 100 år! 

I tillägg till föreningens böcker finns följande 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:-. 

Böckerna beställs enligt nästa sida. 
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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:-. 

Böckerna beställs med mejl till info@rnhf.se. 

Kostnad för porto och emballage tillkommer. 

Böckerna kan även, efter överenskommelse, 

avhämtas på Roslagsgatan 57. 

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:-. 

 

Guldstrand  
Sven Danells ömsinta och 

humoristiska berättelse om 

hans tid som ung präst i 

Estlands svenskbygder på 

1930-talet.  

250 sidor. Ill.  

Femte upplagan 2004. 

Pris 150:-. 

Fler böcker finns på sidan 19. 

 
 

Prästn e vargskall 

Mats Ekmans samlade dikter 

med teckningar av Elmar 

Blomberg. 

Pris 130:- + porto. 

Beställning sker till 

Ingegerd Lindström på tfn 

08-501 64 714 eller e-post 

recreo@telia.com. 

Allt överskott av boken går 

till något ändamål i Rickul 

till minne av Mats Ekman. 


