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Föreningens ändamål
(citat ur stadgarna paragraf 2)

�Rickul/Nuckö Hembygdsförening är en kultur-
förening för dem som har sina rötter i Rickul/
Nucköområdet i Estland, eller av andra orsaker 
känner ett intresse för området och dess historia.
Föreningen skall
� värna om och levandegöra det estlands-

svenska kulturarvet från Estland och Sverige, 
både i bevarandet av historien, i nuet och i 
framtiden;

� vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i 
Sverige, samt informationsorgan i Sverige 
och Estland; 

� överföra till våra yngre de traditioner vi själva 
mottagit och bevarat, samt idka annan här-
med förenlig verksamhet.�
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Nu närmar sig årets slut med stormsteg. Huset i Estland 
är stängt för säsongen och det känns alltid vemodigt att 
lämna Höbring när man vet att det dröjer ! era månader 
innan man kommer dit igen.

Arbetet i styrelsen mattas inte av att det närmar sig 
årsslutet i alla fall. Vi har haft ! era aktiviteter och mer 
kommer.

Höstmöte
Den 30 oktober hade föreningen ett informationsmöte 
i Eskistuna. Bland annat höll Sture Koinberg ett upp-
skattat föredrag om planteringar i Estland. Det var 
mycket intressant men tyvärr glömde man ju snabbt 
bort namnen på de plantor och träd som han berättade 
om och som skulle vara särskilt lämpade för plantering 
i Estlands kalkrika jord. Vi kommer därför att försöka 
göra ett sammandrag av föredraget och lägga ut det på 
föreningens hemsida. Där kan den som vill läsa om vil-
ka blommor som är lämpliga att plantera i rabatten eller 
vilket äppelträd som passar bra i trägården. Ni som inte 
har tillgång till internet kan bara ringa någon i styrelsen 
så får ni en utskrift av informationen.

Seminarium
För andra gången i år utannonserade vi ett seminarium 
om �nokasvensk�. Första gången anmälde sig 2 perso-
ner men den andra gången blev vi över 40 stycken.

Kulturkommittén arbetar vidare på boken om dia-
lektorden. Kanske, kanske vi kan ha den klar till vårt 
20-årsjubileum. Men bara kanske" 

Vad vi däremot vågar lova är att vi under våren 2011 
är klara med en CD med Mats Ekmans sånger. Under 
februari har vi för avsikt att hyra en studio på Sveriges 
Radio för att spela in de ! esta av Mats Ekmans dikter. 
Vi har fått löfte om att två folkmusiker från Estland 
kommer och spelar till sången. Det ser vi fram emot"

Planerat möte i februari
Framtidsgruppen har arbetat fram ett förslag till en 
sammankomst för föreningens medlemmar lördagen 
den 12 februari 2011. Ett syfte med träffen är också att 
få dit estlandssvenskar som ännu inte är medlemmar. 
Vi vill att alla som kommer tar med sig en eller ! er 
släktingar eller vänner som ännu inte är medlemmar i 
föreningen för att presentera fö-reningen samt intres-
sera dem för att bli medlemmar. Ett bra initiativ" Vi 
behöver börja med en nyrekrytering av medlemmar för 
att säkra föreningens framtida existens redan nu. Alla 
har vi säkert en eller ! era släktingar som inte är med. 
Se en mer utförlig annons på sidan 4.

Kulturrådet
Kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland gick 
till val den 19-21 november i år. Valperioden är tre år 

och den allra första perioden var nu slut. Jag har varit 
medlem i Kulturrådet och dess styrelse, men kandide-
rade inte för omval.

Valet resulterade i att vi # ck med två ledamöter, Bir-
git Eldh och Raul Targamaa. Det nya kulturrådet skall 
ha sitt första sammanträde den 11 december. 

Jubileum
År 2012 # rar Rickul/Nuckö Hembygdsförening sitt 20-
årsjubileum. Tänk att det redan har gått 20 år sedan för-
eningen bildades" Åren rinner iväg snabbt men om man 
ser tillbaka på dessa 20 år kan man ändå se en oerhörd 
utveckling i Estland. Man kan också se en utveckling 
av föreningen. I början var det markfrågorna som do-
minerade, dessa var ju också anledningen till att hem-
bygdsföreningen bildades. Nu när dessa frågor i stort 
sett är lösta kan föreningen koncentrera sig på andra 
frågor. Framför allt gäller det att säkra det estlands-
svenska arvet till kommande generationer. Vi måste 
dokumentera så mycket vi kan, vi måste leta i arkiv, in-
tervjua äldre personer som har minnen från Estland och 
vi måste rekrytera yngre medlemmar så att vi säkrar 
föreningens framtid. Framför allt är framtidsfrågorna 
viktiga att ta tag i nu. Det är ju en fråga för både SOV 
och alla de andra hembygdsföreningarna. Det gäller al-
las överlevnad. 

Om du är intresserad av att hjälpa till med # randet 
av vårt jubileum så tar vi gärna emot fysisk hjälp, idéer 
och tankar kring # randet. Hör av dig till styrelsen"

Byombudsträff
Tisdagen den 23 november hade vi en byombudsträff 
på Roslagsgatan. Tyvärr var det bara hälften av byom-
buden som kunde komma. Den stora frågan på mötet 
var: vad ska byombuden syssla med i framtiden? När 
man startade med byombud var deras funktion klar, 
man skulle fungera som en länk mellan föreningen och 
de medlemmar som kom från den by man represente-
rade. I dag är inte funktionen helt glasklar.

Vad vi beslutade var att åter träffas i januari eller 
början av februari för att diskutera vidare vilken funk-
tion ett byombud skall ha. Har du någon åsikt om det så 
hör gärna av dig till styrelsen" 

Till sist vill jag önska er alla en God Jul och Ett Gott 
Nytt År!

Årsmötet 2011

Hembygdsföreningens årsmöte 2011 äger rum 
lördagen den 26 mars kl. 13.00. Lokalen är 
ännu inte bestämd. Närmare information kom-
mer på hemsidan och i nästa Medlemsblad.
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Framtidskommittén ordnar fest
lördagen den 12 februari 2011

Anette Sjösten

På somrarna arrangeras trevliga festligheter i början av 
juli på Ölbäckstranden och i trakterna däromkring för 
alla estlandssvenskar som har möjlighet att åka till Est-
land. Nu tänkte vi ordna en trevlig aktivitet � Vinterfes-
ten � i väntan på sommaren för oss alla här hemma.

Varför inte komma till restaurang Ester i Estniska 
huset på Wallingatan 34 efter shoppingen, lördagspro-
menaden eller någon annan aktivitet för att umgås, ta 
ett glas vin eller en öl och, framför allt, smaka av rik-
tigt god traditionell estlandssvensk mat? Ett tillfälle att 
mingla, äta och umgås. Det kommer att bjudas på un-
derhållning.

Dessutom är vårt mål att alla medlemmar tar med 
sig en eller ! era icke-medlemmar, som kan tänkas vara 
intresserade av föreningen och inte tidigare riktigt vå-
gat komma med. Ett av våra mål i Framtidsgruppen är 
att engagera många ! er personer med estlandssvensk 
härkomst och idag har vi ju dessutom blivit många ! er 
jämfört med när våra mor- och farföräldrar kom hit.

Så kom tillsammans med nära och kära till Estniska 
huset för en trevlig eftermiddag.

Mer information " nns i annonsen nedan.

Fest med traditionell
estlandssvensk mat!

Vi träffas lördagen den 12 februari kl.14.00 på 
restaurang Ester i Estniska huset, Wallinga-
tan 34, Stockholm (T-bana till Hötorget eller 
T-Centralen).

Vi hoppas också att du tar med dig släktingar 
eller bekanta som inte redan är medlemmar i 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening.

I menyn ingår bl.a. hemlagad

Klimpsoppa med �kakobre� och mörkt sur-� 
degsbröd.

Korngrynskorv med varm surkål.� 

�Kilor� (ansjoviskryddad vassbuk) med po-� 
tatis och fyllda ägghalvor.

Kaffe och kvargkaka.� 

Pris: 100 kr.

Öl och vin ! nns till självkostnadspris.

Anmälan gör du senast den 30 januari till Maj-
lis Lindroos på telefon 08-551 592 15 eller med 
e-post till mailind7@hotmail.com

Välkommen till bords önskar
Framtidsgruppen!

Informationsmötet i Eskilstuna
Eva Heyman

Den 30 oktober anordnade Hembygdsföreningen ett 
informationsmöte i Hotel Bolinder Munktells lokaler  
i Eskilstuna. Det var cirka 80 personer som kom till 
mötet.

Ingegerd Lindström började med att berätta om 
verksamheten inom styrelsen, kommittéerna och ar-
betsgrupperna. Kurt Dreiman och Raul Targamaa från 
Byggnadskommittén berättade om kommitténs verk-
samhet. Bland annat håller man på att ta fram en �bra-
att-ha�-lista med tips om vart man skall vända sig för 
att hitta hantverkare. 

Ingegerd fortsatte med att berätta om den gångna 
sommarens aktiviteter i Estland till ett bildspel som 
Göte Brunberg hade tagit fram: byvandringarna, festen 
på Ölbäckstranden, mötet i Rosleps kapell, middagen i 
Rosta stugby, utfärderna till Odensholm, ungdomsfes-
ten på stranden, ridlägret och mångkampen i Birkas. 
Hon berättade också om valet till Kulturrådet och om 
vad som har hänt på Aibolands museum under året.

Efter en kaffepaus fortsatte mötet med att Göte 
Brunberg berättade om Nuckö kommun: hur kommu-
nen styrs, kommunens ekonomi, vindkraftparkerna och 
nya kommunala projekt. Speciellt tog han upp frågan 
om markskatten. Från kommunen har Hembygdsfören-
ingen fått en förteckning över i Sverige boende markä-
gare i kommunen, som har en markskatteskuld. För-
teckningen innehåller cirka 150 personer.

Sture Koinberg berättade sedan under rubriken 
�Landskap i förvandling� om hur vissa landskapstyper 
i Rickul/Nucköområdet håller på att förändras. Mest 
utsatt är det gamla kulturlandskapet med sina åkrar, be-
tesvallar och slåtterängar. Det övergår nu gradvis till att 
bli naturlandskap med skog och buskvegetation.

Sture berättade också om vilka arter av blommor, 
buskar och träd som är mest lämpliga att plantera i den 
oftast kalkhaltiga och sandiga jorden i området.

Ingegerd höll i trådarna.                   Foto: Bengt Heyman
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Markskatteskulder
Göte Brunberg

För den mark som man äger i Nuckö kommun skall man 
betala markskatt, hur mycket är beroende av taxerings-
värdet för fastigheten och typen av mark. Markskatten 
går oavkortat som en inkomst till kommunen.

Varje år i februari sänder det estniska skatteverket 
Maksu- ja Tolliamet ut årets markskattebesked till de  
skattskyldiga. På markskattebeskedet står bland annat 
det belopp som skall betalas och när det skall betalas.

Om man inte betalar markskatten (eller betalar för 
litet) uppkommer en skuld på skattekontot. På skulden 
utgår en ränta av 0,06 procent per dag, vilket omräknat 
per år blir cirka 22 procent!

Från Nuckö kommun har Hembygdsföreningen fått 
en lista över i Sverige boende fastighetsägare i kommu-
nen, som i oktober 2010 hade en skuld på skattekontot. 
Det är totalt cirka 150 personer. Beloppet per person 
ligger från 10 EEK till över 10 000 EEK. Det totala 
beloppet är cirka 200 000 EEK.

Vilka orsaker kan det då " nnas till att en person  
" nns med på listan? Några möjliga förklaringar är:

Personen är avliden. I listan " nns ett antal sådana � 
personer. Eventuella arvingar har inte meddelat det-
ta till kommunen och talat om vem (eller vilka) som 
i fortsättningen skall betala markskatten.
Det kommer inga markskattebesked på grund av att � 
det står fel adress i fastighetsregistret. Personen har 
kanske # yttat utan att meddela den nya adressen.
Man har inte kontroll på ställningen på skattekontot. � 
Tidigare " ck man på markskattebeskedet uppgift 
om saldot (skuld eller överskott), men detta gäller 
inte längre.
Man får markskattebeskedet men av olika orsaker � 
betalar man inte skatten.

Det estniska skatteverket har hittills inte använt några 
�hårda� metoder för att driva in markskatten, men helt 
klart är att en uppkommen skatteskuld inte kommer att 
avskrivas. Tvärtom ökar den med tiden i och med att 
det skall betalas ränta. Det ligger därför i varje fastig-
hetsägares eget intresse att skulden regleras.

Om du vill ha besked om du " nns med på kom-
munens lista över markskatteskyldiga, sänd ett mejl 
till info@rnhf.se eller ring till Göte Brunberg, tfn 
08-97 26 06. Det går också bra att den vägen få hjälp 
med att meddela ändrad adress så att du får markskat-
tebeskedet nästa år.

Om du vill ha ett exakt besked om ställningen på 
skattekontot (du kan ju också ha ett överskott) kan du 
mejla eller skriva brev till Maksu- ja Tolliamet. Mal-
lar för detta kan laddas ner från Hembygdsföreningens 
hemsida www.rnhf.se. Gå till �Allmänna nyheter� och 
�Inbetalning av markskatt�.

Färjerabatter 2011
Göte Brunberg 

Avtalen om de estlandssvenska föreningarnas med-
lemsrabatter 2011 på Tallink Silja Lines och Baltic 
Scandinavian Lines färjor är nu klara.

Tallink Silja Line
Avtalet innebär en förlängning av det nuvarande av-
talet. I korthet innebär det att vi får 30 procent rabatt 
på hyttpriset under hela året på rederiets samtliga lin-
jer över Östersjön. På fordonspriset får vi 10 procent 
rabatt. Rabatterna gäller vid reguljära resor och kryss-
ningar (ej vid specialkryssningar vid till exempel jul 
och nyår).

Ring 08-22 66 60 för biljettbokning och ange av-
talsnumret 4799.

I vissa fall kan det bli billigare att utnyttja Club 
One-rabatter eller andra förmånserbjudanden än med 
medlemsrabatten. Bokningspersonalen är instruerad att 
ge det billigaste alternativet. Observera att det inte går 
att kombinera medlemsrabatten med Club One-rabatt.

Baltic Scandinavian Lines (BSL)
Vi har samma fasta rabatterade priser på linjen Kapell-
skär-Paldiski som för 2010.

Pris 
SEK

Pris 
EEK

Personbil (längd upp till 5 m) 825 1 350
Släpvagn (längd upp till 5 m) 825 1 350
Husvagn (per meter, längd upp 
till 10 m)

165 270

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  

Estland går den 1 januari 2011 över till att använda 
euro som valuta. För att erhålla priserna i euro skall 
omräkningsfaktorn 1 euro = 15,6466 EEK användas.

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.

Vid betalningen måste biljettbeställaren visa upp med-
lemskortet i Rickul/Nuckö Hembygdsförening.

Julklapp från Tallink Silja Line
Med detta utskick av Medlemsbladet följer en gratis-
biljett från Tallink Silja Line till medlemmarna i Hem-
bygdsföreningen. Biljetten berättigar till en kryssning, 
alternativt en enkel resa, från Stockholm till samtliga 
destinationer som Tallink Silja Line tra" kerar. Biljetten 
är giltig fram till den 31 mars.
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röka ! sk. I husets nedervåning tänker man öppna ett 
! skemuseum.

Projektets första etapp är kostnadsberäknad till 4,1 
MEEK, varav nästan 3 MEEK betalas av en EU-fond.

Fritidscentrum i Sutlep
Bygget av det sedan länge planerade fritidscentrumet i 
Sutlep kan nu påbörjas. Det skall stå klart till midsom-
mar nästa år. 

Kostnaden, inklusive inredning, beräknas till 6,7 
MEEK och betalas till största delen av EU-fonder. 

Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg

Byggande
I det förra numret av Medlemsbladet informerade vi 
om att det enligt kommundirektören Aivar Kroon hade 
byggts många byggnader i kommunen i strid mot gäl-
lande föreskrifter. Man hade heller inte alltid ansökt 
om användningstillstånd. Han uppmanade ägarna av 
sådana byggnader att göra dem lagliga för att undvika 
föreläggande om straffavgift eller rivning.

Från Kroon har vi nu fått höra att många svenska 
fastighetsägare har brutit mot bygglagen. Han nämner 
att han själv har upptäckt tio fall och han tror att det 
! nns " er. I de " esta fall gäller det att man, utan att ha 
fått erforderliga tillstånd, har byggt bodar eller byggt 
till be! ntliga hus.

Det kommer alltså tydliga signaler från kommunen 
om att man på ett mer strikt sätt än tidigare kommer 
att kräva att lagar och föreskrifter följs vid byggande. 
I nästa nummer av Medlemsbladet hoppas vi kunna 
meddela hur kommunen har tänkt gå vidare med dessa 
ärenden. 

Det är naturligtvis också viktigt att fastighetsägarna 
i fortsättningen gör på rätt sätt i samband med byggna-
tion. Förhoppningsvis kan Byggnadskommittén ta fram 
detaljerade instruktioner för hur man skall agera i några 
typfall (�om du tänker bygga en bod/borra en brunn/
anlägga ett staket, så skall du fylla i de här blanketterna 
på det här sättet�).

Fiskecentrum i Derhamn
I Derhamn har man påbörjat byggandet av ett ! skecen-
trum. Det skall ligga på den plats öster om riksvägen, 
cirka 100 m från hamnområdet, där det tidigare har le-
gat en handelsbod från sovjettiden.

I en första etapp kommer man att inreda uppehålls-
rum för ! skare i övervåningen och placera utrustning 
för att bevara och kyla ! sk i källarvåningen. I en senare 
etapp planerar man att skaffa utrustning för att ! lea och 

Föreningens insamlingar 2011
På inbetalningskortet för medlemsavgiften brukar för-
eningen ha några förslag till insamlingar. För 2011 har 
styrelsen beslutat att samla in medel till kyrkogårdarna 
samt till hjälpbehövande i Nuckö kommun.

Som ni vet har föreningen under många år av in-
samlade medel delat ut en liten slant till gamla och be-
hövande i kommunen. Vi brukar dela ut pengarna till 
midsommar och till jul. Eftersom vi vill att de pengar 
som vi skänker verkligen skall göra nytta, så har sty-
relsen granskat listan över dem som hittills har fått bi-
draget. Vi har beslutat att begränsa antalet personer och 
ge gåvan till dem som absolut behöver den bäst. Det är 
personer som på grund av svåra handikapp inte kan för-
sörja sig själva och därför har behov av stöd. I Estland 
är ju det sociala skyddsnätet inte på långa vägar som i 
Sverige och många lever därför under svåra förhållan-
den. Vi har också beslutat att dela ut pengarna en gång 
per år, vid jul, och på så sätt kunna skänka en lite större 
summa till varje person. Vi hoppas på er givmildhet 
så att vi kan fortsätta att skänka lite julglädje till några 
personer i vår kommun som har det svårt.

Insamlingen till kyrkogårdarna fortsätter också näs-
ta år och även där hoppas vi på ert stöd#Fiskecentrumet i Derhamn.                       Foto: Lääne Elu

Kommunen på Facebook
Nyheter från Nuckö kommun presenteras på kommu-
nens Facebook-sida www.facebook.com/noarootsi. Ad-
ministratör är Aivar Kroon. Tyvärr visas informationen 
endast på estniska, men det går att få den översatt till 
svenska med Googles översättningsfunktion.

Fritidscentrumet i Sutlep.                          Foto: Lääne Elu
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En styrelseledamot presenterar sig
Svea Johansson

Jag heter Svea Johansson, född Grenfeldt, och blev 
invald i Rickul/Nuckö Hembygdsförenings styrelse i 
mars 2010. Min pappa Runar föddes på Matsasgården i 
Ölbäck. Min farfar och farmor hette Herman och Lydia 
Grenfeldt. Själv är jag född i Södertälje.

Min farfars farfars farfars farfar hette Siffer Mats-
son och var född i slutet av 1600-talet. Han bodde ock-
så på Matsas gården i Ölbäck, så gården har, vad vi vet, 
bebotts av släkten Grenfeldt åtminstone sedan 300 år 
tillbaka.

Farfar, farmor, pappa och min faster Margit ! yt-
tade till Finland 1936 och bosatte sig i närheten av 
Helsingfors. 1938-39 blev pappa inkallad till 18 må-
naders militärtjänst i estniska armén. Där lärde han sig 
också estniska. Finska vinterkriget mot Sovjetunionen 
pågick då med full intensitet i över hundra dagar. Med 
sorg i hjärtat såg de i Rickul ryska ! ygeskadrar ! yga ut 
över Finska viken mot Finland, fullastade med bomber. 
Efter freden den 13 mars 1940 mellan Sovjetunionen 
och Finland fortsatte krigsrustningarna i hela Europa. 
Sjöförbindelserna var avbrutna mellan Estland och 
Finland.

I maj 1940 kom ! ygtra" ken i gång, från Tyskland 
över Warszawa och Reval till Helsingfors. Pappa hade 

turen att lyckas få köpa ! ygbiljett i maj 1940 från Re-
val till Helsingfors och kom iväg med en av de sista 
turerna. Flyglinjen stoppades någon vecka senare av 
strids! ygplan som sköt ner ett Junkerplan över Finska 
viken. Alla passagerare och hela besättningen omkom.

Min mamma Rakel So" a, född Silfver, kom från en 
" nlandssvensk ort utanför Helsingfors. Hon hade en-
gagerat pappa till sin 21-årsfest med uppdrag att spela 
dragspel, något som han med stort intresse hade sysslat 
med och tjänat extra på sedan tonåren (han hade bland 
annat en gång cyklat Ölbäck-Reval tur och retur, cirka 
23 mil, enbart för att köpa noter). Tycke uppstod och 
de gifte sig 1941 i Tusby, Helsingfors, där de också bo-
satte sig. Pappa hade ett enmansåkeri med en lastbil.

Efter massbombningen av Helsingfors i februari 
1944 ordnade pappa utresetillstånd för familjen till 
Sverige. Risken var uppenbar att han hade blivit mobi-
liserad/utlämnad till sovjetarmén om han hade stannat 
kvar i Finland. Överresan skedde i juni 1944 med ång-
fartyget Aeolus till Skeppsbron i Stockholm. Från Fin-
land kom mamma och pappa med två barn, och senare i 
Sverige utökades familjen till sammanlagt sju barn.

Min man Erik och jag bor i Sundsvik utanför Ny-
kvarn. Vi har två barn och fyra barnbarn. Vi har sedan 
tio år besökt Estland ! era gånger per år, och fått många 
nya vänner som härstammar från den estlandssvenska 
bygden.

Vi syskon och våra kusiner har låtit stycka av var 
sin tomt på Matsasgården, som vi ärvde tillsammans. 
År 2008 blev vårt sommarhus färdigt för in! yttning, 
och sedan dess tillbringar vi ännu mer tid i Estland. Of-
tast är vi där tillsammans med mina tre systrar, Gunvor, 
Birgit och Liliane med respektive, som också bygger 
eller planerar att bygga fritidshus i Estland. Vi har en 
mycket trevlig samvaro under våra vistelser på fäder-
negården och på de vita, vidsträckta stränderna.

Ju äldre vi blivit, desto mer har vårt intresse och 
våra känslor inför svensktrakterna och fädernegården 
i Estland förstärkts. Vi hoppas nu att vi kan överföra 
detta intresse till våra barn och barnbarn.

Redaktör sökes till Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad

Medlemsbladets nuvarande redaktör Göte Brunberg har efter elva år beslutat sig för att lämna sitt upp-
drag. Därför söker nu styrelsen för Rickul/Nuckö Hembygdsförening en efterträdare till honom. Vi söker 
dig som är intresserad av Rickul/Nucköområdet, som tycker om att skriva, och som ser utmaningen i 
att fortsätta utveckla Medlemsbladet. Till din hjälp har du ett engagerat redaktionsråd, en formgivare 
samt en korrekturläsare och en språkvårdare. Därtill återkommande skribenter och ett professionellt 
tryckeri.

För mer information, välkommen att kontakta Ingegerd Lindström, telefon 070-735 53 12,
e-post kokkas@telia.com.

En paus under fotvandring mot Treriksröset.
Foto: Erik Johansson
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Stort intresse för �nokasvensk�
Mattias Reinholdson

SOV:s lokal var full när Rickul/Nuckö Hembygdsför-
ening anordnade ett seminarium om dialekten �noka-
svensk� (nuckösvenska). De cirka 40 besökarna ! ck 
lära sig en del om dialektens ljudlära och grammatik, 
men framför allt höra den levande och i inspelad form. 

Just nuckösvenskan är den estlandssvenska dialekt 
som är mest studerad av forskare. Gideon Danell skrev, 
förutom sin doktorsavhandling om dialektens ljudlära 
och grammatik, ihop en hel ordbok till vilken Fridolf 
Isberg har skrivit supplement. Bland övriga forskare 
har Edvin och Herbert Lagman skrivit doktorsavhand-
lingar om dialekten.

Nu har hembygdsföreningen beslutat att ge ut en 
bok om den variant av nuckösvenskan som talades i 
Rickul. Arbetet har kommit igång i sista stund. Innan 
man har en säker språkbehandling av sitt modersmål är 
de " esta i övre tonåren och därför är det främst perso-
ner, som är födda på 1920- och början av 30-talet som 
agerar experter i hembygdsföreningens arbete.

Det var både roligt och intressant när experterna 
Inga Ekman, Ingeborg Gineman och Hjalmar Stenberg 
samt mötesledaren Göte Brunberg svarade på publik-
frågor. De var inte alltid eniga, men så är det när man 
diskuterar dialekter som egentligen bara ! nns i muntlig 
form och där reglerna inte är nedskrivna.

En dialekt behöver inte vara enkel. Göte visade böj-
ningsformerna för substantiv, adjektiv och verb. Bara 
de som studerat tyska eller latin och stoppat in ord i 
olika rutor, hängde med när Göte gick igenom de gram-
matiska böjningsreglerna.

En del uttalsregler i nuckösvenskan påminner om 
den ! nlandssvenska dialekt som talas i Nyland, alltså 
på andra sidan Finska viken. Några i publiken sa att 
de haft stor hjälp i skolan av sin estlandssvenska bak-
grund. Det är inga problem att stava till stjärna och djur 

om man hört farmor uttala orden med s-t-j och d-j i 
början.

Ordböcker i alla ära, en dialekt måste höras. Just 
nuckösvenskan är unik bland de estlandssvenska dia-
lekterna för att det ! nns en del nedskrivet på den, främst 
dikterna av Mats Ekman, �Ätsve Mats�. De handlar om 
det dagliga livet bland bönderna i Rickul. Hjalmar och 
Inga sjöng en av dikterna, �Båndomstien� (Barndoms-
tiden). Hjalmar läste också en egen text, �Krävitstjua� 
(Kräfttjuvarna). Mest skratt framkallades av Elmar Ny-
man, som på en inspelning läste �Ain Håsolrais� (En 
Hapsalresa), en lång, burlesk historia om hur man får 
med en tjur på båten till Hapsal.

Elmar Nymans uppläsning är hämtad från ljudbandet 
till �En bok om Estlands svenskar 3B�. Den kan laddas 
ner från Rickul/Nuckö Hembygdsförenings hemsida 
www. rnhf.se. Gå till �Arkiv�. Där � nns också texten 
till Hjalmar Stenbergs berättelse och bildmaterialet 
från seminariet.

Nyvalet till Kulturrådet
Ingegerd Lindström

Så kunde äntligen det andra valet till Kulturrådet i 
Estland genomföras den 19-21 november. Egentligen 
borde valet ha ägt rum i våras men på grund av att kul-
turministeriet dragit ut på den ekonomiska sidan kunde 
valet inte genomföras förrän nu.

En hel del svårigheter uppstod i samband med va-
let. Många som stod på minoritetslistan hade tydligen 
glömt att meddela ändrad adress efter " ytt till befolk-
ningsregistret så deras valinformation kom aldrig fram. 
Av de som valde att poströsta var det många som ! ck 
sina valsedlar så sent att deras poströster inte hann fram 
i tid. Men trots det är ändå valet genomfört. 

Valdeltagandet blev relativt litet, förmodligen på 
grund av strulet med utskick, men vi kom ändå upp 
till 57 procent av de röstberättigade som röstade. För-
delningen mellan de olika valdistrikten blev Tallinn 55 
procent, Hapsal 60 procent och Stockholm 58 procent.

Det nya kulturrådet ser ut som följer: Ülo Kalm, 
Uile Kärk-Remes, Kalev Kukk, Elna Siimberg, Bo 
Stenholm, Birgit Eldh, Margareta Hammerman, Jana 
Stahl, Valdek Slet, Sven Salin, Jonne Berggren, So! a 
Joons, Maria Gilbert, Mart Laidmets, Lars Rönnberg, 
Raul Targamaa, Neeme Kari, Gun Pella, Kai Tennis-
berg, Christer Widgren och Eve Streng.

Rickul/Nuckö Hembygdsförening ! ck alltså in två 
representanter, Birgit Eldh och Raul Targamaa. Jag är 
övertygad om att de kommer att representera fören-
ingen på ett utmärkt sätt. Vi önskar dem och alla de 
andra ledamöterna lycka till med nästa tre års arbete 
med att bevara estlandssvenskarnas historia och kultur 
i Estland.

Åhörare vid seminariet.
Foto: Mattias Reinholdson
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Vass och skog vid Roslepstranden.

Inbetalning av medlemsavgiften
Medlemsavgiften för år 2011 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 medlemsförteck-
ningen, som sänds ut med nästa nummer av Medlems-
bladet, måste vi ha din medlemsavgift senast den 31 
januari.

På inbetalningskortet ! nns 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. Vi ber dig också att 
ange din e-postadress. Det ger Hembygdsföreningen 
möjlighet att snabbt sända viktig information till dig. 
E-postadressen kommer endast att användas för 
detta ändamål.

Mycket aktivitet i skogsföreningen
Bengt Brunberg

I början av oktober träffade vi Stora Enso Eesti och den 
nya estniska skogsägarföreningen Läänemaa Metsa-
ühistu för att organisera vinterns avverkningar. Vi har 
nu fördelat uppgifterna oss emellan, så att allting för-
hoppningsvis ska fungera så smidigt som möjligt. 

Fram till mitten av november samlade vi i Västra 
Kustens Skogsägare sedan in intresseanmälningar för 
försäljning av avverkningsrätter till Stora Enso Eesti. 
Listorna skickades vidare till Mikk Link i Läänemaa 
Metsaühistu, som på uppdrag av Stora Enso Eesti utför 
uppmärkning och planering av de skiften som ska av-
verkas i vinter. Skogsägaren får efterhand ett förslag, 
ett underlag för försäljning av respektive avverknings-
rätt. När skogsägaren och Stora Enso Eesti har signerat 
kontraktförslaget så kan skogsägaren erhålla ett förskott 
motsvarande halva köpeskillingen. Resterande del be-
talas när virket slutligt har mätts in vid terminal eller 
sågverk. Efter vintern ska vi och våra samarbetspart-
ners utvärdera hur allt har fungerat, för förbättringar till 
den därefter kommande säsongen.

Samtidigt som planeringen av skogsavverkningar-
na fortgår, utvidgar vi vårt samarbete med Läänemaa 
Metsaühistu. Eftersom de har gett medlemmarna i vår 
förening mycket bra rabatt på anslutningsavgiften så är 
det allt " er som väljer att vara med i båda föreningarna. 
Förutom den information och service, som vår förening 
ger, är det bra att på plats i Estland kunna få rådgivning 
på fastigheten eller hjälp med att beställa skogsbruks-
planer och söka bidrag för skogsföryngring och na-
turvård. Carl-Axel Adelman är vår kontaktperson mot 
Läänemaa Metsaühistu.

Vi har tidigare skrivit om en del ekonomiska oklar-
heter i den gamla föreningen. Det är mycket glädjande 
att kunna meddela att dessa, efter juridisk prövning, nu 
börjar reda ut sig. Medlemmarna hålls direkt informe-
rade om detta.

De som vill bli medlemmar i VKS är välkomna att 
kontakta oss, gärna via vår hemsida
www.vastrakustensskogsagare.se.

Ridläger sommaren 2011
Även i år ordnar Rickul/Nuckö Hembygdsfören-
ing ett ridläger. Lägret blir den 18 till den 22 juli  
i Rickul. För mer information ring Sussi Mihl-
berg, telefon 0158-32078 eller 070-5237884.

Hans Pöhl � estlandssvenskarnas 
hövding

Den första heltäckande biogra! n över Hans 
Pöhl (1876 -1930), estlandssvenskarnas främ-
sta företrädare och ledare är nu klar. Boken 
kommer ut i mitten av februari 2011. Priset blir 
200 SEK, i Estland 20 EUR.

Du kan redan nu beställa ditt exemplar via 
SOV:s kansli, tfn 08-612 75 99, eller e-post 
arkivgruppen@estlandssvenskarna.org. 
Boken ! nns också att beställa på SOV:s hem-
sida www.estlandssvenskarna.org.
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Svenskägda hus i
Nuckö kommun

Göte Brunberg 

När det åter blev möjligt för tidigare invånare i Rickul/
Nucköområdet och deras ättlingar att besöka området 
väcktes hos många tanken på att försöka återfå det 
gamla huset eller bygga ett nytt hus på sin mark.

Det var bara ett fåtal som kunde återfå sina gamla 
hus. Antingen fanns husen inte kvar eller också bodde 
det in! yttare där, som hade besittningsrätt. Rätt snart 
påbörjades därför nybyggnation av sommarstugor. Pi-
onjärer var Manfred och Maj-Britt Nibon. Deras hus i 
Skåtanäs stod klart 1997.

I de följande tabellerna kan man per �gammal� 
kommun och by se hur många gamla och nya hus som 
ägs av i Sverige boende personer (estlandssvenskar och 
rikssvenskar). Cirka två tredjedelar av de nya husen lig-
ger i de tre byarna Spithamn, Roslep och Ölbäck, något 
som säkert till stor del kan förklaras av det attraktiva 
läget nära havet.

Rickul kommun

By Gamla 
hus

Nya 
hus

Totalt Kommentar

Spithamn 1 19 20 Ett parhus
Bergsby 2 - 2
Roslep 1 14 15
Ölbäck - 10 10
Rosta - 4 4
Paj - 2 2
Haversved - 1 1
Rickul by 1 - 1
Höbring 2 2 4
Norrby - 3 3
Söderby 1 - 1
Totalt 8 55 63

Sutleps kommun

By Gamla 
hus

Nya 
hus

Totalt Kommentar

Klottorp 1 - 1
Sutlep - 1 1
Totalt 1 1 2

Paskleps kommun

By Gamla 
hus

Nya 
hus

Totalt Kommentar

Pasklep 1 1 2
Enby - 3 3 Ett parhus
Birkas - 1 1
Skåtanäs - 1 1
Totalt 1 6 7

Totalt antal per �gammal� kommun

Kommun Gamla 
hus

Nya 
hus

Totalt Kommentar

Rickul 8 55 63 Ett parhus
Sutlep 1 1 2
Pasklep 1 6 7 Ett parhus
Totalt 10 62 72

Tre skoljubileer i Nuckö
Birgit Eldh

Fredagen den 12 november " rades i Birkas tre jubileer: 
för 360 år sedan öppnades den första byskolan i Nuckö, 
för 90 år sedan öppnades Birkas lantbruks- och folk-
högskola och för 20 år sedan öppnades Nuckö gym-
nasium.

Bakgrund
År 1650 startade prosten i Nuckö Isaacus Mariestadius
Hasselblad en av de första byskolorna i Estland, för-
modligen vid klockargården. Syftet med undervisning-
en var i första hand att barnen skulle lära sig läsa bibel, 
psalmbok och katekes.

För att fylla behovet av en högre skola för den est-
landssvenska ungdomen startade Svenska Odlingens 
Vänner 1920 Birkas lantbruks- och folkhögskola i Bir-
kas gods gamla herrgårdsbyggnad.

Ett nytt inslag i skolvärlden i Nuckö är Nuckö gym-
nasium som öppnade 1990. Gymnasiet rekryterar elev-
er från hela Estland och har ett internat där eleverna 
kan bo.

Jubileumshögtiden
Vi som var inbjudna till jubileumshögtiden samlades 
i Birkas herrgård där vi " ck förtäring i form av dryck 
och små tilltugg. Bland de inbjudna fanns Estlands ut-
bildningsminister Tõnis Lukas och den svenske ambas-
sadören Jan Palmstierna.

Vi gick sedan över till samlingssalen i kommunhu-
set där elever från gymnasiet spelade upp en liten pjäs 
om skollivet och några stränga lärare tuktade dem som 
inte uppförde sig. De mindre barnen från Nuckö skola 
sjöng och spelade.

Många lyckönskningar framfördes och blommor 
överlämnades, många diplom och tack delades ut. Jag 
överlämnade en blomma från Rickul/Nuckö Hem-
bygdsförening och en hälsning från vännerna och sko-
lorna i Sverige och Finland. Jan Palmstierna berättade 
att elever från Nuckö gymnasium skulle sjunga på am-
bassaden på Lucia. 

Så sjöng barnen igen och festen fortsatte, men då for 
jag hem efter en trevlig eftermiddag.

Vi i redaktionen
önskar alla läsare

en 

God Jul
och ett

Gott Nytt År
Göte Brunberg
Eva Heyman

Martin Wiberg
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Året 2010 på Aibolands museum
Ülo Kalm, museidirektör

Jan Palmstierna inviger rökeriet.     Foto: Bengt Heyman

I början av augusti sammanställde Sture Koinberg en 
planeringslösning för Väedens fastighet, hur i framti-
den museet kan förvandlas till ett �Lilla Sverige� i Est-
land, i vilket estlandssvenskarnas kulturarv presenteras 
på bästa sätt.

I september deltog de museianställda Eva Mägar och 
Jorma Friberg i den veckolånga �Strömmingsmarkna-
den� i Helsingfors och presenterade det estlandssven-
ska kulturarvet. Aibolands museums utställning och 
presentation var i centrum för intresset. Deltagandet i 
Strömmingsmarknaden är ett vackert exempel på det 
goda samarbetet med träfartygssällskapet �Vikan�, 
vars jakt �Runbjarn� var ett av marknadens mest att-
raktiva exponat.

Från i höst har �Torsdagstanterna� fått tillökning. 
Tidigare har Agneta Tomingas, Silvi Õismaa, Aino Sil-
lamägi, Silvi-Astrid Mickelin och Sirje Johannes varje 
torsdag kommit till museet för att handarbeta och väva 
mattor. Nu tillkommer också Elsa Arjak och Ene Smõs-
lova. Museibesökarna får av �Tanterna� lära sig hand-
arbetshemligheter, diskutera estlandssvenska teman 
och, om de så önskar, prova på väva en matta. Tanterna 
är mycket populära och gör ett tacknämligt arbete.

Familjen Eva och Bengt Heyman kontaktade oss 
med en önskan om att stödja museet ekonomiskt. Vid 
vårt möte i museet presenterade vi för dem museets 
verksamhet och planer för framtiden. Familjen Hey-
man beslutade att stödja verksamheten med 100 000 
SEK och de för museet nödvändiga investeringarna 
med 1 miljon SEK. För museet är verkligen familjens 
stora ekonomiska stöd till mycket stor hjälp och vi kan 
steg för steg klara av att genomföra det som vi har pla-
nerat. Ett uppriktigt tack till Er från museet!

I våras " ck vi ett tips om att det i närheten av mu-
seet fanns ett gammalt " skrökeri, som skulle kunna bli 
ett spännande exponat och också skulle kunna bevara 
och presentera till " sket hörande traditioner. Ägarna 
Tõnis Stamberg och Mait Saar var beredda att skänka 
det till museet. Flyttningen till museets gård och res-
taureringen stöddes " nansiellt av Einar Hamberg, Sture 
Koinberg och Rickul/Nuckö Hembygdsförening. Den 
på museets gård stående visthusboden (�spikarn�) från 
Höbring # yttades till en ny plats på gården.

Rökeriet invigdes högtidligt av den svenske ambas-
sadören i Tallinn Jan Palmstierna, efter det att det hade 
välsignats av S:t Mikaelskyrkans präst Patrik Görans-
son och prosten i Läänemaa Tiit Salumäe.

Jag önskar Er En Fridfull Jul och lycka med nästa 
år, många � na och minnesvärda evenemang och 
samarbeten för att bevara och bekantgöra vårt ge-
mensamma unika estlandssvenska kulturarv.

Kära medlemmar i Rickul/Nuckö Hembygdsförening, 
jag ger här en liten överblick över året 2010 på Ai-
bolands museum.

Med Olof Strohs hjälp färdigställdes Johannes Fer-
dinand Luikmills fotoutställning �På Ormsö ser man 
inte sådana här bilder�, som museets besökare har fått 
njuta av och påminna sig Ormsö på 1930-talet.

Ove Knekt från Finland, Rainer Åkerblom från 
Åland och Mattias Reinholdson från Sverige tjänst-
gjorde som frivilliga på museet i somras. De var alla 
till mycket stor hjälp.

Aibolands museum deltog i Lilla Rågös hembygds-
dag och tog till evenemanget med altarduken från Lilla 
Rågös kapell, som är i museets ägo.

På museets gård " rade vi 125-årsdagen av Evert 
Taubes födelse. Alari Tamm och Jaan Franklin Perlitz 
berättade om hans liv och sjöng tillsammans Evert Tau-
bes kända visor.

I början av juli " rade vi 135-årsdagen av �Post-
Hans� Westerbloms födelse. I evenemanget deltog 
hans sonson Hans Westerblom från Kanada. I tre dagar 
gick museets jala �Vikan� på båtlinjen Österby-Hapsal. 
På den första resan kunde man sända vykort till vänner 
över hela världen i en posttunna. Alla vykort " ck ett 
för evenemanget beställt frimärke och stämplades med 
museets specialstämpel.

Tillsammans med museets �Torsdagstanter� deltog 
vi i Svenskdagen på Ormsö och visade en av Jorma Fri-
berg sammanställd utställning om fartygsförbindelsen 
mellan Ormsö och fastlandet.

I byn Alliklepa i Vihterpal " nns en gammal gård, 
�Pärtle�. För en symbolisk summa kunde museet för-
värva # era hundra gamla föremål och redskap från går-
den av ägarinnan Elsa Arjak. Museet " ck en rik samling 
föremål som väntar på inventering, iordningställande 
och registrering. I framtiden kan museet anordna # era 
intressanta utställningar för att presentera historien om 
en karakteristisk estlandssvensk gård.
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Intervjuer med Rein Vatku och Aivar Kroon
Martin Wiberg

Under tiden från det att Estland blev fritt 1991 råd-
de det en stabil politisk och administrativ situation 
i Nuckö kommun. Partiet Eesti Keskerakond med 
Vladimir Belovas i spetsen vann kommunalval efter 
kommunalval och bildade majoritet i kommunfull-
mäktige. Varje gång valde man om Ülo Kalm som 
kommundirektör.

Situationen förändrades vid kommunalvalet i 
oktober 2009. Ett nybildat valförbund, Parem Noa-
rootsi (�Ett bättre Nuckö�), ! ck majoritet i kom-
munfullmäktige. Dess ledare Rein Vatku valdes till 
kommunfullmäktiges ordförande. 

Den nya majoriteten ville inte ge Ülo Kalm för-
nyat förtroende som kommundirektör. Som ny på 
posten valde man istället Aivar Kroon.

Eftersom både Vatku och Kroon säkert är rätt 
okända för Hembygdsföreningens medlemmar har 
vi intervjuat dem, både för att få reda på vilka de är 
och vad de har för planer för Nuckö kommuns ut-
veckling. Vi har också ställt några frågor som berör 
relationen med estlandssvenskarna och Hembygds-
föreningen.

INTERVJU MED REIN VATKU
För dem som inte känner dig, vem är Rein Vatku?
- Jag är en i Nuckö kommun boende företagare med 
ingenjörsutbildning, som 2003 ! yttade från Tallinn för 
att bosätta mig i kommunen.

Vad lockade dig till att börja med politik?
- Varje estländare som har upplevt sovjettiden är i viss 
mån politiker, utan detta hade vi inte återställt Estlands 
självständighet under 1990-talet. Jag kände att det un-
der en tid hade funnits brister i styrningen av Nuckö 
kommun och ville hjälpa till att genomföra nya tanke-
gångar.

Varför startade du Parem Noarootsi?
- Valet till europaparlamentet hade just visat att det " nns 
en viss trötthet på de politiska partierna, och det var en 
fristående kandidat som " ck de ! esta rösterna. Just där-
för bildade vi ett valförbund, vars namn �parem� har 
två betydelser: 1) det är till sin karaktär �bättre�, och 2) 
dess världsåskådning ligger �till höger�.

Berätta om Parem Noarootsi.
- Valförbundet har 13 medlemmar, spridda mer eller 
mindre över hela kommunen.

Vad innehöll er valplattform?
- Syftet med valförbundet var att bryta Keskerakonds 
makt och byta ut kommundirektören, som hade inne-
haft tjänsten i 22 år i följd. Han var den ende i Estland 
som hade haft tjänsten som kommunledare under så 
lång tid.

Hur känns arbetet hittills, efter nästan ett år?
- För närvarande " nns det en viss intern belåtenhet med 
att det i december förra året valdes en bra kommun-
direktör, som man i kommunen har tagit till sig och 
som är respekterad och erkänd också bland de övriga 
kommunledarna i Läänemaa. Han studerar svenska och 
skapar kontakter med estlandssvenskarna.

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för kommunsty-
relsen?
- Vi måste skapa ett gott samarbete mellan kommunsty-
relsen och skolan, detta för att garantera ett stabilt invå-
narantal, öka inkomstbasen och skolans bestående.

Vad är din vision och målsättning för kommunen?
- Mitt syfte är i hög grad uppnått. Vi har i stora delar 
förändrat karaktären på arbetssättet i Nuckös kommun-
styrelse. Det var faktiskt det viktigaste, fortsatt ligger 
en bestående utveckling med tiden, där vi går tillsam-
mans och bevarar det existerande.

Hur ser Nuckö kommun ut om tio år?
- Vi hoppas att de nyligen genomförda förändringarna 
skapar en god grund för att bevara och ytterligare för-
bättra Nuckö kommuns goda image. Vi tror att Nuckö 
gymnasiebyggnad har fått en tillbyggnad, att gymna-
siets plats när det gäller examensresultat fortsatt ligger 
bland Estlands tio bästa och att, i tillägg till gymnasiet, 
även Nuckö grundskolas nivå har höjts avsevärt. Vi 
hoppas att kommunens inkomstbas har blivit avsevärt 
större och att vi har ökat invånarantalet.

Vilket slags Nuckö kommun kommer vi att få se under 
Parem Noarootsis ledarskap?
- Parem Noarootsi varar uppenbarligen bara fram till 
nästa val, då det säkert inte räcker med att ställa upp 
med ett valförbund. I vår är det val till riksdagen och 
det visar slutgiltigt på vilket sätt det är förståndigt att 
besluta när det gäller Parem Noarootsi. 

Rein Vatku med barnen Aliis och Martin.
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Just nu känns det för mig som att fastän det vid tiden för 
lokalvalet fanns en trötthet hos väljarna med partierna, 
så kan man nu se att det är en stor tilltro till de partier 
som för närvarande styr Estland. De är högerpartier 
och exempelvis är opinionsläget för premiärministerns 
parti, Reformierakond, just nu det bästa någonsin. Av 
detta kan man anta att det mest fördelaktiga är att stå på 
en partilista, men det kan man inte slutligt avgöra i dag. 
Jag tror att vårt valförbunds medlemmar kan bilda en 
kärna på partiernas listor. 

Parem Noarootsi går till historien i och med att val-
förbundet lyckades ändra på kommunledningen och 
förde in en mer modern lednings- och kommunika-
tionsform. Jag tror att vi även orkar skapa en god rela-
tion mellan kommunen och de unga.

Hur hoppas du att innevånarna ska märka skillnad 
mellan Ülo Kalm och Aivar Kroon?
- De ser framför allt skilda sätt att leda. De båda var 
utbildningsmässigt förberedda på olika sätt. Även om 
ganska många till en början var tveksamma till om det 
var förnuftigt att byta kommundirektör, tror jag att de 
idag ser att den åtgärden ändå var förståndig och livade 
upp kommunens liv med tanke på framtiden.

Vad har Ülo Kalms tjugotvå år som kommundirektör 
betytt för Nuckö kommun?
- På Ülos tid genomfördes markreformen, dvs. man gav 
tillbaka marken till de tidigare ägarna. Under hans tid 
grundades också Nuckö gymnasium, med hans stor-
artade samarbete med estlandssvenskarna återställdes 
också Rosleps kapell. Alla dessa saker är ytterst viktiga 
för Nuckö kommun.

På vilket konkret sätt kommer estlandssvenskarna att 
se skillnad i ledarskapet av Nuckö kommun, mellan 
Eesti Keskerakond och Parem Noarootsi?
- Jag tror att vid första ögonkastet har det blivit sämre, 
eftersom den gamle välkände svensktalande förbindel-
sepersonen är borta. Men naturligtvis får det inte ! nnas 
någon väsentlig skillnad, eftersom alla är intresserade 
av att upprätthålla goda förbindelser och ett gott sam-
arbete med estlandssvenskarna. Alla är intresserade av 
att markägarna tar sina fastigheter i bruk och renoverar 
eller bygger hus. Vi hoppas också på att en del estlands-
svenskar skall återinvandra. En fjärdedel av markägar-
na i Nuckö kommun är ju estlandssvenskar.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för Nuckö 
kommun?
- Nuckö kommun är unik genom sin egenartat vackra 
natur och närheten till havet. Ett verkligt under, med 
bakgrund av att man annars stänger skolor i Estland, 
är Nuckö gymnasiums framgångssaga. Allt detta ger 
oss möjligheten att vara en uthållig och utvecklingsbar 
kommun.

Vad kan kommunen göra för att öka antalet bofasta?

- Vi måste skaffa oss " er arbetsgivare till kommunens 
territorium. Vi måste också vara en kommun som er-
bjuder god skolutbildning, där det är bra att bo för �dis-
tansarbetare� som vill bo hos oss och arbeta hemifrån 
via internet. Jag är själv i viss mån en sådan person.

Vad kan ni göra för att locka ! er företag, och förhopp-
ningsvis arbetstillfällen, till kommunen?
- Jordbruk har vi relativt gott om och där är effektivi-
teten stor, man använder mycket maskiner varför det 
används relativt lite manuellt arbete. Jag tror att det 
mest realistiska är att utveckla verksamheten inom tu-
rismområdet. Vi bearbetar för närvarande ett projekt, 
där vi vill öppna ett spa i vårt territorium. Det är plane-
rat att ligga nära havet i Österby, från hamnen cirka 400 
m längs stranden i riktning mot Enby. Det skulle också 
bli en tänkbar arbetsgivare. 

Det ! nns ju planer på att anlägga en direktväg mel-
lan Uuemõisa och Nuckö och också att återuppta båt-
förbindelsen mellan Hapsal och Österby. Alla dessa 
steg skulle förbättra verksamheten på turismområdet 
och också intresset för kommunen hos företagen.

Hur har estlandssvenskarna påverkat Nuckö kommun 
och dess innevånare?
- Estlandssvenskarna har levt i Nuckö i århundraden 
och här under den tiden skapat sin arkitekturella och 
kulturella egenart, som i stor utsträckning har skapat 
grunden för Nuckö kommuns nutida attraktivitet.

Under de senaste 20 åren kan vi uppmärksamma 
estlandssvenskarnas (de i Sverige boende och de som 
har vänt tillbaka) stöd som medhjälpare vid återställ-
ningsarbetet efter sovjettiden. Med hjälp från estlands-
svenskarna och de svenska och ! nlandssvenska vän-
orterna har ju många invånare i Nuckö förts till en 
ekonomiskt normal nivå.

Vilket samarbete tycker du att Nuckö kommun skall ha 
med Rickul/Nuckö Hembygdsförening?
- Tillsammans skall vi fortsätta bevarandet och återstäl-
landet av det estlandssvenska kulturarvet.

Rein Vatku föddes 1957 i Laitse i Harjumaa. Han 
studerade till maskiningenjör vid Tallinns tekniska 
institut, där han avlade examen 1980. De senaste 
20 åren har han varit i optikbranschen och äger, 
tillsammans med hustrun Marget, butiken Nor-
man-Optika i Hapsal. De senaste fem åren har de 
också engagerat sig i restaurangbranschen. De 
äger kaféet Müüriääre i Hapsal och driver sedan i 
somras restaurangen i Kursalen. Vatku är medlem 
i Hapsals Rotaryklubb och ordförande i Estniska 
optikerförbundet. Hans hobbies är gotlandsfår och 
motorcyklar.
Rein och Marget har fyra barn av vilka de två yngs-
ta, Aliis och Martin, är födda 2003 i Nuckö. Famil-
jen är bosatt på Ramsholm i Enby.
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Aivar Kroon med hustru Riita.

INTERVJU MED AIVAR KROON
För dem som inte känner dig, vem är Aivar Kroon?
- Jag är född i Hapsal och till utbildningen byggnads-
ingenjör. Jag har arbetat som entreprenör och har bland 
annat styckat upp ett markområde mellan Spithamn 
och Nõva, där jag äger ett sommarhus.

Vad lockade dig till att ta arbetet som kommundirek-
tör?
- I början kunde jag varken hoppas eller frukta något. 
Jag anser mig inte vara politiker. För mig var det en 
helt ny utmaning. Ingen ens rekommenderade mig el-
ler förhandlade med mig. Jag sökte den utlysta tjänsten 
och ! ck den.

Hur känns det nya arbetet hittills, efter nästan ett år?
- Det är väldigt mycket arbete. Vi påbörjar nya projekt 
och slutför dem som tidigare har påbörjats. Det är ock-
så " era förändringar i sättet att styra och i det löpande 
arbetet. Men arbetet har till dags dato känts intressant 
och utmaningarna fortsätter.

Vilka är de viktigaste frågorna som du arbetar med just 
nu?
- Det är svårt att lyfta fram en enda sak, utan jag skulle 
vilja välja ett par av de viktigaste: Förberedelserna för 
bygget av Österby hamn och Sutleps fritidscentrum 
håller på att slutföras. Finansieringsbeslut ! nns, pro-
jekten är klara och godkända och inom en nära framtid 
borde byggnadsarbetena kunna påbörjas.

Vi startar igångsättandet av Nordvästra Estlands 
geopark (Loode Eesti Geopark) för att värdera våra na-
turvärden och också ge lokalinvånarna en möjlighet att 
med den förtjäna sitt uppehälle.

Vi organiserar också om Nuckö värmebolags (Noa-
rootsi Soojus OÜ) verksamhet.

Hur ser Nuckö kommun ut om tio år?
- I framtiden bör Nuckö vara ett utmejslat boende- och 
rekreationsområde med ett ordentligt vägnät. Den hu-
vudsakliga inkomsten bör komma från turism, jordbruk 
och grön energi. En dröm vore också att det om 10 år 
! nns en förbindelseväg med Hapsal. Förhoppningsvis 

återupptas båtförbindelsen redan i sommar.

Vilka utmaningar och möjligheter ser du för Nuckö 
kommun?
- Att öka inkomstbasen på så sätt att människor vill 
registrera Nuckö som sin bostadsort och redan idag 
(framför allt med stöd av lån och Eurostöd) investera 
i framtiden.

Vad kan kommunen göra för att öka antalet bofasta?
- Skapa förutsättningar för uppkomsten av en god livs-
miljö, dvs. vägar, planeringar, stöd till lokalinvånarna.

Vad kan ni göra för att locka ! er företag, och förhopp-
ningsvis arbetstillfällen, till kommunen?
- Nyligen gick vi in i Invest in Estonia-programmet. I 
första hand kartlägger vi alla våra möjligheter att inves-
terare skulle vilja komma till oss och skapa nya arbets-
platser. Det fortsätter med att Estlands ekonomiminis-
terium skall informera om dessa möjligheter genom sin 
hemsida och genom marknadsföringsevenemang.

Det ! nns också ett idéutkast att i området för Dirslätts 
vindkraftpark skapa en industripark genom samarbete 
mellan lokala invånare och elproducenter � livsmiljön 
är där för evigt förstörd, parkens verksamhet borde ge 
en extrainkomst till lokalbefolkningen � och också ge 
upphov till nya företag och arbetsplatser i kommunen.

Hur är kunskapen generellt upplever du, om estlands-
svenskar bland estländare?
- Det att svenskarna i praktiken var våra dåtida erövra-
re, kommer visst ingen ihåg idag. Rent allmänt vet man 
om de tidigare estlandssvenska områdena och känner 
även generellt till estlandssvenskarnas levnadssätt och 
inställningen är positiv.

Hur har estlandssvenskarna påverkat Nuckö kommun 
och dess innevånare?
- I Nuckö är ju förbindelserna starkare än någon annan-
stans. Också är en fjärdedel av markägarna svenskar. 
Vi är förbundna såväl historiskt som i framtiden. Också 
jag själv håller förbindelsen med estlandssvenskarna 
som viktig, av den orsaken har jag själv börjat med lek-
tioner i svenska.

Aivar Kroon föddes 1972 i Hapsal. Han studerade 
vid Tallinns tekniska högskola, där han 1999 tog 
examen i byggnadsekonomi och -ledning. Han 
arbetade sedan på ett antal byggföretag men har 
under de senaste åren varit entreprenör och suttit 
i styrelsen för ett antal företag. Bland dessa kan 
nämnas Rootsiranna Puhkemajad OÜ, som har 
styckat upp tomter vid vägen mellan Spithamn och 
Nõva. Där har Kroon också ett eget hus där han 
bor under veckorna.

Kroon är gift med Riita och har två döttrar, 16 
och 7 år gamla. På grund av att det har varit svårt 
att ordna med döttrarnas skolgång i Nuckö bor res-
ten av familjen kvar i Saue nära Tallinn.
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Vad tycker innevånarna generellt om estlandssvenskar-
na, som primärt bara bor där under sommaren?
- Jag kan från min sida intyga att relationerna är vän-
skapliga och sommargästerna ser man välvilligt på.

Vilket samarbete vill du ha med Rickul/Nuckö Hem-
bygdsförening?
- Från vår sida har vi påbörjat ett estlandssvenskt kultur-
program på riksnivå. Det är till hjälp för att bekantgöra 
hela det estlandssvenska områdets historia, verksamhet 
och kultur. Likaså har vi bildat MTÜ Rannarootslane, 
som också är tänkt att propagera för estlandssvenska 
verksamheter. Också Nordvästra Estlands geopark är 
tätt förbunden med ett estlandssvenskt tema.

Med Hembygdsföreningen ser jag ett fortsatt starkt 
samarbete och då i första hand i de ovan nämnda tema-
na. Helt säkert får inte kontakterna bara begränsa sig 
till att vi förväntar oss ekonomiskt stöd från förening-
en. Säkerligen är stödet mycket viktigt, både för giva-
ren och mottagaren (speciellt tacksam är jag för stödet 

till vårt Frihetsmonument), men det bör inte vara den 
enda möjligheten till samarbete.

Hur kan vi tillsammans utveckla samarbetet vidare?
- I sommar utspelar sig i Nuckö vänskapsmöten med 
deltagande från de svenska och ! nska vänkommuner-
na. Enligt min åsikt skulle även Hembygdsföreningen 
kunna delta där. Också Ormsö kommun har lovat delta. 
Där vore det rätta tillfället att diskutera vilka förhopp-
ningar som ! nns från båda sidor.

Vi skulle också vilja förvänta oss det som Hem-
bygdsföreningen förväntar sig av vårt samarbete. Själv 
anser jag det viktigt att verka för att estlandssvenskhe-
ten inte försvinner och då företrädesvis brett propagera 
för den och synliggöra den.

I tillägg till föreningens böcker � nns följande böcker med anknytning till Rickul/Nuckö

Einar från Rickul. Einar Hambergs memoarer. 172 sidor. Person- och ortsregister. Illustrerad. Tryckt 1997. 
Pris 150:-.

Österut med Barbara. Bygderoman av Edvin Lagman. 212 sidor. Tryckt 1996.                               Pris 150:-.

Udden - Minnen. Edvin Lagman tar oss med på en vandring i minnenas landskap. 174 sidor. Tryckt 1997. 
Pris 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.

Villa Sonja

Trevligt litet trähus i Hapsal uthyres!

Huset är nyrenoverat och ligger nära havet på 
Suur-Mere-gatan i Hapsals gamla stad. Mysigt 
boende med 2+3 bäddar i separata sovrum.

Matlagningsmöjligheter, tvä� maskin, TV, WiFi, 
WC, dusch.

Trädgård, grillmöjligheter.
Vänliga priser.

Informa" on och bokningar:

Hemsida: www.villasonja.eu

Katrin Schönberg +372 55 24842
katrin.schonberg@mail.ee

Markägare i Estland!

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

fas! gheter.

Skogsmark är speciellt e# ersökt i dag!

Vänligen kontakta oss:

Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ

Tfn/Fax: +372 47 37 339,
mobil: +372 55 24842

E-post: katrin@ jussuecanum.ee

www.jussuecanum.ee

OBS! Vi har $ y% at " ll ny adress: 

Nurme 2, 90507 Haapsalu, Estland
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Julklappstips!
Köp föreningens böcker!

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

Pris: 60 :-.

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:-.

Minnen i ljus och mör-
ker
Estlandssvenskar från
Rickul/Nuckö berättar.
Personliga berättelser som 
omfattar tidsperioden från 
1860 och fram till över! ytt-
ningen 1944 samt även hän-
delser från tiden i Sverige.
271 sidor. Ill. Tryckt 1999.
Nytryck 2003.
Pris 150:-.

Minnen i ljus och mör-
ker - del 2
Rickul/Nucköbor berättar 
om vardagslivet hemma i 
Estland, livet i krigstid och 
! ykten 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 emigrant-
berättelse ingår också.
275 sidor. Ill. Tryckt 2002.
Pris 150:-.

Höbring
Byn på den höga brinken.
Historik, gårdar och släkter 
fram till över! yttningen 
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:-.

För beställning, kontak-
ta Ingeborg Gineman, 
tfn 08-642 59 53, eller 
mejla till info@rnhf.se.

Kostnad för porto och 
emballage tillkommer.

Böckerna kan även, ef-
ter överenskommelse, 
avhämtas på Roslags-
gatan 57.

Fler böcker ! nns på 

sidan 15.
Prästn e vargskall
Mats Ekmans (�Ätsve-
Mats�) samlade dikter med 
teckningar av Elmar Blom-
berg.
181 sidor.
Första upplagan är slutsåld. 
En andra upplaga kommer 

ut i februari 2011. 
Pris 100:-.


