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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

När jag skriver detta är jag nyss hemkommen från Est-
land. Det var dags att stänga igen huset för vintern och 
det känns alltid lite tråkigt. Men tiden går ju så fort 
så snart är det dags att öppna upp för säsongen igen. 
Men först ska vi igenom vintern, och denna vinter har 
vi mycket att planera och arbeta med i föreningen. 
Nästa år firar vi ju 20-årsjubileum och styrelsen har en 
hel del planer på agendan. Det första som händer är ett 
seminarium med Hans Laidwa, grundaren av Estline. 
Det kommer att hållas på Eesti maja, lördagen den 21 
januari 2012. Då finns också möjlighet att äta lite god 
estnisk mat. Se annons på sidan 11.
Ny kommundirektör
När jag var i Estland passade jag på att träffa vår nya 
kommundirektör, Annika Kapp. Jag ville informera 
henne lite om vår förening och estlandssvenskarna i 
synnerhet. Hon visste inte så mycket tidigare men hon 
var klar över att just Nuckö kommun var ett gammalt 
svenskt område. Hon verkar vara en mycket trevlig 
person och jag hoppas att hon får stöd från kommun-
fullmäktige så hon kan utföra ett bra arbete i kommu-
nen. Hon verkar redan ha vissa planer för hur hon vill 
att kommunen skall utvecklas och det är positivt. Se 
separat artikel på sidan 7.
Kyrkoföremålen
En av de saker som vi diskuterade, när jag träffade 
Annika Kapp, var återförandet av kyrkoföremål som 
tillhört Rosleps kapells församling före kriget. Med på 
den diskussionen var också kyrkofullmäktiges ordfö-
rande Tiiu Tulvik. Vi var alla tre ense om att vi vill att 
dessa föremål skall föras tillbaka till kapellet. Hur man 
skall förvara föremålen skulle de diskutera själva men 
var helt övertygade om att säkerheten kan ordnas. Re-
dan idag finns larm i kapellet och det går till kyrkvakt-
mästaren som kan vara där inom en kort tid. I samma 
vecka kom det till vår kännedom att kulturministeriet i 
Tallinn redan i början av mars i år skickat ett brev där 
de meddelade att de var öppna för en diskussion om att 
bekosta transporten av kyrkoföremålen från Sverige till 
Estland. Tyvärr har inte detta brev nått vare sig SOV 
eller Rickul/Nuckö Hembygdsförening och idag har 
kulturministern som skrivit under brevet slutat och en 
ny minister kanske inte är lika positiv. Annika lovade 
att undersöka detta direkt på ministeriet och vi själva 
avser också att skriva ett brev till kulturministeriet. Det 
vore ju skönt att få denna fråga ur världen så att de fö-
remål, som idag finns i en källare på Historiska museet 
i Stockholm, kommer tillbaka till de rättmätiga ägarna 
och kan visas upp för allmänheten.
Hemvändarhelgen
År 2012 infaller andra lördagen i juli ganska sent ef-

tersom den första juli är på en söndag. Traditionen är 
ju att vi har vår hemvändarhelg den andra helgen i juli 
och 2012 kommer det att vara den 7-8:e som vi träffas 
för strandfest, kyrka och middag. För att fira lite extra 
har vi bokat Kuursaal i Hapsal för den traditionella ge-
mensamma middagen. Vi hoppas så många som möj-
ligt kommer med! 
Julgåvor
I år skänker Rickul/Nuckö Hembygdsförening en pen-
ninggåva till behövande i vårt område i Estland. Sty-
relsen beslutade i våras att förändra gåvan jämfört mot 
tidigare utdelning. Vi inriktar oss nu på ett mindre antal 
personer med stora behov av hjälp. Det är yngre handi-
kappade personer som har lite eller ingen hjälp av det 
allmänna.  Tidigare var det 75 personer som fick cirka 
250 EEK var. Vi ansåg att det var en gåva som kanske 
inte gjorde så stor nytta som vi önskade, och nu har vi 
inriktat oss på 45 personer med stora hjälpbehov istäl-
let. Dessutom beslöt vi i samråd med kommunen att 
bara betala ut en gång per år, till jul. Denna gång blir 
gåvan 60 euro (cirka 938 EEK). Vi tror att den sum-
man kommer mer till nytta för dessa familjer och kan 
göra deras jul lite lättare. 

Även nästa år kommer vår insamling att koncentre-
ras till hjälpbehövande i Rickul/Nucköområdet. Vi vill 
också tacka er alla som bidragit detta år med en gåva 
till detta ändamål!
Jubileumsresa
Styrelsen har planer på att anordna en resa till hem-
vändardagarna 2012. Vi vet att det finns många som 
inte har egen bil men ändå skulle vilja komma över till 
Estland. Om det visar sig att det blir fler än 16 personer 
som är intresserade så kan resan bli av. Se separat an-
nons på sidan 7.
Ny bok
Föreningen ger ut en ny bok lagom till jul. Det är en 
mycket trevlig liten bok med teckningar av Elna Lind-
bom, Ölbäck, som också har satt text till teckningarna. 
Dialogen är på dialekt och i slutet av boken finns en 
översättning också. En mycket trevlig julklapp!
God Jul!
Till sist vill jag önska alla medlemmar en riktigt God 
Jul och ett Gott Nytt År! 

Jag ser fram mot ett nytt år fyllt av nya aktiviteter.

God jul 
och 

gott nytt år 
önskar Redaktionen!
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”Hoppet” tillbaka i Estland
Ingegerd Lindström

Träskutan Hoppet av Spithamn är tillbaka i Estland. 
Under flera år har den funnits i Finland där Svenska 
folkskolans vänner har renoverat den. De hade planer 
på att skutan skulle bli ett seglande kurs- och konfe-
renscenter i Östersjön. Kanslichefen Christoffer Grön-
holm var den som drev projektet i många år och han 
var mycket entusiastisk över detta. Samtidigt pumpa-
des hundratusentals euro in i projektet, och då kansli-
chefen dog i år ansåg Svenska folkskolans vänners sty-
relse att man inte hade råd att avsluta projektet med att 
färdigställa skutan. Man började då se sig om efter en 
köpare som helst skulle finnas i Estland. Man frågade 
Aibolands museum om intresse fanns att överta skutan, 
och visst fanns det intresse men vad som saknades var 
i första hand pengar. 

Alar Schönberg, som är ordförande i träbåtsfören-
ingen Vikan i Hapsal, presenterade då idén om att för-
eningen skulle köpa Hoppet för att slutföra arbetet med 
den för sin styrelse. Styrelsen nappade på förslaget och 
man lade ett anbud som ägarna accepterade. I mitten av 
september togs skutan över till Estland och köpekon-
traktet skrevs under i början av oktober. 

Just nu pågår slutarbetet på Hoppet och träbåtsför-
eningen hoppas ha henne klar till sommaren. Planerna 
för sommaren är bland annat att segla med estlands-
svenskar från Tallinn till Runö under andra hälften av 
juli.  

Det är mycket positivt att Hoppet från Spithamn änt-
ligen är tillbaka till estniska ägare. Skutan som sådan är 
ett kulturminne från tiden före kriget och ger en viktig 
information om hur båtbyggeriet utfördes av skickliga 
estlandssvenska båtbyggare. Vi ser fram mot att följa 
med ut på havet i den nyrenoverade skutan någon gång 
i framtiden.

Träskutan Hoppet av Spithamn.
Foto: Alar Schönberg

Färjerabatter 2012
Göte Brunberg 

Avtalen om de estlandssvenska föreningarnas med-
lemsrabatter 2012 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)
BSL har, när detta skrivs, inte bestämt vilken prissätt-
ningsmetod som man skall använda 2012. Det innebär 
också att vi inte vet om vi kommer att få några rabat-
terade priser och inte vilka de i så fall blir.

Vi återkommer när priser och villkor har blivit fast-
ställda med information på hemsidan under ”Medlems-
sidor” och i nästa nummer av Medlemsbladet.

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 trafikerar. Biljetten 
är giltig fram till den 31 mars.

Julklappstips
Ny bok

”Ges nae...”
En ny bok med teckningar och text av Elna Lind-
bom. En trevlig bok att ge bort i julklapp. Texten 
till de tecknade bilderna är på dialekt men för 
den som inte förstår den estlandssvenska dia-
lekten	finns	en	översättning	i	slutet	av	boken.

Pris 130 kr + porto och emballage

Boken beställs via e-post: order@rnhf.se
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Rapport från Kulturrådet
Raul Targamaa

Frågan om Kulturrådets stiftelses verksamhet, samt 
projekt- och basbidragskriterier diskuterades.

Efter flera månaders bearbetning var stiftelsens nya 
styrelse ännu inte registrerad. Orsaken visade sig bland 
annat vara en förändring av Estlands stiftelselag, som 
hade trätt i kraft under juli månad. Detta hade bidragit 
till en motsägelse mellan den nya stiftelselagen och 
Kulturrådets årsmötesprotokoll. 

Denna divergens är i skrivande stund åtgärdad vil-
ket medfört att Kulturrådets nya stiftelse blivit godkänd 
och registrerad.

Därmed har Kulturrådet fått tillgång till sitt bank-
konto.

En viktig punkt på dagordningen var arrangerandet 
av Svenskdagen för år 2012. Syftet med Svenskdagen 
är att ge en bredare allmänhet all information om den 
svenska minoriteten i Estland och dess kultur. Det be-
slutades att fira nästa års Svenskdag vid Aibolands mu-
seum i Hapsal lördagen 21 juli.

Kulturrådet har tagit emot ett flertal önskemål om 
svenskundervisning under året. Det beslutades att av-
vakta, för att se om ytterligare sådana frågor inkommer 
före årets slut, för att därefter börja med utbildnings-
verksamhet.

Ülo Kalm har föreslagit att Kulturrådet söker med-
lemskap i den rundabordskonferens, där andra folkmi-
noriteter deltar och där samtalsspråket är ryska. Inget 
beslut togs i denna fråga, som skall bearbetas vidare på 
kommande möte.

Nästa möte, som skall hållas 14 april 2012, blir ock-
så årsmöte.

Bengt Sjöstrand till minne
Maj-Britt Eriksson-Koinberg

Kalmarprästen Bengt 
Sjöstrand avled hastigt på 
morgonen den 17 novem-
ber. Han blev 55 år.

Bengt prästvigdes 
1989 och kom till Kalmar 
som präst 1991. Han ar-
betade i flera församling-
ar, senast i Två Systrars 
kapell.

Bengt hade ett stort 
estlandsintresse och var 
i Estland flera gånger, 
senast vid firandet av 
Gustav II Adolf i november 2010. Han tjänstgjorde 
vid återinvigningen av Rosleps kapell 2006 och var 
en pådrivande kraft när Kalmar Kyrkliga Samfällighet 
skänkte bland annat en orgel till kapellet.

Frid över hans ljusa minne!

Bengt Sjöstrand.
Foto: Villy Eriksson

Släktforskarseminarium
Ingegerd Lindström

Lördagen den 3 december höll Göte Brunberg sitt 
seminarium om släktforskning för tredje gången. In-
tresset har varit stort och många vill lära sig hur man 
utnyttjar den släktdatabas som Göte så generöst har 
lagt ut på vår hemsida. Denna gång var det ett tjugotal 
åhörare som infann sig. Göte började med en historisk 
återblick. Han berättade bland annat att kung Karl XI 
1685 anbefallde en inventering av vad bönderna ägde 
och detta är en av de första uppteckningarna av vilka 
som bodde på de olika gårdarna i Nuckö. Då kan man 
se en möjlighet till att släktforska. Sedan drabbades 
Estland av först hungersnöden 1697 och därefter pesten 
1710/11, i vilken cirka 65% av befolkningen i Nuckö 
dog. Efter pesten flyttade de överlevande ofta till går-
dar som hade blivit tomma, vilket gör det svårt att följa 
släkterna. Ett annat problem för släktforskningen är att 
i början, när få dog, skrev prästen ordentligt upp nam-
net på dem men när det blev massdöd klumpades de 
ihop och i kyrkböckerna skrevs bara att ”fem personer 
på gården dött”. 

De första kyrkböckerna, fram till 1779, skrevs på 
svenska men efter det skrevs de på tyska, ryska och 
estniska vilket kan försvåra när man söker i registren. I 
Estland finns alla kyrkböcker, själarevisioner, försam-
lingsböcker och annat arkivmaterial tillgängligt gratis 
på internet. Registret där man hittar allt detta heter Saa-
ga och man kommer dit via sidan www.eha.ee. Götes 
egen släktdatabas hittar du på www.rnhf.se. Där kan du 
också hitta ett utförligare referat av seminariet.

Inbetalning av medlemsavgiften
Medlemsavgiften för år 2012 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 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. 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.
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Aibolands museum 2011 
Ülo Kalm

Nu har nästan ett år gått igen. I Aibolands museums 
krönikebok blir det gångna året ett år med många nya 
evenemang och utställningar. Museets duktiga medar-
betare Anu, Eva och Jorma, ”Torsdagstanterna” och de 
frivilliga medarbetarna Ove Knekt och Rainer Åker-
blom gjorde ett tacknämligt arbete, så att alla besökare 
på museet fick bekanta sig med det estlandssvenska kul-
turarvet. Jag hoppas verkligen att de upplevelser som 
besökarna fick gör att de återkommer nästa år också. 

Den allra viktigaste händelsen under året var friköpet 
av museibyggnaden, Sadama 32, som ger museet bättre 
möjligheter att planera och bredda verksamheten.

Med uppriktig glädje arbetar museets ”Torsdagstan-
ter”, som varje torsdag hälsar på i handarbetsrummet, 
med att tillverka estlandssvenskt handarbete och de de-
lar med sig av sina minnen från barndomen till besö-
karna. En sådan möjlighet finns inte någon annanstans.

De för i år nya temadagarna med fisk visade sig vara 
så populära, att vi kommer att fortsätta med dem nästa 
år och hoppas att ni då deltar igen. Evenemangens tid 
och plats meddelas redan i början av nästa år. 

Nästa år planerar Kulturministeriet att omorganisera 
länets museer. En del blir som tidigare, en del ändras till 
stiftelser och en del ändras till att bli filialer. Ett alter-
nativ är att Läänemaa muuseum, tillsammans med filia-
len Stiftelsen Hapsals biskopsborg, och Järnvägsmuseet 
som hör till Hapsal stad, sammanförs till en stiftelse år 
2013. Ett liknande förslag lade kulturministern fram för 
Hapsals stad och staden måste ta beslut detta år.  

Aibolands museum hoppas att vi inte behöver ingå 
i en stiftelse. Kulturministern föreslog Kuressaares mu-
seum att de skulle lämna över Runömuseet tillsammans 
med Korsgården till Aibolands museum som en filial 1 
januari 2012. Idag är Runömuseet en filial till Kures-
saars museum. Tanken med den planerade omorgani-
sationen är att samla alla museer från estlandssvenska 
områden under ett museum.               

Tack till alla som har bidragit till framgångarna på 
museet i år!

Era idéer, som hjälper museet att snabbt utvecklas, 
samt ekonomiskt stöd, som möjliggör att dessa idéer 
kan genomföras, är välkomna!           

Jag önskar er en underbar jul och många trevliga  
möten under det nya året!

Föreningen	finns	nu	på	Facebook
Sussi Mihlberg

Styrelsen har beslutat att föreningen skall vara synlig 
på olika informationsmedier. Vi har ju redan en hem-
sida och nu vill vi även synas på Facebook.  Bland an-
nat för att locka den yngre generationen till föreningen. 
Idag är Facebook ett populärt kommunikationsverktyg 
för de flesta ungdomar. Sidan är tänkt att vara en plats 
där medlemmar och andra intresserade kan kommuni-
cera med varandra och föreningen.  

På Facebook kan man snabbt lägga ut inlägg och 
ha dialoger. Här kan man lägga upp evenemang, bilder 
och mycket annat. Finns behovet hänvisas det till hem-
sidan, där mer statisk information finns. Alla kan läsa 
vad som står på sidan, gå bara in på länken: 
http://www.facebook.com/pages/RickulNuckö-
Hembygdsförening/136017606496108 

Vill du däremot vara med och skriva inlägg och 
kommentera, måste du själv vara ägare till en Face-
booksida.  

Upprop!
Aibolands	 museum	 firade	 förra	 året	 sin	 20-
åriga verksamhet. Lika lång tid har ”Torsdags-
tanterna” kommit till museet varje torsdag och 
de har presenterat estlandssvenska handar-
betstraditioner för besökarna och delat med sig 
av minnen från olika estlandssvenska platser. 
Torsdagstanterna är åtta damer, som året runt 
arbetar gratis för att göra vårt kulturarv känt. Av 
tacksamhet för detta hämtar vi dem på morgo-
nen och kör hem dem på kvällen, men tyvärr 
ryms inte alla i museets lilla, gamla bil, vilket 
gör det svårt för oss.

Lösningen på problemet kan vara att vi köper en 
minibuss, då skulle alla transportproblem vara 
lösta. Museet har fått en offert på 22 230 euro 
för en passande minibuss med nio platser. 

Vi ber er därför att skänka ett bidrag till inköp 
av denna minibuss och ni gör då en stor väl-
gärning.
Bidrag kan sättas in på museets konto:
Bank: SEB Pank AS,  
Adress: Tornimäe 2, Tallinn, 15010, Estonia
SWIFT: EEUHEE2X, 
IBAN: EE891010220034796011
Märk inbetalningen med referensnummer: 
2500021215 och skriv ”Buss”.
Tack på förhand till alla givare!
Ülo Kalm

Kallelse till årsmöte 2012 
Hembygdsföreningens årsmöte 2012 äger rum lörda-
gen den 21 april klockan 13.00. Vi träffas på Piperska 
Muren och då 2012 är ett jubileumsår blir årsmötet 
extra festligt med en gemensam middag. Mer informa-
tion kommer senare.
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Ny kommundirektör i Nuckö
Ingegerd Lindström

Vi har nu fått en ny kom-
mundirektör i Nuckö 
kommun efter Aivar 
Kroon. Denna gång är 
det en kvinna som till-
träder ämbetet. Hon he-
ter Annika Kapp och är 
i medelåldern med man 
och två döttrar, 18 och 20 
år. Familjen bor i Rak-
vere, som ligger österut 
från Tallinn. Annika arbetar, till att börja med, fyra 
dagar i veckan på kommunen. På min fråga om det 
inte är besvärligt att ha sin familj så långt borta och 
bo ensam i Birkas svarar hon att hon är ganska van, 
hennes man var borta i fem år på militärtjänstgöring, 
bland annat i Bosnien.  Hon har just börjat sin tjänst-
göring men verkar tycka att hon ändå redan har vissa 
planer för hur hon vill utveckla kommunen. Självklart 
är det mycket att sätta sig in i så här i början och vi 
kan inte begära att allt ska vara klappat och klart efter 
bara någon månad. 

Hon talar inte svenska men en god engelska och 
vet idag inte så mycket om estlandssvenskarna men 
verkar vara intresserad av att lära sig mer. Hon är 
helt på det klara med att estlandssvenskarna är stora 
markägare i kommunen och att vi är en viktig sam-
arbetspartner. Ett dilemma är ju att det finns ganska 
lite litteratur om estlandssvenskarna på estniska som 
jag kunde presentera för henne, men lite finns och 
hon ville gärna lära mer. Hon är utbildad till specialist 
inom socialarbete. De senaste 14 åren har hon arbetat 
på chefsposter i olika lokalförvaltningar, senast som 
barnskyddsspecialist i Rakvere stad.

Mitt första intryck av vår nya kommundirektör är 
positivt och jag ser fram emot ett bra samarbete med 
henne. Vi önskar henne lycka till med sitt nya arbete!

Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg

Gränsbevakningen lämnar Derhamn
I Derhamns hamn har det funnits en gränsbevaknings-
station (”piirivalvepunkt”) som har varit bemannad 
dygnet runt av sex anställda. Från den 1 december är 
gränsbevakningsstationen nedlagd och personalen har 
flyttats till Hapsal. Nedläggningen motiveras av att man 
under det gångna året bara varit tvungen att rycka ut ett 
fåtal gånger från Derhamn, medan det händer mycket 
runt Hapsal och i Osesundet. Man ser det därför som 
mest rationellt att koncentrera verksamheten till Hapsal 
och bara rycka ut till Derhamn vid behov.
Naturinformationscentrum i Birkas öppnat
Den 21 oktober öppnades ett naturinformationscen-
trum i herrgårdsparken i Birkas. Centrumet är inhyst i 
en gårdsbyggnad från 1620, som under sovjettiden an-
vändes som ladugård, svinstia och hönshus. Huset var 
så förfallet att man hade planer på att riva det, men det 
fanns inte pengar till detta. Nu har det istället rustats 
upp till en kostnad av cirka 130 000 euro. Inredningen 
har kostat ytterligare cirka 25 000 euro. Informations-
centrumet kommer att skötas av Nuckö gymnasium, 
som även kommer att använda det i sin undervisning.

Markskatteskulder
Från Nuckö kommun har vi nu fått årets lista över i 
Sverige boende fastighetsägare, som har en kvarstå-
ende markskatteskuld. På listan finns 126 personer som 
totalt är skyldiga kommunen nästan 9 700 euro. Det 
högsta beloppet är 729 euro och det lägsta 1 cent.

Om du vill veta om du finns med på listan, sänd ett 
mejl till info@rnhf.se eller ring Göte Brunberg, 
tfn 08-97 26 06.

På listan finns ett antal avlidna personer. De kom-
mer att stå kvar där ”i all evighet”, om inte någon beta-
lar deras skuld. Hör av dig om du misstänker att någon 
avliden anförvant finns där. Om du har flyttat och inte 
meddelat din nya adress till kommunen, gör det då i 
god tid före februari 2012 så går nästa års skattebesked 
till rätt adress.
Information om betalning av markskatten hittar du på 
www.rnhf.se under ”Medlemssidor”. 

Rankning av Nuckö kommun
Estlands regionalministerium har under åren 2007-
2010 gjort en rankningslista över landets 226 lokal-
förvaltningar (städer och kommuner). Man använder 
sig där av begreppet ”võimekus” (förmåga, kapacitet). 
I detta har man summerat ett antal faktorer, som eko-
nomi, skuldsättning, befolkning och arbetsplatser.

Totalt hamnade Nuckö kommun 2010 på 69:e plats 
men på 7:e plats bland kommuner med mindre än 2 000 
invånare. 

Annika Kapp.
Foto: Lääne Elu

Jubileumsresa
Är du intresserad av att resa till Estland i som-
mar?  Föreningen anordnar en gemensam resa 
för dem som inte vill ta med bilen. Avresa sker 
den 5 juli och hemresa den 10 juli. Det är pla-
nerat så att resan infaller under vår ”Hemvän-
darhelg”. Mer information sker på vår hemsida 
eller på Facebook. Du kan också ringa för mer 
information.
Anmäl ditt intresse senast den 20 januari 2012 
till Majlis Lindroos tfn 070-961 73 02, 
eller via e-post mailind7@hotmail.com
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GÅRDAR/LÖSMANSSTÄLLEN OCH FAMILJENAMN
Gård/lösmansställe Grundad Familjenamn 1835 Familjenamn 1930
Martens Före 1700 Strandberg Borrman
Mats Före 1700 Linneberg Lagman
Anders Före 1700 Westerman Westerman
Jakas Före 1700 Borrman Borrman
Esmas Före 1700 Österman Österman
Bentas Före 1700 Hallman Hallman
Peters Före 1700 Schönberg Schönberg
Sävres Före 1700 Åkerman Åkerman
Henders Före 1700 Ringberg Ringberg
Nibondas 1890-talet - Schönberg
Nigors 1890-talet - Lagman
Larsas 1890-talet - Westerman
Jocksa 1920-talet - Klingberg
Matasa Ca 1900 - Ringberg
Esmas Johannes 1930-talet - Österman
Esmas Alexander 1930-talet - Österman
Esmas Andreas 1930-talet - Österman
Såndback 1920-talet - Lagman
Stråndsa 1890-talet - Heideman
Matsasa Ca 1900 - Borrman
Jákasa Ca 1900 - Borrman
Moa Ca 1900 - Borrman
Joansa 1910-talet - Borrman
Anders Anton 1920-talet - Hallman
Vada Ca 1800 Åberg Stahl
Åbon 1880-talet - Hallberg

Källa: “Spithamn by, historik, gårdar och släkter” av Inger Nemeth och Sven Borrman.

Av ett gränsdragningsprotokoll från 1514 framgår att 
det redan på 1340-talet hade grundats ett svenskt sam-
hälle vid Estlands nordvästra udde, dagens Spithamn 
udde. Dessförinnan är det troligt att esterna i de omgi-
vande byarna bedrev fiske i bukten och hade fiskebodar 
vid udden.

De första mer detaljerade uppgifterna om byn är från 
1565. Då fanns det i byn, ”Spiuth hampn”, 14 bönder 
på 3 hakar jord. År 1628 förlänades byn till Fromhold 
von Tiesenhausen. Han sålde den 1637 till Jakob de la 
Gardie, som införlivade den med Rickul gods.

År 1685 hade byn 13 gårdar på 3 hakar jord och 
cirka 100 invånare. Hungersnöden 1697-98 och pesten 
1710-11 drabbade byn hårt. Av hakerevisionen 1726 
framgår att det då endast fanns 6 gårdar på 1 3/4 hake 

jord. Antalet invånare hade minskat till 18. Fram till 
1795 återhämtade sig byn och antalet gårdar var då lika 
stort som 1688. I slutet av 1800-talet fanns det 9 gårdar, 
samtliga grundade redan före 1700.

Till skillnad från i övriga byar under Rickul gods 
var gårdarna samlade på en plats och låg längs en by-
gata. Utanför byn låg endast skogvaktarbostället Vada.

På 1890-talet började bönderna friköpa sina gårdar. 
Byns stora fält, ”Gjarda”, delades upp i solfjäderform 
och varje gård fick ett långsträckt åkerstycke. I sam-
band med friköpet tillkom två nya gårdar, Nigors och 
Nibondas, utanför bykärnan. Senare skedde avstyck-
ningar från de större gårdarna till söner och döttrar, 
som fick bruka en större del av gårdens mark eller fick 
bygga sig ett lösmansställe.

Spithamn, historia och gårdar
Göte Brunberg
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De stora näringarna i byn var jordbruk och fiske. 
I slutet av 1800-talet tillkom sjöfarten. I nästan varje 
gård var man delägare i en skuta. Det byggdes också 
några skutor i Spithamn, bland andra ”Hoppet” som nu 
håller på att restaureras. 

Byns barn gick från 1870-talet i Kolsve skola i Öl-
bäck och från 1901 i Rosleps skola. År 1919 fick byn 
sin egen skola. Den var de första åren inhyst i bönehu-
set men kunde 1922 flytta till ett nybyggt hus.

Som mest hade byn lite över 200 invånare. Eftersom 
det inte fanns någon möjlighet att utveckla jordbruket 

på de magra jordarna såg sig många tvungna att flytta 
för att skapa sig en utkomst: till andra orter i Estland, 
till Sverige och Finland men senare även till USA och 
Kanada.

Under sovjettiden byggdes i byn en stor radaran-
läggning med tillhörande kaserner och bunkrar. Nästan 
alla gamla hus revs och nya vägar anlades.

Nu råder det stor byggnadsaktivitet i byn. Många 
gamla Spithamnbor och deras efterkommande har 
byggt nya hus, liksom många ester som tycker att mil-
jön är attraktiv.
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Stora skötselbehov i skogarna
Många fastigheter i Estland har medelålders skog med 
stort behov av gallring. Träden står trångt och har små 
kronor, något som leder till låg tillväxt för de enskilda 
träden och som i sin tur leder till låg värdetillväxt. Trä-
den blir ofta 80-90 år innan de börjar växa sämre igen 
och bli mogna för slutavverkning. Sen måste skogs-
ägarna också kunna ordna med markberedning, plante-
ring och röjning. Det är ett långsiktigt ansvar som kan 
vara både roligt och lönsamt. 
Skogsbruksplanen är en bra start
För att få avverka i Estland måste man ha en skogs-
bruksplan som visar hur skogen ska skötas fackmäs-
sigt. Med en skogsbruksplan finns det goda möjligheter 
att bilda sig en egen uppfattning om vad som behöver 
göras. Men de flesta behöver ändå hjälp med att i prak-
tiken bestämma när olika åtgärder bör ske.

Skogsägareföreningen ger hjälp 
Den som är medlem i VKS kan få hjälp. I första hand 
med information och rådgivning, i artiklar, på skogsda-
gar, via telefon och mejl samt på hemsidan 
www.vastrakustensskogsagare.se 

Vi har också byggt upp samarbete i Estland med 
skogsägareföreningen Läänemaa Metsaühistu (LM). 
Tillsammans med dem skapar vi möjligheter att på ett 
enkelt sätt ordna skogsbruksplan, sälja avverkningsrät-
ter, utföra skogsföryngring och att kunna söka bidrag 
för natur- och skogsvård. Det ger också möjlighet till 
rådgivning direkt på fastigheterna. Vi i VKS är enga-
gerade i utformningen av hur kontrakt, prissättning, 
arbetssätt och uppföljning fungerar. Ett medlemskap i 
VKS innebär alltså en större trygghet för den som vill 
låta utföra åtgärder på skogsfastigheten. Med medlem-
skap även i LM ökar servicen ytterligare. 

Just nu samlar vi in intresseanmälningar för den 
kommande vinterns avverkningar, som vi hoppas ska 
kunna genomföras både på Ormsö och fastlandet. Väl-
komna att kontakta oss om ni vill veta mer.                            

Västra Kustens Skogsägare för estlandssvenska skogsägare
            Bengt Brunberg

En skördare gallrar genom att fälla, kvista och kapa 
träden till massaved och sågtimmer.

Mikk Link från Läänemaa Metsaühistu är ute i skogen 
med dator och färgburk och planerar för avverkning.
Foto: Bengt Brunberg

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

fastigheter.

Skogsmark är speciellt eftersökt i dag!

Vänligen kontakta oss:

Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ

Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland
Tfn/Fax: +372 47 37 339,

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

www.jussuecanum.ee
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”DE SISTA ESTLANDSSVENSKARNA”

Maria	Carlsons	film	”De	sista	estlandssvenskar-
na”	har	visats	ett	flertal	gånger	på	Sveriges	Te-
levision.	Nu	finns	den	att	köpa	som	DVD.

I	filmen,	som	är	40	minuter	lång,	medverkar	Al-
fred Adelman, Ida Carlson f Tegelberg, Ingvald 
Dyrberg, Sylvia Dyrberg Talback, Jorma Fri-
berg, Alar Schönberg och Bertil Viberg.

Du	beställer	filmen	via	e-post	till	order@rnhf.se

Priset är 150 kronor +porto och emballage 30 
kronor.
En alldeles utmärkt julklapp att ge 

till släktingar och vänner!

Villa Sonja

Trevligt litet trähus i Haapsalu uthyres!

Huset är nyrenoverat och ligger nära havet 
på Suur-Mere-gatan i Haapsalus gamla stad. 
Mysigt boende med 2+3 bäddar, matlag-
ningsmöjligheter, tvättmaskin, TV, WC, dusch.

En natt för två personer: 45 EUR

Information och bokningar:
info@villasonja.eu

Katrin Schönberg +372 55 24842
www.villasonja.eu

Återigen dags för 
Vinterfest 

Denna gång med föredrag av Hans Laidwa

Lördagen den 21 januari 2012, kl. 12-16 på 
Restaurang Ester, Eesti Maja, Wallingatan 32 
(T-bana Hötorget eller T-Centralen, eller buss 
53 från Centralen)

Hapsalfödde Hans Laidwa, mannen som 1990 
startade Estline och därmed den reguljära färje-
trafiken	mellan	Stockholm	och	Tallinn,	berättar	
historien om hur färjelinjen med ”den vita båten” 
blev en symbol för Estlands självständighet.

Efter seminariet serveras härlig estnisk mat.

Öl	och	vin	finns	till	självkostnadspris.

Pris för mat och föredrag: 100 kr.

Anmälan görs senast den 10 januari till Majlis 
Lindroos tfn 070-961 73 02, 
eller e-post mailind7@hotmail.com

eller till Svea Johansson tfn 070-538 15 51, 
eller e-post erik-svea@telia.com

Varmt välkomna 
önskar Styrelsen!

Medlembladets fototävling 2011
Medlemsbladets fototävling 2011, Min estniska som-
marbild, är nu avgjord. Till tävlingen inkom hela 27 
bilder för juryn att ta ställning till. Efter en del huvud-
bry enades juryn om att Göran Stahls bild, mannen på 
stegbilen som håller på med ett till synes oändligt repa-
rationsjobb på Ungru (Lindens) slottsbyggnad mellan 
Hapsal och Rohuküla,  utsågs till sommarens bild. Men 
det var ingen lätt uppgift och det fanns flera riktig fina 
motiv. Priset blir, som utlovat, ett gratis medlemskap i 
föreningen 2012. 
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På färd från Pillau i Ostpreussen till Reval upp-
täckte den tyska minsveparen M18 den 11 maj 1944 
kl. 12.45 nordväst om Dagö en liten motorbåt. Den 
försökte fly undan minsveparen men uppbringades 
och besättningen, tre man, togs ombord. Av deras 
identitetshandlingar framkom att de var Emil Brun-
berg, Valdemar Klippberg och Johannes Brunberg, 
alla födda i  Rickul kommun i Estland och estniska 
medborgare men bosatta i Sverige. De uppgav att 
de var på väg till Estland för att hämta sina föräld-
rar från hembyn Roslep och föra dem till Sverige.

Så slutade de tre männens hämtningsförsök. De fördes 
till Reval och sattes i stadens centralfängelse, ”Patarei”. 
Där satt de i fyra månader innan de, bara några dagar 
före sovjettruppernas intåg i Reval den 22 september, 
slapp ut ur fängelset. De tog sig till hembygden och 
lyckades komma med en estnisk flyktbåt till Finland 
och därifrån fortsätta till Sverige.

Denna artikel är i huvudsak baserad på uppgifter 
från domstolsprocessen mot de tre männen, ”Straf-
sache gegen Klippberg, Waldemar, Brunberg, Emil u. 
Brunberg, Johannes, wegen Paßstrafvergehens u. Ge-
waltstat gegen Polizei” (Brottmål mot Klippberg, Wal-
demar, Brunberg, Emil och Brunberg, Johannes, med 
anledning av passförbrytelse och våldsdåd mot polis). 
Dokumenten, som totalt omfattar över 100 sidor, finns 
i Estniska Riksarkivet i Tallinn.
En bakgrund till färden
Under 1943 och 1944 pågick underhandlingar på hög 
nivå mellan svenska och tyska myndigheter angående 
möjligheten att legalt överföra estlandssvenskarna till 
Sverige. Förhandlingarna gick trögt och på våren 1944 
hade man inte nått fram till något resultat. Hos ett antal 
unga estlandssvenska män, som hade flytt till Sverige, 
uppkom därför tanken på att man med små motorbåtar 
illegalt skulle gå till Estland för att hämta familjer och 
bekanta. Det hela uppmuntrades av Kommittén för Est-
lands svenskar, som lånade ut pengar för inköp av bå-
tar, bränsle och proviant. Utåt maskerades det hela som 
att båtarna anskaffades för fiske i svenskt vatten, men 
det var helt klart att kommittén var medveten om hur 
båtarna skulle användas. Frågan man ställer sig är hur 
kommittén kunde engagera sig på detta sätt, samtidigt 
som känsliga underhandlingar om legal överflyttning 
pågick. Uppenbart hade man från tyska myndigheter i 
Reval fått beskedet att färderna skulle tolereras om de 
inte fick alltför stor omfattning.

De tre roslepmännen hade säkert inspirerats av den 
lyckade färd som en grupp med sex män från Roslep 
och Ölbäck gjorde i början av april 1944. Med den 
hämtades 32 personer.

Kommittén gjorde 1947 en sammanfattning av re-
sultatet av hämtningsfärderna, där kallade ”Pendeltrafi-
ken”. Av den framgår att totalt 312 personer hämtades, 
varav 233 från Ormsö och 79 från Rickul/Nuckö. Inte 
alla färder lyckades, men det var endast de tre roslep-
männen som blev gripna.

Vilka var de tre?
Vid förhör i Reval framkom att de samtliga var estnis-
ka medborgare av svensk härstamning, födda i Rickul 
kommun, ogifta, lutheraner och till yrket sjömän. De 
hade svenska främlingspass och uppgav alla som bo-
stadsadress ”Pension Andersson”, Klara Norra Kyrko-
gata 33 i Stockholm. I övrigt lämnade de följande upp-
gifter om sig själva (här kortfattat återgivna): 
Emil Brunberg, född den 8 juni 1911 på Nibondas-
gården i Rosleps by. Sedan 17 års ålder hade han varit 

sjöman på olika fartyg. År 1943 
var han besättningsmän på det 
tyska handelsfartyget ”Hannes 
Freimann”, som var chartrat av 
den tyska krigsmakten. Av hälsos-
käl lämnade han fartyget i slutet 
av mars och arbetade därefter på 
sin fars gård. Av fruktan för att bli 
inkallad till krigstjänst gjorde han, 

tillsammans med sin bror Johannes och kusin Alex-
ander Brunberg, upp planer på att fly till Sverige. Av 
kommendanten i Baltischport fick Johannes tillstånd att 
föra familjens motorbåt från Roslep till Rågöarna, där 
han var bosatt med sin familj. Den 7 juni 1943 flydde 
Emil, tillsammans med sju andra personer, med mo-
torbåten till Finland. Därifrån kom de den 11 juni med 
passagerarbåt till Stockholm. Motorbåten blev kvar i 
Finland.

Emil var, tillsammans med sina flyktkamrater, un-
der tre månader anställd på Nya varvet på Lidingö. 
Han slutade där på grund av arbetsbrist och blev skep-
pare på en pråm som gick i trafik mellan Köping och 
Stockholm. I mitten av december 1943 kom pråmen till 
Stockholm och lades upp där till i mitten av april.
Valdemar Klippberg, född den 10 mars 1908 på Grai-
sasgården i Roslep. Sedan 18 års ålder hade han arbe-
tat som sjöman, mest under sommarhalvåret. Vintrarna 

tillbringade han i föräldrahemmet.
Den 5 juli 1943 greps han i 

Roslep av den tyska gränskon-
trollpolisen, anklagad för att ha ett 
”tyskfientligt sinnelag”. Dessutom 
misstänkte man att han visste var 
tre hjälpgränspoliser, som hade 
flytt tio dagar tidigare, uppehöll 

En misslyckad hämtning
Göte Brunberg
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sig. Eftersom förhöret var bryskt och man hotade att 
skjuta honom, bestämde han sig för att fly. Klockan två 
på natten till nästa dag slog han ned den man som vak-
tade honom, gränspolisen Weber, med ett knytnävslag 
i ansiktet och tog vaktens gevär och sprang därifrån. 
Geväret hindrade honom i hans flykt, så han kastade 
det ifrån sig i en vedtrave. Från Roslep tog han sig till 
Vippal, varifrån han den 13 juli följde med en flyktbåt 
till Finland.

Misshandel av en tjänsteman i ockupationsmakten 
var naturligtvis ett allvarligt brott, och han efterlystes 
över hela Estland. Så småningom fick man klart för 
sig att han hade flytt landet och i november 1943 slu-
tade man att leta efter honom. Dokumenten som berör 
brottsbeskrivningen och efterlysningen är på mer än 40 
sidor!

Den 21 juli kom Valdemar Klippberg till Stockholm. 
Från början av augusti arbetade han på ett antal fartyg 
som matros och eldare. Den 24 januari 1944 mönstrade 
han av från fraktfartyget ”Staffan”. Eftersom han hade 
tjänat bra med pengar hade han därefter inte haft något 
arbete.
Johannes Brunberg, född den 25 maj 1918 på Bista-
gården i Roslep. Efter avslutad skolgång arbetade han 

några år på sin fars gård. I april 
1937 reste han till Sverige och gick 
1938 ett halvår på en lantbrukssko-
la på Gotland. Sedan återvände han 
till Estland och gjorde sin militär-
tjänst. I juli 1941 var han jungman 
på skutan ”Dyrhamn”. När den 
konfiskerades av sovjetmyndig-
heten och skulle gå till Leningrad 

flydde han till skogs och höll sig där tills tyskarna kom 
till bygden i början av september 1941.

I november 1941 kom han till en yrkesskola i Reval 
och utbildade sig där till fräsare. I augusti 1942 mönst-
rade han på den tyska bogserbåten ”Ostpreussen” och 
senare på bogserbåten ”Neustadt” som matros. Den 13 
augusti 1943 strandade Neustadt nära Memel under en 
storm. Under tiden som fartyget bärgades och reparera-
des i Königsberg arbetade han på ett annat fartyg.

Han hade vantrivts på Neustadt eftersom kaptenen 
och styrmannen behandlade sin besättning illa. Inför ut-
sikten att bli tvingad tillbaka till fartyget beslutade han 
sig för att fly till Sverige. Han gömde sig på ett svenskt 
fartyg och kom den 29 november 1943 till Malmö. Han 
kom sedan till Stockholm och var från januari 1944 an-
ställd som hjälpkock på restaurang ”Ambassadeur”.
Färden planeras
De tre träffades i april 1944 på Emil Brunbergs rum på 
”Pension Andersson” och diskuterade om hur de skulle 
kunna hämta sina föräldrar. Båten som Emil Brunberg 
hade flytt med hade då kommit till Sverige från Fin-

land, men den var för liten för en färd över Östersjön. 
De måste skaffa en större båt men hade inga pengar till 
detta. De hade hört att Kommittén för Estlands svensk-
ar lånade ut pengar till inköp av fiskebåtar och Emil 
Brunberg gick till kommitténs kontor på Herkulesgatan 
för att försöka få ett lån. Det beviljades och han fick ut 
ett belopp av 2 800 kr. Lånet var räntefritt och skulle 
återbetalas med 20 kr per månad. Vid ett senare till-
fälle fick Valdemar Klippberg låna ytterligare 500 kr på 
samma återbetalningsvillkor.

Den 25 april köpte Emil Brunberg för 1 200 kr en 
båt från en fru Astrid Pettersson på Lidingö. Den var 
halvdäckad, 10 meter lång och 2 meter bred. Samma 
dag köpte han 800 liter bensin från ”The Texas Com-
pany AB” i Stockholm och proviant för färden. När bå-
ten var iordningställd gick de till Arholma och fick där 
av kommendanten på ön ett passerkort som gällde för 
fiske på öppna havet.
Avfärd mot Estland
Den 29 april kl. 15 gick de från Arholma och satte kurs 
mot Estland. På grund av en storm som utbröt under 
följande natt måste de söka lä vid Finlands kust. Natten 
mellan den 1 och 2 maj kom de till Bengtskär. Därifrån 
tvingade finska myndigheter dem den 3 maj att gå till 
Åbo, där de blev kvar i tre dagar. Den 6 maj blev de, via 
Åland, ledsagade av en finsk polisbåt ut på öppet vat-
ten i riktning mot Sverige. Eftersom provianten var slut 
och det var hårt väder vände de inte mot Estland utan 
gick tillbaka till Arholma. Där köpte de ny proviant och 
gick den 10 maj kl. 20 på nytt mot Estland.

Av dokument i UD:s arkiv i Riksarkivet i Stockholm 
framgår att deras uppdrag inte var helt så ”oskyldigt” 
som de uppgav för tyskarna. Sigurd Curman, ordföran-
de i Kommittén för Estlands svenskar, sände nämligen 
samma dag ett brev till legationsrådet Svante Hellstedt 
på Utrikesdepartementet i Stockholm. I brevet skriver 
Curman ”- - - Jag ber få meddela att Emil Brunberg i 
natt går från Arholma med kurs mot Estland. Därifrån 
går han med passagerare till Hangö (c:a 25 st.) och af-
ser att sedan gå därifrån ytterligare 2 à 3 gånger till 
Estland. Haf godheten bedja svenska beskickningen [i 
Helsingfors] ordna så, att man inte håller honom kvar 
i Hangö. - - - ”.
Upptäckt och arrestering
Som redan har nämnts blev motorbåten dagen efter av-
färden, den 11 maj, upptäckt och uppbringad av den 
tyska minsveparen M18. De tre männen sattes i arrest 
och motorbåten togs först på släp och senare ombord på 
minsveparen. När minsveparen sent på kvällen samma 
dag anlände till Handelshamnen i Reval hämtades de 
tre vid midnatt av en vaktstyrka bestående av en under-
officer och tre meniga. Efter det att männen hade visite-
rats fördes de till stadens centralfängelse. Officiellt var 
fängelsets namn ”Tallinna Töö- ja Kasvatuslaager nr 1” 
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(Tallinns arbets- och uppfostringsanstalt nr 1), men det 
kallades allmänt för ”Patarei” (Batteriet), eftersom det 
var inhyst i en gammal befästningsbyggnad.

Vid visitationen gjordes en noggrann förteckning 
över vad de tre männen hade med sig i sina fickor. I 
en resväska, som Johannes Brunberg stod som ägare 
till, fanns provianten: fläsk, smör, bitsocker, mjukt bröd 
och fiskkonserver. Separat låg sex paket knäckebröd, 
hopbundna. I resväskan fanns även ett par damstrum-
por, ett par damtrosor och en damblus i konstsiden.

I pengar hade de med sig 695 svenska kronor och 
48 öre, 92 tyska riksmark, 21 finska mark och 10 ryska 
rubel. 
Förhörsledaren reser till Roslep
Till att leda förundersökningen mot de tre utsågs fält-
polissekreteraren Kriszat. I en rapport daterad den 14 
maj konstaterar han att de tre männen har lämnat över-
ensstämmande uppgifter om syftet med resan, nämli-
gen att de skulle hämta sina föräldrar från Roslep. De 
medgav utan vidare att de vid olika tidpunkter 1943 
illegalt hade flytt till Sverige, men bestred energiskt att 
de därefter hade varit i Estland och att de hade varit i 
kontakt med sina föräldrar.

Eftersom det fanns en misstanke om att männen 
var agenter, som med bestämt syfte hade sänts till Est-
land, reste Kriszat ut till Roslep. På gränskontrollstället 
(Grenzaufsichtsstelle, GAST), som var förlagt i byns 
bönehus, lämnade kommendanten Döpke uppgiften: 
”De nämnda är bekanta för mig, eftersom jag har tjänst-
gjort i Roslep i två år”. Om Valdemar Klippberg tillade 
han att Klippberg den 5 juli 1943 hade blivit arresterad 
och att han med knytnäven hade slagit gränspolisen 
Weber i ansiktet och flytt till skogs.

Kriszat förhörde också de tre männens föräldrar. De 
berättade om sina familjer men förnekade att de skulle 
ha vetat något om att de skulle bli hämtade. Avslut-
ningsvis konstaterar Krizak: ”De förhörda gjorde alla 
ett ärligt intryck och deras uppgifter verkar troliga och 
utan motsägelser”.
Förhör
Den 15 och 16 maj förhörde Kriszak de tre männen 
via tolk. I förhörsprotokollen lämnar de uppgifter som 
kortfattat har refererats i avsnittet Vilka var de tre? Vi-
dare berättar de om tankarna på att hämta föräldrarna 
och redogör för färden till Estland.

Berättelserna är mycket samstämmiga, vilket tro-
ligen förklaras av att de delade fängelsecell och hade 
kunnat ”prata ihop sig”. De nämner ingenting om att 
andra liknande färder redan hade företagits eller att 
man hade planer på att ta över fler personer än föräld-
rarna. Att inte heller förhörsledaren tar upp ämnet beror 
troligen på det tysta medgivandet till färderna från högt 
tyskt håll i Reval.

Till förhörsprotokollen är fogade en anmärkning att 

männen av sina beslagtagna persedlar hade fått tillbaka 
pipor, tändstickor, tobak och cigarretter. Vidare åter-
lämnades till dem fläsk, smör, ett mjukt bröd, två pa-
ket knäckebröd och ett paket bitsocker i tre lika delar. 
Johannes Brunberg fick dessutom tillbaka ett par kal-
songer, rakhyvel, rakborste och raktvål (inget nämns 
om rakutrustning för de två andra). Det övriga innehål-
let i resväskan konfiskerades. Till fängelseköket gick 
fyra paket knäckebröd och två burkar fiskkonserver.

I en rapport daterad den 19 maj skriver Kriszak att 
det inte hade framkommit något som tydde på att de 
tre männen skulle vara värvade av en fientlig under-
rättelsetjänst eller att de skulle ha sänts ut för att spana 
på militära objekt. Att de hade begett sig till Estland 
endast för att hämta sina föräldrar verkade från början 
inte trovärdigt, men det hade blivit förståeligt efter un-
dersökningen i deras hemort Roslep och deras överens-
stämmande uppgifter.

Eftersom den militära sidan inte var berörd, föreslog 
Kriszak att männen skulle överlämnas till säkerhetspo-
lisen och säkerhetstjänsten (Sicherheitsdienst, SD).
Domstolsprocess
Det dröjde ända till den 21 juli innan statsåklagaren 
vid Tyska domstolen i Reval lade fram anklagelseakten 
mot de tre männen. I denna står (förkortat) under rubri-
ken ”Anklagelse”:

Sjömannen Valdemar Klippberg, sjömannen Emil 
Brunberg och sjömannen Johannes Brunberg anklagas 
för att år 1943 inom Generalkommissariatet Estland

Domstolsakten mot de tre männen.
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1) utan tillstånd ha farit till Sverige med en båt.
2) för Klippberg dessutom
a) att ha begått ett våldsdåd mot en medlem i den tyska 
gränskontrollpolisen;
b) att genom denna handling med våld ha tagit ett gevär 
från gränspolisen Weber, för att rättsvidrigt tillägna sig 
detta.

Att observera är att de anklagas för att ha flytt från 
Estland och inte för att ha försökt ta sig in i landet och 
inte heller för att ha tänkt hämta personer därifrån.

Under rubriken ”Utredningsresultat” redovisas de 
faktiska omständigheterna kring deras flykt från Est-
land samt, för Valdemar Klippberg, omständigheterna 
kring misshandeln av gränspolisen Weber.

Under rubriken ”Bevismaterial” uppges endast er-
kännanden från de anklagade.

Statsåklagaren föreslog att huvudförhandling skulle 
ske vid Specialdomstolen (Sondergericht) i Reval. Den 
10 augusti beslutades att de tre männen skulle placeras 
i undersökningshäkte.

Huvudförhandling hölls i Specialdomstolen den 14 
september 1944. De anklagade hämtades från häktet 
och statsåklagaren läste upp anklagelserna. De anklaga-
de tillfrågades om de hade något att erinra, varvid de 
svarade att de medgav sina brott enligt anklagelsen.

Åklagaren yrkade för Valdemar Klippberg fem år 
och tre månaders tukthus och för Emil och Johannes 
Brunberg ett års tukthus. För samtliga skulle häktnings-
tiden dras av.

På frågan om de hade något att tillägga svarade de 
anklagade att de bad att få avtjäna straffet på ett fartyg 
eller i försvarsmakten.

Domstolen kom fram till att Klippberg skulle dö-
mas för misshandel. Eftersom tullgränspolisen inte 
blev svårt skadad, nöjde man sig med tre år och sex 
månaders tukthus för detta brott. Med hänsyn taget till 
att han tillhörde den svenska folkstammen och tidigare 
var ostraffad, fick han ett års tukthus för att ha flytt från 
Estland. Straffen slogs ihop till totalt fyra års tukthus 
(fängelse med hårda restriktioner och arbetsplikt).

Försvårande för de två övriga var att de, i likhet med 
Klippberg, var unga män som det fanns ett starkt behov 
av i kampen mot bolsjevismen. Också för dem fann rät-
ten det vara förmildrande att de tillhörde den svenska 
folkstammen och tidigare var ostraffade. De båda döm-
des till ett års fängelse.
Räddningen
Endast en kombination av lyckliga omständigheter 
gjorde att de tre undgick att få leva i Estland under sov-
jettiden. Bara några dagar innan sovjettrupperna tågade 
in i Reval den 22 september slapp de ut ur fängelset. 
Den store estniske författaren Jaan Kross, som också 
satt i Patarei hösten 1944, berättar i en dokumentärfilm, 
”Söerikastaja” (Kolberikaren), att den 19 september 
öppnade vakterna fängelseportarna med orden: ”Det är 
slut med sk-n för den här gången. Nu var och en åt sitt 
håll!”. Troligen släpptes de tre ur fängelset samma dag 
som Kross.

Enligt vad de senare berättade tog de sig ombord 
på ett tåg som gick mot Hapsal. Tåget var fullt med 
tyska militärer som skulle evakueras från Hapsal med 
båt till Tyskland. De tre hade inga biljetter eller identi-
tetshandlingar, men situationen var så kaotisk att ingen 
brydde sig om att kontrollera dem. De lämnade tåget i 
Taebla och tog sig de cirka tre milen till fots till Rickul. 
Där fanns inte längre några estlandssvenskar kvar. Till 
deras lycka låg det i Derhamn en flyktbåt med ester 
från Hapsal (troligen ”Kaunitar”, den sista postbåten på 
linjen Hapsal-Ormsö), som skulle gå till Finland. Det 
var hårt väder, och ingen på båten hade sjövana, så de 
tre männen fick komma med som besättning. Av en till-
fällighet hade de i Rickul stött ihop med ytterligare två 
rickulbor, Kristof Talberg från Haversved Erkers och 
Alexander Hamberg från Roslep Erkers. Någon gång 
under våren/sommaren 1944 hade de gjort ett försök 
att fly med sina familjer med en egen båt, men hade 
blivit fasttagna och satta i Patarei. De hade också tagit 
sig från Reval ut till Rickul och fick följa med ester-
nas flyktbåt till Finland. Den 28 september kom de fem 
med ordinarie passagerarbåt till Stockholm.

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, 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 mörker
Estlandssvenskar från
Rickul/Nuckö berättar.
Personliga berättelser som 
omfattar tidsperioden från 
1860 och fram till överflytt-
ningen 1944 samt även hän-
delser från tiden i Sverige.
271 sidor. Ill. Tryckt 1999.
Nytryck 2003.
Pris 150:-.

Minnen i ljus 
och mörker - 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 emigrant-
berättelse ingår också.
275 sidor. Ill. Tryckt 2002.
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 e-post till 
order@rnhf.se.
Kostnad för porto och 
emballage tillkommer.
Böckerna kan även, ef-
ter överenskommelse, 
avhämtas på Roslags-
gatan 57.

Prästn e vargskall
Mats Ekmans (”Ätsve-Mats”) 
samlade dikter med teckningar 
av Elmar Blomberg.
181 sidor.
Andra upplagan 2011.
CD med dikter insjungna av 
Ingeborg Gineman, Inga Ekman 
och Hjalmar Stenberg ingår.
Pris 175:-.

Fler böcker finns 
på sidan 15.


