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som i Sverige. 

+ vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i Sverige, samt informationsorgan i Sve
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SEKRETERAREN TACKAR FÖR 
TIDEN I STYRELSEN 

Vid årsmötet år 2000 har jag varit sekreterare i 
föreningen i åtta år, ända sedan starten år 1992. 
Innan dess var jag med och förberedde starten 
under ett halvt år. Jag var med ända från det för
sta mötet, då Einar Hamberg, som blev förening
ens första ordförande, föreslog att man borde 
bilda Rickul Hembygdsförening. Kort därefter 
inbjöds även Nuckö att vara med i föreningen. 
Så bildades Rickul/Nuckö Hembygdsförening. 

Det har varit fantastiska år med spännande och 
ibland svåra frågor att ta ställning till. Jag har 
också mött många trevliga människor som jag 
annars inte skulle ha träffat och fått många tele-

fonsamtal. Jag är mycket tacksam för den här 
tiden. 

Vid årsmötet i mars går min mandatperiod i 
styrelsen ut och jag har avböjt omval. Jag tänker 
inte lämna arbetet med föreningen, men nu måste 
jag välja vad jag skall koncentrera mig på. Ar
betet med Rosleps kapell går nu in i ett skede då 
det kommer att ta mycket tid. Det ser jag fram 
emot. Jag har också en mycket tidskrävande 
tjänst som jag inte kan försumma. 

Jag vet att det finns många engagerade och 
dugliga krafter, inte minst bland kvinnorna, som 
kan arbeta vidare i styrelsen. Tack för den här 
fantastiska tiden. 

Gurli Schönberg Fyhr 

TANKAR KRING ESTLANDSSVENSK KULTUR 
Gurli Schönberg Fyhr 

Vad menar vi estlandssvenskar när vi talar om estlandssvensk kultur? Menar vi bara seder och bruk, hus, 
båtar, kläder och redskap, som är nog så viktiga? Eller menar vi också något annat? Det estlandssvenska 
samhället finns inte längre kvar som det var när vi tvingades lämna det och kommer inte att kunna åter
uppstå så som det var då. Trots det vill jag gärna tro att det, bortsett från de synliga ting av kulturen som 
vi fortsätter att samla, också finns andra kulturella värden, som inte syns för blotta ögat, men som ändå 
är värda att ta tillvara ochföra vidare till kommande generationer. Jag har funderat kring vad jag skulle 
vilja bevara för framtiden av den mer osynliga estlandssvenska kulturen och också vad jag inte skulle 
vilja ha kvar av den. Jag skall börja med att berätta bakgrunden till mina tankar. 

Min familj- kom till Sverige redan 1939. Den 
unga familjen bestod av min far, 31 år, min mor, 
24 år, min ·bror och syster, 6 och 5 år gamla och 
jag själv, 9 månader gammal. Det fanns inte 
många estlandssvenskar runt omkring oss då, så 
jag växte upp i ett svenskt samhälle. Men det 
estlandssvenska fanns ändå där hela tiden. Mina 
föräldrar, och i början mest min far, berättade 
ständigt om tiden i Estland. Och jag frågade ny
fiket så långt tillbaka jag kan minnas, t ex. 
"Varför åkte vi hit så tidigt när de andra inte 
gjorde det?" "Titta på historien", svarade han 
alltid. "Vi kommer inte att kunna undgå det som 
är på väg att hända nu. Titta på Estlands histo
ria! " Och han fick rätt. Fast jag tror inte att det 
var så många vid den tiden som tänkte att han 
gjorde något klokt. Han lämnade inte Estland 
frivilligt, trots att kriget egentligen inte hade 
börjat ännu och han hade alltid en längtan tillba-
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ka till livet och naturen där. Denne unge man, 
som var min far, gjorde en analys av historien 
och fattade ett ovanligt beslut med hjälp av den. 

Tidigt i Sverige fattade mina föräldrar tillsam
mans ett annat klokt beslut, som de ständigt höll 
fast vid, ett beslut som liknar det som nu håller 
på att växa fram rörande invandrarbarn i det 
svenska samhället. Eftersom vi barn nu fanns i 
Sverige och skulle växa upp där, måste vi också 
få så goda chanser som möjligt att snabbt komma 
in i samhället, menade mina föräldrar. Därför 
bestämde de sig för att tala rikssvenska med oss 
barn. Under hela min uppväxt talade de sedan 
alltid rikssvenska med oss. Men de talade alltid 
"nokasvenska" med varandra, även då vi hörde 
på. De växlade ofta språk mitt i ett samtal, bero
ende på vem de talade med just då. På det sättet 
fick jag gratis det svenska riksspråket, men jag 
fick också det nokasvenska på så sätt att jag för-



står allt som sägs på nokasvenska, men jag talar 
det inte själv. Genom alla berättelser från mina 
föräldrar blev jag översköljd med den estlands
svenska kulturen. Och genom att direkt komma 
in i den svenska kulturen, fick jag den också. Jag 
rörde mig lika ledigt i båda kulturerna. Ibland 
tycker jag att jag har fått det bästa av två kultu
rer. Mitt emellan dessa, med en fot i varje kultur, 
kan jag också jämföra och se vad som skiljer 
dem åt. 

Det estlandssvenska ursprunget störde mig ald
rig under uppväxten. Jag skämdes aldrig över 
den som jag har hört andra säga att de gjorde. Så 
småningom blev jag i stället alltmer stolt över 
den. Och jag märkte tidigt att det fanns skillna
der. Jag såg på en del företeelser på ett annat sätt 
än vad mina svenska kamrater gjorde. Något av 
det första jag blev medveten om var det fantas
tiska estlandssvenska nätverket. De flesta est
landssvenskar från den egna bygden visste vem 
man var, även om man aldrig hade träffat dem. 
Estlandssvenskar höll reda på varandra och re
peterade ständigt vem som var barn till den eller 
den och vem som korn från den eller den gården 
och så vidare. Estlandssvenskar som står med 
båda fötterna i den estlandssvenska kulturen ser 
kanske detta som något självklart och vet kanske 
inte vilken fantastisk psykologisk kraft och 
trygghet som kan ligga i detta. Hurdan man än är 
och vem man än är, så har man en identitet och 
är någon, när man är estlandssvensk. Man behö
ver bara finnas till, så har man en plats i tillvaron 
och finns till i ett sammanhang. Idag används 
den här typen av sammanhang i behandlingsar
bete med barn och vuxna som mår dåligt på olika 
sätt. Man kallar det nätverksarbete och försöker 
stärka banden mellan människorna och vetska
pen om varandra för att på det sättet stärka indi
viden själv. Det estlandssvenska nätverket är 
unikt och något jag skulle vilja att vi tar med oss 
in i framtiden. För att bevara nätverket behöver 
vi inte alltid tycka om varandra och vi behöver 
inte nödvändigtvis umgås med alla. Men att veta 
vilka våra släktförhållanden är långt ut i släkt
förgreningarna är något vi ändå kan hålla fast vid 
och vårda aktivt. 

En annan skillnad som jag blev medveten om i 
tonåren handlar om respekt. Jag upptäckte att jag 
inte kände respekt på samma sätt som mina 
svenska kamrater och senare kollegor gjorde. Jag 
kände inte mer respekt för någon viss person än 
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för någon annan. Jag såg lika kritiskt på lärarna, 
eller överläkarna, eller vem det än kunde vara, 
som på mina föräldrar eller mina kamrater. Och 
jag kände samma respekt för varje människa som 
jag träffade för första gången. Därefter miste jag 
ibland respekten för vissa personer, men det 
handlade mer om deras mänskliga egenskaper än 
om deras ställning. Jag funderade mycket på 
varför detta var så annorlunda för mig än för 
mina kamrater. Hörde det kanske också ihop 
med den estlandssvenska kulturen? I de estlands
svenska familjerna med många barn handlade 
statusen mer om var någonstans i syskonskaran 
man befann sig och om man var flicka eller poj
ke. Söner och framförallt den äldste sonen hade 
kanske mest status och visades mest respekt i det 
samhället. Det kanske var krocken mellan de 
olika synsätten som förvirrade begreppen för mig 
och gjorde att jag inte lade respekten .vare sig på 
yrkesrollen, förmögenheten eller könsrollen. 
Vare sig min förvirring med åtföljande respekt
fullhet gentemot mänskliga egenskaper eller re
spektlöshet gentemot yttre status eller kön kom
mer från den estlandssvenska kulturen eller ej, så 
är det något jag skulle vilja hänföra dit och föra 
vidare i den estlandssvenska traditionen. Det är 
människan och hennes mänskliga egenskaper 
som i första hand förtjänar respekt eller ej, inte 
hennes yrkestillhörighet, förmögenhet, plats i 
syskonskaran eller kön. 

Den tredje skillnaden, som jag vill föra vidare, 
vet jag inte heller om den kommer från den est
landssvenska kulturen. Men jag vill gärna tro 
det. I mitt arbete har jag nästan alltid arbetat med 
frågor. ända från början till slut. Det vill säga, när 
jag har fått en ide så fortsätter jag med att under
söka den. Därefter skaffar jag medel att genom
föra praktiskt det som jag har forskat fram, och 
därefter omsätter jag iden i praktiken. Till slut 
utvärderar jag arbetet och undervisar i hur det 
har gått till. Detta är ovanligt inom mina yrkes
områden. Kan det vara så att århundradens på
verkan att utföra hela kedjan av åtgärder tills 
produkten är färdig har stannat kvar lite längre 
hos estlandssvenskar? Det var så man arbetade i 
jordbrukssamhället även i Sverige. Men det är 
ovanligt att arbetssättet finns kvar idag och 
smittar av sig ända in i det akademiska livet. 

Men allt estlandssvenskt vill jag inte behålla. 
Det är först på senare år, då jag har klivit ännu 
djupare in i den estlandssvenska kulturen, som 



jag har sett avigsidor som jag inte skulle vilja ta 
med mig in i framtiden. De flesta av dem kan 
heller inte fortsätta utan är dömda att försvinna, 
eftersom de är oförenliga med ett · modernt rätts
samhälle. Men företeelserna har gett mig en in
blick som säger mig att det estlandssvenska 
samhället inte bara var gott att leva i utan också 
kunde vara mycket grymt beroende på vem man 
var. 

Det första exemplet som jag vill nämna, som 
ännu lever kvar, tror jag hör ihop med den munt
liga traditionen. Man förde vidare informationen 
muntligt och hade inte någon tradition att kon
trollera fakta. Muntlig information förändras 
snabbt och kan på kort tid se helt annorlunda ut 
än den var från början. Rena fakta kan förvräng
as till oigenkännlighet. Jag har själv, när jag har 
arbetat med grupper på arbetsplatser, ibland illu
strerat hur effektiv denna förvrängning blir, med 
hjälp av något som kallas "viskleken". Efter att 
ha börjat med faktainformation är fakta regel
mässigt helt förvanskade efter att ha förts vidare 
från mun till mun redan efter fem eller sex per
soner. Kombinerat med att samhället hade 
mycket liten tolerans för olikheter, kunde rykten 
förstöra tillvaron, t. ex. för människor som inte 
helt och hållet passade in i det accepterade 
mönstret eller människor som man var avundsjuk 
på och därför utsatte för ryktesspridning. Man 
hade svårt att se att något kan ses på olika sätt 
och ändå vara rätt. Ryktesspridningen hade sä
kert också en funktion som nöje. För att få ytter
ligare spänning i tillvaron trappades ryktena upp. 
Hämnd ocl) ren elakhet har stora möjligheter i en 
rent muntlig tradition. Idag har jag lärt mig att 
aldrig någonsin tro på ett estlandssvenskt rykte 
innan jag har kontrollerat innehållet, hur trovär
digt ryktet än verkar. 

Något som också är dömt att försvinna är den 
gamla estlandssvenska maktutövningen som inte 
vilade på vare sig kunskap eller moralisk eller 
juridisk rätt. Svenskbygden var ett slutet sam
hälle där makten utövades utan mycket insyn 
utifrån. Makten låg hos människor som kom från 
mäktiga gårdar eller släkter och samlades hos 
"hövdingar" som bestämde hur saker och ting 
skulle vara. De förväntade sig att bli åtlydda. Det 
behövde inte finnas mycket kunskap i utsagorna 
och de behövde inte finnas vare sig moralisk 
eller juridisk rätt i dem.. Fortfarande idag kan 
man märka respekten för det estlandssvenska 

5 

samhällets hövdingar, trots att den typen av 
maktutövning inte längre är möjlig och inte hel
ler önskvärd i ett öppet modernt samhället. Den 
tidigare maktstrukturen, som möjligen hade sin 
funktion i det gamla samhället eller helt enkelt 
va_r den som fanns, kommer att dö av sig själv 
och utgör inte något problem. Det samhälle som 
finns utanför det gamla estlandssvenska har re
dan tagit över. Här finns det inget annat val än 
att släppa taget och bevara det som kan passa in i 
framtiden. 

Det slutna samhället förde också med sig psy
kologiska effekter som inte alltid var utvecklan
de. Jag har under senare år noterat att estlands
svenskar många gånger är beredda att förlåta 
varandra nästan vad som helst, även rena oför
skämdheter och ohyfs. Man sväljer oförrätter och 
lever vidare utan att påtala det för den som har 
utfört dem. Det kanske var nödvändigt för över
levnaden i ett isolerat och slutet samhälle, men 
idag, när vi lever i ett öppnare samhället i Sveri
ge, är det inte nödvändigt eller ens önskvärt att 
tolerera vad som helst. I ett öppet samhälle väljer 
man själv vem man vill umgås med och man 
förlåter inte oförskämdheter utan man påtalar 
dem, så att människor får möjlighet att lära. Att 
alltid ursäkta människors beteenden leder inte till 
någon mänsklig utveckling. 

Den sista frågan, som jag vill föra fram, är den 
estlandssvenska synen på kvinnor och kvinnors 
kunskap. När jag ibland kommer direkt från ar
betssituationer i det svenska samhället till det 
estlandssvenska, så förs jag tillbaka till 1950-
talets Sverige. Det var då rollen som hemmafru 
började försvinna. Hemmafruarna förtjänar all 
respekt för ett tungt och svårt arbete och det tror 
jag också att de hade hos estlandssvenskarna. 
Men i den estlandssvenska kulturen ser det ut 
som om man inte har upptäckt att det inte finns 
hemmafruar i arbetsför ålder längre. Kvinnorna 
har förlorat den gamla funktionen, men estlands
svenskarna har inte upptäckt (eller inte godtagit) 
att kvinnor har gått in i andra uppgifter som tidi
gare bara utfördes av männen. Kanske är det 
därför en del estlandssvenska män beter sig mot 
kvinnor som ger sig in på männens tidigare om
råden på sätt som aldrig skulle tolereras i svens
ka sammanhang. Det är bara bland estlands
svenskar jag har träffat på offentligt förlöjligande 
av kvinnor. Idag är det inte svårt att få estlands
svenska kvinnor att delta i beslutsfattande arbete 



bland svenskar. Men det är svårt att få dem att 
delta i beslutsfattande arbete bland estlands
svenskar. Det beror inte på att de estlandssvens
ka kvinnorna är mindre kunniga än de estlands
svenska männen. Men det kanske är så att den 
tidigare estlandssvenska kulturen, som fortfaran
de delar in uppgifter i kvinnogöra och mansgöra, 
har satt sina spår även hos kvinnorna. 

För framtiden skulle jag framför allt vilja beva
ra det estlandssvenska nätverket och samman
hållningen, respekten för goda mänskliga egen
skaper, oavsett kön, egendom eller yttre status 
och förmågan att behålla sammanhanget genom 
att arbeta med frågor från början till slut. Den 
muntliga traditionen vill jag också bevara men 
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NYHETER FRAN 
NUCKÖ OCH HAPSAL 

Per-Erik Fyhr 

Lääne Elu har frågat kommunerna i Läänemaa 
vilken enskild person som betytt mest för kom
munen år 1999. I Nuckö kommun utsåg man 
baron Gustav von Rosen på grund av de insatser 
han gjort för att åter få liv i Lyckholms herrgård. 
Gustav von Rosen är född i Nuckö och nu bosatt 
i Tyskland. 

Även i vinter har det förekommit inbrott i 
kommunen, främst i Rickulområdet. Kommun
ledningen uppmanar alla husägare att installera 
larm. Det finns också planer på att organisera en 
patrull som kan rycka ut vid larm. Hembygdsfö
reningens styrelse ser allvarligt på problemet och 
försöker få en förbättrad polisövervakning. An
mäl alla försök till stöld och skadegörelse och 
anlita en bofast person som tillsynsman. 

Nuckö kommun arbetar på en ny plan för 
kommunens utveckling och har anlitat en kon
sultfirma i Tallinn. Hembygdsföreningen med
verkar i arbetet. 

Estniska Fomminnesskyddsinspektionen (Mu
insuskaitseinspektsioon) har meddelat att man 
"inte har några invändningar mot ett så tack
nämligt företag" som att bygga upp Rosleps ka
pell. På estniskt vis önskar man oss "kraft i ar
betet". Inspektionens avdelning i Hapsal kommer 
att medverka vid genomförandet. 

Värmekostnaden för de fastigheter som värms 
upp av kommunens värmeverk har höjts med 35 
sent/kvm. Värmeverket svarar för uppvärmning-
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jag vill kombinera den med ett kritiskt tänkande 
kring fakta, vilket motverkar att människor råkar 
illa ut. Den behöver också kompletteras med en 
skriven tradition. Den gamla maktstrukturen, 
med de osunda grunder som den vilade på, hör 
över huvud taget inte hemma i ett nutida sam
hälle. Den vill jag inte ha kvar. Synen på kvinnor 
oroar jag mig inte för. Den nya generationen 
estlandssvenska män har nog redan idag kommit 
ikapp den svenska i synen på manliga och 
kvinnliga verksamhetsområden. 
Jag är övertygad om att det finns mycket annat 
än det som jag har resonerat kring här, som är 

värt att bevara för framtiden. Kanske någon an
nan vill ta upp tråden? 

en av kommunhuset, gymnasiet, skolan, dag
hemmet, biblioteket och fem bostadshus i Birkas. 

Vintervägen över isen mellan Österby och 
Hapsal bekostas i år för första gången av estniska 
staten. 

I Derhamn har en ny radiomast byggts. Den ger 
en UK-förbindelse med 50 km räckvidd för den 
estniska sjöräddningen och är en av elva sådana 
master längs den estniska kusten. 

En ny bok om Odensholm har getts ut i Hapsal. 
Den heter "Osmussaar - an Island in the Baltic 
Sea" och är skriven på engelska med estniska 
sammanfattningar och handlar främst om öns 
natur. 

Prenumeration på "Lääne Elu" kostar 100 
EEK/månad inklusive porto till Sverige en gång i 
veckan. Prenumeration kan ske på tel 47 37 222, 
fax 47 37 040. 
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80 AR SEDAN 
FRIHETSKRIGETS SLUT 

Per-Erik Fyhr 

Den 3 januari 1920 klockan 10.30 slutade det 
estniska Frihetskriget med en vapenvila mellan 
Estland och Ryska Rådsrepubliken. Då hade 
redan fredsförhandlingar pågått sedan en månad i 
Tartu. 

Fredsavtalet skrevs under den 2 februari. De 
gränser som fastställdes i detta avtal ändrades 
genom sovjetiska dekret 1944 och 1945. Estland 
förlorade då sitt område öster om N arvafloden 



och ett område i sydöst runt staden Petseri, 
sammanlagt ca 2 500 krn2• 

Sedan 1991 har man förhandlat om dagens 
gränser. Ryssland vägrar att återlämna de an
nekterade områdena som i huvudsak är bebodda 
av ryssar och Estland är berett godta detta med 
smärre justeringar. Ett avtal är i princip klart, 
men Ryssland har hittills inte velat underteckna 

det som en påtryckning bl a i frågan om den rys
ka minoritetens ställning. 

80-årsminnet av vapenstilleståndet och freden i 
Tartu har på olika sätt högtidlighållits i Estland. 
Tiden mellan den 3 januari och den 2 februari 
har varit en minnesmånad. I Hapsal ägde högtid
ligheter rum bl a vid monumentet på Lossiplats. 

IN MEMORIAM 

TILL MINNET AV 
RICHARD GINEMAN 

Sven Boman 
Ordförande 

Den 29 december avled Richard Gineman efter 
flera års sjukdom. 

Richard var med när Hembygdsföreningen bil
dades och valdes 1992 in i den första styrelsen, 
där han blev vice ordförande. Han var förening
ens ordförande 1995-1997 och även föreningens 
representaot i stiftelsen för Aibolands museum. 

Richard ledde byombudsmötena i sex år och 
var aktiv i Kulturkommitten. Han hjälpte också 
många enskilda medlemmar med att lösa stora 
och små problem i samband med återlämnandet 
av mark. Då var hans goda kontakter med Nuckö 
kommun värdefulla. 

Richard var född i Klottorp 1930 och kände 
mycket för utvecklingen av sin gamla by och 
Sutlep. 

Richard var en mycket stor tillgång för Rick
ul/Nuckö Hembygdsförening. Han var kunnig 
och hjälpsam och hade förmågan att lyssna, men 
kunde alltid på ett tydligt och sakligt sätt framfö
ra sin egen mening. Han ledde med fast hand 
styrelsearbetet och förde föreningen framåt. . 
Vi saknar Richard och framför vårt deltagande 
till Ingeborg och till hans barn och barnbarn. 
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TILL MINNET AV 
MAIDO LIMBAK 

Hjalmar Stenberg 

Maido Limbak har efter längre tids sjukdom av
lidit, 65 år gammal, i hemmet i Reval. 

Maido föddes i Linnamäe, men under 1930-
talet övertog hans föräldrar lanthandeln i Hö
bring, dit familjen flyttade. Modersmålet var 
estniska, men av lekkamrater i granngårdarna, 
och senare bland skolkamrater i Höbring folk
skola lärde sig Maido även nuckösvenska. 

Efter universitetsstudier blev Maido tjänsteman 
vid historiska museet i Reval. 

Genom tidig bekantskap med estlandssvenskar 
stärktes hans intresse för de forna svenskbygder
na, och Maido blev en drivande kraft att få till 
stånd Aibolands museum i Hapsal, vilket han 
också fick äran att inviga 1998. 

Enligt Maidos önskan kommer hans aska att 
(på födelsedagen den 2 juli 2000) strös i havet 
vid Nevestranden. 

Många minns Maido med saknad. 



TILL MINNET AV 
AINA DANS KARLSSON 

IngerNemeth 

Aina avled den 6/11 1999, 77 år gammal. Hon 
var uppväxt i Ölbäck och dotter till Paul Dans 
från Höbring/Ölbäck och Julia Ringberg från 
Spithamn Henders. 

Aina var en duktig idrottsflicka hemma i Est
land. Hon var uttagen i sprint och hopp att repre
sentera Estland vid OS i Helsingfors 1940 (spe
len ställdes emellertid in p g a kriget). 

Aina tog svensk studentexamen vid svenska 
gymnasiet i Hapsal den 8/5 1943. 

Därefter arbetade hon en tid på kommunal
kontoret i Ölbäck med att organisera för de est
landssvenskar som lyckades få utresetillstånd till 

UPPROP! 

J uta Holst förbereder en utställning om estlands
svenskarnas sjökultur. Utställningen öppnas på 
Sjöfartsmuseet i Tallinn i juli. 
"Tyvärr finns det alldeles för lite material i Est
land. Nu ber jag Er: 

Vem vet något 
• om båtar (t. ex. byggnadsår, båtnamn, tillver

kare, delägare osv)? 
• om sjöfarten, handeln, vilka varor som frak

tades, var och när? 
• om personliga historier (om skeppare, kapte

ner, båtägare o s v)? 

Kan Ni låna ut 
• föremål till utställningen (t ex båtmodeller, 

kikare, sjökort, skepparkort)? 
• hemskickade vykort från någon båt eller 

hamn? 
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Sverige. Detta uppdrag hade hon även på båten 
under överfarten till Sverige i december 1943. 

Genom idrottsintresset fick hon i Sverige an
ställning på Svenska Riksidrottsförbundet, där 
hon arbetade till sin pensionering. 

Efter giftermål med Nils och barnafödande i 
början av 1950-talet engagerade sig Aina främst 
i friidrottsrörelsen i Tureberg, Sollentuna. Aina 
var ungdomsledare, funktionär och kassör. 1978 
blev hon utsedd till Årets Svenska Ungdomsle
dare. Hon fick även ta emot Riksidrottsförbun
dets guldmedalj ur Prins Bertils hand. 

Gudstjänster i 
Svenska S:t Mikaelsförsamlingen 

På grund av pågående renovering av S:t Mikaels 
kyrkan äger vårens gudstjänster rum i Helge
andskyrkan (Ptihavaimu kirik), Ptihavaimu 2, 
Tallinn. 
4 och 18 mars kl. 12.00. 
8 april kl. 12.00. 
23 april kl. 17 .00 (påskdagen) Uppståndelse
gudstjänst 
13 och 27 maj kl. 12.00. 
10 juni kl. 12.00. 

• foton som jag kan kopiera? 
Alla uppgifter och föremål är viktiga. Jag är 
mycket tacksam för all hjälp jag kan få!! " 

Juta Holst 
Estlands Friluftsmuseum 
Rocca al Mare, 13521 TALLINN 
Tel: 00 372 654 91 17, fax: 00 372 654 91 27 

Vid Skeppsholmen (nedanför Moderna museet) i 
Stockholm ligger "Hoppet av Saltvik". Hon är 
kanske den enda kvarvarande estlandssvenska 
skutan, byggd i Spithamn 1925-1927 med Matti
as Schönberg som båtmästare. 

Kurs i skogsvård 
Hembygdsföreningen planerar att under året 
genomföra en kurs i skogsvård under ledning av 
Rune Gårdh. Kontakta Bertil Westerman tel: 
08-94 50 20 om du är intresserad av att delta. 
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KRIGSAREN 1939 - 1944 
Manfred Hamberg 

Under 2:a världskriget hände mycket vad beträffar estlandssvenskarna. Mycket har redan skrivits och 
berättats om denna mörka tidsperiod, men vid studier av materialet finner man att det inte har skrivits 
mycket om vad som hände i de olika kommunerna och byarna. Jag skall försöka beskriva hur man upp
levde den sovjetiska och tyska ockupationstiden i Rickul kommun och då i första hand i byn Roslep, som 
ligger mig varmast om hjärtat. 

De sovjetiska truppernas inmarsch 
Andra världskriget utbröt den 1 september 1939 
med Tysklands anfall på Polen. Veckan innan, 
den 23 augusti 1939, undertecknades i Moskva 
den så kallade Molotov-Ribbentrop-nonaggres 
sionspakten, som även var försedd med hemliga 
klausuler. Pakten stipulerade att Polen skulle 
delas mellan Tyskland och Sovjetunionen och att 
Finland och de baltiska staterna Estland, Lettland 
och Litauen skulle tillhöra Sovjetunionens in
tressesfär. Ideologierna hade lagts åt sidan och 
det marxistiska spöket hade för tillfället blivit 
tyskarnas bundsförvant. Den 17 september inva
derade ryssarna Polen i samförstånd med tyskar
na, allt detta enligt pakten, och den 28 september 
kapitulerade Polen och delades upp mellan 
Tyskland och Sovjetunionen 

Estniska regeringsmedlemmar blev kallade till 
Moskva. Ryssarna tvingade Estland att upplåta 
flyg- och flottbaser och att underteckna bistånds
pakter som öppnade vägen för en sovjetisk oc
kupation. Det skulle i första hand handla om 
flyg- och flottbaser, men det stod snart klart att 
ryssarna inte skulle nöja sig med endast baser. 
Hela Estland skulle ockuperas, vilket också 
skedde. I Rickul kommun stationerades de första 
ryska soldaterna på Rickul herrgård, som hade 
ägts av den balttyska familjen Taube. Familjen 
hade tidigare under hösten kallats hem till Tysk
land enligt ovannämnda pakt. Andra orter som 
fick härbärgera ryska trupper hösten 1939 var 
Hapsal, Birkas och Pasklep. Utanför Hapsal på 
vägen till Rohukilla byggde ryssarna ett flygfält, 
som skulle få stor betydelse under finska vinter
kriget. 

Efter det att Sovjetunionen erhållit baser i Est
land var det nu Finland som stod på tur. Sovjet
unionen krävde att Finland skulle utarrendera ett 
antal områden, bl.a. Hangö, områden på Karels
ka näset och Fiskarhalvön vid Petsamo. Dessa 
krav betraktades som totalt oantagbara från fin
ländsk sida, men de kompromissförslag som 
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lades fram förkastades av ryssarna. Nu iscensatte 
ryssarna en provokation på Karelska näset genom 
att beskylla finnarna för att ha öppnat eld mot de 
ryska trupperna. Den 30 november 1939 gick de 
sovjetiska trupperna till anfall och vinterkriget 
hade börjat. Helsingfors och övriga städer längs 
Finska viken bombarderades skoningslöst och det 
är här som flygbasen utanför Hapsal kommer in i 
bilden. Ryssarna hade på kort tid byggt ut flygfäl
tet och det var därifrån som det dagligen flög ar
mador med bombplan lastade med bomber att fäl
las över de finska städerna. Flygrutten gick över 
estlandssvenska områden och vid klart väder kun
de man räkna de plan som flög över till Finland 
och likaså de som kom tillbaka. Man kunde då 
notera att de återvändande planens antal alltid var 
mindre. Man visste på detta sätt att ryssarna hade 
gjort förluster, vilket var glädjande. 

Det finska folket led under de månader som hade 
förflutit sedan krigsutbrottet men militären gav 
inget intryck av att vara besegrad. Finland kapitu
lerade inte men den finska regeringen godkände 
alla de villkor för vapenvila som hade framförts av 
Sovjetunionen. Striderna inställdes därför på alla 
fronter den 13 mars 1940. 

Under vårvintern 1940 stationerades sovjetiska 
truppförband i byarna Roslep och Paj. Den trupp 
som kom till Roslep inkvarterades i Tines Johan
nes Björkkvists hus, som efter det att Johannes 
hade flyttat till Amerika stod tomt. I Paj inkvarte
rades truppen i ålderdomshemmet, "Kardon" , som 
under första världskriget hade varit militärförlägg
ning. Åldringarna förflyttades till prästhuset i Öl
bäck. Även till den gamla militärförläggningen 
Kardon i Spithamn kom ryssarna på vårvintern 
1940. Det är okänt hur många soldater som totalt 
var inkvarterade i kommunen. 

Det högre befälet var inkvarterat hos olika fa
miljer. I Roslep var två befälspersoner med för
namnen Paul och Valentin inkvarterade hos Erkos 
Alexander Hamberg. Paul var en så kallad poli
truk. Hos Mars Alexander Stenberg i Rickul by 



var också en politruk inkvarterad och ett annat 
befäl hos Herman Borrman i Norrby. 

Soldaterna var mycket strängt hållna och hade 
inget som helst umgänge med ortsbefolkningen. 
Hos Tines Johannes fanns ingen bastu, därför 
upplät Jakas Anton Dyrberg sin bastu att använ
das en gång i veckan. Eldningen av bastun skötte 
husfolket men ingen fick gå till bastun när den 
var upptagen av ryssarna. 

De förband, som var inkvarterade på de olika 
platserna längs kusten, tillhörde gränsbevakning
en. Deras kännemärke var att de hade ett grönt 
band runt uniformsmössan, som de bar om som
maren, samt några gröna beteckningar på uni
formen. Vi kallade dem för "te grenbåndat". På 
vintern bar de huvudbonader utan något grönt 
band. 

Det sovjetiska maktövertagandet 
Beträffande den vidare utvecklingen stod det helt 
klart att ryssarna inte skulle nöja sig med vad de 
hade fått. Man var helt säker på att det snart 
skulle komma ytterligare krav. Det dröjde inte 
länge förrän kravet kom att öarna Odensholm, 
Rågöarna och N argö skulle utrymmas och be
fästningsanläggningar skulle börja byggas. Un
der juni-juli 1940 evakuerades befolkningen. 
Odensholmsborna, som höll sin sista gudstjänst i 
kapellet den 6 juni, flyttade till Ormsö. Nargö
och Rågöborna kom till olika platser på fastlan
det. Ett mindre antal familjer från Rågöarna kom 
till Roslep och Ölbäck. Den 21 juni avsattes den 
estniska regeringen och samma dag installerade 
ryssarna en ny marionettregering. I och med 
detta var en total ockupation slutförd. De gamla 
kommunalförvaltningarna avsattes och nya med 
kommunistiska värderingar trädde till. Nu var 
det ryssarna som bestämde. Alla segelskutor 
vilkas bruttodräktighet översteg 20 ton nationali
serades. Bönderna fick inte äga mer mark än 30 
hektar. Den överskridande delen fråntogs bonden 
och delades ut till de som hade mindre. Bevak
ningen av stränderna skärptes. Fiskebåtarna satt
es under lås och för att få gå ut och fiska fick 
man ansöka om tillstånd. Agitatorer kom dit för 
att hålla eldande tal om kommunismen som un
dergörare, men befolkningen lät sig inte påver
kas, förutom de få som anammade den kommu
nistiska läran. Det var i regel personer som hade 
det sämst ställt, om man nu kan beskriva detta 
så, för någon djupare kännedom om kommunis-
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men som sådan hade nog inte de flesta. Villkoren 
var sådana att om man en gång hade engagerat sig, 
så var det svårt att ta sig ur ekorrhjulet. Det var 
säkert många som ångrade sig, men då var det för 
sent. 

Efter det att Odensholmsborna hade lämnat sin ö 
började ryssarna att bygga befästningsanläggning
ar. Odensholm blev nu en egen liten värld för sig. 
Där fanns både militär och ryska civilanställda. 
Vad de civila sysslade med är icke bekant, men att 
det var betrodda personer, därom råder inget tvi
vel. Persontrafiken till och från ön upprätthölls 
med snabbgående motorbåtar, så kallade "karters". 
För att göra detta möjligt byggdes en kaj av trak
tens män vid Lilludden i Derhamn. Kajen bestod 
av ett antal blockhus som fylldes med sten som 
hade forslats med bil från "Stenkrosa". Det var 
stenar som fanns kvar från den tid då "Stenvegen" 
från Roslep till Derhamn byggdes under första 
världskriget. I Derhamn bodde på den tiden tre 
familjer: Joel Nymans, Dapp Johannes Heymans 
och min egen. I Derhamn fanns också rysk militär. 
En del var inkvarterade hos Dapp Johannes. De 
skulle från första början disponera ett rum, men 
situationen blev till sist outhärdlig för familjen, så 
man lämnade huset på sensommaren och flyttade 
ner till Irjasgården i Roslep. Nu disponerade rys
sarna hela huset och där öppnades ett kontor för 
kajbyggandet. Framåt hösten blev kajen färdig och 
trafiken var i full gång. Det var inte bara kajen 
som byggdes, utan en del av de gamla ruinerna 
från det under 1 :a världskriget byggda fästnings
området restaurerades till förläggningar för solda
terna. Under hösten 1940 måste ävenledes vår 
familj hyra ut ett rum till en rysk kapten med fa
milj bestående av fru och en minderårig son. 
Kaptenen tillhörde arbetsstyrkan och flyttades dit 
där han bäst behövdes. Ryssarna var mycket 
misstänksamma, likaså var familjen som bodde 
hos oss. Trots att de militärer som bodde hos Dapp 
Johannes kände igen oss var de ändå mycket för
siktiga. De var alltid två i sällskap och när de 
skulle hämta mjölken vågade de knappast stiga 
innanför köksdörren. Kaptenen som bodde hos oss 
var mycket begiven på sprit. Han var ofta berusad 
när han kom hem på kvällarna vilket ledde till gräl 
med hustrun. Min mor tyckte det var olustigt så 
hon ville inte gärna vara ensam hemma. I sig själv 
var nog mannen snäll, men han kunde inte alltid 
dra jämnt med sin hustru. Huruvida han var kom
munist är svårt att säga men att frun var en renod-



lad sådan var helt säkert. Allt bagage de hade 
med sig hade enligt frun inhandlats i Ryssland 
men det skulle senare visa sig att alla kläder och 
annat var av estniskt ursprung. Det enda som var 
ryskt var gamla grammofonskivor. 

En episod från finska vinterkrigets dagar vill 
jag gärna nämna. En mycket kall vinterdag 1940 
nödlandade ett ryskt attackplan på Spithamn 
"Gjada" (åkerområde). Planet hade varit på re
kognosceringsuppdrag över Finland och fått all
varliga skador. Piloten hade tappat orienteringen 
och visste inte var han var. Vid nödlandningen 
välte planet men piloten klarade sig helt oskadd. 
När några av traktens män närmade sig för att se 
hur det var med honom, riktade han sin tjänstepi
stol mot männen eftersom han trodde att han 
befann sig någonstans i Finland. Nödlandningen 
var en stor händelse och många av traktel)s män 
och barn skyndade sig dit för att se på. Man kun
de inte forsla planet därifrån som det var utan 
man var tvungen att montera bort vingarna och 
även andra delar. Jag minns att det var mycket 
kallt, närmare trettio grader. De ryska montörer
na arbetade barhänta, skruvar och muttrar fast
nade på deras bara händer. För att hålla sig något 
så när varma hällde de bensin på tegelstenar och 
tände på. Traktens män gick vakt vid planet in
nan det forslades bort. Byns bygata var igensnö
ad och för att man skulle kunna transportera pla
net måste den plogas. Till detta hade ryssarna en 
bandvagn till sin hjälp. Piloten inkvarterades 
under tiden hos skolläraren Herman Söderholm 
och åkte därifrån i samband med att planet trans
porterades bort. 

Nu följde händelserna slag i slag. Efter den 21 
juni 1940 var det förbjudet att hissa den estniska 
flaggan och strax därefter ålades varje gårdsäga
re att senast den 20 juli skaffa sig en sovjetflag
ga. Det var inte lätt och jag tror inte heller att 
gemene man hade något intresse av att skaffa en 
riktig flagga. De flesta gårdarna saknade en rik
tig flaggstång. De som hade en sådan tog ett 
stycke tyg och färgade detta rött och flaggpro
blemet var därmed löst. En del satte upp en pro
visorisk flaggstång och löste problemet som 
ovan. Jag minns att vi reste en stång vid grind
stolpen och hängde på ett rödfärgat tygstycke. 
Flaggan skulle hissas när myndigheterna så be
stämde. På Lenins dödsdag måste flaggans övre 
kant vara försedd med ett svart band. 
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Jag minns en episod just beträffande flaggning
en: Vi bodde i Derhamn, det var Lenins dödsdag 
och naturligtvis helgdag. Tidigt på morgonen kom 
två sovjetiska befälspersoner in till oss. Den ena 
var Paul, som bodde vid Erkos Alexander, och den 
andra var politruken som bodde hos Rickul Mars 
Alexander. Vi hade inte hunnit hissa flaggan och 
detta gjorde dessa befälspersoner på dåligt humör. 
Ingen i vår familj kunde ryska men vi förstod an
ledningen till deras aggressivitet. Min far försökte 
förklara med de få ryska ord han kunde och med 
hjälp av händerna att det ännu var för tidigt på 
morgonen att hissa flaggan. 

I mitten av juli 1940 var det val och trots att 
kommunisterna hade tagit makten var det förvå
nande att så många kandidater ställde upp. För att 
säkerställa valresultatet var myndigheterna tvung
na att manipulera, först då säkrades majoriteten. I 
februari 1941 var det dags för val igen och då 
skulle alla röstberättigade rösta på de kandidater, 
som myndigheterna hade nominerat. De personer 
som inte själva kunde ta sig till vallokalen, som i 
detta fall var Bergsby folkskola, forslades dit med 
häst och släde. Om nu personen ifråga var så dålig 
att det var uteslutet med hästskjuts, ja då kom man 
dit med en valurna, för alla måste rösta. Min mor 
som led av reumatism fick hästskjuts fram och 
tillbaka, en sträcka på drygt 10 kilometer. Man 
sade också att en gammal kvinna från Bergsby, 
som låg på sitt yttersta, avgav sin röst genom att 
kvinnans hand med valsedeln sakta fördes till ur
nan som valfunktionären höll i. Man måste uppnå 
hundra procents deltagande! 

Från årsskiftet 1940/41 upphörde den estniska 
kronan att gälla och nu gällde enbart rubler. På 
hösten 1940 sattes 1 estnisk krona = 1,25 rubel, 
vilket utgjorde en åttondel av kronans tidigare 
värde. Lönerna hade under vintern höjts till sov
jetnivå medan priserna hölls lägre än i Ryssland. 
Detta gav möjligheter, särskilt för de ryska office
rarna och deras fruar, att handla billigt. Detta led
de till köpfeber, för nu kunde de utnyttja den 
ovanliga varurikedomen och de låga priserna. De 
köpte allt, trots att de inte visste hur en del saker 
skulle användas. Man påstår att de ryska damerna 
använde nattlinnen som den finaste balklänning. 
Kosmetika, parfymer och annat luktvatten använ
des och man kände på avstånd när någon ryss var i 
antågande. 

Vad beträffar det sanitära så var mycket nytt för 
den gemene ryssen. Flera hade aldrig sett en vat-



tentoalett. Man trodde att vattentoaletten var ett 
handfat där man skulle tvätta sig. Det gjorde man 
och man berömde själva anordningen. Man drog 
i snöret och in strömmade nytt vatten, men man 
klagade över att "tvättstället" var för trångt. 

Stränderna bevakades av den sovjetiska gräns
bevakningen. De soldater som var inkvarterade i 
Tines Johannes hus i Roslep hade sitt bevak
ningsområde från Vavike och fram till Derhamn. 
V akterna gick alltid två och två och på vintern 
åkte de skidor. Från Roslep till Derhamn där jag 
bodde var det cirka två kilometer och jag mötte 
dessa vakter tätt som oftast på min vandring 
hem. På vintern hördes det på avstånd när de 
kom skidande emot. Så snart som de hörde mina 
steg tog den ena alltid betäckning vid sidan av 
vägen och den andra kom emot mig. Då han var 
några meter ifrån ropade han halt och frågade på 
ryska vart jag skulle gå. Jag svarade även jag på 
ryska: Hem för att sova. Då den som hade tagit 
betäckning vid sidan av vägen såg att det inte var 
någon fara kom han framkrypande. Sedan var det 
bara att fortsätta, men detta visar deras stora 
misstänksamhet mot befolkningen. Det var nu 
inte bara på vintern som detta skedde utan året 
runt. Det hände aldrig att två vakter samtidigt 
kom emot personen som de mötte. 

Man visste att dessa ockupanter hade makten, 
men som en hämnd gjorde man i smyg narr av 
inkräktarna. Vi ungdomar, i första hand grabbar
na, kunde sjunga Internationalen:" Upp till kamp 
emot Stalin, största svinet det är". Detta sjöng vi 
när vi passerade Tines Johannes hus, även då 
soldaterna var utomhus. De applåderade när de 
hörde att Stalins namn nämndes, men om de 
hade förstått orden så skulle vi nog, i bästa fall, 
ha hamnat i Sibirien. Detta visar vilket förakt 
befolkningen i gemen hyste för dessa ockupan
ter. 

Ryskan infördes i skolan och en del äldre år
gångar, de som var födda 1920-22, fick läsa rys
ka några kvällar hos skolläraren i Bergsby, Arvid 
Nyman. Nya skattebördor lades på bönderna i 
form av tvångsleveranser av jordbruksprodukter, 
mjölk, smör och ull. Om inte bonden uppfyllde 
dessa villkor ansågs detta som en fientlig åtgärd 
och bestraffades enligt sovjetlagens stränga be
stämmelser. Tiden gick och den ena bestämmel
sen avlöste den andra. Agitatorer besökte de est
landssvenska områdena och talade sig varma för 
hur bra befolkningen skulle få det under den so-

12 

cialistiska regeringen. Då hade ju befolkningen 
under mer än ett års tid redan upplevt bolsjevis
men, varför det blev mycket svårt för dessa agita
torer att vinna folkets förståelse. 

Alla segelskutor över 20 bruttoregisterton hade 
nationaliserats under andra hälften av 1940 och 
skulle nu på våren 1941 åter bemannas. De förra 
ägarna hade nu blivit anställda av staten. Skutorna 
hade Harbovike som vinterhamn och så var också 
fallet vintern 1940/41. De karlar som hade behö
righet, d.v.s. var innehavare av skepparbrev, blev 
tilldelade en skuta av en mönstringsförrättare. 
Kaptenen fick själv ordna med den övriga besätt
ningen. Mönstringsförättaren kom ombord under 
hamnliggandet i Harbovike och ordnade med på
mönstringen. Myndigheterna bestämde vad för 
slags laster skutorna skulle transportera. En del av 
skutorna fick order att lasta potatis i lösvikt för 
transport till militärförläggningar på de estniska 
öarna. Andra fick segla i ballast till Nova och 
Keibo för att därstädes lasta potatis också för den 
sovjetiska militären. Ombord på varje skuta fanns 
en befälhavare och fyra matroser. Kajutan skulle 
också byggas om så att befälhavaren skulle få ett 
eget rum. Om så skedde överallt är svårt att säga, 
men föreskrifterna var så utformade. Min bror 
Johannes, som var befälhavare ombord på skutan 
"Dyrhamn", har sagt att där började man att bygga 
om. Nu var det inte bara potatis som dessa skutor 
forslade utan även krigsmaterial till de olika ba
serna, såsom Rågöarna, Odensholm och Kärdla på 
Dagö. 

Fortsättning i nästa nummer. 

Notiser 

OBS! Originalhandlingar som skall sändas till 
estniska myndigheter måste vara undertecknade 
med blå kulspetspenna eller blått bläck. 

Hemsidan finns nu även i en engelsk version. Vi 
hoppas så småningom också kunna översätta den 
till estniska. Hemsidan finns nu på adressen: 
http://hem.passagen.se/rnhem Emailadressen är: 
hembygdsforeningen@home.se 
De gamla adresserna är länkade till de nya. 
Adresserna finns även på sid två i Medlemsbladet. 

Spithamns byalag har möte 3/4 2000 kl.18.30 i 
lokalen i Sollentuna 

Nästa manusstopp är 10/5 2000. 
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