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Föreningens ändamål citat ur stadgarna paragraf 2. 
Föreningen skall värna om och levandegöra det estlandssvenska kulturarvet från 
Estland och Sverige, både i bevarandet av historien, ·nuet och utvecklingen framåt, 
genom att 

+ främja kulturella, konstnärliga, musikaliska och litterära intressen såväl i Estland 
som i Sverige. 

+ vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i Sverige, samt informationsorgan i Sve
rige och Estland. 

+ i möjligaste mån försöka behålla och vårda den gamla hantverkstraditionen och 
bebyggelsen i vår egen svenskort. 

+ vara behjälplig vid reseevenemang till vår hembygd. 
• bibringa våra yngsta och ungdomar de traditioner vi själva mottagit och bevarat, 

samt idka annan härmed förenlig v.erksamhet. 

Ansvariga för detta Medlemsblad är lnformationskommitten (Per-Erik Fyhr, Eva He
yman och Inger Nemeth). 
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Vi lägger ut ny kurs! 
Ordförande Sven Boman 

Arbetet i föreningen har pågått i ca åtta år i enlighet med de stadgar, som på sin tid antogs. Verk
samheten har successivt utvecklats och delvis i takt med utvecklingen i vår tidigare hembygd. Åter
tagande av fastigheter i kommunen har pågått i flera år och börjar närma sig slutet. Det kan finnas 
en del att diskutera i denna process, men eftersom vi snart har hela denna del bakom oss som så 
småningom kan börja betraktas som historia, går vi i denna artikel inte in på hur lagar, föreskrifter 
och förordningar fungerat. 

Mot bakgrund av nämnda utveckling bestämde sig styrelsen under föregående verksamhetsår att 
tillsätta en arbetsgrupp, som skulle se över den framtida verksamhetsinriktningen. Gruppen lade 
den 2 mars fram sitt förslag för styrelsen, som enhälligt beslutade i enlighet med gruppens förslag . 
För att på bästa sätt kunna möta de framtida behoven är huvudtemat att bl a kunna verka genom ett 
flertal arbetsgrupper, som skall omfatta de verksamheter, som medlemmarna efterfrågar. En mer 
övergripande presentation lämnades även på årsmötet den 20 mars. Tiden på årsmötet är alltid 
knapp och medgav inte någon mer detaljerad genomgång, varför vi här nedan lämnar en fylligare 
information om hur vi resonerat och tänkt för respektive arbetsgrupp. Vi vill också med denna re
dogörelse nå alla er som inte hade möjlighet att delta i årsmötet. Den sammankallande i gruppen 
står inom parentes. 

1. Finansiering av nya projekt 
Det kan komma att drivas projekt både här i 
Sverige och i Rickul/Nuckö, som kan vara av 
sådan omfattning att utomstående finansiering 
visar sig vara nödvändig. Beroende på pro
jektets art kan det finnas medel att söka hos 
olika institutioner i Sverige, andra skandina
viska länder och EU, samt möjligen även i 
Estland. Gruppen skall arbeta med denna typ 
av ärenden och också vara den, som direkt 
eller indirekt söker medel och håller kontakter 
med sådana institutioner och myndigheter. 

2. Framtidsplanering (Sven Boman) 
Vi får ständigt uppleva nya omvärldsföränd
ringar, så det gäller för föreningen att värdera 
och eventuellt ta till sig dessa samt vid behov 
föreslå åtgärder, som gagnar vår framtida ut
veckling. Vi skall ha en god och tillfredsstäl
lande planering för framtiden. 

3. Hemsida på Internet (Inger Nemeth) 
Tele- och datakommunikation håller verkli
gen på att förändra vår dagliga tillvaro. Det 
finns ett behov att följa med i denna utveck
ling, som vi bara är i början av. Till att börja 
med sträcker sig ambitionen till att skapa en 
anyändbar hemsida på Internet. Möjlighet 
finns att från en sådan hemsida länka sig till 
och kommunicera med andra inrättningar och 
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institutioner, vilket på sikt kan komma att 
vara nödvändigt för att förenkla viss hand
läggning. Detta kan framöver komma väl till 
pass för fastighetsägarna i kommunen och den 
yngre s k datagenerationen. 

4. Idrottsutbyte (Bertil Nyman) 
Idrotten har betytt mycket för utvecklingen i 
världen. Låt oss också utnyttja idrotten för att 
främja utvecklingen i kommunen. I Rickul/ 
Nuckö finns ett antal idrottsföreningar. Tan
ken är att skapa idrottsutbyte mellan dessa 
och svenska idrottsföreningar på t ex ung
domsnivå. Detta skulle bl a kunna hjälpa till 
att redan i de yngre åren få komma i kontakt 
med varandra, vilket i sin tur skulle kunna 
skapa en positiv grogrund för framtida ömse
sidig förståelse. 

5. Kartlägga svenskägda fastigheter 
(Bertil Westerman) 

De flesta av föreningens medlemmar har gått 
igenom proceduren att antingen återta eller 
söka kompensation för fastighet i kommunen. 
Största delen av detta arbete börjar lida mot 
sitt slut. Det kan därför t ex vara av historiskt 
intresse att vi alla får en bild av hur det nume
ra förhåller sig. I kommunalhuset finns en stor 
väggkarta över alla fastigheter. Vår avsikt är 
att ta fram en stor karta även här i Sverige 



med särskild utmärkning av de fastigheter, 
som numera ägs av föreningsmedlemmar som 
är bosatta i Sverige. Denna storkarta skall 
sedan finnas tillgänglig på Roslagsgatan. 

6. Kommunens historia 1944 - 1994 
(Alrik Boman och Lennart Strömkvist) 

Det finns numera en hel del litteratur som 
behandlar svenskbygderna i Estland fram till 
den s k överflyttningen. Däremot är det 
mycket knapphändigt med material för perio
den därefter, d v s under Sovjetunionens oc
kupation. Här finns det således ett tomrum 
och vi känner ett behov av att göra något åt 
detta. Det är en kulturhistorisk gärning att ta 
sig an detta verk och kanske rent av det 
största projekt vi nu har att ge oss i kast med. 
När denna dokumentation om några år blir 
färdig, kan det bli en "bestseller". 

7. Kommunens utveckling (Jan Persson) 
Vi vet alla idag hur det står till i kommunen. 
Vi har ställt oss frågan om vi på något sätt 
kan bidra till utvecklingen. I föreningen är vi 
närmare 700 medlemmar. Det bör innebära att 
det finns flera av oss som har kontakter med 
det svenska näringslivet. Kan vi i samarbete 
med kommunen komma fram till det behov av 
företagande, som kommunen skulle vilja satsa 
på och använda våra kontakter för att få fram 
intresserade svenska företagare, som skulle 
kunna etablera sig i kommunen och på så sätt 
skapa arbetstillfällen samt bidra till utveck
lingen? Ett stort arbetsfält med många möj
ligheter! 

8. Lagar, föreskrifter och förordningar i 
kommunen 

De som kommer att bli fastighetsägare har ett 
klart behov av att känna till alla förutsättning
ar och veta vad som gäller för att kunna sköta 
om sin fastighet på lämpligt sätt. Det kommer 
hela tiden förändringar och nya utgåvor av 
lagtexter. Texterna är som bekant på estniska. 
Det finns därför ett behov av att bl a för dessa 
medlemmars intressen och kunnande skapa 
nödvändiga förutsättningar. 
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9. Medlemsrekrytering till föreningen 
(Jan Persson) 

Fler nya medlemmar behöver rekryteras ·till 
föreningen. Vi skulle alla kunna hjälpa till 
med denna uppgift genom att t ex gå i brä
schen för detta generationsskifte enbart ge
nom att agera inom den egna familjen och 
vänkretsen. Låt oss ta med oss den yngre ge
nerationen, som skall föra kunskapsarvet om 
hembygden vidare, och som behöver kontakt 
med estlandssvenskar för att kunna ta hand 
om fastigheter i Nuckö kommun på ett bra 
sätt. 

10. Nuckö kyrka (Sven G. Frejman) 
Denna vackra och fungerande kyrka behöver 
liksom alla andra byggnader ständig tillsyn. 
Underhåll kräver planering och kostar. Det 
behövs således en beredskap för att klara av 
nuvarande och framtida behov. Kyrkan intar · 
en central plats i en levande landsbygd. Vi 
skall känna ansvar för att religionen återtar sin 
forna och rätta plats efter Estlands nya frigö
relse. 

11. Nuläget i kommunen 
- Byvis dokumentering (Bengt Lindström) 
När vi i slutet av 80-talet/början av 90-talet 
återvände till våra hembygder så blev väl de 
flesta av oss överraskade för att inte säga 
chockade av det allmänna tillståndet i det en 
gång så fantastiskt vackra öppna landskapet. I 
många fall gick det inte ens att känna igen sin 
egen hemgård. Efterhand som åren går har 
ögat vant sig vid det nya. Detta historiska 
återseende bör också dokumenteras. Av oss 
alla, som har återsett hembygden med gårdar 
och allmänningar, finns det antagligen mäng
der med kort och en hel del videofilmer tagna. 
Vad vore väl lämpligare än att få ta del av 
delar av sådant användbart material , för att 
skapa en ytterligare kulturprodukt i form av 
såväl ett bildcollage som en videofilm med ett 
oförglömligt bildspel av fastigheternas, byar
nas och landskapets utseende i nuläget. 



12. Rosleps Kapell (Gurli Schönberg Fyhr) 
Vad vore väl mer behjärtansvärt än att denna 
historiska plats återuppbyggs. Även detta säte 
för religion och som kyrkogård behövs för att 
också på ett värdigt sätt kunna ta med våra 
anförvanter in i framtiden. Det finns möjlig
heter att göra ännu en insats för denna religiö
sa och centrala plats i våra hjärtan. 

13. Utbyte mellan föreningens styrelse och 
kommunfullmäktige/kommunstyrelse 

Vad vore väl mer lämpligt än att Hembygds
föreningen får möjlighet att med kommun
fullmäktige och kommunstyrelsen börja ut
byta åsikter och ideer, för att medverka och 
främja förståelsen för varandra, vilket på så 
sätt också kan påverka utvecklingen och 
framtiden till alla parters fromma. 

14. Årsmöten (Agnes Callenmark) 
En gång om året har vi hittills försökt samla 
så många som ·möjligt av föreningens med
lemmar till årsinötesförhandlingar och all
mänt trivsam samvaro. Det är vår uppgift att 
arrangera detta på bästa sätt och med ett in
tressant innehåll. Dessa årliga tillställningar 
skall inta en given central plats i vårt um
gänge medlemmar emellan. Du skall känna 
Dig varmt och hjärtligt välkommen till års
mötena. 

Kommitteer för Byggnad, Fest, Informa
tion, Kultur och Ungdom 
Arbetar förtjänstfullt och oförtrutet vidare 
som tidigare med oförminskad intensitet och 
kraft. De är ständigt i fullt arbete och nya 
ärenden dyker hela tiden upp. Kommitteernas 
arbetsinsats kan inte nog värderas . 

Byombud 
Är en av våra absolut viktigaste funktioner. I 
samband med t ex kommunens remissförfa
randen kommer byombuden att fortsätta att ha 
ett avgörande inflytande över den framtida 
utvecklingen i föreningen och handläggning
en av remissärenden. Det känns därför ange
läget och tacksamt att få erinra om denna vik
tiga grupps betydelsefulla arbete i föreningen. 
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Du som är intresserad av att arbeta aktivt i 
föreningen 
De av Er, som är intresserade av att medverka 
i någon del av ovannämnda verksamheter, ber 
vi ta kontakt med någon i styrelsen eller di
'rekt till den sammankallande gruppen i fråga. 
Alla krafter behövs för att skapa en än mer 
aktiv hembygdsförening. Hör av Dig! 

Grundtanken är att vi på bästa sätt skall ta 
tillvara medlemmarnas intressen och vara en 
verkligt livaktig förening och följaktligen 
organisera oss härför, samt för en fortsatt 
långsiktig utveckling i takt med omvärldsför
ändringar i vår närhet. 

En positiv och framåtsträvande anda i sam
förstånd skall genomsyra hela vår fina och 
utvecklande verksamhet. 

Estlandssvenskarnas 
traditionella hembygdsdag 

firas i år den 28 augusti kl 13.00 - 17.00 
i Norra Latin i Stockholm. 

Arets hembygdsdag firas i samband med 
SOV s 90-årsjubileum. 

Medverkande 
Ormsö Danslag 

Rågöbornas Danslag 
Svenskbykören 
Vippaldamerna 
SON G-kören 

Program 
Uppläsning och berättelser på 

estlandssvenska dialekter. 
Avsmakning av estlandssvenska specialiteter. 
Demonstration av estlandssvenskt hantverk. 

Jubileumsutställning. 
Hembygdsdagskavalkad. 

Allsång på estlandssvenska dialekter. 
Barnhörna m m. 



ORGANISATION RICKUUNUCKÖ HEMBYGDSFÖRENING 

Revisorer 

Arbetsgrupper 

1. Finansiering nya projekt 
2. Framtidsplanering 
3. Hemsida Internet 
4. Idrottsutbyte 
5. Karta svenskägda fastigheter 
6. Kommunens historia 

1944-1994 
7. Kommunens utveckling 
8. Lagar, föreskrifter, 

förordningar 
9. Medlemsrekrytering 

10. Nuckö kyrka 
11 . Nuläget i kommunen 

- byvis dokumentering 
12. Rosleps kapell 
13. Utbyte mellan styrelsen och 

kommunfullmäktige/ 
kommunstyrelsen 

14. Årsmöten 

Medlemmar 

Styrelse 

Byombud 

1. Bergsby 
2. Birkas 
3. Dirslätt (vakant) 
4. Enby 
5. Gambyn 
6. Gutanäs/Bisholm 
7. Ha versved 
8. Höbring 
9. Klottorp 

10. Lyckholm - Hosby -
Kulanäs (vakant) 

11. Norrby 
12. Odensholm 
13. Paj 
14. Pasklep 
15. Rickul 
16. Roslep 
17. Skåtanäs 
18. Spithamn 
19. Sutlep 
20. Söderby/ 

Lukslagge 
21. Ölbäck/Rosta 
22. Österby 
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Valberedning 

Kommitteer 

1. Byggnadskommitten 
2. Inforrnationskommitten 
3. Kulturkommitten 
4. Kommitteer för övriga 

aktiviteter 
Festkommitten 

- Ungdomskommit-
ten 



ÅRSMÖTET 
Per-Erik Fyhr 

150 personer hade kommit till Lustigkulla 
Kroo i Stockholm den 20 mars för att delta i 0 

föreningens årsmöte. 
Mötet inleddes som vanligt med årsmötes

förhandlingar som föreningens ordförande 
S en Boman fick förtroendet att leda. 

Revisorernas rapport godkändes och styrel
en beviljades ansvarsfrihet för 1998. 
Sven Boman omvaldes till ordförande. Om

valda blev också styrelseledamöterna Bertil 
Nyman, Ingvald Luks och Sven G. Frejman, 
revisorerna Lennart Strömkvist och Roger 
Brun samt Valberedningens ordförande Erling 
Lem berg. 

Till ny styrelsemedlem efter Richard Gine
man valdes Jan Persson, bördig från Österby. 

Mötet beslöt att årsavgiften för år 2000 skall 
vara oförändrad. 

Mötet röstade också för andra gången för 
den ändring och det tillägg i stadgan som sty
relsen föreslog vid årsmötet 1998. Den revi
derade föreningsstadgan medföljer detta 
medlems blad. . 

Efter årsmötesförhandlingarna tackade Sven 
Boman alla medlemmar för ett gott stöd och 
riktacie ett särskilt tack till föreningens funk
tionärer. 

Ett särskilt tack fick också de som varit an
svariga för utgivningen av böcker mm: Man
fred . Hamberg för "Så levde vi i Rickul/ 
Nuckö" och den nyutkomna "Minnen i ljus 
och mörker", Alrik Boman för boken om 
Gambyn, Inger Nemeth och Sven Borrman 
för boken om Spithamn, Gunnar Blomberg 
för boken om Höbring med manus av Carl 
Blees och Hans Richter för informationsbro
schyrer om Rickul och Nuckö. 

Därefter informerade föreningens Framtids
grupp om sina ideer. Mer om det på annan 
plats. 

Före kaffet höll Elmar Nyman ett mycket 
uppskattat kåseri på mål. 

Nuckö kommun hade frågat om föreningen 
kunde bidra ekonomiskt till inköp av reserv
delar till den skolbuss som skänktes 1996. 
Erling Lemberg ledde under kaffet med stor 
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entusiasm en insamling och fick lätt ihop de 
7 400 EEK som reservdelarna kostade! 

Mötesdeltagama var överhuvudtaget mycket 
givmilda. Försäljningen av böcker och vykort 
inbringade 12 821 SEK och lotterierna 6 453 
SEK. Det fina lapptäcke som lottades ut 
vanns av Lilian Pettersson från Höbring. 

NÅGOT OM MEDLEMSUT
VECKLINGEN 

Per-Erik Fyhr 

När föreningen bildades 1992 blev vi 360 
medlemmar och stödmedlemmar. Antalet har 
därefter hela tiden ökat. Den 31 december 
1998 var vi 649. 

De allra flesta har anmält sin härstamnings
ort: Bergsby 26, Birkas 17, Dirslett 3, Enby 
29, Gam byn 17, Gutanäs/Bisholm 16, Ha
versved 14, Höbring 35, Klottorp 29, Lyck
holm/Hosby/Kulanäs 5, Norrby 15, Odens
holm 5, Paj 16, Pasklep 25, Rickul 65, Roslep 
92 Skåtanäs 6, Spithamn 78, Sutlep 19, Sö
de;by/Lukslagge 18, Ölbäck/Rosta 34, Öster
by 26, Reval 1, Korkis 1, Ormsö 4, Naiva 1. 

415 medlemmar har sin härstamning i Rick
uls byar, 124 i Nuckös byar och 51 i Sutleps 
svenska byar. 

Vilket värde ligger det i att ha många med
lemmar? Jag tror att det har ett stort värde. 
Många medlemmar ger många impulser och 
stor spridning av information. Föreningens 
ekonomi blir starkare. Det ger oss bl a möj
lighet att dokumentera den estlandssvenska 
kulturen och ge ut böcker om denna, att delta 
i festligheter i Estland och Sverige och att ge 
Nuckö kommun stöd i olika avseenden. När 
vi vänder oss till estniska myndigheter och 
estnisk press är det också en styrka att vara 
många. 

Vi har inte lyckats att få med oss de yngsta 
på det sätt som vi önskar. Det kostar bara 50 
kr att bli ungdomsmedlem för den som är 
yngre än 26 år. Ge bort ett års ungdomsmed
lemsskap till någon av Dina yngsta släktingar! 
Det kanske skapar ett intresse för att få veta 
mer om den estlandssvenska kulturen och om 
vad som händer i Rickul/Nucköområdet idag. 
Berätta för vänner och bekanta att föreningen 
finns och hur man blir medlem. 



VÄGSYSTEM I RICKUUNUCKÖ 
Sture Koinberg, Byggnadskommitten 

Kommunen har till föreningen sänt kartor 
över det framtida vägnätet i Rickul/ 
Nucköområdet, vilket ger oss möjligheter att 
ha synpunkter på vägdragningarna och åt
komligheten till fastigheterna. 

Då föreningen numera är remissinstans är 
det viktigt att synpunkter från föreningens 
medlemmar inkommer så att vi kan avge ett 
remissvar i september detta år. Föreningen har 
lyckats senarelägga remissvaret till septem
ber, vilket inte alla känner till. Anledningen är 
att vi vill att våra medlemmar under somma
rens besök vid sina fastigheter skall kunna se 
vilka problem som finns med tillgängligheten 
från de olika vägarna. 

Vägsystemet omfattar riksvägar där skydds
gränser utlagts 50 m från vägen, vilket kan 
vara till förfång för fastighetsägare när det 
gäller byggnadsetableringar. Vägsystemet 
omfattar även kommunala vägar som leds 
fram till platser med minst tre fastigheter med 
helårsboende. Skyddsgränsen för dessa vägar 
ligger 12 m från vägen vilket kan vara till 
förfång för någon fastighet. 

Det finmaskiga vägnät som leder till enskil
da fastigheter betraktas som privata vägar och 
dessa skall skötas och underhållas av fastig
hetsägarna. Där många fastigheter ligger vid 
en privat väg kan det vara viktigt att bilda en 
vägförening. Dessa och andra vägproblem har 
under våren diskuterats i föreningen. 

Byombudsträffar 
För att försöka få en helhetsbild beträffande 
konsekvenserna av vägförslaget har bygg
nadskommitten låtit göra kopior av kartmate
rialet som är tillgängligt för medlemmarna på 
kansliet. För att få ut informationen till så 
många som möjligt redovisades kartmaterialet 
vid årsmötet. 

Vi tror att byombuden är de bäst skickade att 
fånga in medlemmarnas synpunkter på till
gängligheten till fastigheterna. Föreningen har 
därför organiserat två byombudsträffar där 
kartmaterial har utdelats och en del viktiga 
synpunkter har inkommit. 
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Synpunkter på vägsystemen skall skriftligen 
lämnas till byombuden senast 29 augusti detta 
år. 

Synpunkter som inkommit 
Synpunkter som hitintills inkommit från by
ombuden visar att många fastigheter har pro
blem med tillgängligheten. En av anledning
arna är att fastigheterna har legat i anslutning 
till det gamla vägsystemet som nu delvis för
svunnit eller inte hävdats som väg. En viktig 
synpunkt har därför framkommit från byom
buden, att de gamla vägarna bör ligga kvar 
som kommunala vägar. Detta kan i vissa fall 
vara till förfång för fastighetsägarna genom 
12 metersgränsen. Ur kulturell och historisk 
synpunkt tycker vi dock att det är viktigt att 
dessa vägar ligger kvar i kommunens vägnät. 
Där de statliga vägarna drar fram har inga 
hänsyn tagits till våra fastigheter eftersom 
vägarna anlades under Sovjettiden. 

Det privata vägnätet och vilket ansvar som 
ligger på fastighetsägarna måste utredas och 
byarna måste se över sina privata vägsystem 
så att de fungerar i framtiden. En samman
ställd bild utarbetas av byggnadskommitten 
efter de olika synpunkterna från medlemmar
na. Denna sammanställda bild redovisas och 
kompletteras vid byombudsträffen den 29 
augusti . Vi är tacksamma för alla synpunkter. 

Från byggnadskommitten önskar vi en trevlig 
sommar och vi är glada om ni tittar till era 
fastigheter och möjligheterna att komma fram 
till dessa. 
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NYHETER FRAN NUCKO 
OCH HAPSAL 

Per-Erik Fyhr 

Fastighetsskatten för 1999 är 0,7% av taxe
ringsvärdet för odlad mark och ängsmark, och 
1,8% för annan mark. 

Kommunens budget i år är 3 642 865 EEK. 
De största utgiftsposterna är undervisning 
1 749 668 EEK, administration 835 684 EEK, 
social verksamhet 242 760 EEK, kultur 
277 001 EEK och vägunderhåll 175 500 EEK. 

Herbert Trisberg har slutat sin tjänst som an
svarig för återlämning av mark. Kommunen 
söker en efterträdare. Det är nu ca tio gårdar 
som återstår att återlämna och Ulo Kalm anser 
inte att bytet kommer att försena denna åter
lämning. 

Kommunen och föreningen har på nytt vänt 
sig till miljöministeriet för att få pengar till en 
sanering av Spithamnsområdet. 

Asfalteringen av Derhamnvägen skall vara 
klar den 30 juli. 

Ett väg- och brobygge direkt mellan Nuck
ölandet och Hapsal diskuteras på nytt. Det är 
den nye landshövdingen Arder Väli som har 
aktualiserat planer från 1937-1938. 

Sångarplatsen bakom skolan i Birkas skall 
iordningställas. Kommunen har fått 
6 000 EEK från länsstyrelsen för detta. Folk
danslaget och Paskleps folkhögskola har ock
så fått kulturbidrag för sin verksamhet. 
. Brottsligheten i kommunen är låg. Det finns 

dock anledning för den som bygger att ordna 
tillsyn av sitt hus. Gör en överenskommelse 
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med en bofast. Föreningen kommer också att 
med kommunen diskutera en ökad polisbe
vakning efterhand som bebyggelsen ökar. 

Ulo Kalm och Ivar Ri.ii.itli har vänt sig till 
svenska regeringen för att få pengar till reno-

· veringen av Paskleps herrgård så att den blir 
användbar för Paskleps folkhögskola. Reno
veringen beräknas kosta 8-10 milj EEK. Be
sök gärna Paskleps herrgård den 27 juli då 
man har visning! 

I riksdagsvalet i mars röstade 333 personer i 
kommunen. Flest röster fick Reformierakond 
(Siim Kallas) 82, Keskerakond (Edgar Savi
saar) 82 och Möödukad (Andres Tarand) 46. 

Till ny landshövding (maavanem) i Lääne
maa har utsetts Arder Väli, tidigare chef för 
hamnen i Derhamn. Valet var kontroversiellt 
eftersom Väli hade framträdande politiska 
uppdrag under sovjettiden. Den t f landshöv
dingen Jaanus Sahk begärde avsked från sin 
tjänst i länsstyrelsen. 

"Peetri Pizza" har öppnat en restaurang 
Haapsalu kaubamaja. 

Till slut en historia från Lääne Elu. Läraren 
frågar lilla Vovotsjka: "Vem är din far?" -
"Kamrat Stalin". - "Vem är din mor?" - "Det 
sovjetiska fosterlandet". - "Vad vill du bli?" -
"Föräldralös!" 

SEMESTERPERIODER I BIRKAS 

Ulo Kalm 06-21 - 07-18 
Evi Öövel 07-19 - 08-27 
(Har dock mottagning varje torsdag.) 
Taimi Pelapson 07-12 - 07-24 

Marika Meister 
Sirje Trisberg 

08-02 - 08-31 
07-19 - 08-28 
06-07 - 06-20 
08-09 - 08-19 

KYRKOSÅNGARDAGINUCKÖ 

Vi har fått en inbjudan från Leevi Reinaru att 
komma till en kyrkosångardag med körsång i 
Nuckö lördagen den 5 juni. 
Programmet börjar kl 09.30. 
Huvudkonserten äger rum 14.30 - 16.30 och 
programmet avslutas med en musikgudstjänst 
i Nuckö kyrka kl 17 .00. 
ALLA ÄR VÄLKOMNA! 



ODENSHOLM 1990-1999 
Text och foto Saga Adolfsson 

Odensholms byalag bildades i januari 1993 
på initiativ av Valter Erkas. Han hade då 
under 3 års tid arbetat för att han och övri
ga Odensholmsbor skulle få komma tillba
ka till sin ö och se sin hembygd och rusta 
upp förfädernas gravar. 

Den första resan som vi gjorde till Est
land hade anordnats av Rickulgruppen och 
den ägde rum i augusti 1990. Då trodde vi 
att det kanske skulle gå att få tillstånd att 
åka till Odensholm när vi kom fram till 
Estland, men det visade sig snart att detta 
inte var möjligt. 1 maj 1989 hade vi träffat 
Maido Limbak, som tillsammans med Ain 
Sarv ledde föreningen SESK (Samfundet 
för Estlandssvensk Kultur) som hade bil
dats 1988 i Estland. Limbak var i Sverige 
på inbjudan av SOV och vi hoppades att vi 
med hans hjälp skulle få erforderliga till
stånd. Det lyckades inte, men Valter träf
fade dock Fredrik Brus, den ende Odens
holmsbo som fanns kvar i Estland vid den
na tid. Genom hans bekanta fick vi kontakt 
med rysk militär och vi fick också följa 
med en båt ut i farvattnen runt Odensholm, 
men själva ön var förbjudet område. 

Nu blev längtan att få komma till Odens
holm ännu starkare och väl hemkommen 
till Sverige undertecknade Valter ett brev 
till Sovjets utrikesminister Sjevardnadze, 
där ättlingarna till de sju familjerna som 
tidigare bodde på Odensholm ansökte om 
tillstånd att besöka ön. "Vi är inte intresse
rade av de militära anlägg
ningarna. Vi vill endast besö
ka vår hemö Odensholm, 
vårda vår kyrka och våra för
fäders gravar samt återse vår 
hembygd," hette det i brevet. 
Brevet skickades i november 
-90. Efter sju månader, i juni 
-91, fick Valter ett telefon-
samtal från ryska ambassa
den, där en konsul Budgakow 
meddelade att det nu var klart 
att åka till Odensholm. 

Den första resan arrangera-
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des av Rickuls kommun. Med på resan var 
ett flertal inbjudna personer förutom den 
lilla gruppen Odensholmsbor. Om det var 
brevet till utrikesministern som öppnade 
vägen, eller om tillstånden ändå skulle ha 
kommit vet vi inte, men brevet visade på 
att det fanns en grupp människor med sär
skilt intresse för ön. 

På denna första resa möttes man av rysk 
militär som fanns stationerad där. Det hölls 
en gudstjänst vid kapellruinen med en est
nisk pastor från kyrkan i Hapsal och en 
samling vid den tidigare byn. Till denna 
samling inbjöds även ryssarna, man bjöd 
på kaffe och te, bullar och kakor, bröd -och 
rökta flundror. Valter höll ett tal som också 
var översatt och lästes upp på ryska. I resan 
deltog ett filmteam från estniska TV, en 
journalist från "Läänlane", en estnisk tid
ning, och en reporter från estniska radion, 
så expeditionen uppmärksammades en hel 
del i massmedia i Estland. 

Nästa projekt för Holmborna blev att låta 
göra gravstenar till kyrkogården. Dessa 
beställdes i Estland genom en man som 
heter Henn Klippberg. Man lät göra sju 
gravstenar med inskription till var och en 
av de sju familjerna Erkas, Brus, Greis, 
Nibondas, Marks, Nigårds och Stavas. 

"Här vilar släkten Marks 10 generationer 
1600-1942." Förutom stenarna lät man 
göra ett staket för att inhägna gravplatsen 
samt ett kors i ek. I augusti 1992 var vi en 



0 en holmsbor som samlades 
·· "i hyrde stugor på Roosta 

-i \ 'ar 0-50 personer som till
ed gra stenar och övrigt mate

till Odensholm med en rysk 
trålare. Gra\· tenarna släpades upp och 

en tälldes i ordning av de sex 
om följde med för att utföra arbetet. 
fi k också ta hjälp av fyrpersonalen 
ade bil med släpkärra. Även nu fanns 

e ry k vaktstyrka på ön, chefen Nikolaj 
Petrenko var mycket tillmötesgående och 
hjälpte själv till med arbetet. En minnes
högtid hölls vid kapellet när gravstenarna 
var uppsatta och sedan fick vi en stund till 
att utforska ön tills kapten Kadermas tråla
re gick tillbaka till Derhamn. 

Odensholms byalag bildades den 3 janua
ri 1993. I styrelsen sitter en representant 
för varje gård som tillika är kontaktman för 
sin släkt. Föreningen har nu ca 80 med
lemmar och har haft ett möte varje år sedan 
starten. 1993 införskaffade man material 
till och byggde en klockstapel som frakta
des till Estland i nedmonterat skick i maj 
och som sedan fördes ut till Odensholm 
och sattes upp igen den 13 juli samma år. 
Då var ju gravstenarna på plats och Odens
holmsborna genomförde årets minneshög
tid i ganska blåsigt och regnigt väder. I maj 
hade den ryska militären lämnat Odens
holm och vid den här tidpunkten fanns 
endast rysk fyrpersonal kvar på ön. Fyren 
lämnades tillbaka till Estland den 29 sep
tember 1993. Bland de 60-talet personer 
med anknytning till Odensholm, som del
tog i resan detta år, talade man om att det 
årliga "Prästhål de" nu hade återuppstått. 

Redan 1992 hade Odensholmarna ansökt 
till Länsstyrelsen i Hapsal om att återfå 
ägande/besittningsrätten till Odensholm, 
genom att åberopa besittningsrätt som man 
haft sedan 1600-talet och som kan styrkas 
genom utdrag ur kyrkböcker. 

Vid en större minneshögtid i juli 1994 in
vigdes klockstapeln och den nya klockan 
som skänkts av Öregrund och Gräsö pasto
rat. Kyrkoherden i Öregrund, Göran An-

. dersson, och prosten Tiit Salumäe från 
Estland deltog. Klockan bär inskriptionen: 
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Ruinen av Jesu kapell på Odensholm 1994 

"Som en bro över mörka vatten." På ön 
bodde nu två ryska familjer som skötte 
fyren. På den här resan var det ett antal 
personer från Sverige som övernattade, 
men det blev också problem med återresan 
på kvällen, eftersom utförarna inte ville 
göra de resor de åtagit sig och fått betalt 
för. Alla kom dock lyckligen i land till sist. 
Nu hade man emellertid märkt att det 
skedde en fortgående vandalisering av 
landskapet genom att kablar drogs upp ur 
marken med lastbil och ingen återställning 
skedde. Därför skrev byalaget i februari -
95 till president Meri för att få slut på 
missförhållandena samt för att påminna om 
besittningsrätten. Så småningom kom det 
svar, Läänemaa kommun förklarade att 
vandaliseringen skett under den tid då ett 
ryskt marinförband förfogade över ön samt 
senare av enstaka personer som även för
störde de ryska logementen. Kablarna slets 
upp för att de skulle få tag på kopparen 
som fanns i dem. Man skrev också att fy
ren skulle automatiseras och ingen perso
nal finnas kvar på ön. 

Det kom även svar från minister Liia 
Hänni angående besittningsrätten. De 
svenska familjerna kunde inte få tillbaka 
den besittningsrätt man haft på grund av att 
Estland inte har samma folkrättsliga lag
stiftning som Sverige. Från estniskt geolo
giskt håll hade byalaget underrättats om att 



Odensholms unika landskap borde bevaras 
till eftervärlden. Byalaget stödde denna 
begäran eftersom det skulle innebära att 
ingen annan heller skulle kunna bygga på 
eller utnyttja ön, utan den skulle då bli 
skyddat område. Så skedde också. Estlands 
miljöministerium presenterade sina förslag 
till skyddsföreskrifter och i mars 1996 blev 
Odensholm förklarat som naturreservat av 
Estlands regering. 

Under åren 1995 - 1997 gjordes ingen 
gemensam resa till ön utan man gjorde 
flera olika besök i mindre sällskap. 

I juni -98 var det då dags igen. Denna 
gång hade vi fått hyra en färja som esterna 
förvärvat från Finland. Allt var ordnat i 
förväg och båten väntade i Derhamn på 
midsommardagen (i Estland) den 24 juni. 
Vi Odensholmsbor trodde att det var ett 
större antal personer som skulle ut, men 
det visade sig vara vår grupp på ca 30 per
soner. En estnisk präst medföljde dock. 
Det var lite blåsigt och mulet på morgonen, 
men snart klarnade det upp och det blev 
nog den finaste dagen på hela sommaren. 
Det var mycket blött i markerna och vägen 
från hamnen till kapellet stod under vatten 
på många ställen. Väl framme vid kapellet 
och den upprustade gravgården prydde 
varje familj sin gravsten med blommor. 

Den lilla predikstolen togs fram och präs
ten höll gudstjänst. Valter fick tolka, för 
prästen talade bara estniska och försam
lingen förstod inte så mycket av det. Vi 
sjöng våra psalmer och allt var vackert och 
högtidligt. Efter gudstjänsten kunde vi gå 
fritt och se oss omkring bara vi kom tillba
ka till båten i tid för avgång. Vi, d v s jag, 
min man Bertil, våra barn Ylva och Mats, 
våra vänner Anne och Leena från Hapsal 
och Annes dotter Mari samt den estniske 
prästen, gick till fyren. Leena, som talar 
ryska, fick tag på en man som kom och 
släppte in oss och lät oss klättra upp i fy
ren. Det var hisnande att stå däruppe på 
utsidan, med bara ett räcke som man inte 
fick luta sig emot. Vi fick bara gå ut två i 
taget för att ingen olycka skulle hända. 
Vägen tillbaka till båten var längre än man 
kunnat tro, det blev till att skynda sig på 
slutet. Vi kom fram i tid nästan, och återre
san blev också den en angenäm upplevelse. 
Det var den bästa båt vi hittills har åkt 
med. 

I år, 1999, blir troligen Odensholmsresan 
av den 30 juli i samband med firandet av 
SOV s 90-årsjubileum. Hoppas att vädret är 
vackert och tillåter en resa då. 

Gudstjänst juli 1998 framför klockstapeln. Valter Erkas tolkar den estniske prästens ord. 
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DEN ESTNISKA LEGIONEN VID NARV A 1944 
Manfred Hamberg 

Under andra ärldskriget utspelades många 
tragedier. Människor tvingades bort från 
bem och härd och bland dessa återfanns 
ä\ en e tlandssvenskarna. 

Det kanske inte var någon tragedi vad 
träffar estlandssvenskarna utan en natur

lig följd under rådande förhållanden. De 
e ta anser nog nu med facit i hand att 

detta var det bästa som skedde, trots att vi 
fick lämna vår gamla kära hembygd med 
alla dess minnen och områden som våra 
förfäder har bebott sedan slutet av 1200-
talet. 

Under åren 1940 och fram till september 
1944 lämnade estlandssvenskarna sina 
dittillsvarande bygder och flyttade över till 
Sverige. 1943 började flykten med små 
båtar och det var då mest unga män i va
penför ålder. Denna flyktström varade 
fram till våren 1944 då de flesta unga män 
hade givit sig iväg. De äldre samt kvinnor 
och barn överskeppades med M/S "JU
RAN" under den allmänna överflyttningen 
som pågick under tiden juni-september 
1944. 

Med M/S "JUHAN" kom 3335 personer 
till Sverige och med små flyktbåtar och 
andra vägar 4585 personer. Sammanlagt 
7920 estlandssvenskar fann sin fristad i 
Sverige. 

Tyvärr var det många estlandssvenska 
familjer som deporterades till Sibirien och 
många unga män och familjefäder som 
mobiliserades av Sovjetunionen sommaren 
1941. För dessa gavs ingen möjlighet att få 
komma till Sverige, vilket var en stor tra
gedi för dessa personer. 

Vad hade nu den Estniska Legionen vid 
Narva 1944 med estlandssvenskamas över
flyttning till Sverige att göra? Jo, utan des
sa tappra legionärers heroiska insatser vid 
Narva våren 1944 skulle en allmän över
flyttning aldrig kunnat genomföras. Vad 
som utspelades är i korthet följande. 

I närmare två år hade frontlinjen Lenin
grad - Novgorod - Staraja - Russia - Neveli 
försvarats av tyska Arrnegrupp "Nord" 
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bestående av de 16:e och 18:e armeema. 
Eftersom detta var ett passivt frontavsnitt 
med att bevaka Leningrads belägring så 
hade detta truppförband åderlåtits på man
skap och utrustning. Samtidigt var det nu
mera ingen hemlighet att ryssarna började 
att sammandra styrkor på Leningradfron
ten. Man visste att ett anfall skulle komma, 
men inte när. Redan på sensommaren 1943 
började man att bygga en befästningsan
ordning på den västra sidan av Narvaflo
den och det var dit som den 18:e armen 
skulle retirera om det blev nödvändigt. 

Den 14 januari 1944 började det ryska 
anfallet. De anfallande styrkorna bröt ige
nom det tyska försvaret och man försökte 
nu att hindra tyskarnas tillbakadragande till 
Narva. Den tyska armens ryggrad var så 
gott som bruten och man började att retire
ra i panik och man gjorde inte halt förrän 
vid Narvafloden. 

Bland dessa retirerade styrkor fanns även 
de styrkor som gick under benämningen 
"frivilliga", bland annat den Estniska Legi
onen. Enligt uppgift hade röda armens an
grepp i första hand tre avsikter. Den första 
var _att häva Leningrads belägring, den 
andra att tillintetgöra den tyska 18:e armen 
och den tredje att erövra Estland. Man 
lyckades med att häva belägringen av Le
ningrad och 18:e armen kunde man delvis 
tillintetgöra, men man misslyckades med 
att erövra Estland då. 

Den 2 februari 1944 hade röda armen 
hunnit fram till Narvafloden och även skaf
fat sig fyra brohuvuden på den västra si
dan, nämligen vid Riigikiila, Vaasa, Veps
kiila och vid Siiverts. För att kunna hindra 
röda armens framfart in i Estland måste 
dessa fyra brohuvuden tas tillbaka och det 
är just här som den Estniska Legionen 
gjorde sina heroiska insatser. 

För omvärlden blir förhållandena på Nar
vafronten en gåta. Det som skedde där un
der tiden januari-september 1944 kommer 
att bli svårt att under detta århundrade hitta 
något att jämföra med. Trots detta har för-



sök gjorts. Paralleller med striderna vid 
Auvere - Sinimägede kan hämtas från fins
ka vinterkriget. 

Den 23 februari 1944 gjordes ett försök 
att erövra brohuvudet vid Riigiktila, vilket 
misslyckades. På Estlands självständig
hetsdag den 24 februari gjorde man ett nytt 
försök och man lyckades med att driva 
ryssarna tillbaka över Narvafloden. De 
stridande var för det mesta soldater ur den 
frivilliga Estniska 20:e divisionen. För att 
rädda Estland måste de övriga tre brohu
vudena också förstöras, för det var just här 
på Narv afron ten som man fruktade det 
ryska angreppet och för Estlands säkerhet 
måste denna front försvaras. 

Den 1 mars på morgonen började strider
na med att försöka driva ut ryssarna från 
brohuvudet Vaasa. Det var förband ur den 
Estniska Legionen som gick till anfall, för 
nu gällde det inte att försvara ett främman
de lands territorium, nu gällde det att för
svara Estland. Parollen var: "Satan •. ryssar
na måste ut härifrån" . På kvällen samma 
dag hade brohuvudet vid Vaasa återeröv
rats och vad dessa till antalet få estniska 
soldater fick utstå går ej att beskriva, men 
Estlands territorium skulle under alla om
ständigheter försvaras. Den 5 mars återer
övrades brohuvudet vid Vepskiila och slut
ligen den 6 mars på kvällen hade brohuvu
det vid Siiverts återerövrats. 

Att dessa brohuvuden var mycket viktiga 
för ryssarna att få tillbaka visar de häftiga 
anfallen att återerövra dessa, men de 
misslyckades med detta. Man släppte ned 
flygblad i vilka man uppmanade esterna att 
lämna fronten och om så inte skedde skulle 
de estniska städerna jämnas med marken. 
Esterna åtlydde inte denna uppmaning och 
den 6 mars bombades Narva och jämnades 
med marken. Den 8 mars hände samma 
med Jöhvi och Tapa och den 9 mars var det 
Tallinns tur. 

På den tiden visste man inte att det just 
var vid dessa brohuvuden som man hade 
planerat ett snabbt erövrande av Estland. 
Om dessa legionärer inte kunnat stoppa 
denna dödens och hatets lavin som var nära 
att svepa över Estland under mars månad 
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1944 skulle ingen överflyttning till Sverige 
kunnat genomföras med M/S "JUHAN". 
Inte heller skulle någon kunnat fly i små'
båtar efter mars månads utgång. 

Den 24 juli inledde röda armen sin mot
offensiv längs hela frontavsnittet och häfti
ga strider pågick nu in i Estland. Trots sto
ra insatser från försvararna och med många 
stupade kunde positionerna inte hållas och 
den 22 september föll Tallinn i röda ar
mens hand. Den 23 september kom besked 
från det tyska högkvarteret att Estland inte 
mer skulle försvaras. 

Vi estlandssvenskar, såväl som de ester 
som flydde under sommaren 1944 har kan
ske inte ägnat en tanke åt dessa mäns he
roiska insatser, men det var just dessa 
mäns insatser som gav oss möjligheten till 
en allmän överflyttning. 

Jag slutar denna lilla översikt med att 
återge Winson Churchill's berömda ord: 
"Aldrig ha så många haft så få att tacka 
för så mycket". 

Källa: Valdemar Pinn 's bok utgivern 1995 
i Hapsal med följande titel: "Riiiitliristi -
Kandja "Harald Nugiseks" neid oli neli. ". 
(Riddarkors - Bäraren "Harald Nugiseks " 
de var fyra). 



MIN FLYKT FRÅN KRIGETS ESTLAND 
TILL FREDENS SVERIGE 

Axel Ah/berg, Haversved Joaste 

Vid mitt senaste besök i Estland sommaren 
1998 kom jag även att göra ett besök på Ko
hila herrgård där min flykt till Sverige egent
ligen började. 

Hösten 1942 hade jag och en kamrat från 
samma by anmält oss till en bilskolekurs i 
Tallinn. Kursen började i november och 
skulle pågå ett halvår, till slutet av april 1943. 
Under vintern 1943 började kriget utvecklas 
negativt för tyskarna på östfronten och i mars 
började man kalla in unga män även i Estland. 
Eftersom vi var skrivna i Tallinn så fick även 
vi kallelse att inställa oss hos något som hette 
"Arbeits Amt" och som vi trodde skulle inne
bära något civilt arbete. 

Vi blev nu tvungna att avbryta chaufförsut
bildningen i förtid. Detta tyckte vi var bra 
snopet så vi beslöt att försöka muta läraren att 
ändå göra ett enklare prov med oss och ge oss 
någon sorts körkort. I det syftet skaffade vi en 
flaska brännvin och gick hem till honom en 
söndagsförmiddag. Han blev så småningom 
lite glad och pratsam och han tyckte också 
synd om oss som inte hade fått slutföra kur
sen, men något körkort kunde han inte skriva 
ut. Däremot skrev han ut motorskötarbevis för 
det var ju motorer vi hade lärt oss hela vin
tern. 

Jag var ganska nöjd med detta för jag hade 
en baktanke att man kanske kunde få mönstra 
på någon motorskuta med detta bevis och 
sedan komma utomlands, till Finland eller 
Sverige. Men nu var man nyfiken på den 
här mönstringen vad det skulle bli för ar
beten. Men där blev vi skilda åt. Min kam
rat fick fara åt Narvahållet, medan jag 
skulle infinna mig på Kohila herrgård som 
låg omkring fyra mil sydväst om Tallinn. 

Den 11 april tog jag tåget till Kohila och 
vid framkomsten stod det flera officerare i 
tyska uniformer på perrongen och väntade 
och det visade sig att hela tågsättet bestod 
av inkallade som skulle till samma ställe 
som jag. 

Nu fick vi ställa upp oss och sedan mar
schera till herrgården en dryg kilometer bort. 
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Huset var en stor och ståtlig tvåvåningsbygg
nad där ryssar tidigare hade varit förlagda. Vi 
tilldelades sängplatser på övervåningen och 
säckar som vi skulle gå med till en lada och 
stoppa med halm som då utgjorde säng
madrass. Samma dag fick vi även uniformer, 
tyska uniformer, och nu började man ana att 
det inte var frågan om något civilt arbete. När 
vi dagen efter fick kvittera ut gevär då visste 
vi vad som förestod. 

Våra officerare var ester men vi skulle utbil
das på tyskt kommando och därtill fick vi lära 
oss en del tyska kommandon innan utbild
ningen i fält började. Sedan var det uppställ
ning varje morgon och marschering en bit in i 
skogen där ryssarna tidigare hade haft ett öv
ningsområde. Där fanns ett kalhygge som 
man skulle ta sig över krypande eller ålande. 
En dag kom det en högre tysk officer som 
skulle åse våra övningar och bedöma vår för
måga. En av oss som var lite oförsiktig med 
krypandet blev kallad för "Ungli.ickliche Fi
gur". 

I slutet av april ordnade man till en fest, jag 
tror att det var till Hitlers födelsedag. Trak
tens flickor hade bjudits in, men inga pojkar 
fick komma in. Man hade alltid två vakter ute 
vid vägen men nu skulle vakterna stå vid 
trappan till huset. Det råkade bli jag och en 
pojke från Tallinn som fick gå vakt just den 
kvällen och det blev kritiskt när traktens paj-

Axel Ahlberg vid Kohila herrgård 



kar kom spritpåverkade och ville in. Vi stod 
med gevären riktade mot dem men de kom 
närmare och min kamrat sprang då in för att 
hämta vaktbefälet. Jag stod nu ensam och 
försökte mota dem, men jag tänkte att om de 
nu tränger sig in så får dom göra det. Att 
skjuta på någon skulle jag aldrig kunna göra, 
möjligen ett skott i luften. Det slutade dock 
lyckligt för när vaktbefälet kom och pratade 
dem tillrätta då såg de för gott att ge sig iväg. 

Eftersom jag var ensam svensk så kom det 
ofta någon fram till mig och ville ha råd hur 
de skulle kunna ta sig till Sverige. Några råd 
kunde jag inte ge dem, men för egen del så 
förstod jag att fly var den enda utvägen. 

Till den första maj ansökte jag om tre dagars 
permission och fick den beviljad, men att i 
krigstid ta sig från Kohila till Rickul var inte 
det lättaste. Jag fick åka med en tysk lastbil 
till Tallinn, men bussen till Rickul hade redan 
gått, så jag fick ta mig till järnvägsstationen 
och ta tåget till Taebla och sedan promenera 
hem. 

Väl hemma så hade halva permissionstiden 
redan gått och jag började genast att prata 
med mina kamrater om att fly till Sverige. Vi 
hörde oss för hos min äldste bror som ägde 
motorbåten, men han var inte inställd på nå
gonting sådant då. Jag var nu i valet och kva
let och till slut beslöt jag att resa tillbaka till 
Kohila. 

Väl framme så hade det gått tre dagar över 
permissionstiden och för detta fick jag tre 
dagar i arresten. Där satt jag ihop med en poj
ke från Tallinn men som var av österrikisk 
härkomst och han talade om att vi redan i juni 
skulle skickas till de ryska skogarna för att 
bekämpa partisaner. Detta kunde jag inte tän
ka mig och mina planer att fly tog allt fastare 
form. 

Samma dag som jag slapp ut ur arresten så 
beslöt jag att nu måste det ske, och det har 
visat sig vara det klokaste beslut jag någonsin 
har gjort. 

På kvällen gick jag nedför herrgårdens ståt
liga trappa och ut till vakterna vid vägen och 
sade till dem att jag skulle gå bort till lantgår
den uppe i backen för att köpa mjölk, som vi 
brukade få göra utan permissionssedel. Jag 
köpte en liter mjölk och drack ur det mesta 
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och sedan tog jag skogsvägen förbi skogsom
rådet där vi brukade ha våra utbildningsöv
nmgar. 

Nu 55 år senare när jag står på samma trap
pa och skall berätta för min dotter som står 
och filmar mig så måste jag vända ryggen till 
och gå en sväng in till dörren för att rösten har 
skurit sig och jag måste torka någon tår. Jag 
tänker på hur det skulle ha blivit om jag hade 
stannat där. Då hade troligen varken jag eller 
min dotter funnits till, och plötsligt står jag 
och berömmer mig själv som hade modet och 
vågade ta detta beslut. 

Jag fortsatte vandringen längs denna skogs
väg som jag antog skulle komma fram till 
Pärnuvägen och snart mörknade det och det 
blev ganska kusligt med alla djur och fågel
läten, men några människor syntes inte till. 

Någon gång på natten kom jag fram till Pär
nuvägen och jag antog att jag måste vandra 
norrut mot Tallinn tills jag kom till en avtags
väg mot Keila där jag skulle ta bussen till 
Rickul. Men längs Pärnuvägen färdades det 
tyska militärfordon som jag måste akta mig 
för. Detta klarade jag genom att varje gång 
jag såg strålkastare från bilar så hoppade jag 
av vägen och gömde mig bakom någon buske 
eller träd. Efter en dryg mil längs denna väg 
var jag framme vid avtagsvägen mot Keila, 
men 4-5 gånger hade jag fått gömma mig för 
bilar. 

Nu återstod ungefär en mil till Keila och på 
den sträckan mötte jag endast en cyklist, den 
enda personen jag såg på hela natten. Vid 5-
tiden var jag framme i Keila och trött och 
sömnig satte jag mig bakom ett större hus och 
somnade där i gräs och nässlor. Nu efteråt har 
jag räknat ut att jag tillryggalade omkring fyra 
mil den natten. 

Efter ett par timmar vaknade jag och undra
de var jag egentligen var och jag började fun
dera på vad som hände i Kohila just då. Troli
gen var det uppställning och vår utbildnings
officer som konsekvent hade börjat kalla mig 
för "Rootslane" (svensken) skulle nu fråga: 
"Var är svensken?" Någon skulle kanske säga 
att han är i arresten, men han visste nog att jag 
hade sluppit ut därifrån dagen före. 

När jag reste mig och gick till husets framsi
da såg jag till min förfäran att jag hade suttit 



bakom polishuset. Jag skyndade mig därifrån 
fram till stora vägen där bussen till Rickul 
gick, men den kom inte förrän framåt kvällen. 
Jag gick en bit längs vägen ut ur samhället 
och in till en bondgård för att få något att äta. 
Husmor kom ut på trappan och var pratsam 
och undrade om jag kom från kriget och om 
jag visste om ryssarna var på väg tillbaka. Jag 
bara svarade att jag kom från Tallinn och att 
jag inte visste någonting om kriget. Jag fick 
bröd och salt strömming av henne gratis och 
sedan gick jag in i skogen och satte mig och 
åt. 

När bussen kom gick jag fram och stoppade 
den fast det inte var någon hållplats där. I 
bussen satt det några militärer med tyska uni
former, men om de var tyskar eller ester vet 
jag inte, för jag satte mig så långt ifrån dem 
som möjligt för att slippa att prata med dem. 

Väl hemma så började rådslagningen om 
flykten till Sverige, för nu var det allvar. Min 
bror som ägde motorbåten hade ännu inte 
bestämt sig och några av oss började planera 
att ta båten, men vi var tveksamma. Vi hade 
ju inget bränsle och var okunniga i navigering 
så det skulle nog bli ett stort vågstycke. 

Nu blev jag lite illa till mods, men att jag 
måste iväg så fort som möjligt stod klart, för 
snart nog kanske efterforskandet kom ifatt 
mig och vad som sedan skulle hända vågade 
jag inte tänka på. 

Jag höll mig hemma inomhus för det mesta 
men ibland måste jag ändå ut och träffa de 
övriga inblandade för rådslagning. Jag visste 
inte riktigt hur jag skulle gå klädd och för det 
mesta så gick jag i civila kläder, men några 
gånger hade jag den tyska uniformen och låt
sades att jag hade permission. 

En gång mötte jag en tysk officer. Då tänkte 
jag att om han frågar efter permissionssedeln 
så får jag säga att den blev hemma. Jag gjorde 
honnör och hälsade på honom men han fråga
de ingenting. 

Så plötsligt en dag hade min bror beslutat att 
resan skulle bli av och nu började förberedel
serna. Motorbränsle blev vi lovade av rektorn 
på Birkas folkhögskola mot att hans yngre 
bror fick följa med. Sjökort och kompass an
skaffades, avgasröret ändrades och drogs in i 
akterpiken för att dämpa motorljudet. Motor-
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båten gömdes bakom Labbgronne och några 
av deltagarna roddes ut dit natten före avfär
den som hade bestämts till måndagen den 24 
maj . 

Båtägaren fick bestämma vilka som skulle få 
följa med och det blev 16 personer inklusive 
hans familj. De övriga blev mest unga pojkar 
som riskerade inkallelse. Med skollärare 
Vesterberg kom man överens att försöka 
skicka ett meddelande över Sveriges Radio 
som löd "Beta anlänt Stockholm". Endast 
smörgåsar och mindre personliga saker fick 
medföras. 

Vid avfärden på kvällen inträffade genom ett 
missförstånd en fadäs som nästan hade lämnat 
båtägaren kvar. Man hade bestämt att båtäga
ren och hans familj skulle föras ut med rodd
båt från Pajstranden till en mötesplats ute vid 
Lergronn. Vi andra skulle fara ut med motor
båten, men båtägaren skulle också följa med 
oss, vilket vi inte visste. När han hade lämnat 
familjen i roddbåten vid Pajstranden så skulle 
han till fots ta sig till Rickulstranden, men 
halvvägs såg han att motorbåten var på väg ut 
och han vände då tillbaka till Pajstranden och 
lyckades få roddbåtens uppmärksamhet som 
då vände tillbaka och tog med honom. Med 
motorbåten låg vi ute vid mötesplatsen och 
väntade och undrade om det hade hänt nå
gonting eftersom det dröjde så länge. Under 
tiden· lade vi ut några gamla nät som vi hade 
tagit med för att vilseleda de tyska strand
vakterna och när alla hade kommit ombord 
sade vi adjö till roddaren och färden började. 

Kursen sattes mot Bengtskärs fyr i finska 
skärgården. Vädret var vackert och allt såg ut 
att gå bra, men efter någon timme såg vi borta 
vid Odensholm någonting som liknade en 
patrullbåt och vi började bli lite oroliga, men 
föremålet försvann så småningom. På natten 
ändrades kursen västerut mot Sverige och vi 
följde den åländska skärgården ifall vädret 
skulle bli sämre, men vädret förblev vackert 
och fram på dagen låg somliga framme på 
ruffen och solade sig. På eftermiddagen var vi 
i Ålands hav när ett svenskt spaningsplan up
penbarade sig och snart kom en patrullbåt och 
mötte oss vid Söderarm och den lyckade resan 
var slut. 



ESTLANDSNYTT 
Per-Erik Fyhr 

57% av de röstberättigade deltog i det estnis
ka parlamentsvalet. Det var ca 10% färre än i 
valet 1995. 

Keskerakond fick flest röster och partileda
ren Edgar Savisaar blev den som fick det 
största antalet individuella röster. 

Det blev dock Isamaaliits partiledare Mart 
Laar som fick förtroendet att bilda regering 
och som också lyckades bilda en koalition 
tillsammans med Reformierakond, vars ledare 
Siim Kallas blev finansminister och Möödu
kad som med Toomas Hendrik Il ves besatte 
utrikesministerposten. Partiledaren för 
Möödukad, Andres Tarand, valde att inte ta 
på sig någon ministerpost. Han bedöms vara 
en tänkbar efterträdare till president Meri vid 
nästa presidentval. 

Miljöminister Heiki Kranich ( R ) är från 
Hapsal. 

Koalitionen har 53 av parlamentets 101 plat
ser. 

Sveriges ambassad i Tallinn 
Adress: Pikk tänav 28 

150 55 TALLINN 
Tel +372 6405 600, fax +372 6405 695 
Öppet för konsulära frågor 09.00 - 12.00 

Ambassadör: Elisabeth Borsiin Bonnier 
Förste ambassadsekreterare: Niclas Trouve 
Konsulära frågor: Eha Arg 
Chef för handelskontoret: Toomas Käbin 

Svenskar som är bosatta i Estland har möjlig
het att några gånger varje år få sig informa
tion tillsänd från ambassaden. Anmäl intresse! 

Ett tack från President Meri 

Föreningen uppvaktade president Lennart 
Meri på 70-årsdagen genom att skänka honoJil 
boken "Minnen i ljus och mörker. Estlands
svenskar från Rickul/Nuckö berättar". 

Vi har fått ett tackbrev för uppvaktningen. 
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UPPROP! 

Il 

Vi har fått ett brev från en 20-årig Nuckö
flicka som heter Piret Pusa Torim. Hon stude
rar konst och har bl a haft tre personliga ut
ställningar. I sitt brev frågar hon om det finns 
möjlighet att få ekonomiskt stöd i studierna. 
Materialkostnaderna är höga. 

Om Du vill ge henne stöd eller kanske köpa 
en tavla av henne kan Du skriva (även på 
svenska) till: 
Piret Pusa Torim, Ptirksi, 91201 LÄÄNE 
MAAKOND. 

Utställning i Tartu 

Den 2 juli 1999 öppnas en utställning om 
estlandssvenskarna i Estlands Folkmuseums 
nya lokaler i Tartu. Alla är välkomna till in
vigningen. 

Utställningen pågår till den 15 augusti och 
blir den största i Estland som handlar om est
landssvenskarna. 

Det finns också planer på att i december 
ordna en utställning i Sjöfartsmuseet i Tallinn 
om estlandssvenskarnas sjökultur. Den som 
vill bidra med kunskaper, foton, båtmodeller 
mm kan vända sig till Juta Holst, tel +372 65 
49117, fax +373 65 49127. 

Upprop! 
Stöd renoveringen av Nuckö kyrka genom 

att skänka en gåva på föreningens 
postgiro 55 68 81-1 



FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
TURISM I LÄÄNEMAA 

Per-Erik Fyhr 

Vid arbetet med regionplanen för Läänemaa 
har även förutsättningarna för turism grans
kats. 

Man har kommit fram till att Läänemaa har 
ett bra läge vid havet och nära Tallinn, att 
naturen ger goda förutsättningar och att om
rådet har en särpräglad kultur och historia. 
Den estlandssvenska historien framhålls sär
skilt. 

På minussidan framhåller man det dåliga 
vägnätet, bristen på investerare och den korta 
turistsäsongen. 

Man har en vision för utvecklingen mot år 
2010 där man ser Hapsal som ett turistcent
rum framförallt för eko- och kulturturister 
från väst, för båtturism och för "hälsoturism". 
Man vill också vara en dörr mot väster för 
ryska turister. Man vill kunna erbjuda service 
på en hög nivå i en miljö utan föroreningar. 

För att detta skall bli möjligt föreslår man att 
man genast skall förbättra informationen om 
området genom reklam och informationstav
lor, att sevärdheter märks ut, att hamnar och 
campingplatser rustas upp, samt att man satsar 
på allmänt god ordning, offentliga toaletter 
och sopstationer. 

Man har också gjort en förteckning över se
värdheter i Läänemaa. Inom vårt område an
ger man Flyvae och Eistvae, gårdsmuseet i 
Peraktila, stranden i Spithamnviken, Spithamn 
flyttblock och bevakningstom, Rosleps kapell 
och kyrkogård, Sutleps kyrkogård och kapell 
och Salajöe flyttblock. 

Länsstyrelsens tankar och visioner förefaller 
riktiga. Hembygdsföreningen försöker i dia
log med Nuckö kommun att påverka utveck
lingen. 

Roslep 
Edvin Vesterby 

E rbjuder bäddar i sitt hus för 
100 EEK/ dygn. Självhushåll. 

Tel: 08-471 98 39 
009 372 47 972 14 
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Välkommen till Rosta 
stugby och camping 

H är finns 32 stugor med ett, två eller tre sov
rum. Rökfria rum. Platser för husvagn med 

framdragen el. 
I huvudbyggnaden ligger restaurang, bar och 

konferensrum. 
Du kan spela tennis och minigolf, jogga, wind
surfa, cykla, hyra roddbåt och åka på utflykter. 

Observera våra fina rabattpriser! 

27 och 28 juli underhållningsprogram som be
står av folkvisor, folkdanser, visning av handar
beten, estlandssvenska nationalrätter samt dans 

för alla på kvällen 

Adress EE-3174 Tuksi, Läänemaa, Estland 
Tel: 009 372 47 972 30, 972 38 

Fax: 009 372 47 972 45 

Bergsby Pansion 
Arne Tennisberg 

Tel 00937247 97290 

TuksiPuhkebaasiÖlbäck 
2-4-bäddsrum, 28 bäddar. Självhushåll. 

110 EEK/ vuxen/ dygn, barn under 18 år halva 
priset. 

Beställes genom Dir. Aare Loog. 
Tel: 009 372 47 972 28, Nmt: 009 372 
2524411 5, G sm: 009 372 25044115. 

Gudstjänster i S:t Mikaels församling 
sommaren 1999 

616 Mårten Andersson 
20/6 Tiit Pädam 
11/7 Karl Gunnar Gardell 
2517 Biskop Caroline Krook (SOVs jubileum) 

8/8 Tiit Pädam 
22/8 Ragnar S venserud 

519 Mårten Andersson 



Vad är Kustbon? 
Kustbon har funnits i 80 år, varit strängt reglerad, förbjuden, 
utgiven i två länder och till och med nedläggningshotad. Syftet 
med tidskriften har skiftat efter behov; nyhetsskrift i Estland, 
informationsorgan i Sverige och nu kulturbärare och familjetid
ning. Tidningen har anpassats till att det nu är möjligt att besöka 
Estland. För andra och tredje generationen estlandssvenskar 
konkretiseras helt plötsligt det som tidigare släktled försökt 
förmedla på olika sätt. Landet i öster var tidigare så otillgängligt 
att det var i det närmaste overkligt, inte existerade, för dem som 
inte varit med. Estlands återvunna frihet har lett till ett nyväckt 
intresse hos de nya generationerna estlandssvenskar. Det ställer 
också delvis nya krav på innehållet i Kustbon. 

För estlandssvenskama i tiden! 
Utgivare är Estlandssvenskarnas kulturförening - Svenska Od
lingens Vänner, som fyller 90 år i år. Kustbon spelar också en 
stor roll när det gäller att sprida information om estlandssvens
karnas historia, kultur och levnadsöden till andra än estlands
svenskar. Kustbon har på senare tid blivit allt fylligare. Återigen 
anpassas tidningen genom en tidsenlig inriktning. 

Kustbon handlar om människor och företeelser. 
På senare år har flera hembygdsföreningar och byalag bildats. 
Alla har en egen vinjett i Kustbon under vilken de kan nå ut till 
alla Kustbons prenumeranter. Här knyter man ihop dessa olika 
intressegrupper och ger oinvigda en överblick över allt som 
faktiskt händer både i Sverige och i Estland. Här kan du läsa om 
den variationsrikedom som finns inom de hembygder som man 
samlat under det gemensamma begreppet estlandssvenskar. 

Välkommen till Kustbon 
- en tidning du kommer att längta efter! 

Välkommen du också att bli prenumerant. Hör av dig till Kust
bons redaktion på Roslags gatan 57. Där finns Ulla-Stina Rund
gren mån-tor 9-14. Hon blir glad över att få skicka dig nr 1199 
av Kustbon tillsammans med ett inbetalningskort för en hel.års
prenumeration. Priset är 270 kronor för 4 nummer och nästa 
kommer redan till midsommar. 

Agneta Kli tter 
Redaktör 

Kustbon 
Tel: 08-612 75 99. Fax 08-612 77 85. Eller e-mail till: 
agneta.klitter@ebox. tninet. se 

Nästa Spithamnträff! 

Vi träffas måndagen den 13 september 1999 kl 18.30 
i lokalen i Sollentuna. 

Nästa manusstopp är torsdagen den 26 augusti! 
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Jubileumsfirandet 
i Estland 25/7-1/8 

Ändringar i programmet 
Anmälningstiden är nu ute 
för de som ville resa med 
gruppresan till jubileumsfi
randet. 
En del ändringar har gjorts i 
programmet sedan förra 
medlemsbladet kom ut: 
2617 Resa till Tartu med buss 
från Tallinn. Estlandssvensk 
utställning, läs om den på sid 
18 i detta nummer. 
1/8 
Alt 1. 

Alt 2. 
Alt 3. 

Buss till Vippal och 
Korkis. 
Heldag på Nargö. 
Heldag på Rågö. 

OBS! Du som tänker resa till 
jubileumet på egen hand och 
själv bokar hotell i Hapsal, 
glöm inte att uppge att du 
kommer dit för att deltaga i 
90-årsjubileet. Då går det 
lättare att få rum, många av 
hotellen är nämligen förbo
kade för detta jubileum. 

"Sante Marte och 
Kateränn" 

Ni läste rätt! Eftersom alla 
tyckte att det var tråkigt att 
det blev inställt i höstas gör 
vi i höst ett nytt försök, men 
nu under enklare former i 
Rågsveds Folkets Hus. Oav
sett hur många som kommer, 
så kommer vi att genomföra 
det. Tid m m meddelas i 
Medlemsblad nr 3 i septem
ber. 

. Ingvald Luks, Haversved 
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