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Elever från Nuckö grundskola och gymnasium på besök i Stockholm. 
Från vänster Riin Kanepi, Pireet Kari, Liina Leiger, Kadri Esko, Laine Belovas (rektor för Nuckö 

gymnasium), Kaisa Klopman, Silvia Timmerman och Marek Pillai. Se artikel på sidan 6. 
Foto: Göte Brunberg
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Styrelse 
Ordförande 
Sture Koinberg (Roslep), Odelbergsvägen 74,  
122 37 Enskede, tfn 08-659 69 81, 
e-post sture.koinberg@koinberg.se 
Sekreterare 
Brita Wiberg (Ölbäck), Viktoriavägen 39,  
125 34 Älvsjö, tfn 08-99 32 26,  
e-post b.wiberg@swipnet.se 
Kassör 
Barbro Adelman (Rosta), Hästmossevägen 8,  
147 71 Grödinge, tfn 08-530 685 35,  
e-post adelekonomi@swipnet.se 
Övriga ordinarie ledamöter 
Anders Peedu (Enby), Krassevägen 3,  
169 33 Solna, tfn 08-27 03 06,  
e-post anders.peedu@se.flextronics.com 
Anne Schönberg (Spithamn), Inteckningsv. 50, 
129 31 Hägersten, tfn 08-744 24 54, 
e-post anne.schonberg@jm.se 
Gunvor Strömbom (Ölbäck), Svinkeln,  
155 91 Nykvarn, tfn 08-552 451 45 
e-post gunvor.strombom@skolor.nykvarn.se 
Susanne Westerman, Björksundsslingan 45 
124 31 Bandhagen, tfn 86 56 42, 
e-post susanne.westerman@if.se 

Föreningens ändamål 
(citat ur stadgarna paragraf 2) 

"Föreningen skall värna om och levandegöra det 
estlandssvenska kulturarvet från Estland och 
Sverige, både i bevarandet av historien, nuet och 
utvecklingen framåt, genom att 
• främja kulturella, konstnärliga, musikaliska 

och litterära intressen såväl i Estland som i 
Sverige. 

• vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i 
Sverige, samt informationsorgan i Sverige 
och Estland. 

• i möjligaste mån försöka behålla och vårda 
den gamla hantverkstraditionen och bebyg-
gelsen i vår egen svenskort. 

• vara behjälplig vid reseevenemang till vår 
hembygd. 

• bibringa våra yngsta och ungdomar de tradi-
tioner vi själva mottagit och bevarat, samt 
idka annan härmed förenlig verksamhet." 
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Ordföranden har ordet 
Sture Koinberg

Årsmötet blev välbesökt och för oss i styrelsen och 
kommittéerna är det viktigt att få träffa våra medlem-
mar och redovisa hur vi arbetar i föreningen. Det är 
därför glädjande att så många föreningsmedlemmar 
kommer till årsmötet. Detta ger oss stimulans till fort-
satt arbete för vårt gemensamma kulturarv. 

Årsmötet gav styrelsen förtroendet att driva före-
ningens verksamhet ytterligare ett år framåt. Vi i sty-
relsen tackar föreningsmedlemmarna för detta förtro-
ende. Vår nya kassör Barbro Adelman håller i före-
ningens ekonomi och styrelsens nya suppleanter Kris-
tofer Dreiman och Majlis Lindroos utgör en god för-
stärkning till styrelsens kunniga och entusiastiska 
ledamöter. Årsmötets informationsdel fungerade bra 
och vi kommer att upprepa denna mötesuppläggning 
nästa år. 

Turbulensen kring Stiftelsen Aibolands Museum 
har ebbat ut. Tomten vid hamnen är avyttrad och ut-
lagda medel återförda till stiftelsen. Estlandssvenskar-
nas Hus var en storslagen tanke, som tyvärr inte gick 
att genomföra. Stiftelsens ordförande har tagit ansva-
ret för avvecklingen, vilket vår förening som en av 
stiftarna är mycket tacksamma för. 

Även turbulensen inom SOV har upphört efter 
årsmötet, där ny ordförande och vice ordförande val-
des. 

Vinterns och vårens händelser har fört SOV och 
hembygdsföreningarna närmare varandra och möten 
kommer att hållas under sommaren och hösten där 

gemensamma frågor kommer att dryftas. 
Den 3 april hölls ett nytt möte på Svenska Ambas-

saden i Tallinn, där 17 deltagare från estlandssvenska 
organisationer var närvarande. Frågor som behandla-
des var bl.a. Aibolands museum. I detta sammanhang 
diskuterades museets rättsliga ställning, där flertalet 
av de närvarande ansåg att museet skulle vara statligt 
ägt. Förslag till samarbetsavtal utarbetas mellan muse-
et och de estlandssvenska föreningarna. Ett samarbets-
råd skall bildas. 

Frågan om kulturautonomi var uppe på agendan 
och Uile Kärk-Remes informerade oss om att ansökan 
om kulturautonomi för svenskarna i Estland har in-
lämnats. 

En trevlig händelse inträffade den 7 april när 
Nuckö kommun firade sitt 15 årsjubileum. Sven G. 
Frejman och undertecknad representerade föreningen. 
Kvällen var mycket festlig med tal, musik och dans. 

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings styrelse har be-
slutat att instifta en fond benämnd Mats Ekmans min-
nesfond. Einar Hamberg har varit initiativtagare till 
fonden och styrelsen har efter ingående diskussioner 
och kontakter med familjen Ekman beslutat att denna 
vår älskade poet bör hedras även på detta sätt. 

En trevlig sommar önskar vi alla föreningsmed-
lemmar från oss i styrelsen och kommittéerna. 
Hoppas att vi ses på någon guldstrand i Estland i 
sommar! 

Föreningens styrelse 

 
Sture Koinberg, 

ordförande 

 
Brita Wiberg, 
sekreterare 

 
Barbro Adelman, 

kassör 

 
Anders Peedu, 

ledamot 
Anne Schönberg, 

ledamot 

 
Gunvor Strömbom, 

ledamot 

 
Majlis Lindroos, 

suppleant 

 
Susanne Westerman,

ledamot 

 
Kristofer Dreiman, 

suppleant 



 4

Årsmötet 2006 
Eva Heyman 

Vid Hembygdsföreningens års- och informationsmöte 
den 1 april i Filadelfiakyrkans 500-sal deltog cirka 
125 personer. Under samlingen kunde man köpa 
böcker och lotter och för underhållningen stod drag-
spelarna Gunvor Strömbom och Raul Targamaa. 

Som ordförande att leda årsmötet valdes Ingegerd 
Lindström med Brita Wiberg som sekreterare. 

Styrelsens och underliggande organs verksamhets-
berättelse för räkenskapsåret godkändes. Revisorernas 
berättelse upplästes av Sven Lagman. Styrelse och 
underliggande organ beviljades ansvarsfrihet för det 
gångna året. 

Som ordförande för ett år omvaldes Sture Koin-
berg (Roslep).  

Eftersom vår kassör Gundel Stenberg avböjt omval 
invaldes Barbro Adelman i styrelsen för två år. 

Då även Bertil Nyman avböjt omval valdes den ti-
digare suppleanten Susanne Westerman (Bergs-
by/Roslep) som ordinarie ledamot för två år. Vår sek-
reterare Brita Wiberg (Ölbäck) omvaldes för två år.  

Övriga ordinarie ledamöter är Anders Peedu 
(Enby), Anne Schönberg (Spithamn) och Gunvor 
Strömbom (Ölbäck), som samtliga har ett år kvar av 
mandattiden. Suppleanter är Kristofer Dreiman (Pask-
lep/Bergsby) för ett år och Majlis Lindroos (Norrby) 
för två år. 

Som revisor för ett år omvaldes Sven Lagman 
(Spithamn) och Ingemar Uussaar (Ölbäck) som sup-
pleant för ett år. Tidigare revisorn Lennart Strömkvist 
hade avböjt omval. 

Som ordförande för Valberedningen för ett år val-
des Sven G. Frejman (Pasklep). Övriga ledamöter i 
Valberedningen är för ett år Ragnar Lundgren 
(Enby/Gutanäs) och för två år Birgit Brunberg (Öl-
bäck), Einar Hamberg (Roslep) och Edit Jordman 
(Rickul by). 

Mötet beslöt att medlemsavgiften för år 2007 skall 
vara oförändrad: 150 kronor för vuxna och 50 kronor 
för ungdomar under 26 år. 

Årsmötet avslutades med att Bertil Nyman, Gundel 
Stenberg och Lennart Strömkvist avtackades med 
blommor och en bok. 

Efter årsmötet intogs kaffe och smörgås i 200-
salen innan vi åter samlades i 500-salen för ett infor-
mationsmöte, som inleddes av Nuckös kommundirek-
tör Ülo Kalm. Ülo berättade om vad som har hänt och 
vad man har för planer inom kommunen. Han började 
med att redogöra för hur långt man kommit med re-
staureringen av Rosleps kapell. Arbetet skall vara 
avslutat den 15 oktober 2006.  

Parkeringsplats och hus med toaletter kommer att 
iordningställas intill kyrkogården. Man tänker även 
restaurera prästhuset invid kapellet, men än så länge 
saknas medel. Ülo upplyste om att det är kommunen 
som äger kapellet och kyrkogården. 

Hamnen i Derhamn är under reparation. Man skall 
bygga ny kaj med plats för 200 fritidsbåtar. Arbetet 
väntas vara klart i augusti i år. 

Ülo berättade vidare att fågelskådarhuset i Spit-
hamn har renoverats. Man tänker bygga väderkvarn på 
Ramsholmen och eventuellt på kvarnbacken i Roslep.  

Inbrotten i länet har minskat, kanske beroende på 
att Nuckö kommun har en egen ambulerande polis. 

Fastighetsskatten kommer troligen att höjas nästa 
år. 

Kommunen utser varje år årets vackraste hem, men 
i år har man även sänt ett brev till 30 husägare i kom-
munen i vilket man uppmanar ägarna att renovera och 
snygga upp husen. Annars måste husen rivas. 

Efter informationen från Ülo Kalm fick samtliga 
närvarande medlemmar i kommittéer och arbetsgrup-
per komma upp på scenen och bli presenterade. 

Ingegerd Lindström och Sture Koinberg lägger upp 
taktiken inför årsmötet.                    Foto: Bengt Heyman

Ülo Kalm, Erling Schönberg och Göte Brunberg disku-
terar.                                                Foto: Bengt Heyman
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Välbesökt pubafton 
Eva Heyman 

Rickul/Nuckö Hembygdsförening var värdar för pub-
aftonen den 17 mars på Roslagsgatan. Granbergsflick-
orna från Ölbäck, som tidigare hade anordnat våra 
pubaftnar, hade annat för sig den kvällen. Därför var 
vi några ovana arrangörer som skulle fixa det hela: 
Maj-Britt Besterman, Ingegerd Lindström, Annika 
Nylander och jag. 

Frågan vi ställde oss var: Hur många kommer det? 
Vi kollade att cirka 40 gäster skrivit in sig i gästboken 
vid den föregående pubaftonen, som Vippalborna stod 
för. Vi trodde att vi tagit i ordentligt när 70 öl, två 
vinboxar och 50 tallrikar med tre snittar, ost och dru-
vor fanns till försäljning till självkostnadspris. 

Puben skulle öppna kl. 18.00, men folk droppade 
in i god tid, så alla smörgåstallrikar var slut redan tio 
minuter efter sex. 

Panik utbröt i köket! Proviantörer skickades ut för 
inköp av mer råvaror. Slut igen! Nya inköp! Tur nog 
fanns det öl och vin kvar från tidigare aftnar. Till slut 
hade ändå alla 83 gästerna, som på något sätt lyckats 
tränga sig in i lokalen, fått sig något innanför västen. 

För kvällens underhållning stod Gunvor Strömbom 
och Raul Targamaa på dragspel och Lennart Ygstedt 
på gitarr. Förutom allsång sjöng Raul ensam några 
vackra estniska visor. 

Trots den chockartade upptakten var vi arrangörer 
ändå ganska nöjda när puben stängde. 

Smörgåstallrikar, öl och vin gick åt, endast två bur-
kar Ramlösa blev över. 

Återuppbyggnaden av Rosleps 
kapell 

Göte Brunberg 
Takplåten är nu på plats både på långskeppet och 

på tornets takdel. Det översta jordlagret i kapellets 
innandöme har tagits bort och ersatts med grus. 

Vid månadsskiftet april-maj avlägsnades högen 
med rasmassor från det gamla tornet. Arbetet, som 
skedde med grävskopa, övervakades av en arkeolog. 
Man upptäckte endast en ny grav med ett stenkors. 

För att kunna ta in lastbilar och maskiner har man 
raserat den ena stolpen i porten mot Roslep. 

De första dagarna i maj påbörjades murningsarbe-
tena på det nya tornet. Engagerade i arbetet är de två 
murarna Dmitri och Heike (efternamnen är hemliga) 
med två-tre hantlangare. Kalkstenen hämtas från Ung-
ru i närheten av Rohuküla. Arbetet skall vara klart till 
midsommar. Sedan skall man påbörja putsningsarbetet 
på väggar och torn. 

Man kan konstatera att om det gamla tornet hade 
byggts med så tjocka murar som det nya, så hade det 
säkert stått kvar än idag. 

Kontrakt har slutits om inredning och bänkar i ka-
pellet för tillsammans ca 900 000 EEK och för inner- 
och ytterbelysning för ca 105 000 EEK. Detta kommer 
troligen att bekostas av den överskjutande del av EU-
bidraget, som inte gick åt till byggnadsarbetena. 

Kommunen har för närvarande planerat två invig-
ningar av kapellet: en enklare i oktober när byggnads-
arbetena är klara och en större nästa sommar när hela 
återuppbyggnadsarbetet är klart. 

En liten varning till er som tänker besöka kyrko-
gården i sommar. Byggnadsarbetarna har, av naturliga 
skäl, inte samma känsla för kapellet och kyrkogården 
som vi som har förfäder och anförvanter begravda där, 
utan ser det som en vanlig byggarbetsplats. Var därför 
beredda på att det kan se lite skräpigt ut och att "berg-
sprängarmusik" kan störa friden. 

"Alla har väl fått mat nu ….?" 
Foto: Maj-Britt Besterman

Murningsarbeten på tornet. 
Foto: Bengt Heyman

 

Vi i redaktionen öns-
kar alla läsare en 

skön sommar! 
Göte Brunberg 
Inger Nemeth 
Eva Heyman 
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Stockholmsbesök av elever från 
skolorna i Nuckö 

Anne Schönberg 
Hembygdsföreningen bjöd under maj in sju elever 
från gymnasiet och grundskolan i Nuckö med gymna-
siets rektor Laine Belovas i spetsen på ett besök till 
Stockholm. Eleverna har under våren, på föreningens 
initiativ, skrivit uppsatser om vad de tror om sin egen 
och Nuckö kommuns framtid. Efter Stockholmsvistel-
sen kommer de att skriva ytterligare essäer om själva 
besöket och mötet med Hembygdsföreningen. Ett 
urval av dessa uppsatser kommer att publiceras i Med-
lemsbladet under hösten. 

Lördagen den 20 maj anordnades ett informa-
tionsmöte i föreningens lokaler på Roslagsgatan för 
föreningens medlemmar, där Laine Belovas och ele-
verna berättade om skolan och elevernas framtid. Vid 
mötet var 16 medlemmar och gäster närvarande. 

I Nuckö finns en kommunal grundskola och ett 
statligt gymnasium. I den nioåriga grundskolan går ca 
120 elever och ca 170 i det fyraåriga gymnasiet. I 
Estland finns endast tre statliga gymnasier: Nuckö 
gymnasium, som är ett språkgymnasium, ett musik-
gymnasium i Tallinn och ett matematikgymnasium i 
Tartu. 

Nuckö gymnasium rankas som en av Estlands bäs-
ta skolor tack vare bra lärare och de höga betyg som 
eleverna får. Det är cirka 4-6 sökande per plats. Av 
eleverna kommer endast 10 procent från Nuckö kom-
mun. De elever som inte bor i Nuckö kommun bor på 
internat. 

I skolorna har det bedrivits obligatorisk svenskun-
dervisning sedan 1998. Anledningen till svenskunder-
visningen är att skolan ligger i en gammal svensk-
bygd. I grundskolan läser eleverna två timmar svenska 
per vecka och i gymnasiet fyra timmar per vecka. 
Förutom svenska läser eleverna från och med årskurs 
3 engelska och från och med årskurs 6 ryska. I gym-
nasiet kan eleverna välja till franska, tyska eller latin. 
En mindre del av elevernas historieundervisning be-
står av den estlandssvenska historien. 

Eleverna har åtta lektioners undervisning per dag. 
På fritiden studerar de, läser böcker, spelar volley boll, 
surfar på Internet i skolans datasal som har kvällsöp-
pet, dansar eller sjunger i kör. 

De flesta av eleverna planerar att läsa vidare på 
högskola. De tror att de kommer att bo kvar och arbeta 
i Estland. Enbart ett fåtal av skolans tidigare elever 
arbetar i Sverige. Sina svenska språkkunskaper tror de 
att de kan få användning för om de skulle få arbete i 
ett svenskt företag i Estland. Eleverna kan inte räkna 
med att det kommer att finnas arbetsplatser i Nuckö 
kommun om de inte själva har någon bra affärsidé 
som de kan starta ett eget företag kring. 

Efterfrågan på industriarbeten i Estland är god på 
grund av de relativt låga kostnadsnivåerna jämfört 
med övriga europeiska länder. Däremot är efterfrågan 
från tjänstesektorn lägre då det inte finns så många 
stora tjänsteföretag. Eleverna som besökte Hembygds-
föreningen planerar att bli fotbollsproffs, bilmekani-
ker, socialarbetare, jurist, tandläkare och sekreterare.  

Laine Belovas föreslog att några av föreningsmed-
lemmarna, som en del av skolans undervisning, under 
hösten skulle kunna föreläsa om den estlandssvenska 
historien för eleverna. Detta skulle vara ett led i att 
försöka binda ihop historien med framtiden. 

Informationsmötet avslutades med att eleverna 
sjöng två sånger - Modersmålets sång och Du är det 
vackraste. Därefter följde besök på Vasamuseet och 
Gröna Lund. Stockholmsbesöket avslutades dagen 
efter med att Framtidsgruppen ordnade en stadsrund-
tur för eleverna och rektorn. 

Nyheter från Nuckö kommun 
Susanne Westerman och Raul Targamaa  

Temaplanering för strandområdena 
Som svar på temaplaneringen hade det kommit in 22 
skriftliga klagomål eller ändringsförslag. Av dessa 
godkändes 8 helt, 10 delvis och 4 inte alls. Efter 
kompletterande förklaringar och diskussioner har man 
i de flesta fall kommit fram till en kompromiss. De ej 
godkända klagomålen innebar önskan att bygga 
sommarstugor på mark som låg inom området med 
byggnadsförbud, med hänvisning till att det där fanns 
grunder efter gamla hölador. 
Semestertider på kommunkontoret 
För tjänstemännen på kommunkontoret gäller följande 
semestertider under 2006: 

Ülo Kalm 29/5-22/6, 31/7-19/8 
Marika Meister 22/6-30/7, 18/12-29/12 
Taimi Pelapson 12/6-21/6, 10/7-23/7, 7/8-28/8 
Tiina Rohi 26/6-14/7, 24/7-11/8 
Evi Öövel 26/6-30/7, 4/9-13/9 

Rosleps kapellkyrkogård 
Ny skötselansvarig för Rosleps kapellkyrkogård är 
Enn Aamer, boende i Ölbäck (vid den nya busskuren). 
Han nås på tfn +372 47 97237 eller +372 52 25309. 

Förhoppningsvis har därmed skötselfrågan fått en 
lösning, så att Rosleps kapellkyrkogård får samma 
goda skötsel som de övriga kyrkogårdarna i 
kommunen. 
Sommarstugetomter i Roslep 
Kommunen har påbörjat deltaljplanering av 
fastigheten Mülbak (Milback) i centrala Roslep. Syftet 
är att stycka upp fastigheten, som är på cirka 5,9 ha, i 
11 sommarstugetomter. 
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Nuckö kommuns 15-årsjubileum 
Sture Koinberg 

Den nuvarande Nuckö kommun (Noarootsi vald) har 
nu existerat i 15 år. Med anledning av detta anordnade 
kommunen fredagen den 17 april en jubileumsfestlig-
het i Birkas, till vilken representanter från Rick-
ul/Nuckö Hembygdsförening var inbjudna. Förre ord-
föranden Sven G Frejman och jag hade fått förtroen-
det att representera föreningen. 

Ülo Kalm med sina medarbetare stod för arrange-
mangen, som var mycket välorganiserade. 

Kvällen började med tal och överlämnande av gå-
vor. Representanter från Länsstyrelsen med landshöv-
dingen Sulev Vare i spetsen höll tal, likaså represen-
tanter från Hapsals stad och grannkommunerna. Även 
representanter från vänorterna Åtvidaberg i Sverige 
och Kronoby i finska Österbotten var närvarande. 
Sven G Frejman och jag höll varsitt tal och tackade 
kommunen för åren av gott samarbete. En vacker 
glasvas, som hade inhandlats av Brita Wiberg, över-
lämnades som gåva till kommunen. Ülo Kalm och 
hans medarbetare fick beröm från alla håll. Roosta 
Camping hade sänt en trevåningstårta och företag och 
entreprenörer överlämnade gåvor.  

Efter ceremonierna med tal och gåvor övergick 
festligheterna till framträdanden. Barn och ungdomar 
klädda i folkdräkter från bygden dansade och sjöng. 
Det var väldigt rörande med tanke på att nya genera-
tioner i vår hembygd får leva i fred och frihet. Ett 
kvinnligt folkdanslag visade stor skicklighet vid fram-
trädandet. 

Kvällen slutade med allmän dans och drycker till 
de törstande. Vår dansante Sven G var en flitig aktör 
på dansgolvet, vilket gav vår förening extra PR. Över-
nattningen skedde hemma hos Ülo Kalm, vilket gav 
oss möjligheter att prata om samarbetet mellan vår 
förening och kommunen. Vi som var närvarande vid 
festligheterna vill tacka för en minnesvärd kväll. 

Rickul/Nuckö Hembygdsförening ser fram mot ett 
fortsatt gott samarbete mellan föreningen och Nuckö 
kommun. 

Inbetalning av markskatt via 
Internet 

Vid inbetalning av estnisk markskatt via Internet mås-
te den mottagande bankens BIC-kod (även kallat 
SWIFT-kod) och IBAN-numret för Maksu- ja Tollia-
mets konto i banken anges. Det har även visat sig att 
en del svenska bankkontor kräver detta vid "vanlig" 
inbetalning. 
Inbetalning via SEB Eesti Ühispank 
BIC-kod: EEUHEE2X 
IBAN-nummer: EE351010052032261004 
Inbetalning via Hansapank 
BIC-kod: HABAEE2X 
IBAN-nummer: EE612200221013266322 

Resor med Tallink 
Tallink har infört en bokningsavgift av 50 kr för varje 
beställning och ett bränsletillägg av 50 kr per person 
och enkel resa. 
I förra numret av Medlemsbladet angavs fel bok-
ningskod vid beställning. Den rätta är SEFÖR. 

Mats Ekmans minnesfond 
Bygdeskalden Mats Ekmans ("Ätsve-Mats") levde 
under åren 1861-1934. Som barn drabbades han av 
polio och kunde därför inte bli bonde. Istället sysslade 
han med att valla boskap och arbetade även en tid som 
brevbärare. 

Under sin levnad skrev Mats Ekman ett stort antal 
dikter och sånger på mål, som var mycket uppskattade 
i Estlands svenskbygder. 

För att hedra hans minne har Rickul/Nuckö Hem-
bygdsförening beslutat instifta Mats Ekmans minnes-
fond. 
I stadgarna för fonden står bland annat följande: 
• Fondens grundkapital utgörs av medel som tillförts 

som gåvor eller bidrag. 
• Fonden har till ändamål att tillvarata och levan-

dehålla minnet av estlandssvenskarnas främsta 
bygdeskald. 

• Av fondens avkastning efter eventuell beskattning 
och administrativa kostnader bör hälften föras till 
kapitalet och hälften delas ut i form av stipendier. 

• Stipendiet eller stipendierna bör uppmärksamma 
personer som främjar den estlandssvenska kultu-
rens bevarande eller på något sätt för det estlands-
svenska arvet vidare till kommande generationer. I 
första hand skall stipendiaten sökas bland de yngre 
medlemmarna i Hembygdsföreningen. Barnuppträdande vid jubileumsfestligheten. 
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Vårresa till Roslep 
Eva Heyman 

Bengts och min vårresa till Estland och huset i Roslep 
i mitten av april blev snarare en vinterresa eftersom 
temperaturen höll sig mellan 0 och + 5 grader nästan 
hela den dryga vecka som vi var där. 

Roslepstranden var isfri. Isen i Hapsalviken hade 
visserligen nyligen gått upp, men vid Österby brygga 
fanns fortfarande isblock upptravade på varandra. 

Man är alltid lite ängslig när man kommer första 
gången på året och öppnar dörren för att kolla om 
något hänt under vintern. Eftersom det varit en del 
inbrott i trakten var vi glada att allt såg bra ut, endast 
några små oinbjudna gäster hade lämnat några visit-
kort efter sig. 

Det bor cirka 25 åretruntboende i byn, men de höll 
sig på grund av kylan mest inomhus. Man hade heller 
ännu inte börjat förbereda potatislanden.  

Vår närmaste granne Raisa bor i ett hus, som är 
byggt på den mark där Rosleps bönehus tidigare låg. 
Hon är 75 år och bor ensam i huset sedan hennes man, 
som var kapten i sovjetarmén, dog 1989. För några år 
sedan hade hon två kor, men numera har hon bara 
höns. Av henne köper vi fina, välputsade ägg.  

Problemet är att vi har svårt att tala med varandra 
eftersom hon talar och förstår bara ryska. Vi kan ändå 
sitta i timmar och försöka tala med varandra med hjälp 
av kroppsspråk och siffror, men det blir många miss-
förstånd. 

Raisa firade vid nyåret sin 75-årsdag hos dottern 
Luda i USA. Korten, som hon visade från vistelsen i 
där, är tagna i lyxiga lokaler och visar en otroligt upp-
snofsad och föryngrad glad kvinna. Hon sade något 
om Bill Gates, men jag fattade inte sammanhanget. 
Kanske är svärsonen inblandad. 

Ungkarlen Peeter på Påsgården har vi inte så 
mycket kontakt med annat än när jag går över Stenve-
gen för att klaga på att han spelar hög musik från en 
högtalare på husets yttervägg från tidig morgon till 

sen kväll. Förra året var jag över fyra gånger. Jag för-
sökte olika metoder, men ingen hade effekt. Han sva-
rade alltid att han följer EU-reglerna och rabblar olika 
decibeltal. Jag svarar på estniska: "Mulle meeldib 
ainult üks detsibel (Jag tycker bara om en decibel)", så 
vi kommer nog aldrig att bli riktigt goda vänner. Pee-
ter är en av de få i byn som fortfarande har kor. I år 
har han sex nötkreatur. 

På Jakasgården bor Olga och Gennadi. De är båda i 
75-årsåldern. Olga kom till Roslep redan 1944. Hon 
talar estniska, så med henne kan jag byta några ord, 
men mannen talar endast ryska. Han kommer över 
med grönsaker och rotfrukter till oss och förväntar sig 
säkert att få betalt i flytande valuta. På Jakasgården 
finns en ko och en stut. 

Anni och Viktor på Brusgården, som är Bengts fars 
födelsegård, har vi haft mera kontakt med under årens 
lopp. De är båda i 80-årsåldern och sjuka, men envisas 
ändå att ensamma bo kvar på gården, trots att Viktor 
är nästan blind. De klarar sig bl.a. för att matbussen, 
som numera kommer bara två dagar i veckan, stannar 
precis utanför deras grind. 

Anne och Villu bor i Tallinn men har min fars fö-
delsegård, Irjasgården, som sommarbostad. Innan vi 
byggde vårt hus hade vi under tre somrar förmånen att 
få bo på gården. De talar tyska respektive engelska, så 
med dem är det lätt att konversera.  

Några som vi har ännu bättre kontakt med är de 
kringspringande löshundarna. Vår favorit är den lilla 
brunvita tiken Tipsi, som bor på vår tomt när vi är där. 
Hon nedkom med sju valpar förra sommaren. En av 
dessa har blivit gotlänning, eftersom Kurt Dreiman, 
som bor på en granntomt till oss, har tagit hand om 
den. Tyvärr verkar det redan vara en ny kull på väg. 
Vi tycker att det är lite problem med de lösa hundarna, 
för vi har svårt att låta bli att mata dem. Vad händer 
med dem när vi inte är där? 

En obehaglig episod avslutade årets första vistelse 
i Roslep. Sent på natten bankade någon på dörren. När 
Bengt öppnade klev en berusad rese i 30-40-årsåldern 
in i farstun. Bengt frågade på engelska vad han ville, 
men inget svar kom, endast sludder. Han gick sedan ut 
till sin bil, som han parkerat på tomten, för att hämta 
en påbörjad vodkaflaska. Nu tog han av sig jackan och 
klev ända in i storstugan. När jag nu visade mig i natt-
linne ställde han ifrån sig "litern" och föll på knä för 
att tillbedja mig. Jag var obeveklig och föste honom 
mot dörren. Vi lyckades slutligen få ut resen med 
jacka och liter utan att han föll omkull. Det var en 
mycket obehaglig händelse, som vi sent kommer att 
glömma! 

Innan vi åkte hem satte vi, trots kylan, 24 potatisar, 
15 schalottenlökar och dill som vi fått av Raisa. 

 

Jag och Raisa sitter och konverserar med hjälp av 
ordböcker medan Tipsi ligger och kopplar av. 

Foto: Bengt Heyman
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Information från Västra Kustens Skogsägare 
Bo Stenholm 

Utförda avverkningar 
Avverkningen under perioden januari-april 2006 har 
varit följande (TM = tihumeeter = fastkubikmeter):  
Januari: Avverkat ca 300 TM. Avräknat/fakturerat ca 
515 TM (fyra fastigheter).  
Februari: Avverkat ca 1 200 TM. Avräknat/fakturerat 
ca 50 TM (två fastigheter).  
Mars: Avverkat ca 700 TM. Avräknat/fakturerat ca 
715 TM (fem fastigheter).  
April: Avverkat ca 1 300 TM. Avräknat/fakturerat ca 
1 932 TM (10 fastigheter).  
Under januari-april 2006 har alltså ca 3 500 TM av-
verkats och ca 3 212 TM avräknats och fakturerats.  

Verksamheten har nästan helt varit koncentrerad 
till fastlandet, dvs Nuckö kommun. 
Problem med kommunikationerna till Ormsö 
På grund av de allvarliga problemen med kommunika-
tionen till Ormsö har verksamheten på Ormsö varit 
mycket begränsad. Kihnu Veeteed har inte klarat av 
att upprätthålla trafiken till Ormsö på grund av för 
små fartyg. Det har varit ständiga rapporter om att 
fartygen inte har klarat isen. Det fartyg, "Lotta", som 
har upprätthållit trafiken under isperioden har varit för 
litet och har slutligen havererat! 

Skogsföreningen kommer att starta en dialog med i 
första hand Länsstyrelsen i Hapsal men även med 
kommunikationsdepartementet i Tallinn för att få 
någon ordning på de tunga transporterna till och från 
Ormsö i framtiden. Vår verksamhetschef Toomas 
Kuinberg är medveten om problemen på Ormsö och 
planerar att skicka en mindre "skördare/harvester" till 
Ormsö i september/oktober för att systematiskt åtgär-
da de fastigheter som är anmälda till avverkning. 
Planerad verksamhet 

Toomas planerar att avver-
ka och fakturera ca 1 500 
TM per månad under året. 
Detta gäller fastlandet 
(Nuckö kommun) och 
Ormsö tillsammans. Av-
verkningen organiseras 
tillsammans med kunden 
HM Puidukaubandus. Per-
sonal och maskiner, dvs 
skördare/harvester som 
hugger i skogen och skota-
re/forwarder som transpor-
terar ut skogsmaterialet till 
väg, hyrs från externa fir-

mor samt från HM Puidukaubandus. Under den senas-
te tiden har fyra uppsättningar maskiner körts dygnet 
runt i åttatimmarspass. Tyvärr fick verksamheten till-

fälligt stoppas helt i början av maj på grund av den 
stora brandfaran i skogarna. 

Under sommaren kommer Toomas även att fokuse-
ra på andra åtgärder än avverkning, bland annat plan-
tering och röjning. Vi påminner också om föreningens 
personliga rådgivningsservice, vilken har varit mycket 
uppskattad. Den innebär att medlemmarna går ut på 
sina fastigheter tillsammans med Toomas och får råd 
om vad som bör göras. Vi påminner också om att fö-
reningen kan göra skogsbruksplaner vilka är obligato-
riska nu för att man skall kunna avverka. Vi efterlyser 
också mer avverkningsuppdrag från medlemmarna för 
att kunna planera bättre. Var goda ta kontakt med 
Toomas och skicka in nya avverkningsuppdrag. Blan-
ketter finns på vår hemsida www.lrm.ee. Telefonnum-
ret till Toomas är +372 533 26 162. 
Kurs 
Föreningen genomför lördagen den 29 juli en kurs i 
Roosta stugby i Rickul. Kursledare är föreningens 
skogsexpert Bengt Brunberg. Mer information finns 
på hemsidan. 

 
Toomas Kuinberg. 

Foto: Bengt Heyman 

Processor i skogen vid Spithamn. 
Foto: Bengt Heyman

Gudstjänster i Rickul/Nuckö 
Prästen Erland Björklund från Gotland kommer i 
år att hålla följande gudstjänster: 
Onsdagen den 19 juli kl. 18.00: Rosleps kapell. 
Efter gudstjänsten information om kapellets åter-
uppbyggnad. 
Söndagen den 23 juli kl. 14.00: Estnisk/svensk 
gudstjänst i Nuckö kyrka. 
Onsdagen den 26 juli kl. 18.00: Rosleps kapell. 
Efter gudstjänsterna bjuder Hembygdsföreningen 
på kyrkkaffe. 

Välkomna! 



 10

Information från Estlandssvenskarnas kulturförening SOV 
Lars Rönnberg 

Vid SOV:s årsmöte den 8 april valdes Lars Rönnberg, med rötter i Rälby på Ormsö, till ny ordförande. Han har 
lovat att i likhet med sina företrädare informera i Medlemsbladet om vad som händer i SOV. 

Så har ännu ett årsmöte för 
SOV avverkats. Flera av oss 
befarade, kanske några hop-
pades, att "underliggande, 
sedan länge olösta, konflik-
ter" i föreningen skulle kom-
ma fram på årsmötet och 
kanske orsaka öppen splitt-
ring och svårläkta sår i vår 
förening. När mötesordföran-
den slutligen förklarade års-

mötesförhandlingarna avslutade kunde vi konstatera 
att årsmötet trots allt hade varit ganska ordinärt. Den 
avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet utan 
kommentarer, valberedningens förslag till val av ord-
förande, styrelse och revisorer röstades enhälligt ige-
nom av årsmötet. Några ärenden från enskilda med-
lemmar eller styrelsen som behandlade en eventuell 
konflikt i föreningen fanns inte på dagordningen. Inte 
heller under punkten övriga frågor kunde jag se tecken 
på en förening med olösta konflikter. Flera engagera-
de och intresserade medlemmar ställde frågor och 
framförde synpunkter. Flera av frågorna besvarades av 
andra engagerade och kunniga medlemmar. Helt i sin 
ordning eftersom årsmötet är föreningsmedlemmarnas 
möte. 

Kanske var det dock ovanligt att årsmötet beslöt att 
korrigera den avgående styrelsens förslag till verk-
samhetsplan för 2006 med två tillägg: under rubriken 
Samarbete med andra organisationer lades två organi-
sationer till: Svenska Folkskolans vänner i Finland 
och Svenska Odlingens Vänner i Estland. 

Vad drar jag för slutsats av årsmötet? Finns det 
fortfarande olösta konflikter i föreningen? Har SOV 
fått en styrelse som topprids av hembygdsföreningar-
na eller "från trakterna av S:t Mikaelskyrkan i Reval"? 

Min slutsats är att det finns en samstämmighet om 
föreningens framtid och inriktning. Den demokratiska 
processen i föreningen, där en valberedning föreslår 
kandidater till ordförandeposten och styrelsen, med ett 
årsmöte som väljer ordförande och styrelse samt fast-
ställer verksamhetsplanen för det kommande året och 
därmed inriktningen på föreningen, har visat att det 
finns en enighet om vilken väg föreningen ska gå. Den 
vägen heter samarbete! 

Vi har idag ett rikt estlandssvenskt föreningsliv här 
i Sverige, varje förening med sin inriktning och sitt 
ansvarsområde: SOV, hembygdsföreningar, kyrko-
fonder, byalag. Ett samarbete mellan dessa organisa-
tioner stärker hela den estlandssvenska rörelsen. Ett 
samarbete med estlandssvenska eller svenska organi-

sationer i Estland förstärker ytterligare den estlands-
svenska rörelsen, på båda sidor av Östersjön. 

Svenskarna i Estland har nu återfått sin historiska 
kulturautonomi, även om den under den första själv-
ständighetstiden i praktiken inte utnyttjades. I och 
med att svenskarna (tillsammans med tyskarna, judar-
na och gammalortodoxa/gammalryssarna), betecknas 
som en av de historiska minoriteterna kunde kulturau-
tonomin återupprättas utan storlekskrav på folkgrup-
pen. Senare i år väljs ett kulturråd som kommer att 
handha frågorna för den svenska kulturautonomin i 
Estland. Jag tycker det är en spännande utveckling 
som man ser i Estland och jag följer den med stort 
intresse. Då det endast är estniska medborgare, man-
talsskrivna i Estland som kan ingå i kulturautonomin 
vet jag att alla estlandssvenskar i Sverige inte vill eller 
kan ingå i kulturautonomin. Det är en viktig uppgift 
för SOV:s styrelse att se till att kulturautonomin 
kommer alla estlandssvenskar tillgodo, oavsett om de 
ingår i kulturautonomin eller inte. 

Även efter den nyvalda styrelsens första möte den 
24 april kunde jag konstatera att enigheten om före-
ningens inriktning är tydlig. Styrelsen uttalade sig för 
fortsatt deltagande i de möten som Sveriges ambassa-
dör Dag Hartelius sammankallat på ambassaden i 
Tallinn. En unik möjlighet för de estlandssvenska 
organisationerna att kommunicera med estniska mini-
sterier. 

Det estlandssvenska föreningslivet är som sagt li-
vaktigt och dess centrum är Roslagsgatan 57 i Stock-
holm. Här finns SOV:s kansli, oumbärligt för en före-
ning med över 1 000 medlemmar. Här finns också 
föreningens arkiv och bibliotek, förvaltat av SOV:s 
arkivgrupp, värdig mottagare av förra årets estlands-
svenska kulturstipendium. Men det är inte bara SOV 
som finns på Roslagsgatan. Läs listan på porten nästa 
gång du besöker Roslagsgatan. Ett antal föreningar 
använder sig av Roslagsgatan. Ett sådant centrum som 
Roslagsgatan kan bara fungera om de estlandssvenska 
föreningarna samarbetar. 

Efter en nästan oändligt lång vinter, följd av en 
som vanligt alltför kort vår, har vi nu kommit till för-
sommaren. Framför oss ligger nu sommaren som all-
tid bjuder på många aktiviteter i Estlands svenskbygd. 
Själv kommer jag att delta i föreningens spännande 
resa till Gammalsvenskby 7-15 juli. Resten av min 
semester befinner jag mig i Estland. Förhoppningsvis 
möter jag er någonstans i Estlands svenskbygd. 

Oavsett var ni tillbringar er sommar önskar jag 
Rickul/Nuckö Hembygdsförenings medlemmar en 
riktigt skön och avkopplande sommar! 
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Kulturautonomi - steg för steg 
framåt 

Uile Kärk-Remes, ordförande i SOV i Estland 
Vårt arbete att upprätta kulturautonomi för estlands-
svenskarna i Estland går ihärdigt framåt och vi har ett 
stort stöd i det positiva gensvar som kommer både 
från våra medlemmar, estlandssvenskar och estniska 
myndigheter. Frågor om hur det går, hur långt har vi 
hunnit blandas med frågor kring möjligheter och 
kommande rättigheter inom områden som är centrala 
för estlandssvenskarna: språk, kultur och att kunna 
bevara delar av den särprägel som fanns i många 
svenskbygder. 

Estlandssvenskarna är den första minoritetsgrupp 
med historisk anknytning som nu vill uppnå sin kul-
turautonoma ställning. Vi känner att det är ett pionjär-
arbete, som ställer både oss och myndigheter inför 
praktiska tolkningsfrågor och ställningstagande. Nu 
väntar vi på att inom den närmaste tiden få den offici-
ella huvudkommitté stadfäst som sedan går vidare 
med förberedelserna för att välja kulturråd.  

I huvudkommittén ingår Madis Järv från Estlands 
Kulturministerium, Epp Mitt från Länsstyrelsen i Hap-
sal och tre styrelsemedlemmar från SOV i Estland: 
Uile Kärk-Remes, Elna Siimberg och Ants Varblane. 

Aibolands museum 
Göte Brunberg 

En del av den turbulens som har stört arbetet inom 
SOV och samarbetet mellan SOV och övriga estlands-
svenska föreningar har berört Aibolands museum. 
Ingegerd Lindström ger i en artikel i Kustbon nr 1 
2006 en utförlig beskrivning av museets historia och 
de frågor som berör dess verksamhet. Här ges en kort 
sammanfattning av dagsläget: 
• Enligt information i Kustbon nr 1 1996 och nr 4 

1997 skulle Stiftelsen Aibolands Museum ha fått 
museibyggnaden och marken där byggnaden står i 
donation från de förkrigstida ägarna, familjen Väe-
den. Det har nu visat sig att detta inte stämmer, 
utan huset och marken är fortfarande i privat ägo. 
Museet saknar idag hyreskontrakt med ägarna men 
man arbetar på att få fram ett sådant. 

• Museet kommer i fortsättningen att drivas som ett 
statligt museum. De estlandssvenska föreningarna 
kommer att få möjlighet att utse representanter i ett 
museiråd, som skall lägga upp riktlinjerna för mu-
seets verksamhet. Ingegerd Lindström har utsetts 
att representera Rickul/Nuckö Hembygdsförening. 

• Stiftelsen Aibolands Museum köpte i februari 
2005, som ett led i projektet "Estlandssvenskarnas 
hus", ett markstycke bredvid museimarken för 3 
miljoner EEK. Endast en symbolisk handpenning 
betalades. 

Tanken var att köpet skulle fullföljas med medel 
som flöt in genom donationer. Det visade sig dock 
att detta inte var genomförbart, varför hembygds-
föreningarna i egenskap av grundare av stiftelsen 
rådde stiftelsen att avyttra marken. I annat fall 
skulle räntekostnaderna, som ett år efter köpet re-
dan uppgick till cirka 155 000 EEK och som däref-
ter skulle öka med över 12 000 EEK per vecka, 
snart ha dränerat stiftelsen på dess tillgångar. 

Enligt uppgift skall nu stiftelsen ha sålt marken 
utan att göra någon förlust. De pengar som har do-
nerats till markköpet kommer att återbetalas. 

Nyheter från Aibolands museum 
Anu Raagmaa 

Dagarna har blivit fina och soliga till sist! Vintern var 
lång och kall i år. Vissa nätter, men även på dagarna, 
var det under minus 30 grader. Vi var tvugna att 
stänga museet några dagar för att vattenledningar hade 
frusit. Men dessa minusgrader gjorde att vi fick en fin 
isväg mellan Hapsal och Nuckö och fem isvägar till 
mellan fastlandet och olika öar. 

"Torsdagstanterna" har varit aktiva med handarbete 
hela vintern och under våren har de flesta av dem även 
varit här på tisdagarna. 

Vi planerar två nya utställningar och en festlig dag 
vid museet i sommar. 

Jorma Friberg skall ordna en utställning om skutan 
"Hoppet". Där berättar han om skutans historia genom 
bild, text och originaldelar. 

På andra våningen kommer jag att ordna en utställ-
ning, som får namnet "Nobedad näpud – Flinka fing-
rar". Där försöker jag visa lite mer hantverk från mu-
seets samlingar. Där ryms säkert inte allting – men en 
hel del! Vi vill visa lite olika stilar och tider genom 
bilder, text och föremål. Det blir möjligt att se en del 
av de knypplade spetsar från Rågöarna, Nargö och 
Runö, som museet har fått av Kristina Malmberg. 

Den 5 augusti planerar vi att ordna en aktivitetsdag 
vid museet. Innehållet i den dagen kommer vi att 
meddela på museet senare under sommaren. Vi hop-
pas att alla estlandssvenskar som är i Estland just då 
besöker oss den dagen! 
Vi på museet önskar alla en fin sommar! 

Träff på Ölbäckstranden 
Som vanligt träffas vi den andra lördagen i juli 
(den 8/7) för att ha trevligt tillsammans. Ni som är 
på semester i området, kom ner till Ölbäckstranden 
vid 13-tiden! 
Kontakta Birgit Brunberg, tfn 0159-10170, om ni 
har några frågor. 

Ta med egen matsäck! 

Välkomna! 
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Odens holme mä Ivars tall 
Sven Borrman

Det var tidig morgon i början av juli, havsbrisen hade 
i denna tidiga morgonstund inte påverkat sjön som låg 
blank där jag i sakta mak paddlade fram längs stupet 
där "Grännas" kalkstenshäll slutade i en brant. Än en 
gång besannades orden att det som var stort, djupt och 
mörkt i barndomen, inte stämde med verkligheten. Jag 
såg tydligt botten efter stupet, djupet var inte så av-
skräckande som min barndoms fantasi hade utmålat. 

Ändamålet med min tidiga paddlingstur var just för 
att utforska området kring "Udden/Spjutet" i blankvä-
der. Jag ville ha bekräftelse på vad som var fantasi och 
tro i bardomen, kontra verkligheten. Enligt Edvin 
Lagman bröt alltid vågorna runt det stora mörka trols-
ka stenblocket längst ut på udden, även vid blankvä-
der. Detta hade jag vid åtskilliga tillfällen konstaterat 
att så var fallet. Men inte i dag, då man kunde spegla 
sig i vattnet. Det stora mörka blocket, en relik av om-
vandlad bergart efter meteoritnedslaget vid Nygrund 
för 540 miljoner år sedan var imponerande på nära 
håll. 

Ännu mera trolsk och långt ut låg "Holmen" eller 
Odensholm som i min fantasi var en Sagans Ö. Dit ut 
måste jag därför att min barndom var så intimt för-
knippad med just händelser och skeenden därifrån. Nu 
låg den därute, avslöjad i det starka solljuset med den 
vita strandlinjen starkt kontrasterande mot det mörka 
gröna. 

Jag hann konstatera att kalkstenshällen på den 
västra sidan av udden, Östersjösidan, inte slutade i en 
brant, utan sakta planade ner i djupet, när den första 
vindilen av havsbrisen krusade vattnet. Jag hann runda 
udden innan vinden raskt tilltog i styrka och en och 
annan våg syntes bryta. Inne på det grunda Gränna 
lyftes vågorna i minitsunamihöjd. Jag fick paddla hem 
ute på djupare vatten, där vågorna skvätte ner mig 
trots att jag red dem bra och med god balans. Jag, som 
med fantasins hjälp en stund tidigare hade paddlat ut 
till Holmen. Men visst, i verkligheten hade Holmbor-

na rott åtskilliga gånger in till den by som låg dem 
närmast, men knappast i ranka kanoter. 

En dag senare fick jag höra att det fanns två perso-
ner boende hos Arne Tennisberg i Bergsby, som var 
intresserade av att resa ut till Odensholm. Framkom-
men till Arne satt just dessa två och fikade ute i solen. 
Jag hade tidigare budat några som just då bodde i sina 
sommarhus i Spithamn och med dessa två entusiaster 
blev vi nu sex personer som till ett hyggligt pris be-
ställde en resa ut till Holmen dagen därpå. Arnes två 
inneboende var Bob Tigerstedt med fru från Hangö. 
Dessa två var mycket intresserade av vår historia och 
även aktivt medverkande i så motto att Bob var verk-
sam i renoveringen av svenska kyrkan i Reval, samt 
med prenumeration av Kustbon till en svensk förening 
i Hangö. 

Vi samlades på bryggan vid Derhamn morgonen 
därpå. Än en gång låg havet blankt när vi äntrade den 
ålderstigna farkost som skulle forsla oss ut på denna 
för min del med längtan emotsedda spännande resa. 
Det fanns fler resenärer som skulle med. Mannen som 
stuvade ombord sin familj med campingutrustning var 
någon form av tillsyningsman över Holmen fick jag 
höra. Det var vindstilla, 26 grader varmt och blankvat-
ten när vi tuffade iväg.  

Förra och enda gången jag varit ut till Holmen 
dessförinnan var i slutet av februari 1942, då isen låg 
kompakt mellan byn och ön. Då var det en fora av 
bönder i byn som gjorde sällskap dit ut. Ändamålet 
den gången var att skaffa förnödenheter, som de fly-
ende rödarmisterna lämnat efter sig. Mitt minne som 
13-åring från den resan var att det nere i hamnen fanns 
en stor barack med diverse saker i, däribland mjöl-
säckar som var något indränkta med fotogen. Hade 
man tur kunde man hitta säckar där fotogenen inte 
trängt in så djupt, och följaktligen mjölet var använd-
bart, även om man fick tolerera någon liten bismak. 
Likaså fanns det ett grått tyg som det gick att sy kläder 
av. 

Åsynen av ön då var för övrigt vintrig och karg. 
Nere i en fördjupning låg det nakna skelettet av en 
människa och på håll norröver syntes två grova kano-
ner, kullvräkta med någon form av kragar kring rören, 
jag som i stark tro varit övertygad om att dessa låg 
skyddade i en betongbunker. Österut, närmare stran-
den, stod två intakta kanoner på sina ställningar med 
eldrören pekande in mot Spithamns by. Allt syntes 
tydligt och väl. Det var alltså dessa som tillsammans 
med de grova kanonerna hade spytt förödelse över vår 
by, som rödarmisterna trodde låg i ruiner efter deras 
bombardemang. Än en gång besannades att tro och 
verklighet kan vara olika. Den enda fullträff de fick in 
var på en bastu, och i bastun befann sig en holmbo 
som genom ett mirakel undkom helt oskadd. 

Stenen vid Spithamnudden. 
Foto: Författaren
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Kan detta ha berott på det som är saxat ur tidning-
en Eesti Päevaleht och som handlar om legender och 
jordeandar och lyder enligt följande: 

"Den försvunna estlandssvenska bebyggelsen på 
Odensholm, som uppkallats efter den skandinaviska 
krigsguden Oden, breder en hemlighetsfull slöja över 
denna bit av jorden. Om man därtill lägger kapellet 
som burit Jesu namn och röda arméns förehavanden 
borde det i alla fall sätta mystikerns hjärna i arbete. 

Innan ryssarnas ankomst 1940 kallades öns största 
flyttblock för Odens sten. Men rödarmisterna spräng-
de den genast i småbitar, uppenbarligen i fruktan för 
fientliga andar. Samma öde drabbade också sten-
gärdsgården som omgärdade gravplatsen och Jesu 
kapell. För förstörelsen av Odens sten skulle dock den 
eviga förbannelsen drabba rödarmisterna. Symbolen 
för den andra, osynliga, handen som ledde människors 
öden är Jesu kapell, varav idag endast ruinerna av 
klocktornet återstår. De många järnkorsen på estlands-
svenskarnas gravar har vridits krokiga av rödarmister-
nas händer. Nog är väl detta en salig blandning av tro 
och fruktan för de osynligas verkan. Oden och Jesus i 
symbios. Men folk som besöker ön i dag påstår med 
bestämdhet att nu är allt lugnt. Andarna har lagt sig till 
vila. Vilket kan bero på att öbornas ättlingar har rest 
minnesstenar på den gamla gravplatsen och satt upp 
ett tillfälligt klocktorn för att hedra sina anförvanter." 

Båten tuffar på i blankvattnet, vi för våra samtal på 
svenska och det estniska sällskapet på estniska. Min 
kusin Ivar, som först var avvisande till denna resa, 
berättar nu att han en gång var på skolresa till Holmen 
och att det därmed kunde räcka. Vid denna skolresa 
hade det planterats en tall intill skolhuset. Månntro om 
denna tall hade slagit rot och växt till sig. Tanken 
väckte nyfikenhet.  

Vi började närma oss hamnen, då jag kom att tänka 
på att Albert Engström, Anders Zorn och Axel Gallén 
en augustikväll för etthundra år sedan (1905) försökte 
hitta lä för övernattning här. De kom i bryderi om hur 
de skulle ta sig in till ön och hissade lotsflagg. En 
fiskare på väg ut lotsade dem in i hamnen, samtidigt 
som han beskrev hur de skulle segla för att komma ut 
därifrån, allt enligt Engströms beskrivning: "Fall mai-
ra! En storan stain er frafere! – Här oba stråndi sen I 
tri stor stain. Tåtå ni gå segol, tå ska kappli bli uti räsa 
mä mittmilla stain. Oba vinstorsia kappli står en rauni 
(rönn) braiver. Om ni tova hån raunia uti räsa mä han 
stain, så gå ni på grunne. Båra uti hit hamne hovan I 
inga räddoa fer inga vär". 

Dess bättre behövde vi ingen lots den här gången. 
Vår skeppare kunde sin rutt. 

Bryggan på Holmen var inte som förväntat. Två 
rangliga plankor på ett par stöttor var vad vi fick ba-
lansera oss iland på. Detta var alltså Greis, Erkas, 
Marks, Stavas och Brus med flera familjers ö som vi i 
detta strålande sommarväder uppsökte. Hemma i Spit-

hamn var alla dessa släkter välbekanta långt innan, 
under och efter kriget. Många var under de svåra åren 
inhysta lite varstans i byn. Så genuint det hade varit 
och så splittrat det blev. Det liv som en gång Albert 
Engström och Anders Zorn så inlevelserikt beskrev 
som unikt vid sin landstigning från Zorns båt Mejt, 
var nu endast hågkomster. Det som en gång var äkta 
hade tuggats sönder av värre blixtar än asaguden Tor 
någonsin framkallat. 

Det som väl borde vara självklart, men ändå trasa-
de sönder min minnesbild, var hur ön hade växt igen. 
Den vida blick som fanns 1942 var nu undanträngd av 
buskar, sly och träd. Jag kände inte igen någonting 
överhuvudtaget. Med den mycket fina och illustra 
kartans hjälp var det inte svårt att orientera sig fram 
till de olika sevärdheter, som fanns på vägen ut till 
norra udden. Tillbaka skulle vi ta den västra vägen. Vi 
stannade en god stund vid kapellet och gravgården, 
som en gång låg väl synlig från alla håll, nu inträngd i 
grönskande växtlighet. Längre fram sågs "Biens" enda 
återstående byggnad i pågående förfall, påminnande 
om det som en gång var. 

Många tallar hade vi sett och passerat och för varje 
ny tall som dök upp ställdes frågan; var detta Ivars 
tall? Vi passerade till nästa tall och ställde samma 
fråga. Men "ojojnai, änt vare han talln änt".  

På väg tillbaka kom vi så överraskande till en hän-
visande skylt med namnet "Skolan" på. Aha, det var 
alltså här skolan hade legat. Hade tallrackarn levt vi-
dare, så måste det alltså vara här man borde hitta den. 

Ruinen av Jesuskapellet. 
Foto: Författaren
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Tro det den som vill, men just där det var förväntat 
växte en tall. Någon ståtlig fura var det inte, men en 
härdad släkting av Pinus Silvestris hade överlevt de 
tuktande vindarna. I åldern bedömdes den av oss vara 
Ivars tall, den tall som han medverkat till att plantera 
för sådär 70 år sedan. 

Några timmars vistelse på en ö ger endast en över-
siktlig bild av denna. Vi kunde konstatera att artrike-
domen var stor, påminnande om den man ser på 
Öland. Något beklämmande var den okontrollerade 
vegetationen som förvildade ölandskapet. Det som jag 
trott och förväntat mig, att fårens bete skulle gälla hela 
ön var nu inte så, utan det verkade endast vara på ett 
begränsat område som betningen gällde. Jag ställer 
mig också frågan varför den ursprungliga öbefolk-
ningen inte fick tillbaka sin "Backan". Kan ett land 
hävda sin suveränitet på grund av befolkningens ur-
sprungliga rätt att bo, där ingen annan av tradition 

tidigare har bott, bör väl detsamma gälla här. "De 
ägde inte ön", säger landets juridik. Har det lilla landet 
inte lärt sig läxan av århundradens feodala förtryck 
med förvisningar, där främmande herrars nävrätt gäll-
de. 

Även om var och en må bli salig på sin tro är det 
min övertygelse att öns rättmätiga arvingar hade kun-
nat förvalta sin ö på ett bra sätt. Förutsättningar saknas 
inte. 

Det var fortfarande blankvatten när vi tuffade till-
baka till Derhamns brygga. Nästa gång ska jag göra en 
mer närgången rundvandring på Holmen. Då ska jag 
också komma närmare och fotografera av de två jätte-
blocken av Nygrundbreckia på öns västra sida, som en 
av upptäckarna av Nygrundkratern, Armin Öpik, kal-
lade "Odensholms tvillingar". 

SOV:s kalendarium hösten 2006 
 Lördagen 
den 2 sep-
tember kl. 
13.00-17.00 
 
 
 
 
 
 
 

Söndagen 
den 24 sep-
tember kl. 
11.00-14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fredagen 
den 7 okto-
ber kl. 18.00 

Hembygdsdagen. 
Jörgen Hedman och Lars Åhlander 
presenterar sin nya bok om Runö. 
Monica Ahlström och Lars Rönnberg 
berättar i ord och bild om sommarens 
resa till Gammalsvenskby. 
Årets kulturstipendiat presenteras och 
som vanligt blir det underhållning 
och kaffe. 
Plats: Hamburgersalen, Brygghuset, 
Norrtullsgatan 12, Stockholm. 

Seminarium "Kvinnokraft i Est-
lands svenskbygder" (uppskjutet 
från i maj). 
Kristina Malmberg berättar över te-
mat  "Om kvinnor och knyppling i 
estlandssvenska bygder".  
Dessutom talar Elvine Smedberg och 
Karin Beckström från Ormsö om 
ormsödräkten och Karin Espling 
Ericsson och Eva Steffensson talar 
om rågö- respektive runödräkten. 
Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm. 
Pris 50 kronor. Lättare förtäring in-
går. 
Anmälan senast en vecka i förväg till 
SOV:s expedition, tfn 08-612 75 99 
eller med e-post till 
info@estlandssvenskarna.org 

Pubafton på Roslagsgatan 57. 

Midsommarmöte i Spithamn 
Spithamns byalag har möte på Moa på midsom-
mardagen den 24/6 kl. 14.00. Ta gärna med er 
vinster till lotteriet. De kan lämnas till Jenny Melin 
innan mötet börjar. 
På midsommarafton den 23/6 tänds brasa nere på 
stranden framåt kvällen. 

Välkomna! 
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Sadama 31/32, HAPSAL 
Tfn/fax: +372 473 7165 
GSM: +372 508 8697 

www.aiboland.ee 
Sommarens utställningar: 
• Handarbetsutställning "Flitiga händer". 
• Skutan "Hoppet". 
• Estlandssvenskarnas historia. 
• Ormsörummet – "Torsdagstanternas" 

handarbetskammare. 
• Aibotapeten – Estlandssvenskarnas histo-

ria skildras på en 20 m lång bonad. 
Öppettider från 1 maj till 31 augusti: onsdag-
söndag kl. 10.00-18.00. Från 1 september: 
onsdag-söndag kl. 11.00-16.00. 
Inträde: 20 EEK (studerande 10 EEK). Guid-
ning 100 EEK (Obs! Bokas på förhand). 
För 35 (15) EEK kan köpas "En biljett med tre 
upplevelser", som dessutom gäller till Läns-
museet (Läänemaa muuseum) och Järn-
vägsmuseet (Raudteemuuseum). 

Markägare i Estland! 
Behöver Du hjälp med frågor gällande fastig-
hetsärenden, översättningar eller andra ären-

den ställer vi gärna upp. 
Kontakta oss för närmare information! 

Katrin Schönberg 
Jus Suecanum OÜ 

Tfn/fax: +372 47 37339, mobil: +372 55 24842 
E-post katrin.schonberg@mail.ee 
Hemsida www.jussuecanum.ee 

Adress: Endla 2B-16, 90504 Haapsalu, 
Estland 

Medlemmar i Rickul/Nuckö 
Hembygdsförening får 15 % rabatt! 

 
Färjetrafiken till Estland 2006 

Stockholm - Tallinn 
M/S Romantika avgår från Stockholms Fri-
hamn. Jämna datum: juni, juli, september och 
oktober. Ojämna datum: augusti, november 
och december. 
M/S Victoria avgår från Stockholms Frihamn. 
Ojämna datum: juni, juli, september och okto-
ber. Jämna datum: augusti, november och 
december. 

Tidtabell (lokal tid) 
Stockholm 17.30 - Mariehamn 00.55 

Mariehamn 01.05 - Tallinn 11.00 
Tallinn 17.30 - Mariehamn 04.50 

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.30 

Kapellskär - Paldiski 
M/S Vana Tallinn avgår varje dag från Ka-
pellskär. 

Tidtabell (lokal tid) 
Kapellskär 21.00 - Paldiski 08.00 
Paldiski 10.00 - Kapellskär 19.15 

Biljettbeställning (för medlemsrabatt): 
Tfn 08-666 60 20, fax 08-666 60 52 

Bokningskoden "SEFÖR" skall anges. 
E-post booking@tallink.se 
Hemsida www.tallink.se 

Prästn e vargskall 
Samlade dikter av Mats Ekman 

Teckningar av Elmar Blomberg samt noter till vissa 
sånger. 

                      
Här finns alla Mats Ekmans dikter samlade i en 
enda bok med översättning till rikssvenska. I sin 
diktning beskriver han livet i svenskbygderna i 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 
Beställning sker till Ingegerd Lindström på tfn 016-
14 41 41 eller e-post recreo@telia.com. 
Priset är 130 kr plus porto. 
Allt överskott av boken går till något ändamål i 
Rickul till minne av Mats Ekman. 
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Bergsby Pansionaat 
2 - 4-bäddsrum, 20 bäddar. 

Arne Tennisberg, tfn +372 47 97 290, 
mobil +372 50 23 042. 

E-post arne.tennisberg@mail.ee 

Tuksi Puhkemaja 
(Ölbäck) 

2 - 4-bäddsrum, 28 bäddar, självhushåll. 
Aare Loog, tfn +372 47 97 228, 

mobil +372 50 44 115. 
E-post tuksi.puhkemaja@mail.ee 

 
Välkommen till Kiige farm! 

Inkvartering i dubbelrum. Matservering. 
Campingplats. Bastu. 

Idrottsmöjligheter, jakt och fiske, ridning, 
gungor. 

Pris per person och natt: 295 EEK i huvud-
byggnaden och 190 EEK i stuga. Frukost in-

går. 

20% rabatt för medlemmar i 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening! 
Kiige farm, Oru vald, 91001 Läänemaa 

Tfn och fax +372 47 95 492, 
mobil +372 50 94 207 

E-post kiigefarm@hot.ee 
Webbplats http://www.hot.ee/kiigefarm 

 

 

 

Välkommen till Roosta semesterby i 
det Estniska landskapet Läänemaa 

vid Östersjön! 

Här finns 32 stugor med ett, två eller tre sov-
rum. Rökfria rum. Ett hus även med bastu.  
Platser för husvagn med framdragen el. 
I huvudbyggnaden ligger ett nytt fritidscentrum 
med restaurang, bar, konferensrum, bowling-
banor, bastu, bubbelpool och vilrum. 
Du kan spela biljard, tennis och minigolf, jog-
ga, cykla, vindsurfa, hyra roddbåt och åka på 
utflykter, t.ex. till Hapsal eller Odensholm. 

Tfn +372 47 97 230, 97 238, fax 97 245 
E-post roosta@roosta.ee 

Webbplats http://www.roosta.ee 

20% rabatt för medlemmar i 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening! 

Bo lantligt hos Raisa i Roslep! 
Logi + frukost 175 EEK, helpension 275 EEK. 

För närmare information, kontakta 
 Edvin Vesterby, tfn +372 47 97 214 

saepood.ee 
Lihula mnt 8, Hapsal 

Trädgårdstraktorer, gräsklippare, gräs-
trimmare, motorsågar, röjsågar. 

Försäljning, reparation, reservdelar 
Öppettider: måndag-fredag kl. 09.00-18.00, 

lördag kl. 9.00-15.00 
Tfn: +372 47 33 299 

GSM: +372 51 31 511 

AianduseABC 
Prydnadsväxter, blommor, 

 trädgårdsartiklar 
Adress, öppettider, telefon: se ovan 

Lilleparun 
Paskleps by (vid Sääse busshållplats) 

Blommor, eterneller, prydnadsväxter 
Öppettider: tisdag-lördag kl. 10.00-20.00 

Tfn: +372 52 12 042 

5 % rabatt för medlemmar i 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening 


