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Under första världskriget byggdes ett kanonbatteri i Derhamn. Det sprängdes i luften 1918 när
de ryska trupperna lämnade Estland. Se vidare artikeln på sidan 10.
Fotot från befästningsområdet är taget 1935 av Eskil Rydén
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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 Sverige
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 verksamhet."

Adress Rickul/Nuckö Hembygdsförening
c/o Brita Wiberg, Viktoriavägen 39,
125 34 Älvsjö
PlusGiro 55 68 81 - 1
E-post info@rnhf.se
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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), Tunavägen 39,
147 42 Tumba, tfn 08-530 685 35, e-post
barbro@parsells.se
Övriga ordinarie ledamöter
Kristofer Dreiman (Pasklep/Bergsby),
Valhallavägen 69, 114 27 STOCKHOLM,
tfn 070-8173575, e-post kdreiman@kth.se
Anders Peedu (Enby), Krassevägen 3,
169 33 Solna, tfn 08-27 03 06,
e-post anders.peedu@tdc.se
Anne Schönberg (Spithamn), Artillerigatan 82,
115 30 Stockholm, tfn 08-664 08 85,
e-post anne.schonberg@jm.se
Gunvor Strömbom (Ölbäck), Svinkeln,
155 91 Nykvarn, tfn 08-552 451 45
e-post gunvoris@hotmail.com
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Ordföranden har ordet
Sture Koinberg
Arbetsåret för Rickul/Nuckö Hembygdsförening startade med det välbesökta och trevliga årsmötet, som
vanligt välorganiserat av Festkommittén.
Årsmötet var, som tidigare år, uppdelat i föreningsstämma och informationsmöte. Ülo Kalm med
hustru Lii gjorde en endagsutflykt till Sverige och
kunde informera om det som pågår i Nuckö kommun.
Kommittéer och arbetsgrupper informerade om insatser som gjorts under året och vad som komma skall.
Genom våra tre medlemmar i Kulturrådet får vi information om vad som sker där. Arbetet med omorganisationen av Aibolands museum går långsamt och det
finns anledning att vi engagerar oss under det kommande arbetsåret. Ett ökat tryck från samtliga föreningar kanske kan bidra till en utveckling av museet.
Det finns många andra viktiga frågor som måste
diskuteras med övriga föreningar. En sådan är lokalfrågan: kan vi sitta kvar på Roslagsgatan när hyreskontraktet löper ut om ett par år? SOV fyller nästa år
100 år och vi kommer att engagera oss i förberedelserna för detta firande.
Vi kommer till nästa årsmöte att dela ut stipendium
från Mats Ekmans fond om vi hittar en lämplig kandidat. Vid senaste styrelsemötet beslöts att Grupp 44
kommer att upphöra. Gruppens dokumentation av
Rickul/Nucköområdets historia kommer att göras
tillgängligt via hemsidan.
Vid en berättarträff i april fick jag tillfälle att berätta om den långa vägen att försöka bli rikssvensk. För

närvarande försöker jag hitta vägen tillbaka till att bli
estlandssvensk, vilket jag har stor hjälp med genom
alla trevliga estlandssvenskar som jag träffar i föreningen.
Den aktivitet som nu står för dörren i skrivande
stund är det årliga elevbesöket från Nuckö gymnasium. Medlemmar i föreningen kommer att ta hand om
eleverna under besöket.
Planering pågår för aktiviteterna i Estland under
sommaren: strandträffen på Ölbäckstranden, gudstjänsten och informationsmötet i Rosleps kapell, middagen i Roosta och resorna till Odensholm.
Utbetalning till hjälpbehövande i Nuckö kommun
har i år beslutats bli 300 EEK per person. Utdelningen
sker till midsommar och jul. Föreningen delar som
vanligt ut stipendier till duktiga elever i grundskolan
och gymnasiet på skolavslutningen.
Upprustningsinsatser kommer att krävas på murar,
gravstenar och kors på Rosleps kyrkogård. Föreningen
kommer att ge bidrag till finansieringen från insamlade medel.
Vi i styrelsen, kommittéer och arbetsgrupper är
tacksamma för det förtroende som visades vid årsmötet när det gäller våra frivilliga insatser. Det ger oss
krafter och en trevlig stämning inför det nya arbetsåret.
Vi vill önska alla föreningsmedlemmar en trevlig sommar. Vi ses säkert på en varm sandstrand i
Estland.

Föreningens styrelse

Sture Koinberg,
ordförande

Brita Wiberg,
sekreterare

Barbro Adelman,
kassör

Anders Peedu,
ledamot

Anne Schönberg,
ledamot

Gunvor Strömbom,
ledamot

Kristofer Dreiman,
ledamot

Lena Ahrle,
suppleant

Majlis Lindroos,
suppleant

Anette Sjösten,
suppleant
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Årsmötet 2008
Eva Heyman
Vid Hembygdsföreningens års- och informationsmöte
den 12 april i Rågsveds Folkets Hus deltog cirka 120
personer.
Mötet inleddes med att vi tillsammans stående
sjöng "Modersmålets sång" till musik av dragspelarna
Gunvor Strömbom och Raul Targamaa.
Årsmötet
Som ordförande att leda årsmötet valdes Ingegerd
Lindström och som sekreterare Brita Wiberg.
Styrelsens och underliggande organs verksamhetsberättelse och revisorernas berättelse godkändes. Styrelsen och underliggande organ beviljades ansvarsfrihet.
Som ordförande för ett år omvaldes Sture Koinberg (Roslep). Som ordinarie styrelsemedlemmar för
två år omvaldes vår kassör Barbro Adelman (Rosta)
och vår sekreterare Brita Wiberg (Ölbäck). Den tidigare suppleanten Kristofer Dreiman (Bergsby/Pasklep) valdes till ordinarie styrelsemedlem efter
Susanne Westerman, som avböjt omval. Kristofer
valdes för två år. Övriga ordinarie ledamöter är Anders Peedu (Pasklep), Anne Schönberg (Spithamn)
och Gunvor Strömbom (Ölbäck), som samtliga har ett
år kvar av mandattiden.
Lena Ahrle (Gambyn) valdes som suppleant för ett
år efter Kristofer Dreiman. Majlis Lindroos (Norrby)
omvaldes för två år och som ny suppleant för två år
valdes Anette Sjösten (Roslep).
Revisorerna Sven Lagman (Spithamn) och Ingemar Uussaar (Ölbäck) omvaldes för ett år.
Som ordförande i Valberedningen omvaldes Sven
G Frejman (Pasklep) för ett år. Birgit Brunberg (Ölbäck) omvaldes som ledamot för tre år. Som nya ledamöter efter Einar Hamberg (Roslep) och Edit Jordman (Rickul by), som hade avsagt sig uppdraget, valdes Jeanette Löhf (Söderby) och Raul Targamaa
(Nõva), båda på tre år. Ledamoten Ragnar Lundgren
(Enby) har två år kvar av mandattiden.

Stämman beslutade att medlemsavgiften för år 2009
skall vara oförändrat 150 kronor för vuxna och 50
kronor för ungdom under 26 år.
Sven Lagman redogjorde för förslaget till nya
stadgar. Förslaget godtogs. För att stadgarna skall bli
giltiga måste de även godtas på stämman 2009.
En övrig fråga hade inom laga tid inkommit till
styrelsen. Frågan gäller inplantering av kräftor i Höbringån. Ärendet överfördes till Nuckö kommun.
Informationsmötet
Föreningens kommittéer och arbetsgrupper presenterades.
Ingegerd Lindström informerade om Kulturrådets
verksamhet under det gångna året (se vidare hennes
artikel i detta nummer av Medlemsbladet).
Därefter berättade Göte Brunberg och visade bilder
från de aktiviteter i Sverige och Estland som Hembygdsföreningen varit engagerad i under det gångna
året.
Information från Nuckö kommun
Även i år hade Nuckös kommundirektör Ülo Kalm
med hustru Lii möjlighet att närvara vid vårt årsmöte.
Ülo berättade om vad som hänt under året och vilka
planer man har i framtiden inom kommunen. Några
punkter:
 Muren runt Rosleps kyrkogård skall byggas färdig
och täckas med tegel.
 Tornet på Jesu kapell på Odensholm skall konserveras och gravgården rustas upp.
 En 25 meter lång kaj skall färdigställas i viken på
Odensholms sydvästsida.
 En kaj för fritidsbåtar skall byggas i hamnen i Derhamn.
 Fler busskurer skall sättas upp – det saknas fortfarande tio stycken i kommunen.
 Arbetet med vindkraftparken i Dirslätt med 13
vindkraftverk skall vara klart april 2009.
 Markskatten kommer troligen att höjas 2009.
 En sopstation kommer att placeras i närheten av
Rosleps kapell.
 Kommunens invånarantal har minskat obetydligt
under året - från 911 till 908 personer.

Midsommarmöte i Spithamn
Spithamns byalag har möte på Mogården söndagen
den 22/6 kl. 14.00.
Ta gärna med er vinster till lotteriet. De kan lämnas till Jenny Melin innan mötet börjar.
Välkomna!
Årmötesdeltagare.

Foto: Bengt Heyman
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Berättarträff med Sture Koinberg

Aktiviteter i Estland i sommar

Kristofer Dreiman

Festkommittén och Framtidsgruppen kommer
att upprepa förra sommarens uppskattade
aktiviteter i Estland.
Lördagen den 12 juni kl. 13.00
Den sedvanliga träffen på Ölbäckstranden
Ta med egen matsäck!
Kontakta Birgit Brunberg, tfn 0159-10170, om
ni har några frågor.

Över 20 personer deltog i den träff på Roslagsgatan
den 26 april där Sture Koinberg berättade om sitt liv
under rubriken "Vandringar i minnenas landskap".
Sture föddes 1935 som son till Edvard och Nelly
Koinberg på Seffersgården i Roslep. Barnaskaran
utökades senare med två pojkar. Edvard mobiliserades
1941 till sovjetarmén. Nelly och sönerna kom 1944
med båten Juhan till Sverige, där de hamnade i flyktingförläggningen i Doverstorp. De flesta på förläggningen kunde snabbt slussas ut i arbetslivet, men där
var en ensamstående kvinna med tre barn inte så attraktiv. Stures familj måste därför stanna mer än ett
halvt år på Doverstorp. För Sture var det en hemsk tid
och han har förträngt mycket av upplevelserna där.
Så småningom kom familjen till Stockholm. Efter
diverse arbeten, bland annat på arkitektkontor, varvat
med studier, kom Sture 1961 in på Konstakademien i
Köpenhamn. Den första sommaren fick Sture ett stipendium för att resa till Florens och göra uppmätningar där.
Efter studierna i Köpenhamn började Sture arbeta
på ett arkitektkontor. Han studerade också vidare på
Konstakademiens i Stockholm arkitekturutbildning.
År 1968 startade han en egen firma. Som mest hade
den 20 anställda och var en av de största i Sverige.
Stora uppdrag som firman fick var Luleå tekniska
högskola och planläggningen av Globenområdet och
Wasamuseets omgivning. Firman fick även uppdrag
utomlands och Sture kunde resa till Japan, Sydkorea,
Rysslands slätter och Sydamerika, men till hembygden kunde han inte komma!
Stures far Edvard överlevde kriget och kom tillbaka till Estland, där han bildade en ny familj. Redan
1948 fick familjen i Sverige kontakt med honom via
Röda korset. Sommaren 1967 kunde han besöka Sverige under några veckor.
En känslosam upplevelse för Sture var det första
besöket i hembygden 1989. När han efter 45 år kom
tillbaka till Seffersgården tog han av sig skorna och
gick barfota för att verkligen känna sig hemma. Och
så var cirkeln sluten, från strand till strand, men med
ett väldigt stort tidsmässigt glapp.

Söndagen den 13 juli kl. 14.00
Gudstjänst i Rosleps kapell med predikan av
Erland Björklund.
Sång och musikstund med familjen Leevi
Reinaru och Raul Targamaa.
Hembygdsföreningen bjuder på kyrkkaffe.
Söndagen den 13 juli kl. 16.00
Informationsmöte i Rosleps kapell. Medverkar
gör Ülo Kalm, Uile Kärk-Remes, Sture Koinberg och Göte Brunberg.
Söndagen den 13 juli kl. 19.00
Samkväm på Roosta semesterby med middag
till självkostnadspris.
Måndagen den 14 juli
Båttur till Odensholm. Pris: 200 EEK
Avfärd sker från Derhamn. Egen matsäck
skall medtas.
Eftersom båten endast tar 12 passagerare
kan det, beroende av hur många som anmäler
sig, bli fråga om flera turer. Det går därför inte
att idag ange några tider för avgång och tillbakaresa.
Intresseanmälan till samkvämet på Roosta
och båtturen till Odensholm senast den 6 juli
till Majlis Lindroos, tfn 08-551 592 15, mobil
070-687 50 23,
e-post mailind7@hotmail.com, eller
Gunvor Strömbom, tfn 08-552 451 45,
mobil 070-652 94 37,
e-post gunvoris@hotmail.com.
Fredagen den 18 juli kl. 18.00
Aftonbön i Rosleps kapell med Erland Björklund.
Söndagen den 27 juli kl. 14.00
Gudstjänst i Nuckö kyrka med Erland Björklund.
Efter aftonbönen i Rosleps kapell och gudstjänsten i Nuckö kyrka bjuder Hembygdsföreningen på kyrkkaffe.

Deltagarna vid berättarträffen.

Foto: Erik Johansson
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Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg
Vindkraftparken i Dirslätt
Arbetet på den stora vindkraftparken i Dirslätt har nu
påbörjats. Nästa vår kommer dess 13 kraftverk att
börja leverera elektricitet till det estniska elnätet.
Ägare till vindkraftparken är det statliga energibolaget Eesti Energia. Kostnaden beräknas till 900 miljoner EEK.
Tornen blir 100 m höga. De består av en 45 meter
hög del av betong och en 55 meter hög stålkonstruktion. Vingarna får en diameter av 100 meter. Varje
vindkraftverk får en toppeffekt av 3 MW, vilket innebär att den totala effekten blir 39 MW. Man räknar
med att vindkraftparken skall leverera 100 GWh per
år, vilket motsvarar 1,3 procent av Eesti Energias
produktion av elektricitet.
Byggare är det finska företaget WinWind OY. All
utrustning hämtas från Finland, med undantag av
vingarna som kommer från Polen. Det första tornet
beräknas vara klart i november.

Konservering av Jesu kapell
Av Jesu kapell på Odensholm återstår nu endast murarna av tornet. Genom donationer och bidrag från
stiftelser och privatpersoner har Odensholms byalag
nu i maj kunnat påbörja arbetet med att konservera
tornet och förse det med tak. Kyrkogården skall återställas och en ny mur av kalksten skall byggas.
Arbetet med konserveringen av tornet utförs av
firman OÜ Säästvad Ehituslahendused. För det övriga
arbetet räknar man med att det till stor del kommer att
utföras av frivilliga krafter från byalaget.
Mer information finns på Odensholms byalags
hemsida www.odensholm.se.
Semestertider på kommunkontoret
Ülo Kalm
2/6-22/6 och 4/8-9/8
Marika Meister
25/6-1/8 och 22/12-31/12
Taimi Pelapson
7/7-27/7, 11/8-24/8 och 6/1016/10
Tiina Rohi
1/7-11/7, 21/7-15/8 och 29/1231/12
Evi Öövel
30/6-31/7 och 18/8-31/8

Stora svenskdagen i Nuckö
SESK (Samfundet för Estlandssvensk Kultur) 20 år
20 augusti 2008 i Birkas, Nuckö
Arrangörer
Kulturrådet, SOV Estland, Nuckö kommun,
Svenska Folkhögskolan i Estland, Svenska
Handelskammaren.
Lokaler
Kommunalhuset, Birkas herrgård, Nuckö
gymnasium, Lyckholms museum.
Program
Invigning kl. 11.00.
Fortlöpande över dagen, kl. 11-16, ute och
inne:
- folkmusik, folkdans.
- vis- och dansstuga.
- berättarstuga; ”så har det varit”.
- utställningar, bokbord.
- dokumentärfilmer.
- Svensktorget: Organisationer, föreningar,
byalag, båtlag informerar och presenterar.
Handarbeten, hantverk, arbetsstugor och
försäljning.
- Nucköloppet, barnens ”äventyrsplats”, tävlingar, spel.

Bygget av betongdelen på ett av vindkraftverken.
Foto: Bengt Heyman

Temaplanering för bebyggelseområden
En första presentation av temaplaneringen och diskussion om denna hölls i slutet av mars. En översättning
av Marika Meisters mötesanteckningar finns på hemsidan under "Nuckönyheter".
Utmärkelse till Ülo Kalm
Nuckö kommuns kommundirektör Ülo Kalm har av
EELK (Estlands Evangelisk-Lutherska Kyrka) fått
EELK:s hedersmärke av tredje storleken i form av ett
kors.
Han erhöll det för sina speciella tjänster vid återuppbyggandet av Rosleps kapell och iordningställandet av Nuckö kyrkas prästgård och kyrkogård.

Välkomna med hela familjen och dina vänner!
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Id-handlingar vid resa till Estland
Susanne Westerman och Raul Targamaa
Ett skäl till att skaffa sig ett id-kort, även om man
redan har ett giltigt pass, är att ett sådant är lättare att
bära med sig eftersom det är i kreditkortsformat.
Svenskt id-kort
Svenskt nationellt id-kort utfärdas av Polisens passexpeditioner. Det kan endast utfärdas till svenska medborgare. Man måste inställa sig personligen på passexpeditionen. Ansökan skall undertecknas av sökanden i närvaro av den person som tar emot den. Man
måste kunna styrka sin identitet som svensk medborgare genom att till exempel visa upp ett giltigt pass.
Passmyndigheten tar en bild i digitalt format av sökandens ansikte.
Det svenska nationella id-kortet kostar 400 kr (inklusive fotot) och har en giltighetstid av fem år.
Mer information om hur man ansöker om svenskt
nationellt id-kort finns på www.polisen.se.
Estniskt id-kort
I Estland är det ett krav att samtliga som vistas permanent i landet, alltså både estniska medborgare och
sådana med annat medborgarskap eller som är statslösa, skall inneha ett estniskt nationellt id-kort. För estniska medborgare gäller id-kortet som resehandling
inom Schengenområdet medan övriga fortfarande
måste ha pass för att kunna resa inom området.
Även i utlandet boende estniska medborgare kan
ansöka om det nationella id-kortet.
Den myndighet som utfärdar id-kortet är Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Medborgar- och migrationsverket). Vid ansökan måste man ha med ett foto
och kunna styrka att man är estnisk medborgare (till
exempel genom att visa upp ett giltigt pass). Man kan
lämna in ansökan på Estniska ambassaden i Stockholm och även hämta id-kortet där.
Det estniska nationella id-kortet kostar 150 EEK
(för personer under 15 år och pensionärer 50 EEK).
Det tar 30-40 dagar att få kortet.
Mer information finns på Kodakondsus- ja Migratsiooniamets hemsida www.mig.ee.

I och med att Estland efter den 21 december 2007
ingår i det så kallade Schengenområdet görs det
inte längre några passkontroller vid resor mellan
Sverige och Estland. Man måste dock fortfarande
när man vistas i Estland kunna styrka att man är
medborgare i ett land inom Schengenområdet.
Schengenavtalet
Under 1980-talet inleddes bland medlemsstaterna i
dåvarande EG, nuvarande EU, en debatt om fri rörlighet för personer. Idén om avskaffande av gränskontroller mellan de europeiska länderna utvecklades. Då
man inte kunde komma överens inom unionen beslutade Belgien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna
och Tyskland att sinsemellan skapa ett område utan
gränser. Det ursprungliga Schengenavtalet undertecknades av dessa länder den 14 juni 1985 ombord på
fartyget Princesse Marie-Astrid som låg i floden Mosel nära staden Schengen i Luxemburg.
Den 19 juni 1990 undertecknades Schengenkonventionen, som innebar att Schengensamarbetet togs i
bruk av de fem länder som tidigare undertecknat avtalet. Konventionen, som trädde i kraft 1995, gjorde det
möjligt att avskaffa gränskontrollerna mellan de avtalsslutande parterna och att skapa en enhetlig yttre
gräns där man skulle utföra exakt likadana gränskontroller vid inresa i Schengenområdet. Under åren därefter har ett stort antal länder, för närvarande 24, undertecknat avtalet. Sverige undertecknade avtalet 1996
och satte det i kraft den 25 mars 2001. Estland undertecknade avtalet 2004 och satte det i kraft den 21 december 2007.
Huvudprincipen är att alla människor som bor lagligt i ett land i Schengenområdet skall kunna resa fritt
utan att behöva visa pass när de passerar de inre gränserna. Trots detta måste man ha med sig en idhandling som visar identiteten och medborgarskapet.
Varje Schengenland har egna regler om vilka handlingar som krävs. Huvudregeln är att för den som är
medborgare i ett Schengenland så räcker det med ett
så kallat nationellt id-kort, medan övriga fortfarande
måste ha pass och, i vissa fall, även ett intyg (uppehållstillstånd eller liknande) på att man vistas lagligt i
området.
Id-handlingar vid resa till Estland
Vid resa till Estland är det alltså inte längre ett krav att
man skall kunna visa upp ett svenskt pass (eller estniskt för den som har skaffat ett sådant). Det räcker
med att man kan styrka sin identitet genom att visa
upp ett nationellt id-kort utfärdat i Sverige (eller Estland eller annat Schengenland). Att observera är att
ett svenskt körkort eller id-kort utfärdat av en
bank inte gäller som resehandling!

Estniskt nationellt id-kort.
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Kulturrådet ett år
Ingegerd Lindström
Nu har det redan gått ett helt år sedan Kulturrådet
bildades i Estland. Detta första år har varit fyllt av
organisatoriska och ekonomiska frågor. Att bygga upp
en bra struktur för arbetet i rådet har tagit sin tid likaväl som det har tagit tid med andra frågor, som budget
och juridisk status. Vad gäller budgetfrågan så är det
lite trögt i samarbetet med staten och vi har ännu i
skrivande stund inte fått ett skrivet avtal med staten
för vår budget för 2008. Detta gör också att verksamheten påverkas tills vi får veta hur mycket pengar vi
får i år.
Men året som har gått har ändå bjudit på en hel del
verksamhet i Kulturrådet. Nedan kommer en liten
redovisning, månad för månad.
Februari/mars 2007
Rådet hade sina första möten. Man valde styrelse och
lade ut riktlinjer för arbetet. Stadgar antogs och en
budget utarbetades för 2007 års arbete.
April/Maj
Ordföranden Uile Kärk-Remes var i Helsingfors och
berättade om det nyinstiftade rådet för den finlandssvenska föreningen Estlandsvännerna.
Möjligheter att lära sig svenska har varit en angelägen fråga. En kartläggning om behovet av undervisning i svenska för barn i skolåldern genomfördes under våren bland föräldrar i minoritetslängden, i Tallinn/Tallinnområdet och Hapsal/Nuckö.
Under våren tog Kulturministeriet upp frågan om
Aibolands museum och dess framtid med Kulturrådet.
Detta arbete har sedan fortgått under hela året.
Budgetförhandlingar pågick med Befolkningsministeriet.
Juli
Uile Kärk-Remes deltog i Eesti Saarte Kogu:s årsmöte
(Estlands småöars förbund) på Manija där hon presenterade estlandssvenskarnas kulturella självstyre, våra
förhoppningar inför framtiden och ett eventuellt samarbete.
Kulturrådets medlemmar inbjöds till en dag på
Lyckholms herrgård i Nuckö. Där diskuterades olika
viktiga frågor och det fanns tid för att umgås och att
lära känna varandra. Tyvärr kunde inte så många delta
av medlemmarna.
En informationsskrift togs fram.
Augusti
Vi deltog i Valge Daamdagarna i Hapsal med en utställning som hade tillverkats i juli. På dessa dagar
deltog också "torsdagstanterna" från Aibolands museum, Ormsö danslag, Sofia Joons och familjen Mäele
från Rågöarna. Sven Svärd visade en utställning om
estlandssvenskarna.

Kulturrådet ingick i den ämbetsgrupp som reste till
Runö för att inventera estlandssvenska kulturvärden
och diskutera framtida perspektiv för dessa.
Oktober
100-årsminnet av vetenskapsmannen Ragnar Nurkses
födelse firades i Kärus med deltagande av Kalev Kukk
från Kulturrådet och Patrik Göransson från S:t Mikaelskyrkan i Tallinn.
November
Kulturrådet höll ett mycket uppskattat seminarium i
Tallinn under rubriken "Minoritet – språk – kultur".
Mars 2008
Kulturrådet inbjöd till ettårsfirande i Tallinn. Dagen
efter var det rådets första årsmöte. Detta var ett bra
möte som var positivt och konstruktivt.
Arbetsgrupper
Under året har också flera arbetsgrupper kommit
igång. En grupp arbetar med att införa svenska ortsnamn i de gamla svenskbygderna. Detta har varit mer
komplicerat än vad man först tänkte sig, så det har
dragit ut på tiden. Frågor kring juridiska, praktiska
och ekonomiska aspekter har gjort att vi fått lägga om
arbetsordningen. Men arbetet fortsätter under detta år.
Den största frågan under både 2007 och 2008 blir
ombildningen av Aibolands museum till en stiftelse.
Arbetsgruppen från Kulturrådet arbetar vidare med
detta.
En annan stor fråga är ett estlandssvenskt kulturprogram, ett helhetsprogram för att stödja den estlandssvenska kulturen. Just nu pågår arbetet med att
skriva ett underlag för programmet.
Ett viktigt arbete har varit att få igång svenskundervisning för barn. En grupp barn har redan under
hösten fått svenskundervisning, vilket har skett i samarbete med Vanalinna kool i Tallinn.
Mycket annat har givetvis varit igång under året.
Arbetet med att få en egen juridisk status har varit
högt prioriterat men har visat sig ta tid. Förmodligen
behövs en lagändring för detta och då kan det dröja
något år. Under tiden söker vi andra vägar för att lösa
situationen.
För att få mer information kan du vända dig till någon av Hembydsföreningens representanter i Kulturrådet: Ingegerd Lindström, Majlis Lindroos och Raul
Targamaa.
Svenskdag i Nuckö
Den 20 augusti i år anordnas en "svenskdag" i Nuckö.
Det blir folkmusik, folkdans, utställning, aktiviteter
för barnen med mera. Det blir aktiviteter både utomhus och inomhus. Ta med hela familjen till Birkas!
Mer information finns i annonsen i detta Medlemsblad. Välkomna!
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Resan till hembygden
Ernst Besterman
I april reste styrelsen för släktföreningen Linden till
Estland och svenskbygderna där. Föreningen bildades
1985 med Josef Besterman (1845-1892) från Höbring
som stamfader. En behövlig "studieresa" eftersom
några av oss inte hade varit där tidigare. Med på resan
följde även ett antal andra personer. Styrelsemedlemmen Göran Westerbom hade inte möjlighet att delta.
Fredagen den 25 april tog Tallinn emot oss med sol
och lite vårväder och vi bestämde oss för att titta lite
närmare på staden innan vi åkte till Hapsal, där vi
bodde på Spa Hotel Laine. Vi besökte Aibolands museum (svenskbygdernas eget museum), den stora medeltida borgen, delvis väl bibehållen, och den unika
järnvägsstationen. Och en så avstressad miljö det är i
Hapsal jämfört med Tallinn!

En av höjdpunkterna var när vi med hjälp av Göte
kunde hitta platsen för Heinagården, Connys och Rogers farfar Antons gård i Söderby. Inte mycket finns
kvar utom rester av murstocken. Något förvånande var
att hitta gårdens brunn, eller kanske kallkälla. Inte full
med skräp efter alla år, utan med klart och fint vatten!
Efter ett kortare besök på Jurensgården i Höbring,
där Annes mormors mor Mina, född Tennisberg, en
gång levde som flicka, gick färden vidare till Graisgården, den gård där vår anfader Josef levde.
På söndag morgon var det så dags att åka norrut
mot Nõva där Anne har en del av sina rötter. En smått
fantastisk sak inträffar där när vi går omkring och
tittar på gravstenarna vid kapellet. Vi ser där ett par
lite äldre personer sysselsatta med att kratta löv. Anne
planterar en blomma på sin morfars grav, varvid en av
dem kommer fram till Anne och frågar vem som planterar en blomma på hans farbrors grav. Diskussionen
blir livlig, det visar sig att han som frågat är en kusin
Ahti till Annes mor Lehti. En kusin som Anne fick
veta något om efter ett telefonsamtal med sin mor,
bara ett par timmar innan vi kom till kyrkogården!
Och så upptäcker vi på samma kyrkogård helt
oväntat ett minnesmärke med namnet August Besterman på! Markerad som saknad i släktträdet (son till
Johannes Besterman och hans hustru Mina). Tack vare
Göte är hans öde nu klarlagt. Av Okupatsioonimuuseums databas framgår att han efter ett misslyckat försök att desertera till den tyska sidan blev arkebuserad
den 21 februari 1943. Ännu ett offer för tvångsmobiliseringen till sovjetarmén!
Sammanfattningsvis tyckte vi nog alla att resan
verkligen var värd besväret. Havet med sina vita sandstränder, svenskbygdernas lugna atmosfär. Detta och
mycket annat är något att uppleva, ensam eller med
vänner eller med barn och barnbarn för den som inte
redan har gjort det!

Här är hela sällskapet (utom Anne Sandberg som
håller i kameran) framför Gamla stadens mur i Tallinn.
Fr. v. Ernst Besterman, Lilian Skagerdal, Monica och
Ove Besterman, Conny Bestermans fru Gunilla, Annelie och Roger Besterman samt Conny Besterman.

Vårt första mål på lördagen var Nuckö kommuns centralort Birkas (Bärkjas på gammalsvenska). På vägen
dit stannade vi vid det vakttorn som under den sovjetiska ockupationen ingick i den gräns som stängde av
kustområdet från övriga Estland. De som bodde inom
detta område omgavs av strikta restriktioner, såväl när
det gällde att lämna området som att utnyttja havet för
bad eller fiske.
Väl framme i Birkas blev vi väl mottagna av kommundirektören Ülo Kalm som på ett mycket intressant
och utförligt sätt informerade om kommunen, såväl
nuläge som kommande utveckling. Ett litet bekymmer
är befolkningsutvecklingen som är något negativ. En
helt annan sak är att man nu satsar på vindkraft, vilket
vi kommer att se mera av under detta och nästa år.
Efter lunch på Roosta stugby åkte vi till Roslep
och träffade där Göte Brunberg. Förutom att han kunde berätta intressanta händelser om byn, så var hans
kunskap om gårdar, familjer och personer till mycket
stor nytta för oss.

Conny och Roger Besterman vid resterna av murstocken på Heinagården.
Foto: Anne Sandberg
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Derhamns fästning
Göte Brunberg
Under första världskriget byggde Tsarryssland en rad
befästningsanläggningar, som med ett samlingsnamn
kallades "Peter den Stores fästning", på Estlands och
Finlands kuster mot Finska viken. Syftet var att hindra
den tyska flottan från att tränga in mot huvudstaden
Sankt Petersburg.
Den västligaste av dessa anläggningar på den estniska sidan var kanonbatteriet i Derhamn, som byggdes under åren 1915-16. Det var försett med tre långskjutande kanoner som täckte en sektor västerut mot
Östersjön.
Batteriet sprängdes i början av 1918 när de ryska
trupperna lämnade området. I området finns fortfarande kvar en rad lämningar, som jag här skall försöka
beskriva.
Byggandet av "Stenvegen"
Anledningen till att batteriet anlades i Derhamn var
troligen att där fanns en hamn dit man kunde transportera materiel och förnödenheter sjövägen. Kanoner
och annan tung utrustning måste emellertid transporteras landvägen. Eftersom Derhamn på den tiden var
obebyggd (med undantag av ett skogvaktarboställe)
fanns det ingen väg dit från Roslep. Därför påbörjade
man 1915 byggandet av en fyra kilometer lång stenbelagd väg, "Stenvegen", från kvarnbacken i Roslep
förbi skolhuset till Derhamn. En slinga av vägen, som
börjar vid den nuvarande affären i Derhamn, är den
enda del som ännu finns bevarad.

Stenarna till vägen höggs till största delen av yrkesmän, "stenkampare", som var hämtade utifrån, men
traktens bönder gjorde en god förtjänst på att transportera grus och sten.
Kanongropar
Enligt uppgifter från Ingvald Dyrberg ingick i batteriet
tre grova kanoner, en stor och två mindre. Kalibern på
kanonerna är inte känd, men för den stora kanonen var
den cirka 25 centimeter och för de mindre cirka 20
centimeter. De stod på betongfundament på marken.
Vid varje kanon fanns ett ammunitionsförråd.
En av kanonerna skall ha transporterats genom
skogen från Roslep till Derhamn redan innan Stenvegen var byggd. De övriga transporterades på vägen
med släde en vinter, troligen 1915/16.
Kanonerna var placerade vid groparna 2-4 på kartan. I tillägg till dem fanns det, vid grop 1, en artilleripjäs för beskjutning av mål på närmare håll. Den verkar ha varit någon typ av granatkastare. När granaterna exploderade vid nedslaget spred de kulor omkring
sig, varför pjäsen kallades "kulsprutan".
När garnisonen lämnade Derhamn, enligt uppgift i
februari 1918, sprängde man kanonerna och ammunitionsförråden i luften. Skrotet från de sprängda kanonerna låg, som bilden på första sidan visar, länge kvar
i området. Det transporterades bort på 1930-talet.
Numera påminner bara de fyra stora groparna i marken om var ammunitionsförråden låg.
Bland traktens pojkar var det populärt att leta efter
krut inom området. Det användes i hemgjorda pistoler
och till att tillverka smällare.
Kanonfundamenten
I områdets södra del finns tre betongfundament som
uppenbarligen var avsedda för lättare kanoner. De
blev troligen aldrig använda.
På fundamenten finns en cirkelformad krans med
en diameter av 1,5 m, bestående av 24 grova skruvar
för fastsättning av kanonlavetterna.
"Betongbunkern"
Söder om kanongroparna finns en betongbunker. Den
är nedgrävd i marken och sticker upp cirka 1,5 meter
över markytan. Den har tjocka väggar och bara två
öppningar: en fyrkantig öppning med sidorna 65 x 65
centimeter i taket och en glugg på en av sidorna.
Det är oklart vad bunkern har använts till. Det mest
troliga är att den användes till förvaring av explosiva
ämnen av något slag (krut, dynamit).
Strålkastarhus
Till batteriet hörde en strålkastare, som via en rälsbana
kunde flyttas ut till Storudden från sin förvaringsplats
i ett strålkastarhus en bit från stranden, troligen det
hus som är markerat på kartan.

Området runt batteriet i Derhamn.
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Kaserner, matsal och källare
Grunderna av manskapskasernen och matsalen ("stalova") finns kvar. Officerskasernen låg vid Stenvegen
på den plats där hyresfastigheten nu ligger.
Matkällaren finns kvar och används än idag som
förråd. Av iskällaren, som användes för förvaring av
isblock för kylning av matvaror, finns väggarna kvar.
Minnesstenen
Minnesstenen restes ursprungligen över en befälsperson som hade blivit ihjälslagen av två matroser från
batteriet. Matroserna hade varit i Roslep och druckit
sig berusade på öl. På vägen hem till Derhamn mötte
de befälet norr om skolan. Det blev ett gräl som slutade med att matroserna slog ihjäl befälet med en sten.
Befälet begravdes vid platsen för minnesstenen. Matroserna arkebuserades och begravdes utanför området. Under påverkan av de revolutionära stämningar
som rådde i Ryssland hösten 1917 grävdes kropparna
upp: matroserna flyttades till minnesstenen och befälet
begravdes istället utanför området!
Mordet på baron Taube
På kvällen den 29 december 1917 (enligt "gamla tideräkningen") kom några matroser till Rickul herrgård
och hämtade baronen Gustav Taube, under förespegling att de skulle föra honom till Derhamn. De sköt
honom istället vid herrgårdens smedja.
Min far Alfred Brunberg berättade att matroserna
på sin väg till godset hade plockat upp en rysk soldat,
som var inkvarterad på Irjasgården i Roslep. De hade
lånat seldon och en släde från gården och spänt för
sina egna hästar. När de kom tillbaka efter att ha mördat baronen var de glada och uppspelta. De skall ha
blivit ostraffade.

Ändrad verksamhetsmodell för
Västra Kustens Skogsägare
Monica Ahlström
Styrelsen för Västra Kustens Skogsägare (VKS) har
konstaterat att verksamheten under året fått en stor
omfattning med ökade kostnader. Verksamheten gäller dessutom stora värden som är mycket svåra att kontrollera för styrelsen i arbetet från Sverige. Styrelsen
bedömer därför att vår lilla, ideella förening inte längre är den mest lämpliga driftsformen för avverkning
och skogsvård i Estland. Styrelsen kommer därför att
för årsstämman den 1 juni föreslå en förändring, som i
korthet innebär att det operativa arbetet övertas av ett
estlandsbaserat aktiebolag som bättre kan utveckla
verksamheten.
Styrelsen bedömer att fördelar kan nås genom att
 en starkare rationalisering och kostnadseffektivisering sker i skogsbruksverksamheten,
 ansvaret för operativt arbete, affärsverksamhet och
ekonomiskt resultat kopplas samman och kontrolleras bättre.
Styrelsen föreslår vidare att VKS bibehålls som en
ideell förening med syfte att hjälpa sina medlemmar
att erhålla väl utförd avverkning och skogsvård. Detta
innefattar bland annat information, utbildning och
rådgivning till medlemmarna samt fördelaktiga ramavtal med skogsbruksföretag som tillhandahåller avverkning och skogsvård. Stadgarna måste anpassas till
denna förändrade inriktning.
För verksamheten i Estland kommer att tecknas ett
initialt ramavtal med aktiebolaget Sevos Talu OÜ (VD
Toomas Kuinberg).

Baltiska torget

Bevakning av fastigheter

Eva Sivertsdotter

Kent Mihlberg

Årets höjdpunkt på Bok & Bibliotek i Göteborg, som i
år kommer att äga rum den 25-28 september, blir Baltiska torgets monter C 05:24. Där kommer Estlandssvenskarnas Kulturförening att vara en av deltagarna
tillsammans med Estniska institutet, Nätverk Lettland,
Sverige-Litauiska Riksföreningen, Baltic Books,
Grannland och Människa och samhälle.
Baltiska torget är ett samarbete mellan olika föreningar och förlag vars gemensamma nämnare är anknytning till något av de tre baltiska länderna. Lettland är landet i fokus i år och den lettiska montern
kommer att vara lika stor, och vara på samma plats,
som fjolårets estniska monter. Baltiska torget kommer
att ha sin plats i anslutning till den lettiska montern.
Läs gärna mer om Baltiska torget på
www.balticbooks.se/baltiska-torget.html och om bokmässan som helhet på www.bok-bibliotek.se

Med anledning av att säkerhetsfirman Skorpion i Hapsal hade en annons i Medlemblad nr 4 2007 har jag
varit i kontakt med dem. Bevakningen baseras på att
man installerar en larmutrustning i fastigheten som vid
larm kopplar upp ett samtal över GSM till Skorpions
larmcentral. De rycker då ut.
Om man köper larmutrustningen från dem så kostar den mellan 15 000 och 20 000 EEK (961-1 285
EUR). Det går lika bra att köpa den i Sverige.
Det kostar 500 EEK (32 EUR) per månad att vara
ansluten till bevakningstjänsten. Om man är fler än
fem fastigheter blir kostnaden per fastighet 400 EEK
(26 EUR) per månad.
Är ni intresserade av bevakningstjänsten, kontakta
mig då på tfn 0158-320 78 eller med e-post till

kentsussi@gmail.com
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Krävitstjḗa
Hjalmar Stenberg
Ja sitor opa balkongen å drikkor kåfe. Soḷe värmor, å
som ja är äsandor, kan ja gära aoana fastar å läta tankana gḙ hḓt å tḓt. Är man ḕpa åtete tenkor man tikoḷ
opa båntḓen, å håla man ha vare mḝ om.

Mä ain gång fingo ve sḓ än komm, som lḕ ver ḙkantn.
Ve to loke ḙ, å sḕ än e var fullt mä krävitar å nählar.
Manna fråm himmoṇ! Häm som ḑgd dor visst ve änt,
bara ve kasta tår minst krävitana, som ve had e korgen, tebḏks e ḙe å pḷokka stḑṣt dailn ḡr kommen, å
stukko fikst te gḙandor, opp te Hḕs garḏṣe.
Bussn had gåle kome fråm Rḝvoḷ, så ve träffa
saffḡṇ å gjord handle ḙ. Penga dailt ve milla oss trḓor,
å skinda oss haim. Om ja minns rḝt så fingo ve ett par
krḕnor opa mann. Tär haim sprḙka ve änt om bravḏdn,
föṣtåss!
Ett par doa baket kam Marias-Herman haim te åss,
(he var hans krävitar som ve had stöḷe), å vild håva sin
pengar. Ja frästa no fåṣt saj mḕt, bara he häḷft änt.
Mamma å pappa vor mä haim. "Ta bara fram pänga",
sa pappa. Baket fick ja duftet bḷäftas mḝ.
Herman had ana oråd, å frḙa ått buss-saffḡṇ om en
visst noa om krävitana. Saffḡṇ kḑnd mästand bḙna e
nḝrhḑtn, färe ve bruka tikoḷ få kḑr mä bussn fråm
ḙbrḕe te Hḕve, så he var lḑt te lägge hop ett å ett, såss
te saj, färe Herman had fårr mä sålt krävitar ått saffḡṇ,
som sålt dor vḓdare e Rḝvoḷ.
Juttana gingo snḏṭ, å noan dḏ baket had ja ḝrand färebḓ Hḕve. Ett pḏr fråm Norrbe hållt tḑḷ mä tufoḷtåva
braiver vḑgen, å tå ja had kome lite färebḓ, hḑḍ ja än
mann sa mot migga: "Skvḏ, tär går krävitstjḗen!" – He
to bḕt, vill ja loa!…
Anmärkning: Vilka ord och uttryck som användes i
Rickulmålet, liksom även uttalet, varierade mellan
olika byar i kommunen. Jag har skrivit detta på den
version av målet som jag lärde mig i min ungdom i
"Rikol bḓen".
HS

He som ja ska skrḓv om skḑd 1938, å tå var ja älv
år. Somartḓen var ja vallkarjas opa Rikolstrḙnde, å he
var mästandtḓen rḕlet, färe krḓana gingo vall ehḕp, å
tå had man sällskap mä tjḏr vallkarjase. Ver Rikolstrḙnde var e långgronnt, så ve hålld håtes dḏ tḑḷ te
pḷask å sima e sjoskäḷe. Kudona villd mä gjḏnt ḗt e
vattne, än dor skulld koma unda brämse, bara tå gḕv
dor mindre måḷk föṣtåss, å he var änt mḑninge.
Hḝr ränd Rikolḙe ḗt, som bärjast langt ovafäre
Gamben, å vḙrana, tå snjḕen å ḓsn smalt, var dor mike
vatn som ränd ḗt ive ḙmuns sḙn. Gäddar, åbbarer å
moṭṭer kom mike fråm sjḕen opp e ḙe, å tå vare brḙtet
te säte mörrana ute, färe särskilt gäddar var dor gutt
om, å tä som vor duftendor bruka fiske dor mä ljḗstor.
E ḙe var dor krävitar å nḓaoar mḝ. Somaṇ var dor änt
så mike vatn e ḙe maira; tå kund man bara stäḷp knäsbiksana opp å laop opa buttne.
Ve vor trḓ rikolpojke som än da gingo opa krävitsfiske e Rikolḙe. Ve bärja ner ver ḙmuns sḙn, å gingo
fråm stain te stain opa ḙbuttne. Mindre staina var e
bara te vḑnd opa, å fikst få hḙnde om krävita, som ḏles
sima te gḙand. Unde stḑre staina fick man känn ätt dor
mä hḙnde, bara tå kund man millat få njḗpas e fingona.
Mä tḓen kom ve färebḓ Bḑnhḗse, å snḏṭ voro ve
opa träske e Norrbe. Krävitsrokan väkst e korgen, så
ve bärja si fram mot gḕa betḏḷning, färe ve had plḏne
te säḷe krävitana åt buss-saffḡṇ opa Rikol hḕve.
Hantḓen var Rḝvoḷsbussn nḙte e garḏṣe opa Hḕve.
Uttalsregler
Detta är den första berättelse som har skrivits med den fonetiska skrift, som Kulturkommittén använder i dokumentationen av
Rickulmålet. Här är i korthet några uttalsregler:
 ḏ, ḑ osv. = långa vokaler.
 ḷ = "tjockt" l (som engelskans l, fast ännu
tjockare).
 ḍ, ṇ, ṭ = motsvarande konsonanter med
(mer eller mindre hörbart) inslag av "r".
 ṣ = sch-ljud (tyskt, inte svenskt!).
 Betoningen ligger på första stavelsen,
med undantag av om en senare stavelse
innehåller en lång vokal.
I övrigt hamnar man ganska rätt om man
uttalar tecknen på samma sätt som vid "vardagligt uttal" av högsvenskan.

Ordlista
ḏles
baket
bḷäftas
bräms
bånṭḓen
fikst
fräst
fårr
gjḏnt
gåle
håla
håtes
juttana
komm
krḓana
krävit

annars
senare
stryk
broms
barndomen
snabbt
försöka
förut
gärna
redan
vad
varje
"pratet"
sump
kreaturen
kräfta

laop
millat
moṭṭ
mästand
mörr
niao
nähl
roka
stäḷp opp
te gḙand
tikoḷ
tjḏr
to bḕt
tufoḷ
vallkarjas
äsand

gå
ibland
mört
de flesta
mjärde
nejonöga
nässla
hög
vika upp
iväg
ofta
de andra
botade
potatis
vallpojke
ensam

Hela berättelsen finns översatt på hemsidan under "Arkiv".
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Hoppet får nytt liv
Sten Westerholm
Den femtonde april i år slogs den hundrade bordläggningsplankan fast i spantparen på Hoppet, den
sista estlandssvenskbyggda skutan, som ges en
chans att segla in i framtiden. Hon håller som bäst
på att få en ny skepnad i Valkom hamn i Lovisa i
Finland, men det är ändå fråga om den skuta som
byggdes i Spithamn i Estland under åren 1925-26.
Båtmästaren var Mathias Schönberg. År 1927 registrerades hon i Hapsal. Därefter seglade hon med
sin första last till Stockholm och sedan vidare till
Finland, där hon såldes. Under hela sin tid i yrkesmässig trafik seglade hon under finländsk flagg.
År 1965 såldes hon som fritidsbåt till Stockholm.

Bondeseglationen i svenskbygden bör dokumenteras
Så omfattande betydelse som bondeseglationen hade i
svenskbygden i Estland är vi skyldiga att tillvarata alla
de konkreta minnen, som berättar om den. Det var tur
att Hoppet såldes till Finland. Tack vare detta undgick
hon samma öde som sina många medsystrar, att huggas sönder eller annars skatta åt förgängelsen.
Samtidigt som jag är med och ser till att nybygget
av Hoppet framskrider, har jag skrivit en bok om henne. Den är nu på väg till tryckeriet. Den har fått titeln:
"Den sista skutan – Berättelsen om Hoppet av Spithamn och hennes samtid". Beroende på hur tryckprocessen framskrider torde den bli klar om någon månad. I arbetet med den här boken har jag ytterligare
fått bekräftelse på denna bygde- eller bondeseglations
stora betydelse före andra världskriget i Estland.
Jag har bland annat tagit med en uppgift av Ingvald
Dyrberg, som säger att "under åren 1910 – 1940
byggdes cirka sjuttio skutor i Rickul! Samtidigt inköptes ett tjugotal från annan ort. Under samma tid såldes
också trettio skutor till andra trakter, men ett femtontal
strandade och tjugofem kom att förstatligas!"
Hoppet är bara en i raden av dessa estlandssvenskbyggda skutor, men hon är den sista som överlevt –
eller i varje fall kommer att börja segla på nytt… Det
kanske finns någon som vill argumentera mot påståendet om den sista skutan, därför gör jag detta tillägg.
Men för mig är detta helt solklart, eftersom till exempel Alar, som finns på Ormsö byggdes av ester… Den
kommer knappast heller att segla mera. Därför anser
jag det viktigt att berätta om just Hoppet i bokform
och hjälpa till att rädda henne för eftervärlden.
Ville inte bli kallade ester!
För mig har det också varit intressant att notera hur
viktiga kontakterna med det finländska kustområdet
var för de estlandssvenska skutskepparna. Viktiga
hamnar i Finland för dessa skeppare var Raumo, Nå-

När Birgit Eldh och jag träffades första gången i början på 2000-talet i hennes nybyggda fritidsstuga i
Spithamn, beslöt vi att köpa in Hoppet. Birgit Eldh
var rektor för Donnergymnasiet på Gotland. Jag var
rektor för Svenska folkhögskolan i Estland. Vi skapade en stiftelse i Sverige som köpte skutan av Filip
Sauer i Stockholm. Köpesumman utgjorde övertagandet av det lån, som Filip hade tagit när han några år
innan köpt Hoppet av Leif Westberg och dennes hustru Marie-Louise Strandborg.
Vi satte igång renoveringen på Beckholmen i
Stockholm. Av främst finansieringsmässiga skäl var vi
sedan tvungna att ta henne över till Finland. Det här
skedde i slutet av 2005.
Hoppet var i sämre skick än vad vi kunde tro, när
vi satte igång med att försöka rädda henne för eftervärlden, först i Stockholm och sedan i Lovisa. Trä är
ett organiskt material, som sakta bryts sönder och blir
småningom på nytt till ren energi. Men när vi nu byter
ut spant för spant och planka för planka, så är det ändå
fråga om samma skuta. En skuta, som förunnats att bli
över åttio år, har i praktiken förnyats många gånger,
bit för bit. Alldeles som den mänskliga kroppen också
förnyas. Cell för cell.
Riktigast är det kanske att säga att vi "nybygger"
Hoppet av Spithamn. Vi har som mål att hon skall
sjösättas på nytt sommaren 2010. Vi har skapat en
förening i Finland, som åtagit sig ansvaret att rädda
henne för eftervärlden. Föreningen heter Garantiföreningen för folkhögskolan Hoppet r.f. Meningen är att
hennes nya uppgift skall bli att segla som skolsegelfartyg i Östersjön. Hon ägs av Rederi AB Hoppet, där
aktiemajoriteten finns hos just denna förening, som
står Svenska Folkskolans Vänner nära. SFV är en
finlandssvensk bildningsorganisation, som äger många
olika slags skolor. En segelskuta kan ge dessa skolor
nya pedagogiska möjligheter. Övriga ägare är Donnergymnasiet i Sverige och Svenska folkhögskolan i
Estland. Också dessa skolor kan få glädje av Hoppet
för sin verksamhet, när hon är klar.

Detalj av akterpartiet på Hoppet, där nytt och gammalt
möts.
Foto: Maj-Len Westerholm
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dendal, Åbo, Dalsbruk, Ekenäs, Hangö, Helsingfors,
Borgå, Kotka och Viborg. Jag har då och då funderat
över hur dessa möten mellan den finlandssvenska
skärgårdsbefolkningen och svenskarna från Estland
tog sig uttryck på det mänskliga planet under tiden
fram till andra världskriget, flykten och järnridån.
Jag hittade en artikel av Allan Gustafsson, finlandssvensk redaktör i Åbo, där han skrev om ett av
dessa möten: "Då männen i de gästande skutorna från
andra sidan mest hörde till Estlands svenska befolkning, så fanns förutsättningar för växelverkan och de
utnyttjades också i ömsesidigt bistånd och njuten gästfrihet. Men de farande svennerna från Estland ville
inte bli kallade ester. En dag i slutet av 20-talet kom
ett par estländska skeppare upp till tidningen Västra
Finlands redaktion från sina skutor, som kommit till
Åbo med sedvanlig last av potäter och äpplen. Hövligt
men bestämt undanbad de att bli kallade ester. Så hade
nämligen skett i ett höstmarknadsreportage. De ville
bli kallade estländare med precis samma rätt som finlandssvenskar vill bli kallade finländare!"
När vi i modern tid nybygger Hoppet i svenskbygden i Finland, är det den naturligaste sak i världen.
Den mesta delen av sin tid hade hon Vålax i Borgå
landskommun som hemhamn, följande hamn västerut
från den plats där hon nu ligger i Valkom. Vi finlandssvenskar ser också estlandssvenskarna som ett broderfolk i dess djupaste betydelse.
"Båtsmestorn" från Tytärsaar!
Båtmästaren för Hoppetbygget idag heter Lasse Kiiski. Han har sina rötter på Tytärsaar, som ligger inne i
Finska viken nära den estniska kusten, men som hamnade på den sovjetiska sidan under kriget. Både hans
far och farfar har byggt skutor på denna ö. Det var
före evakueringen till Finland. Lasse föddes här i Finland. Han minns sin farfar, som brukade stå vid stranden och spana ut över Finska viken. En gång sade han
till Lasse: "Därifrån någonstans kommer jag, men dit
kommer jag aldrig mera tillbaka". – Så blev det.
Men Lasse har skeppsbyggnad i blodet. Det nya
Hoppet blir vacker som en dröm! Tror du det inte så

kom och se! Du kan också följa med bygget genom att
gå in på Hoppets hemsida www.hoppet.fi
Skeppssmidet utförs på Skeppsholmen
En av Nordens främsta riggkonstruktörer är ålänningen Allan Palmer. Han har ritat de flesta riggar, som
pryder de skutor som byggts i modern tid kring Östersjön. Senast Tre kronor i Stockholm. Han har försökt
rekonstruera den ursprungliga riggen på Hoppet enligt
det som vi vet om riggarna på de estlandssvenska
skutorna. Den som har möjlighet kan gå in på Hoppets
hemsida, adressen finns ovan, för att se hur hon kommer att se ut när hon är seglingsklar.
Samma gäng, som gjorde riggen till Tre kronor på
Skeppsholmen i Stockholm, skall göra den nya riggen
till Hoppet, det vill säga vajrar till stag, fall och övrig
utrustning samt skeppssmide för master och bommar.
I stället för att bygga upp en ny riggverkstad och
smedja i Lovisa har vi beslutat utnyttja den kunskap
och den utrustning som redan finns på Skeppsholmen.
På så sätt kan också dessa entusiaster hålla sin kunskap levande!
Dagsläget
När jag skriver det här håller gänget i Lovisa just på
att såga de 115 stockar som vi i vår tagit ut från
Svenska litteratursällskapets skogar utanför Borgå.
Allt skeppsvirke har vi fått ta antingen från litteratursällskapets skogar eller Svenska kulturfondens eller
Barnens bys skogar i Östra Nyland sedan vi tog över
Hoppet till Finland strax före julen 2005. Vi kom
igång med bygget i Valkom först hösten 2006.
I skrivande stund återstår bara två plankor innan vi
nått bärhultshöjd. Bärhult, eller tjockgångarna, kallas
de tre översta bordläggningsplankorna, som görs
tjockare för att ge stadga åt skrovet och ett bra stöd för
däcksbalkarna. Dessa bärhultsplankor görs av tretums
virke. Tjockleken på de nedre plankorna är två tum.
Vad kommer härnäst?
Eftersom ett skutbygge måste ske i en viss ordning för
att inte ett tidigare utfört arbete skall försvåra ett senare, har vi redan på gång planeringen av motorrummet
och det bjälklager, som skall bilda motorbädden. Detta
arbete skall utföras innan däcket läggs, dvs före sommaren eller strax efter sommarsemestern för byggarna.
Vi har beslutat installera två motorer, en på vardera
sidan av kölen, för att göra manövreringen smidigare
inne i trånga hamnar.
Vi kan inte heller sätta fast bärhultsplankorna innan däcksbalkarna är på plats. Också den inre beklädnaden, den så kallade garneringen måste till största
delen göras före däcksläggningen. När jag därför talar
om höstens arbeten, så är det fråga om många olika
moment, som kommer att pågå samtidigt, och allt
detta är ytterst beroende av i vilken takt finansieringen
kan ordnas…

Båtmästaren Lasse Kiiski under arbete på Hoppet.
Foto: Maj-Len Westerholm
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SOV:s kalendarium våren 2008
Lördag
6 september
kl. 13.0016.00

Fredag
3 oktober
kl. 18.00

Estlandssvenskarnas traditionella
Hembygdsdag
Plats: Bagarmossens Folkets Hus,
Stockholm
- Jaak Akker, sverigeesternas ordförande, talar om Estlands frihetskrig
1918 till 1920.
- Lotterier, förtäring och visning av
konsthantverk.
Höstens första pubafton på
Roslagsgatan 57

Välkommen till Roosta semesterby i
det Estniska landskapet Läänemaa
vid Östersjön!
Här finns 32 stugor med ett, två eller tre sovrum. Rökfria rum. Ett hus även med bastu.
Platser för husvagn med framdragen el.
I huvudbyggnaden ligger ett nytt fritidscentrum
med restaurang, bar, konferensrum, bowlingbanor, bastu, bubbelpool och vilrum.
Du kan spela biljard, tennis och minigolf, jogga, cykla, vindsurfa, hyra roddbåt och åka på
utflykter, t.ex. till Hapsal eller Odensholm.

Seminarium
Bebyggelsearkitekt Helene Hanes
talar över ämnet "Estniska trähus i
Tallinn, finns det en framtid för
dem?"
Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm.
Pris 50 kronor. Lättare förtäring ingår.
Anmälan till SOV:s kansli på telefon
08-612 75 99 (telefonsvarare) eller
info@estlandssvenskarna.org.
Fredag
Dags för nästa pubafton på
21 november Roslagsgatan 57
kl. 18.00
Söndag
19 oktober
kl. 11.0014.00

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

20% rabatt för medlemmar i
Rickul/Nuckö Hembygdsförening!

saepood.ee raider.ee
Paskleps by (vid Sääse busshållplats)

Sadama 31/32, HAPSAL
Tfn/fax: +372 473 7165
GSM: +372 508 8697
www.aiboland.ee

Trädgårdstraktorer, gräsklippare,
grästrimmare, motorsågar, röjsågar.
Försäljning, reparation, reservdelar
Öppettider: tisdag-lördag kl. 10.00-20.00
Tfn: +372 47 33 299
GSM: +372 51 31 511
e-post: elar@saepood.ee

Sommarens utställningar:





Handarbetsutställning "Flitiga händer".
Skutan "Hoppet".
Estlandssvenskarnas historia.
Ormsörummet – "Torsdagstanternas"
handarbetskammare.
 Aibotapeten – Estlandssvenskarnas historia skildras på en 20 m lång bonad.
Öppettider från 1 maj till 31 augusti: tisdaglördag kl. 10.00-18.00. Från 1 september:
torsdag-lördag kl. 11.00-16.00.

suvelilled.ee
Paskleps by (vid Sääse busshållplats)

Prydnadsväxter, blommor,
trädgårdsartiklar
Öppettider: tisdag-lördag kl. 10.00-20.00
Tfn: +372 47 41 226
GSM: +372 52 12 042

Inträde: 20 EEK (studerande 10 EEK). Guidning 100 EEK (Obs! Bokas på förhand).

5 % rabatt för medlemmar i
Rickul/Nuckö Hembygdsförening
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Markägare i Estland!
Behöver du hjälp med frågor gällande fastighetsärenden, arvsärende, överlåtelse, försäljning eller köp, översättningar eller andra
ärenden ställer vi gärna upp.

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Romantika och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholms Frihamn och
Tallinn.
Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 18.00 - Mariehamn 00.50
Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50
Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.00

Konsultationer hur man får upp
markvärdet.
Kontakta oss för närmare information.
Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Tfn/Fax: +372 47 37 339
Mobil: +372 55 24842
E-post: katrin@jussuecanum.ee
Adress: Posti 41a, 90507 Haapsalu, Estland

För medlemsrabatter och andra villkor, se
www.rnhf.se (gå till "Medlemssidor").
Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60
Avtalsnumret 4799 skall anges.
För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv

Tomter till salu i Roslep,
Ölbäck och Spithamn
Detaljplanerade tomter på 2 000 – 5 000 kvm,
el och vatten finns.
Passar perfekt för sommarhus. Vid behov
hjälper vi gärna till i byggfrågor.
Närmare information finns på vår hemsida
www.jussuecanum.ee (Mark till salu).

Färjetrafik Kapellskär-Paldiski

Alar Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Mobil: +372 52 79641
E-post: alar@jussuecanum.ee

M/S Via Mare går varje dag från Paldiski och
Kapellskär.
Tidtabell (lokal tid)
Paldiski 00.45 - Kapellskär 10.00
Kapellskär 11.00 - Paldiski 22.15
För medlemspriser och andra villkor, se
www.rnhf.se (gå till "Medlemssidor").
För bokning och annan information, se
www.bsl.ee
För medlemsrabatt skall bokningskoden
"Styrbord" anges. När biljetten hämtas skall
medlemskort uppvisas.

Bergsby Pansionaat
2 - 4-bäddsrum, 3 stugor.
Arne Tennisberg, tfn +372 47 972 90,
mobil +372 50 230 42.
E-post arne.tennisberg@mail.ee
Hemsida www.bergsby.com

Biluthyrning i Tallinn med
service på svenska

Vi i redaktionen önskar alla läsare en
skön sommar!
Göte Brunberg
Inger Nemeth
Eva Heyman

Dygnspriser från 500 EEK (med obegränsad
körsträcka!).
För bokning eller frågor, hör av er till Matti,
Autopluss OÜ, tfn +372 56 566 390, eller
e-post myo@hot.ee
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