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Föreningens ändamål 
(citat ur stadgarna paragraf 2) 

"Rickul/Nuckö Hembygdsförening är en kultur-
förening för dem som har sina rötter i Rickul/ 

Nuckö-området i Estland, eller av andra orsaker 
känner ett intresse för området och dess historia. 

Föreningen skall 

 värna om och levandegöra det estlands-
svenska kulturarvet från Estland och Sverige, 
både i bevarandet av historien, i nuet och i 
framtiden; 

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

 överföra till våra yngre de traditioner vi själva 
mottagit och bevarat, samt idka annan här-
med förenlig verksamhet. 
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Ordföranden har ordet 
Ingegerd Lindström

Ett nytt arbetsår har börjat för Rickul/Nuckö Hem-

bygdsförening. Det har också blivit skifte på ordfö-

randeposten och jag vill passa på att tacka alla med-

lemmar som röstade på mig. Jag har känt ett stort stöd 

från alla och lovar att jag ska göra mitt bästa för att 

styra föreningen under detta år. Jag känner extra stolt-

het över att ha valts till ordförande då jag egentligen 

inte är estlandssvensk utan en "ingifting" – min man 

Bengt är född på Kokkasgården i Höbring. Men jag 

har kommit att älska svenskbygden, där ni har era 

rötter, och kan nog påstå att mina egna rötter håller på 

att växa ner i den svarta myllan i Höbring. Det är nå-

got speciellt med Estland som är svårt att förklara, jag 

vet att jag inte är den enda "ingiftingen" som tycker 

så. Vi är många som har fallit för traktens …, ja vad 

då? Svårt att sätta fingret på vad det är men känslan av 

lugn och avslappning infinner sig alltid så fort man 

kommer dit. Även om området inte är det vackraste i 

Estland så är närheten till havet och de vita stränderna 

lockande.  

Diskussion kring arbetsgrupperna 
Jag och många med mig anser oss vara de "nya" est-

landssvenskarna. Just den frågan är en fråga vi kom-

mer att diskutera i styrelsen. Styrelsen har haft ett 

extra möte där vi diskuterade arbetsgruppernas fortsat-

ta arbete och en av frågorna var hur och med vad 

Framtidsgruppen ska arbeta. Några av frågorna vi 

enades om var: vem är egentligen estlandssvensk, hur 

ska föreningen arbeta i framtiden, hur ska vi bevara 

arvet efter estlandssvenskarna i framtiden? 

Vi vill också ha igång Byggnadskommittén igen, 

det finns ett behov av den trots att många redan har 

byggt. Det finns många arbetsområden för den kom-

mittén. Mötet som styrelsen höll blev mycket kon-

struktivt med många nya idéer och bland annat ser det 

ut som att vi kommer att få igång ett ungdomarbete. 

Det är ju en av de viktiga frågorna under kommande 

år, hur vi ska få våra ungdomar intresserade. Redan nu 

finns en grupp på Facebook på internet där ungdomar 

med estlandssvensk anknytning kan prata med var-

andra. Kristoffer Dreiman kommer att på annan plats 

berätta hur man kan delta där. 

Mer information 
Jag vill under min tid som ordförande att föreningens 

medlemmar skall kunna delta så mycket som möjligt i 

föreningens arbete. Vi kommer därför att starta med 

ett ge er alla ett sammandrag av styrelsemötena under 

medlemsfliken på hemsidan. Gå gärna in där och läs 

vad vi har gjort. Vi hoppas det ska komma igång så 

snart som möjligt. Vi ser också gärna att du som med-

lem kommunicerar med oss. Vi planerar att ha ett 

informationsmöte i höst. I år kommer vi att vara i 

Stockholm men räknar med att nästa år dra oss ut i 

landet. 

 
Hembygdsföreningens styrelse, fr.v. Kristofer Dreiman (ledamot), Anne Schönberg (le-
damot), Gunvor Strömbom (ledamot), Ingegerd Lindström (ordförande), Anette Sjösten 
(ledamot), Barbro Adelman (kassör), Majlis Lindroos (suppleant) och Brita Wiberg (sekre-
terare). Martin Wiberg (suppleant) saknas på bilden.                              Foto: Bengt Heyman 
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Vi vill också informera andra utanför vår förening 

om Rickul/Nuckö och estlandssvenskarna. Därför 

arbetar vi nu på en utställning och en folder som för-

hoppningsvis skall vara klara till svenskdagen i Birkas 

den 19 juli. 

Erland Björklund har avlidit 
Under några år nu har vi haft förmånen att få lära kän-

na prosten Erland Björklund från Gotland och hans fru 

Malle. Erland har i tre år hållit i gudstjänsterna i Ros-

leps kapell under sommaren. I slutet av april nåddes vi 

av budet om Erlands bortgång. Han insjuknade förra 

sommaren efter han kommit hem från Estland och 

tyvärr klarade han inte av sjukdomen längre. Vi kän-

ner med hans fru Malle och deras barn och föreningen 

har skickat ett kondoleanskort till dem. 

SOV 100 år 
Den 19 juli kommer Rickul/Nuckö Hembygdsförening 

att medverka vid Svenskdagen i Birkas. Dagen är ett 

led i firandet av SOV:s 100 årsjubileum. Vi kommer 

att ha med ett bokbord och vi håller just nu på att ar-

beta med en utställning som vi tänker visa där. Jag 

hoppas att så många som möjligt kan komma och vara 

med den dagen. Det kommer att bli folkdans, musik, 

sång, visning och försäljning av handarbeten och 

mycket annat under hela dagen. 

Har du möjlighet att hjälpa till och stå vid bokbor-

det några timmar så hör gärna av dig! Det vore också 

roligt om ni som kommer har hembygdsdräkten på er! 

Vi räknar med en del uppmärksamhet i media. 

Fler aktiviteter 
Naturligtvis kommer vår egen helg i Estland att bli av 

som tidigare år. Helgen 11-13 juli kommer som van-

ligt strandfesten, träff i Rosleps kapell, middag i 

Roosta stugby och utflykter till Odensholm att äga 

rum. Missa inte det! Se mer information i annonsen på 

denna sida. 

Vi kommer också att delta i Valge Daam-dagarna i 

Hapsal första helgen i augusti med samma utställning 

som i Birkas och med annat. Om du inte har varit i 

Hapsal på dessa dagar förut så kan jag rekommendera 

dem nu. Det är massor av folk, underhållning och 

mycket hantverk att köpa eller bara titta på.  

Till sist 
Jag ser fram mot att arbeta i styrelsen under detta år. 

Att sitta ordförande eller att sitta som ledamot i styrel-

sen är egentligen ingen stor skillnad. Det är hela tiden 

ett teamwork, alla är beroende av varandra för att det 

ska bli ett bra jobb gjort. Jag vet att den här styrelsen 

kommer att göra sitt absolut bästa och jag ska försöka 

att leda arbetet så bra jag kan. Det finns många dukti-

ga medarbetar både i styrelsen och utanför den och jag 

hoppas att alla vill delta i arbetet efter tid och kraft.  

Jag önskar er alla en skön och avkopplande som-

mar! Vi ses i Estland! 

Aktiviteter i Estland i sommar 

Festkommittén och Framtidsgruppen kommer 
att upprepa förra sommarens uppskattade 
aktiviteter i Estland under helgen 11-13 juli. 

Lördagen den 11 juli kl. 13.00 
Den sedvanliga träffen på Ölbäckstranden. 

Ta med egen matsäck! 

Kontakta Birgit Brunberg, tfn 0159-10170, om 
ni har några frågor. 

Söndagen den 12 juli kl. 14.00 
Sång- och musikstund i Rosleps kapell med 
bland annat följande: 

 Raul Targamaa sjunger till ackompanje-
mang av Tiiu Tulvik. 

 Ingeborg Gineman och Hjalmar Stenberg 
sjunger sånger av Mats Ekman, "Ätsve 
Mats". 

Ülo Kalm informerar om aktuella händelser i 
kommunen. 

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe. 

Söndagen den 12 juli kl. 19.00 
Samkväm på Roosta semesterby med mid-
dag. Pris: 150 EEK. 

Måndagen den 13 juli kl. 10.00 
Båttur till Odensholm med guidning av Sture 
Koinberg. Pris: 170 EEK 

Avfärd sker från Derhamn. Egen matsäck 
medtas. 

Eftersom båten endast tar 12 passagerare 
kan det, beroende av hur många som anmäler 
sig, bli fråga om ytterligare en tur kl. 12.00. 

Anmälan till samkvämet på Roosta och båttu-
ren till Odensholm görs till Majlis Lindroos, tfn 
08-551 592 15, mobil 070-961 73 02, 
e-post mailind7@hotmail.com eller till 
Gunvor Strömbom, tfn 08-552 451 45,  
mobil 070-652 94 37,  
e-post gunvoris@hotmail.com 

Onsdagen den 15 juli kl. 18.00 
Kyrkogårdsgudstjänst till de avlidnas minne 
vid Rosleps kapell med Patrik Göransson. 

Hembygdsföreningen bjuder på kaffe. 

Byvandringar 
Göte Brunberg visar Roslep och Erling Schön-
berg visar Ölbäck och Rosta. Preliminära da-
gar är torsdagen den 9 juli respektive torsda-
gen den 16 juli. Närmare information kommer 
att ges på anslagstavlan vid Rosleps kapell. 
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Årsmötet 2009 
Eva Heyman

Cirka 125 personer deltog i Hembygdsföreningens 

års- och informationsmöte den 28 mars i Filadelfia-

kyrkans 500-sal. 

Även i år inleddes mötet med att vi tillsammans 

sjöng "Modersmålets sång" till ackompanjemang på 

dragspel av Gunvor Strömbom och Raul Targamaa. 

Årsmötet 
Som ordförande att leda årsmötet valdes Willy Hey-

man (Ölbäck) och som sekreterare Brita Wiberg. 

Styrelsens och underliggande organs verksamhets-

berättelse samt revisorernas berättelse godkändes (den 

senare upplästes av Willy Heyman eftersom ingen 

revisor var närvarande). 

Styrelsen och underliggande organ beviljades an-

svarsfrihet. 

Val av styrelse och funktionärer 
Eftersom Sture Koinberg avböjt omval valde stämman 

Ingegerd Lindström till ny ordförande för föreningen, 

tillika styrelsens ordförande, för det kommande året. 

Ingegerd har "ingifta" rötter till Höbring.  

Den tidigare suppleanten Anette Sjösten (Roslep) 

valdes till ordinarie styrelsemedlem för två år efter 

Anders Peedu, som avböjt omval. Övriga ordinarie 

ledamöter vars mandattid utgått omvaldes, Gunvor 

Strömbom (Ölbäck) för två år och Anne Schönberg 

(Spithamn) för endast ett år enligt eget önskemål. 

Suppleanten Lena Ahrle, som hade avböjt omval, 

efterträddes av Martin Wiberg (Paj). 

Revisorerna Sven Lagman (Spithamn) och Inge-

mar Uussaar (Ölbäck) omvaldes för ett år. 

Som ordförande i Valberedningen valde stämman 

Sture Koinberg (Roslep). 

En fullständig förteckning över styrelsen och övri-

ga funktionärer finns i medlemsförteckningen som 

följer med detta Medlemsblad. 

Övrigt 
Stämman beslutade att medlemsavgiften för år 2010 

skall vara oförändrad 150 kronor för vuxna och 50 

kronor för ungdomar till och med 25 år. 

Det vid årsmötet 2008 godkända förslaget till stad-

gerevidering godkändes för andra gången och är där-

med gällande. De nya stadgarna medföljer som bilaga 

till detta Medlemsblad. 

Årsmötet avslutades med att den nyvalda ordfö-

randen Ingegerd Lindström presenterade sig. Hon 

poängterade vikten av att samarbetet med SOV och de 

andra hembygdsföreningarna intensifieras. Den avgå-

ende ordföranden Sture Koinberg avtackades med 

blommor. 

Under kaffepausen efter årsmötet fanns det gott om 

tid att umgås och att köpa böcker och lotter. I år var 

samtliga fina lottvinster tillverkade av hantverkare i 

den gamla svenskbygden. Lotterna hade en strykande 

åtgång. 

Informationsmötet 
Sture Koinberg inledde informationsmötet med att 

berätta om Hembygdsföreningens aktiviteter i Sverige 

och Estland under det gångna året till ett bildspel som 

Göte Brunberg hade sammanställt. 

Därefter presenterade fem elever från Nuckö gym-

nasium, som hade inbjudits till Stockholm av Hem-

bygdsföreningen, ett bildspel om estlandssvensk histo-

ria och om estlandssvenskarna på Dagö. Det var resul-

tatet av ett projektarbete som de hade utfört under 

ledning av läraren Inna Rosar. Föredragen var mycket 

intressanta och vi var många som var imponerade av 

elevernas goda kunskaper i svenska. 

Även i år hade Nuckös kommundirektör Ülo Kalm 

med hustru Lii möjlighet att närvara vid vårt årsmöte. 

Ülo berättade till egna bilder om vad som hänt under 

året och vilka planer man har i framtiden inom kom-

munen. De viktigaste punkterna refereras i "Nyheter 

från Nuckö kommun". 

Avslutningsvis överlämnade Ülo Kalm glasinra-

made tackbrev till Sture Koinberg och Göte Brunberg 

för deras väl utförda insatser för kommunen. 

 

De församlade sjöng "Modersmålets sång". 
 
 

 

Anders Peedu och Sture Koinberg avtackades. 
Foton: Bengt Heyman 
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Höbring byträff 
Kent Blomberg 

Vi var 25 deltagare med anknytning till Höbring som 

träffades söndagen den 8 mars på Roslagsgatan 57 i 

Stockholm. Det var vår första organiserade träff. Vi 

"vandrade" runt i den gamla byn genom att de som 

hade levt där fick berätta om hur det såg ut och om 

olika händelser som hade upplevts. Naturligtvis pas-

sade vi också på att ställa många frågor. Samtidigt 

visades kartan över byn (från boken "Höbring, byn på 

den höga brinken") och lite andra bilder för att vi skul-

le hänga med. Det upplevs att det finns många bilder 

som är gruppfoton med någon byggnad i bakgrunden 

och få bilder med vyer från byn. 

Förutom om gamla tider pratade vi också om nutid 

med information från byombudsmötena och komman-

de aktiviteter i vår och sommar. Vi noterade också att 

markerna Lagga och Gränåsa i byn är till försäljning. 

Mycket prat blev det, men vi hann också med att fika. 

Stort tack till Ingegerd Lindström och Linnea Aalto 

Tennisberg som hade bakat! 

Det bestämdes att vi skall ha en separat träff i Hö-

bring i sommar och därefter i Stockholm nästa år. 

Mer om markskatten 
Göte Brunberg 

I förra numret av Medlemsbladet skrev jag, efter att ha 

kontrollerat med Nuckö kommun, att markskattebe-

skedet 2009 skulle vara detsamma som 2008. Som alla 

markägare kunde se var detta fel. Det estniska skatte-

verket Maksu- ja Tolliamet hade bland annat gjort den 

ändringen att man inte längre får information om 

ställningen på markskattekontot. Detta har nämligen 

avskaffats och ersatts med ett generellt skattekonto. I 

fortsättningen måste man alltså själv hålla reda på 

behållningen på skattekontot. 

Positivt är att Maksu- ja Tolliamet har gjort en 

översättning till engelska av texten i markskattebeske-

det. Den kan hämtas från Hembygdsföreningens hem-

sida under "Arkiv". 

Roslep/Bergsby skolträff 
Birgit Brunberg 

Skolgången i de norra byarna i Rickul kommun 

(med undantag av Spithamn, som hade egen skola) 

var sedan slutet av 1920-talet ordnad på så sätt att 

barnen gick de lägre klasserna i Bergsby skola och 

de högre i Rosleps skola. 

Ingeborg Gineman hade i förra Medlemsbladet 

kallat till en skolträff för alla forna elever i skolor-

na. Till alla er som inte kunde, hade glömt eller 

inte ville komma till Roslagsgatan den 5 april kan 

jag tala om att det var en trevlig och intressant 

träff. Vi var 25 personer som hade samlats där. 

Äldst var Roslep Mickas Klara, en stilig dam. 

Många av de församlade hade inte kunnat se det 

återuppförda Rosleps kapell på plats. Göte Brun-

berg berättade därför och visade bilder om kapel-

lets historia. Från början fanns på platsen ett träka-

pell. Det stenkapell, som så många äldre har min-

nen av, byggdes 1835 och tjänade i över 100 år. 

Under sovjettiden hölls den sista gudstjänsten 

1949. Sedan stängdes kapellet och det förföll från 

1970-talet till en ruin. Återuppbyggnaden startades 

2005 och det återinvigdes 2007. 

Göte fortsatte med att berätta om skolorna i 

Roslep och Bergsby. De började båda 1901. Skol-

gången var treårig. Först 1921 blev det fyra år. 

Tänk att det bara var treårig skola för mångas för-

äldrar, ändå var de så kloka! När det blev femklas-

sig skolgång 1927 och sexklassig 1930 fick barnen 

gå de lägre klasserna i Bergsby och de högre i Ros-

lep. 

Efter kafferasten visade Ingeborg Gineman och 

Göte skolfoton från en del klasser. Många kände 

igen sig själva och sina skolkamrater. Det fanns 

inga skolkort från de sista 5-6 åren, tyvärr. Det var 

tråkigt. Jag tillhörde den sista årskullen som gick i 

Bergsby 1943-44. Jag minns inte mina skolkamra-

ter, inte ens klasskamraterna. Jag skyller på orolig-

heterna runt omkring oss. Från min årskull var bara 

Ture Schönberg och jag närvarande. 

Alla tyckte att det var väldigt trevligt. 

Tack Ingeborg som tog initiativet och Göte som 

höll föredragen! 

 

Deltagarna i byträffen.                        Foto: Kent Blomberg 

 

Deltagarna i skolträffen.                     Foto: Göte Brunberg 
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Vår Stockholmsresa 
Maiana Köster, Katiliina Pilder, Karoliine Mellis, Kristi-Margery Rohusaar, Silvia Timmermann 

och Inna Rosar, Nuckö gymnasium

Den 27 mars, en solig eftermiddag, påbörjade vi vår 

resa till Stockholm för att presentera resultatet av vår 

grupps forskningsarbete för Rickul/Nuckö Hembygds-

förening. Det skulle ske i form av en presentation, 

"Estlandssvenskarnas historia och Dagösvenskarna". 

Vi anlände till Arlanda flygplats, där vi fick känna 

på bister nordanvind. Efter en stunds bussresa var vi 

framme. För att möta oss vid bussen hade det kommit 

två härliga damer, Gunvor Strömbom och Majlis 

Lindroos, som varmt skötte om oss under hela vår 

vistelse i Stockholm. Tillsammans tog vi oss till hotel-

let "Oden". Efter det att vi hade checkat in där hade vi 

den angenäma möjligheten att även bekanta oss med 

andra föreningsmedlemmar vid en gemensam middag 

på en intressant och kryddstark indisk restaurang. Man 

kunde smaka på stekt kyckling och även på exotiska 

såser med österländsk doft. När vi tillsammans kom 

tillbaka till hotellet väntade oss generalrepetitionen av 

föredraget. Repetitionen gick galant och det fick alla 

att lugnt gå till sängs och minskade nervositeten inför 

nästa dag. 

Ja, så var det dagen för föredraget. Redan tidigt på 

morgonen tog vi på oss folkdräkter, gjorde flätor i 

håret och packade med oss medhavt bröd från Dagö 

som besöksgåva. Innan vi lämnade hotellet gick vi 

också i affärer, där människorna vänligt intresserade 

sig för oss. Ju närmare vi kom huset där mötet skulle 

vara desto snabbare började våra hjärtan slå. När vi 

kom fram upptäckte vi att alla dörrar var stängda. Vi 

kom in tack vare teckenspråk med vakten på andra 

sidan dörren. När vi hade kommit in i huset började vi 

förbereda oss på att bjuda på brödet. De församlade 

mottog oss vänligt och glatt. Många vänliga ord och 

leenden hjälpte till att minska vår starka scenskräck. 

Trots tekniska missöden och att vi använde några 

felaktiga ord gick presentationen bra. Vi hoppas att 

presentationen var intressant för alla och gav några 

nya lärdomar. 

När vi hade kommit till hotellet för att byta kläder 

ringde det på telefonen och man bjöd oss på middag 

på en restaurant. Dit hade det kommit många männi-

skor som vi redan hade lärt känna. Efter den smakliga 

middagen följde en romantisk promenad genom ett 

dunkelt Gamla stan. Av en tillfällighet råkade det 

samma kväll vara den miljövänliga "mörka timmen", 

när man släckte nästan alla ljus i staden. Vad vackert 

det var att promenera! Den trivsamma natten på hotel-

let gjorde oss utvilade efter den långa dagen, men 

vetskapen om att vi skulle resa iväg redan nästa dag 

gjorde oss vemodiga. 

Till lunchtiden nästa dag packades motvilligt väs-

korna och vi måste alla inse att hemresan skulle börja. 

Majlis kom återigen för att följa oss till bussen. Vi 

missade den första bussen men hälsade farväl till hen-

ne och steg 10 minuter senare på bussen som förde oss 

till Arlanda. Ännu ett kort ögonblick kunde vi kasta en 

blick på Sverige genom flygplanets fönster och, med 

solen som följeslagare, påminna oss våra glada även-

tyr. 

Vi vill hjärtligt tacka Rickul/Nuckö Hembygdsfö-

rening för att ni möjliggjorde vår strålande spännande 

resa och önskar er styrka och kraft i er fortsatta verk-

samhet! Vi träffas snart i Nuckö! 

Översättning: Göte Brunberg 

 

Karoliine Mellis, Kristi-Margery Rohusaar, Silvia Tim-
mermann, Katiliina Pilder, Mariana Köster och Inna 
Rosar (lärare).                               Foto: Bengt Heyman 

Midsommarmöte i Spithamn 

Spithamns byalag har möte på Mogården sön-

dagen den 21/6 kl. 13.00.  

Tänk på aktuella frågor. Ta gärna med er vins-

ter till lotteriet. 

Välkomna! 

Hantverksdag i Spithamn 

för alla intresserade estlandssvenskar onsda-

gen den 15/7 kl. 13.00 på Mogården. Ta med 

dina hantverkskunskaper och hantverk som du 

vill göra och visa. Ta också med kaffekorg. 

Välkomna! 
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Nyheter från Nuckö kommun 
Göte Brunberg 

Vindkraftparken i Dirslätt 
De 13 vindkraftverken i Dirslätt är nu färdigmontera-

de. Anläggningen beräknas sättas i drift under somma-

ren och blir med en maximal effekt av 39 MW den 

största i Baltikum. Den kommer att täcka behovet av 

elektricitet för cirka 35 000 hushåll. 

Ägare till anläggningen är det statliga energibola-

get Eesti Energia, som också är ägare till de tre vind-

kraftverk av samma typ som är under uppförande i 

Gambyn. 

Kommunens ekonomi 
Estland har drabbats hårt av nedgången i världseko-

nomin. Regeringen arbetar ständigt med nya nedskär-

ningar i statsbudgeten. Detta drabbar även kommu-

nerna. Av den statliga inkomstskatt på 21 procent, 

som invånarna i en kommun betalar, går ungefär hälf-

ten tillbaka till kommunen. Om en kommun drabbas 

av hög arbetslöshet, och därmed skatteinbetalningen 

blir lägre, kommer detta redan nästa månad att märkas 

i kommunens budget. 

Enligt Ülo Kalm har Nuckö kommuns ekonomi 

hittills klarat sig rätt bra. Inkomster och utgifter ligger 

under årets första månader inom budgetramarna. 

Ny by 
Området kring Tällnäsudden på Nucköhalvöns nord-

västra spets är planerat att bli ett stort sommarstuge-

område. För närvarande ligger området i byarna Pask-

lep och Gutanäs, men kommunen har för avsikt att 

stycka av det till en ny by, Telise/Tällnäs. 

Talkodagar 
Den 16 maj hölls talkodagar vid Rosleps kapell och 

Bysholms herrgård. 

Anslutningen vid Rosleps kapell var ganska dålig, 

7-8 personer. Detta kan i viss mån förklaras av bris-

tande annonsering. Några dagar tidigare hade en 

schaktmaskin rensat en remsa på utsidan av den reno-

verade delen av muren ren från sly, buskar och mindre 

träd, så behovet av manuellt röjningsarbete var därför 

inte så stort. 

Svenska Odlingens Vänner startade sin verksamhet 

vid ett möte i Bysholms herrgård 1909. Med anled-

ning av 100-årsminnet hade Kulturrådet anordnat ett 

talko för att röja upp kring herrgården. Ett 15-tal per-

soner, bland annat från Kulturrådet och SOV Estland, 

ställde upp. 

Matinköp 
Matbussen, som tidigare åkte runt i byarna, har upp-

hört med sin verksamhet. Nu gör man på så sätt att en 

buss en gång i veckan skjutsar byborna till närmaste 

affär i Birkas, Linnamäe eller Derhamn. 

Sophantering 
För 22 av lite över 60 svenskägda fastigheter med 

bostadshus har det ännu inte kommit in någon anmä-

lan till kommunen om hur sophanteringen är löst. 

Semestertider på kommunkontoret 

Ülo Kalm 1/7-31/7 
Marika Meister 27/7-2/9; 21/12-31/12 
Taimi Pelapson 1/7-31/7; 10/8-16/8; 5/10-11/10 

Tiina Rohi 15/7-21/8; 28/12-31/12 

Evi Öövel 1/7-31/7; 17/8-29/8 

 

Deltagare i talkot vid Rosleps kapell. I mitten Enn 
Aamer, den skötselansvarige för kyrkogården. 

Foto: Göte Brunberg 

Svenskdagen – SOV 100 år 
Birkas, Nuckö 19 juli 2009 

Invigning kl. 11.00 

 Hälsningsord. 
SOV 100 år, jubileumsanförande. 

Under dagen kl.11.00-17.30, ute och inne 

 Utställningar. Föreningar, organisationer 
och byalag informerar. 

 Folkmusik och folkdans. 

 Handarbeten och bokbord. 

 Hav och båtar: estlandssvenska båtar. 

 Svensktorget: handarbeten – hantverk – 
försäljning. 

 Sport – spel – tävlingar. 

 Nucköloppet, 10 km och 3 km. 

 Musikandakt. 

Platser: Birkas herrgård, Nuckö skola och 
gymnasium, Nuckö kommunalhus, Lyckholms 
museum. 

Arrangör: Kulturrådet för den svenska minori-
teten i Estland. 

Medarrangörer: SOV Estland, SOV Sverige, 
Nuckö kommun, Nuckö gymnasium, Sveriges 
Ambassad i Tallinn och Svenska Handels-
kammaren. 

Kontakt: ukr@estlandssvensk.ee 

Vi önskar alla välkomna! 
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Rapport från Kulturrådet 
Ingegerd Lindström 

Kulturrådet har nu haft sitt andra årsmöte. Det hölls i 

Tallinn den 25 april i våra nya lokaler på Pikk 36. 

Lokalen ligger nära den svenska ambassaden och alla 

som kommer till Tallinn är välkomna att hälsa på! 

Man höll sedvanliga årsmötesförhandlingar med 

rapport om verksamheten 2008, förslag till verksam-

het 2009 samt budgetredovisning för 2008 och budget 

2009. Som vanligt hann vi nästan inte med att diskute-

ra något annat än detta och att få tiden att räcka till 

diskussioner om framtiden verkar inte gå. 

Styrelsen och rådet 
Styrelsen har under året varit densamma som tidigare 

år med Uile Kärk-Remes som ordförande, Lars Rönn-

berg som vice ordförande och Kalev Kukk, Holger 

Haljand och Ingegerd Lindström som ledamöter. 

Styrelsen har haft nio möten under året. Kulturrå-

det har haft tre möten. 

Budget 
Många diskussioner hölls om budgeten för 2008 och 

den för 2009. Vi fick 2008 600 000 EEK av staten och 

efter ett gott arbete av ordföranden har vi fått 176 000 

EEK från olika sponsorer. Dessa pengar är öronmärk-

ta för speciella verksamheter: svenskundervisning för 

barn, en distanskurs i svenska över internet för vuxna, 

inredning av lokalen, estlandssvensk musik samt 

svenskdagen 2008. 

Juridisk status 
Frågan om juridisk status för Kulturrådet fortsätter. 

Kulturdepartementet har bildat en arbetsgrupp med 

representanter från riksdagen och olika departement 

och från de två minoriteter som har eget Kulturråd, 

estlandssvenskarna och ingermanländarna. Man arbe-

tar fram en justering av Lagen om kulturautonomi. 

Förmodligen kommer detta att ta tid, så under året 

bildade Kulturrådet en egen stiftelse, Stiftelsen Est-

landssvensk Kultur. Stiftelsen kommer att fungera 

som Kulturrådets juridiska person till dess att den nya 

lagen kommer. 

Aibolands museum 
Under året har arbetet med frågan om Aibolands mu-

seum gått vidare. Från början var det tänkt att man 

skulle bilda en stiftelse, där staten och Kulturrådet 

skulle ingå som stiftare, men när den ekonomiska 

krisen drabbade Estland stoppades den planerade stif-

telsen i september 2008. 

Man söker nu andra vägar att driva museet på. Man 

har tillsatt ett museiråd, som, tillsammans med Kul-

turdepartementet och andra intressenter, kommer att 

arbeta fram en struktur för museet. Museet kommer i 

alla fall att vara en egen institution och kommer inte, 

tack vare intensivt lobbyarbete, att gå in i Läänemaa 

museum. 

Kultur och information 
Kulturrådet arrangerade tillsammans med Nuckö 

kommun en svenskdag i Birkas i augusti 2008. Om 

detta evenemang har det rapporterats tidigare. Vi var 

också med på Valge Daam-dagarna i Hapsal och visa-

de upp oss.  

Under året har vi gett ut en informationsskrift som 

beskriver estlandssvenskarna och deras historia samt 

Kulturrådet. 

Undervisning i svenska 
Kulturrådet har arrangerat undervisning i svenska för 

barn i skolåldern. Detta skedde i samarbete med Vana-

linna kool i Tallinn. Kulturrådet har också genomfört 

en distansundervisning i svenska tillsammans med 

Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.  

Övrigt 
De arbetsgrupper som tidigare har påbörjats, till ex-

empel den om svenska ortsnamn, har fortsatt sitt arbe-

te. Det har tagit längre tid än vi förväntade oss efter-

som det är flera instanser inblandade. 

Verksamhet 2009 
Vi fortsätter att arbeta med information och spridning 

av kunskap om estlandssvenskarna på olika sätt. Un-

der året kommer vi att göra ett nytryck av foldern, vi 

kommer att ge ut en tidning, arbetet med juridisk sta-

tus, ortsnamn och projektansökningar fortsätter. 

Det stora evenemanget i år blir firandet av SOV:s 

100-årsjubileum. Det kommer att ske i Birkas den 19 

juli. Se annons på annan plats. Vi hoppas att så många 

som möjligt kommer för att delta och vi hoppas att 

alla hembygdsföreningar vill komma och visa upp sig 

där. På grund av Estlands dåliga ekonomi har vi fått 

avslag på våra ansökningar om bidrag till programmet 

men vi hoppas ändå att det blir en bra dag med många 

intressanta inslag. 

Nyval 2010 
År 2010 har vi som blev valda till det första Kulturrå-

det suttit i tre år och det är dags för ett nytt val. Under 

senvåren kommer ett val av nya ledamöter till rådet att 

hållas i både Estland och Sverige. Har du själv lust att 

ställa upp i valet, eller har du något förslag på person 

som skulle vara lämplig, så meddela gärna din hem-

bygdsförening. Det är dags att börja se sig om efter 

kandidater! 

Vi måste också arbeta på att få in fler personer på 

den svenska minoritetslistan. Du som genom din här-

stamning kan bli estnisk medborgare, aktivera ditt 

medborgarskap (genom att skaffa estniskt pass eller 

id-kort) och anmäl dig! Ju fler vi blir desto större 

chanser har vi att påverka i våra frågor. 

Om du vill ha kontakt med Kulturrådet kan du 

skriva till ukark-remes@swipnet.se 
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Instickarfest vid "Hoppet" 
Sten Westerholm

Nybyggnaden i Valkom hamn i Lovisa i Finland av 

den sista estlandssvenska skutan, som hittills funnits i 

sinnevärlden och kunnat utgöra modell för ett stycke 

kulturhistoria, har nu nått "instickarstadiet"! Detta 

innebär att det nya skrovet nu är färdigt. 

Det är fråga om en exakt kopia av "Hoppet", som 

byggdes i Spithamn 1925-26 med Mathias Schönberg 

som båtbyggmästare. Hoppet såldes till Finland ome-

delbart efter jungfruresan 1927 från Estland till Stock-

holm. Under hela sin tid i yrkesmässig trafik seglade 

hon under finländsk flagg. När Hoppet togs ur trafik 

såldes hon som fritidsbåt till Stockholm 1965. För 

drygt sex år sedan beslöt vi, några entusiaster, att köpa 

Hoppet och rädda henne för eftervärlden. Nu är det 

projektet så långt hunnet att vi kan säga att det lycka-

des! 

Lagom till valborgsmäss 2009 hade nybygget nått 

det stadium, som skutbyggare kring Östersjön alltid 

velat fira. Det var det ögonblick, när den sista bord-

läggningsplankan sattes på plats. Oftast valde man att 

lämna den översta plankan, strax under de så kallade 

tjockgångarna, oinsatt till dess att relingsstöttorna var 

på plats och de tre översta tjocka bordläggningsplan-

korna och den underifrån kommande bordläggningen 

möttes. Vanligtvis lämnades ett hål för denna så kalla-

de "instickarplanka" midskepps på skutan, på det av-

snitt där bordläggningen inte behöver böjas. Denna 

planka gjordes så exakt, att när den sedan sattes på 

plats, behövdes den bara slås in, så satt den där! Sedan 

spikades den fast på vanligt sätt med däcksspik. När 

sedan den sista spiken i denna instickarplanka slogs 

in, då skulle denna händelse firas med en arbetsfest, 

som kallades "instickarfest"! 

Instickarfesten för Hoppet firades den 5 maj 2009. 

Då slog Rederi AB Hoppets styrelseordförande 

Christoffer Grönholm symboliskt in "den sista spiken" 

i den sista bordläggningsplankan i det nya skrovet. 

Den första viktiga arbetsfesten var självfallet köl-

sträckningen, som vi firade då när det begav sig, vilket 

var 2007 i Valkom hamn. Men som den minnesgoda 

läsaren vet, påbörjades räddningen av skutan Hoppet 

redan när hon ännu fanns i Stockholm. Vi konstatera-

de dock, när vi tog över henne till Finland, att trävir-

ket var dött och slut. Genom att bygga nytt, utgående 

från det gamla skrovet, gör vi henne i praktiken tidlös, 

förutsatt att hon sköts som träskutor skall skötas i 

framtiden. – Nåja, ingenting är av evighet, men många 

saker kan bli mycket gamla… 

Nästa stora fest skall firas i april 2010. Då skall 

sjösättningen av Hoppet ske. Men före den stora da-

gen skall skrovet drevas, inredningsarbetet slutföras, 

riggen påbörjas, seglen sys… 

Andra veckan i maj satte ett gäng drevarbetare 

igång med att dreva det nya skrovet. Det är ett gäng på 

3-7 personer, som har specialiserat sig på drevning av 

träbåtar. De arbetar annars i första hand åt det fin-

ländska museiverket på Sveaborg utanför Helsingfors. 

Det är ett tungt, men viktigt arbete, som inte får göras 

slarvigt och som beräknas ta minst tre månader. 

Fram mot höstkanten tas mastvirket över till 

Skeppsholmen i Stockholm, där samma gäng som 

gjorde riggen och skeppssmidet till Tre Kronor, också 

skall göra riggen till Hoppet under Allan Palmers 

ledning. Så fort som möjligt sätts också segelsömna-

den i gång. Det arbetet sker i Mariehamn på Åland. 

Försommaren 2010 skall den nya Hoppet enligt 

planerna sjösättas och börja segla som förr i Östersjön, 

men också längre bort. Första sommaren skall vi segla 

in henne och trimma riggen i våra nordiska vatten. 

Sedan fram mot hösten seglar vi söderut till varmare 

trakter. Målet för Hoppets första långseglats är Väst-

indien och Karibien. Men hon kommer nog tillbaka 

till sina hemmavatten och då som en kändis i sin 

klass!

 

Båtmästaren Lasse Kiiski virar blånor kring den sista 
spiken, som styrelseordförande Christoffer Grönholm 
väntar på att få slå in i instickarplankan på Hoppet. I 
bakgrunden följer Birgit Eldh intresserat med det stora 

ögonblicket.                           Foton: Maj-Len Westerholm 

 

Så här tar sig Hoppet ut idag sedd från fören med de 
blivande pallstöttorna i förgrunden. 
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Återkomstens glädje och sorg 
Tonny Treiberg, Norrby Kutsan 

Ja, återkomsten skedde år 1990 och då var det pappa 

August och mamma Margot som åkte över för första 

gången sedan de lämnade Estland före andra världs-

kriget. De hade under åren i lyriska och längtansfulla 

ordalag berättat för mig om de vita stränderna där 

hemma och allt det underbara som de inte hade fått 

återse på så länge. Jag minns hur de ofta sade att "du 

kanske får en möjlighet att komma dit en gång men 

för oss är det för sent". Jag tog väl aldrig det här med 

Estland på så stort allvar – det var ju för mig ganska 

abstrakt. På geografilektionen om Sovjetunionen, så 

var Estland tillsammans med de andra baltstaterna 

bara en grön bit av den stora grannen i öster. 

Pappa och mamma gick på de årliga estlands-

svenska träffarna och jag tvingades motvilligt följa 

med så länge jag var liten. Vid umgänget med släkten 

talades det mest "nokasvensk", som jag tyvärr aldrig 

har lärt mig tala men hjälpligt förstår. 

Men nu skedde det, i mångas tycke ofattbara, att 

man åter kunde besöka Estland! Så under sommaren 

1990 åkte pappa och mamma med en av resorna som 

gick till Bergsby, där de blev inkvarterade under cirka 

en vecka. Resan företogs med båt via Finland, efter-

som ingen båtförbindelse ännu hade upprättats mellan 

Stockholm och Tallinn, och vidare med chartrad buss 

till Rickul. 

Återseendet blev i högsta grad omtumlande, en 

blandning av lycka, tårar, sorg och glädje. Eftersom de 

ryska militärerna fortfarande var kvar, så avråddes 

besökarna från att gå ner till stränderna, vilket hade 

varit förbjudet under ockupationstiden. 

Det blev en lång rundvandring i den gamla hem-

bygden, och trots att mycket var förstört av ryssarna 

så fanns ändå många hus kvar. Där inga hus gick att 

hitta fanns ofta den gamla stengrunden, övervuxen av 

gräs och sly. 

Mamma var född på Jakasgården i Roslep, men 

familjen flyttade senare till "Estorlagge" öster om byn. 

Av sitt barndomshem hittade hon bara några stenar 

från husgrunden. Den gamla jordplätten var samman-

plöjd med grannarnas jordplättar till en kolchos, där 

biffkor nu gick och betade. De stengärdsgårdar, som 

kantat vägarna i byn, var borta. De hade tagits av rys-

sarna till Derhamn för att bygga ut piren där. 

På pappas hemgård Kutsans i Norrby var det lika 

illa ställt. Bara stengrunderna efter bostadshuset, ba-

stun, spikarn och ladugården fanns kvar och allt var 

övervuxet med sly. Vad beträffar bostadshuset, som 

var i timmer och relativt nybyggt, så har vi senare fått 

veta av en granne som heter Toffer att det numera 

finns i Hapsal. Det hämtades en natt, efter godkän-

nande av kolchosordföranden Hipros som numera bor 

i en gammal svenskgård i Höbring. En estnisk god vän 

till oss frågade en gång Hipros vart Kutsans hus tog 

vägen och han svarade "flugorna åt upp det". 

Min hemgård 
Gårdsnamnet "Kutsan" kommer av det estniska ordet 

kutsar, som betyder kusk, vilket just min farfar Josef 

Treiberg var på Rickul herrgård, "Hove". Han föddes 

och växte upp på Ölbäck Kroen och skaffade sig se-

dan ett ställe i Rosta och gifte sig med Lovisa Grön-

berg från Klottorp. I Rosta såg min far August och 

hans bror Alexander dagens ljus. När sedan herrgår-

dens egendom reducerades efter första världskriget 

fick farfar jordbiten i Norrby, som också innefattar 

Hamnarudden. Möjligen berodde detta på att han hade 

gjort familjen von Taube en tjänst under revolutions-

åren, då de "röda" sköt gamle baronen, vid trädet som 

fortfarande står kvar, och farfar tog den döda kroppen 

och gömde den under ett loggolv. 

Farfar röjde mark, dikade ur träsket, byggde hus 

och ekonomibyggnader. Farmor Lovisa, som dog 

någon vecka efter det att pappa föddes, kom aldrig 

med till Norrby. Farfar gifte om sig med Julia Talberg 

från Haversved och nu föddes också dottern Emilie. 

Han arbetade hela tiden på Hove som kusk och snick-

are. Pappa har berättat att "polisen Franz" och en del 

folk från Hove kom till Kutsan för att bada bastu en 

gång i veckan. Han har också talat mycket om sin 

skolgång i Höbring, och om alla vargar som då fanns i 

bygden, ditträngda under första världskriget. Konfir-

mationsundervisningen under pastor Sven Danell, som 

 

Josef och Julia vid huset på Kutsan. 
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tydligen var mycket omtyckt, har även haft stor bety-

delse för honom. 

Estniska språket lärde sig pappa genom att han lek-

te med barn till estniska föräldrar som arbetade på 

Hove. När kriget kom blev brodern Alexander 

tvångsmobiliserad till sovjetarmén och dog senare av 

sjukdom någonstans i Sibirien. 

År 1944 lämnade Josef och Julia sitt Norrby, som 

de aldrig mer skulle återse, och flydde till Sverige. 

August hade, som så många andra ungdomar, redan 

1939 rest till Sverige för att pröva sina vingar. Även 

min mor Margot hade kommit till Sverige före andra 

världskriget. 

Min första resa till hembygden 
Nästa resa till hembygden gjordes 1991 och då följde 

jag och min fru Lillemor med för första gången. Jag 

kommer ihåg allt krångel med visum och rysk bilför-

säkring. Vi bodde på det då nybyggda Rosta Camping, 

vilken efter estniska mått var en näst intill lyxig an-

läggning, som ligger så vackert i tallskogen vid stran-

den. Nu fick vi se den omtalade vita sanden och de 

milsvida stränderna, som verkligen var imponerande. 

Pappa och mamma guidade oss runt i hela Rickul 

kommun: ena dagen var vi i Roslep och fick veta var 

alla släktingar och grannar hade bott för att nästa dag 

gå igenom Norrby, Söderby, Hove och Höbring och 

andra byar. Det var svårt att bena upp allt så här första 

gången. 

Vi hälsade också på Leida Adelman i Söderby 

(vars bror Johannes Tust, "Jocko", var lekkamrat till 

pappa och senare gjorde karriär inom KGB) och 

Alfred Adelman i Höbring, som var gammal barn-

domsvän och skolkamrat till pappa. 

Med pappas hjälp, som gjort sin värnplikt i Estland 

och som jag tidigare nämnt lärde sig estniska som 

barn, kunde vi hälsa på en del ester och ryssar som 

flyttat in i gårdarna. Vi blev där bemötta med välvil-

lighet och nyfikenhet (det blev väl lite sämre med 

välvilligheten senare när det blev klart med återläm-

nande av mark). 

En av dem som bemötte oss med välvilja var Jaak 

Maisma, "Fiskarn" som bor i Jakas Herman Borrmans 

gamla hus i Norrby. Han var tidigare en ansedd kul-

turpersonlighet, regissör eller något liknande. Han 

filmade bland annat OS-seglingarna i Tallinn. Huset 

han bor i ägdes av statliga filminstitutet och användes 

som semesterhem för kultureliten. Vad som sedan 

skedde och varför han blev "deporterad" till Rickul 

vet jag inte. 

Samma kväll som Estland utropade sin självstän-

dighetsförklaring hade vi i stugan på Rosta besök av 

Alfred Adelman, hans dotter Hilma Viigipuu med 

mannen Lembit och deras son Ago samt Allan Tim-

merman. Det blev en minnesrik kväll. 

Nästa dag körde Lembit i sin bil före oss ner till 

stranden, två hjulspår förbi nuvarande Karjas Ethel 

Westerbergs hus, och därifrån kunde vi se Hamnarud-

den. Kanske började vi redan då leka med tanken på 

att åter etablera oss på Kutsan. 

Att äga en bit av förfädernas jord 
Det första besöket för Lillemor och mig i Estland 

1991 följdes av ett, och i bland flera, besök varje år. 

Intresset för Estland växte sig starkare och starkare. 

All information som vi fått av pappa och mamma hade 

nu börjat falla på plats, och drömmen om ett hus på 

förfädernas gamla mark började ta form.  

Pappa lämnade 1994 in en ansökan om att återfå 

sin fars gård i Norrby. Trots alla tvivel om att det 

verkligen skulle vara möjligt, så fick han 1996 de 

slutliga dokumenten om att han var ägare till Kutsan. 

Han fick tillbaka allt utom cirka tre hektar, som kom-

munen ganska egenmäktigt skänkte till brukaren av 

Hove. 

Vid det här laget var pappa 82 år, och hade några 

år dessförinnan haft en stroke, så han tyckte att det var 

lika bra att skriva över (skänka som gåva) gården till 

sin son. 

Efter en del byråkratiskt krångel (utan Mickas Ei-

nar Westerbys hjälp hade det aldrig gått), så var nu jag 

och Lillemor ägare till cirka 14 hektar mark i Rickul, 

varav den största och vackraste biten ligger i Norrby. 

För mig var det med blandade känslor jag stod på 

mina förfäders mark. Det hade varit roligt om pappa 

hade varit frisk och egenhändigt kunnat bygga ett nytt 

hus, samtidigt som jag kände både nöje och ett ansvar 

att förvalta den här lilla torvan som farfar dikade ur, 

bröt sten och odlade. 

Med förvalta var det inte tal om jordbruk, snarare 

om att ta bort sly och den enorma enskog som hade 

vuxit upp längs stranden under åren och att bygga ett 

boningshus. 

En ljus sommarkväll under en av våra vistelser i 

Rickul dristade Lillemor och jag oss till att köra över 

den nu icke brukade åkern, från tornet över Rännars, 

Andorsas och Kro Alexanders mark fram till den så 

kallade Backen på Kutsans. Backen är den gamla 

 

Leida Adelman, August, Lillemor och jag vid Leidas 
hus i Söderby 1991. 
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strandvallen som höjer sig några meter över den övri-

ga marken. Just där när vi sitter i bilen och tittar ut 

mot havet beslutar vi oss: här skall huset stå! 

Att bygga ett hus 
På den här tiden byggde man inte hus hur som helst i 

Estland, i alla fall inte om man var svensk. Byråkratin 

var minst lika krånglig som i Sverige men betydligt 

godtyckligare. Men efter en tid var alla vederbörliga 

tillstånd och byggnadsritningarna från en extraknäck-

ande arkitekt klara. Nu slog vi ner hörnmarkeringar 

där huset skulle stå och anställde en "byggmästare". 

Var hittar man ett hus? Vi hade hört talas om Palktare, 

en estnisk timmerhusproducent i Tartu, som hade ett 

försäljningskontor i Saku. Där träffade vi försäljaren 

Inn Vaaro och bestämde oss omgående. Brunnen bor-

rades och av Elektrovõrk i Hapsal beställde vi elektri-

citet. 

Leveransen av huset skedde på sensommaren 

1998. Allt kom på en långtradare vars chaufför skick-

ligt lotsade fram sitt ekipage förbi tornet ner över 

åkern och fram till Backen på Kutsan. En halvtimma 

senare kom en gammal helrisig kranbil av rysk modell 

från Birkas och lyckades med lite list och knep få av 

timmerlasten. 

Grunden lades och till hösten var taket på, golv och 

innertak var spikat. Efter slipning med sandpapper av 

timmerstockarna invändigt lackade vi alltsammans 

och slipade sedan golvet, som skulle såpbehandlas. 

I Hapsal fick vi tag i köksinredning. Spis och kyl-

skåp hämtades i Tallinn, det kostade 100 kroon att få 

det kört till Rickul. Kombinerad hydrofor och vatten-

pump, varmvattenberedare och badrumsporslin köpte 

vi på Sambla i Uuemõisa. Rörmokeriet ombesörjdes 

av vår "byggmästare". 

Under tiden som de reste vår timmerstomme höll 

man på med att förbereda asfaltering av vägen till 

Derhamn, med påföljd att de grävde ordentliga diken 

längs vägen. Det gav upphov till ett stort överskott av 

väggrus, vilket vi köpte för 50 kroon lasset. Efter 115 

lass och bearbetning med skogstraktor, utförd av To-

mas Pettersson, hade vi en väg genom "träske" till vårt 

hus. Där löste sig ett jätteproblem! 

Problem och glädje med huset 
När vi kom till Estland på våren 1999 fick vi en smär-

re chock: det hade regnat in genom de otätade fönst-

ren, förrådsrummet var utsatt för grönmögelattack och 

septitanken hade flutit upp. Möglet tvättades bort och 

fönstren tätades provisoriskt, vi helrenoverade dem 

året därpå. Septitanken grävdes ner på nytt, något som 

vi åter betalade för – garanti på arbete i Estland existe-

rade ju inte. Prövningarna var inte slut med detta, det 

visade sig att rätt många rörkopplingar läckte och de 

gick inte att dra till. Dagen före påskafton åkte Lille-

mor och jag till Tallinn och köpte nya rör och 

kopplingar. Den här gången gjorde vi arbetet själva! 

Trots alla besvär så fullkomligt älskar vi det här 

huset. Till sommaren får vi amerikabesök, och senare 

kan vi till vår stora glädje få över pappa och mamma 

för en veckas vistelse. Det blir en härlig sommar. 

År 2000 börjar med en förskräckelse: under vintern 

har vi inbrott och när vi kommer dit i april tar det eld i 

elcentralen när vi sätter på elen. Som tur är finns 

Kockasfolket på plats i Höbring och Bengt Lindström 

tar sig an vår brända central och renoverar den. Orsa-

ken till branden är mögelangreppet från föregående år 

som orsakat överslag och kortslutning. 

Nu har det börja lukta mögel i huset och med tanke 

på Mickas Einar Westerbys mögelproblem i Roslep, 

så beslutar vi oss för att gräva oss ner under huset för 

inspektion. Det var i grevens tid! Blindbotten är illa 

angripen och vi tvingas anställa två man som gräver ut 

jord från grunden och giftbehandlar golvet på undersi-

dan. Själva sätter vi in ventiler i grunden så det kan 

cirkulera frisk luft under huset. 

Lite trevligare arbete blir det senare på sommaren 

då vi, med stor hjälp från våra goda vänner på Hö-

bring Kokkas, Bengt och Ingegerd Lindström, tjär-

stryker huset. 

Den trevliga damen i Höbring, Elmeta, har en stor 

hög med makadam liggande och den köper vi för att 

ha till vår väg som har blivit ganska lös och sladdrig. 

Hur vi skall få hem den vet vi inte än, men när vi åter-

kommer till Estland efter ett besök hemma i Sverige 

har våra goda vänner och grannar kört över makada-

met och grusat vår väg! Tack Kockas Bengt och Inge-

gerd, Jurens Nisse Tennisberg, Gabons Bertil Wiberg 

och Kolsvepojkarna Ture och Hardy Schönberg. Vilka 

vänner! 

Våra grannar 
Var och varannan dag kommer Fiskarn med färsk fisk 

till oss som han bestämt nekar att ta betalt för. Vi har 

utsett honom till husväktare och betalar honom en 

blygsam summa för detta, och han går verkligen in för 

det med stort allvar. 

Vi hade även en bofast granne nära oss norrut, Ind-

rek Sildam. Han hade ett antal hundar, som förmodli-

gen tyckte att vi hade bättre mat och därför var mer 

hos oss än hemma. Men det var trevliga hundar och de 

 

Vårt nya hus. 



14 

hade förmågan att hålla objudna gäster på avstånd. 

Indreks hus brann ned för några år sedan och han bor 

nu i Rakvere. På södra sidan om oss, i Dislarn Alex-

ander Klanbergs gamla hus, bodde Hilda Tropp. Hon 

dog för några år sedan och huset står nu och förfaller.  

Åt norrsidan är det Karjas Ethel Westerberg som 

har byggt ett vackert hus vid utsiktstornet, som står på 

hennes mark. Hennes familjs gamla hus står kvar och 

där bodde den i Estland mycket kände konstnären 

Olemar Kallas. Han är död sedan några år. Senast i 

raden av nybyggare i Norrby är Rännars Majlis Lind-

roos och Raul Targamaa, som har byggt på ungefär 

samma plats som det gamla huset låg. Kristian Wes-

termans gamla hus på Andersgården, mellan Rännar 

och Fiskarn, ägs av ett yngre par från Tallinn som 

kommer till helger och semester. "Sommargästerna" 

kallar vi dem. Ett nytt litet hus, eller snarare en bastu, 

har också kommit upp intill gamla Karjashuset, precis 

där vägen svänger av från brovägen mot tornet. Borta 

vid åbron ligger "Benhuse", pingstförsamlingens gam-

la bönehus, som i dag ägs av en est som har det till 

sommarställe. 

Livet i Estland 
Förr var stränderna i Rickul öppna, får och kor betade 

där och enbuskarna fick slåss om utrymmet, men un-

der åren fram till självständigheten har enbuskarna 

tagit herraväldet och bildar en tät ogenomtränglig grön 

massa som bara fåglar, vildsvin och mårdhundar har 

glädje av. Följaktligen har vi under de senaste åren 

avverkat enar så mycket vi bara har orkat med (löst 

räknat har vi säkert sågat ner 30-40 tusen stycken) och 

har nu en underbar utsikt över havet. Hur det blir 

framöver är svårt att sia om då "Natura 2000" har trätt 

i kraft. Natura 2000 innebär att man inte får ta ner 

minsta träd eller buske utan att först införskaffa till-

stånd. Å andra sidan säger vår kommundirektör "här 

var förr öppen mark och vi strävar till att det så skall 

bli igen, så det är bra om ni tar ner buskar och sly". 

Hur som helst, vi har ju redan havsutsikt och vi 

njuter av vistelsen här i Rickul till fullo. Det är hit vi 

längtar under vintermånaderna, till huset på Kutsan 

och samvaron med alla nya vänner bland estlands-

svenskarna, som vi har fått sedan vi etablerade oss i 

den gamla hembygden. Det är verkligen en god sam-

manhållning och det känns tryggt att vara här. Även 

våra nya vänner bland esterna bidrar till att göra vis-

telsen angenäm. På sommaren äger den numera välbe-

sökta strandfesten rum, då så många estlandssvenskar 

träffas och har en gemytlig samvaro över korv, öl och 

vin. Överhuvudtaget så är det ett intensivt umgänge 

mellan oss "nybyggare" och tidvis känner vi oss mer 

hemma i Rickul än i Sverige. Glädjande också att våra 

barn och barnbarn trivs här och besöker oss minst en 

vecka varje sommar. Hoppas det blir fler som vill och 

har möjlighet att rusta upp eller bygga nytt på fädernas 

mark. 

 

Skogsägare i Estland! 

VKS samarbetspartner Sevos Talu OÜ 
erbjuder följande tjänster: 

 köp av avverkningsrätt 

 köp av skogsmark 

 avverkningsarbeten 

 avverkningsarbeten på byggtomt 

 röjning av rågångar 

 beställning av skogsvårdsplaner 

 skogsinventeringar 

Närmare information: Sven Kuinberg, 
tfn +372 51 83 974, e-post sven @sevos.ee 

Hemsida: www.sevos.ee 

 

 

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

www.aiboland.ee 

Sommarens utställningar: 
 Skutan "Hoppet". 

 Ormsörummet – "Torsdagstanternas" 
handarbetskammare. 

 Aibotapeten – Estlandssvenskarnas histo-
ria skildras på en 20 m lång bonad. 

Öppettider från 1 maj till 31 augusti: tisdag-
fredag kl. 10-17, lördag kl. 10-16. Från 1 sep-
tember: tisdag-lördag kl. 11-16. 

Inträde: 20 EEK (studerande 10 EEK). 

 
 

 
 

Vi i redaktionen öns-

kar alla läsare en 

skön sommar! 

Göte Brunberg 

Inger Nemeth 

Eva Heyman 
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Estlandssvensk grupp 
på Facebook 
Kristofer Dreiman 

I arbetet med att utveckla Hembygdsföreningen och 

dess kontakt med medlemmarna har ett initiativ tagits 

till att starta en grupp på internetcommunityt Facebo-

ok, som många av er säkert känner till. Adressen till 

gruppen är http://www.facebook.com/home.php? 

#/group.php?gid=4187028515. Alternativt kan ni 

söka efter gruppen genom att skriva "Estlandssvens-

kar" när ni är inloggade. Det bör poängteras att ni som 

inte är medlemmar på Facebook först måste aktivera 

ett medlemskap innan ni kan gå med i gruppen. Det är 

självfallet helt frivilligt och upp till er själva att avgöra 

om ni vill det. 

Tanken med gruppen är att samla så många perso-

ner som möjligt med estlandssvensk härkomst. Där-

igenom kan nya kontakter knytas, information om 

föreningens aktivteter spridas och förhoppningsvis 

bidra till att ytterligare stärka intresset kring estlands-

svenskheten, dess historia och framtid. På sikt arbetar 

vi även med att etablera en uppdaterad informations-

kanal på Hembygdsföreningens hemsida, där nyheter 

relaterade till bland annat estlandssvenskar, våra byg-

der och Estland som helhet kommer att publiceras. 

Därigenom blir vår hemsida en än mer intressant och 

viktig länk mot er som medlemmar. Väl mött i den 

digitala världen! 

 

Fira SOV:s 100-årsjubileum i 
Estland! 

SOV ordnar en jubileumsresa till Estlands 
svenskbygder den 16-22 juli. Cirka 40 perso-
ner deltar. I följande aktiviteter är även andra 
än deltagarna i jubileumsresan välkomna att 
delta: 

 Heldagsutflykt till Ormsö den 18 juli (buss- 
och båttransport ca 200 SEK). 

 Heldagsutflykt till Odensholm den 18 juli 
(buss- och båttransport ca 150 SEK). 

 Svenskdagen i Birkas på Nuckö den 19 juli 
kl. 11-17 (busstransport ca 100 SEK). 

 Rundtur till Nuckö och Rickul den 20 juli kl. 
10-15 (busstransport ca 100 SEK). 

Resorna utgår från Hotel Promenaadi i Hap-
sal. 

Lunchpaket 70 SEK tillkommer (beställs i för-
väg). 

 Jubileumsmiddag den 20 juli kl. 18 i Hap-
sal. 

 Avtäckning av en minnestavla över SOV:s 
expedition och Kustbons redaktion och 
Svenska folkskolan i Reval den 21 juli kl. 
15 vid S:t Mikaels svenska kyrka (transport 
ingår ej). 

Betalning görs på plats. 

Till alla dessa aktiviteter finns det fortfarande 
platser kvar. Vi hoppas att ni vill fira Estlands-
svenskarnas kulturförening – SOV med oss! 

Senast den 10 juli vill vi ha följande uppgifter: 
för- och efternamn, postadress, telefon, e-
postadress. Om ni anmäler flera personer 
samtidigt, ange antal. Frågor besvaras av 
Monica Ahlström på mobil 070-530 84 54 (ej 
vardagar 8-17). 

Resan 2009, Estlandssvenskarnas kul-

turförening SOV, Roslagsgatan 57, 113 
54 Stockholm eller  

resan2009@estlandssvenskarna.org 

Biluthyrning i Tallinn med 

service på svenska 

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 

Hemsida http://autopluss.onepagefree.com 

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 

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). 

Alar Schönberg 

Jus Suecanum OÜ 

Mobil: +372 52 79641 

E-post: alar@jussuecanum.ee 
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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. 

20% rabatt för medlemmar i 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening! 

Tfn (+372) 47 97 230, 52 56 699, 
fax 47 97 245 

E-post roosta@roosta.ee 
Hemsida www.roosta.ee 

 

Färjetrafik Stockholm-Tallinn 

M/S Baltic Queen och M/S Victoria går al-
ternerande varje dag från Stockholm (Värta-
hamnen) och Tallinn. 

Tidtabell (lokal tid) 
Stockholm 17.45 - Mariehamn 00.50 

Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00 
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50 

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.00 

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 

 
Färjetrafik Kapellskär-Paldiski 

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"). 

Bokning: Tfn 08-559 252 97 

För medlemsrabatt skall bokningskoden 
"SEFÖR" anges. När biljetten hämtas skall 

medlemskortet uppvisas. 

För övrig information, se 
www.bsl.ee/?keel=sw 

 

Markägare i Estland! 

Under 5 års verksamhet har Jus Suecanum 
fått en bra erfarenhet med att ta hand om oli-
ka frågor som svenska markägare i Estland 
har haft. Vårt kontor hjälper i följande ärenden 
som överlåtelse, arvsärende, försäljning 
eller köp av fastigheter, översättningar och 
annat. Vi har etablerat goda kontakter med de 
estniska myndigheterna och representerat 
estlandssvenskar i olika institutioner i Estland 
och är godkända översättare hos Notarius 
Publicus i Estland. En nyare tjänst är bygge, 
vi har kontakt med flera seriösa byggföretag 
som håller överenskomna tider och budget. 

Behöver Du hjälp i ovannämnda frågor kon-
takta oss: 

Katrin Schönberg 
Jus Suecanum OÜ 

Tfn/Fax: +372 47 37 339, 
mobil: +372 55 24842 

E-post: katrin@ jussuecanum.ee 
www.jussuecanum.ee 

Adress: Posti 41a, 90507 Haapsalu, Estland 

PS! 10 % rabatt på våra tjänster 

under år 2009 

SOV-kalendarium hösten 2009 

Lördag 

5 september 
Hembygdsdagen 

För närmare information, se Kust-

bon nr 2 2009 och SOV:s hemsida 

www.estlandssvenskarna.org. 

 


