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• överföra till våra yngre de traditioner vi själva
mottagit och bevarat, samt idka annan härmed förenlig verksamhet.”

Adress Rickul/Nuckö Hembygdsförening
c/o Svea Johansson, Solhem, Sundsvik 32,
155 91 NYKVARN
Organisationsnummer 802016-5232
PlusGiro 55 68 81 - 1
E-post info@r n h f.se
Hemsida www.r n h f.se
Uppgifter för medlemsinloggning:
Användarnamn: medlem
Lösenord: r n h f 2008
Ansvarig utgivare Ingegerd Lindström.
Redaktör Hans Ekman e-post haek@telia.com
Redaktionsråd Martin Wiberg, Göte Brunberg
och Ingegerd Lindström.
Tryckt av Alloffset, Stockholm.
Medlemsavgift 150:-, ungdomsmedlem (t.o.m.
25 år) 50:-.
Annonspriser 1/1 sida 1200:-,1/2 sida 700:-,
1/4 sida 400:-, 1/8 sida 250:-.
Nästa manusstopp den 15 augusti 2011.

Styrelse
Ordförande
Ingegerd Lindström (Höbring), Levins gränd 3,
644 32 TORSHÄLLA, tfn 070-735 53 12,
e-post kokkas@telia.com
Sekreterare
Svea Johansson (Ölbäck), Solhem, Sundsvik 32,
155 91 NYKVARN, tfn 08-552 463 91,
e-post erik-svea@telia.com
Kassör
Barbro Adelman (Rosta), Hästmossevägen 8,
147 71 GRÖDINGE, tfn 08-530 685 35,
e-post barbro@parsells.se
Övriga ordinarie ledamöter
Kristofer Dreiman (Pasklep/Bergsby),
6 Allingham Street, Islington, London N1 8NY,
ENGLAND, e-post kristofer.dreiman@gmail.com
Anne Schönberg (Spithamn), Artillerigatan 82,
115 30 STOCKHOLM, tfn 08-664 08 85,
e-post anne.schonberg@jm.se
Anette Sjösten (Roslep), Odengatan 80, 2 tr,
113 22 STOCKHOLM, tfn 08-10 33 59,
e-post angyn@lakargruppenvictoria.se
Gunvor Strömbom (Ölbäck), Svinkeln,
155 91 NYKVARN, tfn 08-552 451 45,
e-post gunvoris@hotmail.com

Innehåll
Ordföranden har ordet
Rapport från årsmötet 2011
Sommarens aktiviteter i Estland
En redaktör går och en ny kommer
Nyheter från Nuckö kommun
Landskap och trädgårdar
En styrelseledamot presenterar sig
Deportation och mobilisering
i Rickul/Nucköområdet år 1941
Kulturrådet
Arbetet på Rickul kommun 1942–1944
Påsklov i Ölbäck
Västra Kustens Skogsägare
Information från Byggnadskommittén

2

3
4
5
6
7
8
10
11
11
12
14
14
15

Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Sommar, sommar, sommar! Nu är den äntligen här.
Tänk vad fort ett år går. Det är inte länge sedan förra
sommaren tog slut. Även om vintern varit lång, kall
och mörk så glömmer man det så snart solen tittar fram
igen.
Ny redaktör för Medlemsbladet
Som många av er redan vet har Göte Brunberg tackat
för sig och lämnat posten som redaktör för Medlemsbladet. Som ny redaktör har Hans Ekman, Lucksby,
tagit över. Hans arbetar idag på en lokaltidning och vi
är tacksamma att han vill åta sig jobbet som vår nya
redaktör. Vi hälsar honom välkommen!
Byombuden
Enligt byombudens egen önskan samt på grund av att
deras funktion inte längre är lika uppenbar, har styrelsen beslutat att lägga ner byombuden. Deras arbete har
varit ovärderligt under åren, och vi sänder ett stort tack
till alla byombud för deras arbete!
Sommaraktiviteter
Den här sommaren har föreningen en hel del aktiviteter. Vår ”hemvändarhelg” har snart blivit ”hemvändarvecka”. Läs det mer detaljerade programmet på sidan
5.
Ridlägret har lockat fler ungdomar i år än förra året
men att prova på att surfa verkar ingen våga eller vilja.
Jo, vi har en djärv herre som gärna provar på men ännu
så länge inga fler. Men kanske tiden inte passade så bra,
i stället erbjuder vi den som vill prova på att surfa att
själv välja tid. Anmäl det bara till mig så vi får informera surfläraren om att ni hör till hembygdsföreningen.
Nytt för i år är att föreningen anordnar en utflykt till
Aibolands museum med tillhörande utflykt på Hapsalviken med jalan ”Vikan”. Om det blir många deltagare
delas vi upp i två grupper. En får en guidad visning på
museet och kaffe med dopp på museigården medan den
andra gruppen tar båtturen. Sedan växlar man. Verkar
bli en trevlig utflykt!
Utflykten till Odensholm sker traditionsmässigt.
Sture Koinberg guidar som vanligt, men denna gång
kommer han att koncentrera sig på växtligheten på ön.
Träd, buskar och blommor vilket Sture kan en hel del
om.
Facebook
Föreningen har beslutat att vi ska skaffa oss en Facebook-sida, främst för att locka de yngre medlemmarna.
Men Facebook är också ett utmärkt forum för att locka
till sig fler intresserade estlandssvenskar och att informera om vad som händer i föreningen och i kommunen.
Nuckö kommun har, sedan Aivar Kroon började, en
Facebook-sida som verkar vara välbesökt och en bra

informationskälla. Ni kan hitta den på www.facebook.
com/noarootsi.
Finns det någon bland våra medlemmar som skulle
vara intresserad att hjälpa till med detta så tar vi tacksamt emot anmälan. Hör av dig till någon i styrelsen!
Bänkar
Föreningen har beslutat att bekosta två bänkar för att
sättas ut på Rosleps kyrkogård. Många har önskat sig
något att sitta på då de är där, och eftersom föreningen
har fått en stor gåva så passar det bra att lägga dessa
pengar på bänkar. Vi har haft kontakt med givarna och
de har samtyckt. Förhoppningsvis kan dessa bänkar
finnas där redan i sommar.
Mats Ekman
Ett nytryck av boken med Mats Ekmans dikter kommer att vara klar till sommaren. I boken kommer också
en CD att finnas med inspelningar av ett antal dikter.
Denna kulturskatt som hans dikter utgör är nu noga bevarad för eftervärlden. Det känns väldigt bra att vi har
kommit så långt att vi både har en bok och en CD med
hans dikter. Se annons på sidan 7 om du är intresserad
av att köpa boken och CD:n.
Aibolands museum
Tidningen Lääne Elu berättade den 12 maj att Ülo Kalm
fått tjänsten som direktör för Aibolands museum. Han
var enda sökande och innehar nu tjänsten till maj 2016.
Vi ser fram emot de kommande åren på museet - Ülo är
absolut rätt man för den tjänsten. Han har redan, under
sin tid som tillförordnad chef, visat att han har idéer, visioner och framförallt förmågan att förverkliga dessa.
Vi önskar honom lycka till och gratulerar till tjänsten!
Till sist vill jag önska alla medlemmar en riktigt skön
och avkopplande sommar! Jag hoppas vi ses i Estland
i sommar.
Glöm inte att anmäla er till de olika aktiviteterna i sommar! Till vem ni anmäler er och vilka aktiviteter man
bör anmäla sig till ser ni i annonsen på sidan 5.
På anslagstavlorna vid Rosleps kapell och Nuckö kyrka kommer det att finnas ett program för sommaren och
där kommer vi att lägga till sådant som inte hanns med
i tidningen. Titta gärna där också!

Midsommarmöte i Spithamn
Spithamns byalag har möte på Mogården lördagen den 25 juni 2011 kl.14.00.
Nyheter, kaffe, lotteri.
Välkomna!
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Årsmötet 2011
Brita Wiberg

Drygt 100 personer samlades till Hembygdsföreningens års- och informationsmöte i Immanuelskyrkan i
Stockholm lördagen den 26 mars.
Mötet inleddes sedvanligt med att styrelsens ordförande Ingegerd Lindström hälsade alla närvarande välkomna, varefter Modersmålets sång sjöngs till ackompanjemang av Gunvor Strömbom och Raul Targamaa
på dragspel och Lennart Ygstedt på gitarr.
Årsmötet
Som ordförande att leda årsmötesförhandlingarna valdes Willy Heyman och som sekreterare Brita Wiberg.
Styrelsens och underliggande organs verksamhetsberättelse samt revisorernas berättelse godkändes. Styrelsens och underliggande organ beviljades ansvarsfrihet.
Val av styrelse och funktionärer
Ingegerd Lindström omvaldes till styrelsens ordförande för det kommande året. Anne Schönberg, Anette
Sjösten och Gunvor Strömbom omvaldes som ordinarie ledamöter för två år. Martin Wiberg omvaldes som
suppleant för två år. Mandattiden för övriga ledamöter
går ut år 2012.
En fullständig förteckning över styrelsen och övriga
funktionärer framgår av medlemsförteckningen som
följer med detta nummer av Medlemsbladet.
Övrigt
Stämman beslutade att medlemsavgiften för år 2012
ska vara oförändrat 150 kronor för vuxna och 50 kronor
för ungdomar till och med 25 år.
Einar Hamberg föreslog att man undersöker vilka
specialkunskaper som finns bland medlemmarna och
tar vara på dessa. Han uppmanade också medlemmarna
att försöka locka de yngre familjemedlemmarna att
delta i årsmöten och andra sammankomster.
Ingegerd påpekade att man är tacksam för alla idéer

och förslag från medlemmarna och uppmanade alla att
skriva några rader, skicka e-post eller ringa till någon
i styrelsen.
Efter många års idogt arbete med att ta fram artiklar till Medlemsbladet och se till att hålla reda på allt
som händer i kommunen och översätta estniska artiklar
samt en stor mängd andra åtaganden har Göte Brunberg
beslutat sig för att avsluta sitt redaktörskap för tidningen. Ingegerd framförde sitt och styrelsens varma tack
och överlämnade blommor och blomstercheckar. Som
ny redaktör presenterades Hans Ekman från Lucksby,
som arbetar på tidningen Folket i Eskilstuna. Även Eva
Heyman, som lagt ner värdefullt arbete som skribent
och korrekturläsare av Medlemsbladet har avsagt sig
uppdraget, och styrelsen framförde ett varmt tack för
hennes medverkan under många år.
Birgit Brunberg lämnar sin post som en mycket uppskattad arrangör vid årsmöten, övriga sammankomster,
pub-aftnar m.m. Hon har tillsammans med sina systrar
skött alla dessa festligheter på ett föredömligt sätt och
spritt glädje bland medlemmarna. Även hon fick blommor och blomstercheckar.
Under kaffepausen fick man tid att prata och umgås och köpa böcker. Två lotterivinster drogs i år på
inträdesbiljetterna och bestod av akvareller av Gunnel
Bergkvist Svaneberg och Hjalmar Stenberg.
Efter kaffepausen fortsatte samvaron med ytterligare information och diskussioner.
Ingegerd informerade om att texten om Kulturrådet
i den förra ledaren i Medlemsbladet skapat reaktioner
från vissa ledamöter i Kulturrådets styrelse. Sven Salin
ger, i nästa nummer av Kustbon, svar till henne. Av den
anledningen tog hon upp frågan på årsmötet då alla inte
är informerade om vad saken gäller. Vissa reaktioner
kan tolkas som att föreningen inte har rätt att uttrycka
sin åsikt i frågor som rör Kulturrådet, varför styrelsen
reagerat genom att skicka ett brev med samma innehåll
som ledaren till Kulturrådet. Årsmötet var enigt med
styrelsen i frågan om rätten att ha åsikter i frågor rörande Kulturrådet, då föreningen har två representanter i
rådet som skall representera Rickul/Nuckö Hembygdsförening.
Göte Brunberg informerade om vad som händer i
kommunen och visade ett bildspel med aktuell information. Bland annat upplyste han om att man bildat en
borgarbrandkår i kommunen.
Föreningen efterlyser personer som kan och vill
hjälpa till i arbetet, till exempel någon till festkommittén, vi behöver någon som kan hjälpa till med hemsidan och annan internetbaserad verksamhet. Alla villiga
kan höra av sig till någon i styrelsen. Se adresser och
telefonnummer på sidan 2 i tidningen.

Britta Wiberg valdes till sekreterare och Willy Heyman
till ordförande på årsmötet.
Foto:Bengt Heyman
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Aktiviteter i Estland sommaren 2011
Hembygdsföreningen arrangerar återigen sommarens uppskattade aktiviteter i Estland. Se veckoplanering och detaljer för respektive evenemang nedan.

Vecka 27
Lördagen den 9 juli kl. 13.00 – Ölbäckstranden
Den sedvanliga strandfesten. Medtag mat, dryck och ett glatt humör, lekar kommer att anordnas. Vid
frågor, kontakta Birgit Brunberg tfn 0159-101 70.
Lördagen den 9 juli kl 19.00 - Rosleps kapell
Sommarkonsert ”Med Bach i jazz och folkton”. Se annons på sidan 9.
Söndagen den 10 juli kl. 14.00 – Rosleps kapell
Nuckös f.d. församlingspräst Kaisa Kirikal kommer tillsammans med den svenska prästen Roger Rönnberg att hålla en gudstjänst på svenska och estniska. Föreningen bjuder på kaffe.
Söndagen den 10 juli kl. 19.00 – Roosta semesterby
Samkväm och traditionsenlig middag, pris 10.95 euro eller 9.95 euro, beroende på vilken meny man
väljer.
Anmälan till samkvämet på Roosta görs till Gunvor Strömbom, mobil 070 652 94 37,
e-post gunvoris@hotmail.com, eller Ingegerd Lindström, mobil +372 53 92 46 04, e-post: kokkas@telia.
com. OBS! Anmälan är bindande.
Gunvor Strömbom, Raul Targamaa och Lennart Ygstedt står för musikunderhållningen.

Vecka 28
Måndagen den 11 juli kl. 10.00 – Odensholm
Båttur till Odensholm med guidning av Sture Koinberg, pris 18 euro. Avfärd sker från Derhamn, ta med
egen förtäring. Antalet platser är begränsat - så anmäl er i god tid.
Anmälan båtturen till Odensholm görs till Majlis Lindroos, mobil 070-961 73 02, +372 53 62 86 56,
e-post mailind7@hotmail.com
Tisdagen den 12 juli kl. 14.00 – Aibolands museum och en båttur med jalan
En guidad tur på museet och kaffe och kaka i trädgården. Efter detta en tur på Hapsalviken med jalan.
Pris 12 euro.
Anmälan: Ingegerd Lindström, mobil +372-53 92 46 04, e-post kokkas@telia.com
Lördagen den 16 juli, heldag - Tallinn
”Svenskdagen” anordnas för fjärde året i rad, denna gång i Tallinn. Föreningen deltar med bokbord,
utställning om Rickul/Nuckö och informationsmaterial. Alla är varmt välkomna.
Vecka 28-29, halvdagar
För tredje året i rad arrangeras en kurs i estniska för intresserade. En nybörjarkurs och en fortsättningskurs för dem med grundläggande kunskaper. Lärare är Raul Targamaa. Anmälan sker till Majlis
Lindroos, se kontaktuppgifter ovan.

Vecka 29
Ridläger anordnas för andra året i rad på Mars-gården i Rickul. Se annons på sidan
OBS! För samlad information om sommarens aktiviteter i Estland se anslagstavlornaa vid Rosleps kapell och Nuckö kyrka.
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En avgående redaktör
Ingegerd Lindstöm

Till sist: ett stort tack till Göte för allt arbete Du
lagt ner och även ett tack till Eva Heyman och Inger
Nemeth som har korrekturläst tidningarna! Hoppas ni
får sköna dagar nu när ni inte behöver oroa er för nästa
nummer av tidningen!

. . . och en ny tillträder
Hans Ekman

Jag heter Hans Ekman
och ska ta hand om redigeringen av Medlemsbladet efter Göte Brunberg.
Lika bra att säga det, att
det inte handlar om att ersätta Göte utan att svara
för redigeringsbiten. Göte
besitter ju kunskaper som
jag helt saknar. Av naturHans Ekman är ny redakliga skäl.
Foto:Bengt Heyman
Jag är journalist, job- tör.
bar som nattchef och redigerare på en av Eskilstunas
två lokaltidningar, Folket.
Själv är jag född i Eskilstuna men min pappa Albert
är född på gården Ätsve i Lucksby. Hans föräldrar var
Mathias och Lovisa Ekman (f. Besterman). Har tillsammans med min bror och kusiner gården Ätsve i vår
ägo, så det har blivit resor till Estland, dels för skötsel
och att ”titta till” marken, men även för att semestra.

Göte Brunberg avtackades som redaktör för Medlemsbladet av Ingegerd Lindström efter att ha haft
sysslan i elva år.
Foto:Bengt Heyman

Göte Brunberg har varit redaktör för Medlemsbladet i
elva år och nu känner han att det kan vara dags att göra
något annat. Till exempel att han nu får ägna sig åt sitt
nya hus i Roslep. När han först presenterade sina planer
på att avgå för styrelsen blev vi ganska ställda. Hur ska
det gå utan Göte som redaktör? Var hittar vi någon som
kan axla den manteln? Göte har ju under sina elva år
varit ett riktigt ankare för styrelsen. Han är kunnig, påläst och kan även en alldeles utmärkt estniska så att han
har kunnat följa vad som hänt i kommunen. Han är väl
påläst om den estlandssvenska historien och är kanske
den som kan allra mest om alla släkter i Rickul/Nucköområdet. Som alla vet har han gjort en helt fantastisk
släktforskning som han också lagt ut på vår hemsida
så vem som helst kan gå in där och forska efter sina
rötter.
Jag kan så här i backspegeln se och erkänna att han
har fått dra lasset med Medlemsbladet ganska ensam.
Han har jagat artiklar, skrivit artiklar och letat bilder.
Det har varit ett enormt arbete att fylla alla nummer
av tidningen. Med egen erfarenhet av andra tidningar,
vet jag vilket jobb det är, och speciellt om man inte
har hjälp av fler som jagar artiklar och skriver. En stor
eloge till Göte för allt arbete han lagt ner!
Man brukar ju säga att när nöden är som störst är
hjälpen som närmast. När styrelsen började misströsta
över att få tag i en ny redaktör kom Majlis Lindroos
med förslaget att vi skulle fråga hennes kusin Hans
Ekman, som visade sig arbeta på en tidning och var
helt perfekt för jobbet som vår redaktör. Vi lyckades
få honom att ställa upp och det gläder mig verkligen.
Hans kommer att ta över från och med detta nummer.
Vi hälsar honom välkommen till det nya jobbet och vi
har stor tilltro till hans kunnande! Han presenterar sig
själv här bredvid.

Tack för de elva åren!
Göte Brunberg

När jag för elva år sedan tackade ja till att bli ny sammankallande i Informationskommittén efter Per-Erik
Fyhr, och därmed också redaktör för Medlemsbladet,
anade jag inte att redaktörskapet skulle bli så långvarigt. Det har varit en rolig och intressant syssla, men nu
känner jag att det är dags att lämna över till en annan,
yngre kraft. En bidragande orsak är att jag har byggt
ett hus i Roslep som jag vill kunna utnyttja så mycket
som möjligt. Tyvärr är det så, att man som redaktör för
Medlemsbladet är mer eller mindre bunden under några
veckor i samband med varje nummer.
Jag lämnar inte föreningsverksamheten helt och
hållet utan tänker fortsätta som sammankallande i Informationskommittén och som medlem i redaktionsrådet för Medlemsbladet.
Ett tack för de gångna åren till mina medarbetare
i redaktionen, Inger Nemeth och Eva Heyman, och
till alla er andra som har bidragit med artiklar och ett
Lycka till! till den nye redaktören Hans Ekman.
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Nyheter från Nuckö kommun

Det billigaste alternativet kostar 5,99 EUR per
månad. Då får man en nedladdningshastighet av 1,5
Mbit/s och en uppladdningshastighet av 384 kbit/s (för
båda hastigheterna säger man försiktigtvis ”upp till”).
Ett usb-anslutet modem kostar 37 EUR. Den totala datamängden är begränsad till 15 GB per månad, något
som vid ”normal” internetanvändning i praktiken inte
är någon begränsning.
EMT:s kontor i Hapsal ligger på vänster sida när
man kommer in i Kaubamaja.
Semestertider 2011 på kommunkontoret
Aivar Kroon: 4/7-17/7, 25/7-29/7, 22/8-1/9,
26/12-31/12
Aivo Hirmo: 17/10-20/11
Marika Meister: 27/6-31/7, 19/12-31/12
Taimi Pelapson: 27/6-31/7, 26/9-5/10
Tiina Rohi: 27/6-12/8, 27/12-30/12
Evi Öövel: 27/6-31/7

Göte Brunberg

Kommunsammanslagning
I förra numret av Medlemsbladet beskrevs det förslag
till sammanslagning av kommunerna Nuckö, Nõva och
Oru, som hade lagts fram av kommundirektörerna Aivar
Kroon i Nuckö och Enn Laansoo i Nõva. Det överordnade motivet var att man skulle uppnå en effektivisering
av verksamheten och därmed en bättre ekonomi.
Förslaget diskuterades vid möten i kommunerna.
Det visade sig att det fick ett ganska svagt stöd, både
av politikerna och invånarna. Idén om en frivillig sammanslagning av Nuckö kommun med andra kommuner
har därmed fallit, åtminstone för den här gången. Man
kommer nu att inrikta sig på att se över vilka verksamheter som kan samordnas inom ramen för de självständiga kommunerna.
Kommunens 20-årsjubileum
Dagens Nuckö kommun (Noarootsi vald) omfattar i
stort sett det landområde som fram till 1940-talet var
Nuckö socken, med kommunerna Rickul och Nuckö.
Under sovjettidens första år behöll man kommunerna
som administrativa enheter, men 1950 delade man upp
området i fyra delar, kallade bysovjeter (külanõukogu).
Dessa slogs senare ihop så att hela området från 1971
omfattades av Birkas bysovjet (Pürksi külanõukogu).
Den 11 april 1991, under sovjettidens sista år, beslutade Estlands högsta sovjet att områdets namn skulle
ändras till Nuckö bysovjet (Noarootsi külanõukogu).
Detta datum betraktar man i kommunen som dess födelsedatum.
Kommunens 20-årsjubileum kommer officiellt att
firas i Birkas den 30 juli, i samband med vänortskampen med svenska Åtvidaberg och finska Kronoby.
Talko på Rosleps kapellkyrkogård
Lördagen den 7 maj hölls talko på Rosleps kapellkyrkogård. Syftet var i första hand att städa bort fjolårslöv
och nedfallna kvistar.
Birgit Eldh, som deltog i talkot, rapporterar att över
40 personer, barn oräknade, hade infunnit sig. Vädret
var soligt och varmt. Eftersom löven var torra gick det
lätt att räfsa ihop dem i högar, som sedan kördes bort
med vagn till en plats utanför kyrkogårdsmuren. Under
dagen bjöds på förfriskningar och soppa. Kostnaden
betalas av Hembygdsföreningen.

Nytryck av Mats Ekmans dikter!
Nu finns ett nytryck av Mats Ekmans dikter tillsammans med CD-skivan med nyinspelade
dikter.
Sångare är Ingeborg Gineman, Inga Ekman
och Hjalmar Stenberg.
Boken kostar 175 kr inklusive CD:n.
Beställning kan göras till: Ingeborg Gineman,
tfn 08-642 59 53 eller
e-post ingeborg.gineman@comhem.se

Bymångkamp i Birkas
lördagen den 16 juli kl. 10.00
Sedan ett antal år tillbaka arrangeras i Birkas
en mångkamp, ”Nuckö byspel”, mellan byarna i
kommunen. Förra året deltog vi för första gången med ett estlandssvenskt lag under bynamnet ”Rickul”. Vi kom på femte plats bland nio
deltagande lag.
Jag hoppas att förra årets lagmedlemmar ställer upp även i år, men vi tar också emot nya
krafter. Dessutom behöver vi stöd från entusiastiska supportrar.

Mobilt internet
Mobiloperatören Eesti Mobiil Telefon (EMT) har sedan några månader tillbaka ett så kallat 3,5G-mobilnät i
drift i Läänemaa. Det möjliggör, jämfört med det ”gamla” 3G-nätet, användning av mer avancerade mobiltelefontjänster och, framför allt, snabb tillgång till internet
för den som tar med sin dator till Estland.

Anmäl dig som lagmedlem eller möt upp
och heja på vårt lag! Du behövs!
Raul Targamaa, lagledare
raul.targamaa@gmail.com, mobil 070-961 73 02
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Landskap och trädgårdar i Estlands svenskbygder
Sture Koinberg

Historisk bakgrund
Landskapen vid Rickul och Nuckö har under århundraden genomgått stora förändringar. Sedan 1300-talet har
ett flertal havsvikar grundats upp på grund av landhöjningen och bildat omfattande våtmarker. Dessa våtmarker omvandlades under tidens gång till rika åkermarker.
För varje århundrade ökade den brukbara åkermarkens
areal genom utdikning, vilket gav möjlighet till en fortsatt försörjning av den ökande befolkningen.
På Nuckö, där det ur havet uppstigna landskapet
med tiden bildade stora arealer brukbar åkermark, blev
dessa ett naturligt byte för baronerna som byggde herrgårdar och under århundraden ökade sina marker på de
fria svenska böndernas bekostnad. Ett mera storskaligt
jordbruk kunde bedrivas på dessa herrgårdar genom
böndernas dagsverken. Kring herrgårdarna anlades
parker och odlingar för grönsaker samt fruktträdgårdar.
För bönderna med sina begränsade jordlotter var ängsmarkerna och fisket räddning och möjlighet till överlevnad. När potatisen kom till våra hembygder kunde
de sandiga jordarna tillföras näring genom utläggning
av blåstång från havet vilket gav rika potatisskördar.
Närmast gårdarna tillfördes näring till sandjordarna genom dynga från husdjuren, vilket gav goda skördar.
Förändringar under frihetstiden
Under 30-talet skedde stora utdikningar av tidigare
sanka våtmarksområden i Rickulområdet vilket ökade
den brukbara marken för bönderna.
Kål, rovor, morötter och andra grönsaker var vanligt
förekommande i hushållen. Humle för bryggande av öl
var en viktig växt som sågs vid många gårdar.
På några håll växte blommande tobaksplantor. Birkas folkhögskola undervisade i jordbruk och hushållning där även kunskaper om växtodling förmedlades.
Även i folkskolorna skedde undervisning i odling.
Grönsaker, bärbuskar och fruktträd var en vanlig
syn bakom hägnaderna utefter bygatorna. Ett rikt kulturlandskap med blommande ängsmarker, åkrar med
olika sädesslag och omfattande potatisåkrar är den bild
som finns kvar i mitt minne från vår hembygds landskap. Skogsridåerna mellan havet och byarna i Rickul
gav inte bara vindskydd från havets vindar utan också
rikligt med bär som bidrog till hushållningen. En viktig
källa för vår överlevnad utgjorde de stora områden av
ängsmarker där hö kunde bärgas i lador och transporteras hem till gårdarna under vinterhalvåret. Dessa områden i Rickul benämndes Oaträske, Vikan och Tikmo.
Efter höskörden gick korna på vall i det nya friska gräset. Veden till byarna togs hem från dessa områden och
medverkade till att hålla skogen borta från dessa värdefulla ängslandskap. Numera är dessa områden bevuxna
med tät lövskog.

Öppna landskap 1992.

Foto:Sture Koinberg

Min morfars och mormors fruktträdgård på Bista
med bikupor och blomsterrabatter finns kvar som ett
barndomsminne.
Trädgården schaktades bort under Sovjettiden.
Landskapsförändringar under Sovjettiden
När sovjetmakten konfiskerade all privat mark och
endast små odlingslotter kring bostadshusen fick förekomma, skedde en återgång till det storskaliga jordbruk
som baronerna utvecklade under 1800-talet.
Därigenom föröddes det småskaliga kulturlandskapet i stora delar av våra hembygder. På de sandjordar
som utgjorde potatisproducerande åkrar planterades
tallskog. När kollektivjordbruket lades ned hölls landskapet öppet av betande djur, som delats ut bland de
tidigare anställda på kollektivjordbruken. Även denna
djurhållning är nu i stort sett borta.
Framtidens landskap
Nu är landskapen på god väg att växa igen i en allt
snabbare takt. Förmodligen kommer markerna närmast
bebyggelsen att kunna hållas någorlunda öppna även i
framtiden. Annars får vi räkna med att bo i gläntor i ett
skogslandskap. Frågan vi måste ställa oss är om vi kan
medverka till att bibehålla de öppna ängsmarksytorna
och ett levande kulturlandskap i våra hembygder.
Någon lösning finns för närvarande inte i sikte.
Odlingsförutsättningar i vår tid
Vi estlandssvenskar vistas kortare perioder under sommarhalvåret i våra hembygder. Vad kan vi göra för att
hålla kvar lite av det ursprungliga kulturlandskapets
karaktär, åtminstone i vår närmaste omgivning?
Några enkla grundprinciper kan vi lämna tips om.
Vill vi hålla kvar blomsterängar skall dessa slås efter midsommar. Höet skall ligga kvar och fröa av sig.
Växtval som är anpassade till de olika jordarterna är
bra att hålla reda på. Jorden är kalkhaltig, vilket gör att
växter som trivs i kalkhaltig mark har en fördel. Rho-
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sandjordarna liksom ljungväxter. Bland träden är oxel
en överlevare i kalkrika jordar. Vid sådd av skadade
ytor kan torrängsgräs blandat med blomsterfrön för torrängsblommor vara ett bra val.
Där jordarna är mera mullrika, fast kalkhaltiga,
finns ett rikt utbud inte minst av perenna växter. Fruktträd och bärbuskar behöver en god jordblandning och
även där bör man hålla sig till växter som trivs i kalkhaltig mark.
Att i detalj gå in på växtval låter sig icke göras i
denna beskrivning som till sitt syfte har att påminna om
ett kulturlandskap, som nu starkt förändras både i stort
och smått. Undertecknad kommer under hösten att ta
upp dessa frågor i vår byggnadskommitté för att se om
vi kan påverka utvecklingen.

Några enkla tips på kalkälskande växter
Perenna växter
Adonis vernalis (Våradonis), Geranium sanguineum (Blodnäva), Digitalis grandiflora (Gul
fingerborgsblomma), Campanula Persicifolia
(Storklocka), Aster amellus (Brittsommaraster),
Doronicum fraxinella albus (Mose brinnande
buske), Papaver nudicauli (Sibirisk vallmo).
Sandjordsväxter
Sedum telephium (Kärleksört), Thymus serphyllum (Backtimjan), Alyssum saxatile (Praktstenört),
Sedum acre (Gul fetknopp), Cichorium intybus
(Cikoria).
Buskar
Viburnum lantana (Parkolvon), Potentilla fruticosa (Ölandstok), Chanomeles japonica (Rosenkvitten), Rosa rugosa (vresros), Rosa pimpnellifolia (Pimpinällros).
Träd
Sorbus intermedia (Oxel), Acer pseudoplatanus
(Sykomorlönn), Crataegus lavelli (Glanshagtorn),
Prunus avium (Fågelbär), Prunus serrulata Kanzan (Japanskt körsbär),

Sommarkonsert i Rosleps kapell –
”Med Bach i jazz och folkton”
Familjen Heiborn från Spithamn ger en konsert
på lördagskvällen efter strandfesten. Missa
inte detta tillfälle till skön musik i Rosleps kapell! Inget inträde men skänk gärna en slant i
kollekt! Behållningen går till Rosleps kapell.
Medverkande
Anders Heiborn, piano/orgel/violin
Jacob Heiborn, violin/sång
Eleonor Heiborn, piano/violin
Moa Ledenstam, sång/violin

dodendron och andra surjordsväxter kan få problem på
sikt även om vi vid planteringstillfället ger växterna
jord med rätt pH-värde.
En utgångspunkt för ett växtval kan vara Ölands
och Gotlands växtvärld.
Sandjordarna har ofta ett stort sanddjup och torkar
ut fort. Rundbladiga gräs, backtimjan och olika sedumarter har en möjlighet att överleva utan större skötselinsatser. Bland buskarna kan vresrosor vara ett alternativ. Enbuskar har en stor överlevnadsförmåga på

Tid: Lördagen den 9 juli kl.19.00
Alla hälsas välkomna!

Aibolands Museum
Utställningar som pågår hela sommaren:
Handarbeten av Alma Primakova.
Föremålen från Pärtlegården, Aklop, visas.
Fotoutställning av J. F. Luikmills ”Sådana bilder
ser man inte på Ormsö”.

Övriga evenemang:

Höbärgning 1993.

16-17 juli Museet deltar vid Sjödagarna i Tallinn.
17 juli Museet deltar vid Svenskdagen på Nargö.
23 juli Temadag: Ål. Klockan 12.00.
29 juli Olofsdagen på Ormsö.
6 augusti Temadag: Flundra. Klockan 12.00.
13 augusti Sjösättning av den nyrenoverade Nargöbåten, klockan 12.00.
2-8 augusti Museet deltar i Strömmingsmarknaden i Helsingfors.

Foto:Sture Koinberg
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En styrelseledamot presenterar sig
Majlis Lindroos

Mitt namn är Majlis
Lindroos, född Westerholm.
Båda mina föräldrar var estlandssvenskar, och de flydde till Sverige 1944, med
min storasyster Lilian och
mig, från den egna gården
Rännal i Norrby i Rickul,
till Sverige.
Min pappa Edvard Westerholm härstammar genom
sin mor Mare Grenfeldt från Majlis Lindroos.
Matsasgården i Ölbäck och genom sin far Josef Westerholm, från Pålsgården i Roslep.
Rännal gård, där jag är född, hade farföräldrarna fått
sig tilldelad i samband med jordreformen i början av
1920-talet.
Min mamma Aline föddes och växte upp på den Ekmanska släktgården Ätsve i Lucksby. Hennes föräldrar
var Lovisa Besterman från Höbring Graisas och Mattias
Ekman från Ätsve. På gården bodde även andra släktingar på ekmanssidan. Det var min morfar Mattias bror
Herman med sin familj samt morfars ogifte farbror Mats
Ekman, som brukar kallas bygdeskalden Ätsve Mats.
Till mina bästa barndomsminnen hör mormor Lovisas
sång, eller det kunde vara mamma Alines, när de sjöng
Ätsve Mats sånger på bygdemål för oss barn.
Före flykten till Sverige hade pappa arrenderat ut
Rännal på tre år till ett estniskt par, som flyttade in före
vår avresa för att ta hand om djuren och skötseln av gården. Jag var fyra år och minns att vår ankomst till Sverige med skeppet Juhan var en oerhörd lättnad efter en
hel veckas strapatser på Östersjön. Efter den flyktresan
har jag i vuxen ålder tackat min mor för att hon höll mig
i handen tills vi var i säkerhet. Mycket väl emottagna
blev vi då vi äntligen kom i hamn på Lidingö, och alla
barn fick mjölk och morötter.
Vår familj hamnade i Södertälje genom att pappa
fick arbete där på ett glasmästeri. I ett nybyggt hyreshus
blev vi anvisade en modern lägenhet. Huset var jättestort
och väldigt fint med vit marmor i trappuppgången och
äppelträd på baksidan där barnen fick leka.
En lycklig tid inleddes när jag blev sju år och fick
börja skolan. Jag minns min första fröken i småskolan,
hon var från Lappland och klädde sig ibland i lapparnas
vackra blå dräkt med färgrika bårder. Hon var så snäll
och det var roligt med kamraterna i klassen. Jag utbildade mig till sjuksköterska vid St. Eriks Sjuksköterskeskola i Stockholm och läste sociologi och psykologi vid
Stockholms Universitet.
23 år gammal åkte jag med en kollega till Schweiz
där vi arbetade som sjuksköterskor. I Schweiz använ-

des naturmedicin som ett vanligt inslag i sjukvården.
Jag lärde mig intressanta nya metoder att behandla sjukdomar och trivdes. Ändå längtade jag hem till Sverige
så efter två år reste jag hem för att gifta mig med Sven
Lindroos. Han var musikdirektör och arbetade som organist i Järna. Vi fick bostad i Gamla Klockaregården
vid Över-Järna kyrka, som var min mans tjänstebostad.
Tre barn fick vi, som alla är vuxna nu. Men Sven gick
bort i en hjärtsjukdom 1991.
I Järna fick jag många vänner. Det bildades en grupp
av sjukvårdsfolk, som ville verka för naturläkekonsten
och introducera dess behandlingsformer i den svenska
sjukvården. Det var läkare, sjuksköterskor och terapeuter samt en arkitekt och en ekonom. Planerna på att bygga en klinik för naturläkekonst tog form. Dessa tankar
stämde bra för mig, och jag var med i den initiativkrets,
som öppnade Vidarkliniken i Järna år 1985. Det var en
kreativ tid med många spännande uppgifter. Bl. a. arbetade jag i många år med undervisning av vårdpersonalen.
Sedan år 2001 har jag varit aktiv i styrelsearbetet i
Rickul/Nuckö Hembygdsförening. Det har inneburit att
medverka till att sprida kunskap om vårt estlandssvenska kulturarv och ordna aktiviteter som ger möjlighet
till samvaro för både äldre och yngre medlemmar. Sommaraktiviteterna, som arrangerats på Ölbäcks strand, i
Rosleps kapell och på Roosta camping samt båtturerna
till Odensholm, har dragit till sig ett ökande antal personer, intresserade av sitt ursprung och sina släktgårdar i
Estland. Man återvänder gärna om och om igen till den
frodiga grönskan och de öppna vita stränderna i Estlands
svenskbygder där förfäderna levde i många generationer
och man känner historiens vingslag…
Många kommer i sällskap med sina ungdomar och
barn och därför försöker vi ordna aktiviteter för de unga,
som föreningen kan sponsra.
Själv blir jag särskilt glad när jag ser de allra äldsta
estlandssvenskarna komma med på ett föreningsevenemang - dessa pionjärer, som genomförde uppbrottet från
hembygden och flykten över havet under extremt svåra
förhållanden, och som har tagit initiativet till vår Hembygdsförening.
I Kulturrådet blev jag invald för den första mandatperioden på tre år. Att vara medlem där är ett hedersuppdrag. Kulturrådet är ett organ för kulturellt självstyre
för den estlandssvenska minoritetsbefolkningen i Estland, som den estniska regeringen har instiftat och understödjer med ekonomi. Nu har det valts nya delegater
för kommande treårsperiod. Själv är jag inte med längre
men min sambo Raul Targamaa gör en insats där. Och
han är just rätt person med sin kulturella bakgrund och
sina språkkunskaper.
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Deportation och mobilisering
i Rickul/Nucköområdet år 1941

Kulturrådets årsmöte
Raul Targamaa

Göte Brunberg

Det nyvalda Kulturrådet höll sitt första årsmöte den 16
april 2011.
Efter en ganska lång turbulens, som resulterade i
att ordförande Ülo Kalm avgick och tillsammans med
honom hela Kulturrådets styrelse, valdes en ny ordförande och styrelse. Styrelsens avgång upplevdes som
ett märkligt beslut med tanke på att alla utom en sedan
ställde upp för omval.
Kulturrådets ledamöter och säkerligen också våra
väljare hoppas nu att den nyvalda styrelsen, efter flera
månaders arbetsstillestånd, finner arbetsro och börjar
bearbeta viktiga frågor, såsom det svenska kulturprogrammet, budgetfrågorna och programmet för Svenskdagen den 16 juli. Det planerade stora samrådsmötet
den 21 maj måste i alla fall flyttas till senare datum,
då förberedelsetiden är för kort. Förhoppningsvis blir
detta någon gång i höst.
Ledamöter som valdes: Ordförande i Kulturrådet:
Sofia Joons. Vice ordförande: Sven Salin.
Ordförande i Kulturrådets styrelse: Neeme Kari.
Vice ordförande: Margareta Hammerman.
Övriga ledamöter i styrelsen: Jana Stahl, Kai Tennisberg, Bo Stenholm.
Budgeten, som styrelsen presenterade var bristfällig. Därför föreslog Kulturrådet att styrelsen sammanställer ett nytt budgetförslag med vissa ändringar,
bland annat med avsättning av mer pengar i en reserv,
då statens bidrag brukar komma in betydligt senare än
planerat. Något som kan skapa ekonomiska problem i
början av året.
Nästa möte kommer att äga rum i Tallinn i oktober
månad.

Det har nu gått 70 år sedan sommaren 1941, då sovjetmakten genom deportation, tvångsförflyttning och
tvångsmobilisering sände många tiotusen estländare
till Ryssland. Endast en liten del av dem överlevde
vistelsen där och kunde efter krigets slut återvända till
Estland.
Genast efter det att Estland och de övriga baltiska
staterna 1940 hade blivit sovjetiska rådsrepubliker började man planera för en radikal utrensning. De som ansågs vara fiender till den nya samhällsordningen skulle
arresteras och ställas inför rätta. Deras familjer skulle
deporteras.
Under juni och juli 1941 greps nästan 11 000 estländare och fördes till Ryssland, de flesta till Sibirien.
Många av ”samhällsfienderna” dömdes till döden av
provisoriska domstolar (”trojkor”) och avrättades. De
övriga dömdes till mångårig vistelse i straffarbetsläger.
Av kvinnorna och barnen i deras familjer dog ungefär
60 procent av svält, köld och sjukdomar.
Den 22 juni 1941 anföll Tyskland Sovjetunionen.
Som en del av ”den brända jordens taktik” genomfördes
i Estland under juli och augusti 1941 mobiliseringar av
vapenföra män. Det skulle förhindra att de efter en tysk
erövring av Estland skulle kunna sättas in i kriget mot
Sovjetunionen. På listorna stod totalt cirka 50 000 män,
av vilka något över 32 000 fördes till Ryssland.
De mobiliserade trodde säkert att de skulle genomgå militärutbildning och sedan sättas in vid fronten i
Röda armén, men de skulle drabbas av ett ännu hårdare
öde. De sändes till arbetsläger i norra Ryssland, där en
stor del av dem avled redan under den första hösten och
vintern av hunger, köld och sjukdomar.
De överlevande sändes våren 1942 till utbildningsläger, tillhörande en nybildad estnisk kår i Röda armén,
och sattes under hösten in i kriget mot tyskarna. Kåren
led stora förluster. I slaget vid Velikije Luki vid årsskiftet 1942/43 förlorade kåren över 10 000 man som döda,
sårade eller tillfångatagna.
Rickul/Nucköområdet och de andra svenskbygderna drabbades naturligtvis också av händelserna sommaren 1941. I en artikel i Medlemsblad 4 2008 beskrev
jag vad som hände i den dåtida Rickul kommun. Jag
har gjort en uppdatering och komplettering av artikeln,
som nu har fått namnet ”Deportation och mobilisering i
Rickul/Nucköområdet år 1941”. Den har också utökats
med en förteckning över de personer som drabbades
och vad som är känt om deras öde. Artikeln är så omfattande att den inte kan publiceras i Medlemsbladet.
Den kan istället laddas ner från Hembygdsföreningens
hemsida www.rnhf.se. Gå till ”Arkiv” och ”Artiklar”.

Krister Engman firar sin 50-årsdag
i Rosta by!
Lördagen den 2 juli klockan 13.00 bjuder jag
på mat och dryck nere på Roostas restaurang.
Inbjudan gäller alla vuxna med anknytning till
Rickul/Nuckö. För deltagande på middagen
måste jag få besked senast den 19 juni. För
förhandsanmälan och upplysningar vänligen
mejla eller ring mig.
Alla är välkomna klockan 16.00 samma dag till
mitt hus i Rosta by. Jag bjuder på kaffe, bakverk och tårta samt dryck av varierande styrka.
Ingen föranmälan behövs.

Mobilnummer: 0705-292174
E-post: krister@engmanab.se
Krister Engman
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Arbetet på Rickul kommun 1942 – 1944
Martin Wiberg

Ingvald Brunberg från Irjasgården i Roslep, började
som nittonåring sin tjänst som kontorsbiträde på Rickul
kommun hösten 1942, och arbetade där fram till flykten
till Sverige i februari 1944.
Ingvald föddes i april 1923, son till Anton och Lena
Brunberg (född Viberg) och växte upp tillsammans
med sina syskon Rafael, Karin och Olof. Efter sex års
skolgång i Bergsby och Roslep flyttade Ingvald 1937
till Hapsal för att där börja studera vid det svenskspråkiga Progymnasiet. Våren 1940, efter avslutade gymnasiestudier, flyttade han tillbaka till Roslep, för att då
börja arbeta hemma på gården.
Hösten 1942 erbjöd kommunsekreteraren Alfred
Heldring (från Birkas) Ingvald att börja arbeta som
kontorsbiträde vid kommunhuset i Ölbäck. Hans primära arbetsuppgift blev där att sköta administrationen
och bokföringen av gårdarnas leveransplikt. Senare
kom Ingvald även att börja arbeta med den ekonomiska bokföringen. Vid den här tiden bestod kommunens
organisation, utöver dessa två, av kommunordförande
Herman Thomsson (från Gambyn) och de andra två
kontorsbiträdena Alexander Treiberg (från Ölbäck) och
Gottfrid Thomsson (från Gambyn).
Det finns också vid den här tiden två vice kommunordförande, Alfred Granberg (från Ölbäck) och Mattias Kopparberg (från Roslep). Under den här tiden fanns
inte kommunfullmäktige, utan kommunordföranden
var kommunens högsta beslutsfattare. Rickul kommun
hade däremot tretton förtroendemän (byombud) som
skulle hjälpa till att vara en kanal mellan kommunen
och byarna. Dessa förtroendemän representerade byarna Bergsby, Gambyn, Haversved, Höbring, Lucksby,
Norrby, Paj, Rickul by, Roslep, Rosta, Spithamn, Söderby och Ölbäck. Samt därtill Odensholm och de tre
estniska byarna Derskogen, Kervet och Valp.

Familjen Anton, Lena och
Ingvald Brunberg.

Alfred Heldring, hans
hustru Leontine med barnen Claes och Asta.

Valet av förtroendemännen skedde enligt en fastställd tidsperiod. Kommunens egendom var vid den
här tiden de sex kommunala skolorna*, vägarna, kommunhuset i Ölbäck och ålderdomshemmet i Paj. Arbetsuppgifterna för kommunens tre kontorsbiträden
var folkbokföring, ekonomisk bokföring, bokföring av
leveransplikten och ransoneringsbokföringen av tobak
och socker. De arbetade sex dagar per vecka. Estland
tillhörde direktoratet ”Ostland” och stod under direkt
tysk kontroll. De lokala myndigheterna lydde under
ministerierna i Berlin. Direktiven till kommunen kom
från landshövdingen Ruusa och vice landshövdingen
Loosme vid Länsstyrelsen i Hapsal. Kontakten mellan
Länsstyrelsen och Rickul kommun skedde på estniska,
och hanterades av Herman Thomsson och Alfred Heldring. Kommunikationen skedde primärt genom telefon och brev men ibland även genom ”länsmansbud”.
En gång per år skickade Länsstyrelsen en revident till

Fakta/Svenska Röda korsets hjälpsändningar till Estland
I september 1941 bildades i Stockholm en enskild hjälpkommitté för estlandssvenskarna av
majoren Carl Mothander. Majoren hade själv
under många år bott i Estland. Mothander var i
tron att estlandssvenskarna genom kriget hamnat i en svår materiell nöd, men att de till följd av
regimskiftet gärna önskade bli kvar i svenskbygderna. Kommittén startade en insamling av både
pengar och förnödenheter, med ett mycket lyckat
resultat. För att undersöka hjälpbehovet och för
att skapa sig en egen bild över läget i Estlands
svenskbygder, ordnades ett tillstånd från tyska
myndigheter för en svensk delegation att besöka
bygderna. Delegationen med James Dickson i
spetsen var utsedd av den svenska utrikesminis-

tern. I ett par veckor vid månadsskiftet januari/
februari 1942 åkte delegationen runt i svenskbygderna och träffade estlandssvenskar. Delegationen blev snabbt varse om att folkets önskan
var att överflytta till Sverige. I juni kom delegationen tillbaka till Estland, då under svenska Röda
korsets namn. Med sig hade de hjälpsändningen
från Sverige. I denna ingick bland annat följande:
Två traktorer, två tröskverk, 50 båtmotorer, 30 separatorer, en personbil för sjuktransporter, järnvaror, jordbruksredskap, kläder, livsmedel, böcker
och sjukvårdsartiklar - och två sjuksköterskor.
Källa: En bok om Estlands svenskar, del 1
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kommunhuset i Ölbäck för att gå igenom kommunens
ekonomi och bokföring. De tre kontorsbiträdena fick
ibland även andra temporära arbetsuppgifter. Under
den senare delen av hösten 1942 kom ett direktiv från
Länsstyrelsen att även Rickul kommun, precis som
övriga kommuner i Estland, skulle göra en svininventering. Detta för att statistik skulle inhämtas över det
aktuella antalet grisar i landet. Denna arbetsuppgift lades naturligtvis på de tre kontorsbiträdena, som mellan
sig delade upp kommunens byar och började cykla runt
till gårdarna för att inhämta uppgifterna från respektive gårdsägare. Ingvald ansvarade för inventeringen i
Bergsby, Haversved, Paj, Rickul by och Roslep.
Donera viss del av produktion
Under senhösten 1942 kom en hjälpsändning med båtmotorer och kläder till kommunen från svenska Röda
korset (se faktaruta). Distributionen och fördelningen
av båtmotorerna och kläderna till kommunens byar
hanterades av kontorsbiträdena. Ett annat exempel var
att det under vintern 1942 kom ett direktiv om att friska
personer skulle hjälpa till att fälla träd och hugga ved
på den statliga marken. Denna ved fraktades senare
till Derhamn, där finska fraktbåtar skeppade veden till
Tyskland.
Relationen mellan kollegorna på kommunkontoret
var god, kontakterna dem emellan var informell och
familjär. Ett återkommande samtalsämne var givetvis
den kommande flykten till Sverige, och hur den skulle
genomföras.
I Ölbäck fanns också kommunens enda affär, Kooperativ handelsförening - Kooperativa. I handelsföreningen var de flesta kommuninnevånare medlemmar.
Affären hade också en viktig funktion avseende den
tidigare nämnda leveransplikten, som gick ut på att alla
gårdar skulle donera en viss del av sin produktion till
staten. Gårdarna donerade huvudsakligen kött, potatis,
ägg, hö och halm. Det var till Kooperativa gårdsägarna
kom och lämnade sina donationer.
Misslyckat flyktförsök
I november 1943 gjorde Ingvald och en grupp män ett
flyktförsök, som dessvärre misslyckades då man tvingades avbryta det p g a för höga vågor. Den tredje februari 1944 gav sig Ingvald, hans bror Rafael och fyra
andra Roslepbor av i en privat fiskebåt från Spithamn
ån med kurs mot Finland. Ett antal timmar senare kom
de i land på Jussarö utanför Hangö. De sex Roslepborna
omhändertogs och skickades till Åbo, där polisförhör
väntade. Den nionde februari anlände de äntligen med
färjan till Stockholm. Efter ankomsten till Stockholm
inkvarterades de på det tidigare ålderdomshemmet vid
Sabbatsberg. Där träffade Ingvald Alfred Heldring,
som erbjöd honom arbete igen. Från juni till oktober
1944 arbetade Ingvald för Stockholms Socialförvaltning med att registrera estlandssvenskar som anlände

Fakta/Rågökommittén
Rågökommittén, som senare kom att heta Kommittén för estlandssvenskarna, bildades hösten
1940 av den svenska regeringen. Detta med anledning av att man skulle kunna ta emot de första estlandssvenskarna som evakuerades från
Rågö när Sovjetunionen behövde ön för militära
ändamål. Kommittén var verksam under hela
den tidsperiod då estlandssvenskar kom till Sverige. De ansvarade för driften av mottagningsanläggningen Sabbatsberg i Stockholm. Deras
verksamhet omfattade också att hjälpa till med
utplaceringen av estlandssvenskar i arbetslivet.
Högsta ansvarig för Rågökommitténs verksamhet var dess ordförande, riksantikvarien Sigurd
Curman. Organisationen bestod av fem medarbetare, baserade på Tunnelgatan (numera Olof
Palmes gata) i Stockholm.
till Sabbatsberg och försåg dem med ransoneringskort
för socker och tobak, när de lämnade Sabbatsberg och
flyttade ut i Sverige. Under den här tiden bodde det
200-300 estlandssvenskar på Sabbatsberg.
Eftersom Rågökommittén (se faktaruta) hade beslutat att estlandssvenskarna inte fick bosätta sig i de tre
storstadsområdena flyttade Ingvald i november 1944,
liksom många andra, till Norrköping. Där fick han omgående arbete som vävare på textilfabriken Holmens
Bomullsväveri. Sommaren 1945 blev Ingvald erbjuden
arbete i Stockholm som försäkringstjänsteman vid Städernas Försäkringsbolag. Han flyttade till Stockholm
och bosatte sig i Gubbängen tillsammans med sina
föräldrar och yngsta brodern Olof. Städernas Försäkringsbolag blev senare genom ett antal fusioner Trygg
Hansa, och Ingvald blev företaget trogen ända fram till
sin pensionering 1988. Under dessa fyrtiotre år fick han
uppleva hela den tekniska utvecklingen, från stansning
i hålkort till nutidens persondatorer.
Ingvald har nyligen fyllt åttioåtta år, och har fortfarande ett fullständigt enastående minne. Han är som en
levande uppslagsbok när det gäller allt inom estlandssvenskheten. Han kan sekundsnabbt leverera fakta om
olika personer - deras födelseår, födelseby och släktskap. För att inte tala om alla anekdoter han kan återge.
Ingvald är fortfarande oerhört fysiskt aktiv och har en
ypperlig kondition. Han promenerar dagligen timtals,
sommar som vinter, i Stockholms södra förorter.
Ingvald är fortfarande sitt Gubbängen trogen, och
bor kvar i samma lägenhet som familjen flyttade till
1947.
Fotnot: De sex kommunala skolorna fanns i byarna
Bergsby, Höbring, Roslep, Spithamn och på Rickul
herrgård. Samt därtill på Odensholm.
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Påsklov i Ölbäck

Årsmöte, avverkning, skogsdag

Under de senaste åren har det blivit en tradition för oss
att fira påsken i Ölbäck. Så även detta år 2011.
Påsklov förresten, bäst att skriva om detta medan
man fortfarande har lov, eftersom den yrkesverksamma
karriären börjar lida mot sitt slut. Alltid lika rogivande
att komma hit och ”varva ner” efter en intensiv arbetsperiod mellan sport- och påsklov. Vårt hus Grenbacken
och Ölbäck har blivit den oas som man som jäktad storstadsbo med en rad ”måsten” så väl behöver.
När man som vi inte varit här på ganska precis ett
halvår är det också spännande att åka runt i bygden och
se vad som hänt sen sist.
När vi på måndagsförmiddagen åkte in till Hapsal
för att proviantera, kunde vi glädjande nog konstatera
att vägarbetena efter vägen in mot Hapsal var färdiga
och att man klokt nog anlagt en gång- och cykelväg
parallellt med huvudleden. Att man numera betalar
med euro i stället för kroon kändes inte som någon stor
nyhet eftersom vi inte kunnat undgå nyheten hemma i
Sverige.
Vi tog också en tur ut till Derhamn och kunde glatt
konstatera att det byggs för fullt i anslutning till hamnområdet. Mycket positivt för kommunen och bygden
om hamnen kan utvecklas.
Tyvärr går tio dagar i bland alldeles för fort och hux
flux var det dags att bege sig mot Tallinn och återresan
igen. Vi ser nu fram mot nästa långhelg för att åter få
möjlighet att inta vårt Grenbacken.

Västra Kustens Skogsägare (VKS) hade årsmöte den
15 maj. Ett trettiotal personer kom till Roslagsgatan i
Stockholm för att vara med på mötet, lyssna på information av Mikk Link från den estniska skogsägarföreningen Läänemaa Metsaühistu samt passa på att söka
bidrag för naturvårdsavsättningar och få en del annan
hjälp.
Till nya i styrelsen valdes Axel Friberg och Eva
Odenskiöld. Utöver dessa ingår i styrelsen Carl-Axel
Adelman, Monica Ahlström, Bo Stenholm, Maj-Britt
Tönhardt och Bengt Brunberg. Till valberedningen valdes Stig Strandberg, där Meta Majlund kvarstår. Agneta Grenfeldt och Gunvor Strömbom kvarstår som
revisorer.
VKS arbetar under 2011 vidare med information,
rådgivning och samarbete med Läänemaa Metsaühistu.
Särskilt viktigt blir att fortsätta utveckla de praktiska
rutinerna för planering och försäljning av avverkningsrätter. Dessutom ska rådgivning direkt på fastigheterna
komma allt fler medlemmar till del, liksom hjälp och
ekonomiskt stöd för skogsvårdsarbeten.
I årets avverkningsprojekt påbörjas arbetet med
Rickul/Nuckö-området under sommaren. Nyligen har
kontrakten skickats ut till de aktuella medlemmarna för
signering, som därefter är berättigade till förskott på
hälften av den beräknade nettointäkten. Efter avverkning görs uppföljning av biologiskt resultat och efter
inmätning av virket betalas resterande del till skogsägaren. Nu påbörjas också insamling av intresse för
avverkning den kommande säsongen, då en särskild
satsning ska göras på att komma igång även på Ormsö.
VKS-medlemmar är välkomna att höra av sig till CarlAxel Adelman för att anmäla sitt intresse. Om allt går
bra så kommer vi också att ha en skogsdag med avverkning i Estland i sommar, information kommer till
medlemmarna.

Gunvor Strömbom och Lennart Ygstedt

Bengt Brunberg

Vi behöver verkligen dig!
Rickul/Nuckö Hembygdsförening vill fortsätta
att vara den mest aktiva estlandssvenska
hembygdsföreningen. Styrelsen har många
idéer på aktiviteter och projekt som vi skulle vilja förverkliga. För att kunna genomföra
dessa behöver vi bli fler som kan hjälpa till.

Vi söker dig som:
n vill hjälpa till i Festkommitten
n utveckla föreningens hemsida
n skriva i Medlemsbladet
Vill du veta mer hur du kan hjälpa till?
Välkommen att kontakta
Ingegerd Lindström
Mobil 070-735 53 12 eller kokkas@telia.com

Avverkning med en skördare.
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Foto: Bengt Brunberg

Information från
Byggnadskommittén

Vill du prova på att surfa?
Hembygdsföreningen sponsrar en kurs på
Roostastranden den 19-21 juli. Både barn,
ungdomar och vuxna är välkomna!

Erik Johansson

Kontaktlista
En kontaktlista finns nu upprättad med kontaktuppgifter till olika statliga, kommunala och privata aktörer i
Estland. Listan är tänkt som hjälp för medlemmarna att
enkelt kunna hitta information och hjälp i olika ärenden.
Var och en kontaktar och anlitar aktörerna under
eget ansvar. Föreningen tar inget ansvar eller värderar
aktörerna.
Kontaktlistan nås på föreningens hemsida för utskrift.
Då kontaktinformation snabbt ändras kommer listan
att vara ett levande dokument och föremål för uppdateringar. Byggnadskommittén är tacksam om medlemmarna hjälper till att hålla listan aktuell genom att meddela förslag på kompletteringar eller om felaktigheter
upptäcks.
Checklista
Även om det inte är aktuellt just nu, har Byggnadskommittén upprättat en checklista för att minska risken för
frysskador när man stänger ner sommarhuset för vintern. Även denna lista nås via föreningens hemsida.
Bygglov
Då det är ett krav från kommunen att alla byggnader,
som ska uppföras, ska ha giltigt byggnadslov, uppmanas alla medlemmar att alltid söka detta före byggnation. För er som redan har mindre byggnader utan kommunens kännedom rekommenderas att nu i efterhand
söka detta.
För att underlätta för medlemmarna har byggnadskommittén tagit fram instruktion och översättningar
av vissa av de olika dokument som krävs för att söka
bygglov för mindre byggnader. Även dessa dokument,
som är i Excel-format, nås via hemsidan. Kompletteringar av resterande dokument kommer att ske successivt. Om någon önskar hjälp, kontakta medlemmarna i
Byggnadskommittén så försöker vi hjälpa till.

Pris (efter sponsring): 500 kr.
Anmälan senast den 20 juni till Ingegerd
Lindström, mobil +372 538 59 811, e-post kokkas@telia.com.

Markägare i Estland!
Vi hjälper Dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, arvsärende, bygge och ansökan om statliga och EU-bidrag för naturskyddade områden. Även försäljning eller köp av
fastigheter.
Skogsmark är speciellt eftersökt i dag!
Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Nurme 2, 90507 Haapsalu, Estland
Tfn/Fax: +372 47 37 339,
mobil: +372 55 24842
E-post: katrin@ jussuecanum.ee
www.jussuecanum.ee

Ridläger

Biluthyrning i Tallinn
med service på svenska

Även i år anordnar Rickul/Nuckö Hembygdsförening ett ridläger i Estland. Det äger rum
den 18-22 juli hos Sirje Jablok på Marsgården
i Rickul by.

Dygnspriser från 32 euro (med obegränsad
körsträcka).

För information och anmälan, kontakta Sussi
Mihlberg, tfn 0158-320 78 eller 070-523 78 84,
e-post kentsussi@gmail.com.

För bokning eller frågor, hör av er till Matti,
Autopluss OÜ, tfn +372 56 566 390, eller
e-post myo@hot.ee

Anmälan ska ske senast den 20 juni.

Hemsida http://autopluss.onepagefree.com.
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Flyg till Estland

Villa Sonja

Till Tallinn flyger Ryanair, www.ryanair.com
(Stockholm/Skavsta), City Airline, www.cityairline.com (Göteborg/Landvetter) och Estonian
Air, www.estonian-air.ee (Stockholm/Arlanda).

Trevligt litet trähus i Hapsal uthyres!
Huset är nyrenoverat och ligger nära havet på
Suur-Mere-gatan i Hapsals gamla stad. Mysigt
boende med 2+3 bäddar i separata sovrum.
Matlagningsmöjligheter, tvättmaskin, TV, WiFi,
WC, dusch.
Trädgård, grillmöjligheter.
Vänliga priser.

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Baltic Queen och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholm (Värtahamnen) 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

Information och bokningar:
Hemsida: www.villasonja.eu
E-post: info@villasonja.eu
Katrin Schönberg +372 55 24842

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

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.

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

20% rabatt för medlemmar i
Rickul/Nuckö Hembygdsförening!

För medlemsrabatt skall bokningskoden
”SEFÖR” anges. När biljetten hämtas skall
medlemskortet uppvisas.

Tfn (+372) 47 97 230, 52 56 699,
fax 47 97 245
E-post roosta@roosta.ee
Hemsida www.roosta.ee

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