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

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

att vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i Sverige, samt informa
tionsorgan i Sverige och Estland. 

att i möjligaste mån försöka behålla och vårda den gamla hantverks
traditionen och bebyggelsen i vår egen svenskort. 

att vara behjälplig vid reseevenemang till vår hembygd. 
att bibringa våra yngsta och ungdomar de traditioner vi själva mottagit och 

bevarat, samt idka annan härmed förenlig verksamhet. 

Ansvariga för detta Medlemsblad är lnformationskommitten (Per-Erik Fyhr, Eva 
Heyman och Inger Nemeth). 
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Håll kontakt med styrelsen! 
Per-Erik Fyhr 

Föreningens styrelse har årligen ca tio 
sammanträden. I dessa deltar också utan 
rösträtt kommitteernas sammankallande, 
revisorn och valberedningens ordförande. 

Det är nödvändigt för styrelsen att få veta 
vilka frågor medlemmarna tycker är vikti
ga och om någon har information som bör 
spridas till alla. 

Hör av Dig till styrelsen! Höstens första 
styrelsesammanträde - som också var ett 
särskilt möte med U ngdomskommitten -

ägde rum den 12 september. Den 28 sep
tember möter styrelsen byombuden. 

Återstående styrelsesammanträden 1998 
är planerade till den 6 oktober, I 0 novem
ber och 8 december. 

En särskild arbetsgrupp har tillsats för att 
arbeta med frågor som rör föreningens 
framtid. Det är nu sex år sedan stadgarna 
skrevs. Kanske bör de revideras för att 
bättre uppfylla de kommande årens krav. 

Vi kommer att presentera arbetsgruppen i 
nästa nummer av Medlemsbladet. 

Styrelsen fr v. Sven G. Frejman. lngvald Luks, Richard Gineman, Ingvar Schönberg, Sven Boman. 
Bertil Nyman och Gur1i Schönberg Fyhr. Foto Agnes Callenmark. 
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STYRELSEMÖTE 
Foton Per-Erik Fyhr 

Fr v. lngvald Luks, Carita Laving, Sture Koinberg och Agnes Callenmark. 

Fr v. Erling Lemberg, Lennart Strömkvist och Manfred Hamberg. 
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Estlandssvenskarnas traditionella 

KYRKO DAG 
i Immanuelskyrkan 

Lördagen den 14 november kl 13.00 

Med anledning av att kollekten tas upp för 
återuppbyggnaden av Rosleps kapell har 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening :fatt upp
draget att svara för programmet. 

Gudstjänsten leds av Folke Elbornsson 
från Slöta församling i Västergötland. Han 
är gift med en dotter till Sven Danell och 
har i många år varit engagerad i renove
ringen av Nuckö prästgård. 1994 medver
kade han vid de högtidligheter som hölls 
med anledning av Minnesåret. 

Elmar Nyman har lovat att ge minnesbil
der från Rosleps kapell och hans son Gun
nar Nyman kommer att medverka med 
sång. 

Kommunen och Nuckö församling är 
mycket positiva till planerna på att åter
ställa kapellet och insamlingen av pengar 
har kommit igång. 

Ulo Kalm bedömer att arbetet kan utföras 
av personer som bor i kommunen. Projek
tet ger alltså värdefulla arbetstillfällen. 

Det är inte realistiskt att tro att förening
ens medlemmar ensamma kommer att 
kunna klara uppgiften ekonomiskt. 

Det är emellertid viktigt att så många 
estlandssvenskar som möjligt visar intresse 
genom att ge sitt bidrag. Detta behöver inte 
vara stort. 

Under hösten kommer en projektplan att 
göras. Med denna som underlag kommer vi 
att vända oss till tänkbara givare utanför 
föreningen för att :få ekonomiskt stöd. 

Vårt mål är att kapellet kan återinvigas 
under Minnesåret 2004. 

Efter gudstjänsten serveras kyrkkaffe och 
allmän information. 

Välkomna till Immanuelskyrkan, Kung
stensgatan 17 (T-bana Rådmansgatan). 

Rosleps kapell 
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NYHETER FRÅN NUCKÖ OCH HAPSAL 
Text o foton Per-Erik Fyhr 

Nu har förbättringen av vägen mellan 
Rickul och Derhamn startat! Arbetet kom
mer att fullföljas det kommande året. 

Hamnen i Derhamn kommer att utnyttjas 
för utskeppning av torv från torvmossar i 
Läänemaa. Det betyder en ökad lastbilstra
fik på vägen till Derhamn. Enligt Dlo 
Kalm kommer transporterna inte att med
föra någon nerskräpning. Torven kommer 
att vara lastad på ett betryggande sätt. 

Byskyltarna med svenska och estniska 
namn kommer att sättas upp under hösten. 

I mitten av juli återinvigdes Nuckö präst
gård. Det återstår ännu en del arbete inom
hus. Eventuellt kommer en del av prästgår
den att bli bostad för en av församlingens 
präster. Ett särskilt tack till Slöta försam
ling för att ännu en ruin fått liv! 

Interiör Nuckö prästgård. 

Museet i Lyckholm är välbesökt. Det har 
hela sommaren varit en ström av männi
skor som sökt sig dit. 

Det finns en känd konstnär från tiden 
omkring 1800 som kommer från Nuckö. 
Han hette Karl Emmanuel von Ungern
Sternberg och 225-årsminnet av hans fö
delse i Pasklep högtidlighölls den 1 augu
sti. 

Årets möte mellan vänorterna Nuckö, 
Åtvidaberg och Kronoby ägde rum 1 

Nuckö i slutet av juli. 
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I Rosta stugby är en ny konferensanlägg
ning klar. Den består av konferenslokaler 
för ca 100 personer och en modern bastu
anläggning. 

Rostas nya konferensanläggning . 

Markpriserna fortsätter att stiga. Det är 
dock svårt att ange något genomsnittspris. 
Var och en måste värdera sin mark. En 
höjning av taxeringsvärdena kan förutses 
det kommande året. 

Föreningen har av för ändamålet insam
lade medel skänkt en sommargåva på 200 
EEK var till 51 handikappade i kommunen. 

Eleverna vid Nuckö grundskola Kaidi Ar
ro och Eiki Ellik har tilldelats föreningens 
premium på 1000 respektive 500 EEK. 

Många estlandssvenskar gjorde sin est
niska värnplikt vid Scouts (Skauts) batal
jon. Bataljonens 80-årsminne högtidlig
hölls den 15 augusti i UuemOisa. En min
nestavla avtäcktes. 

uckö r _ 



Invigningen av det estlandssvenska mu
seet den 27 juni fick stor uppmärksamhet. 
Utställningen är ännu provisorisk. ~Arbetet 
fortsätter och bidrag strömmar in på ett sätt 
som lovar gott. Ny direktor är Alar Schön
berg, bördig från Nuckö. T f direktor Ane 

Ainjärv har slutat, liksom Maido Limbak. 
Stiftelsen hoppas dock att Maido Limbak 
även i framtiden kommer att åta sig upp
drag för museet. 

Den 8 augusti genomförde museet en te
madag om estlandssvenskarna. 

Maido Limbak inviger Aibolands museum. Foto lngvald Luks. 

7 

Modell av kvarn skala 
1: 10. Tillverkad av Alfred 
Brunberg Roslep Irjas 
född 1906. 
Gåva till Aibolands mu
seum. 

Foto Göte Brunberg. 



ETT ESTLANDSSVENSKT ÖDE UNDER SOVJETTIDEN 

En av de estlandssvenskar som åten1ände till Estland efter krigsslutet var Raimond Schön
berg, född 1922 i Bergsby. I en artikel av Christina Falkengård i tidningen "Land" nr 
4211989 skildras hans liv under sovjettiden. Vi återger här artikeln i något förkortad form 
Raimond är nu död och är begravd på Rosleps kyrkogård 

"Jag tycker själv att jag haft tur. Det 
var så många som inte kom tillbaka. Jag 
har stått för mitt, men försökt ått vara 
smidig. Jag har flutit på min humor bå
de med ryssar och andra. Utan humor 
hade man blivit nerslagen." 

Svensken Raimond Schönberg, 67, sum
merar sitt liv från det han som skolpojke 
mobiliserades i Röda armen, över livet i 
fängläger och till nu när han lever som 
pensionär med stor trädgård, växthus, höns 
och fär för överlevnads skull. 

Han blir förvånad och glad över hur vi 
har kunnat hitta honom hemma i Veelikse 
nära staden MöisakUla nära gränsen mellan 
Estland och Lettland. 

Han talar en ålderdomlig uttrycksfull 
svenska. Någon gång f'ar han söka det ex
akta ordet: 

- Du vet det var många år som jag inte 
ens vågade tänka på svenska. 3 0 år var det 
bara ryska. 

Raimond är född i Bergsby nära Rickul 
mitt i en syskonskara på åtta. 

Som tonåring flyttade han till äldsta sys
tem Alice för att gå i skola i Tallinn. Han 
hade inte fyllt 18 när han mobiliserades i 
Röda armen. Det gick sedan nästan tio år 
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innan han fick en aning om vad som hänt 
med den övriga familjen. 

Här är Raimonds berättelse i egna ord: 

Vi fraktades först mot Leningrad och sedan 
Gomoslav. Vi voro några svenskar bl a 
Notman och Nyberg från Ormsö. Vi kunde 
ingen ryska, så tolkar fingo tala om vad vi 
skulle göra. Vi vidhöllo att vi voro ~vens
kar, sattes i estnisk kompani men räknades 
inte som pålitliga. Jag var bara med i strid 
en gång. Från det har jag ärr efter granats
plitter på näsan och i ena benet. 

Sedan blev det skogsarbete i Beriosovsk 
innan jag hamnade i Sverdlovsk i Uralber
gen där de byggde tanks i fabriken Ural 
Mars som är större än hela Estland. Vårt 
arbete var att bära tunga metallstänger. Det 
var 50-60 grader kallt på vintern och vi 
fick nästan ingen mat. Soppa kokt på kål
blad och vatten och 500 gram bröd per dag 
var ransonen. 

Vi hade 500 meter att gå för att hämta 
brödet och på den sträckan måste man vila 
tre-fyr.a gånger. Vi fingo ransonen för en 
vecka i taget, men åto allt på en gång. Jag 
vägde 40 kg, var som ett skelett med skinn 
på. När man är så hungrig utvecklas lukt
sinnet, på långt håll kunde man känna luk
ten av kokande potatis, t ex. 

Under fem år levde jag i endast buffaika; 
det är en vadderad rock och vadderade 
byxor med en stor ficka på insidan dit man 
stoppade allt man stal. Utan att stjäla hade 
vi inte överlevt. Potatis som sattes på da
gen plockades under natten. Men kanske 
voro lössen värst. Vi fingo inga underklä
der, det fanns bara kallt vatten och ingen 
tvål. Vi tvättade oss genom att gnugga med 
lera eller en bit tegelsten. 



Jag höll mig uppe för att jag tyckte att jag 
var förmer än ryssarna och det tycker jag 
än idag. 

Efter kriget flyttades jag till sovchosen 
Ural Mars. Där blev jag byggnadsarbetare 
och så småningom gruppledare. Vi byggde 
boningshus, hönshus och lagårdar. Jag lär
de mig ryska tidigt och fick ofta vara tolk. 

Jag gifte mig med ryskan Nina som ar
betade på kontoret. Då fick vi det lite bätt
re. Sonen Valdemar föddes, han är 48 nu 
och chef för ett elektronikföretag i Tallinn. 

Jag skrev till min syster i Tallinn, men 
fick tillbaks brevet med en stämpel om att 
huset hade brunnit. Jag skrev hem till 
Bergsby också. Inget svar. 

Vi hade inga dokument, men min frus 
syster arbetade på ett kontor och ordnade 
falska pass. 

När vi kommo till Tallinn ringde jag till 
sjukhuset där min systers man var läkare. 
De bad mig vänta och kommo tillbaka med 
svaret att han var i Sverige. Det var bara att 
lägga luren på. 

Då foro vi till min systers lantställe utan
för Tallinn. Där var det nu ett barnhem. 
Den som varit anställd av min syster för att 
sköta om stället tog inte emot oss. Sa att vi 
ingenting hade med dem att göra. Inte ens 
mat fingo vi. 

Då· tog vi tåget mot Haapsalu. Järnvägen 
var jnte reparerad efter kriget så vi fingo gå 
till fots dom sista 30 kilometerna och bära 
pojken och vår lilla packning. Jag hade 
rivit ett hus innan vi åkte och fått 3 000 
rubler för det, när vi kommo fram hade jag 
tre kvar. 

Hemmet fanns kvar men där var kommu
nens styrelse. Så vi gingo till grannen. Där 
bodde en estnisk lärare. Vi fingo inte ens 
mat. Han hade visserligen fått en ko från 
vårt hem men den var längesedan död. 

Han hämtade byåldermannen eftersom vi 
inte visste var vi skulle övernatta. Han för
de oss till ett tomt hus där det tidigare bott 
fem gamla flickor, pingstvänner. Där var 
huller om buller och dammigt. Jag tog 
grankvistar och sopade och gjorde oss en 
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granbädd. Frun och pojken somnade. Jag 
kunde inte sova. 

Så började jag gråta. Jag hade inte fällt en 
tår i Ryssland, men nu grät jag som ett 
barn och tänkte: - Nu mamma har din poj
K:e kommit hem. 

Nästa morgon när vi vaknade sken solen 
och på trappan stod en kanna färsk mjölk 
och ett nybakat vetebröd. 

Ingen frågade efter dokument och jag 
började arbeta i affären i Höbring och där 
fingo vi också ett rum att bo i. Kommun
styrelsens sekreterare letade sedan i gamla 
papper och ordnade ett pass. Sedan ham
nade jag på posten och efter det som bok
förare på kommunkontoret. 

Så blev jag tillfrågad om att bli rysk spi
on. Eftersom en kamrat som visste för 
mycket blivit strypt svarade jag: - Om jag 
kan vara till någon nytta ska jag göra som 
ni befaller. 

Jag fick spionnamnet Sjarov och skulle 
rapportera om vad folk tyckte om ryssarna 
och Sovjet. Jag sade bara att "alla äro nöj
da". När jag arbetade på posten skulle jag 
berätta vilka som fingo utländska brev. Det 
visste alla så det var inte farligt att tala om. 
En gång bad de mig öppna ett brev, läsa 
och limma igen. Jag sade att jag inte kunde 
och då svarade de att det inte var viktigt. 

Ingen gjorde mig ingenting, men en kväll 
tog milisen över allt och den första ut
skickningen till Sibirien gjordes. Några 
svenskar som hette Tennisberg gömde sig 
två dygn i skogen, men det var bara ester 
som sändes. Det skedde i två stora om
gångar. 

Kommunen slogs ihop och jag blev erbju
den budgetplanerararbete i staden Mostve. 
För det måste man vara godkänd av partiet. 
De frågade om jag varit i Röda armen och 
de frågade om jag skulle ha följt familjen 
till Sverige. Och jag svarade: - "Självklart, 
jag var ju ett barn och barn följer föräld
rarna". Då miste jag arbetet. Men ministern 
satte mig tillbaka. 

Jag fick en kallelse att åka till Tallinn. 
Jag skulle gå till hotellet Palace klockan ett 
och där skulle en civil man med en cigarett 



fråga om jag hade en tändsticka. Jag skulle 
säga varsågod, han skulle säga tack och jag 
skulle följa honom. 

Jag kom till ett stort rum med mycket 
folk och ett stort bord med vodka och 
frukt. De frågade vad jag tyckte om att bli 
skickad till Sverige som spion. "Svenskar
na har vi fred med, men vi vill veta vad 
amerikanerna gör. Du kan arbeta där och 
ge oss information": 

Jag tänkte att jag i Sverige skulle anmäla 
mig som spion, men så tänkte jag att rys
sarna hittar mig där också. Jag var i två 
eldar. 

De skulle skicka mig på kurs. Ingen 
skulle få veta något, inte ens frun, som de 
skulle skicka halva lönen till. Och så bör
jade de fråga mig. 

Tycker du om vodka? 
Ja, jag tycker om vodka. 
Dricker du mycket? 
Ja, jag dricker mycket. 
Tycker du om vackra damer? 
Ja, jag tycker mycket om vackra da
mer. 
Kan du motstå en vacker dam? 
Nej, det kan jag inte. Kvinnfolk, vin 
och vodka är jag svag för. Så har det 
alltid varit, det kan jag inte avstå från. 

Jag överdrev förstås. De lämnade mig en
sam och komma sedan tillbaka och sade att 
de inte ville ha en sådan. Jag fick besked 
att inte säga ett ord till någon. "Talar du 
hittar vi dig. Kom ihåg det" . Det är första 
gången jag berättar, men vad kan de nu 
göra en gammal pensionär? 

Sedan var det slut med ryssen. Jag har 
aldrig hört av dem. 

Min hustru Nina dog i cancer och jag 
gifte om mig med Monika som är estländs-

ka. Vi har en dotter som heter Rina och är 
läkare i Viljandi. 

Både Monikas syster, . bror och mamma 
blev skickade till Sibirien. Monika läste 
juridik i Tartu och blev utkastad från uni
versitetet och fick aldrig avsluta sin exa
men. Hon har arbetat som kamrer på en 
torvfabrik. Jag tröttnade på att ha ansvar 
för resultatet och att behöva göra folk illa 
som inte motsvarade förväntningarna. 

Du vet, det var åtta timmar att vara på ar
betet, tre gick åt till arbete och fem använ
des till kortspel och vodka. 

Vi flyttade till staden Juhvi och där arbe
tade jag de sista åren som montör, satte 
upp mjölkmaskiner och elevatorer. Det var 
intressant. Den staden var helt rysk, efter 
pensioneringen ville vi inte sitta där· och 
titta på ryssarna så då fick vi tag på det här 
stället. 

I 13 år fick jag avslag på att resa till Sve
rige. Men för 20 år sedan blev jag kallad 
till förhör. De frågade vem jag var och jag 
svarade: 

Jag kan inte säga att jag är neger när 
jag är svensk. 
Men du är Sovjet-medborgare. 
Ja, jag är stolt över det. 
Om vi mister en Sovjet-medborgare 
är det en stor förlust . 

De trodde att jag skulle stanna, men jag 
ville ju bara träffa min mor. 

Jag fick avslag den gången också. Då 
skrev jag till Kosygin om att esterna inte 
litade på mig, att jag inte sett mina föräld
rar på 30 år och att jag skulle avsäga mig 
mitt Sovjetmedborgarskap om jag inte fick 
åka. Efter tio dagar kom beskedet att jag 
fick åka. 

UPPROP! 
Nuckö kommun strävar efter att modernisera biblioteken i Nuckö och Sutlep för att ge kom
muninvånarna möjlighet att använda Internet. Man saknar f n pengar för inköp av datorer. 
Om Du har möjlighet att hjälpa till ekonomiskt eller med utrustning kan Du vända Dig till Ulo 
Kalm. 

10 



SOMMAR VID ANDRUSE-MAJA, 
GRINDPROJEKTET 

Maj-Britt Nibon 

Marianne, Sven och Maj-Britt vid grinden mot ängen. 

Det hela började förra året. Vi hade besök 
av sonen Mats och hans Lotta. Vi fick då 
hjälp med att såga ner en hel del gamla träd 
och buskar och fick då iden att återställa 
den gamla ingången till Andruse-maja in
till ängen som förr bl a ledde till den med 
granngården Kristjans gemensamma brun
nen. 

Den tidigare upptrampade gångvägen var 
sedan länge igenväxt och staketet med 
grindhålet ett minne blott, nu var allt ett 
nästan ogenomträngligt buskage. Men efter 
att ha sågat, klippt och hackat så kom de 
gamla stenarna, som tidigare tydligt mar
kerat ingången fram. Så långt var vi nöjda, 
vi hade nu utsikt över ängen, där vi en dag 
fick se en stork landa och leta efter grodor 
som det finns gott om här. 

När vi i år anlände till Andruse, i början 
av maj och innan grönskan satt fart, kom 
tanken att det skulle vara trevligt med en 
grind som markerar vår tomtgräns mot 
ängen. Sagt och gjort, vi fällde ytterligare 
ett stort träd som barkades och blev till 
grindstolpar. Så långt komna började vi 
fundera på hur vi skulle utforma ramen till 

11 

grindarna. Vi insåg att vi måste göra 
pargrindar eftersom öppningen var ganska 
bred och att grindarna skulle göras av trä 
med snedställda spjälor var vi också på det 
klara med. 

Av medelgrova grenar sågade vi till 
spjälorna och ett par böjda grenar blev bå
gen över respektive grind. Så långt komna 
fick vi besök av min syster Marianne och 
hennes Sven som är möbelsnickare. Det 
passade som handen i handsken! Samma 
dag som de anlände blev de insatta i pro
jektet och Sven satte omedelbart igång 
med att efter vår skiss mäta upp och foga 
samman stommen till grindarna. Spik 
skulle vi inte använda, nej det skulle borras 
hål och pluggas av eneträ. Marianne och 
jag fick i uppdrag att gå till strandhagen 
och hämta några nyligen nersågade enar 
som vi visste fanns där. 

Nu kom det stora problemet att få tag på 
kraftiga gångjärn av gammaldags modell. I 
dagens Estland är det svårt att hitta det vi i 
Sverige bara går till närmaste stormarknad 
eller järnhandel och köper. Överallt fick vi 
svaret "finns ej!" Vi hade turen att bli tip-



sade om en firma på Koidala i Hapsal som 
handlade med skrotmaterial. Fullträff - för 
det första fanns det gamla beslag och järn 
att hänga grindarna på, men "holkarna" där 
gångjärnstapparna skall passa i fattades. 
Ägaren till firman erbjöd sig då att tillver
ka sådana efter våra anvisningar. Arbetet 
skulle bli klart redan samma dag, vilket det 
också var, till en kostnad av endast 160 
EEK. Detta för både gångjärn och arbetet 
med att svarva holkar och göra hål i besla
gen som skulle passa för skruvarna. Kun
nandet finns verkligen i Estland, det är 
bara svårt att få veta var och till vem man 
kan vända sig. De gamla järnen var rostiga 
men Sven kände till den gamla metoden att 
svärta järn så att de inte behöver målas. 
Över elden vid vår hemmagjorda grill 
värmdes järnen och ströks med linolja med 
utmärkt resultat. Att linoljan tog slut och 
att olivolja från köket fick användas är en 
helt annan sak. 

Nu är grindarna på plats och fyller verk
ligen sin uppgift. En vacker syn när solen 
lyser på de avbarkade träytorna och de 
svärtade gångjärnen. 

För övrigt finns det mycket att njuta av 
på Andruse. Bland annat vår blomsterkulle 
som tagit sig över förväntan. Att det inte 
ser ut som planerat är naturens verk. Tan
ken var att blommorna skulle växa i tårt
liknande bitar i olika färgnyanser. Själv-
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sådda plus ringblommor och prästkragar 
hotar att kväva alla andra blommor, kras
sen likaså breder ut sig mer och mer. Dess
utom satte jag några frön förra året från en 
torkad blomma utan att veta vad det skulle 
bli. Stora bladrosetter kom redan förra året. 
Visste inte om det var en perenn växt, men 
nu har vi fått besked - stockrosen, som växt 
enormt på bredden och i höjden. Trots att 
jag delat växten i tre delar är den över två 
meter hög och har massor med blommor. 
Van vid den hårda, styva upplandsleran 
kan man bara vara tacksam över allt som 
växer och gror. Tyvärr kommer också 
ogräset i lika stor mängd. 

Kan för övrigt berätta att vi fått estniskt 
pass, något som gick på endast tio dagar. 
Det som behövdes var en kopia av vårt 
vigselbevis, av våra svenska pass och pass
foton samt ett intyg att Manfred var född i 
Estland. Det intyget fick vi genom kom
munalkontoret i Birkas. Vid Läänemaa 
Osakond i Hapsal, som handlägger passä
renden fick vi en blankett att fylla i med 
uppgift om namn, ålder och födelseort bå
de för oss och för våra föräldrar och även 
på eventuella barn. Passet var gratis för 
pensionärer! Mycket trevlig och tillmötes
gående personal gjorde att allt gick så smi
digt. Nu närmar sig slutet på vår sommar
vistelse i Estland som vi uppskattar mer 
och mer nu när vi har eget hus att bo i! 



NYBYGGEN I ROSLEP OCH SPITHAMN 
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TIDEN FÖRE ÖVERFLYTTNINGEN 

OCH HUR DET GICK I SVERIGE 
Hans Richter 

(ingift rikssvensk) 

Vid en berättarafton som arrangerades av 
Rickul/Nuckö hembygdsförening konstate
rades att det bara berättas minnen från 
Estlandstiden. Några av deltagarna efter-
1 yste även berättelser om hur det har gått i 
det nya hemlandet, eller om flyttningen 
"hem" blev lyckad. 

Manfred Hamberg konstaterade att detta 
var ett eftersatt och angeläget område. Han 
tittade fordrande på mig och sade att det 
går mycket bra att skriva även om man inte 
är estlandssvensk. Det förväntades alltså 
att jag skalle skriva en berättelse om hur 
det blev för mina svärföräldrar. Om något 
som startade när jag var i 3-års åldern och 
var klart långt innan att jag träffat min fru . 
Min första reaktion var att detta är omöj
ligt. 

Det har i alla fall blivit några rader som 
bygger på vad som berättats för mig. Jag 
vet inte om berättelsen är helt rätt. Huvud
dragen ger förhoppningsvis en riktig bild . 

Bakgrund i Estland 
Min svärfar, August Klippberg (född 

1906) kommer från Joansa (Jeans August) 
i Paj. Byn ligger i Rickul kommun (jraväl
de) . Det föddes sex barn i familjen och tre 
fick växa upp till vuxen ålder. Någon gång 
på 20-talet tog svärfar över ansvaret för 
gården och blev "husbonde" . Mellansys
tern Maria (född 1909) gifte sig med 
skräddaren Anton Klippberg från Roslep 
och lillasyster Meta (född 1916) gifte sig 
med skepparen Johannes Hamberg (från 
Lillgårds Kristjan i Roslep ). De byggde ett 
hus i Derhamn. Ett mycket lämpligt läge 
eftersom Johannes var skeppare på deh 
välkända tvåmastade segelskonaren Inge
borg, som hade Derhamn som hemma
hamn. 
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Min svärmor Elvine (född Wiberg, 1908) 
kommer från Gabon som var en annan gård 
i Paj . Syskonskaran bestod av 12 barn var
av sex flickor och två pojkar överlevde de 
första levnadsåren. Maria (född 1895) gifte 
sig med Erik Westerman, Sips Erik i Paj. 
Lovisa (född 1896) gifte sig med skollära
ren Johannes Dans från Ölbäck Vävars. 
Mathias (född 1898) gifte sig med Amalie 
Engman från Rosta Graisas. Kristof (född 
1900) gifte sig med Elisabeth Pau från 
Dagö. Alide (född 1902) gifte sig med Au
gust Branten, Höbring Prost Storgården. 
Pauline (född 1906) gifte sig med Ture 
Ragnar, Sverige. Johanna (född 1909) gifte 
sig med Ragnar Sundström, Finland. 

Min svärfar byggde en ny gård 1930 - 31. 
Gården uppfördes på östra sidan om vägen 
strax norr om kroen. Mina svärföräldrar 
gifte sig 193 5. Första barnet var Ulla som 
föddes 1936, Olle kom 1938 och min fru 
Lillian såg dagen ljus 1942. 

Tiden före överresan 
I och med att kriget bröt ut levde mina 

svärför~ldrar under samma hotfulla situa
tion som alla andra estlandssvenskar. Det 
var olika pålagor och inkallelser till ryska 
eller tyska krigsmakten, beroende på vilket 
land som för tillfället förde krig i Estland. 

Min svärfar hade gjort värnplikten i est
niska armen. I början av kriget ingick han i 
hemvärnet, men klarade sig från att bli 
uttagen till ryska krigsmakten. Skräddar 
Anton "deporterades" till krigstjänst av 
ryssarna. Efter kriget kom han tillbaka till 
Rickul och gifte om sig med en ryska. De 
fick två söner. Den ena, Igar Klippberg, 
har visat stort intresse för sin fars estlands
svenska bakgrund. Han har i hög grad bi
dragit till att klockstapeln vid Rosleps ka
pell byggdes, han är även inblandad i upp-



förandet av Aibolands museum. Metas 
man, Johannes, var uttagen till ryska flot
tan. Han höll sig undan genom att ligga 
gömd i mina svärföräldrars källare. Häri
genom undgick han att mönstra på något 
fartyg. 

Flykten till Sverige planerades och det 
byggdes en båt tillsammans med tre andra 
personer. Den ena var est och han fick vara 
med för att han ägde en båtmotor. Den 
andra var Sips Erik och den tredje är okänd 
för mig. Av olika skäl gick det inte att ge
nomföra någon flykt. När de organiserade 
resorna till Sverige kom igång besöktes 
kommunalhuset i Ölbäck ofta. Man ville 
veta om uttagningskommitten satt upp fa
miljen på någon lista. I mitten av juli 1944 
stod det klart att Elvine skulle Ia. resa en
sam med barnen. Alla män i vapenför ålder 
måste stanna för att tas ut till den tyska 
krigsmal'ten. 

August fick se till att familjen, hans 
mamma Mari och systern Maria med sex
åriga sonen Stig kom iväg. Första etappen 
var lastbilstransport till Rohukilla, hamnen 
utanför Hapsal. Eftersom det var krigstider 
gick det inte att säga när båten skulle 
komma, den måste anpassa sin rutt och fart 
efter de faror som kunde uppstå i farvatt
net. Väl framme i Rohukilla fick ca 300 
estlandssvenskar vänta i ett skjul en knapp 
vecka. Väntan var lång och tråkig. Matför
rådet räckte inte för en så lång väntan. Det 
var med andra ord några påfrestande dagar. 
Den 27 juli 1944 låg äntligen motorskona
ren Juhan förtöjd i hamnen, men man fick 
inte gå ombord förrän nästa dag. Tyska 
bevakningsstyrkan försågs med sprit vilket 
fick den önskade effekten, att bevakningen 
av båten försummades. I skydd av mörkret 
smög några män ombord, en av dessa var 
Johannes. På morgonen genomsökte tys
karna båten med hundar. Ingen av de som 
gömt sig hittades. När det var dags att gå 
ombord fick min svärfar tillstånd att bära 
ombord packningen. Han "glömde" att gå 
iland. Den 28:e påbörjades äntligen resan. 

'Vädret var idealiskt. Det var dock obehag
ligt när den tyske officeren, som ansvarade 
för resan, var berusad och sköt prick på 
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tomflaskor som de yngre tonårspojkarna 
fick kasta upp i luften. 

Var detta en resa mot det nya landet, eller 
var det återresan hem efter århundraden av 
vistelse i ett annat land? Det var nog både 
och, många tankar, en blandning av för
väntan på "drömlandet" och stor rädsla för 
det okända. 

Livet i Sverige 
Efter en resa på ett dygn förtöjde m/s Ju

han på Lidingö. Eftersom det genomförts 
några organiserade resor tidigare hade 
Rågöstiftelsen funnit sina former att ta 
hand om estlandssvenskarna. Först blev det 
avlusning och läkarundersökning på Jo
hannesgården inom Sabbatsbergsområdet. 

I avvaktan på utplacering i det svenska 
samhället blev det vistelse på flyktingför
läggningen i Doverstorp i Östergötland. 

Efter ca en månad fick familjen anställ
ning på Helgerums herrgård i Skaftet utan
för Västervik. Familjen, farmor Mari och 
systern Maria med sonen Stig flyttade så
ledes in i en tvårumslägenhet. Meta och 
Johannes kom till Ekenäs utanför Kalmar 
och Johannes återupptog sjömansyrket 
under svensk flagg. Ett år efter ankomsten 
till Småland avled farmor Mari i en ålder 
av 70 år. 

Genom hög arbetskapacitet och förmåga 
att anpassa sig till gårdens förhållanden 
blev familjen snabbt accepterad av såväl 
arbetsledning, arbetskamrater och övriga 
som bodde i området. Detta fick jag tydliga 
bevis på när min fru och jag semestrade i 
området ca 30 år efter deras avflyttning. Vi 
träffade vänner till familjen som lovordade 
den vänskap som etablerats. 

Två estlandssvenskar, Elvines svåger 
Erik Westerman (Sips Erik) och en svä
gerskas bror, Konrad Engman (Rosta, 
Graisas) hade ratt köpa var sitt jordbruk 
utanför Alunda i Uppland. Efter några år i 
Småland kom det ett ilbud från Sips Erik 
"Konra.d vill sälja sitt jordbrul<' . På hösten 
1948 gick flyttlasset till det nya hemmet 
och en egen gård. Släkten höll ihop vilket 
innebar att även Maria följde med och efter 



ytterligare en tid kom Meta och Johannes 
efter. 

Det blev några slitsamma år med moder
nisering av såväl jordbruket som bonings
huset. Även här blev familjen snabbt upp
tagen i bygdegemenskapen. När jordbruket 
var upparbetat och i gott skick blev det 
några trivsamma år på den egna gården. 
Det nya hemmet blev en samlingspunkt för 
såväl Augusts som Elvines släktingar. 
Även gamla vänner från Rickul kom ofta 
på besök. 

Lyckan varade dock bara i ca 10 år. Au
gust fick lungemfysem och 1959 blev han 
sjukpensionär. Det var mycket tungt den 
dagen, när jorden arrenderades ut, alla djur 
och redskap auktionerades bort. Mina svär
föräldrar behöll i alla fall gården och kunde 
tillbringa många år tillsammans i sitt hem. 
Nu återstod två stora önskningar för svär
far. Den ena var att fä återse Rickul
stranden och den andra var att fä leva tills 
han blev 70 år. Önskan att bli 70 år upp
fylldes, däremot fick han inte återse sin 
hembygd. 

Elvine har haft förmånen av att vara ut
rustad med god fysik. Hon bor sedan några 
år på ett mycket bra äldreboende där hon 
trivs utmärkt. Hon är nu 90 år. Med ålderns 
rätt har hon svårt att minnas alla detalj er. 
Hon är även lite darrig i benen. Hennes 
döttrar ser till att hon tär komma hem så 
ofta som möjligt. 

Äldsta dottern Ulla utbildade sig till 
barnsköterska och har varit verksam på 
Lidingö och på Danderyds sjukhus. Hon är 
nu en aktiv pensionär med många fri
tidsintressen. 

Sonen Olle bor med fru och dotter i Sig
tuna. Han är en mångsysslare och uppfin
nare, egen företagare inom elektronikom
rådet. 

Min fru Lillian och jag bor i Uppsala och 
har tre barn. Hon har inte kunnat släppa 
kontakten med djur. Hennes yrkesverk
samhet är att syssla med djur vid Lant
bruksuniversitetet i Uppsala. 
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Min fru och jag träffades 1967. När jag 
kom i kontakt med hennes föräldrar tyckte 
jag att de använde många konstiga och' 
obegripliga ord. Detta fascinerade mig, 
vilket resulterade i att de ofta talade "no
kasvensk" med mig. Efter något år trodde 
jag att jag förstod det mesta. Denna villfa
relse gick snabbt ur mig när jag besökte 
svärfar på sjukhuset. Han började ondgöra 
sig över patienten i sängen bredvid. Han 
talade fort på nokasvensk och valde natur
ligtvis sådana ord som grannen inte skulle 
förstå. Det var bara ett problem, jag förstod 
inte heller något. 

Nu efter 30 års äktenskap och ytterligare 
några år med detta svenska mål finns det 
fortfarande mycket som jag inte förstår, 
men det går inte att säga ofördelaktiga sa
ker om mig på nokasvensk. 

Även om mina svärföräldrar önskade att 
fä komma tillbaka och se sin gamla hem
bygd i Rickul har de trivts bra i Sverige. 
Jag tror inte att de hade någon önskan att 
flytta tillbaka. 

Personliga reflexioner 
Ingen vet hur det skulle sett ut i de est

landssvenka bygderna i dag, om Estland 
stått utanför kriget och bibehållit sin själv
ständighet. Trots detta tar jag mig friheten 
att berätta om denna utveckling. 

Estlandssvenskarna var en av flera mino
ritetsg~pper. Den estniska staten behand
lade sina minoriteter väl. Man måste dock 
komma ihåg att Estland försökte att be
gränsa den svenska kulturen genom att 
införa estniska namn på byar och gårdar. 
Det fanns även en strävan att fä folk att 
byta till estniska efternamn. Undervisning i 
estniska fick större utrymme i skolan. Hur 
hade denna utveckling slutat? 

Bygden präglades av många små jord
bruk och torp. Flera hade delats i för små 
arealer genom arvsskiften. Flertalet gårdar 
var inte lönsamma. Anledningen till att 
man klarade sig var nog att man hade bi
sysslor, och att gårdarna drevs i huvudsak 
enligt självhushållningsprincipen. Det 
omoderna sättet som man bedrev jordbruk 



på låg något tiotal år efter de svenska jord
bruken. 

En modernisering var nödvändig. Några 
skulle ha ordnat större bruksenheter genom 
att köpa eller arrendera flera små gårdar. 
Andra hade nog startat någon ny näring. 
De som inte kunde få något arbete i närom
rådet hade flyttat till Hapsal eller Reval, 
medan andra rest till Sverige eller Finland. 

En sådan "frivillig" avfolkning riskerade 
att splittra estlandssvenskarna. Identiteten 
hade sakta men säkert försvunnit med upp
växande generation. SOV skulle få mins
kad betydelse eller upphöra helt. I dag 
skulle vi nog kunnat se en blomstrande 
bygd. Flera av husen hade troligtvis stått 
kvar som fritidshus. Det hade även funnits 
några förfallna ödegårdar som stått och 
skräpat. 

Krigets besvärligheter och flyttningen till 
Sverige har stärkt gemenskapen. Resultatet 
har blivit att den estlandssvenska kulturen 
har dokumenterats på ett bra sätt, inte 
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minst av "vanliga" människor, som känt ett 
behov av att skriva ner sina minnen. 

De flesta estlandssvenskar som jag kän
ner lever fullständigt anpassade till det 
svenska samhället, kombinerat med en 
mycket stark identitetskänsla med sitt ur
sprung. Många vill bygga fritidshus och 
någon enstaka vill flytta tillbaka. Gemen
skapen i SOV och hembygdsföreningarna 
fyller en mycket viktig funktion. Många 
förmedlar den estlandssvenska identiteten 
till barn och barnbarn. 

Estlandssvenskarna har det materiellt bra 
i Sverige, bättre än de skulle haft i Estland. 
Om det även blev socialt bättre kommer vi 
aldrig att få veta. Minnena lever dock kvar 
och det finns en längtan till födelsebygden 
som bygger på en idealiserad bild där man 
har kvar de ljusa minnena och förträngt de 
problem som fanns. Man vet hur det blev i 
Sverige. Det är omöjligt att veta hur det 
skulle blivit om kriget aldrig brutit ut. 



UNDERVISNING I ESTNISKA 

När vi första gången åkte till Estland för att återse den plats där 
min man föddes, insåg jag snabbt att jag var tvungen att lära 
mig estniska. Visst träffade vi människor som kunde tala svens
ka men de var få och jag ville lära mig så mycket att jag kunde 
prata med våra grannar, klara mig i affären, på posten och ban
ken bl a. Efter sex år med många turer till Estland inser jag ännu 
klarare behovet av att kunna lite estniska. Språket är svårt, det 
går inte att komma ifrån. Men det kan ju också bero på att det är 
många år sedan jag ens försökte att lära mig ett nytt språk. 

Vi har nu byggt i Estland och tillbringar mer och mer tid där 
och då känns det ännu viktigare med språket. 

Jag började ganska tidigt att läsa estniska på ABF. En kväll i 
veckan under 5 terminer har gett en liten grund i alla fall . Efter 
något år i Estland träffade jag Kai Tennisberg från Hapsal och 
upptäckte att hon hade utmärkta talanger för att undervisa. Till
sammans ordnade vi en intensivkurs i estniska under en vecka i 
Bergsby. Kai var en hård lärare och hade hur mycket energi 
som helst. Vi lärde oss mycket på den veckan. Att läsa och öva, 
öva och öva under en hel vecka gav resultat. Förutom detta så 
hade vi roligt också. Vi gjorde en del ~tflykter och när veckan 
var slut var alla deltagarna överens om att det varit en givande 
vecka. Men sen gäller det förstås att träna när man kommer hem 
också! Det är kanske det som är svårt. Det kommer ju alltid så 
mycket emellan. 

För att fräscha upp kunskaperna så anordnade vi en intensiv 
veckoslutskurs nyligen. Kai var återigen lärare men den här 
gången var vi i Sverige. Återigen bevisade hon att hon är en 
utmärkt lärare. Vi grillades under 2 dagar av en entusiastisk och 
pedagogisk Kai som gärna skulle fortsatt mycket längre än nå
gon av oss elever hade orkat! För varje tillfälle jag har haft för
månen att undervisas av Kai har det lossnat mer och mer. Snart 
ska jag nog våga tala lite mer. 

Det blir fler tillfällen att kunna lära sig estniska av Kai. Vi har 
bestämt att Kai kommer tillbaka i november igen för att hålla en 
helgkurs. Jag kan varmt rekommendera denna kurs. Datum för 
detta blir 14 - 15 november. Om intresse finns så kan vi även 
träffas på fredagskvällen den 13 :e. Plats meddelas senare. Om 
Du är intresserad så ring mig om närmare besked. Det kommer 
också att bli fler intensivkurser i Estland nästa sommar. 

Head aega, nägemiseni! 
Ingegerd Lindström 
Höbring Kockas 
Tel: 016 - 3 5 81 84 efter 19. 00 

016 - 14 41 41 arbetet 
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MARKÄGARE/ 
SKOGSÄGARE· 

I 
SVENSKBYGDEN 

En skogsvårdsplan över våra 
skogar har upprättats av Est
niska skogsvårdsmyndighe
ten. 

Skogsvårdsplanen är indivi
duellt upprättad per registre
rad fastighet i markägarens 
namn. 

Planen är mycket välgjord och 
detaljrik t o m undervegeta
tionen som exempelvis 'före
komsten av lingon och blåbär 
finns registrerad. Planen kan 
kvitteras ut hos Marika Meis
ter i Birkas. Ingen kostnad 
utgår. 

Om det är några frågor finns 
jag tillgänglig: 
tel 016-35 57 60 dagtid, 

016-35 81 84 kvällstid . 

Bengt Lindström 
Höbring Kockas 
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Studentträff efter 55 år 
Agnes Callenmark 

I Svenska gymnasiet i Hapsal tog några estlandssvenska ung
domar studenten den 8 maj 1943 . Nu 55 år senare träJiades någ
ra av dem i Linköping hos Hilda Elenbo f. Alun. 

Jag gjorde sällskap med min syster Aina Karlsson f Dans till 
denna träff Dessutom deltog Gunhild Gustavsson f Gottkampf, 
Berta Peedu f Freiman, Ester Weesar f Ahlström, Marianne 
Husman f Pöhl och Agneta Lilja f Broman. 

Efter bussresan från Stockholm till Linköping väntade värdin
nan och hennes man med en god lunch. Det var mycket "minns 
du" och kamerorna blixtrade. Även gamla foton togs fram och 
vad jag förstod så var det ett glatt gäng som var tillsammans 
under skoltiden. På fritiden sjöngs det mycket, och när Hilda 
tog fram sin cittra sjöng vi även nu gamla sånger från hemlan
det. 

Tyvärr går tiden fort när man har roligt och efter adjökraman
de väntade bussresan hem igen. 

Tack Hilda för att jag fick vara med och lyssna och ha trevligt 
hos er trots att jag inte alls var med på den tiden. Denna gång 
var det bara flickor som träffades, nästa gång kanske även några 
av de manliga eleverna kan vara med. 

Fr v. Hilda Elen bo, Marianne Husman, Ester Weesar, Gunhild Gus
tavsson , Berta Peedu, Agneta Lilja och Aina Dans. 

Foto Agnes Callenmark. 
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Spithamns 
Byalag! 

Måndagen den 5/10 
kl 1830 träffas vi 

Spithamnbor 
i lokalen i Sollentuna. 

Gudstjänster i den 
svenska 

S:t Mikaelskyrkan 
i Tallinn 

hösten 1998 

20 september 
4 oktober 
18 oktober 

1 november 
15 november 
6 december 

25 december 



TUKSIPUHKEBAAS 
Agnes Callenmark 

Alldeles bredvid Dansosa i Ölbäck, där jag är född, finns nu 
möjlighet till inkvartering. 
2-4 bäddsrum, 28 bäddar, självhushåll (sänglinne, porslin m.m. 
finns) . 
Bastu, dusch, mulltoa och en stor gård att vistas på. Stort kök 
och matsal. Tillgång till coronaspel, schack och "<lovet" (ett 
estlandssvenskt spel) m.m. 
Kostnad 110:-/EEK/vuxen/dygn, barn under 18 år halva priset. 
Beställes genom Dir. Aare Loog. 
Tel: 009372-4797228 . Nmt: 009372-25244115 . 
Gsm: 009372-25044115. 
(Om man ringer till Nmt och Gsm från Sverige tar man bort 
första 2:an i telefonnumret, ringer man i Estland används hela 
numret) . Både värd och värdinna pratar estniska och engelska 
och är mycket trevliga. 

Tuksi Puhkebaas. 
Foto Agnes Callenmark. 
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ESTLANDSFAKTA 
Per-Erik Fyhr 

Sedan 1995 har estniska för
svaret arbetat med att röja 
gammal ammunition på Nar
gö. Över 3000 granater och 
andra explosiva föremål har 
samlats in eller sprängts och 
ön anses nu ganska säker att 
vistas på. 

Den estniska medelinkomsten 
är 3 743 EEK/månad. Högst 
är den i Tallinn - 4 545 EEK 
och lägst i Vörumaa - 2 674 
EEK. I Läänemaa är medelin
komsten 3 029 EEK/månad. 

Antalet EVP-konton är nästan 
700 000. I slutet av 1997 låg 
EVP-kontots verkliga värde 
mellan 34 och 38% av det 
nominella. 

Antalet invånare i Läänemaa 
är ca 33 000. Ca 14 000 av 
dessa bor i Hapsal. 

MANUSSTOPP 

Nästa manusstopp för 
Medlemsbladet 
är torsdagen den 

26 november. 

GLÖM INTE ATT BETALA 
DIN FASTIGHETSSKATT I 
NUCKÖ KOMMUN! 
HAR DU FRÅGOR VÄND 
DIG TILL KOMMUNEN. 


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7
	Sida 8
	Sida 9
	Sida 10
	Sida 11
	Sida 12
	Sida 13
	Sida 14
	Sida 15
	Sida 16
	Sida 17
	Sida 18
	Sida 19
	Sida 20

