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Några av deltagarna vid invigningen av Rosleps kapell. Från vänster Kaisa Kirikal, präst i Nõva och
Nuckö, Kaido Saak, präst i Lihula, Tiit Salumäe, prost i Läänemaa prosteri, Ants Leedjärv, präst i Kullamaa, Estlands ärkebiskop Andres Põder, Lembit Tammsalu, präst i Virtsu, Folke Elbornsson, präst i Slöta församling i Sverige, Tiiu Tulvik, ordförande i Nuckö församling, Leevi Reinaru, hjälpprost i Läänemaa
prosteri och Patrik Göransson, präst i S:t Mikaels församling i Tallinn.
Foto: Göte Brunberg
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Föreningens ändamål
(citat ur stadgarna paragraf 2)
"Föreningen skall värna om och levandegöra det
estlandssvenska kulturarvet från Estland och
Sverige, både i bevarandet av historien, nuet och
utvecklingen framåt, genom att
• främja kulturella, konstnärliga, musikaliska
och litterära intressen såväl i Estland som i
Sverige.
• vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i
Sverige, samt informationsorgan i Sverige
och Estland.
• i möjligaste mån försöka behålla och vårda
den gamla hantverkstraditionen och bebyggelsen i vår egen svenskort.
• vara behjälplig vid reseevenemang till vår
hembygd.
• bibringa våra yngsta och ungdomar de traditioner vi själva mottagit och bevarat, samt
idka annan härmed förenlig verksamhet."

Adress Rickul/Nuckö Hembygdsförening
c/o Brita Wiberg, Viktoriavägen 39,
125 34 Älvsjö
PlusGiro 55 68 81 - 1
E-post info@rnhf.se
Hemsida www.rnhf.se
Ansvarig utgivare Göte Brunberg.
Redaktion Informationskommittén (Göte Brunberg, Inger Nemeth och Eva Heyman).
Tryckt av BG butiken, 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 november 2007.
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Ordföranden har ordet
Sture Koinberg
så vackert. Linné sade på sin tid när han såg blomsterängarna på våren att han såg Gud på ryggen. Det kanske var det vi såg på Holmen.
Jag vill varmt tacka Majlis Lindroos och Gunvor
Strömbom i Framtidsgruppen och Birgit Brunberg och
hennes systrar i Festkommittén för ett mycket uppskattat sommarprogram som många av oss kommer att
minnas länge.
Aibolands museum
Den 10 augusti var det dags för ett möte på Estlands
kulturministerium om framtiden för Aibolands museum. Museet kan inte längre fungera som ett separat
statligt museum. Från kulturministeriet deltog Anton
Pärn och Peter Mauer. Övriga deltagare var Uile
Kärk-Remes och Ingegerd Lindström från Kulturrådets styrelse, Christer Widgren från Ormsö Hembygdsförening, Einar Hamberg som ekonomisk rådgivare och undertecknad som representant för Rickul/Nuckö Hembygdsförening.
Estniska staten kommer att ta sitt ansvar för museet
och dess verksamhet i form av en stiftelse. I stiftelsen
bör, enligt kulturministeriets uppfattning, även andra
estlandssvenska institutioner i Estland ingå.
Våra organisationer i Sverige kan inte bidra med
ekonomiska insatser men hos oss finns kunskapen om
kulturarvet. Staten äger en byggnad centralt i Hapsal,
där Aibolands museum och andra verksamheter skulle
kunna få plats. Organisationsformen och platsen för
museet med mera kommer att utredas under hösten. Vi
kommer att informera när nya besked lämnas av den
arbetsgrupp som nu sammanställs under Kulturrådets
ledning. En sak är klar, det är de estniska lagarna som
gäller vad beträffar stiftelseform och organisation.
Invigningen av Rosleps kapell
Invigningen av Rosleps kapell blev en storslagen tillställning där, förutom Estlands ärkebiskop Andres
Põder, inte mindre än 12 andra präster från Estland,
Finland och Sverige medverkade. Kapellet var fullsatt
till bristningsgränsen och många stod utanför och
hörde invigningen via högtalare. Körsång, musik och
invigningstal avlöste varandra. För oss Rickulbor är
detta helgade rum en välkommen samlingsplats där vi
tillsammans med de bofasta får en fast punkt i bygden.
Vi kan bara med största tacksamhet se det som en stor
gåva från de entusiaster som trodde på tanken att kapellet skulle kunna återuppstå.
Vi är också tacksamma mot det svenska kungahuset som med sina frikostiga bidrag skapade den finansiella grunden för återuppbyggnaden. Den var förutsättningen för att Nuckö kommun skulle kunna få
bidrag från EU-fonder till återuppbyggnaden. Och, än
en gång, ett hjärtligt tack till Ülo Kalm för den insats
som han har gjort!

Den gångna sommaren har bjudit på många glädjestunder, inte minst för oss som är engagerade i Rickul/Nuckö Hembygdsförening. Jag hade själv förmånen
att få vara med på de evenemang som anordnades i
Estland under den första helgen i juli och vid invigningen av Rosleps kapell den 12 augusti.
Evenemang 7-9 juli
En av sommarens höjdpunkter var utan tvivel träffen
på Ölbäcksstranden, där gamla och unga samlades
lördagen den 7 juli. Det varma och vackra sommarvädret bidrog säkert till att drygt hundratalet personer
samlats på sandstranden. Många familjer med barn
och barnbarn hade anlänt till bygden och barnen deltog ivrigt i lekarna vid stranden och de äldre kunde
träffa gamla vänner.
Musiken ljöd i den varma brisen från havet. Dagen
förflöt under samtal om minnen från den tid när trakten var en levande svenskbygd. En underbar sommardag, värd att minnas länge. Ett bättre sätt att överföra
vårt kulturarv till nya generationer kan knappast
åstadkommas.
På förmiddagen söndagen den 8 juli invigdes den
nya bron över "Rikol åe". Bron ritades och byggdes av
Raul Targamaa. Den forslades som elementbygge till
platsen där Raul och hans medhjälpare Nils Tennisberg med risk för liv och lem lyckades få brospannen
över ån och spika ihop bron.
Till invigningen hade drygt 60 personer samlats för
att se banden klippas och ridskolans elever rida över
bron. Kommunens representant Marika Meister höll
ett tacktal som särskilt riktades till Raul för hans initiativ att bygga denna vackra gångbro.
Under söndagseftermiddagen hölls informationsmöte och andaktsstund i Rosleps kapell. En mycket
stämningsfull eftermiddag med information, sång och
musik samt predikan av Patrik Göransson. Göte Brunberg berättade om kapellets långa historia. Musiken
var underbar och Raul Targamaas vackra sång till
ackompanjemang av Tiiu Tulvik på orgel berörde oss
starkt. När kyrkklockorna ljöd över nejden kändes det
som våra förfäder som vilar på kyrkogården hade
lämnat kvar en liten flik av himlen till oss som fick
återvända till våra hembygder.
Efter kyrkkaffe och trevliga samtal skingrades de
församlade för att senare inta en gemensam måltid på
restaurangen i Roosta.
Måndagen den 9 juli hade Framtidsgruppen ordnat
två båtturer till Odensholm. Efter en regnig natt klarnade himlen på morgonen och turerna kunde genomföras. På Odensholm blommade rosensnåren i rosa
och vitt. På strandvallarna blommade blåelden i långa
stråk som en fortsättning på vågorna i havet. Stora fält
av gul fetknopp blandades i de blå stråken så vackert,
3

Byträffar och byalag
I Spithamn har man sedan många år tillbaka ett väl
fungerande byalag. Motivet för att bilda detta var att
där hade man speciella problem. Byns område hade
under sovjettiden varit en militäranläggning och den
gamla bystrukturen var utplånad. Nästan alla gamla
hus var rivna och de gamla vägarna var borta. Nu
fanns där övergivna kaserner och andra militära byggnader och ett nytt vägnät.
Genom byalaget har man i Spithamn kunnat agera
gemensamt för att lösa byns problem. En bieffekt av
detta är att det har skapat en gemenskap mellan byborna, gamla sådana och av yngre generationer. Vid
byalagets träffar informerar man om dagsaktuella
frågor men berättar även om hur det var förr.
Även om problemen i Spithamn har varit så speciella att de har tvingat fram bildandet av byalaget, så
tror jag att det är värt att nappa på idén även för övriga
byar. Där kan det finnas dagsaktuella problem, där
fastighetsägarna skulle kunna agera gemensamt, men
framför allt ser jag möjligheten att genom byalaget
skapa en gemenskap inom en mindre krets än i Hembygdsföreningen i stort.
Vid det senaste mötet med byombuden beslutades
det att som ett första steg kommer ett antal byträffar
att organiseras enligt annonsen nedan. Vid träffarna
får byborna diskutera på vilket sätt som man skall
fortsätta med verksamheten. Jag tror att fungerande
byalag kan bidra till att föra vårt kulturarv vidare.

En stockholmsresa
Kerli Paartalu
Veckoslutet den 2-3 juni var fyra elever och en lärare
från Nuckö gymnasium i Birkas bjudna av Hembygdsföreningen på en resa till Stockholm. Här är en reserapport från en av eleverna.
Tillsammans med skolavslutningen kom också vår
länge efterlängtade resa till Sverige. En solig försommardag befann vi oss plötsligt på färjan – Aliine Lotman, Mirjam Rausberg, Riinu Anslan, matematikläraren Katrin Karm och jag själv. I alla ansikten
kunde man se en liten rädsla för det som stod framför
oss, för ingen av oss känner oss speciellt säkra på att
tala svenska. Och om man tar med i beräkningen att vi
var skrämda av att de som skulle möta oss bara talade
svenska, var vi ganska rädda för det första mötet. Men
det blev inte så tokigt. De två trevliga farbröder från
Hembygdsföreningen som tog emot oss i hamnen
förstod oss utomordentligt bra trots våra ringa språkkunskaper, liksom vi dem, för vi hade även engelskan
till hjälp.
När vi kom fram till lokalen där vi skulle träffas
upptäckte vi att på plats fanns även estnisktalande,
som tillsammans med alla andra hjärtligt tog emot oss.
Därefter satte vi oss alla runt ett bord. Till en början
en smula räddhågat och tillbakadraget försökte vi fyra
påminna oss varje ord som läraren hade befallt att vi
skulle lära oss. Nog darrade händerna och rösten när
det blev min tur att presentera mig, men till min överraskning klarade jag av det ganska bra. Då har ändå de
två år som jag har läst svenska gjort nytta! Vi åt smörgåsar, drack kaffe och te och diskuterade "världsfrågorna". På det sättet gick snabbt några timmar. Därefter mot stan!
Man skjutsade oss med bil till Vasamuseet. När vi
med egna ögon hade besett denna märkliga plats blev
vi bjudna på mat. Och den måltiden blev uppenbarligen den som mest etsade sig fast i minnet, för på den
följde ett besök på Gröna Lund. Efter en lång och glad
kväll i nöjesparken begav vi oss tillbaka till vårt ho-

Byträffar
Paj, Haversved, Rickul, Norrby, Söderby och
Lucksby
Tid: Söndagen den 14 oktober kl. 13.00.
Kontaktperson: Lilian Skagerdal, tfn 08-551 711 38,
e-post lilian.skager@swipnet.se
Byarna i Nuckö kommun (Nucköhalvön + Klottorp, Dirslätt och Sutlep)
Tid: Lördagen den 20 oktober kl. 13.00.
Kontaktperson: Sven G Frejman, tfn 0175-713 65,
e-post sven.frejman@telia.com
Bergsby, Ölbäck och Rosta
Tid: Lördagen den 27 oktober kl. 13.00.
Kontaktperson: Birgit Brunberg, tfn 0159-101 70.
Roslep
Tid: Lördagen den 10 november kl. 12.00.
Kontaktperson: Eva Heyman, tfn 08-646 65 58,
e-post eva.heyman@bredband.net
Samtliga träffar hålls på Roslagsgatan 57.
Lättare förtäring till självkostnadspris.
Anmälan till respektive kontaktperson senast två
veckor före mötet!

Birkaseleverna, fr.v. Aliine Lotman, Katrin Karm (lärare), Kerli Paartalu, Mirjam Rausberg och Riinu Anslan.
Foto: Anne Schönberg
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"Fastighetsboom" i Nuckö

tell. Vägen genom staden gick med båt och tunnelbana, och tro mig, efter en sådan måltid och några timmars åkturer med huvudet upp och ner hade inte en
fotvandring genom staden varit speciellt rolig ….
Nästa dag, som dessutom var vår sista dag i Stockholm, använde vi till en fantastisk utflykt i staden och
till att handla. Eftersom vi alla var av kvinnokön tyckte vi alla mycket om denna variant. Till slut, efter att
ha köpt gåvor till vänner och släktingar, var det dags
att åter dra sig mot hamnen. Med sorgset sinne, men
med ett påtvingat leende, sade vi farväl till de två trevliga damer från Hembygdsföreningen som hade gjort
sig besvär att fylla vår dag. Från färjan vinkade vi till
våra nya vänner och till det underbart vackra Stockholm, som för oss alla är en älsklingsplats. Långsamt,
men ändå alltför snabbt, avlägsnade sig färjan från
husen i staden och lämnade dem skymda av småöarna,
något som vemodigt påminde om vår härliga och minnesvärda resa till Sverige.
Översättning: Göte Brunberg

Fram till för ett par år sedan var det främst svenska
"återvändare" som lät bygga nya hus i kommunen. De
nya hus som byggdes av i Estland boende personer var
ganska få. Kommunens attraktionskraft för fritids- och
permanentboende – den orörda naturen och närheten
till sandstränderna – hade ännu inte börjat exploateras
i någon större skala.
Där har det nu under de senaste åren skett en drastisk förändring. Skyltar med texten "Müüa" (Till salu)
växer som svampar ur jorden vid vägkanterna. Speciellt gäller detta de delar av kommunen där det är nära
till en strand. Som framgår av notisen om Nucköbornas höga medelinkomst är det många köpstarka personer från andra delar av Estland som skaffar sig en
fastighet i Nuckö kommun och där bygger ett hus för
fritidsboende eller fast boende. Detta har medfört att
markpriserna har stigit kraftigt, speciellt i de norra
delarna av Rickul. Där är det vanligt att man begär
100-150 EEK per kvm för tomter med attraktivt läge.
I närheten av Roosta semesterby begär man upp till
230 EEK!

Nyheter från Nuckö kommun

Statens förköpsrätt vid försäljning av naturskyddad mark

Göte Brunberg
Nucköbornas medelinkomst den femte högsta i Estland

Vid försäljning av en fastighet där marken (helt eller
delvis) ligger inom ett naturskyddat område har den
estniska staten förköpsrätt till fastigheten. I samband
med att det sluts ett avtal om försäljning av en sådan
fastighet meddelar notarien detta till miljöministeriet.
Staten kan då, om den vill, utnyttja sin förköpsrätt. I
så fall gäller att staten måste betala det tidigare överenskomna priset. Säljaren av marken förlorar alltså
ingenting på att staten utnyttjar förköpsrätten.
Förköpsrätten gäller inte vid försäljning av en fastighet till nära släktingar. Då är det riskfritt att sälja till
"vänskapspris", något som man skall akta sig för vid
försäljning till en utomstående person.

Enligt uppgifter från det estniska finansministeriet
hade invånarna i Nuckö under april 2007 en medelinkomst av 11 731 EEK, vilket är endast 209 EEK
mindre än i Tallinn. Detta ger Nuckö en femteplats
bland Estlands städer och kommuner. Överlägsen etta
är Viimsi kommun nära Tallinn, där medelinkomsten
var 17 728 EEK.
Det skall observeras att det endast är fråga om inkomsten per person som arbetar. Pensionärerna kommer alltså inte med i denna statistik.
Förklaringen till den höga medelinkomsten i kommunen är i första hand den att många välavlönade
personer från Tallinn (och till och med från Viimsi)
har skaffat sig fastigheter i Nuckö och skrivit sig där.
Nuckö kommun får 11,9 procent av den inkomstskatt som betalas. Att allt fler välavlönade personer
väljer att skriva sig i kommunen innebär ett kraftigt
ökat tillskott på inkomstsidan i kommunens budget.
Jämfört med april förra året har denna post ökat med
23 procent.

Hembygdsföreningens nya
hemsida
hittar du på adressen www.rnhf.se

Byombudsmöte

Jutt-träff

Byombuden träffas på Roslagsgatan 57 torsdagen
den 18 oktober 2007 kl. 18.00.
Om Du inte kan komma, meddela detta till Brita
Wiberg, tfn 08-99 32 26 eller e-post
b.wiberg@swipnet.se.

Du som vill prata bort några timmar är välkommen
till en trevlig träff i Folkets hus i Rågsved lördagen
den 6 oktober kl. 12.00.
Lättare förtäring serveras till självkostnadspris.
Kontaktperson: Birgit Brunberg, tfn 0159-101 70.

Välkomna!
Sven G Frejman

Festkommittén
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Återinvigningen av Rosleps kapell
Eva Heyman
Söndagen den 12 augusti invigdes det återuppbyggda
kapellet i Roslep med stor pompa och ståt med många
närvarande präster, inbjudna gäster och ortsbefolkning.
Invigningen skulle börja klockan 14.00, men redan
13.00 hade en stor skara samlats för att få plats i kapellet. Under samlingen sjöng domkyrkokören från
Hapsal.
När invigningen skulle börja hade cirka 250 personer, varav ett 70-tal stående på golv och uppe på läktaren, lyckats pressa sig in i kapellet. De som inte fick
plats inne kunde sitta ute på bänkar och lyssna via
högtalare.
Invigningen började med att en procession med 13
präster från Estland, Sverige och Finland tågade genom kyrkan fram till altaret. Samtliga präster bar vit
alba med ett långt rött band hängande över axlarna.
Ärkebiskopen Andres Põder, som tågade sist i processionen, hade en lång röd kappa över alban. Han bar en
vacker biskopsmössa i vitt och guld och hade en kräkla i handen som han stötte med när han tågade fram.
De svenska prästerna var Patrik Göransson från S:t
Mikaels församling i Tallinn och kyrkoherde Folke
Elbornsson från Slöta vänförsamling utanför Falköping. Folke är gift med Öie, dotter till Sven Danell
som verkade som präst i Roslep och Nuckö under åren
1930-1937.
I sitt inledningstal påpekade ärkebiskopen det unika i att kapellet hade tillkommit på lokalt initiativ och
inte på direktiv från kyrkans ledning. Därefter välsignade han kapellbyggnaden, altaret, nattvardsföremålen, dopfunten, predikstolen och orgeln. Under ceremonin assisterades han av prosten Tiit Salumäe från
Hapsal.
I sin predikan talade Folke Elbornsson bland annat
om sin svärfar Sven Danells gärningar i Estlands
svenskbygd.
Sedan trosbekännelsen lästs sjöng vi "Härlig är
jorden", blandat på svenska och estniska. Sången ljöd

så kraftigt att det säkert påminde om när estlandssvenskarna sjöng på sin tid.
Nattvardspsalmen "Helig, helig, helig" sjöngs av
domkyrkokören före nattvardsgången. Nattvarden
utdelades till menigheten vid flera ställen i kapellet
och prästerna tog den framme vid altaret.
Tiit Salumäe höll ett tacktal till dem som gjort det
möjligt att återuppbygga kapellet. Kommundirektören
Ülo Kalm fick ett särskilt tack för sitt idoga arbete och
fick motta en hedersbetygelse i form av en tacktavla.
Ülo Kalm hade i början av ceremonin överlämnat
en stor nyckel till ärkebiskopen. Den hade nu välsignats och överlämnades av Tiit Salumäe till den unga
kvinnliga församlingsprästen i Nuckö, Kaisa Kirikal.
Nyckeln är symbolen för ansvaret för kyrkorummet
och dess helgd. Hon fick även motta en liten ängel
som skulle hjälpa och skydda henne i hennes arbete.
Nu vidtog överlämnanden av gåvor. Från den finska vänförsamlingen i Esbo fick kapellet motta nattvardskärl och Kaisa Kirikal, som skall börja studera
svenska, fick en svensk bibel. Den svenska vänförsamlingen Slöta församling skänkte kollekthåvar. S:t
Mikaels församling i Tallinn skänkte en låda med ljus
till den ljusbärare som bekostats av familjen Viklund
till minne av Lia, född Granback, från Söderby.
Vår ordförande Sture Koinberg höll avslutningsvis
ett kort tal i vilket han tackade för att estlandssvenskarna åter fått sitt kapell tillbaka.
Avslutningspsalmen "Vår Gud är oss en väldig
borg" sjöngs innan processionen vid 16-tiden åter
tågade ut ur kyrkan ledd av Andres Põder med Kaisa
Kirikal vid sin sida.
Under hela invigningsceremonin, som varade i två
timmar, var det otroligt varmt i kyrkan, så varmt att
folk till och med svimmade. Därför var det skönt att få
komma ut i det fria och dricka kyrkkaffe och förfriskningar.

Folke Elbornsson predikar.

Ülo Kalm överlämnar nyckeln för välsignande.
Foton: Bengt Heyman
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En helg att minnas

Strandträffen

Ingegerd Lindström

Susanne Westerman

Helgen den 7-8 juli lovade SMHI och den estniska
väderlekstjänsten mulet och av och till regn. Men då
hade de inte räknat med alla estlandssvenska förfäder
som satt där uppe i sin himmel och blåste bort molnen
vartefter som de kom. Således var hela helgen strålande vacker. Ovanligt många estlandssvenskar hade
samlats de här två dagarna, vilket naturligtvis gladde
arrangörerna.
På lördagen var det strandfest och söndag förmiddag invigning av den nya bron över Rickulån. Om
båda dessa begivenheter kan ni läsa på annan plats i
tidningen.
På söndag eftermiddag kom närmare 70 personer
till Rosleps kapell för att först lyssna till Göte Brunberg som berättade om kapellets historia och sedan
delta i en gudstjänst. Men innan dess hälsade vår ordförande Sture Koinberg alla välkomna och han uttryckte också sin glädje över att det var så många där.
Han talade också om glädjen över att se kapellet återuppbyggt igen, det kapell som alla förfäder hade besökt i både glädje och sorg.
Göte berättade med inlevelse och på ett mycket fascinerande sätt hela historien om Rosleps kapell från
1600-talet då det var ett träkapell. När man sedan
byggde ett nytt stenkapell revs det gamla kapellet och
flyttades till Sutlep. Där stod det kvar till 1971 då det
flyttades till friluftsmuseet Rocca al Mare i Tallinn.
Där har man sedan restaurerat det och nu står där ett
mycket vackert kapell som man kan besöka. Det nuvarande stenkapellet stod klart 1835. Sedan vet vi alla
vad som hände under sovjettiden – kapellet förföll och
det mesta rasade samman. Men nu kan Nuckö församling använda kapellet och där hålls nu åter gudstjänster.
Den som vill läsa Götes föredrag om kapellets historia kan gå in på Rickul/Nuckös Hembygdsförenings nya hemsida med adressen www.rnhf.se. Där
ligger det under "Arkiv".
Efter föredraget blev det en kortare gudstjänst med
Patrik Göransson från S:t Mikaelskyrkan i Tallinn.
Under gudstjänsten sjöng också Raul Targamaa. Det
var skönsång så huden knottrade sig. Tänk vilka talanger som finns i föreningen!
Som avslutning på en perfekt helg samlades cirka
60 personer på Roosta semesterby och åt en gemensam middag. Det var många glada skratt runt borden
och många röster som sa "Det här måste vi göra om
nästa år"!
Ett stort tack till dem som arrangerade dagarna: Granbergsflickorna som ordnade strandfesten, Framtidsgruppen som ordnade söndagens aktiviteter i kyrkan
och på Roosta och Raul Targamaa som på eget initiativ har sett till att Rickulbron har blivit byggd!

Den traditionella strandträffen på Ölbäcksstranden
ägde i år rum lördagen den 7 juli och lika traditionsenligt lyste en strålande sol över oss. Hela 112 personer
antecknade sina namn i gästboken. Detta torde vara ett
rekord under de sex år som festen har genomförts. Det
var en uppsluppen stämning och några utomstående
personer som gick förbi tittade nyfiket på det glada
gänget där alla verkade känna varandra.
Så småningom samlade "Larsosflickorna" Karin,
Birgit, Maja och Linnea ihop oss till lekar. Det blev
sju olika aktiviteter, några "gamla" och några nya. Det
är meningen att man skall känna igen sig och även bli
överraskad. De sex lagen med de fantasifulla namnen
"De laglösa", "Lava", "Niklas gäng", "Dimitri", "Sexorna" och "Strandlopporna" gick med stor energi in
för att vinna. Bland tävlingsgrenarna fanns boule där
man genom kast med bouleklot skulle pricka stenar i
en rockring, och ballongvolley, som dock fick spelas
med en boll eftersom ballongen var för lätt i vinden.
Den gren som krävde den största fysiska insatsen var
Vatten, där deltagarna på en och en halv minut skulle
fylla en plastpåse med vatten från sjön med hjälp av
två små bägare och händerna. De avslutande grenarna
var Godis, där man skulle gissa antalet skumbilsgodis
i en flaska, och en tipsrunda med nio frågor.
Aktiviteterna avslutades med den populära grenen
att bygga en Levande staty med samtliga deltagare i
gruppen. Den ständige domaren Tonny Treiberg, och
de bisittare som han hade utsett denna dag, hade ett
svårt beslut att fatta. De bestämde till slut att samtliga
lag fick 6 poäng, förutom Niklas gäng som fick 6 + 1
poäng. Laget "byggde" Rosleps kapell, ett aktuellt
ämne. Unge Niklas Karlsson illustrerade tornet mycket ståtligt, sittande på sin mammas axlar och med armarna högt mot skyn. Apropå skumbilsgodisarna, så
fick även publiken gissa mängden. Linnea Aalto gissade på 799 stycken och i flaskan fanns det 798!
Nu vet ni vilka aktiviteter som kan förekomma på
nästa strandparty. Ett tips är att börja träna redan nu i
de olika grenarna eller att vara publik, för visst vill ni
väl vara med på detta härliga evenemang!

Full aktivitet i leken Vatten.
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Foto: Göte Brunberg

Gåvor till Rosleps kapell

Kyrkodagar i Rickul

Ingegerd Lindström

Ingegerd Lindström

Lagom till invigningen av Rosleps kapell den 12 augusti blev en ljusbärare klar att överlämnas. Den var
en gåva från familjen Viklund till minne av makan
och mamman Lia, född Granback, från Söderby.
Familjen har tidigare i sommar också överlämnat
en nattvardsservis till församlingens präst Kaisa Kirikal och församlingens ordförande Tiiu Tulvik. När de
mottog den gåvan hade de båda svårt att hålla tårarna
borta. Det var precis vad de hade önskat sig, att få en
egen nattvardskalk. Glädjen var stor över gåvan, de
var som två barn på julaftonen när de fick öppna det
ena paketet efter det andra med vackra föremål. Gåvan
bestod av nattvardskalk, oblatask, paten, vinkanna,
servetter och en ljuständare/släckare. Familjen skänker också en ny altarduk till kapellet.
Tidigare i vår överlämnade också Margaretha Luks
en vacker tennvas till Ülo Kalm. Vasen användes vid
invigningen med blommor i. Gåvan skänktes till minne av Ingvald Luks från Haversved.
Dessutom skänkte Maj-Britt och Manfred Nibon
från Skåtanäs två vackra ljusstakar i mässing som
pryder sin plats på altaret.
Vi hoppas nu att alla dessa föremål skall komma
till en god användning i framtiden. Även om inte alla
gamla kyrkoföremål kan återföras till kapellet, så
finns det idag nya och vackra saker som lyser upp och
skänker glädje hos betraktaren.

Det börjar nu bli en tradition att prosten Erland Björklund med sin fru Malle gästar Rickul/Nuckö. En trevlig tradition! I år var det två gudstjänster inplanerade
och båda hölls i Rosleps kapell. Tidigare år har det
också varit en gudstjänst i Nuckö kyrka men i år fick
istället runöborna ta del av Erlands tjänster.
Den första gudstjänsten hölls den 18 juli och hade
samlat ett stort antal estlandssvenskar. Vi var nog 55
personer i kyrkan den dagen. Kanske detta också berodde på att Kent och Sussi Mihlberg passade på att
döpa sina barn. Dopet blev ett vuxendop, då barnen
Marko och Jennifer redan är 13 och 10 år. Det var en
mycket fin ceremoni och kanske för de flesta lite
ovanlig. Vanligtvis är det små skrikande bebisar som
döps. Familjen deltog aktivt under dopet. Pappa Kent
fick läsa en bön och barnen fick själva svara på en del
frågor. Till och med undertecknad läste ett bibelcitat.
Det blev en fin och lättsam stund och barnen fick sina
nya namn Jennifer Elisabet och Marko Valentin.
Efter dopet bjöd Rickul/Nuckö Hembygdsförening
på kyrkkaffe som vanligt och denna gång bidrog även
familjen Mihlberg med kaffebröd.
Den andra gudstjänsten i kapellet hölls en vecka
senare. Denna gång var det inte lika många deltagare,
men ändå cirka 35 personer. Då var det en traditionell
gudstjänst med predikan och psalmsång. Efteråt det
sedvanliga kyrkkaffet, som denna gång fick avnjutas
inne i kyrkan eftersom det kom lite regn. Kyrkvaktmästaren Enn Aamer var som alltid tjänstvillig och
hjälpte till med bord och efterstädning.
Som tillförordnad kyrkvärd samlade jag in kollekten från gudstjänsterna, som blev imponerande stor.
Insatt på kommunens konto för kapellet blev 3 916
EEK. Av den summan kom en del också från de tacksamma föräldrarna förstås. Vi hoppas att pengarna
kommer väl till pass i kyrkan.

SOV:s kalendarium hösten 2007
Fredagen den 5 Pubafton på Roslagsgatan 57
Ormsö Hembygdsförening står för
oktober kl.
värdskapet.
18.00-21.00
Lördagen den
13 oktober kl.
13.00-16.00

Estlandssvenskarnas traditionella
kyrkodag.
Platsen är som vanligt Immanuelskyrkan Kungstensgatan 17 i Stockholm (T-bana till Rådmansgatan).
Biskop emeritus Henrik Svenungsson berättar om sina resor i Baltikum.
Kyrkkaffe serveras på Kyrktorget.

Fredagen den Pubafton på Roslagsgatan 57
23 november Nargöföreningen arrangerar.
kl. 18.00-21.00
Söndagen den Adventskaffe på Roslagsgatan 57
2 december kl. Vi fortsätter traditionen med att
träffas och dricka kaffe och glögg
13.00
innan julledigheten börjar!

Erland Björklund och familjen Mihlberg: Jennifer, SusFoto: Majlis Lindroos
sie, Marko och Kent.
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På förmiddagen nästa dag var bygget färdigt och de
sista resterna av gamla gångbron kunde avlägsnas.
Enligt sed skall ju en ny bro högtidligen invigas.
Detta ägde rum förmiddagen den 8 juli. Över 60 personer – och dessutom ett antal hästar från Jabloks
ridskola och Rickul "hove" – hade infunnit sig. Marika Meister, som representerade Nuckö kommun, berömde brobygget som ett initiativ underifrån och inte
något som hade blivit utfört efter beslut av kommunledningen.
Därefter var det dags för bandklippning och
skålande i champagne, varefter Rickulbron kunde
provgås och provridas.

Rickulbron invigd
Göte Brunberg
Den nya gång-, cykel- och ridbron över Rickulån är
nu färdigbyggd och invigd.
Raul Targamaa hade gjort så noggranna förberedelser hemma på tomten att själva bygget närmast
kunde betraktas som ett montage av en färdig byggsats. De tre stockarna som bron vilar på var avfasade,
försedda med uttag för räckets stolpar och impregnerade. Stolparna och broplankorna var kapade i rätta
längder.
På förmiddagen den 2 juli transporterade Oliver
Jablok från ridskolan i Rickul med traktor byggnadsmaterialet fram till ån. Sedan påbörjade Raul och hans
medhjälpare Nils Tennisberg brobygget. Vi var ett par
till närvarande som hjälpte till när det behövdes fler
armar, men i övrigt lät vi yrkesmännen göra jobbet.
Resultatet blev bäst så! Ett eventuellt skyddsombud på
plats skulle nog ha haft ett och annat att anmärka på,
till exempel när Raul utan skyddsnät balanserade över
ån på en av stockarna med en tjärpapprulle i famnen.

Hembygdsföreningen har fått en
ny hemsida
Göte Brunberg
Hembygdsföreningen har nu en ny hemsida på adressen www.rnhf.se.
Hemsidan är konstruerad med verktyget Joomla,
som är ett så kallat databasdrivet dokumenthanteringssystem för webbpublicering. Fördelen med ett sådant
system är att när man väl har förstått hur verktyget
fungerar och lyckats konstruera en hemsida med det
(och det har inte varit lätt, tro mig!), så är det ganska
enkelt att fortsättningsvis uppdatera den. Ny information kan läggas in och gammal kan tas bort utan att
den som gör det behöver vara programmeringskunnig.
Med tidigare metoder för hemsideskonstruktion var
man tvungen att skriva om den så kallade HTMLkoden för sidan när man ville göra en ändring.
Vi har den ambitionen att hemsidan i och med detta ständigt kommer att hållas aktuell och uppdaterad
med fräsch information för våra medlemmar.
En viktig del av hemsidan är att ge information om
den gamla hembygdens historia, geografi, skolväsende
och annat. Detta skall ske dels på själva hemsidan,
dels genom att man via hemsidan kan öppna dokument i ett arkiv och läsa och ladda ner dessa. Det finns
många artiklar som har varit publicerade i Medlemsbladet under de senaste åren som är värda att lägga ut i
arkivet!
Hemsidan kommer att vara öppen för alla, med
undantag av vissa sidor där informationen är speciellt
riktad till medlemmarna. Ett exempel är hur vi får
rabatt vid beställning av färjebiljetter. Där skulle vi
också kunna lägga ut en kontinuerligt uppdaterad
medlemsförteckning.
Hembygdsföreningen har också en ny e-postadress,
info@rnhf.se.
Ha överseende med att hemsidan ännu är långt ifrån
klar! Även om ett dokumenthanteringssystem gör det
lätt att lägga in artiklar, så skall de ändå skrivas innan
de kan publiceras! Hör gärna av er med synpunkter
i gästboken eller med mejl!

Raul och Nils skakar hand efter avslutat bygge.

Marika Meister klipper bandet, assisterad av Sture
Foton: Göte Brunberg
Koinberg.
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Vi kunde även under hela mötestiden beskåda den ute
på Gjarda sommarboende estniska fotografens alster
från byn. Äldre bilder från Sovjettiden kunde jämföras
med dagsaktuella.
Utkomna i solskenet blev det kaffe med dopp och
lotteridragning på de försålda lotterna, som hade en
strykande åtgång. Priserna var många så ingen gick
lottlös förutom de som kom sent och inga lotter hade.
Till och med undertecknads medhavda mineraler hade
en strykande åtgång. Inkomsterna från lotteriet räcker
i stort sett till att bekosta sophämtningen året runt.
Tyvärr utnyttjas denna vår sopcontainer, som det verkar, inte enbart av oss i Spithamn. Det borde vara en
kommunal angelägenhet att organisera sophämtningen
i kommunen, detta oavsett vem som står för kostnaderna. Vårt privata åtagande gäller endast Spithamn!

Midsommarmöte med Spithamns
byalag
Sven Borrman
Traditionsenligt höll vi ett byalagsmöte under midsommardagen, denna gång söndagen den 24 juni. Enligt tradition även denna gång i Moas loge i Spithamn.
Arrangörer, också enligt tradition, var vår ordförande
Birgit Eldh med syster Jenny.
Vi var ett 40-tal personer som i det vackra midsommarvädret infann oss för att höra och diskutera
aktuella frågor angående utvecklingen i byn. Som
vanligt tolkade Jutta Holst.
På dagordningen bland annat följande:
Birgit berättade att Ülo Kalm hade erhållit Kungliga Nordtjärneorden för de insatser han har gjort för
oss estlandssvenskar. Vidare meddelade hon att den
officiella invigningen av "Kapple" (Rosleps kapell)
skulle ske den 12 augusti.
Byn fortsätter att utvecklas. Andorsgårdens gamla
hus håller på att helrenoveras. Ägare är en tysk bagare
från Reval. Uppe på Bäre skall två av undertecknads
systrar resa var sitt hus nu i sommar, längre ner på
Gjarda ytterligare en släkting.
Larsos-Valter Westerman skall bygga sig ett hus
på gamla gårdstomten och Nibonds-Brita Söderberg
på höjden ovanför gamla barndomshemmet. Det rör
på sig. I byn bor numera 11 bofasta personer.
Andra som också rör på sig, går omkring och spanar, är de två i byn som ska rapportera om inbrott och
skadegörelse har skett. Vi har dessbättre varit förskonade från allvarligare sådant under det gångna året.
Beslutades också att det var dags att sätta ut två
olika platser för brevlådor därför att avstånden är
långa mellan de boende.
Sävres lillgatna behöver förlängas över Skånvikes
vatten ner till strandens vatten. Önskemål om detta
finns.
Undertecknads levande intresse för geologi och
mineraler utmynnade i en berättelse om Nygrundkraterns tillkomst för 540 miljoner år sedan. Denna krater
ligger mellan Odensholm och Paldiski och är 7 000 m
i diameter.

Ändrade öppettider på
Roslagsgatan
Göte Brunberg
Ekonomin för Estlandssvenskarnas kulturförening
SOV har försämrats under de senaste åren. Kostnaderna har varit avsevärt högre än intäkterna. Föreningens styrelse har under en längre tid diskuterat hur
man skulle hantera problemet. Den ansåg att föreningen inte längre hade råd att ha en anställd kanslist på
föreningslokalen på Roslagsgatan 57. I början på
sommaren informerades därför Ulla-Stina Rundgren
om att hennes anställning måste avslutas.
För lokalen gäller i fortsättningen följande öppettider:
Måndagar 15.30-19.30.
Tisdagar
17.30-19.30.
Onsdagar 10.00-14.00 (bästa besöksdag!).
Meddelanden till föreningen kan lämnas på telefon
08-612 75 99 (telefonsvarare) eller med e-post till
info@estlandssvenskarna.org. E-post till Kustbon
sänds till kustbon@estlandssvenskarna.org.
Bokning av lokalen sker per telefon eller e-post. För
dem som inte har egen nyckel kan lånenyckel kvitteras ut.
En symbolisk hyresavgift på 100 kr per möte har införts. Hyresavgiften utgår för alla föreningar som inte
har hyresavtal med SOV. (Rickul/Nuckö Hembygdsförening har avtal med SOV och våra möten drabbas
därför inte av avgiften.)

Spithamns byalag
Vi samlas till möte måndagen den 15 oktober
kl. 18.30 i lokalen i Edsbacka, Sollentuna.
Välkomna!

Förberedelser inför midsommarmötet.
Foto: Författaren
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Kulturrådet igång
Ingegerd Lindström
stöd ligger i år på 50 000 EEK.
Rådet har redan några arbetsgrupper igång. En är
hemsidesgruppen som arbetar för fullt för att ge Kulturrådet en egen hemsida. Eftersom det har varit semestertider så har arbetet legat i träda ett tag men nu
tar man nya tag.
En annan arbetsgrupp skall ta tag i frågan om en
symbol för rådet, en logga helt enkelt. Där har inget
hänt ännu men vi hoppas att det skall finnas ett förslag
till nästa rådsmöte.
En arbetsgrupp jobbar med information. Den gjorde en utställning och en informationsfolder till Valge
Daam-dagarna i Hapsal, där Kulturrådet och estlandssvenskarna deltog för första gången. Det var ett arbete
som tog hela juli i anspråk.
En arbetsgrupp skall arbeta med frågan om byskyltar. Detta arbete har inte kommit igång ännu eftersom
det åter kom semestertider i vägen. Men arbetet kommer att påbörjas i september-oktober.
Utbildning i svenska, både för barn och vuxna, är
en fråga som vi håller på att arbeta med. Ett helhetsprojekt om estlandssvenskhet och estlandssvenska
bygder är ett annat.
Rådet är också involverat i frågan om att ombilda
Aibolands museum till en stiftelse. Kontakter med
kulturministeriet har förekommit vid två tillfällen och
just nu skall man skapa en arbetsgrupp som mer konkret skall titta på frågor som är aktuella för denna
stiftelse. Staten vill ombilda alla sina museer till stiftelser och Aibolands museum är inget undantag. Men
man önskar från kulturministeriets sida att man samlar
alla estlandssvenska intressen i Hapsal i en och samma stiftelse. Detta blir bland annat en av de frågor
som arbetsgruppen får arbeta med.
Styrelsen inbjöd också alla rådsmedlemmar till en
sommardag på Lyckholms herrgård på Nuckö. Det var
bara hälften av ledamöterna som hade möjlighet att
komma, men dagen gav ändå möjlighet för dem som
kom att bättre kunna lära känna varandra och även
dryfta olika frågor.
För att ha varit igång så kort tid tycker jag ändå att
en hel del arbete med olika inriktning har kommit
igång. Visst har det varit en del problem men man får
inte glömma att kulturrådet arbetar för hela estlandssvenskheten. Samtidigt får man acceptera att man
arbetar enligt estniska lagar och förhållningssätt. De
estlandssvenska föreningarnas åsikter är viktiga och
deras representanter i rådet förmedlar sin förenings
åsikter. Om du har synpunkter på rådets arbete, kontakta då din förenings representant! De föreningar/områden som inte har en egen representant i rådet
kan vända sig till Rickul/Nuckö Hembygdsförening,
Ormsö Hembygdsförening eller SOV.

Nu har Kulturrådet funnits i fem månader. Det har
varit en start med många beslut att ta – budgetarbete,
bildande av arbetsgrupper, många ekonomiska och
juridiska frågor att undersöka och fastställa. Rådet har
en arvoderad styrelseordförande, Uile Kärk-Remes,
och utan hennes idoga arbete och stora kontaktnät
inom de olika ministerierna hade rådets arbete inte
hunnit så långt som det gjort, trots den korta tiden.
Hennes lön är beslutad för detta år, sedan får den nya
budgeten ligga till grund för hur hennes arbete kan se
ut nästa år.
Styrelsen har redan haft sex sammanträden och arbetar också mellan dessa. Den budget som styrelsen
lade som förslag har flera gånger fått ändras då biten
av statens kaka minskade hela tiden. Slutligen hamnade den på 300 000 EEK, vilket var lite mindre än vad
vi hoppades på från början. Men rådet fick också
överta de pengar, 360 000 EEK, som fanns kvar sedan
huvudkommitténs tid. Tillsammans har alltså rådet
660 000 EEK att röra sig med.
En diskussion om vad dessa pengar skall användas
till har seglat upp både inom och utom rådet. Innan vi
ens fick en enda kroon från staten och innan rådet ens
hade hunnit ta upp frågan om hur, och enligt vilka
kriterier projekt kunde få bidrag, hade rådet mottagit
ansökningar på 650 000 EEK. Om rådet ska ge bidrag
till olika projekt måste vissa kriterier uppfyllas. Vad
medlen skall användas till måste regleras så de stämmer med både kulturautonomins lagar och rådets egna
stadgar. I stadgarna, som har antagits enhälligt av
rådet, står det överhuvudtaget inget om att rådet skall
syssla med bidragsgivning. Det står att man kan instifta stipendier, grunda fonder och premier för främjandet av svensk kultur och utbildning samt fastställa
ordning för deras utdelning.
Vid kulturrådets senaste sammanträde togs ett förslag att inga ansökningar skulle beviljas förrän styrelsen har arbetet fram kriterier, som också skall antas av
rådet. Just nu har det skapats en arbetsgrupp som skall
ta fram kriterier för bedömningen av ansökningar.
Eftersom rådet är satt under en mycket noggrann
granskning när staten beviljar oss medel så måste vi
också själva vara mycket noga med till vilka ändamål
vi ger ut pengar. Sedan kan man diskutera om rådet
skall vara en bidragsorganisation eller ej. Skall den
huvudsakliga sysselsättningen för rådet vara att ge
bidrag till olika projekt eller ska rådet ha en egen
verksamhet som lyfter fram estlandssvenskheten, både
historiskt och i framtiden? Enligt styrelsens åsikt bör
rådet i första hand ha en egen verksamhet, men kan
också vara behjälplig med att söka pengar från andra
instanser till speciella projekt. Basstöd till de två estlandssvenska organisationerna i Estland, SOV Estland
och Vormsi Kodukandiühing, går genom rådet. Detta
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Hungersnöd och farsoter i Nuckö socken
Göte Brunberg
cirka 65 procent. Man kan också se att det finns en del
år med ökad dödlighet under senare hälften av 1700talet, men eftersom dödsorsaken inte är antecknad i
begravningsböckerna från den tiden går det inte att
analysera orsaken.
Under 1800- och 1900-talen har inga liknande katastrofer inträffat, men man kan ändå se ett antal år
med onormalt hög dödlighet. Eftersom dödsorsaken –
eller rättare sagt prästens diagnos av dödsorsaken – är
angiven i begravningsböckerna går det att hitta ett
samband med olika epidemier som har hemsökt trakten. Den svåraste av dessa var tyfus- och dysenteriepidemierna 1869, som drabbade en av hungersnöd försvagad befolkning.
Hungersnöden 1697
Året 1694 var ett dåligt år för jordbruket i Estland:
sommaren var regnig, vintern kom tidigt och var
ovanligt kall och snörik. Våren 1695 var kall och
sommaren var ovanligt regnig. På grund av det oupphörliga regnandet kunde man inte så rågen i tid på
hösten och en stor del av åkrarna förblev obesådda.
Vintern kom ovanligt tidigt och var mycket snörik.
Vårarbetena 1696 kunde sättas igång först i slutet
av maj. I juni började åter ett oavbrutet regnande, som
fortsatte fram till september. Det året fanns det ingen
skörd att hämta. I bästa fall fick man lika mycket som
man hade sått.
Väderförhållandena blev något bättre under 1697,
men skörden blev liten på grund av att bristen på utsäde gjorde att man inte kunde beså alla marker. Redan i
september kom ett kraftigt snöfall som gjorde att den
skörd som då inte hade bärgats blev förstörd.
År 1698 var den stora hungersnöden över, men på
grund av bristen på utsäde kunde man inte beså alla

Ur boken över döda och begravda för Nuckö församling kan man få fram statistik över hur många som har
avlidit varje år från cirka år 1650 fram till 1925 (med
undantag av åren 1779-1834, då kyrkböckerna saknas). Se diagrammen nedan. I en så stor population
skulle, om dödsorsaken endast skulle ha varit "naturlig", avvikelsen från ett år till ett annat statistiskt ha
varit ganska liten. Ett större hack i kurvan indikerar
därför att något speciellt har hänt – en hungersnöd
eller en sjukdomsepidemi. (Naturligtvis förutsätter
detta att man kan lita på källmaterialet, så att åtminstone de flesta avlidna antecknades i begravningsboken.)
Traktens befolkning har, i likhet med den större
delen av Estlands befolkning i övrigt, under århundradenas lopp varit jordbrukare och boskapsskötare. Ett
visst tillskott fick man också från fiske. För sin utkomst, och sin faktiska överlevnad, var de beroende
av goda väderförhållanden. Marginalen mellan överlevnad och död i hunger var inte stor. En dålig skörd
en sommar eller, ännu värre, flera somrar i rad, kunde
resultera i svält och hungersnöd.
En undernärd befolkning är också mer mottaglig
för sjukdomar. Även sådana sjukdomar som idag betraktas som vardagliga och enkelt kan botas, kunde i
äldre tider vara ödesdigra. Till detta kom naturligtvis
att sjukvården var närmast obefintlig.
Däremot har trakten inte direkt drabbats av krigshandlingar, men det är självklart att förhållandena
indirekt har påverkats av vad som skedde i omvärlden.
Ur diagrammen kan man se att det speciellt är två
händelser runt sekelskiftet 1600-1700, som har lett till
kraftigt ökade dödstal: hungersnöden 1697 och pesten
1710-11. Under hungersnödens värsta år 1697 dog
cirka 25 procent av befolkningen och under pesten
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Diagram 1. Antalet döda och begravda i Nuckö församling åren 1662-1778.
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procent av befolkningen ha dött, därav samtliga som
var över 60 år.
De överlevandes ålderssammansättning var förmånlig för att befolkningsantalet snabbt skulle återhämta sig. År 1711 ingicks 89 giftermål, jämfört med
normalt cirka 20 per år. Enligt hakerevisionen 1726
uppgick befolkningen i Nuckö socken då till 1 448
personer, vilket betyder att den hade mer än fördubblats på 14 år. Under åren 1712-1778 är födelseöverskottet mer än 1 400 personer, vilket innebär att befolkningstalet vid periodens slut var minst lika stort
som före pesten.
Missväxt, tyfus och dysenteri 1869
Våren 1867 var kall med nattfrost vecka efter vecka,
något som omöjliggjorde alla arbeten på åker och äng.
Först efter midsommar kom en kort varm sommar.
Man fick en höskörd som aldrig förr, men säden hann
aldrig mogna.
Året därpå låg stora delar av åkerjorden obesådd.
Där man hade sått blev det ändå ingen skörd. Solen
strålade dag efter dag utan att det kom något regn. När
det blev skördetid var man tvungen att dra upp säden
med rot eftersom stråna var för korta för att skäras
med skära. Potatis fick man ingen.
En stor skara nucköbor gjorde hösten 1868 ett försök att emigrera till Kaukasus, men blev stoppade i S:t
Petersburg där de fick tillbringa vintern. Där och i
Reval blev många sjuka i tyfus och andra epidemiska
sjukdomar. I kyrkboken för S:t Mikaels församling är
antecknat att 12 nucköbor, som "vistades tillfälligt i
Reval" hade begravts genom församlingens försorg.
De överlevande förde sedan med sig sjukdomarna
till en av hunger försvagad befolkning när de våren
1869 tvingades tillbaka till hembygden. Av diagrammet kan man se att det året dog över 200 personer,
mer än dubbelt så många som åren före.

marker. År 1699 blev skörden återigen god.
Man beräknar att cirka 20 procent av Estlands befolkning (70-75 000 personer) dog i hungersnöden.
Diagrammet visar att hungersnöden fick ett något
annat förlopp i Nuckö än i Estland i övrigt. Först 1697
slår den till med full kraft. Det året avlider 558 personer jämfört med 64 året innan. Om man antar att befolkningen uppgick till ungefär 2 000 personer skulle
alltså hungersnöden ha decimerat den med cirka 25
procent.
För de följande 12 åren fram till 1709 visar kyrkböckerna en förmånlig befolkningsutveckling. Födelseöverskottet under dessa år var cirka 430 personer,
vilket innebär att befolkningstalet var på väg mot samma nivå som före hungersnöden. Då drabbades trakten
av nästa katastrof – pesten.
Pesten 1710-11
Estland, och särskilt landets västra delar, drabbades
hösten 1710 av en fruktansvärd pest. Den spreds från
söder mot norr och nådde nuvarande Läänemaa tidigt
på hösten 1710. Enligt kyrkböckerna begravdes i
Nuckö 62 döda under tiden 4 januari–17 september
men från den 18 september till årets slut 909. Under
en enda vecka, från den 9 till den 16 december, dog
115 personer. Till en början antecknade prästen noggrant varje avliden men till slut blir anteckningarna
mer summariska: "I Lill-Dirskogs Knuters gård, 6
personer" och "I Spithamns by, några gårdar, 16 personer". Under det följande året 1711 är kyrkbokens
uppgifter inte längre så exakta. Det sammanlagda
antalet döda anges ha överstigit 320. Epidemin verkar
inte ha klingat ut förrän vid årets slut.
På två år dog alltså minst 1 271 personer. Hur stort
var då antalet överlevande? Svaret får man i den "inkvisition", ett slags primitiv folkräkning, som genomfördes 1712. Enligt denna dog i Nuckö i pesten 1 259
personer och 683 överlevde. I pesten skulle således 65
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Diagram 2. Antalet döda och begravda i Nuckö församling åren 1834-1925.
13

1920 1925

Tre män i en båt
Hjalmar Stenberg
och kaffe! Här träffade vi bland andra Runöfödda
Ellen Jäger, som guidade oss runt i byn och visade oss
sitt hus, som håller på att uppföras på hennes egen
mark.
Bland övriga turister träffade vi en grupp rikssvenskar som var på endagsutflykt med båt från Riga.
Efter besök i Korsgården (som är ämnad att bli museum) och de båda kyrkorna tog vi vägen tillbaka längs
den berömda Limostranden, där hårdpackad fin sand
knarrar under fötterna om man går barfota. Med lite
tur kan man här hitta bärnsten (om än små stenar). Vi
fortsatte strandpromenaden mot hamnen, och väl ombord gick den vackra dagen över mot kväll och natt.
Tisdag 3/7. Efter dusch iland och frukost ombord satte
vi kurs nordvart mot hamnen i Virtsu, där färja går via
ön Moon till Ösel.
Under en segeltur vill man ju bevars segla, men de
ständiga högtrycken bjöd mest på svaga vindar, så
dieseln blev ofta vår hjälp.
Onsdag 4/7. I svag nordostlig vind med regn tog vi
oss nordvart, förbi Rohuküla mot Hapsal. Här är farvattnen grunda, men väl utmärkta med enslinjer iland,
så efter sju timmars navigering kunde vi förtöja i jakthamnen i Hapsal. Hela besättningen tog en stärkande
promenad till centrum där man utanför varuhuset ofta
kan träffa på andra estlandssvenskar; så ock denna
eftermiddag. Här träffade vi Dansas-Agnes Callenmark från Ölbäck, som inviterade oss till lunch nästa
dag i sin lägenhet i Hapsal.
Torsdag 5/7. I vackert väder promenerade vi hem till
Agnes och utlovad lunch (något om rumlande med
äventyr på sjömanskrogar skall läsaren inte förvänta
sig från denna seglats!).
Fredag 6/7. I frisk ostlig vind styrde vi nordvart mellan Ormsö och Nuckölandet. Många grynnor att kryssa mellan, så tack alla enslinjer och satelliter! Jag hade
gärna velat gå nära "Sälagronn" (en grynna med stor

Loggboksutdrag från segling med "Fia II" SverigeEstland-Finland-Sverige 27/6 - 13/7 2007.
Jag fick erbjudande att tillsammans med de forna Gutanäsborna, bröderna Bertil och Nils Nyman, följa
med på en segeltur i Bertils segelbåt till bland annat
de forna hemtrakterna. Segelbåten är av typen Semona, 3 x 9 m, med 36 kvm segelställ och en liten inombordsmotor.
Onsdag 27/6. Gick ombord på kvällen i Södertälje,
och inrättade mig i den trevna skansen.
Vädret var mulet med regnbyar, +13 grader i luft
och vatten, så vi gick för motor sydvart till Hallsholmen, där vi ankrade för natten. Efter en god middag,
som Bertil lagade till, somnade vi gott till regnsmatter
på rufftaket och vågors kluckande.
Torsdag 28/6 kl. 07. Purr ut överallt! Soligt, +16 grader. Efter frukost lättade vi ankar kl. 9 och seglade
sydvart i svag västlig vind. Nu kom den lilla dieselmotorn på 6 hk väl till pass.
Resan gick sydvart genom Brandalsund och Skanssundet samt förbi Oaxen mot Landsort, som vi passerade kl. 16. Nu kunde vi sätta kurs över öppet hav,
mot Fårösund på Gotland. Överresan gick i frisk, byig
sydvästlig vind med regnskurar.
Med hjälp av satelliter är navigeringen idag tämligen enkel och säker. En liten elektronisk apparat visar
hela tiden läget i latitud och longitud på sjökortet (på
några tiotals meter när). Dessutom visar ekolodet djupet i meter under kölen. Att veta djupet hela tiden
känns tryggt – särskilt längs Estlands långgrunda kuster.
Fredag 29/6. Efter 18 timmars seglats från Södertälje
förtöjde vi kl. 04 i Fårösund, bland andra seglare från
Finland, Danmark, Tyskland och andra länder. Här
fanns välordnad båthamn, med duschar och toaletter.
Hamnavgift: 150 kr.
Lördag 30/6. Vi kompletterade provianten iland och
var klara att kasta loss kl. 11 för att sätta kurs mot
Irbenska sundet, mellan Ösel och lettiska kusten. Här
var trafiken med handelsfartyg till och från Rigabukten livlig.
Söndag 1/7. Ankom till etappmålet Runö kl. 16 efter
29 timmars seglats.
Runö hamn är lätt att angöra. En enda enslinje leder in till hamnbassängen, där man ligger tryggt för
alla vindar. Hamnen är moderniserad med pontonbryggor, bastu och toaletter, samt en ny kaj för större
båtar. I flesta hamnar för fritidsbåtar debiteras en
hamnavgift på 150-200 kr/dygn.
Måndag 2/7. Promenerade den tre kilometer långa
vägen från hamnen genom skogen till själva byn, med
affär och matinrättning där vi serverades pannkakor

Nils och Bertil i matlagningstagen.
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sten utanför Rikullstranden), men det hårda vädret
tillät ej detta, så vi fortsatte mot Derhamn dit vi tog
oss på fem timmar.
Båthamnen i Derhamn skyddas mot havet av en
nybyggd kaj, som samtidigt är vågbrytare. Hamnen
sägs normala vintrar vara Estlands enda isfria hamn.
Elvi och Einar Westerby, med stuga i Roslep, tog
oss med hem, där vi fick låna varsin cykel. Mycket
praktiskt, ty nu kunde vi göra lite längre utflykter i
bygden.
På kvällen blev vi bjudna på ett glas vin ombord i
grannbåten, som ägdes av en ensamseglare från Plymouth i England som hade tänkt sig vidare till S:t
Petersburg.
Lördag 7/7. Cyklade till Rosta camping för lunch. På
eftermiddagen till Ölbäckstranden, där en stor skara
estlandssvenskar firade sedvanlig strandträff i strålande väder. På kvällen hem till Karjas-Ethel Westerberg
i Norrby, som bjöd på våfflor och kaffe. Ännu en
lyckad dag!
Söndag 8/7. En mils cykeltur till Rikullån, där den nya
gångbron skulle invigas på förmiddagen. Sedan var
det på eftermiddagen samling i Rosleps kapell för
information, gudstjänst och lyssnande på vacker sång.
Dessa evenemang skriver andra om i detta Medlemsblad.
Söndagens evenemang slutade med supé på Rosta
camping, med trevlig samvaro – mat, musik och allsång. På hemvägen till Derhamn lämnade vi tillbaka
de lånta cyklarna - tack för lånet!
Måndag 9/7. Dagarna rann iväg och nu var det tid att
vända stäven hemåt. Planerat strandhugg på Odensholm avstod vi från på grund av regn. Istället satte vi
kurs mot Hangö i Finland, där vi efter 12 timmars
segling klarerade in vid tullen. Sedan fortsatte vi sydvart inomskärs och ankrade för natten vid Gunnarsöarna.
Tisdag 10/7, onsdag 11/7. Seglade västvart genom
skärgården bland otaliga andra fritidsseglare - mest
finska förstås. Passerade norr om Finska Utö, mot
Kökar. Vi undvek alla marinor, utan föredrog att ligga
för ankar på nätterna.
Vi besökte ön Källskär, sydväst om Kökar, där den

svenske greven Göran Åkerhjelm (1920-2002) låtit
anlägga naturreservat under 1950-60-talet. Han har
uppfört ett originellt hus, planterat ovanliga växter och
anlagt en liten hamn. Mycket sevärt!
Torsdag 12/7. Hemresan över Ålands hav började i
svaga vindar och sol, men på eftermiddagen surnade
"sjöberg" till och vinden ökade till kuling 15-18 m/s
från syd, och med häftiga regnbyar. Vi hade planerat
att söka natthamn vid Svenska Högarna, men väl där
visade det sig ogörligt. Havet kokade även på läsidan
av ögruppen, så vi fann det klokast att fortsätta västvart mot Stora Nassa skärgård, där det finns flera
skyddade vikar. Regnvädret drog förbi och efter 12
timmars hård segling kunde vi ankra i en lugn vik,
avnjuta Bertils supé och gå till kojs.
Fredag 13/7. Purr ut till sista frukosten med gänget!
Ovädret hade nu dragit förbi (Svenska Högarna rapporterade kvällen innan 20 m/s), men ett stilla regn
dröjde kvar så vi väntade med avgången till kl. 12, för
att snöpligt nog gå sista delsträckan för motor till
Stavsnäs.
Bertils fru Birgitta kom här ombord, ty de skulle
båda segla vidare uppåt Roslagen, medan Nils och jag
tackade för oss och for hem, med minnen från en trevlig och händelserik seglats, som blev 16 dygn och
bortåt 600 nautiska mil (1 100 km) lång.

Fia II vid Källskär.

På Sälagronns stain.

Epilog
Rakt västerut, några kilometer från Hosgronne i Rikull, ligger "Sälagronne", ett större grundområde med
några stora stenar som sticker upp ur vattnet. Den
största, med en höjd av cirka 2 m, kallas "Sälagronns
stain". Jag har genom åren fantiserat om att ta mig ut
dit, klättra upp på stenen och helst då bli konterfejad.
Nu i sommar styrde slumpen att min dröm om stenen gick i uppfyllelse. Fredagen den 13 augusti kunde
jag, mina syskon Ethel och Manfred samt Ingeborg
Gineman med motorbåt från Harga sätta kurs över
blankt hav mot Sälagronn. Väl där kunde jag klättra
upp på stenen och tja - bli fotograferad!
Upplevelsen som jag genom åren fantiserat om
dröjde, men som 80-åring stod jag där. Heureka!

Foto: Författaren
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Gamla och nya uppdrag
Några medlemmar har undrat varför deras redan inlämnade uppdrag inte blivit åtgärdade trots att det
ibland gått flera år sedan de lämnades in. Svaren skiljer sig från fall till fall, men generellt gäller att det var
mindre bra ordning på de papper som Toomas Kuinberg fick ta över. Trots genomgång av allt överlämnat
material har troligen inte allt kommit till rätta. Även
om du tidigare har lämnat in ett uppdrag ber vi dig
lämna in ett nytt, inklusive en ny fullmakt – den gäller
numera i fem år. Vi tar också gärna emot nya uppdrag.
Blanketterna finns på vår hemsida www.lrm.ee och på
Roslagsgatan.
Frågor om uppdrag besvaras av Sven Kuinberg, e-post
sven@lrm.ee eller tfn +372 5183974.

Information från Västra Kustens
Skogsägare
Monica Ahlström
VKS årsmöte
Den 9 juni höll VKS sitt årsmöte på Roslagsgatan. De
30 närvarande medlemmarna fick följande information: Genom bättre kvalitet på det avverkade virket
kommer medlemmarna få ett bättre pris. Verksamhetsplanen har kompletterats med en strategisk karta
med tydliga mål för styrelse och anställda att följa.
Medlemsfrågor ska besvaras inom en vecka av Sven
Kuinberg.
Bo Stenholm redogjorde för de protester mot avverkningarna som förekommit på Ormsö och massmedias skriverier. Han redogjorde även för statens
förköpsrätt när mark säljs till köpare utanför familjen.
Fördelningen av planerad avverkad volym är cirka
20 000 m3 i Nuckö kommun och cirka 10 000 m3 i
Ormsö kommun.
Medlemsavgiften för 2008 fastställdes till 300 SEK
för medlemmar i Sverige och 250 EEK för medlemmar bosatta i Estland.
En motion hade inkommit: Meta Majlund från
Runö ber styrelsen besluta om åtgärder för den stormfällda skogen på Runö. Beslutades att Gunnar Melin
får i uppdrag att presentera ett förslag till åtgärder för
Runös skogar till styrelsen till nästa styrelsemöte.
Årsmötet beslutade att nästa årsmöte ska hållas två
veckor tidigare än i år.

Bok- & Biblioteksmässan i
Göteborg
Som tidigare har meddelats kommer de estlandssvenska föreningarna att delta i årets Bok- & Biblioteksmässa i Göteborg den 27-30 september under
samlingsnamnet Estlandssvenskarnas kulturförening.
Man kommer att stå i monter C04:34.
Vid mässan kommer ett antal nya böcker med estlandssvensk anknytning att presenteras. Från Rickul/Nuckö Hembygdsförening kommer Majlis Lindroos och Gunvor Strömbom att stå i montern och sälja
våra böcker.
Ett miniseminarium "Estlandssvenskarna – det
okända folket" kommer att hållas.
Biljetter till mässan kan köpas från Eva Sivertsdotter på tfn 0738-321193.

Ny styrelse
Ledamot: till 2009: Monica Ahlström (nyval).
Ledamöter som är valda till årsmötet 2008: Lars
Alexandersson, Bengt Brunberg, Bo Stenholm, Axel
Friberg och Kent Blomberg.
Suppleanter till 2009: Carl-Axel Adelman och Sture
Nyblom.
Valberedning: Gunvor Strömbom och Meta Majlund.
Revisorer: Krister Engman (omval, sammankallande)
och Maj-Britt Tönhardt (nyval).
Avverkning under 2007
Avverkning (TM)
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli

Budget
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500
2 500

Markägare i Estland!
Behöver Du hjälp med markärenden:

överlåtelse

arv

försäljning

andra ärenden
kontakta oss för närmare information!

Verklig (ca)
750
1 200
1 000
700
5 400
3 000
2 400

Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Tfn/fax: +372 47 37339
Mobil: +372 52 79641
E-post: katrin@jussuecanum.ee
Hemsida: www.jussuecanum.ee
Adress: Jaama 13, 90507 Haapsalu,
Estland

Virkespriser just nu
Priserna har stigit under våren. Efterfrågan är stor från
Sverige och Finland. Ryssland har höjt sina exporttullar kraftigt vilket gynnar oss.

Medlemmar i Rickul/Nuckö
Hembygdsförening får 15 % rabatt!
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