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Stövelkastaren Emil Hamrin ingick i det lag, "Hero", som vann mångkampen vid strandträffen
på Ölbäckstranden.
Foto: Bengt Heyman
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Ordföranden har ordet
Sture Koinberg
1941 sändes till arbetsläger där många av dem redan
efter ett halvår hade avlidit av hunger, köld och sjukdomar. Min egen far var en av de få som överlevde
och kunde berätta om lägrens och krigets obeskrivliga
grymhet. Götes beskrivning av dessa människors
ofattbara strapatser kommer att återberättas under en
berättarträff i höst så att flera får tillfälle att ta del av
hans forskning i ämnet.
Måndagen den 14 juli avgick två båtresor till
Odensholm. Öns blomsterprakt var något överblommad, men tillräcklig för att väcka allas förundran.
Kyrkogårdsmuren vid Rosleps kapell har nu restaurerats. Vid mitt återbesök i Estland i augusti diskuterades täckning av muren med ett tak av tegel så
att den skyddas för vintervädret. Ülo Kalm har beräknat kostnaden till cirka 110 000 EEK och han undrade
om föreningen kunde bidra med medel. Vid det senaste styrelsemötet beslutade vi att Hembygdsföreningen
bidrar med 60 000 EEK ur insamlade medel.
Nordiska Kulturlandskapsförbundet avhöll sitt
årsmöte på Roosta Camping. Sammanslutningen av
botaniker, museimän, bönder, forskare och praktiker
reste runt i våra gamla kulturbygder under några dagar. Olof Stroh ledde resan som vi hoppas spred lite
kunskap om de estlandssvenska bygderna på nordisk
nivå. Som sista punkt anordnade Nordiska Kulturlandskapsförbundet även en musikstund med Sofia Joons i
Rosleps kapell, som kunde övervaras av de estlandssvenskar som fortfarande var kvar i bygderna.
Den 20 augusti avhölls Stora svenskdagen i Nuckö.
Mera information kring dagen finns i särskild artikel i
detta nummer av Medlemsbladet. Vi hoppas att det
skall bli en tradition för estlandssvenskarna i denna
bygd att träffas under dessa Nucködagar.
Det sorgesamma beskedet har nått oss att Elmar
Nyman har avlidit. Elmar var en förgrundsgestalt
bland estlandssvenskarna i Sverige och var under
många år ordförande i Svenska Odlingens Vänner
SOV och redaktör för Kustbon. Vi minns honom också som en lysande historieberättare på "nokasvensk".
I slutet av 1980-talet gjordes ett stort arbete att dokumentera gårdarna i Rickul kommuns norra del
("Bakvelde") som de såg ut på 1930-talet. Ritningar
gjordes på alla gårdar och av några stycken gjordes
modeller. Många bidrog med uppgifter, men det största arbetet gjordes av Ingvald Dyrberg och Ivar Brunberg. Föreningen hoppas kunna påbörja ett projekt för
att digitalisera gårdsritningarna och lägga upp dem på
hemsidan, så att de blir tillgängliga via internet.
ABF:s i Finspång arbete med dokumentationen av
flyktinglägret i Doverstorp fortsätter och föreningen
kommer att hjälpa dem med uppgifter om den estlandssvenska förläggningen.

Hoppas att ni alla föreningsmedlemmar har haft en
solig sommar och sluppit de värsta regnskurarna. De
föreningsaktiviteter som pågått under sommaren har
haft stor tur med vädret.
När nu sommaren lider mot sitt slut är det dags att
minnas föreningens olika aktiviteter.
Förutom deltagandet i Hembygdsföreningens egna
verksamhet har föreningsmedlemmar aktivt deltagit i
Kulturrådets arbete. SOV skall nästa år fira sitt hundraårsjubileum och föreningen sände under våren styrelserepresentanter till ett möte där utformningen av
firandet diskuterades. Denna dialog med SOV kommer att fortsätta under hösten.
Kontakterna med det svenska gymnasiet i Birkas
fortsätter. Ingegerd Lindström och Majlis Lindroos
representerade föreningen i samband med utdelningen
av stipendier till eleverna på skolan.
Under våren inbjöds sex elever och en lärare från
Birkas gymnasium till Stockholm. Besöket hade organiserats av Framtidsgruppen. Programmet började
med ett möte på Roslagsgatan, där elevernas presenterade de forskningsarbeten som de hade gjort om den
estlandssvenska befolkningens liv i kommunen. Ungdomarna behärskar datatekniken så bra i text och bild
att genomgången fick ett stort pedagogiskt värde för
oss närvarande.
Efter några lugna sommarveckor var det dags för
föreningens aktiviteter i Estland under dagarna 12-14
juli.
Det började den 12 juli med strandträffen på "Älbes strånde". Den var organiserad av Festkommittén
med Birgit Brunberg som motor, starkt stödd av systrarna Karin, Maja och Linnea. Cirka 150 människor
hade samlats och lekarna på stranden roade både vuxna och barn. När lekarna var över förklarade Birgit att
det var sista gången hon stod för arrangemanget och
frågade om några ville ta över. En rad entusiaster lovade att ta vid där Birgit slutar. Vi ser därför med stor
förtröstan fram mot nästa sommars strandträff, som
har blivit en fin tradition.
Söndagen den 13 juli hade Framtidsgruppen med
Majlis Lindroos i spetsen organiserat ett välbesökt
möte i Rosleps kapell. Andaktsstunden med sång och
musik blev en stor upplevelse för oss alla. Efter predikan av Erland Björklund och Kaisa Kirikal samt sång
och musik av familjen Leevi Reinaru och sånggruppen
Lääne Nigula Koor sjöng Raul Targamaa några vackra
sånger, som starkt berörde oss alla. Efter denna stämningsfyllda andaktsstund blev det kaffepaus.
Göte Brunberg berättade efter kaffet vilka öden
som drabbade dem som deporterades och mobiliserade under andra världskriget. De unga män och familjefäder som mobiliserades till sovjetarmén sommaren
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Elmar Nyman har avlidit

Strandträffen

Einar Hamberg

Eva Heyman

Estlandssvenskarnas allt i allo
Elmar Nyman lämnade jordelivet den 12 augusti, 89 år
gammal.
Elmar var en av de fåtaliga människor, som föddes till
stor etnisk medvetenhet genom sina förfäder. Modersmålet härleddes från vikingatiden; det språk som talades
nästan oförändrat fram till
andra världskriget och vissa människor gör det än i
dag.
Elmar talade "nokasvensk" till livets slut och trivdes i likartat sällskap. Han var en kulturbärare för
estlandssvenskarna av yppersta mått. Elmar var en
given representant i varje institution, där estlandssvenskarna företräddes. Det går inte att tala om, att
Elmar gjorde det och det, ty han fanns med och gjorde
allt.
Elmar var under lång tid motorn i estlandssvenskarnas organisation Svenska Odlingens Vänner med
föreningsbladet Kustbon. Hans grundlighet var fullkomlig. Han formade SOV:s framtid och ingick i triaden med Edvin Lagman och Viktor Aman vid framställningen av samlingsverket En bok om Estlands
svenskar, vilket beskriver vårt folks härkomst, leverne, kampen för tillvaron, flykten över Östersjön 1943
till hemlandet Sverige och vårt folks vidare öden i
Sverige med nya etableringar i Nucköområdet i Estland.
Jag har haft förmånen att arbeta nära honom med
estlandssvenska ärenden under många år, och förstår
vilket drivmedel han använde till sin inre motor.
En dag är slut i Aiboland
men ljuset strålar klart.
Kan minnet dö när tusen mänskor sörjer,
kan hoppet uppstå
kan förnyelsens stund vara inne?
Så får jag som företrädare för Rickul/Nuckö Hembygdsförening böja mitt huvud inför vår medvetne
nokasvensk Elmar Nyman, som vi alltid skall minnas.

Lördagen den 12 juli träffades vi på Ölbäckstranden
för att tillsammans grilla, leka, bada och ha en avspänd samvaro. Vi som kom med båten till Tallinn
samma dag hade ymnigt regn på vägen och var oroliga
för att träffen skulle bli inställd. Som vanligt sken
dock solen när vi kom till Harboviken och resten av
dagen bjöd på sol och varma vindar. I år slogs nytt
deltagarrekord – cirka 150 personer.
Även i år var det "Larsosflickorna" Birgit Brunberg och hennes systrar Linnea, Maja och Karin, som
fick fart på leklynnet. Sex lag med sex deltagare i
varje lag tävlade i fem grenar. Åldersskillnaden på de
tävlande var cirka 70 år. Lagen, med namnen "Kometerna", "Hero", "Superheros", "Fyran", "Mysiga laget"
och "Lavalaget", tävlade i grenarna: stövelkastning,
tipspromenad, kasta bollar på tomma ölburkar och
hämta vatten från havet i snapsglas eller händer och
samla i hink. Ny gren för i år var att lagen skulle gissa
vem av i förväg utsedda personer som "sög bäst",
"hade längst" och "var snabbast". Dessa grenar innebar att fyra personer skulle dricka en halv liter vätska
genom sugrör, fyra mäns hårlängd skulle bedömas och
vem av fyra personer som snabbast kunde linda upp
cirka tio meter långt snöre på en pinne.
Tre omutbara domare såg till att tävlingen gick
korrekt till. Flest poäng fick lag "Hero" med Hjalmar
Stenberg som lagledare följt av lagen "Superheros",
"Lavalaget", "Kometerna", "Mysiga laget" och "Fyran".
Eftersom det var soligt och varmt i vattnet var det
flera som badade och avsaknad av regelrätt baddräkt
mötte inget hinder.
Under träffen underhöll Gunvor Strömbom på
dragspel och Lennart Ygstedt på gitarr.

Elmar Nyman föddes den 22 juni 1919 som son till
skolläraren Arvid Nyman från Klockargården på
Nuckö och hans hustru Hilda, född Lundgren, från
Gutanäs Knuters.
Redan i Estland blev Elmar engagerad i SOV:s
verksamhet. När SOV återuppstod i Stockholm 1944
blev han från början föreningens vice ordförande och
var under åren 1950-57 och 1967-70 dess ordförande.
Han var även under många år redaktör för Kustbon.

Mats, Manfred och Maj-Britt Nibon och Anna
Tennemar trivdes i solskenet på stranden.
Foto: Bengt Heyman
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Söndagen den 13 juli
Susanne Westerman
Sommaren 2007 arrangerade Framtidsgruppen en
mycket uppskattad sammankomst i Rosleps kapell
med efterföljande gemensam middag på Roosta semesterby. Många av de närvarande uttryckte en önskan att detta arrangemang skulle upprepas. Uppmuntrade av den glädje och förväntan som visades, var det
lätt för Hembygdsföreningens styrelse och Framtidsgruppen att fatta ett beslut om en liknande aktivitet
sommaren 2008.
Sålunda fick vi den 13 juli återigen delta i en
mycket trevlig och intressant sammankomst. Klockan
14 ljöd kyrkklockorna och vi vandrade in i kapellet.
Rosleps kapell var denna vackra söndag i det närmaste
fullsatt med estlandssvenskar och deras ättlingar samt
bybor.
Vår ordförande Sture Koinberg inledde med att
hälsa alla välkomna. Därefter följde en predikan omväxlande på svenska och estniska språket. I år var det
prosten Erland Björklund från Gotland och Kaisa Kirikal, präst i Nõva och Nuckö, som höll i andakten.
Erland Björklund uttryckte sin glädje över att se att de
första dopbarnen från den högtidliga ceremonin i Rosleps kapell den 18 juli förra året var närvarande även
vid denna andakt. Björklund höll sedan en predikan
över temat "Evighetens vägmärken" som han uppmanade församlingen att ta med sig. Psalmerna nr 201
"En vänlig grönskas rika dräkt" och nr 217 "Gud för
dig är allting klart" sjöngs på svenska. Psalm nr 302 i
den estniska psalmboken motsvaras av nr 5 i den
svenska och sjöngs således både på estniska och
svenska.
Efter gudstjänsten fick vi återigen höra Raul Targamaas fantastiskt vackra röst i bland annat två av de
mest omtyckta psalmerna, "Bred dina vida vingar"
och "O Store Gud". Raul ackompanjerades av Tiiu
Tulvik på orgel. Det var oerhört stämningsfullt. Ytter-

ligare vacker musik fick vi från Lääne Nigula Koor,
bestående av sex kvinnor, tre män och en gitarrist.
Leevi Reinaru, hjälpprost i Läänemaa prosteri, berättade att före kriget tillhörde 100 procent av Estlands
befolkning kyrkan, idag är endast 20 procent döpta.
Han menade att det således finns plats att bygga upp
gamla traditioner och framhöll att Rosleps kapell är ett
exempel på hur detta kan ske med vänners hjälp.
Därefter följde en paus med det sedvanliga kyrkkaffet i solen utanför minneskapellet. Det ivriga samspråket fick försiktigt avbrytas efter en stund för nu
var det dags för nästa aktivitet, informationsmötet.
Sture inledde med att framhålla att ett av Hembygdsföreningens mål är att vända sig till ungdomarna och
att han därför med glädje noterat att det fanns så
många barn och ungdomar med på lördagens strandfest. Han överlämnade därefter ordet till styrelsens
unge ledamot Kristofer Dreiman, som redogjorde för
ungdomsverksamheten och Framtidsgruppens arrangemang under året som gått samt planerade aktiviteter
framöver. Vi hoppas att Kristoffers starka och inspirerande engagemang kan locka allt fler ungdomar att
intressera sig för sin härkomst och att efterfråga och
delta i aktiviteter i Hembygdsföreningen.
Kommundirektören Ülo Kalm gav information om
vad som händer i Nuckö kommun. Muren runt Rosleps kyrkogård fortsätter att renoveras, kommunen har
bidragit med pengar. På Odensholm renoveras kyrkans torn, taket läggs nu på. Det är på gång att kommunen skall få mark vid piren. En landstigningsplats
kommer då att byggas. I Roslep ställdes i juni ut en
container där alla kan lämna glas och plastflaskor som
inte tas emot i butik. Kommunen kommer att sätta upp
informationstavlor där alla besökare uppmanas att
hålla rent. Uppbyggandet av vindkraftverken i Dirslätt
har nu kommit så långt att 50 meter höga betongmas-

Kaisa Kirikal och Erland Björklund förbereder sina
predikningar.

Lääne Nigula Koor sjunger.
Foton: Bengt Heyman
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ter färdigställts. Man fortsätter nu med 50 meter metallmast. Nästa år kommer dessa vindkraftverk att
producera elektricitet till hela länet. 1,8 miljoner EEK
investeras i vägrenoveringar. Det finns dock inte ekonomiska resurser till att belägga vägarna med oljegrus.
Alla som äger mark gränsande till allmän väg uppmanas att hålla rent från växtlighet enligt gällande föreskrifter. Bryggan i Österby ägs numera av kommunen
och hamnpiren kommer att renoveras framöver. På
grund av det kärva ekonomiska läget byggs det för
närvarande inte så mycket i Estland. Detta gäller dock
inte för Nuckö kommun där byggnadsaktiviteten fortsätter att vara hög. Framför allt i Spithamn uppförs
många nya sommarstugor.
Uile Kärk-Remes, ordförande i Kulturrådet för den
svenska minoriteten i Estland, informerade om Kulturrådets verksamhet och uppmanade alla som har band
till det estlandssvenska att registrera sig i minoritetslängden. Det är av stor vikt för Kulturrådets arbete att
så många som möjligt är inskrivna i längden.
Därefter fick vi lyssna till Göte Brunbergs fascinerande föredrag om de öden som drabbade de rickulbor
som deporterades och mobiliserades under andra
världskriget. Det var en svår och mörk tid med tragiska öden och föredraget avlyssnades med stort intresse,
blandat med vemod vid tanken på vad dessa människor fick uppleva och utstå.
Dagen avslutades med att cirka 85 personer intog
en gemensam middag på Roosta semesterby. Stämningen var mycket god och förhöjdes ytterligare när vi
sjöng allsång, ackompanjerad av Raul Targamaa och
Gunvor Strömbom på dragspel samt Lennart Ygstedt
på gitarr.
Detta var återigen ett väldigt fint arrangemang.
Mycket trevlig samvaro med intressant information
och föredrag, vacker och stämningsfull musik, god
förtäring. Vad mer kan man önska? Det känns oerhört
bra att ha en så engagerande sammankomst just i vår
estlandssvenska bygd. En sammankomst där så många
– yngre och äldre – deltar, såväl med glädje som med
eftertanke.
Stort tack till Framtidsgruppen som arrangerade
denna dag och till alla som bidrog med sitt engagemang. Vi är många som hoppas på ett upprepande
nästa år.

Stipendier till Birkaselever
Ingegerd Lindström
Under flera år har Rickul/Nuckö Hembygdsförening
delat ut stipendier till duktiga elever i Birkas, dels till
några elever ur avgångsklassen i grundskolan och dels
till elever i avgångsklassen i Nuckö gymnasium.
Under tidigare år har föreningen skickat pengar till
kommunen och skolan har i sin tur delat ut stipendierna. I år beslöt dock styrelsen att vi skulle dela ut dem
på plats. Eftersom jag var i Estland just då fick jag
uppdraget att sköta om det. Jag fick en förfrågan från
rektorn för gymnasiet Laine Belovas att hålla ett litet
kort tal (på estniska) där jag beskrev vad Rickul/Nuckö Hembygdsförening är för något. Min estniska är väl inte direkt lämpad för offentliga tal men efter
att jag fått hjälp att rätta till de största felen kände jag
mig ändå redo för uppgiften. Majlis Lindroos var också i Estland vid tidpunkten och följde med och var den
som delade ut stipendierna. Det var två elever i grundskolan som fick vardera 500 SEK och tre elever på
gymnasiet som fick 1 000 SEK.
Skolavslutningen är mycket högtidlig och alla eleverna är uppklädda i sina bästa kläder. Det verkar som
att avslutningar i både dagis och skola tas på större
allvar än vad vi är vana vid i Sverige. Det är en trevlig
fest och på gymnasiets avslutning deltog även den
svenska ambassadören Dag Hartelius. Han brukar vara
där på just gymnasiets avslutning men i år var det sista
gången eftersom han slutar sin tjänstgöring i Estland i
september.
Både Laine Belovas och Dag Hartelius uttryckte
efteråt sin uppskattning av att vi var på plats och delade ut stipendiet. På så sätt kan vi på ett bättre sätt sprida kunskapen om estlandssvenskarna. Laines avskedsord var "Det här gör vi om nästa år!"

Spithamns byalag
Vi samlas till möte måndagen den 6 oktober
kl. 18.30 i lokalen i Edsbacka, Sollentuna.

Välkomna!

Gymnasieelevernas avslutning var högtidlig.
Foto: Ingegerd Lindström
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Midsommarmöte med Spithamns byalag
Sven Borrman
Vägen från Bergsby till Spithamn är nyligen förbättrad. Kommer man att lägga oljegrus på den?
Kalm: Det fanns en plan att lägga på oljegrus 2009
men tyvärr saknas det pengar, pengar som ingen vet
när de kommer.
Det finns nya regler för sopsortering. Vad gäller?
Kalm: Det nya är att man numera skall sortera bort
papper, kartong, glas, plast och metall ur hushållssoporna. I Birkas och Sutlep finns för närvarande containrar för detta. Snart hoppas han att sådana även
skall finnas uppställda vid Rosleps kapell.
För övrigt så visade Birgit på min stora väggkarta
över byn, var befintliga och nya hus finns och påbörjad byggnation pågår. Det kommer dit nya markerande små svarta påklistrade lappar varje år. Det finns
gott om utrymme kvar!
Något som störde oss äldre grabbar var att en ny
medlem i byalaget, Andres Mägi, påbörjat ett husbygge på vår heligaste mark, Lintrasbacka. Just på denna
plats där vi åkte störtlopp på skidor, slogs mot indianerna, jagade varg och annat småvilt med mera med
mera.
I samband med Mägis byggnation påpekade han att
han tänkte stänga av vägen till Derhamn genom att
inhägna området med staket. Vilda protester utbröt
och man begärde att det måste finnas en allmän väg
mellan Spithamn och Derhamn. Ülo Kalm lovade att
den vägen kommer att byggas.
Mötet avslutades och Ülo Kalm tackade för inbjudan till mötet.
Efter mötet blev det fotografering, lottdragning
samt kaffe. Lottdragningen sköttes suveränt av lille
Erik Germ med glada utrop. Varje lott representerade
en vinst. Intäkten går oavkortat till kostnaden för byns
sophantering.

Så har ett år förflutit ur tiden från sist vi hade ett
byalagsmöte i Spithamn, enligt tradition i midsommartid. Mötet var bestämt till söndagen 22 juni 2008
kl. 14 00. Vädret var strålande sol med lagom värme.
Mötet hölls traditionsenligt i Moas loge. 32 personer
var närvarande. Byalagets representant i Estland är där
boende Arne Ahi.
Inbjudna gäster till detta möte var kommundirektör
Ülo Kalm samt Marko Valker från Nõva naturreservat. Tyvärr kom inte vår ordinarie tolk Juta Holst, hon
var förhindrad på grund av arbete på det museum där
hon är anställd, så jag bad Ülo Kalm att hjälpa till med
tolkningen.
När ordföranden Birgit Eldh öppnat mötet och hälsat samtliga välkomna gick ordet till Marko Valker.
Eftersom anförandet och det mesta däromkring hölls
på estniska, var det inte lätt för oss svenskar att förstå
och fatta allt rätt trots Ülo Kalms tolkning.
En sammanfattning: Naturreservatet kom till år
1985. År 1997 fick naturreservatet sin nuvarande
form, omfattning och namn. Naturreservatet består av
en kustremsa som börjar vid Roosta, passerar Spithamn, går förbi Nõva och slutar vid gränsen till Harjumaa län.
Vi mötesdeltagare klagade på att det förekommer
illegal trafik med motorfordon på "vår" strand, vilket
är störande och förstör känslig vegetation. Valker vill
ha registreringsnummer och gärna en bild på de så
kallade strandmarodörerna. Att köra på stränder är
självklart förbjudet men några resurser för allmän
bevakning finns inte.
Det fanns många övriga spörsmål under Valkers
anförande där många frågor gled in i varandra. Kommer området kring Spithamn att bebyggas/användas så
att naturmark påverkas med en negativ följd för djurlivet? Kalm: Det är inte troligt, då en tredjedel av
kommunens mark består av naturreservat. Får det
förekomma jakt på naturreservat? Valker: Inget generellt förbud, men jakt är endast tillåten inom några få
områden.
Någon har satt upp en stor och påkostad skylt med
texten "ERAMAA" (Privat område) på naturreservatet
på Å-moen. Vem? Kalm och Valker: Vi känner inte
till denna skylt och har inte satt upp den.
Är det tillåtet att framföra motorfordon inom reservatet? Valker: Det är tillåtet att köra på befintliga
vägar men inte vid sidan om. Vad som är väg är en
definitionsfråga.
Kan vi ta bort buskar och träd som förstör utsikten
mot vattnet på strand som inte är naturreservat? Kalm:
Ja gärna, då som ett "talko" inom byalaget, så tackar
kommunen för detta.

Några av deltagarna i Spithamns byalags möte.
Foto: Lars Melin
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Kyrkodagar i Rickul/Nuckö

Runöjakten "Runbjarn" sjösatt

Ingegerd Lindström

Göte Brunberg

Som vi har blivit vana vid de senaste åren har vi även
i år haft besök av prosten Erland Björklund och hans
fru Malle från Gotland. En vecka efter gudstjänsten
den 13 juli (se artikeln på sidan 5) var det kvällsgudstjänst i Rosleps kapell. Denna gång var det cirka 50
personer där och vädret var med oss, men däremot
inte allt det övriga! Efter gudstjänsten var det meningen att Hembygdsföreningen skulle bjuda på kaffe.
Kaffet var kokat och termosarna nedsatta i en korg. Vi
hade dukat upp med bröd och koppar på bordet utomhus och så – ve och fasa – botten i korgen gick sönder
och alla termosar utom en gick i kras. Där stod vi utan
kaffe, men som tur var fanns det saft. Dessutom blev
två hjälpare utskickade för att ordna mer saft. Så
kyrkkaffet blev kyrksaft men alla tog det med ro.
Bättre gick det med kyrkkaffet efter gudstjänsten i
Nuckö kyrka. Däremot var det inte lika många besökare denna gång, men det var ändå cirka 20 personer
vid gudstjänsten. Vi tog tillfället i akt och tackade
Erland för att han kommer varje år och som ett tack
från föreningen fick han "Minnen i ljus och mörker".
Vid alla tre gudstjänsterna togs en kollekt upp och
de närvarande var på ett givmilt humör. Sammanlagt
fick Nuckö församling cirka 5 000 EEK.
En del av kollekten gick till de nya altardukar för
Rosleps kapell som församlingen fått tillverkade under vintern. Från början skulle de pengar som fanns
kvar i Lia Wiklunds minnesfond räcka till altardukarna, men efter ett års väntan visade det sig att priset
stigit till det dubbla. Men Hembygdsföreningen har
tagit beslutet att stå för en del av kostnaderna och
altardukarna har finansierats med pengarna från Lia
Wiklunds minnesfond, resterande pengar från Ingvald
Luks minnesfond, en kollekt samt att föreningen har
tillskjutit det som fattades. Men altardukarna blev
mycket vackra, de är handbroderade och i fem olika
färger. Nu har Rosleps kapell egna altardukar som
verkligen pryder sin plats.
Den orgel som skänktes till kapellet av Kalmar stift
har nu målats om till en mer passande färg. Den smälter nu in i omgivningen och är tilltalande för det estetiska sinnet. Ommålningen bekostades av en gåva från
Bengt Heyman.
Rosleps kapell blir vackrare och vackrare alltefter
att inredningen utökas. En sak som alla som var där
den 13 juli märkte var dock att det saknas dynor till
bänkarna. Efter att ha suttit i bänkarna i flera timmar
var bakdelen alldeles bortdomnad och tanken på en
mjuk dyna var oemotståndlig. Ett tips till alla syglada
damer (och herrar) – ägna vintern åt att sy dynor till
Rosleps kapells hårda bänkar! Eller varför inte starta
en liten syjunta på Roslagsgatan, som ägnar sig åt
uppgiften. Hör gärna av er till styrelsen!

För några år sedan byggdes på Aibolands museum en
båt, "Vikan", av den typ, jala, som var vanlig på Runö
och som användes bland annat vid säljakt. Den ideella
förening som äger Vikan, MTÜ Puulaevaselts Vikan
(Träfartygssällskapet Vikan), med Alar Schönberg
som ordförande, har sedan ett par år planerat att bygga
en större båt. Man har valt att bygga en enmastad gaffelriggad jakt, även den med förebild från Runö där
det under 1920-talet byggdes åtta båtar av denna typ.
Den nya båten är 14 m lång och 4 m bred. Bygget har
finansierats av finans- och kommunikationsministeriet
och av privata sponsorer, bland andra Tallinns hamn.
Bygget av skrovet påbörjades i juli 2007 i ett
gammalt magasin nära Hapsals järnvägsstation. Av
segelsällskapets tjugotal medlemmar har ett tiotal
deltagit aktivt i bygget under ledning av båtmästaren
Jorma Friberg. Spanter och bordläggning var klara i
våras och däcket var lagt i juli.
Båten skulle sjösättas den 7 augusti vid Jaktklubben i Hapsal. Den drogs ut ur magasinet och lyftes av
en transportabel lyftkran upp på en trailer. Man hade
gissat att den skulle väga 10-15 ton, men lyftkranen
bestämde den exakta vikten till 8,6 ton. Båten transporterades på trailern genom Hapsal till Jaktklubben,
där ett par hundra personer hade samlats i det lite regniga vädret.
Före sjösättningen berättade Alar Schönberg om
projektet och tal hölls av bland andra direktören för
Tallinns hamn och kommundirektören på Runö, Are
Süter, den senare iklädd runödräkt. Efter det att båten
hade välsignats av prästen Patrik Göransson från
Svenska kyrkan i Tallinn var det dags för lyftkranen
att lyfta båten från trailern och börja sänka ner den i
vattnet. På vägen ner i det våta skulle den på sedvanligt sätt döpas genom att en champagneflaska krossades mot stäven. Efter några misslyckade försök krossades flaskan och båten kunde döpas till "Runbjarn"
("Runöbjörnen", uttalas med långa vokaler).

Runbjarn förbereds för lyftet ner i sjön.
Foto: Göte Brunberg
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Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg
Temaplaneringen för bostadsområden
Temaplaneringen har nu kommit så långt att det finns
ett förslag till text och en karta, som har sänts till remissinstanserna. Efter det att remissomgången är klar
kommer ett lagenligt offentliggörande av temaplaneringen att ske, där alla har möjlighet att lägga fram
förslag och invändningar.
Förslaget till text ("Teemaplaneeringu seletuskirja
eelnõu") och kartan ("Teemaplaneeringu kaardi projekt" kan hämtas från Hembygdsföreningens hemsida
www.rnhf.se -> Nuckönyheter -> Temaplanering för
bostadsområden. Där finns även förklaringar på
svenska till de symboler och markeringar som finns på
kartan och en översättning av texten.
I korthet regleras i temaplaneringen var man får
bygga och hur man får bygga. Det intressantaste är
nog var man får bygga (och inte får bygga). Där ger
kartan följande information:
• Markstycken som är klassade som bostadsmark
("elamumaa sihtotstarbega maa") (gulmarkerade på
kartan) får bebyggas var de än ligger.
• Markstycken med annan färg, i allmänhet klassade
som ekonomimark ("maatulundusmaa"), får inte
bebyggas.
• För varje by har man fastställt ett område för bostadsbyggande ("elamuehituspiirkond"). Det är
markerat med ett rödrutigt mönster. Inom området
tillåts i princip bebyggelse på samtliga markstycken, oavsett hur de är klassade.
För de centrala delarna av Harga, Klottorp och Roslep
gäller fortfarande det som är bestämt i temaplaneringen för de miljövärdefulla byarna.
Det skall även nämnas att man per by har fastställt
en minsta tomtstorlek vid avstyckning. För merparten
av byarna är den 1,0-1,9 ha. Den typ av exploatering
som har inneburit avstyckning av tomter med storleken cirka 0,5 ha kommer alltså inte längre att tillåtas.
Ombyggnad av värmecentralen i Birkas
Värmecentralen i Birkas skall byggas om till en kostnad av cirka 6 miljoner EEK. Uppdraget har efter
statlig upphandling gått till företaget Märja Monte
OÜ.
Kommunalt stöd till barnfamiljer och utbildning
Nuckö kommun kommer på andra plats bland Estlands kommuner efter Kiili kommun i Harjumaa när
det gäller barnvänlighet och på första plats när det
gäller satsning på utbildning.
Skylt till bron över Rickulån
Förra året byggdes på Raul Targamaas initiativ en ny
gång-, cykel- och ridbro över Rickulån vid det gamla
bönehuset. På bron finns nu en skylt på svenska och
estniska.

Sopcontainrar vid Rosleps kapell
Kommunen ställde i slutet av juni upp två containrar
vid parkeringsplatsen söder om kapellet. De är endast
avsedda för förpackningsmaterial. I den ena skall
kastas förpackningsmaterial av papp och i den andra
övriga typer av förpackningar (plast, glas, metall).
Brevlådor
Ülo Kalm meddelar att postverket har problem med
post som är adresserad till estlandssvenskar som inte
bor permanent i kommunen. Han vädjar till dem som
vet med sig att de kommer att få post att sätta upp en
egen brevlåda. Alternativt kan man tänka sig en
gemensam brevlåda per by, märkt "Svenskar" eller
liknande, där brevbäraren kan lämna post till okända
adressater.

Markägare i Estland!
Behöver du hjälp med frågor gällande fastighetsärenden, arvsärenden, överlåtelse, försäljning eller köp, översättningar eller andra
ärenden ställer vi gärna upp.
Konsultationer hur man får upp
markvärdet.
Kontakta oss för närmare information.
Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Tfn/Fax: +372 47 37 339
Mobil: +372 55 24842
E-post: katrin@jussuecanum.ee
Adress: Posti 41a, 90507 Haapsalu, Estland

Tomter till salu i Roslep,
Ölbäck och Spithamn
Detaljplanerade tomter på 2 000 – 5 000 kvm,
el och vatten finns.
Passar perfekt för sommarhus. Vid behov
hjälper vi gärna till i byggfrågor.
Närmare information finns på vår hemsida
www.jussuecanum.ee (Mark till salu).
Alar Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Mobil: +372 52 79641
E-post: alar@jussuecanum.ee
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Dag Hartelius slutar i Tallinn
Ingegerd Lindström
ett land som kändes speciellt och nära, nordiskt. Och
så har det förblivit – kärleken har vuxit sig ännu starkare. Under de sista fem åren har jag travelled each
and every highway, för att fortsätta med Frank Sinatra,
även om en del vägar kanske inte har levt upp till beteckningen highway, och jag har kommit att beundra
Estland och lärt mig älska henne lika mycket som
Sverige. Från Setomaa till yttersta spetsen av Dagö,
från Narva till Mulgimaa, från Tallinn till Muhu.
Kärleken riktar sig förstås mot landet och dess natur, men i första hand är det människorna som har fått
mig att känna så här. Från Viinistu till Tammistu till
Voore och Saku kommunalhus. Från Igaküla till
Ärma-gården. En del platser knutna till kända personer men alla kära för mig. Ett varmt välkomnande,
gästfrihet, vänskap – oförglömligt för mig och min
familj.
Saker som visar att Estland har gjort ett stort intryck på mig är till exempel att jag har gjort saker jag
aldrig trodde jag skulle göra, dansa i direktsändning i
tv och spelat in en sång, dedicerad till den mest distinkta politiska symbolen i Estland – en kravatt. Och
även då blivit bemött med vänligt överseende och till
och med mer.
Jag har gjort detta my way – jag lovar, inga mer Sinatracitat! Men jag har gjort det långt ifrån ensam. Det
har varit fem år av lagarbete på ambassaden. Ett otroligt team, positiva, hårt arbetande, kreativa och en del
riktigt goda karaokesångare, några lika bra som våra
vänner på Exportrådskontoret, vilka vi gör en hel del
tillsammans med. Tack till er alla och tack för ett enastående arbete! Och ni har alla varit viktiga – goda
och hjälpsamma kollegor och förstående och goda
vänner. Tack för att ni fanns där och för att ni var dem
ni var.
Jag vill säga till er alla – Do wydzienia w Warszawe! (På återseende i Warszawa!)
Men allra sist kommer bara två ord för mig – Elagu Eesti! (Leve Estland)"
Tack Dag Hartelius för ditt arbete för Sverige och för
det du har gjort för estlandssvenskarna i Estland.
Lycka till med det nya uppdraget i Polen!

Vår svenske ambassadör i Tallinn sedan fem år tillbaka, Dag Hartelius, slutar nu sitt uppdrag i Estland för
att under hösten tillträda posten som ambassadör i
Polens huvudstad Warszawa. Han har gjort sig omtyckt och känd i Estland genom att ta landet till sin
famn och ha lärt sig dess svåra språk på ett alldeles
utomordentligt sätt. Han har visat sig folklig och inte
rädd för att delta i olika sammanhang, som till exempel den estniska motsvarigheten till tv-programmet
"Let´s dance".
Fredagen den 6 juni, på Svenska flaggans dag,
hölls en avskedsmottagning på svenska ambassaden i
Tallinn. Om Dag Hartelius har tagit Estland till sitt
hjärta så märktes det att även Estland har tagit honom
till sitt. Han har varit en populär ambassadör och han
har gjort mycket gott för Sverige i Estland. Under
mottagningen, som hölls inne på ambassadens gård,
var trängseln stor av folk som ville tacka och ta farväl.
Bland andra kunde man se Estlands statsminister,
Andrus Ansip, i vimlet. Solen strålade från en blå
himmel och det bjöds på snittar och vin med musikunderhållning. Dag Hartelius höll ett mycket uppskattat tal. Han var märkbart rörd när han tackade för sig
och det märktes att det var med sorg i hjärtat han lämnar landet. Här följer delar av hans tal från avskedsmottagningen:
"Nu har det ögonblicket kommit som jag har försökt
att inte tänka på, eller för att citera Frank Sinatra, And
now, the end is here, I have to face the final curtain.
Jag ska försöka att inte bli sentimental, vilket lätt händer mig. Jag och min familj har blivit integrerade i det
estniska samhället och Estland känns som ett andra
hem för oss. Ibland känns det till och med som ett
första hem och som om jag nu skulle kunna resa ut
någonstans som Estlands ambassadör istället.
Kärleksaffären startade redan 1986. Jag fann ett
land som varit ockuperat under många år, ett folk och

Byombudsmöte
Byombuden träffas på Roslagsgatan 57 måndagen den 13 oktober 2008 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

Välkomna!

Dag Hartelius tar emot gäster från Svenska kyrkan i
Foto: Ingegerd Lindström
Tallinn.
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Svenska Kryssarklubbens eskadersegling till Estland 2008
Nils Granlund, eskaderledare
Naturgeografiska Institutionen vid Stockholms Universitet har hjälpt till med naturvårdsplaner i området.
I kommunen skall man bygga en vindkraftpark
med 13 stycken 150 meter höga vindkraftverk om
vardera 3 megawatt, som blir den största i Baltikum.
I söder besökte vi Nuckö kyrka från 1600-talet och
prästgården från 1700-talet som renoverades för fullt
och där utställning om det forna Nuckö pågick. Vi
besökte också Gustav von Rosens Lyckholms herrgård, som renoverats pietetsfullt, och det charmiga
lokala museet, som är inrymt i stallet.
Ülo visade oss också givetvis Nuckö kommuns
centrum med Nuckö gymnasium, som efter en njugg
början idag är välbesökt med 180 elever, varav 30 från
den egna kommunen. Totalt bor 908 innevånare i
kommunen. Bara i år har 58 bygglov beviljats så
framtiden verkar ljus. Flisproduktion är huvudnäring
idag i kommunen. Det finns ingen arbetslöshet i
kommunen.
Tack vare Ülo Kalm blev rundresan mycket givande på flera olika områden, både kulturellt och socialt.
Den 9 juli seglade vi i en behaglig halv vind till
Hapsal. Hamnen var för tillfället stängd eftersom
Grand Holms Marina hade upphört och renovering av
hela hamnområdet pågick. Genom kontakter var vi
emellertid välkomna att angöra Jaktklubben, vilket
gick bra även om inte alla båtar nådde ända fram till
kaj. Min segelbåt Blå, en Wasa 55:a med djupgående
på 2 m, stannade 3 meter från kaj i gyttjan, men det
gick bra att ta sig iland över grannbåten. Nästa år lär
hamnen bli fullt fungerande igen.
Genom Ivar Bomans förberedande insatser flöt tiden iväg. Pressen tog emot oss på bryggan och det
blev ett reportage i tidningen dagen därpå. Vice borgmästaren Talis Vare höll välkomsttal på Jaktklubben.
Vi hade avsatt en heldag till att bese Hapsal. Dagen
började med ett besök på Aibolands museum där
skeppsbyggare Jorma Friberg guidade oss genom
museets samlingar och framför allt berättade om sin
mycket fina egenhändigt ritade historiebonad, broderad av de estlandssvenska damerna år 2002. Jorma
håller själv på med renovering av en gammal fiskebåt
på museets gård.
Vi fick även göra bekantskap med Ormsörummet
och damerna som arbetade där med sina färgrika
handarbeten.
Staden Hapsal har idag 13000 innevånare och den
gamla delen innehåller fina trähus, många från 1700talet. Alar Schönberg, som har varit chef för museet i
tre år och numera är egen företagare i fastighetsbranschen, har själv renoverat sitt gamla hus till originalskick och fått kommunens kulturpris för detta. Alar
visade oss sitt hus och runt i staden, både Kursalen,

Idén till en segling till Estland föddes under 2007 års
kultureskader till Finland. Dels ville flera seglare besöka Estland, dels hade jag själv under flera år på egen
hand seglat till många hamnar i Estland. Under vintern
formades färdplanen för en natur- och kultureskader
och detaljerna föll på plats. Internet betyder mycket!
Min dotter Viveka bor granne med Brita Wiberg i
Älvsjö och denna bekantskap visade sig vara guld
värd. Brita tipsade om Ivar Boman i Hapsal som välvilligt ställde upp med tips och medverkan. Brita tipsade också om Leif Strömfelt som guidade oss på
Runö.
Vi hade en detaljerad färdplan och den 28 juni startade eskadern med åtta segelbåtar vid Söderarm i
Stockholms skärgård för att via Åland och finska
skärgården ta oss över Finska viken till Derhamn den
7 juli.
De flesta av deltagarna hade inte varit i Estland tidigare och i Derhamn startade vår introduktion. Tack
vare Ivar Boman hade vi fått kontakt med Ülo Kalm,
som är kommundirektör i Nuckö kommun. Han ställde upp med sin bror Aare som körde bussen. Av Ülo
fick vi en fantastisk redogörelse för natur, kultur och
samhällsutveckling i hela kommunen. Vi började i
Rosleps kapell, där mycket hade hänt sen jag sist var
där. Då 2003 fanns det bara en ruin utan tak, nu var
kapellet helt återuppbyggt. Vi fortsatte upp till Spithamn, där det fanns en radarstation som ryssarna lämnade 1992. Där är numer ett vackert kustlandskap med
många sommarhus, där svenskarna är i majoritet bland
fastighetsägarna. Speciella regler gäller för bygglov
med till exempel branta takvinklar, platta tak är inte
tillåtet. Stränderna är statlig mark där byggförbud
råder sen år 2000. Att bevara naturområden är viktigt i
kommunen och 1/3 av kommunen är naturreservat.

Ülo Kalm berättar om natur och kultur utanför Rosleps
Foto: Nils Granlund
kapell.
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Ilon Wiklandhuset, rådhuset och, inte minst, biskopsborgen från 1200-talet.
Sist guidade Alar oss genom staden med många
fina gamla hus till järnvägsstationen. Där i ett magasin
fanns Alars senaste projekt, en 14 meter lång fraktskuta. Skutan är helt nybyggd och klar att sjösättas i slutet
av juli. Båten är otroligt fin och Alar var med all rätt
mycket stolt.
På kvällen var vi på Kursalen, något man inte får
missa när man är i Hapsal, och avnjöt en konsert av en
ungdomlig symfoniorkester och därtill mycket god
förtäring.
Vår seglats fortsatte söderut till Dagö, Pärnu, Kihnu och icke minst den gamla svenskön Runö den 18
juli, där Leif Strömfelt gav oss en färgsprakande skildring av livet i byn förr och nu, också där avslutat med
en mycket god måltid på öns bykrog.
Hemfärden gick från Kuressaare för fyra båtar över
Ventspils till Gotland och för de återstående fyra över
Lethma till Finland och vidare hem till Sverige, dit vi
kom den 28 juli efter en månads seglingsäventyr.

Information från Västra Kustens
Skogsägare
Monica Ahlström
Årsmöte
Den 1 juni höll VKS sitt årsmöte på Roslagsgatan i
närvaro av 30 medlemmar.
Ny verksamhetsmodell
De närvarande medlemmarna röstade ja för den nya
verksamhetsmodellen som presenterades av Lars
Alexandersson och Toomas Kuinberg. Den innebär i
korthet att VKS inte längre kommer ha egen personal
anställd, utan tecknar ett avtal med firman Sevos Talu
OÜ som ägs av Toomas Kuinberg. Syftet är att ge
medlemmarna en bättre service och, på sikt, en lägre
kostnad. I nästa nummer kommer en längre redogörelse för hur verksamheten skall fungera.
Medlemsavgiften för 2008 fastställdes till 300 SEK
för medlemmar i Sverige och 300 EEK för medlemmar bosatta i Estland.
Ny styrelse
Till ordförande för ett år, till årsmötet 2009 valdes:
Lars Alexandersson (omval).
Till ledamöter på två år, till årsmötet 2010, valdes:
Bengt Brunberg (omval) och Bo Stenholm (omval).
Till ledamöter på ett år, till årsmötet 2009, valdes
Carl-Axel Adelman (nyval) och Maj-Britt Tönhardt
(nyval).
Till suppleanter på ett år valdes Sture Nyblom (omval)
och John Westerman (nyval).
Som revisorer valdes Agneta Grenfeldt (nyval) och
Gunvor Strömbom (nyval).
Som valberedning valdes Meta Majlund (omval) och
Eva Odenskiöld (nyval).

Ölbäck/Rosta byalag
Birgit Brunberg
Vid en byträff hösten 2007 beslutades att bilda ett
byalag för byarna Ölbäck och Rosta med en ledningsgrupp bestående av Kent Mihlberg (sammankallande),
Svea Johansson och Ida Losman.
Som första verksamhet hade byalaget den 23 juli
kallat till fotbollsmatch mellan barn och föräldrar hos
Krister Engman på Rosta Graisas nyslagna gräsplan.
Det var en av sommarens varmaste dagar. På grund av
väldigt varierande åldrar hos de deltagande blev det
brännboll istället för fotboll. Alla deltog med stor
entusiasm. Det krävdes många drickapauser. Resultatet blev 134-67 till barnens fördel. Enväldig domare
var Maja Granberg, som räknade resultatet i tallkottar.
Efter matchen blev det picknick och Kristers mor
Ingegärd bjöd på kaffe och nybakad kaka. Vi beslutade att göra om träffen nästa år.

Berättarträff
"Deportation och mobilisering"
Lördagen den 18 oktober kl. 13.00 på
Roslagsgatan 57.
Göte Brunberg upprepar det föredrag som
han höll i Rosleps kapell om det öde som
drabbade de rickulbor som deporterades och
mobiliserades under andra världskriget. De
män som mobiliserades till sovjetarmén hamnade först i arbetsläger, där många dog.
Anmälan senast måndagen den 13 oktober till
Majlis Lindroos, tfn 08-551 592 15,
e-post mailind7@hotmail.com, eller
Gunvor Strömbom, tfn 070-652 94 37.
Träffen börjar med kaffe/te och smörgås till
självkostnadspris.
Välkomna!

Brännboll på Rosta Grasias.

Foto: Sussie Mihlberg
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Sommar i Estland med Kulturrådet
Ingegerd Lindström
landssvensken Manfred Stenberg. Nuckö gymnasium
startade 1990 och profilerade sig som ett svenskt
gymnasium. Skolan har ett gott rykte och är idag känd
över hela Estland. Han talade också om alla dem som
har varit med om att återupprätta svenskheten i området, bland andra Ervin-Johan Sedman, Maido Limbak
och Ain Sarv, som alla är borta idag. Ülo Kalm avslutade sitt tal med att föreslå en tyst minut för dem, och
även för den nyligen avlidne Elmar Nyman, personer
som gjort så mycket för estlandssvenskarna men som
idag inte längre finns kvar.
Efter Ülo Kalm kom Kulturrådets ordförande Uile
Kärk-Remes. Hon talade om SESK:s (Samfundet för
Estlandssvensk Kultur) betydelse för estlandssvenskarna. En av anledningarna till varför man firade Stora
svenskdagen var att det i år är tjugo år sedan SESK
bildades. SESK blev den första förening, som en av
landets tidigare minoritetsgrupper grundade i Estland
efter andra världskriget.
Hon talade om SESK:s betydelse som banbrytare,
den verksamhet som snabbt kom igång inom samfundet, utgivningen av tidningen RONOR, kurser i
svenska, kultur- och folkmusikdagar, de gemensamma
resorna till estlandssvenska bygder och öar. Händelser
som även blev en stark plattform för hela den estlandssvenskhet som har växt fram under de senaste 20
åren i Estland.
Bildandet av SESK
Nästa talare på programmet var Kai Tennisberg. Hon
var en av dem som var med när idén till SESK föddes.
Hon berättade att det var många tillfälligheter som
gjorde att man bildade en estlandssvensk förening.
Upprinnelsen var egentligen att det var två olika föreningsmöten som hölls i Hapsal den 19 december 1987.
Den ena föreningen var Esperantoklubben, dit Kai
med familj begav sig för att fira en tidig jul. Samtidigt
på ett annat ställe i staden höll en annan organisation,

Under sommaren har Kulturrådet deltagit i Valge
Daam-dagarna i Hapsal och Stora svenskdagen i
Nuckö. Man har också haft ett extra sammanträde och
ordföranden i styrelsen och rådet, Uile Kärk-Remes,
har representerat rådet vid ett flertal tillfällen och berättat om vår verksamhet.
Valge Daam-dagarna
I augusti firades som vanligt Vita Damens dagar i
Hapsal. Varje år firas detta vid första fullmånen i augusti. Under dessa dagar har man en marknad med
utställare av hantverk och lokala företag. Där finns allt
från rökt korv och ost till tyger, koftor och smide. För
andra året i rad deltog Kulturrådet med ett informationsbord. Vi fanns bredvid SOV Estland, Aibolands
museum, "Torsdagstanterna" och Ormsö Hembygdsförening. Meningen var att både Kulturrådet och
Ormsö Hembygdsförening skulle ställa upp en utställning, men tyvärr var inte vädrets makter med oss denna dag. Det regnade mesta delen av dagen och vi fick
nöja oss med att lägga ut foldrar under tak. Manfred
Nibon från Skåtanäs hade dagen till ära bakat "kakobre", något som drog folk till våra bord och blev
mycket uppskattat. Receptet efterfrågades av många!
Trots vädret var det ändå bra att vi alla fanns där. Estlandssvenskarna bör finnas med på alla offentliga
tillställningar för att göra sig kända i en vidare krets!
Nästa år kanske vi får se fler hembygdsföreningar på
marknaden!
Stora svenskdagen
Kulturrådet var ansvarig arrangör av Stora svenskdagen i Birkas den 20 augusti. Medarrangörer var SOV
Estland, SOV Sverige, Nuckö kommun, Svenska Ambassaden i Estland, Svenska Folkhögskolan i Estland
och Svenska Handelskammaren i Estland. Veckan
innan var alla oroliga för vädret som ju denna sommar
har varit oberäkneligt. Morgonen den 20 augusti, som
för övrigt är helgdag i Estland eftersom man firar att
landet åter blev fritt detta datum 1991, började med
dunder och brak från himlen. Sedan vräkte regnet ner
över trakten och all verksamhet fick flyttas inomhus.
En missräkning, men inget att göra något åt. Efter att
man väl flyttat alla aktiviteter inomhus upphörde regnet och resten av dagen var det uppehåll. Trots den
regniga början på dagen kom cirka 300 människor för
att besöka Birkas.
Dagen inleddes inne i stora salen i Kulturhuset i
Birkas. Först talade Läänemaas landshövding Neeme
Suur. Efter honom kom Nuckös kommundirektör Ülo
Kalm. Han talade om utvecklingen av det estlandssvenska i kommunen. Han gav en tillbakablick på vad
som hänt sedan 1980-talet. 1989 började man undervisa i svenska språket i Nuckö skola och lärare var est-

Nuckö folkdanslag.
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Foto: Bengt Heyman

Efter inledningen fanns det olika saker att göra.
Man kunde besöka de olika utställarna inne i grundskolans lokaler, det fanns en berättarstuga, dokumentärfilmer och flera utställningsskärmar att bese. Där
fanns också en hel del bok- och informationsbord.
Man hade försäljning av böcker, handarbeten och
annat.
I Nuckö gymnasium kunde man lyssna på Raul
Targamaa och Sofia Joons. Sofia sjöng gamla estlandssvenska folkmelodier och koraler och berättade
lite om hur man hittat dessa melodier. Efter sitt framträdande bjöd hon in åhörarna att prova de olika gamla
instrumenten, bland annat tagelharpan.
Dagen avslutades i Nuckö Katarina kyrka med en
kort gudstjänst med Patrik Göransson.
Av reaktionerna efteråt att döma var det en uppskattad och trevlig dag som lyfte fram estlandssvenskarna och deras kultur. Hoppas detta blir en tradition.
Den som vill kan gå in på internet och titta på det
inslag som ETV sände. Gå in under adressen:
http://uudised.err.ee/index.php?0&popup=video&
id=15754.

Haapsalu Muinsuskaitse Klubb (Hapsals fornminnesförening), sin julfest. Där deltog bland andra Maido
Limbak och Ain Sarv. När Esperantoklubben slutade
sin fest begav sig Kai med familj till den andra festen
och där sammanstrålade man med de andra. Under
kvällen började man diskutera och fundera: Varför
startar vi inte en förening för estlandssvenskarna? Idén
var född och den 27 februari 1988 grundades så föreningen SESK som hade som ändamål att:
• bevara, forska och att sprida kunskap om estlandssvensk kultur.
• inrätta ett estlandssvenskt museum, arkiv och bibliotek.
• undervisa i svenska språket och de estlandssvenska
dialekterna.
• bevara och lära ut estlandssvenskt handarbete och
hantverk.
• återknyta kontakten med svenskbygder.
• utveckla utbildning i tidigare svenskbygder.
Föreningen skulle även verka som en förenande länk
mellan svenskarna i Estland och estlandssvenskarna i
Sverige.
Tack vare SESK har vi idag en möjlighet att föra
vidare arvet efter förfäderna och synliggöra estlandssvenskarna i hela Estland, men främst i de områden
som tidigare var svenska.
Folkdans och folkmusik
När talen var avklarade startade en avdelning med
underhållning. Vi fick se Nuckö folkdanslag dansa
och höra svenska sånger av trion Tiiu Tulvik, Janne
Raba och Inna Rosar. Denna avdelning inleddes med
att samtliga i den stora salen, cirka 170 personer, stod
upp och sjöng Modersmålets sång. Andra som medverkade var Raul Targamaa, som sjöng både i Kulturhuset och senare i Nuckö gymnasium. Han sjöng både
gamla kära svenska sånger och estniska sånger. En
annan folkdansgrupp var från Ormsö och de visade
också att de har en ungdomsverksamhet, det var flera
ungdomar med och dansade.

SOV:s kalendarium hösten 2008
Fredag
Pubafton på Roslagsgatan 57
3 oktober
kl. 18.00-21.00
Lördag
11 oktober
kl. 13.00

Estlandssvenskarnas traditionella
kyrkodag
För närmare information, se Kustbon nr 3 2008 och SOV:s hemsida
www.estlandssvenskarna.org

Söndag
Seminarium
19 oktober
Bebyggelsearkitekt Helene Hanes
kl. 11.00-14.00 talar över ämnet "Estniska trähus i
Tallinn, finns det en framtid för
dem?"
Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm.
Pris 50 kronor. Lättare förtäring
ingår.
Anmälan till SOV:s kansli på telefon 08-612 75 99 (telefonsvarare)
eller info@estlandssvenskarna.org.
Fredag
Pubafton på Roslagsgatan 57
21 november
kl. 18.00-21.00
Söndag
30 november
kl. 13.00

Gunvor Strömbom och Birgit Jonsson vid HembygdsFoto: Ingegerd Lindström
föreningens bokbord.
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Adventskaffe på Roslagsgatan 57
Vi fortsätter traditionen med att
träffas och dricka kaffe och glögg
innan julledigheten börjar!

Dagens nucköbor upptäcker nucköbornas rötter och historia
Tiiu Kreegipuu, historielärare på Nuckö Gymnasium
stone två klasser nucköungdomar vet nu mycket mer
om estlandssvenskarnas historia och livssituation.
På så sätt kunde vi ta med oss till Stockholm de
mer intressanta och spännande projekten, som vi presenterade i hembygdsföreningens lokal. Det är sant att
i de ungas sinnen fanns en smula nervositet och osäkerhet före framförandet: "Vilka är vi, att tala här och
nu om estlandssvenskarnas historia? På en plats där
det är fullt med märken och spår av denna historia;
personer, som själva i sig bär denna historia ….".
Men vi mottogs ytterst varmt och vänligt! När våra
ungdomar visade vart, och till vad, de själva hade nått,
fick de positiv respons och ännu mer uppmuntran och
stöd för framtida arbete och verksamhet.
Och detta – arbetsdelen, var på inget sätt allt vid
vårt besök i Stockholm. Vi fick se staden, besöka
Skansen, förlusta oss på Gröna Lund, delta i en del av
det hänryckande glada och festliga firandet av den 6
juni i Stockholm etc. …. och allt detta i sällskap med
– och under ledning av – storartade människor! Ungdomarna fick öva sina kunskaper i svenska (här saknades det inte mod att åtminstone försöka), erfara
vänligt och hjärtligt mottagande och på resan tillbaka
var vi alla i ett flöde av positiva intryck. Det var tråkigt att vända ryggen till denna soliga helg och återvända till arbetslivet. Men jag vill av mitt fulla hjärta
och i allas namn säga att vi fick ytterst positiva erfarenheter och vi vill än en gång tacka alla, som har
anordnat vår resa och vårt mottagande.
Så hoppas vårt lilla sällskap och hela skolan att
banden mellan Rickul/Nuckö Hembygdsförening och
Nuckö Gymnasium kommer att bestå och att de traditionsenliga träffarna kommer att fortsätta såväl här
som på andra sidan havet.
Översättning: Göte Brunberg

Det första veckoslutet i juni detta år skedde det sedvanliga besöket i Stockholm av elever från Nuckö
Gymnasium för att de skulle bekanta sig med Rickul/Nuckö Hembygdsförenings medlemmar, lokal och
verksamhet.
Eftersom vi denna gång skulle, kanske mer än tidigare, uppmärksamma estlandssvenskarnas historia,
seder och bruk i Estland, bestod vår lilla men duktiga
resegrupp av sex historieintresserade elever och historieläraren. Det må därvid nämnas att tredagarsresan
föregicks av en lång förberedelse och ett stort arbete i
förväg. Allt tog sin början redan en dag i mars, när vi
tillsammans med Majlis Lindroos och Gunvor Strömbom diskuterade vårens planer i Birkas herrgård. Vi
fann gemensamt att det vore bra om våra ungdomar
fick veta mer om Nuckös historia och folkliga kultur
och att de under dessa teman skulle försöka sammanställa små föredrag och föreställningar. Senare skulle
de också dela arbetsresultatet med hembygdsföreningens medlemmar i Stockholm.
Jag försökte som historielärare leda elever i elfte
klassen att finna ett för var och en passande tema
(kyrkoliv, skolliv, historiska seder och traditioner etc.)
och att sammanställa en uppsats om detta tema. Jag
kan med glädje intyga att intresset för detta projekt var
stort och efter en månadslång undersökning-läsningskrivning-filmning blev tio olika uppsatser klara –
från korta framföranden till personligen iscensatta och
fotograferade kortfilmer. Därefter höll vi i vår skola
en konferens, där också andra gymnasister och lärare
fick höra och se vad elfteklassarna hade klarat av.
Sedan valde vi tillsammans ut sex elever, vilka som
premium för sitt duktiga arbete reste till Stockholm i
juni. De var Maris Born, Annmari Eespäev, Marjaliisa
Maripuu, Kaspar Pello, Liina Rajaveer och Ruth Reinup. Varför skriver jag så långt om detta? Jo, därför
att jag fortfarande hör Ruths ord i mitt öra: "Jag är
mycket tacksam mot Rickul/Nuckö Hembygdsförening, vars förslag inspirerade mig att läsa och
forska mer ..... och fastän det i början var den utlovade resan som fick mig att arbeta, så ju mer tiden gick
desto mer grep mig materialet och det som inspirerade var inte längre den utlovade belöningen utan
intresse och spänning för forskningstemat ...".
Jag kan också för egen del intyga att Rickul/Nuckö
Hembygdsförenings förslag blev den goda knuff, som
gav orsak både för mig som lärare och för eleverna att
försöka få en bättre och djupare bild av Nuckös historia. Och den största glädjen för en lärare är att se hur
ungdomarna verkligen med själ och hjärta arbetade
med ämnet. Så att utbildningsmässigt och innehållsmässigt uppfyllde vårt besök i Stockholm, redan
innan det blev av, ett förnämt och gott syfte – åtmin-

Maris Born, Annmari Eespäev, Kaspar Pello, Marjaliisa Maripuu, Liina Rajaveer, Tiiu Kreegipuu och Ruth
Reinup vid Astrid Lindgrenstatyn på Djurgården.
Foto: Sture Koinberg
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Brevet från Mormor
Inger Nemeth
I min mammas hemby Spithamn byggs många nya
hus men även en del av de gamla husen i byn får nytt
liv. Boningshuset på Andorsgården renoverades förra
året av sina nya ägare, en tysk familj som har ett företag i Tallinn.
På Andorsgården föddes min mormor Lisa Westerman den 15 februari 1886. Hon var dotter till Adam
Westerman (1830-1896), som i tre giften hade 16
barn.
Förra våren när Andorshuset renoverades var Jenny Melin på besök i byn. Vid en promenad förbi Andorsgården började hon prata med en ung kvinna som
var med och arbetade med renoveringen. Kvinnan
berättade att hennes farfar var estlandssvensk och att
han lärt henne tala svenska. Jenny och kvinnan pratade ett tag och så sa kvinnan att de hittat en del gamla
papper uppe på vinden. Hon hämtade dessa och bland
tidningar och annat fanns två brev. Det visade sig att
det ena brevet var skrivet av mormor Lisa när hon
under första världskriget arbetade som hembiträde i
Helsingfors. Brevet var skrivet den 23 januari 1916
och adresserat till hennes sex år yngre syster Mina,
som ogift bodde kvar hemma på gården. Det andra
brevet var skrivet av mormors äldre syster Katarina
"Katja" Westerman (1868-1942). Katjas brev var mer
åtgånget av tidens tand uppe på vinden men mormors
brev var helt läsbart.
Så här skriver mormor till sin lillasyster mitt under brinnande krig. Jag har behållit hennes stavning.

komma hem den här veckan, nämligen K och I Luks
och L Heldring, men de slipper inte till Reval. Att fara
till Petrograd dett blir så hemst dyrt. Luksarna ville så
gärna vara hemma när modrens grav skall vigas då
de inte fingo vara med på begravningen. Nog är dett
ju skönt att de gamla dör bort undan när unga så rikligt strömmar på. Till och med flickorna hörs ha brått
i krigstid.
Vi måste nu lämna hela hemresan till sommaren då
man bättre slipper fara. Katia skrifva hit att vi inte
skulle fara hem till julen, vi skulle vänta till somaren
så skulle vi alla komma hem, då säger vi inte till förrän vi börja skull opp på Brobiks backan. Näh bäre ne
sja änt fri bru i år. Ske än Mikas krigaren bäre smäll
till.
Helsa nu Lovisa att jag tackar för hennes helsningar. Jag ska nu försöka bjuda till att jag först får
fästman i år som dett är skottåra då är det flickornas
friåra.
Må nu så gott kära lilla syster. Hjertliga helsningar från din kära syster. God natt, sov sött.
Syster Lisa
Ber om hälsningar till Mamma och bror med sin familie, Lena och ber helsa Julia. Hels din husbonde med
sin familie.
Mormor var 30 år när hon skrev detta och fortfarande
ogift. Hon återvände så småningom hem igen till Spithamn och gifte sig med min morfar Adam Österman
på Esmasgården. Adam, som hade varit gift med Lisas
syster Maria, hade blivit änkling och Lisa trädde in
som ny maka och mor i familjen som då hade sex
barn. Familjen utökades senare med ytterligare två
barn varav det ena var min mamma Ines.
Det kändes helt fantastiskt att detta brev dök upp
efter 91 år. Det kändes som en hälsning från Mormor.

Helsingfors den 23/1 1916
Kära lilla syster
Jag får önska god fortsättning på det nya året med
lycka och framgång i alla företag och sedan får jag
tacka för brevet jag mottog för några dagar sedan.
Roligt var det att få höra ifrån dig, dett är nog ganska
länge vi sist ha skrifve till varandra. Jag har nog ofta
tänkt gör de men dett har ju inte blive af och nu vill
jag som hastigast skrifva några rader angående dit
blus tyg som jag skicka. Men någon duk har jag inte
skickat, eller menar du dett vita tyge som jag skicka
med? Det var min mening att du skulle laga de till
krage på blusen o uppslag på ärmarna om det räker
till. Jag tyckte dett skulle bli så vackert att ha nedvikt
vit krage på blå blus. Jag hoppas att ni har samma
mod där som här brukas. Jag sade nog åt Kristian hur
jag menade, har han glömd att berätta?
Nog var det stor skada för oss att vi inte kunde
komma hem då vi nu hela hösten ha talt om de allt
sedan bror var här, men som dett är så svårt om vintren. Dett far Ångbåtar ändast till finska julen så slutar
de och då far ändast isbrutare, de tar inte någo kvinnfolks pasaserare. Dett var just några flickor som ville

Mormor Lisa. Fotot taget i Helsingfors.
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