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Prisutdelning för mångkampen vid träffen på Ölbäckstranden. Från vänster de tre nya i arrangörsstaben, Marika Hanson, Ida Losman och Annelie Brunberg tillsammans med några medlemmar i det vinnande laget "Hugos tyranner", Fredrik Losman, Carl-Axel Adelman, Louise Graff
och Nina Hamrin.
Foto: Göte Brunberg
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström
Så har ännu en sommar gått. Det är nästan skrämmande så fort tiden går. Men ändå, när jag ser tillbaka på
den här sommaren så inser jag att det har hänt mycket,
trots att det känns som tiden bara flugit iväg. Sommaren började med den årliga utdelningen av stipendier
till välförtjänta ungdomar i grundskolan och gymnasiet i Birkas. Majlis Lindroos och jag var där och lämnade över dem. Trevligt och uppskattat.
Naturligtvis var vår egen helg, den 11-13 juli,
höjdpunkten på sommaren. Trots mulet väder så klarade vi strandfesten ännu ett år utan regn. Några droppar föll men det var försumbart. Det var varmt och
skönt och egentligen perfekt väder för de lekar som
värdarna hade hittat på åt oss. I år hade "Granbergsflickorna" lämnat över arrangemanget till nästa generation. Vi tackar Anneli Brunberg, Marika Hanson och
Ida Losman för en riktigt trevlig dag!
På söndagen var det den sedvanliga träffen i Rosleps kapell. Om den och middagen på Roosta stugby
kan ni läsa mer i detta Medlemsblad. Måndagens utflykt till Odensholm, med Sture Koinberg som guide,
genomfördes trots att dagen började med regn. Ett
tack till Framtidsgruppen som arrangerade helgen!
Jag är säker på att den här helgen stärker banden
mellan föreningens medlemmar. Man får tid att umgås
och prata med varandra på ett mer avspänt sätt än man
gör under bara några timmar på ett möte. Många ser
hela året fram mot just denna helg. Vi ska absolut ta
vara på den kraft som finns i att många kan mötas just
här i sina gamla hembygder, en hel del med barn och
barnbarn. Det är ett bra tillfälle att intressera kommande generationer för sitt arv. Just den frågan kommer att vara en av de viktigaste frågorna under det
kommande året; hur möter vi framtiden och har estlandssvenskarna någon framtid? Hur ska vi ta vara på
det intresse som trots allt finns hos de yngre och vad
kan vi göra för att samla dem runt det estlandssvenska
arvet.
En annan prioriterad fråga under året kommer att
bli att starta upp byggnadskommittén igen. Redan nu
finns flera medlemmar som kan tänka sig att arbeta
med dessa frågor. Vi återkommer om vilka det är och
vad de ska arbeta med vid informationsmötet i november (se annonsen på denna sida).
Ingen kan väl ha undgått att höra att Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner (SOV) firar 100 år
i år. I Estland var det firande vid Svenskdagen i Birkas
den 19 juli och några dagar efteråt, den 21 juli, avtäckning av en minnestavla i Tallinn. Under dagen i
Birkas hade Rickul/Nuckö Hembygdsförening ett eget
bokbord där vi sålde böcker och vykort. Vi delade
också ut en hel del broschyrer som är nya för i år.
Reklam för bygden och föreningen! Vi tryckte upp

dem både på svenska och estniska. Vi visade också
upp en alldeles ny utställning som Göte Brunberg har
gjort. Ett tack till Barbro Adelman, Gunvor Strömbom
och Svea Johansson för att ni ställde upp hela dagen
vid vårt bord!
Några dagar senare var jag i Tallinn och representerade föreningen vid avtäckningen av en minnestavla
över SOV 100 år. Tavlan avtäcktes av biskop emeritus
Henrik Svenungsson och ärkebiskop emeritus Kuno
Pajula. Högtidstalet hölls av SOV:s förre ordförande
Sven Salin. Se fotot på sidan 12. Från föreningen
överlämnade jag som gåva en tavla över Bysholms
herrgård, där SOV:s första styrelsemöte hölls.
Jag önskar er alla tillbaka till vardagen igen och
hoppas att ni skall komma på vårt höstmöte. De som
vill är hjärtligt välkomna att delta i föreningens arbete
eller ni kan också gärna höra av er med synpunkter
och förslag! Vi tar med glädje emot alla tips om vad ni
anser vara viktigt för föreningen att arbeta med. Flera
uppgifter ligger nu framför oss och den allra viktigaste
blir att formulera ett mål för arbetet med framtiden för
vår förening.
Väl mött på informationsmötet!

Byombudsmöte
Byombuden träffas på Roslagsgatan 57 tisdagen den 20 oktober 2009 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!

Informationsmöte
Vid årsmötet räcker inte tiden till för att informera tillräckligt om föreningens verksamhet.
Vi kallar därför till ett informationsmöte lördagen den 21 november 2009 kl. 13.00 i Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17 i Stockholm
(portarna öppnas kl. 12.00).
Några punkter på programmet:
 Sommarens aktiviteter i Estland.
 Information om arbetsgrupper.
 Information från Nuckö kommun.
 Uppläsning och sång av Mats Ekmandikter.
Kaffe med smörgås till självkostnadspris 100
kr.

Välkomna!
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efter en hård strid med Lag Melker. Utslagsfrågan
med antalet kottar blev avgörande.
Under träffen underhöll som vanligt Gunvor
Strömbom och Raul Targamaa på dragspel och
Lennart Ygstedt på gitarr. Raul sjöng även några
visor till eget ackompanjemang.

Träffen på Ölbäckstranden
Göte Brunberg
En tillfällig iakttagare måste ha funderat över vad
som var på gång vid Ölbäckstranden vid 13-tiden
lördagen den 11 juli. På vägen från Rosleps kapell
mot stranden var det en häftig trafik med (mest)
svenskregistrerade bilar, som försökte hitta en parkeringsplats nere vid stranden. Ur bilarna myllrade
förväntansfulla personer i alla åldrar med stolar,
bord, grillar, mat och dryck. De tog sig ned till
stranden och valde en lämplig plats i sanden, där de
kunde placera sina stolar och bord.
Svaret på funderingen var att det var fråga om
den traditionsenliga estlandssvenska träffen på
Ölbäckstranden. Den hölls första gången 2002 på
initiativ av Birgit Brunberg från Ölbäck Larsos och
hade då 33 deltagare. Av artiklar i Medlemsbladet
kan man se att deltagarantalet har ökat för varje år
för att förra året ha varit cirka 150. Det visar att
konceptet har varit lyckat: samvaro med vänner och
bekanta och – för barnen och de äldre med leklusten i behåll – lekar och frågesport. Organisatörer
har i alla år varit Birgit och hennes systrar Karin,
Linnea och Maja.
Även i år var vi cirka 150 personer på stranden.
Vädret, som alla tidigare år har kunnat betecknas
som strålande – någon gång i nästan alltför hög
grad – fick denna gång knappt godkänt. Himlen var
lite gråmulen och jag tror inte att det var någon
som vågade sig på ett spontant bad i havet.
Arrangörsskapet hade Larsosflickorna detta år
lämnat över till ett yngre garde från Ölbäck: Annelie Brunberg, Marika Hanson och Ida Losman. Sex
lag, "Metsikud (Galningarna)", "Scania", "Piraterna", "The winners", "Lag Melker" och "Hugos tyranner" tävlade i grenarna hämta vatten från havet,
kasta boll i hink, bygga sandslott, springa stafett
med potatis i sked, tipspromenad, tolka bilder och
gissa antalet kottar. Vinnare blev Hugos tyranner

Viktor Aman har avlidit
Göte Brunberg
Viktor Aman avled den 14
juli 2009. Tillsammans med
Edvin Lagman och Elmar
Nyman bildade han en trio,
som gjorde ovärderliga insatser för att dokumentera
estlandssvenskarnas historia
och kultur, bland annat genom utgivningen av bokverket "En bok om Estlands
svenskar".
Viktor Aman föddes den 6 april 1912 på Irjasgården i Österby som son till bonden och skutägaren
Johan Aman och hans hustru Maria, född Westersten. Efter genomgången folkskola gick han fem år
på det estniska gymnasiet i Hapsal (det svenska
gymnasiet hade då ännu inte startat). Efter gymnasiet fick han en kort tid arbeta som lärare på Birkas
folkhögskola. Efter fullgjord militärtjänstgöring
fick han ett stipendium för att studera i två år på
lärarseminariet i Nykarleby i Finland. Därefter blev
han lärare på Ormsö och i Klottorp. Körsång och
idrott för ungdomen låg honom varmt om hjärtat.
Aman flydde redan i början av maj 1943 till
Sverige med den första flyktbåten från svenskbygderna. Där hade då frågan om överflyttning av estlandssvenskarna börjat diskuteras. Tillsammans
med två andra som hade flytt med samma båt fick
han möjlighet att lägga fram estlandssvenskarnas
sak för statsminister Per Albin Hansson. Han var en
tid engagerad i flyktingmottagningen och arbetade
sedan som lärare fram till sin pensionering.
Aman var aktiv vid återbildandet av SOV och en
flitig skribent i Kustbon, men sin största insats har
han otvivelaktigt gjort i bokverket "En bok om
Estlands svenskar", som har kommit ut i fyra delar.
I de tre första delarna, som kom ut 1961-1990, deltog han, tillsammans med Edvin Lagman och Elmar
Nyman, i redaktionskommittén och som medarbetare. Den fjärde delen, som har underrubriken "Kulturhistorisk översikt" och är den mest omfattande
(733 sidor!), kom ut 1992. Omständigheterna gjorde att Aman i stort sett fick ta fram boken på egen
hand. En fantastisk arbetsinsats! Den rekommenderas i högsta grad till läsning.

Laget Galningarna vid en kontroll på tipspromenaden.
Foto: Göte Brunberg
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Söndagen den 12 juli
Eva Heyman
Det är numera tradition att vi dagen efter träffen på
Ölbäckstranden samlas i Rosleps kapell för information, musikunderhållning och gudstjänst. Vi var cirka
120 personer som samlades på kyrkbacken i det strålande sommarvädret för att klockan 14.00 ta plats i
kapellet.
Vår nya ordförande Ingegerd Lindström hälsade
oss varmt välkomna. Därefter sjöng Raul Targamaa
"Var jag går i skogar, berg och dalar" och "Tack min
Gud" till ackompanjemang av Tiiu Tulvik. Raul och
Tiiu sjöng sedan tillsammans hymnen "Herre Gud" av
W A Mozart.
Därefter informerade kommundirektören Ülo Kalm
om pågående och kommande projekt inom kommunen. Tretton vindkraftverk är i drift i Dirslätt och tre
under uppförande i Gambyn. Man har planer på att
bygga ytterligare tre vindkraftverk i Dirslätt. Nuckö
kommun kan nu räknas som en grön kommun. Centralorten Birkas har fått nytt avloppssystem. Grundskolan i Birkas skall byggas ut med en våning. Nuckö
gymnasium, en populär internatskola med svenskundervisning, kan för närvarande inte ta emot alla sökande elever. Stenpiren i Österby skall repareras. Man
har planer på att bygga en övernattningsstuga vid den
nya bryggan på Odensholm när finansieringen är klar.
Ülo var mycket glad när han berättade att man
kommer att kunna installera en klimatanläggning i
Rosleps kapell. Wolmar von Taube har skänkt 3 000
euro och Rickul/Nuckö Hembygdsförening bidrar med
60 000 EEK, allt ur insamlade medel och gåvor till
föreningen.
Vidare redogjorde Ülo för hur kommunen styrs.
Den folkvalda makten ligger hos kommunfullmäktige,
som har nio medlemmar och möts en gång i månaden.
Kommundirektören, som väljs på två år av kommunfullmäktige, leder kommunstyrelsen som sköter den
löpande verksamheten i kommunen och som har fem
anställda.

Nästa punkt i programmet var Ingegerd Lindströms
presentation av diktsamlingen "Prästn e vargskall".
Dikterna är skrivna av bygdeskalden Mats Ekman,
"Ätsve-Mats", som levde 1865-1934. Han drabbades
som liten av polio och kunde därför inte delta i arbetet
på gården, som låg mellan Lucksbyn och Gambyn.
Istället fick han utföra enklare sysslor som att valla
djur åt bönderna och bära ut post. Hans dikter, som är
skrivna på "nokasvensk" och sjungs till enkla melodier, var mycket populära i Estlands svenskbygder. I
boken är de även översatta till högsvenska. Om du vill
skaffa dig boken, se annonsen på sidan 16.
Vi fick höra två sånger av Mats Ekman, framförda
av Ingeborg Gineman, Ölbäck, och Hjalmar Stenberg,
Rickul by. De började med att sjunga tjugo verser av
"Båndomshaima" (Barndomshemmet) – en otrolig
prestation – och sjöng sedan "Båndomstien" (Barndomstiden). De fick stormande applåder.
Nu var det dags för kyrkkaffe med dopp, vilket avnjöts i solen framför minneskapellet.
Efter kaffet var vi endast cirka tjugo personer som
deltog i en gudstjänst på estniska ledd av den finske
prästen Kari Tynkkynen, pastor i Ridala församling.
Psalmerna "O store Gud", "Blott en dag" och "Härlig
är jorden" sjöngs på svenska och estniska samtidigt.
Ingegerd Lindström läste episteln och evangeliet på
svenska.
Klockan 19.00 var vi 75 personer som åter träffades på Roosta stugby för att äta middag tillsammans i
ett stort tält. Maten var god och riklig. Vi hade i förväg fått välja vilken trerättersmeny vi ville ha: med
kött eller fisk som varmrätt. Allsången leddes av Lennart Ygstedt på gitarr, Gunvor Strömbom och Raul
Targamaa spelade dragspel. Trion hade dagen till ära
likadana klatschiga skjortor på sig.
Stort tack till Framtidsgruppen, som arrangerat
denna trevliga dag.

Raul Targamaa sjöng till ackompanjemang av Tiiu
Tulvik.
Foto: Bengt Heyman

Ingeborg Gineman och Hjalmar Stenberg sjöng dikter
av "Ätsve-Mats".
Foto: Bengt Heyman
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Första stopp var vid Kolsve där Rickul kommuns
första skola låg. Den startade omkring 1865 och var i
gång fram till 1901, då den ersattes med skolorna i
Roslep och Bergsby. Erlings farfar Mats var lärare i
skolan i slutet av 1800-talet.
Nästa stopp blev på vägen utanför Tuksi Puhkemaja där Erling berättade om gårdarna Nigors, Nigjars,
Larsas, Matsas och Nibons.
Turen gick vidare förbi Rickul kommuns gamla
kommunalhus till Rosta by (vilken inte ska förväxlas
med Roosta stugby) med gårdarna Graisas, Tomas och
Matsas.
Rundturen avslutades så vid Paj "Moen", där Ivar
Boman berättade om sin far Karl Bomans sommarstuga.
Vi som var med fick uppleva något av historiens
vingslag.
Tack Erling för en innehållsrik eftermiddag!

Byvandring i Roslep
Susanne Westerman
Torsdagen den 9 juli anordnades en byvandring i
Roslep med Göte Brunberg som guide. Denna dag
var det nog det sämsta vädret under sommaren
2009 med hårda vindar tillsammans med kraftiga
regnskurar. Skulle folk våga sig ut? Jodå, 23 personer stod förväntansfulla vid mötesplatsen vid brevlådorna vid den gamla byallmänningen "Stor gatna". De flesta var välrustade med varma kläder och
jackor med huvan ordentligt neddragen i pannan.
Några försökte förgäves fälla upp sina paraplyer,
som dock omedelbart vände sig i vinden.
Göte fattade snabbt beslutet att samtliga skulle
förflytta sig till altanen på hans systers och svågers
hus vid "Stenvegen" för att få lite skydd mot vädrets makter. Inledningsvis fick vi var sin karta över
centrala Roslep med gårdar och torpställen markerade och med fakta om byn. Göte berättade om
byns historia, vad man livnärde sig på, vad de olika
gårdarna hette och var de låg med mera.
När regnet tillfälligtvis upphörde, eller åtminstone minskade i styrka, bestämde vi oss för att ta
en promenad genom delar av byn. Först träffade vi
grannen till Götes syster och svåger, Per Ehn, som
var i färd med att lägga vasstak på ett litet hus. Han
berättade hur detta arbete går till. Vandringen gick
vidare på Stenvegen förbi Jakas- och Brusgårdarna
till vägskälet vid riksvägen mot Derhamn. Vid platsen där Rosleps skola låg står fortfarande "Skolhustalln" kvar med sin karaktäristiska krök på stammen. Den är säkert, trots sin ringa höjd, över 150 år
gammal.
Vi fortsatte därefter vägen förbi Irjas Kristian
och Milback. Upp mot "Oalagge" kunde vi se de
nya hus som uppförs i byn. Via vägen förbi Nibondas, Mickas, Mo och Sävors kom vi tillbaka till
Storgatna. Där avslutades byvandringen och Göte
tackades med en uppskattande applåd för sin fina
guidning. Vi var mycket nöjda med detta arrangemang, ovädret till trots.

Erling Schönberg (vid tallen) berättar vid Rosleps
kapell.
Foto: Kent Blomberg

De kartor som delades ut vid byvandringarna i Roslep
och Ölbäck/Rosta kan laddas ner som pdf-dokument
från Hembygdsföreningens hemsida. Gå till "Arkiv".

Byvandring i Höbring
Ewi Heldring, Harriet Heldring och Anne
Pärnaste, Höbring Jakas

Rundtur i Ölbäck och Rosta
Gunvor Strömbom och Lennart Ygstedt

Det tog oss två halva dagar i början av augusti
2009 att se oss om i den vidsträckta byn Höbring.
Vår vägvisare, Nils Tennisberg från Jurens, var
med på den tiden då byn var levande och alla gårdar bebodda.
Träffpunkten var Höbring Boe (affären). Vi kom
från Jurens, Draiars, Kockas och Jakas, de gårdar i
byn som på somrarna bebos av svenskar.
På söndagseftermiddagen den 2 augusti började
vi med att gå till platsen för byns väderkvarnar.
Därefter ledde Nils oss till Petorsa, där det numera

Torsdagen den 16 juli fick vi vara med om en intressant rundtur genom byarna Ölbäck och Rosta. Den
arrangerades av byombudet Erling Schönberg. För att
vi skulle kunna orientera oss fick vi en karta över
byarna med gårdar och torpställen utmärkta. Kartan
hade gjorts av Erling Schönberg och Göte Brunberg.
Vi var nästan 25 personer som startade byvandringen vid Rosleps kapell (på gränsen mellan Ölbäck
och Roslep), där Erling gav en kort orientering om
byarna.
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är en kohage för korna från granngården Graisa.
Bredvid Petorsa ligger ett stort, gult, tomt boningshus som är Johansa. Vi såg Långbacksa. Därefter
korsade vi stora vägen och gick mot Lagga och
Bränna, där bara stengrunder finns kvar.
Promenaden gick vidare mot Draiarsa där vi
släckte törsten med öl och dricka och vilade våra
ben. Vi fick även se hur de gamla byggnaderna
legat där och förstås beundra de hittills nyuppförda.
När vi laddat med ny energi fortsatte vi på en
nygjord stig mot Jurensa. Efter en snabbtitt in i
Nils hus fortsatte promenaden åter förbi Boe och
till Jakasa. Här tittade vi på byggnader som uppförts på de gamla husgrunderna.
Efter en kaffepaus gick vi vidare över Höbringån och till vänster in mot Moa, där de flesta byggnaderna finns kvar. Vi hittade även husgrunden vid
Stor Moa.
Vi vandrade fem kilometer den dagen, men när
man har trevligt märker man inte att tiden rinner
iväg och det faktiskt hade förflutit fem timmar sedan vi började vandringen.
Dag två träffades vi åter vid Höbring Boe med
en moped och två bilar, för då gick färden åt andra
hållet. Först till Källskoen, där en nästan helt nerrasad stockbyggnad ligger alldeles intill stora vägen
mot Nõva. På motsatt sida av vägen bar det av cirka två kilometer på en mycket dålig skogsväg till
Bastaback där tidigare skogvaktaren bodde. Tillbaka igen mot byns centrum åkte vi in mot Jocksa där
det syns rester av Jocks Olga Thomssons stuggrund.
Vi var sedan nyfikna på att få veta var byns
dansbana och idrottsplats legat. Nils pekade ut stället som numera är helt igenvuxet. Det ligger på
skogsvägen från Boe mot Rosta och kallades Menback.
Färden gick sedan till Prosta där en ensam kvinna bor. Eftermiddagen avslutades vid Kockasa med
kaffe och hembakt bröd. Det återstår fler gårdar i
byn som vi inte besökte: Oamusa, Skrädarns, Skumåkarsa, Gräsve och Skolhuse.

Nyheter från Nuckö kommun
Ülo Kalm
Inrikesministern godkände den 28 juli 2009 kommunens beslut att skapa den nya byn Telise/Tällnäs. Byns
område har tidigare tillhört Pasklep och Bysholm.
Skyltar kommer att sättas upp under hösten.
Planer finns att göra Marks ria på Odensholm till
bycentrum. Rian skall restaureras fullständigt för att
under sommarsäsongen informera besökare om estlandssvenskt liv och som övernattningsplats för gamla
odensholmsbor och deras ättlingar. Vid hamnen invigs
i slutet av september en hamnbyggnad och informationspunkt.
Förra året påbörjades byggandet av andra våningen
på elevhemmet på Birkas skola. Elevhemmet kommer
att öppnas nu i höst. Kostnaden är nästan 2 miljoner
EEK, varav kommunen bidrar med 500 000 EEK.
Tyvärr räckte inte pengarna till inredning av rummen,
varför jag ber Rickul/Nuckö Hembygdsförenings
medlemmar om stöd.

SOV:s kalendarium hösten 2009
Fredag
25 september
kl. 18.00

Pubafton på Roslagsgatan 57

Söndag
Seminarium
4 oktober
Jorma Friberg från Aibolands mukl. 11.00-14.00 seum i Hapsal berättar om estlandssvenska båtbyggartraditioner.
Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm.
Pris 50 kronor. Lättare förtäring
ingår.
Anmälan till SOV:s kansli på telefon 08-612 75 99 (telefonsvarare).
Lördag
17 oktober
kl. 13.00

Estlandssvenskarnas traditionella
kyrkodag
För närmare information, se Kustbon nr 3 2009 och SOV:s hemsida
www.estlandssvenskarna.org

Fredag
Pubafton på Roslagsgatan 57
6 november kl.
18.00

Glada Höbringvandrare.

Foto: Ingegerd Lindström
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Söndag
15 (alt. 22)
november
kl. 11.00-14.00

Seminarium
Hans Lepp visar fotografier från
Ormsö och Hapsal från 1930-talet.
Anmälan osv, se ovan.

Söndag
29 november
kl. 13.00

Adventskaffe på Roslagsgatan 57

Spithamnmötet söndagen den 21 juni
Birgit Eldh, Spithamn Larsas
Vid båtmästare Adam Borrmans gård Moa i Spithamn träffas alla som bor i byn Spithamn varje år
till ett möte. Adam Borrman är känd i trakten av
alla estlandssvenskar och hans son Viktor som
bodde vid gården under hela sovjettiden – överlevde kriget – är känd av alla dem som bodde i trakten
under den tiden. Vi var i år cirka 25 personer som
träffades i logen.

avbildas på papper. Jag har nämligen internetuppkoppling till mitt hus.
7. Vi vill att byn Spithamn skall vara ren och
snygg. Därför har vi gemensamt i byn en sopcontainer, som ett lotteri vid vårt sammanträde bekostar. Det räcker numera till cirka halva årsavgiften,
eftersom sopcontainern finns i byn hela året.
8. De stugägare som inte har varit i byn under
mötet vid midsommar, och därför inte har varit
med i lotteriet, tänker vi ta en avgift från för att
bekosta det andra halvårets sopavgift. Är man cirka
en månad om året i sitt hus, och är ett flertal personer, så är 200 EEK en rimlig avgift om man inte
har varit med och köpt lotter. Är man i sitt hus kortare tid så kan 100 EEK duga. Vi kan diskutera
frågan på mötet i Sollentuna den 26 oktober 2009.
9. Vi diskuterade också våra vänner djuren. De
vilda har sin egen uppfostran genom en god mor
och far och stör oss inte. Vi ser dem gå förbi, igelkottarna, rådjuren, rävarna. Eller så lämnar de spår,
som vildsvinen och mårdhundarna. De riktigt små
djuren besöker oss hela tiden, men som tur är så
kommer svalorna samma dag som myggen kommer, så vi hjälps ju åt. Våra vänner djuren som bor
i våra hus måste vi se till eftersom de förlorat sin
egen familj. Vi har satt upp de regler som gäller i
Nuckö kommun för hundar och katter på vår gemensamma anslagstavla.
10. Norra Europas bästa plats för att se flyttfåglar är Spithamn udde. Det är en av tre bästa platserna i hela Europa just för flyttfåglar. Sedan istiden har ett stråk gått från sydvästra Europa upp
mot Sibiriens vidder just över vår udde. Fåglarna
navigerar efter traditioner och geografiska kännemärken. Precis så som människor gjort i årtusenden
gör man det för att söka föda och utkomst. Man
lever i grupper precis som människan och samtalar
med varandra och lär ungarna som på hösten flyger
söderut hur de skall flyga. Precis så som människorna lärt sina ungar att bygga hus och båtar och
hur man skall göra för att få föda och akta sig för
faror.
11. Vi valde Juhan Ringberg till byombud. Juhan och hans hustru Ly vann premiärministerns
vimpel för vacker trädgård, liksom Michael Terehov och hans hustru Natalia.
12. Vi beslöt att nästa års möte äger rum lördagen den 26 juni 2010 klockan 13.00.
Jag som skriver detta är född i byn men har bott sitt
mesta liv i Sverige. Nu bor jag här i Spithamn halva året.

Här följer några anteckningar från mötet – och några egna personliga reflektioner:
1. På en karta går vi igenom alla hus i byn och
presenterar nya invånare. Varje år tillkommer nya
hus. Vi har som mål att alla skall känna till alla. Vi
är på väg att bli en internationell by.
2. I år hade vi en ung dam från en organisation
som heter "Naabri Valve" (Grannsamverkan) på
besök. Det är en internationell organisation där
grannar hjälper varandra och kan kalla på hjälp om
så behövs. Vi beslöt att gå med. Det kostade byn
100 EEK som vi tog från vår gemensamma lotterikassa.
3. Sedan tre år har vi dessutom lokal vakt för
dem som har sommarhus och inte är fast bosatta i
byn. För detta betalar varje husägare en avgift per
månad.
4. Under sovjettiden var Spithamn by unionens
radaröga ut mot väster. För detta byggdes upp
bunkrar, hus och vägar. Nära radarögat kom man
inte. Havet lades öde. Så fort Sovjetunionen dog
monterades ögat ner. För att röja upp efteråt krävdes av oss spithamnbor samverkan för gemensam
planering. Det finns de som kommer tillbaka efter
att ha varit i byn på sovjettiden och säger uppskattande ord om vad som gjorts. Vi vill bevara lite av
radarögats innandöme för att våra barn och framtida generationer skall förstå vad som en gång varit.
Det kan väcka deras intresse då de läser historia.
5. Nu rundas Spjuthamns udde varje sommar av
seglareskadrar från när och fjärran. Estland, Finland, Sverige, Tyskland, Polen, Danmark, Holland
och så vidare. Så har det gjorts ända sedan udden
efter istiden så småningom steg ur havet. Ibland
gick man iland och bunkrade färskvatten eller bytte
till sig mat och berättelser. Under vikingatiden –
innan man började skriva på papper – var den mest
uppskattade personen den som KUNDE BERÄTTA. Ibland skrev man på sten vad som hade ådragit
sig i Estlatum. En far ristade en runsten över en
duglig son som dött där.
6. Nu skriver jag inte längre heller på papper.
Genom rymden flyger dessa ord för att så småningom hamna på papper. Precis som runstenen kan
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Svenskdagen i Birkas
Ingegerd Lindström
Kulturrådet arrangerade för andra året i rad
Svenskdagen i Birkas i Nuckö. Förra årets tema var
SESK:s (Samfundet för Estlandssvensk Kultur) bildande och betydelse och i år var det naturligtvis
SOV:s 100-årsfirande som stod i fokus.
Väderlekstjänsten hade förutspått regn, så
ovissheten var stor in i det sista, men dagen började
bra. Lite blåsig men annars varm och solig. Alla
bord med utställare och hantverkare kunde vara
utomhus medan utställningarna fanns inne i det så
kallade stallet vid Nuckö gymnasium. Vid gymnasiet hölls även öppningstalen. Det var flera talare,
bland andra Sven Salin, den svenske ambassadören

Jan Palmstierna, landshövdingen Neeme Suur, Ülo
Kalm, den estniske ambassadören i Stockholm Alar
Streiman och departementsrådet Anne-Ly Reimaa
från kulturministeriet. Uile Kärk-Remes höll i talarlistan. Många hade samlats under balkongen på
gymnasiet för att lyssna.
Under dagen fanns det möjlighet att lyssna på
Raul Targamaa, som sjöng tillsammans med Dag
Bergkvist, och Sofia Joons, som tillsammans med
kollegor spelade och sjöng gamla svenska koraler.
Båda minikonserterna var mycket uppskattade.
Det var mycket folk hela dagen och bokförsäljningen vid de olika borden gick bra. Förutom
böcker kunde man köpa rökt fisk, handarbeten,
flaggor, korv, vykort och mycket annat. Många av
hembygdsföreningarna i Sverige, bland andra
Rickul/Nuckö Hembygdsförening, var representerade. Deltog gjorde också Kulturrådet, SOV Estland och "Torsdagstanterna" från Aibolands museum. Inne i utställningslokalen fanns en utställning
om skutan Hoppet av Spithamn och andra estlandssvenska båtar. Där fanns även Rickul/Nuckö Hembygdsförenings nya utställning.
Ett roligt inslag under dagen var Nucköloppet.
Det fanns möjlighet att välja mellan att springa fem
kilometer eller en mil. Till båda loppen var det
anmälda både estlandssvenskar, från Rickul/Nuckö
och Rågöarna, och ester. En Rågöättling vann till
och med milloppet! Kulturrådet hade en spänstig
representant genom Kalev Kukk. Nucköloppet var
uppskattat av deltagarna som gärna ville att det
upprepas nästa år.
Lagom till att det var dags att plocka ihop så
började det regna och åska. Men det gjorde inte så
mycket för då var programmet ändå slut. Det återstod bara en gudstjänst i Nuckö kyrka och den var
ju inomhus så regnet störde inte.

Festtalarna på balkongen på Nuckö gymnasium, från
vänster Sven Salin, Anne-Ly Reimaa, Neeme Suur
(något skymd), Ülo Kalm, Alar Streiman, Uile KärkRemes och Jan Palmstierna.
Foto: Bengt Heyman

Spithamns byalag
Vi samlas till möte måndagen den 26 oktober
kl. 18.30 i lokalen i Edsbacka, Sollentuna.

Välkomna!

Pubafton
Hembygdsföreningen står som arrangör för
SOV:s pubafton fredagen den 25 september
kl 18.00 på Roslagsgatan 57.
En trevlig kväll med sång och musik utlovas!

Estlandssvenska deltagare i Nucköloppet. Stående
från vänster Marko Mihlberg, Rosta, Fredrik
Blomberg, Höbring, Stefan och Pia Karlsson, Gutanäs
och Mårten Pella, Rågöarna/Korkis. Sittande från
vänster Magnus Blomberg, Höbring och Andreas
Pella, Rågöarna/Korkis (vinnare). Foto: Kent Mihlberg

Välkomna!
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Hantverksdag i Spithamn

Lägesrapport från Västra Kustens
Skogsägare

Birgit Eldh, Spithamn Larsas

Bengt Brunberg

Min mor fick ärva Mogården i Spithamn då Viktor
Borrman dog år 1992. Sedan dess har vi dels bott
på gården och numera, då vi byggt nya hus, är gården mer som ett museum. Vi rustar sakta upp den
och samlar hantverk som kommer från i första hand
Spithamn, i andra hand Nuckö kommun.
Eftersom Spithamn var en by med många hantverkstraditioner, segelskutor, fiskebåtar, spinning,
vävning, stickning, husbygge så har dessa traditioner återuppstått. Av de 34 bostadshus, som fanns
då kriget bröt ut, fanns sju kvar då vi återvände för
20 år sedan. Nu byggs nya hus hela tiden. Alla i
trä, av stockar eller lösvirke. Minst 34 hus finns nu
med i huvudsak nya invånare. Vi försöker vara en
tolerant by där alla får plats. Därför finns där människor från Estland, Ryssland, Sverige, Tyskland
och snart England och Frankrike.
Vi bjöd in till en hantverksdag den 15 juli på
Mogården. Det kom en hel del människor från
kommunens alla byar. Vi var glada att "Torsdagstanterna" från Aibolands museum i Hapsal besökte
oss. Och att många återvändande nybyggare kom.
Den tillverkning vi gjorde denna dag var att
barnen tillverkade fågelholkar. Annars tittade man
på de saker som vi har samlat. Nu förskönar vi byn
och försöker återskapa det som är värt att återskapa, så som den sista återstående skutan Hoppet, av
alla stolta skutor.
Karin Dalström från Ölbäck Larsos har sytt ett
lapptäcke, med mönster från de internationella signalflaggorna, som kommer att pryda Hoppet.

Karin Dalströms lapptäcke.

Vi har tidigare rapporterat om den nya verksamhetsmodellen, där den gamla skogsägareföreningen
(LRM), som var registrerad i Estland, skulle upphöra
och en ny svensk förening skulle bildas. Den nya föreningen Västra Kustens Skogsägare (VKS) har också
bildats, men på grund av att ett par ekonomiska oklarheter upptäcktes har ännu inte likvidationen av den
gamla föreningen slutförts. Styrelsen för VKS arbetar
på medlemmarnas uppdrag med att lösa dessa oklarheter.
Fortfarande härskar lågkonjunkturen i skogsnäringen, även om en del tecken på vändning börjar
skönjas för i första hand sågverksbranschen i Sverige.
Tills dess att virkespriser och andra förutsättningar
börjar se bättre ut igen, förhoppningsvis redan nästa
år, bedömer styrelsen att medlemmarna kan vänta med
skogsbruksåtgärder i Estland. Samarbetsavtalet med
Sevos Talu OÜ går ut i slutet av året och styrelsen
kommer under hösten att analysera hur och med vilka
ett samarbete ska ske de kommande åren.
Vid årsmötet i maj valdes som vanligt ny styrelse.
Lars Alexandersson hade avsagt sig omval till ordförande, men meddelade att han är kvar som ordinarie
ledamot. Föreningen tackar Lars för förnämliga insatser under sina år som ordförande! Till ny ordförande
utsåg styrelsen Bengt Brunberg. Ledamöter i övrigt är
Monica Ahlström, Carl-Axel Adelman, Lars Alexandersson, Bo Stenholm och Maj-Britt Tönhardt. Framöver ska styrelsen bland annat arbeta med att utveckla
informationen och rådgivningen till medlemmarna.
Ett sätt att göra information tillgänglig är ju via
hemsidan. Arbetet med att färdigställa den nya hemsidan är nu i sin slutfas. Sannolikt kommer den nya
adressen att bli www.vastrakustensskogsagare.se.
Titta gärna in där när ni får möjlighet. Även om vi är
amatörer så ska vi försöka få denna att fungera bra. En
del nyheter kommer att vara tillgängliga för alla, men
medlemmar ska kunna logga in sig för att få mer detaljerad information. Vi tar förstås gärna emot tips till
förbättringar.
Skogsdagar är också tillfällen till information och
utbildning, kanske även lite rådgivning. Vi kommer
att arrangera en skogsdag lördagen den 19 september i
trakten av Tumba, söder om Stockholm. Mer information om detaljerna skickas ut direkt till medlemmarna.
Även om utskicket av detta medlemsblad bara kommer någon dag före skogsdagen så går det bra att ringa
Bengt Brunberg på telefon 070-565 12 41 för att få
veta mer – och kanske bli medlem.
Väl mött i skogen!

Foto: Birgit Eldh
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Bevarandeprojektet för Jesu kapellruin på Odensholm
Saga Adolfsson, Odensholms byalag
Bakgrund
På Odensholm fanns, troligen sedan 1500-talet, ett
träkapell. År 1766 ersattes det på samma plats med ett
kapell av kalksten, Jesu kapell. På kyrkogårdsporten
fanns en trästaty av Martin Luther, som 1852 hade
bärgats från ett sjunket brittiskt fartyg.
Kapellet förföll under sovjettiden till en ruin. Endast delar av tornet och väggarna fanns kvar. Sannolikt har väggarna rivits och stenarna använts för militärens byggnadsbehov. För samma ändamål revs också kyrkogårdens stenmur.
Bredvid kapellet restes 1994 ett mindre klocktorn
och samtidigt placerades minnesstenar på kyrkogården
över de på ön tidigare boende släkterna.
Bevarandeprojektet
Projektet började 2006 med att Göran Hoppe donerade
en summa pengar, som kom att utgöra grunden för
"Fonden för Jesu kapell". Genom en Rågöbo, Einar
Mihlberg, fick jag kännedom om arkitekten Lea Stroh,
som hade gjort ett projekt för kapellet på Lilla Rågö.
Vi kontaktade henne och hon tog sig genast an vårt
ärende. I augusti 2006 var vi ute på Odensholm. Lea
mätte och gjorde ritningar och presenterade sedan
"Bevarandeprojekt för Odenshoms kapellruin". Det
innehöll följande delar:
 Rensning av lämningarna från sly och rensning av
markytan på kapellets golvnivå.
 Lagning av murarnas överkanter och omfogning av
samtliga murytor.
 Placering av ett tak av rostfri plåt på tornet.
 Läggning av en brädtäckning på långhusets västra
mur.
 Spara eller markera grunden till långhus och kor,
täckning med zinkplåt och ett jordlager där gul fetknopp planteras.
 Täckning av golvet i tornhuset, långhuset och koret
med gräsmatta.

Vi sökte pengar från Stiftelsen Gustaf Vl Adolfs fond
för svensk kultur och Patriotiska sällskapet och genom
frivilliga bidrag från privatpersoner. Genom Lea Stroh
fick vi också nödvändiga tillstånd från kommunen,
inrikesministeriet, naturvårdsmyndigheten etc.
Utförande
År 2007 genomförde byalaget en "arbetsvecka" på
sommaren, då vi röjde i och omkring ruinen liksom på
kyrkogården.
I april-maj 2008 var en estnisk firma med fyra man
på Odensholm och satte upp byggnadsställningar runt
tornet och lagade muren. Vi från byalaget rensade
marken runt ruinen och påbörjade framgrävningen av
murarna. Två arbetsveckor till, då vi fortsatte med
framgrävning av murarna, genomfördes under sommaren 2008 av byalaget. Vi började även lägga upp en
mur av kalksten runt kyrkogården, vilken uppmätts av
Lea efter den gamla kyrkogårdsmuren.
Under några dagar vid pingsten 2009 var frivilliga
från kommunen och länet, bland andra landshövdingen Neeme Suur och kommundirektören Ülo Kalm, ute
på ön och hjälpte till med grävningen under Lea
Strohs ledning. I slutet av juni var det en arbetsvecka
då byalaget fortsatte arbetet med utgrävning och murbygge.
Skyddstaket/tornhuven byggdes under våren 2009
på fastlandet och fraktades över och monterades i
början av juli.
Arbeten som återstår, när nu tornet är reparerat, är
att riva ställningarna och gräva ut marken närmast
tornet, skydda kyrkoväggarnas murar och plantera gul
fetknopp ovanpå samt samla kalksten och bygga upp
kyrkogårdsmuren till cirka 60 cm höjd. Säkert är det
mer ändå som ska göras!
För att kunna slutföra projektet tar vi tacksamt
emot bidrag till Odensholms byalags Bankgiro
281-2006.

Jesu kapell på 1930-talet. På porten ses statyn av
Martin Luther.
Foto: SOV:s arkiv

Tornet med taket på plats.
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Foto: Saga Adolfsson

Anteckningar från SOV-resan till Estland 2009
Marianne Brus
Tack vare Svenska Odlingens Vänners 100-års jubileum i år fick vi göra en bussresa från by till by genom
Estlands svenskbygder, när sommaren var som vackrast.
Bussen tragglade sig fram genom trakter, som varit
Sovjets mest bevakade militära område.
En internationell cykelled går nu genom det intressanta kustlandskapet.
Långa sträckor pågår vägförbättringsverksamhet.
EU-pengar ger också välbehövliga arbetstillfällen.
Baronen på Rickul herrgård var Estlands första bilägare. Han lät då förbättra vägen till Nõva för att lättare kunna umgås med baronen där.
Med rötter eller andra anknytningar satt vi tillsammans och lyssnade till Ivar Rüütlis kunniga guidande genom estlandssvenskarnas och deras kulturförenings historia. Egna tankar och minnen blandades
med det vi hörde, vare sig efternamnet var Gottkampf,
Aman, Nyman, Stahl, Salin, Ahlström, Björk eller
något annat.
1944 var för många ett gemensamt årtal.
Alice var tonåring i Pasklep då. Tolv ungdomar där
hjälptes åt att bygga en båt inne i skogen. Satte i en
traktormotor och en mörk kväll sjösatte de farkosten.
Den fungerade. De kom till slut iland på Fårö. En kort
berättad historia. Inte ett ord om dramatik, rädsla,
osäkerhet och svårigheter.
Jag försöker finna något ur klottret i mitt anteckningsblock. Ord, förkortningar, svårstavade namn på
byar och andra platser, viktiga personnamn.
Österby, Enby, Birkas, Pasklep, Sutlep, Roslep,
Bergsby, Vippal, Korkis, Gambyn, Gutanäs, Nõva.
Pöhl, Vesterblom, Blees, Engblom, Söderbäck.
Under kriget flydde 60 procent av Nuckös befolkning till Sverige. Ester och ryssar kom österifrån och
flyttade in i de övergivna gårdarna.
Svenskdagen var en riktigt svensk festdag i Birkas.
Först alla hyllningstal till SOV från Nuckö gymnasiums balkong. Prominenta personer, som talade vackert och högtidligt.
Folkmyller. Marknad med försäljning av allt som
man kunde vänta sig, från bastukvastar till böcker.
Estniska och svenska flaggor mot sommarhimlen
och den blå-svart-gula, som varit Nuckö kommuns
officiella flagga sedan 1994.
Estlandssvenska byalag och föreningar visade upp
sig och sina projekt.
Dansuppvisningen av duktiga rågöbor, runöbor och
andra med vackra, varma dräkter var säkert konditionskrävande liksom löptävlingen, för de som ställde
upp i den.
På kvällen, innan vi for hem till Hapsal och
gemensam middag, blev vi bjudna till Ülo Kalm och

hans fru Liis underbara, flera gånger prisbelönta, trädgård. Det var också en upplevelse.
Nu är jubileumsresan ett vackert, oförglömligt
minne, med många, många minnen i.
Vi är hemma i Sverige igen.
Hemma här – hemma där.
Festdagarna avslutades stilmässigt i St Mikaelskyrkan – Svenska kyrkan i Tallinn – med invigning av
minnestavla, tal och musik, visning av det fina museet, mera historia och kaffekalas med jättetårta. 15 kg!
Jag tänker också särskilt på utflykten till Odensholm, som blev av tack vare det vackra vädret, nästan
ingen vind alls. I två små öppna båtar for vi ut trots
morgondimman och kom fram till den nya bryggan
och kalkgrusstranden, kantad av blåeld. Saga från
Erkas och jag var intresserade av att få se hur plåtslagarna lyckats med taket på kapellruinens torn. Mycket
fint blev betyget! Vi prövade försiktigt att ringa lite i
klockan. En riktigt fin högsommardag. Massor av
stora blåklockor vräkte sig upp ur enbuskarna. Pampigt! En kvinna kom gående på vägen med en korg
fylld av lila backtimjan (tegräs). Den synen bär jag
också med mig som minne från sommarens SOV-resa.
Kulturföreningen SOV fyller 100 år, 35 år i Estland och 65 år i Sverige. En opolitisk, ideell förening.
Hans Pöhl var den första ordföranden. Föreningen
bildades av eldsjälar för att samla Estlands svenskar.
De började med att köpa en engelsk tjur och startade
en tjurförening. En viktig fråga för SOV var utbildning av den svenska ungdomen. År 1920 kunde Birkas
Folkhögskola påbörja sin verksamhet i Birkas herrgård på Nuckö. Tidningen Kustbon, som hade startats
1918, övertogs 1936 av SOV.
Tjurföreningen finns inte längre. Men SOV och
Kustbon lever fortfarande trots att Sovjet förbjöd och
dödförklarade dem.

Invigning av minnestavlan i Tallinn. Från vänster Patrik Göransson, Kuno Pajula, Henrik Svenungson och
Sven Salin.
Foto: Monica Ahlström
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Folkskolorna i Rickul/Nucköområdet
Göte Brunberg
Skolväsendet i Rickul/Nuckö har gamla anor. Redan
omkring 1650 grundade prosten i Nuckö socken Isaac
Hasselblad, som var bördig från Mariestad i Sverige,
den första folkskolan i socknen. Den var en av de
första i Estland överhuvudtaget. I ett visitationsprotokoll från 1709 står att många, såväl gamla som unga,
är läskunniga. Som lärare verkade socknens klockare
och bönder ute i byarna.
Om den vidare utvecklingen på skolområdet under
1700-talet är inte så mycket känt. Skolverksamheten
tog emellertid riktig fart under Gustav Carlblom, som
blev kyrkoherde i socknen 1790. Under 20 år bekostade kyrkan inköpet av mer än 1 500 böcker som delades ut till skolbarnen. År 1806 skriver Carlblom att
två tredjedelar av socknens vuxna – såväl svenskar
som ester – är läskunniga. I byarna engagerade Carlbloms son och efterträdare Johannes Carlblom under
1800-talets första decennier avlönade så kallade byskollärare. År 1822 fanns det 16 sådana lärare. Antalet
hade under åren 1834-52 vuxit till 18.
Kommunala skolor
Genom 1816 års bondelag avskaffades den estniska
befolkningens livegenskap. Genom lagen fick esterna
även kommunal självstyrelse och rätt till skolutbildning, något som inte kom svenskarna till del eftersom
de redan var "fria". Först med 1856 års bondelag likställdes svenskarna med esterna. Enligt denna lag
skulle det för var 300:e invånare finnas en skola. 1866
års kommunallag föreskrev att godsen skulle avsätta
mark och bekosta materialet för skolbyggnaderna.
Kommunerna skulle bekosta uppförandet och avlöna
lärarna. I varje kommun utsåg bönderna en skolförmyndare. Sockenvis fanns en skolkommission, som
bestod av skolförmyndarna, prosten, en godsherre och
ett par lärare.
1867 års skollag föreskrev att barnen skulle i 1013-årsåldern gå 2-3 vintrar i skolan. Läsåret skulle
vara i 21-22 veckor. Läroämnena var läsning, skrivning, enklare matematik, kristendomskunskap och
sång men också geografi, historia och ryska språket.
Från 1876 krävdes att barnen skulle gå fem dagar i
veckan. Dessutom måste 14-17-åringarna gå en dag i
veckan, vanligtvis på lördagar, i "efterskola".
Tidigt startades skolor i Niby (1849) och Skåtanäs
(i början av 1850-talet). Under 1860- och 1870-talen
startades nya skolor, så att det 1880 fanns skolor i
Nuckö klockargård, Pasklep, Höbring, Kolsve i Ölbäck och Österby. I slutet av den ryska perioden fanns
det sju skolor i Rickul/Nucköområdet. Av dessa var
fyra blandspråkiga.
År 1919, under Estlands frihetskrig, utsträcktes
skolplikten till fyra år. Under 1920-talet utökades den
till fem år och 1930 måste skolorna vara sexklassiga.

Efter Estlands frigörelse ansvarade kommunerna
för uppbyggnaden och driften av skollokalerna. Däremot var lärarnas lön nästan helt betald av staten.
Normalt skulle elevantalet i en läraravdelning inte
överstiga 40. Barnen hade rätt till undervisning på sitt
modersmål. Eftersom de mindre blandspråkiga skolorna bara hade en lärare innebar det i praktiken att
läraren var en svensk som hade lärt sig estniska.
Utbildning av lärare
När svenskarnas rätt till skolutbildning hade fastställts
i lagen kvarstod problemet att det saknades utbildade
lärare i svenskbygderna. Det fåtal svenskspråkiga
lärare som fanns hade utbildats vid estniska lärarseminarier, där undervisningsspråket var estniska och tyska.
För att råda bot på bristen på skollärare sände
svenska Evangeliska Fosterlandsstiftelsen 1873 tre
lärare/missionärer till Estland. En av dem, Thure
Emanuel Thorén, kom till Nuckö och startade där ett
lärarseminarium på Paskleps herrgård. Seminariet,
som var treårigt, utbildade vid två kurser totalt 20
svenska lärare. Därmed var behovet av lärare i
svenskbygderna täckt.
Lärarlönen betalades vanligen ut i form av en kontant del och naturaförmåner. Ibland fick läraren gratis
arrendera ett ställe.

Thoréns seminariums första kull.
Stående från vänster: Johan Palmkron, Vippal, lärare i
Vippal, Mats Schönberg, Spithamn, lärare i Kolsve,
Johan Lindström, Borrby på Ormsö, lärare i Sviby och
Borrby, Kristjan Engbusk, Sutlep, lärare i Österby,
Tomas Ruderström, Vippal, avslutade inte kursen,
Johan Lehtmets, Vippal, lärare i Vippal, Johan Dans,
Klottorp, lärare i Höbring.
Stående framför de övriga: Johan Nyman, Klottorp,
lärare på Odensholm och Klockargården.
Sittande från vänster: Johan Hammerman, Kärrslätt
på Ormsö, lärare i Kärrslätt, Thure Emanuel Thorén,
Johan Lindström, Kärrslätt, avslutade inte kursen.
Samtliga foton: SOV:s arkiv.
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Under förryskningsperioden på 1890-talet bestämdes
att undervisningsspråket skulle vara ryska. De lärare
som ville fortsätta måste gå på kurser för att lära sig
undervisa på ryska. Många klarade inte av detta (eller
tyckte att lärarlönen var för dålig) och övergick till
annan verksamhet. Vid sekelskiftet var bara några få
av Thoréns gamla elever kvar som lärare.
Nya folkskollärare utbildades vid Hapsals stadsskola. För att få lärarexamen måste man gå på årliga
kurser eller gå ett år på den så kallade pedagogiska
klassen vid stadsskolan.
Att undervisningsspråket och skolböckerna var
ryska gjorde det nästan omöjligt att bedriva en effektiv undervisning. Eftersom barnen inte kunde ryska
måste läraren översätta lärobokens text för dem till
svenska eller estniska – eller till båda språken.
När Estland blev fritt startades seminarier för att
utexaminera nya lärare. Lärarna från den ryska tiden
fick genomgå kompletterande utbildning.
En del svenska lärare lyckades skaffa sig utbildning på lärarseminarier i Finland och Sverige. De sista
åren utbildade man sig i Reval.

Här följer en kort beskrivning av skolorna i området,
från söder till norr.
Österby skola
Skolan började sin verksamhet 1868. Skolhuset hade
byggts av gammalt material, vilket gjorde att det redan
1876 måste ersättas av ett nytt skolhus. År 1921
byggdes det till. Det togs ur bruk 1930 när Birkas
skola började sin verksamhet och revs.
Hans Pöhl, som sedan kom att bli estlandssvenskarnas främsta representant och riksdagsman, fick
1893 sin första tjänst som lärare i Österby.
I Österby skola gick barnen från Österby, Lyckholm, Skåtanäs, Kolanäs och Birkas. Skolan var
blandspråkig.
Paskleps skola
Skolan startade 1865 i den gamla krogbyggnaden.
Efter några år flyttade skolan till Nuckö prästgård. År
1874 byggdes ett skolhus i Paskleps by, som 1901
ersattes med ett nytt mellan byarna Enby och Pasklep.
I skolan gick barnen från Pasklep, Hosby och Enby
(och fram till 1893 även barnen från Stor-Harga).
Skolan var blandspråkig.
När Birkas skola startade 1930 blev Paskleps skola
kvar för de lägre klasserna.
Birkas skola
I Birkas invigdes 1930 en stor skola. Skolhuset innehöll flera klassrum, bostäder för lärare och utrymme
för internat. Till skolan förlades de högre klasserna för
hela Paskleps kommun. Skolan hade fem lärare och
cirka 150 elever. I och med det stora elevantalet kunde
klasserna göras enspråkiga. Österby skola lades ner.
Paskleps och Bysholms skolor blev kvar för de lägre
klasserna.
Skolan användes även under sovjettiden. Den
brann ner 1977.
Bysholms (Nuckö) skola
I mitten av 1800-talet startade en skola i Klockargården i Nuckö, där prästen och klockaren undervisade
en dag i veckan för vardera pojkar och flickor. År
1872 blev skolan kommunal. Två år senare fick skolan
ett eget hus vid Klockargården. År 1900 undergick
skolhuset en omfattande ombyggnad.

Skolorna i Rickul/Nucköområdet.

Birkas skola.
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Från början var skolan avsedd endast för pastoratsbyn
Gutanäs svenska barn. Senare tillkom svenska barn
från Lill-Harga och Stor-Harga. År 1881 blev skolan
tvåspråkig. Då började de estniska eleverna från LillHarga gå där och från 1893 även barnen från StorHarga, som tidigare hade gått i Pasklep.
År 1924 flyttade skolan till Bysholms gamla herrgårdsbyggnad, som kommunen hade köpt av regeringen för detta ändamål. Intagning skedde vartannat år.
När Birkas skola startade sin verksamhet 1930 blev
Bysholms skola kvar för de lägre klasserna.
Sutleps skola
Skolan började sin verksamhet 1867 hemma hos läraren Gustav Umda. Nästa år kunde man flytta till ett
nybyggt skolhus. Skolan var tvåspråkig: ester och
svenskar gick vardera tre dagar i veckan. Från 1876
gick samtliga fem dagar.
I skolan gick barnen från Sutlep och Klottorp. De
flesta kom från Klottorp och hade en lång väg till
skolan. År 1930 inrättades därför en svensk skola,
Sutleps svenska folkskola, i Nömkülls herrgårdsbyggnad. Skolan var 6-klassig med intagning vartannat år.
Höbring skola
Skolan öppnades 1877 och fick Johan Dans som första
lärare. I skolan gick barnen från Höbring, Paj, Haversved, Rickul, Gambyn och Lucksby. Skolhuset
byggdes om 1914. På 1930-talet blev elevantalet så
stort att man måste hyra en lokal på Långbackgården.
I skolan bildades 1935 en estnisk skola med ett 15tal elever, flera från estniska byar utanför Rickul. Skolan var förlagd till Greisgården. År 1939 flyttade skolan till byn Kervet, som då hade inlemmats i Rickul
kommun.
Rickul skola
I nybyggarbyarna Norrby och Söderby vid Rickul
herrgård fanns många barn och vägen till skolan i
Höbring var lång. År 1933 öppnades därför en svenskspråkig skola i en byggnad vid herrgården. Skolan var
6-klassig med intagning vartannat år. På grund av att
lokalen var liten och antalet barn ökade, fick klasserna
5 och 6 de senare åren flytta till Höbring skola.

Kolsve skola
Kolsve skola i Ölbäck öppnades omkring 1865 och
var, innan Höbring skola öppnades 1877, den enda
skolan i Rickul kommun. Den förste läraren var Mats
Pelmas.
Pojkar och flickor gick varannan vecka i skolan.
Barnen från de avlägsna byarna stannade i skolan
veckan ut. Innan Höbring skola öppnades var elevantalet i Kolsve skola högt. År 1876 gick där 48 pojkar
och 34 flickor. Första läsåret efter det att Höbring
skola hade öppnat gick samtliga pojkar där och samtliga flickor i Kolsve. Från 1877 blev båda skolorna
blandskolor med daglig undervisning.
I Kolsve skola gick barnen från Spithamn, Bergsby, Roslep, Ölbäck och Rosta. Skolan stängdes 1901 i
samband med att skolorna i Bergsby och Roslep öppnades.
Rosleps och Bergsby skolor
Kommunledningen i Rickul beslutade att från år 1901
skulle Kolsve skola stängas och en ny skola skulle
öppnas i Bergsby. Detta passade inte bönderna i Roslep och Spithamn, som beslutade att bygga ett eget
skolhus i Roslep. Detta ledde till att det 1901 öppnades två skolor: I Rosleps skola gick barnen från Roslep och Spithamn och i Bergsby skola gick barnen
från Bergsby, Ölbäck och Rosta. I samband med att
det 1927 blev femårig och 1930 sexårig skolplikt delades undervisningen upp på så sätt att de lägre klasserna gick i Bergsby och de äldre i Roslep.
Spithamns skola
Barnen från Spithamn gick från 1901 i Rosleps skola,
men vägen dit var lång. Därför startade spithamnborna
1919 en skola i byns bönehus. Ett eget hus fick skolan
hösten 1922. Intagning skedde vartannat år.
Odensholms skola
Skolan började sin verksamhet 1883 i ett nyuppfört
skolhus. Lärare blev Johan Nyman, som stannade i 10
år. Sedan fanns det, med undantag av åren 1910-1912,
inte någon skola på ön. Det gamla skolhuset förföll
och ett nytt hade byggts när skolan åter öppnades
1921. Intagning skedde vartannat år.

Bysholms skola var förlagd till den gamla herrgården.

Rosleps skola.
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Markägare i Estland!
Under 5 års verksamhet har Jus Suecanum
fått en bra erfarenhet med att ta hand om olika frågor som svenska markägare i Estland
har haft. Vårt kontor hjälper i följande ärenden
som överlåtelse, arvsärende, försäljning
eller köp av fastigheter, översättningar och
annat. Vi har etablerat goda kontakter med de
estniska myndigheterna och representerat
estlandssvenskar i olika institutioner i Estland
och är godkända översättare hos Notarius
Publicus i Estland. En nyare tjänst är bygge,
vi har kontakt med flera seriösa byggföretag
som håller överenskomna tider och budget.
Behöver Du hjälp i ovannämnda frågor kontakta oss:
Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Tfn/Fax: +372 47 37 339,
mobil: +372 55 24842
E-post: katrin@ jussuecanum.ee
www.jussuecanum.ee
Adress: Posti 41a, 90507 Haapsalu, Estland
PS! 10 % rabatt på våra tjänster
under år 2009

Skogsägare i Estland!
VKS samarbetspartner Sevos Talu OÜ
erbjuder följande tjänster:
 köp av avverkningsrätt
 köp av skogsmark
 avverkningsarbeten
 avverkningsarbeten på byggtomt
 röjning av rågångar
 beställning av skogsvårdsplaner
 skogsinventeringar
Närmare information: Sven Kuinberg,
tfn +372 51 83 974, e-post sven @sevos.ee
Hemsida: www.sevos.ee

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).

Färjetrafik Kapellskär-Paldiski
Bokning: Tfn 08-559 252 97
För medlemsrabatt skall bokningskoden
"SEFÖR" anges. När biljetten hämtas skall
medlemskortet uppvisas.
För övrig information, se
www.bsl.ee/?keel=sw

Alar Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Mobil: +372 52 79641
E-post: alar@jussuecanum.ee
Prästn e vargskall
Mats Ekmans samlade dikter
med teckningar av Elmar
Blomberg.

Pris 130:- + porto.

Färjetrafik Stockholm-Tallinn

Beställning sker till
Ingegerd Lindström på tfn
08-501 64 714 eller e-post
recreo@telia.com.
Allt överskott av boken går
till något ändamål i Rickul
till minne av Mats Ekman.

Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60
Avtalsnumret 4799 skall anges.
För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv
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