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Föreningens ändamål
(citat ur stadgarna paragraf 2)

”Rickul/Nuckö Hembygdsförening är en kultur-
förening för dem som har sina rötter i Rickul/
Nucköområdet i Estland, eller av andra orsaker 
känner ett intresse för området och dess historia.
Föreningen skall
• värna om och levandegöra det estlands-

svenska kulturarvet från Estland och Sverige, 
både i bevarandet av historien, i nuet och i 
framtiden;

• vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i 

Sverige, samt informationsorgan i Sverige 
och Estland; 

• överföra till våra yngre de traditioner vi själva 

mottagit och bevarat, samt idka annan här-
med förenlig verksamhet.”
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Så har ännu en sommar gått förbi. Och vilken sommar 
sen! Värmen var ibland nästan besvärande men man 
ska inte klaga, för en sådan här sommar får vi nog vänta 
länge på.

Vi har haft en mycket aktiv sommar i Estland. I til-
lägg till de traditionella aktiviteterna under andra hel-
gen i juli hade vi i år två aktiviteter som var riktade 
speciellt till ungdomar: en strandfest och ett ridläger.

Aktiviteter lördag-måndag
På lördagen var det strandfest på Ölbäckstranden. Den 
var lika trevlig som vanligt. Tur med vädret hade vi 
även i år. Ett tack till arrangörerna!

På söndagen var det gudstjänst i Rosleps kapell, 
detta år med Nuckö församlings präst Kaisa Kirikal. 
Hon har under året gått och lärt sig svenska, bara för 
vår skull, och höll delar av gudstjänsten på svenska. 
En stor eloge till henne för hennes vilja att tillmötesgå 
oss svenskar. Nästa år kanske halva gudstjänsten blir på 
svenska. Det var mycket folk i kyrkan och det verkade 
som alla var mycket nöjda. Det var också mycket sång 
och musik med medverkan av Raul Targamaa, Tiiu 
Tulvik och Janne Raba.

Kvällens middag på Roosta blev också lyckad, trots 
att vi fick sitta inne i värmen. Men till kaffet flyttade 

alla ut på terrassen. Där avtackade vi också Ülo Kalm 
som var inbjuden tillsammans med sin fru Lii.

På måndagen var det den traditionella båtturen till 
Odensholm. Som vanligt var Sture Koinberg guide på 
ön.

Ungdomsaktiviteter
En nyhet för året var ridlägret som föreningen anord-
nade tillsammans med Sirje Jablok i Rickul by. Även 
om det bara var fem ungdomar som var med så blev det 
en succé! De som var med på lägret var mer än nöjda 
och ville gärna göra om det nästa år. Vi hoppas då att vi 
får med fler ungdomar. 

En annan aktivitet som var ny för året var ungdoms-
träffen på Ölbäckstranden. Ungdomar från 13 år och 
uppåt träffades för att lära känna varandra, tävla med 
varandra och bada och grilla. Detta är en aktivitet som 
vi absolut måste fortsätta med. Det stärker banden mel-
lan de ungdomar som så småningom ska ta över det 
estlandssvenska arvet. Hoppas att vi även där får med 
fler nästa år.

Det var en vecka som var väldigt koncentrerad med 
aktiviteter. Men det är ju också en vecka då de flesta 

estlandssvenskar finns i området. 

Veckan efter kom Patrik Göransson från S:t Mika-
elskyrkan i Tallinn för att hålla en kyrkogårdsgudstjänst 
vid Rosleps kapell.

Höstens aktiviteter
Även om det inte känns så ännu så har vi hösten i an-
tågande. Då brukar man ta nya krafter och när mörkret 
lägger sig är det dags att träffas igen i olika former. 

Först ut är ett seminarium om byggfrågor. Är du 
intresserad av att veta mer om hur du börjar bygga i 
Estland, vare sig det är ett stort hus eller en friggebod, 
så kom och ställ frågor till Byggnadskommittén! Se an-
nonsen på sidan 11.

Höstens informationsmöte kommer att anordnas i 
Eskilstuna. Där bor många av våra medlemmar och vi 
vill ge dem som inte åker till våra möten i Stockholm 
en möjlighet att träffas och få information från fören-
ingen. Men givetvis är även alla som bor i Stockholm 
också välkomna! Se annonsen på sidan 5.

Sedan blir det ett nytt försök till seminarium om 
nuckösvenskan. Denna gång hoppas vi att fler anmäler 

sig. Inte bara nybörjare! Se annonsen på sidan 7.
Vid nästa möte med byombuden vill vi bland annat 

diskutera vilken roll de skall ha framöver. Vilka frågor 
är aktuella nu när det gäller byarna och på vilket sätt 
kan byombuden bidra till att hjälpa sina bygrannar?

Framtiden
Hembygdsföreningens framtidsgrupp har många bra 
och framtidsinriktade idéer. Jag ser det som mycket 
positivt att man kommer med många förslag till aktivi-
teter och förslag till hur vi ska fortsätta vårt arbete för 
framtiden. 

Ett förslag som styrelsen lagt fram är att i höst in-
bjuda SOV och alla de andra hembygdsföreningarna 
till en diskussion om just framtiden. Jag anser att det är 
en nödvändighet att vi gemensamt diskuterar dessa frå-
gor. Vi måste rusta oss för framtiden och se till att det 
estlandssvenska arvet lever vidare. Om vi inte tar tag i 
dessa frågor nu så kommer SOV och hembygdsfören-
ingarna att sakta men säkert dö ut. Detta får inte ske och 
därför måste vi på alla sätt vi kan fånga upp den yngre 
generationen, få dem medvetna om sina rötter och få 
dem att delta i den estlandssvenska gemenskapen.

Kulturrådet
Den 19-21 november är det nyval till Kulturrådet. Det 
är viktigt att Rickul/Nucköområdet är representerat i 
rådet. Våra kandidater kommer att presenteras på vår 
hemsida.
Du som är anmäld till minoritetsregistret, och därmed 
är röstberättigad i valet, ställ upp och rösta på våra kan-
didater. Se annonsen på sidan 11.

Tack!
Till sist vill jag tacka alla som ställt upp och hjälpt till 
i sommar. Utan er hade det inte gått att genomföra!
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Strandfesten på Ölbäckstranden
Anette Sjösten

Lördagen den 10 juli anordnades den årliga strandfes-
ten på Ölbäckstranden och liksom tidigare år blev det 
en given succé! Cirka 130 personer samlades på stran-
den. Det var första gången jag och min familj var med. 
Vi hade hört om den trevliga samvaron, alla aktivite-
ter, solsken, varmt hav, picknick och grillning och allt 
stämde precis som jag föreställt mig.

Solen strålade från en klarblå himmel, det var sä-
kert över 30 grader varmt i luften och 22-23 grader i 
havet. Då vi närmade oss stranden hördes dragspel och 
gitarr som spelades av Gunvor Strömbom och Lennart 
Ygstedt. Det kändes välkomnande. Sanden brände un-
der fötterna då jag minglade runt bland alla vänner och 
släktingar, jag vet snart inte hur alla är relaterade till 
varandra. Min mamma Agnes Sjösten, född Vesterby 
på Mickasgården i Roslep, presenterade mig för sina 
sysslingar, bryllingar och alla andra som hon hade lekt 
med som barn och tonåring i Estland.

Efter flera dopp i havet blev det lekar på stranden. 

I år var det Ida Losman, Anneli Brunberg och Marika 
Hanson som hade initierat och planerat alla aktivite-
ter. Vi tävlade i att bygga sandslott, sprang stafett med 
potatis, kastade bollar i hink, fyllde hinkar med vatten 
med bara händerna och försökte tolka ”omöjliga” bil-
der. Vi gick tipspromenad med frågor, som till exem-
pel vad heter den nya kommundirektören, hur många 
vindkraftverk finns det i Nuckö kommun, invånaranta-
let i Hapsal, hur många år fyller Roosta camping, hur 
många byar finns det i Nuckö kommun, värme- och 

köldrekord i Estland med mera. Alla sex lagen kämpa-
de tappert och vinnaren blev Team Tere. Själv tillhörde 
jag Vattenblåsarna och vi placerade oss någonstans i 
mitten bakifrån räknat.

Efter flera timmars samvaro på stranden var vi alla 

mätta på sol, grillkorv, fika och vid 16-tiden drog vi oss 

tillbaka och for mot Hapsal och hotellet igen.
Jag ser fram emot nästa års strandfest på Ölbäck-

stranden. Ett stort tack till arrangörerna som gjorde ett 
trevligt program och jag hoppas att ni har lust att ordna 
strandfesten då igen.

Vid en kontrollstation under tipspromenaden.
Foto: Göte Brunberg

Ungdomsträffen
Magnus Blomberg

I somras anordnades den första av de förhoppningsvis 
årliga ungdomsträffarna. Ungdomar mellan 13 och 30 
år var inbjudna till en dag på Ölbäckstranden den 13 
juli. Vädret var som det var mest denna sommar, runt 
30 grader och mestadels sol, så det blev mycket ba-
dande mellan aktiviteterna.

Vi började med lite korvgrillning för att sedan börja 
med de olika tävlingarna. De nio ungdomarna som var 
med fick sortera sig efter olika kriterier och till slut 

hade vi två starka lag. Vi började med lite namnlärande 
och fortsatte sedan med lagaktiviteterna. Lagen tog sig 
genom spindelnät, byggde broar och passerade varan-
dra på stockar i olika övningar där tyngdpunkten låg i 
att hjälpas åt. 

Och bra gick det. De två lagen tänkte ut flera smarta 

sätt att bygga sina broar på, något som vi som planerat 
lekarna inte alls hade räknat med. 

Förhoppningsvis gav dagen mersmak och lockar till 
sig ytterligare deltagare till nästa år.

Spithamns byalag
Vi samlas till möte söndagen den 24 oktober
kl. 14.00-17.00 i SOV:s lokaler på Roslagsga-
tan 57, Stockholm.

Välkomna!

Brobygge. Från vänster Fredrik Blomberg, Fanny Ahrle, 
Jennifer Mihlberg, Herman Brunberg och Louise Lind-
ström Graff.                                     Foto: Magnus Blomberg
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Ridläger i Rickul by
Ingegerd Lindström

För första gången anordnade Hembygdsföreningen ett 
ridläger. Lägret anordnades tillsammans med Sirje Ja-
blok, som har en hästgård på Marsgården i Rickul by. 
Föreningen sponsrade lägret, som för de mer vana ryt-
tarna varade från måndag till fredag medan nybörjarna 
red tisdag till fredag. Det var inte så många som an-
mälde sig men de som var där var mer än nöjda.

Klara Heldring Mattsson, med rötter från Höbring, 
var tillsammans med sin mamma och lillasyster i Est-
land för första gången. Resan blev av endast på grund 
av ridlägret som hon fick i 10-årspresent av sin morfar 

och mormor. Så här tyckte hon om lägret: ”Det var det 
bästa och roligaste lägret jag har varit på!”

Hon avgudade sin häst Appi och hade svårt att skilj-
as från den. Det var med tårar i ögonen hon sa hej då 
till hästen. Hon ville givetvis komma tillbaka nästa år 
för ett nytt ridläger. Dessutom fick hon en ny kompis, 

Jennifer Mihlberg, som också är en van ryttare. Det var 
de två som red tillsammans i en grupp.

Jennifer beskriver sin upplevelse så här: ”Jag heter 
Jennifer Mihlberg och bor vid Rosta Graisas. Jag är 13 
år och jag var med på ridlägret i Estland 2010. På mån-
dagen klockan 9 började vi och det var en bra tid för 
då kan man göra annat efteråt. Vi höll på i nästan tre 
timmar. Tyvärr var vi inte så många, bara Klara och jag. 
Vi red först i paddocken hos Sirje, det var som en hage 
och där fick vi göra många övningar. Efter det så red vi 

ut till havet och badade hästarna och travade längs med 
stranden.

I nybörjargruppen var det Cosmos, Neo och Nova 
Losman. Dom hade aldrig ridit förut så Klara och jag 
hjälpte till att sadla och leda hästarna. Vi fick rida lite 

efter deras lektion som tack. Alla var duktiga tyckte jag 
för dom lärde sig så snabbt.

Sirje är väldigt duktig och mycket snäll men ändå 
lite hård. Det tyckte jag var bra för vi lärde oss myck-
et. Sirje pratar svenska, och jag är jätteglad att känna 

henne. Hennes hästar är underbara, mycket snälla och 
lätthanterade. Det går även att hyra hästar där, både för 
att rida ut eller ta egna lektioner. Mamma och jag rider 
mycket där.

Jag tyckte lägret var mycket roligt och bra, men det 
som inte var bra var att det skulle ha varit fler barn som 

var med. Vädret var mycket fint men några dagar var 

det lite för varmt. Jag fick lära mig mycket bra saker 

och det har jag nytta av också, jag har en egen häst i 
Sverige som jag tränar vidare på.

Det måste bli ett läger nästa år igen. Hoppas vi är 
fler då.”

I den andra gruppen, nybörjarna, var det tre syskon 
Losman som red: Cosmos, Neo och Nova.

Så här berättar deras mamma Ida: ”Med inga erfa-
renheter i ryggen hoppade barnen snabbt upp på häs-
tarna och satte igång. Efter totalt fyra timmars ridning 
var alla tre ’hästbitna’. 

Neo, 7 år, skulle absolut börja rida hemma i Sve-
rige: - Mamma, det spelar ingen roll om mina kompisar 
tycker jag är töntig, jag gillar ju hästar!

Nova, 5 år, efter två timmar på hästryggen: 
- Mamma, jag tror att jag klarar att galoppera och hop-
pa över dom stora hindrena nu!

Cosmos, 10 år: - Mamma, jag vill ha en snabb häst, 
Neo kan ta en långsam!

Barnen hade en mysig vecka på ridlägret och pratar 
redan om att nästa sommar kanske dom får rida i sko-
gen.”

Klara Heldring Mattsson och Jennifer Mihlberg på hin-
derhoppningsbanan.                           Foto: Sussi Mihlberg

Informationsmöte i Eskilstuna

Lördagen den 30 oktober kl. 13.00 håller Rick-
ul/Nuckö Hembygdsförening höstens informa-
tionsmöte i Eskilstuna.

Plats: Hotell Bolinder Munktell, Munktellstor-
get. 

Några punkter på programmet:
Föreningens verksamhet.• 

Bildspel över sommarens aktiviteter.• 

Nyheter från Nuckö kommun.• 

Byggnadskommittén informerar och svarar • 

på frågor om byggnation i Nuckö kommun.

Kaffe och smörgås kommer att serveras till 
självkostnadspris.

Alla är hjärtligt välkomna!

Vägbeskrivning: Kommer du E20 från Stockholms-
hållet, tag av vid avfarten Centrum. Kör sedan rakt 
fram genom två rondeller och ta Strandgatan till hö-
ger vid den tredje. Fortsätt gatan rakt fram. Hotell 
Bolinder Munktell ligger i slutet av gatan.

Parkeringsgarage finns i anslutning till hotellet. 

Dessutom finns en parkeringsplats 100 meter bort.
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Söndagen den 11 juli
Göte Brunberg

Gudstjänst och musikstund i Rosleps kapell
Vi var över hundra personer som hade samlats kl. 14 i 
Rosleps kapell. Även om den riktiga värmeböljan ännu 
inte hade kommit till Estland – termometern visade 
”bara” på 30 grader – var det ändå skönt att konstatera 
att den under förra året installerade klimatanläggningen 
i kapellet fungerade.

På programmet stod en gudstjänst och en musik-
stund. Den utlovade informationen om Nuckö kommun 
fick tyvärr utgå, eftersom kommundirektören Aivar 

Kroon hade fått förhinder.
Gudstjänstens psalmsång, predikan och bibelläsning 

blandades med inslag från musikstunden. Gudstjänsten 
leddes av Nuckö församlingspräst Kaisa Kirikal, delvis 
på svenska. Ingegerd Lindström läste två bibeltexter. 
Psalmerna ”Den blomstertid nu kommer” och ”Härlig 
är jorden” sjöngs samtidigt på svenska och estniska och 
ackompanjerades av Janne Raba på elorgel.

Under musikstunden sjöng Raul Targamaa till ack-
ompanjemang av Tiiu Tulvik bland annat ”Hymn” av 

W. A. Mozart och ”Främling” av E. S. Lorenz. Tiiu 
Tulvik och Janne Raba sjöng ”Fjäriln vingad syns på 
Haga” av C. M. Bellman och folkvisan ”Vem kan segla 
förutan vind”.

Efteråt var det dags för kyrkkaffe med dopp, som 
hade ordnats av Framtidskommittén.

Gemensam middag i Roosta stugby
Till middagen kl. 19 i Roosta stugby hade nästan 80 
personer anmält sig. Efter det att vi hade ätit inne i mat-
salen var det skönt att sätta sig vid borden ute i det fria. 
Ingegerd Lindström tackade Ülo Kalm för det goda 
samarbetet mellan Nuckö kommun och Hembygds-
föreningen under Ülos tid som kommundirektör och 
gav honom som present en skål av glaskonstnären Åsa 
Brandt. Därefter blev det allsång under ledning av Gun-
vor Strömbom, Lennart Ygstedt och Raul Targamaa.

Ülo Kalm avtackas av Ingegerd Lindström vid midda-
gen på Roosta.                                    Foto: Göte Brunberg

Tiiu Tulvik, Kaisa Kirikal, Janne Raba och Raul Targa-
maa förbereder gudstjänsten och musikstunden i Ros-
leps kapell.                                           Foto: Bengt Heyman

Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg

Byggande
I nr 7 av kommunens informationsblad ”Noarootsi 
teataja” konstaterar kommundirektören Aivar Kroon 
att många byggnader i kommunen har byggts mot gäl-
lande föreskrifter. Man har heller inte alltid ansökt om 
användningstillstånd. Han uppmanar alla ägare av så-
dana byggnader att göra dem lagliga för att undvika 
förelägganden om straffavgift eller rivning.

Kommunen har fått en ny byggnadsinspektör, Kaa-
rel Salus.

Minnesmonumentet vid Nuckö kyrka
Minnesmonument vid Nuckö kyrka över dem som stu-
pade i Estlands frihetskrig 1918-1921 kräver en om-
fattande renovering. Kostnaden beräknas till cirka 110 
000 EEK. Vill du lämna ett bidrag till renoveringen, 
sätt då in det på kommunens konto 10602002429006 i 

SEB Estland och märk det ”Vabadussammas”.

Snöröjning
Kommunen kommer att bekosta snöröjning på kom-
munala vägar, privata vägar med tillstånd för allmänt 
bruk och övriga privata vägar som leder till hus där det 
permanent bor personer som är skrivna i kommunen. 
Mot avgift kan snöröjning även ske till sommarstugor. 
Ansökan skall skickas in senast den 20 september.

Naturskydd
För Odensholms naturskyddsområde gäller nu sträng-
are regler än tidigare. Bland annat är det förbjudet att 
vistas i ett område på udden i närheten av båthamnen 
under sjöfåglarnas häckningstid.

Det stora naturskyddsområdet Silma, som ligger i 
Nuckö, Oru och Ridala kommuner, kommer att utökas.  
Främst sker detta genom att ett antal befintliga mindre 

naturskyddsområden införlivas med Silma. 
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I år genomfördes två nya byvandringar i Rickul, den 8 
juli i Norrby och Söderby och den 15 juli i Spithamn.

Norrby och Söderby
Till skillnad från övriga byar i gamla Rickul kommun 
har de båda byarna en kort historia. De bildades först 
på 1920-talet i samband med att den mark som tillhör-
de Rickul gods förstatligades enligt den jordreformlag 
som antogs 1919. Åkermarken styckades upp till går-
dar, 10 st i Norrby och 25 st i Söderby.

Byvandringen började i Norrby med Ethel Wes-
terberg som guide. Vi var cirka 25 personer som hade 
samlats vid utsiktstornet vid Ethels hus. Göte Brunberg 
började med att översiktligt beskriva byarnas historia. 
Ethel fortsatte med att berätta om gårdarna i Norrby 
och de familjer som bodde där. Sedan tog vi oss till 
pingstförsamlingens bönehus vid Rickulån. Det bygg-
des på 1920-talet och är till det yttre välbevarat. I när-
heten ligger den gång-, cykel- och ridbro över ån, som 
år 2007 projekterades och byggdes av Raul Targamaa.

Sedan var det dags för rast. Majlis Lindroos och 
Jeanette Löhf hade ordnat kaffe med dopp hos Majlis 
och Raul.

Efter rasten bar det iväg i en bilkaravan över riksvä-
gen längs den gamla vägen förbi Mastall. Vi stannade 
vid smedjan där baron Gustav von Taube blev skju-
ten av rödgardister den 29 december 1917 (enligt den 
”gamla” tideräkningen).

Sedan stannade vi vid godsets huvudbyggnad, som 
är byggd på 1870-talet. Den ägs nu av en skola för han-
dikappade barn i Tallinn, men den används inte så ofta. 
Det finns en risk för att byggnaden kommer att förfalla, 

så som har skett med de flesta av ekonomibyggnader-
na.

Efter ett stopp vid platsen där ”Re-rae” (Röda raden), 
en länga med arbetarbostäder, och Rickul folkskola en 
gång låg bar det iväg österut och därefter söderut på 

vägen som går ut till riksvägen. Vi stannade vid Mick-
asgården, där Einar Westerby berättade om de gårdar 
som tidigare låg på det stora öppna fältet norrut.

Slutligen åkte vi riksvägen norrut och svängde in på 
den gamla vägen till ”Hove”. Den har blivit uppröjd av 
dem som bor på Granbackgården och är åter farbar.

Spithamn
Vi var över 30 personer som samlades på Mogården för 
att höra Sven Borrman berätta om Spithamns historia. 
Hans föredrag kompletterades med upplysningar från 
Birgit Eldh.

Byn skiljer sig från de övriga byarna i Rickul ge-
nom att gårdshusen var samlade längs en bygata i byns 
östra del. Vid ”lantmäteriet” på 1890-talet fördelades 
åkrarna på det stora fältet, ”Gjarda”, så att de gick i  
solfjäderform från byn. I tillägg till de gamla historiska 
gårdarna tillkom ett par nya gårdar. Det byggdes också 
ett antal torpställen i markerna söder om själva byn.

Under sovjettiden var byn militärt område. De flesta 

av de gamla gårdarna revs.
Efter föredraget var det dags för kaffe och dopp, 

som hade ordnats av Birgit Eldh och Jenny Melin.
Sedan ledde Sven Borrman och Arne Hallman en 

vandring genom byn. Vi gick ned till stranden och följ-
de den norrut fram till där Nibondasgården låg. Skutan 
Hoppet byggdes där alldeles nedanför på stranden. Se-
dan gick vandringen tillbaka till byn. Valentin Borrman, 
som bor på Jakasgården, bjöd in oss i sitt välbevarade 
hus. Han är son till Alexander Borrman, en av de mobi-
liserade som överlevde krigstjänsten i sovjetarmén.

Materialet från årets och förra årets byvandringar  
kan laddas ner från Hembygdsföreningens hemsida 
www.rnhf.se. Gå till ”Byar” och välj ”Rickul”.

Byvandringar i Norrby, Söderby och Spithamn
Göte Brunberg

Sven Borrman guidar nere vid Spithamnstranden.
Foto: Göte Brunberg

Seminarium i ”nokasvensk”

Söndagen den 14 november kl. 13.00 arrange-
rar Kulturkommittén ett seminarium om nuckö-
svenskan på Roslagsgatan 57. 

Du får höra dialekten talas och lära dig grun-
derna i grammatiken och ljudläran. Vi tror att 
du kan lära dig något, oavsett om du är ren 
nybörjare eller redan talar dialekten flytande.

Då antalet platser är begränsat krävs föranmä-
lan. Den gör du senast den 31 oktober till Inge-
gerd Lindström, tfn 070-735 53 12, eller med 
e-post till kokkas@telia.com

Kaffe och smörgås serveras till självkostnads-
pris.

Välkomna!
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Inspelning av Mats Ekmans sånger
Ingegerd Lindström

Mitt i högsommarvärmen fick vi möjlighet att göra en 

inspelning av Mats Ekmans sånger. Det var Helene 
Kömmes från Tartu visarkiv som kom till Hapsal för 
att spela in.

Vi träffades på Aibolands museum men vi kom 
snart underfund med att lokalerna där var för små för 
en videoinspelning och framför allt – för varma. Någon 
fick en snilleblixt och vi ringde till den nya kyrkvakt-
mästaren i Rosleps kapell. Vi fick gärna vara i kapel-
let med inspelningen och det var nog räddningen. Den 
dagen var det nära 30 grader varmt ute och inne i kyr-
kan var det svalt och behagligt så våra sångare behövde 
inte lida alltför mycket av värmen. Sångarna ja, det var 
Ingeborg Gineman, Inga Ekman och Hjalmar Stenberg 
som tålmodigt berättade och sjöng hela dagen.

Från visarkivets sida ville man, förutom att spela in 
sångerna, också höra berättas om hurdan sångtraditio-
nen var förr i svenskbygden. Allt spelades in och fil-
mades.

Vi har fått ett löfte om att få en CD när allt är klart 
men först skall allt material bearbetas. Vi återkommer 
med mer information när resultatet ligger färdigt. 

Ett stort tack till Ingeborg, Inga och Hjalmar för att 
ni ställde upp. Mats Ekmans visskatt är värd att bevara 
för kommande generationer och att de sjungs på den 
ursprungliga dialekten är av stort kulturellt värde.

Inga Ekman, Ingeborg Gineman och Hjalmar Stenberg 
sjunger Mats Ekmansånger.              Foto: Göte Brunberg 

Byombudsmöte

Byombuden träffas på Roslagsgatan 57 tors-
dagen den 18 november kl. 18.00.

Om du inte kan komma, meddela detta till 
Svea Johansson, tfn 08-552 463 91, eller med 
e-post till erik-svea@telia.com

Välkomna!

Estland byter valuta
Göte Brunberg

Estlands regering har under flera år målmedvetet arbe-
tat för att landets ekonomi skall uppfylla de villkor som 
ställs för att ett land skall kunna bli medlem i euroom-
rådet. Den 12 maj 2010 fastslog EU-kommissionen och 
Europeiska centralbanken att Estland uppfyllde villko-
ren. EU:s finansministrar godkände formellt villkoren 

vid ett möte den 13 juli i Bryssel.

Övergången kommer att ske enligt följande:
Estland blir medlem i euroområdet den 1 januari • 

2011 (”€-dagen”).
Pengar på bankkonton räknas av banken automa-• 

tiskt om från kroon till euro på €-dagen. Kursen blir 
1 euro = 15,6466 kroon. Rent praktiskt beräknas 

övergångstiden bli cirka 12 timmar.
Under två veckor efter €-dagen kommer man att • 

kunna betala i både kroon och euro i affärerna, men 
återbetalning sker generellt i euro. Efter denna pe-
riod är kroonen ogiltig som betalningsmedel.
En månad före och sex månader efter €-dagen skall • 

de banker som sysslar med växling av valuta utan 
avgift växla in kroon till euro enligt den officiella 

kursen. Därefter kommer ett begränsat antal banker 
att ge denna tjänst i ett år. Den estniska riksbanken 
Eesti pank kommer att fortsätta att växla under en 
ospecificerad tid.

Från €-dagen kommer betalning med kort att endast • 

ske i euro. I bankautomater kommer euro att införas 
inom 48 timmar.
Efter den 1 juli 2010 och upp till sex månader efter • 

€-dagen är samtliga affärer skyldiga att visa priserna 
både i kroon och euro.
Skatter och förmåner kommer att rundas på ett för • 

skattebetalarna/förmånstagarna fördelaktigt sätt. 
Staten skall därmed bli en förebild för den privata 
sektorn.
Konsumentskyddsmyndigheten (”Tarbijakaitsea-• 

met”) kommer att övervaka prisförändringar före 
och efter införandet av euron.

Den som har pengar innestående på ett estniskt bank-
konto behöver alltså inte själv göra något i samband 
med övergången till euro. Banken kommer att räkna 
om beloppet till euro till den fastslagna kursen.

Besvärligare är det för den som har kroon i form av 
kontanter. Om man är i Estland under tiden 1 december 
2010 – 30 juni 2011 kan man växla in pengarna till euro 
i alla banker. Därefter kan man göra det i ett begränsat 
antal banker. En annan möjlighet är naturligtvis att man 
gör slut på sina kroon genom att handla för dem i Est-
land. En sista möjlighet är att växla in dem i Sverige 
på en bank eller ett växlingskontor, men då måste man 
göra detta före den 1 januari 2011.
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En styrelseledamot presenterar sig
Anne Schönberg

Jag heter Anne Schönberg och har varit aktiv i Rickul/
Nuckö Hembygdsförenings styrelse sedan år 2002. 

Båda mina föräldrar kommer från Estland och kom 
hit under andra världskriget som barn. Min pappa, 
Reinhold Schönberg, kommer från Spithamn i Rickul 
och min farfar, Mathias Schönberg, var båtmästare i 
Spithamn och byggde bland annat skutan Hoppet som 
det har skrivits om i Medlemsbladet vid flera tillfällen. 

Min pappa lever inte längre men genom hans bror Len-
nart Schönberg får jag information om mina estlands-
svenska rötter. 

Min mamma Leena Schönberg kommer från en liten 
by som heter Kärstna utanför staden Viljandi. Under 
hela min uppväxt, samt även nu, har min mamma och 
jag talat estniska. Jag har även haft estniska som hem-
språk. Att kunna estniska är en stor fördel, bland annat i 
samband med mitt engagemang i föreningsarbetet. 

De senaste 20 åren har jag besökt Estland ett flertal 

gånger och träffat den släkt som finns kvar. Senast i 

somras deltog vi i föreningens sommaraktiviteter och 
därefter bilade vi runt i Estland och besökte bland annat 
Tallinn, Hapsal, Pärnu, Viljandi och Tartu – en fantas-
tisk resa med vackra städer, vänliga människor, långa 
stränder och inte minst bra och säkra bilvägar.

Styrelsearbetet är ytterligare ett sätt för mig att lära 
mig mer om estlandssvenskarna samtidigt som jag för-
hoppningsvis även kan bidra till föreningens fortlev-
nad och utveckling. Arbetet är intressant då vi bidrar 
till kulturutbytet. Som medlem i styrelsen hoppas jag 
kunna bidra till att föra det estlandssvenska kulturarvet 
och historien vidare till en yngre generation estlands-
svenskar. Föreningen har dessutom en stor bank av bil-
der, böcker och information som borde kunna komma 
till nytta för fler. Sommaraktiviteterna i Estland är nå-
got som jag själv uppskattar, då det är ett bra tillfälle för 

estlandssvenskar att träffas och umgås samt att de som 
vill får möjlighet att förkovra sig i sina rötter. Dessutom 
hoppas jag att aktiviteterna bidrar till att öka samhörig-
heten mellan estlandssvenskarna. 

Min sambo Robert och jag har en son som heter 
Alexander och är drygt två år. Vi bor i en lägenhet på 
Gärdet i Stockholm. Fritiden tillbringar vi gärna på 
vårt sommarställe på Gräskö i Norrtälje skärgård. Vi 
har även en båt som vi använder för att se andra delar 
av skärgården och för att hälsa på vänner och släkt. På 
fritiden tycker jag även om att idrotta och håller på med 
bland annat golf, löpning, aerobics och utförsåkning. 

Jag är civilingenjör från lantmäterilinjen på KTH 
och arbetar idag på JM AB där jag bland annat utveck-
lar nya bostadsområden i Stockholm. Mitt intresse för 
arkitektur och husbyggnation gör att det är extra ro-
ligt att följa hur estlandssvenskarna bygger nya hus i 
Estland samt att se hur Spithamn, där flertalet nya hus 

uppförts under de senaste åren, fortsätter att utvecklas. 
Släkten äger mark i Spithamn och min förhoppning är 
att någon gång i framtiden kunna bygga ett eget hus 
där.

Min familj och jag.                          Foto: Leena Schönberg

Midsommarmöte i Spithamn
Birgit Eldh

Som vi haft för sed så träffades spithamnborna i Moas 
loge den 26 juni 2010. Vårt första mål är att vi skall 

bekanta oss med varandra – alla vi som nu har en an-
knytning till Spithamn by. Byn som haft en kontinuer-
lig svensk befolkning från tidig medeltid fram till andra 
världskriget, då befolkningen flydde och överflyttades 

till Sverige. 
I år var vi återigen cirka 30 personer som träffa-

des. Några var nya bekantskaper. Vi hade glädjen att 
välkomna vår nye kommundirektör Aivar Kroon, som 
har ett sommarhus på vägen mot Nõva. Vi välkomnade 
några som tillhört Tallinna Films semesterfolk. Vi väl-
komnade estlandssvenska och estniska nybyggare.

Vi fick lite information om skogsvård. Vi diskute-
rade vår sophämtning som vi har gemensamt och beslöt 
att fortsätta på detta sätt. På vintern kan uppstå problem 
med snöröjning eftersom det finns statlig väg, kom-
munala vägar och privata vägar och gränserna mellan 
dessa kan vara besvärliga då det som i vintras var stora 
snömängder. 

Vi nämnde även saker utanför den direkta byn, men 
som berör oss: kulturautonomi, vindkraft, fågelflytt, se-
gelskutan Hoppets nybyggnad i Finland. 

Vi hade ett sedvanligt lotteri för att bekosta delar 
av sophämtningen.  Vi tog också ett gruppfoto som så 
småningom kommer att vara en del av en samlad do-
kumentation.
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Den 5 km långa och 1,5 km breda ön Odensholm, 
som ligger ca 7 km från Spithamns udde, är Est-
lands sista utpost mot nordväst. Ön hade sedan ti-
dig medeltid en svensk befolkning. Invånarantalet 
låg omkring 100, men var under vissa tider med 
pest och andra farsoter avsevärt lägre. Vid folkräk-
ningen 1934 beboddes ön av 119 svenskar och sex 
ester, de senare personal på öns fyr, ”måjaken”.

Under den första sovjetockupationen 1940-41 
tvingades odensholmsborna att lämna sin ö. De fick 

komma tillbaka efter den tyska ockupationen hös-
ten 1941, men 1943-44 flydde samtliga till Sverige. 

På ön fanns under sovjettiden en militär styrka. Nu-
mera är ön naturskyddsområde med bara två fasta 
invånare.

Minnen från barndomen
När jag som barn sprang utefter stränderna mellan Ros-
lep och Derhamn fanns alltid Odensholm som en häg-
ring vid horisonten. Min första kontakt med ön var en 
lekkamrat, en pojke som var därifrån och som deltog i 
våra lekar. För övrigt hade vi barn ringa kunskaper om 
ön och dess befolkning.

Under de första månaderna efter tyskarnas ockupa-
tion av Estland hösten 1941 pågick en ständig kanonad 
mellan tyskarnas batterier på fastlandet och de ryska 
batterierna på Odensholm. Under krigets vardag lekte 
vi barn ändå som vanligt trots att projektilerna från 
båda sidor ibland flög över oss.

Dagen innan sovjettrupperna lämnade Odensholm i 
början av december 1941 riktade de sina kanoner mot 
Rosleps by för att försöka utplåna den. När granaterna 
började vina fick min mor och jag i all hast kasta oss i 

skydd av en stenmur i ladugården. Att befinna sig un-
der tung artillerield med tjutet från granater och explo-
sionerna runt om oss blev till en skräckupplevelse som 
aldrig suddas ut ur mitt minne så länge jag lever.

Hembygdsföreningens utfärder till Odensholm
När Hembygdsföreningen för några år sedan började 
anordna utfärder från Derhamn till Odensholm fick jag 

möjlighet att för första gången besöka ön. Jag accepte-
rade också att bli guide och har varit det sedan dess, så 
även i år.

Efter cirka 45 minuters båtfärd med Jaak Dipps 
fiskebåt Arabella är vi framme vid ön och möts av en 

blomsterprakt som jag aldrig tidigare skådat, inte ens i 
Italiens,  Frankrikes eller Englands trädgårdar. Blåeld i 
långa böljande stråk följer strandlinjen. Bakom dessa 
stråk gul fetknopp i stora gula mattor. Rosorna i rosen-
snåren blommar i nyanserade rosa färger. 

Vid vandringen från stranden in mot ruinen av Jesu 
kapell ökar mångfalden av blommande växter: johan-
nesört, gulmåra, midsommarblomster och många andra 
arter. Orkidéer och andra mera fuktälskande växter har 
fått en växtplats nära de grunda sötvattensjöar som finns 

långt inne på ön. Snår av buskträd omger sjöarna, i öv-
rigt dominerar enbuskarna stora delar av landskapet. 
Stormen Gudrun har satt sina spår med ljusa strandval-
lar högt upp bland etablerad växtlighet. Vid vandringen 
mot ruinen ser jag ett flertal vallar som påminner om 

vallarna jag sett vid stranden och tanken slår mig att 
dessa vallar är resterna av århundradens stormar, unge-
fär som årsringarna på ett träd.

En pastoral idyll med många mörka stråk
Att människor i många generationer har lyckats över-
leva på denna plats är svårbegripligt men får sin för-
klaring vid närmare inläsning på öns historia. Spåren 
av världskriget finns kvar som djupa gropar eller som 

skyddsvärn och metallskrot i marken. Spåren av den 
bofasta befolkningens aktiviteter är till stora delar 
borta, endast husgrunder påminner oss om byn på ön.  
Bara en familj bor nu på ön året om. Deras får hjälper 
till att hålla kulturlandskapet öppet och upprätthåller 
den betesgångskultur som en gång fanns.

Jag tänker med sorg i hjärtat på alla de människor 
som levde sina liv på denna plats och att endast få spår 
finns kvar av deras idoga arbete. Framme vid ruinen 

väcks en glädje inombords när vi ser hur tornet på ka-
pellet byggts upp av efterkommande till de människor 
som befolkat byn. Kanske en fortsatt kartläggning och 
uppbyggnad av de historiskt intressanta delarna av byn 
blir möjliga i framtiden och kan berätta för nya genera-
tioner hur livet på ön gestaltat sig under århundraden.

Efter en vandring på denna vackra ö – vars kalk-
stensgrund formades av korallrev för årmiljoner sedan 
under ekvatorn och som  tiden förskjutit till våra bredd-
grader – får man en läsbar bild av våra kulturers  för-
gänglighet och en insikt om vår  korta tid  på jorden.

Odensholm - en hägring i havet
Sture Koinberg

På vandring från båthamnen mot Jesu kapell.
Foto: Sture Koinberg
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Kulturrådets första treårsperiod slut
Ingegerd Lindström

I november är det nyval till Kulturrådet. Då har de nu-
varande ledamöterna suttit i tre år, lite längre faktiskt 
eftersom valet inte blir förrän i november.

Vad har då hänt under rådets första tre år? Ja, för-
sta året kan man säga var ett uppstartsår. Ingen visste 
egentligen vilken struktur rådet skulle ha och vilka 
frågor man skulle arbeta med. Men formen tog sakta 
men säkert fart och man kan säga att de första tre åren 
ägnats åt att informera och upplysa människor om est-
landssvenskarnas förekomst i Estland.

Information 
Vi har under åren gjort flera utställningar som har visats 

upp på olika ställen, bland annat på lantbruksmuseet 
i Tartu och på svenskdagarna. Vi har tryckt en folder 
om estlandssvenskarna och Kulturrådet och delat ut 
på flera ställen. Vår ordförande Uile Kärk-Remes har 

deltagit i flera seminarier där hon har fått berätta om 

estlandssvenskarna. Vi hade själva ett seminarium där 
vi inbjöd ett stort antal personer för att informera om 
estlandssvenskarna som minoritet.

Genom Uiles lobbyarbete har estlandssvenskarnas 
historia och kultur blivit känd i de olika departementen. 
Hon har oförtröttligt arbetat, i allt hon har gjort, för att 
göra det estlandssvenska arvet känt. 

Svenskdagar
Vi har anordnat tre svenskdagar, två i Birkas i Nuckö 
och den sista nu i somras på Ormsö. De två första var 
mycket välbesökta medan det var lite mindre folk på 
Ormsö. Där var också färre marknadsstånd än tidigare 
men det kanske är begripligt då det var svårt att få fär-
jeplats för att åka över till ön. Ändå hade man satt in 
fler färjeturer än normalt just till dessa dagar. 

Ormsö firade också 20-årsjubileum av återuppbygg-
naden av Ormsö kyrka, samtidigt som man firade den 

traditionella Olofsdagen. Svenskdagen var förlagd till 
lördagen den 31 juli. Kulturrådet stod för ett seminari-
um och uppträdande av folkdanslag och ett vikingaspel 
från Sverige. Raul Targamaa sjöng, både på festplatsen 
och i kyrkan.

Undervisning
Kulturrådet har bedrivit undervisning i svenska för 
barn och ungdomar. Vi har också organiserat en kurs 
i svenska för vuxna, en kurs som är internetbaserad. 
Denna kurs håller ännu på. 

Övriga aktiviteter
Vi har bland annat initierat ett estlandssvenskt kultur-
program som tyvärr blev uppskjutet på grund av den 
ekonomiska kris som världen drabbades av. Vi har även, 
tillsammans med Ortnamnsrådet i Estland, skickat ut 
ett förslag till kommunerna om att alla gamla svenska 
byar skall få sina namnskyltar på två språk.

Tidningen
Vi har gett ut tre nummer av den tvåspråkiga tidningen 
Estlandssvensk - Eestirootslane. Den har blivit mycket 
uppskattad och vi hoppas att den ska fortsätta komma 
ut även under nästa mandatperiod. 

Aibolands museum
Ett arbete som har fortlupit under alla tre åren är arbe-
tet med Aibolands museum. Kulturrådet har varit med i 
diskussionerna angående stiftelsebildning. Denna blev 
inte av på grund av den ekonomiska krisen. Istället bil-
dades ett museiråd där Kulturrådet finns med. Sedan 

april har museet en ny direktör, Ülo Kalm, som med 
stor entusiasm har tagit sig an verksamheten där. Vi ser 
med tillförsikt fram emot hans fortsatta arbete.

Nyvalet
Den 19-21 november är det val till Kulturrådet. Vallo-
kal blir som förra gången Roslagsgatan 57. Ni som inte 
bor i Stockholmsområdet, eller som inte har möjlighet 
att åka in till stan, kan poströsta.

Träff med Byggnadskommittén

Söndagen den 3 oktober kl. 13.00 kan du träffa 
Byggnadskommittén på Roslagsgatan 57.

Några punkter på programmet:

Att bygga i Nuckö kommun.
Allmänna regelverk.• 

Ansökningshandlingar.• 

Blanketter.• 

Exempel på ansökningar.• 

Kontaktlista till hantverkare och kommun.

Trädgårdsanläggning.

Frågestund.

Kaffe och smörgås serveras till självkostnads-
pris.

Välkomna!

Nyval till Kulturrådet!

Val till Kulturrådet för den estlandssvenska mi-
noriteten i Estland kommer att ske den 19-21 
november 2010.

Vallokal: Roslagsgatan 57, Stockholm

Möjlighet finns att poströsta för dem som inte 

kan ta sig till Roslagsgatan.

Valsedlar och röstkort kommer att sändas till er 
hemadress.
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“Hoppet” sjösattes andra gången 
i Lovisa

Sten Westerholm

Nybyggnaden av den sista estlandssvenska skutan 
”Hoppet” sjösattes lördagen den 10 juli 2010 i Valkom 
hamn i Lovisa. Den byggdes ursprungligen i Spithamn, 
i dåvarande Rickul kommun i Estland, och sjösattes 
1926. Båtmästaren hette Mathias Schönberg. Hon sål-
des följande år till Finland där hon seglade i yrkesmäs-
sig trafik fram till 1965. Sedan såldes hon som fritids-
båt till Stockholm. Där hittade vi henne och beslöt att 
rädda henne in i framtiden. Det har vi nu gjort.

Åttiofyra år efter den första sjösättningen sattes en 
exakt kopia av den gamla Hoppet, som i praktiken var 
död, i vattnet i Lovisa hamn. Båtmästaren för den åter-
uppståndna skutan heter Lasse Kiiski. 

Att det blev i Lovisa, som Hoppet skulle nybyggas, 
berodde på många omständigheter. Räddningsopera-
tionen påbörjades visserligen i Stockholm redan 2003, 
men strax före julen 2005 tog vi henne till Valkoms 
hamn i Lovisa.

Efter sjösättningen förtöjde vi det nybyggda Hop-
pet vid kajen intill hallen i Valkom, där hon blivit till 
under snart fyra års intensivt arbete. Sedan skall vi bog-
sera henne till Isnäs hamn i Borgå. Där fortsätter inred-
ningsarbetet till en början. Möjligen tar vi sedan upp 
henne för vintern vid Sveaborg i Helsingfors. 

Under våren 2011 tar vi henne till Mariehamn där 
hon skall riggas och få sina segel. Mastvirket av lärk 
har vi redan tagit till Åland. Allan Palmer har ritat hen-
nes nya skonarrigg. Han har kontakt med Skeppshol-
men i Stockholm och de gubbar som gjorde smidet till 
Tre Kronor. Seglen sys av Jouni Lahdenperä i Marie-
hamn under vinterns lopp.

Vi gör det nya Hoppet så att hon kan segla i Öst-
ersjön och dess vikar som förr, men också på de stora 
haven!

Pub-afton

Rickul/Nuckö Hembygdsförening är värd för 
SOV:s pub-afton på Roslagsgatan 57 freda-
gen den 3 december kl. 18.00-21.00.

Underhållning.

Förtäring till självkostnadspris.

Välkomna!

Byspelen i Nuckö
Göte Brunberg

För fjärde gången anordnade Nuckö kommun lördagen 
den 17 juli en mångkamptävling mellan byarna i kom-
munen, ”Nuckö byspel”. 

Till årets byspel fick Raul Targamaa en förfrågan 

från organisatören Silver Schönberg om inte även est-
landssvenskarna skulle kunna ställa upp med ett lag. 
Det fanns ju så många från Sverige i Estland just vid 
den tiden. Raul nappade på idén och samlade ihop ett 
lag som deltog under bynamnet ”Rickul”. Lagmedlem-
marna framgår av bilden på framsidan av Medlems-
bladet. Någon möjlighet att träna ihop sig fanns inte 
men förhoppningen var ändå att man skulle nå ett bra 
resultat.

Klockan 10 på tävlingsdagens förmiddag samlades 
nio lag på planen framför kommunalhuset i Birkas. 
Förutom från Rickul deltog lag från Pasklep, Österby, 
Birkas, Lyckholm, Harga, Enby och Spithamn. Dess-
utom fanns, utanför tävlan, ett lag med besökare från 
Tallinn. Det hade också kommit många åskådare.

Efter korta inledningstal av kommundirektören Ai-
var Kroon, som själv var lagledare för laget från Spit-
hamn, och Silver Schönberg drog sig deltagare och 
åskådare till idrottsplatsen bakom Nuckö skola.

Man tävlade i sex lagsporter: fotboll, volleyboll, 
dragkamp, stafettlöpning, ”tandemgång” (med sex per-
soner) på skidor och kulstötning. Dessutom tävlade by-
ombuden, alternativt lagledarna, i en individuell gren, 
ett kubbliknande spel. I några av lagsporterna var det 
obligatoriskt att ha med minst en kvinna i laget.

Segrare blev, som förra året, Österby med Birkas 
och Lyckholm på andra respektive tredje plats. Rickul 
kom på femte plats.

Man kan utan tvekan påstå att Rickul hade potential 
att komma högre upp i resultatlistan, men den bristande 
samträningen (eller, rättare sagt, frånvaron av samträ-
ning) syntes i flera av grenarna. I volleybollmatcherna  

hände det alltför ofta att man inte var överens om vem 
som skulle ta bollen. I dragkamperna fanns styrkan 
men tekniken saknades. Raul har lovat att Rickul till 
nästa års byspel ställer upp med ett ”vässat” lag som 
dessförinnan har legat på träningsläger. 

Hoppet lyfts i vattnet vid kajen i Valkom hamn i Lovisa.
Foto: Maj-Len Westerholm
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Intervju med Ülo Kalm
Martin Wiberg

som man inte kan beskriva med ord – FRIHET. Nu har 
vi friheten och min önskan är att vi behåller den.

Beskriv övergången från sovjetstyre till republik
- 1988 började det bli lite enklare för oss, och vi fick 

lite själva styra vårt liv i Nuckö. Samarbetet med SESK 
hjälpte också mycket. Tillsammans planerade vi talko-
dagar, olika aktiviteter och de första hembygdsdagarna 
på Nuckö. Därefter ville vi börja med svenskundervis-
ning i Nuckö skola. År 1989 lyckades Manfred Sten-
berg få visum och undervisade i svenska under ett år. 
År 1990 startades Nuckö gymnasium som är inriktat på 
nordisk kultur- och språkundervisning. Med allt detta 
var det en normal förutsättning till att gå över till re-
publik.

När blev formellt Birkas bysovjet Nuckö kommun?
- Nuckö kommun var, tillsammans med Hapsals stad, 
den första kommunen i Läänemaa som den 11 april 
1991 fick kommunrätt. Vi var i Tallinn och fick för 

en statlig kommission presentera kommunens utveck-
lings- och investeringsplan. För det fick vi 1 miljon ru-
bel till investeringar.

Hur ändrades kommunens organisation?
- Under sovjettiden hade Leninkolchosen till största 
delen ansvaret för kommunala, sociala och kulturella 
frågor. Den hade mycket större ekonomiska resurser än 
bysovjeten. Från 1992 började kommunen ta över det 
ansvaret.

Jag antar att övergången inte var smärtfri.
- Övergången var inte smärtfri, till exempel för dem 
som hade arbetat fyrtio år på kolchosen och varit ga-
ranterade arbete och inkomst varje dag. Nu en dag var 
de arbetslösa. Varför? Det var för många människor 
psykiskt svårt med så stora förändringar. Tyvärr fick 

vi flera hundra arbetslösa människor, och många unga 

familjer flyttade från kommunen till andra ställen i Est-
land och utomlands.

Vid Bergsby skola midsommaren 1989. Från vänster 
Sven Kuinberg, Arne Tennisberg, Elmar Nyman, Ülo 
Kalm och Toivo Tomingas.

De estlandssvenskar som redan under sovjettidens 
sista år kunde besöka Rickul/Nucköområdet träf-
fade där en svensktalande man, Ülo Kalm. Han var, 
trots att han bara var i trettioårsåldern, sedan 1987 
ordförande i exekutivkommittén för Birkas bysovjet 
och i och med detta bysovjetens högsta tjänsteman. 
Bysovjeterna var den sovjettida motsvarigheten till 
dagens kommuner och exekutivkommittén motsva-
rade kommunstyrelsen.

Efter det att Estland åter hade blivit fritt 1991 
blev Birkas bysovjet Nuckö kommun och Kalm blev 
som kommundirektör kommunens högsta tjänste-
man och chef för kommunstyrelsen. Hans politiska 
hemvist var partiet Eesti Keskerakond, som under 
nästan 20 år vann lokalvalen i Nuckö kommun. 
Efter varje val återvalde man Kalm till kommun-
direktör. Han blev en institution som man trodde 
skulle styra Nuckö i ”all evighet”. Många blev där-
för överraskade när ett nytt oppositionsparti, Pa-
rem Noarootsi, fick majoritet i lokalvalet hösten 

2009 och förklarade att man inte skulle välja om 
Kalm till kommundirektör. Som ny kommundirek-
tör valde man istället Aivar Kroon.

Sedan i april 2010 är Kalm direktör för det est-
landssvenska museet i Hapsal, Aibolands museum. 
I ett samtal berättar han om de tjugotvå åren som 
kommundirektör, det nya arbetet på Aibolands mu-
seum och om framtiden.

Hur gick det till när du blev ordförande för bysovje-
ten?
- Min matematiklärare i Birkas skola, som då var ordfö-
rande i exekutivkommittén för Hapsals län, kontaktade 
mig med ett förslag att jag tills vidare skulle ta över 
som ordförande i Birkas bysovjets exekutivkommitté. 
De lovade mig att inom ett år skulle de hitta en ny per-
son till tjänsten. Det blev, istället för ett år, tillsammans 
tjugotvå år som ordförande och kommundirektör!

När kände man på lokal nivå det politiska tövädret i 
Sovjetunionen (”glasnost”)?
- Jag tror att 1988 var det år som vi kände att nu kan vi 
lite själva styra vårt liv. Samma år under våren grunda-
des Samfundet för Estlandssvensk Kultur (SESK), och i 
gott samarbete arrangerade vi de första Nucködagarna.

Hur märkte kommuninnevånarna av detta?
- Kommuninnevånarna märkte detta tack vare talkoda-
garna som vi först hade på alla våra kyrkogårdar och i 
flera byar. Människor vaknade och var aktivt med i oli-
ka aktiviteter. Alla kände att de kunde göra lite för sin 
hembygd, och gjorde det med stor glädje. Jag tror att då 
kände vi oss alla mycket lyckliga. Våra förhoppningar 
var stora om ett bättre liv, och det fanns något i luften 



14

Var det din personliga inställning att driva markåter-
lämningsprocessen skyndsamt?
- Det var Nuckö kommunstyrelse som prioriterade ett 
snabbt genomförande av mark- och jordreformen i 
kommunen och dit gick en stor del av de resurser som 
vi hade. Jag var bara kommunstyrelsens ordförande.  

Var det du personligen som verkade för återuppbygg-
naden av Rosleps kapell?
- Återuppbyggandet av Rosleps kapell var ett mycket 
gott samarbete mellan många aktiva människor. Från 
kommunstyrelsens sida föreslog jag att det skulle bil-
das en arbetsgrupp, som skulle arbeta för att återupp-
bygga kapellet. Jag var med i den gruppen och i den 
processen.

Hur stor personlig motgång var det att inte bli omvald 
som kommundirektör?
- Sådant är det politiska livet, att du har din mandatpe-
riod. Jag är tacksam för alla de mandatperioder jag var 
kommundirektör.

Saknar du arbetet?
- Det har varit en jätteintressant period i mitt liv. Jag 
tror att man bara en gång kan få vara med om så stora 
historiska förändringar och en sådan utveckling, som vi 
hade både i Nuckö kommun och här i Estland. För det 
är jag mycket tacksam.

Med lite distans, hur ser du tillbaka på de tjugotvå 
åren?
- När du har jobbat tjugotvå år som kommundirektör, 
deltagit med hjärtat i kommunens utveckling och kom-
muninnevånarnas glädje och problem, är det himla 
svårt att känna att dessa år är bortkastade. Jag är tack-
sam mot alla de människor som stöttat mig under dessa 
år.

Vilken Nuckö kommun tror du att vi kommer att få se 
under Parem Noarootsis ledning?
- Kommunen har ju fastställt generalplan, temaplane-
ringar och investeringsplan. Vi planerade till exempel 
att bygga ett eget fritidscentrum i Sutlep och att renove-

Nuckö kommunstyrelse år 2000. Stående från vänster 
Marika Meister, Sirje Trisberg och Taimi Pelapson. Sit-
tande Evi Öövel och Ülo Kalm.        Foto: Göte Brunberg

ra Österby hamn. Detta realiserar nu Parem Noarootsi. 
I stor utsträckning fortsätter de med det som vi plane-
rade. Troligen kommer också nya projekt, de är ju för 
utveckling.
Hur kommer kommuninnevånarna märka skillnad mel-
lan Kalm och Kroon?
- Kalm är kommunens tjugotvååriga historia. Kroon får 
visa vad han kan. Kan han vara på samma post i tjugo-
två år, och garantera kommunen en stabil utveckling är 
jag nöjd.

Inför vilka utmaningar står Nuckö kommun?
- Just nu är ekonomin i Estland sämre och vi har många 
arbetslösa människor. Det pågår fortfarande en dis-
kussion om kommunreform här i Estland: ska de små 
kommunerna bli kvar eller inte? Jag överlämnade i alla 
fall Nuckö kommun skuldfri. Saldot på bankkontot var 
den 31 december 2009 1,8 miljoner EEK. Kommunen 
är en av de rikaste kommunerna i Estland. Den har en 
mycket professionell personal och resurser att klara av 
alla utmaningar.

Vad kan Nuckö kommun göra för att locka fler att 

bosätta sig i kommunen?
- Kommunens prioritet har varit att upprätthålla dag-
hemmet, skolor, ungdomarnas fritidscentrum, kultur, 
socialinrättning och infrastruktur. Därtill ge kommun-
innevånarna service på en hög nivå. Kan man fortsätta 
med det kommer kommunen att få fler bofasta.

Kan kommunen göra något för att locka till sig fler 

företag och därmed arbetstillfällen?
- Framtiden för Nuckö kommun ser jag i distansarbe-
te. IT-utvecklingen har gett oss nya stora möjligheter. 
Kommunens underbart vackra natur ger möjlighet att 
utveckla olika turistsatsningar.

Vad var det som lockade dig till att ta arbetet som 
direktör för Aibolands museum?
- Jag har själv svenska rötter och en lång tid av mitt liv 
har jag aktivt deltagit i estlandssvenskt kulturliv här i 
Estland. Detta spelade en avgörande roll.

Hur känns arbetet hittills efter några månader?
- Så här efter några månader känns det som bästa valet 
jag kunde ha gjort. Vårt museum har en väldigt liten, 
men kompetent, personalstyrka: administratören Eva 
Mägar och forskaren-båtmästaren Jorma Friberg. Kär-
nan i verksamheten är våra kära “Torsdagstanter” som 
varje torsdag med sin hantverkskonst ger alla besökare 
extra valuta. Jag känner ett stort stöd från alla.

Vilka är de viktigaste frågorna just nu för museet som 
du driver?
- Den viktigaste frågan för museet just nu är att lösa 
ägandefrågan för ”Väedens tomt” och byggnaderna, 
där vi har vår utställning. Just nu är museet bara hyres-
gäst utan kontrakt. Jag har påbörjat en diskussion med 
ägarna om att i framtiden få köpa tomten och byggna-
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Invigningen av Rosleps kapell år 2007. Ärkebiskopen 
Andres Põder överlämnar nyckeln till kapellet till Ülo 
Kalm.                                                  Foto: Göte Brunberg

derna. Det är endast tre år kvar till att få ansöka om EU-
bidrag för museets utveckling. Om vi inte är ägare till 
tomten och byggnaderna kan vi inte ansöka om detta.

Vad är din vision och målsättning med museet?
- Min vision är att museet blir ett litet mini-Sverige i 
Hapsal, med levande kultur- och sjötraditioner, och 
som också är ett kulturcentrum för alla svenskbygder 
i Estland. Dit alla vill komma, och också känner sig 
väldigt välkomna.

Aibolands museum har varit öppet i tolv år. Hur ser 
du på de kommande tolv åren?
- Före mig har många gjort sitt bästa för att bygga upp 
museet: vår grundare och första direktör Maido Lim-
bak, direktörerna Alar Schönberg, Toomas Sula och 
Rea Raus och många institutioner och privatpersoner. 
Jag ser att under de kommande tolv åren har vi framför 
oss en stor arbetsinsats, där bara vi tillsammans, estnis-
ka och svenska staten, museifolk och privatpersoner, 
med gemensamma krafter kan behålla och utveckla vår 
unika estlandssvenska kultur.

Hur många besökare har ni per år?
- Museet har cirka 4 000 besökare per år.

Vad kommer du att göra för att öka antalet besökare?
- Min önskan är att i framtiden alla skolor här i Estland, 
och även fler skolor från Norden, besöker Aibolands 

museum. Museets båtmästare Jorma Friberg har byggt 
en Runöjala som heter ”Vikan”. Jag skulle vilja få möj-
ligheten att erbjuda våra intresserade museibesökare 
båtresor på Hapsalviken.

Varför ska alla de estlandssvenskar, som ännu inte 
besökt Aibolands museum, besöka museet?
- Det är ett första steg i deras och deras förfäders kultur 
och historia som Aibolands museum bevarar, forskar i 
och, framför allt, visar för allmänheten. Museet är den 
bästa platsen att ge yngre generationer en översikt över 
den estlandssvenska historien, och själv påminna sig 
de ”guldtider” som var före andra världskriget. Under 
de bästa tiderna här i Estland levde här nästan 9 000 

estlandssvenskar. Varje svenskbygd hade sin unika kul-
tur.

Hur stor är, enligt din åsikt, kunskapen i Estland om 
estlandssvenskarna?
- Här vill jag tacka Nuckö gymnasium, som i år firar sitt 

tjugoårsjubileum. Vi har flera hundra mycket duktiga 

ungdomar som gör fantastiskt bra reklam för estlands-
svensk kultur, inte bara här i Estland, utan också utanför 
landets gränser. Var och en kan genom sitt deltagande 
hjälpa till och berätta om vad estlandssvenskarna är och 
om vilket fantastiskt kulturarv vi har. Vi kan berätta på 
flera olika sätt: genom att sjunga våra fina sånger, dansa 

estlandssvenska danser, syssla med hantverk eller do-
nera föremål. Vi kan också komma med foton till mu-
seet, som gör kopior av dem till framtida utställningar. 
De som har viljan och möjligheten får gärna hjälpa mu-
seet ekonomiskt.

Vad har du gjort under tiden mellan de båda arbetena?
- Jag hade tid att bygga hemma på gården. För Ai-
bolands museum byggde jag bänkar och bord för 50 
personer för friluftsaktiviteter och ett sommarkafé. Jag 
byggde också 15 fågelholkar. Där inne pågår nu ett ak-
tivt liv. Jag gick också olika kurser i Hapsal. Tiden gick 
så fort!

Är det en satsning som turistentreprenör vi ser?
- Det har jag och min hustru Lii diskuterat. Hon är lä-
rare och har ledigt hela somrarna. Varför inte ta emot 
gäster och erbjuda dem rundturer i vår trädgård, och 
servera kaffe med hembakade kakor.

Finns det även andra projekt på gång?
- Vi har jobbat mycket med vår trädgård, och nu börjar 
den bli så att vi kan visa den för alla som tycker om 
blommor och växter. För några år sedan planterade vi 
140 plommonträd, och under hösten kan alla komma 
och plocka plommon.

Jag har hört att du har tagit skepparexamen. Innebär 
det att du planerar en ny karriär till sjöss?
- Under april och maj gick jag skepparkurs och tog 
skepparexamen. Jag fick ett internationellt certifikat att 

få föra fram småbåtar upp till tjugofyra meter utan be-
gränsningar. Den nya karriär jag ser i framtiden är att 
få åka med egen båt från Österby till jobbet i Hapsal. 
Eller varför inte ta ut intresserade människor på rund-
turer i Hapsalviken och till Ormsö. Efter midsommar 
köpte jag en liten kabinbåt för upp till fem personer. Nu 
åker jag med egen båt varje dag till jobbet i Hapsal. Det 
finns inget bättre i världen. Jag är så lycklig!

Född: 1956 i Nuckö. Son till Endel Kalm från 
Dagö och Salme Kalm, född Klanberg, från 
Nuckö.

Familj: Hustru Lii, barn och barnbarn.

Bor: På gård i Birkas.
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Villa Sonja

Trevligt litet trähus i Hapsal uthyres!

Huset är nyrenoverat och ligger nära havet på 
Suur-Mere-gatan i Hapsals gamla stad. Mysigt 

boende med 2+3 bäddar i separata sovrum.

Matlagningsmöjligheter, tvä�maskin, TV, WiFi, 
WC, dusch.

Trädgård, grillmöjligheter.
Vänliga priser.

Informa�on och bokningar:

Hemsida: www.jussuecanum.ee/villasonja

Katrin Schönberg +372 55 24842
katrin.schonberg@mail.ee

Markägare i Estland!

Vi hjälper Dig i följande ärenden som !ll exem-
pel överlåtelse, arvsärende, bygge och ansö-
kan om statliga och EU-bidrag för naturskyd-
dade områden. Även försäljning eller köp av 

fas!gheter.

Skogsmark är speciellt e"ersökt i dag!

Vänligen 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

OBS! Vi har fly$at �ll ny adress: 

Nurme 2, 90507 Haapsalu, Estland

Hembygdsdagen

SOV:s Hembygdsdag äger i år rum lördagen 
den 25 september kl. 13.00-16.00 på Eesti 
Maja, Wallingatan 34, Stockholm.

Avverkningen snart igång igen!
Bengt Brunberg, VKS

För att få avverkningstillstånd i Estland måste skogen 
vara inventerad och beskriven i ett centralt, statligt re-
gister. I praktiken innebär detta att fastigheten doku-
menteras i en skogsbruksplan så att ägaren kan få över-
blick över vilka skogsliga åtgärder som behöver ske. 
De skogsbruksplaner som Västra Kustens Skogsägare 
(VKS) beställde i maj har under sommaren levererats 
i preliminära versioner som överenskommet. Under 
augusti har planerna granskats av skogsmyndigheten. 
Snart ska alla planer ha skickats ut i färdigt skick till de 
medlemmar som beställt. Därmed kan de välja områ-
den, ansöka om och kontraktera avverkning.

Vi kommer i september att börja samla in uppgifter 
om behov av avverkning hos alla medlemmar och börja 
organisera samarbetet med Stora Enso Mets för vinterns 
avverkningar. VKS sköter kontakterna om ramavtal, 
virkespriser, kontraktsmallar mm. Vi försöker se till att 
samspelet mellan Stora Enso Mets och medlemmarna 
fungerar så smidigt som möjligt. Virket i skogen ska 
säljas som avverkningsrätter, så att det redan i kontrak-
tet framgår vad intäkten blir för skogsägaren.

Redan har ett par medlemmar hört av sig om att få 
träffa Stora Enso Mets på fastigheten för att diskutera 
åtgärder och virkesaffären. Det kommer att vara möj-
ligt att sälja avverkningsrätter på flera sätt, även utan 

att man träffas på plats i Estland. Men visst är det en 
stor fördel om man kan boka en träff i september-ok-
tober för att känna sig mer trygg inför avverkning och 
kontraktering. Ett brev om detta kommer snart till med-
lemmarna.

Den nya skogsägarföreningen Läänemaa Metsaüh-
istu (LM) börjar nu också komma i gång med sin verk-
samhet, även om man ännu inte hunnit skaffa kapacitet 
för avverkningar. I juni erbjöds vi att bli medlemmar 
också i LM till ett mycket lågt introduktionspris, om 
anmälan kom snabbt. Ungefär 35-40 stycken av oss 
hann med att anta detta erbjudande.

Jag tror att ett medlemskap i LM kan bli ett mycket 
bra komplement till VKS. Redan nu har man lovat att 
hjälpa till med att söka bidrag för dem som just be-
ställt skogsbruksplaner. Man kan också hjälpa till med 
att söka bidrag för avsatta naturområden på fastigheten. 
Medlemsavgiften kan alltså tjänas in mycket snabbt. 
VKS tar gärna emot frågor om detta och håller de kon-
takter med LM som behövs. 

Det är mycket positivt att skogliga verksamheter 
börjar komma i gång igen i Estland. Vi skogsägare har 
ju mark att förvalta och sköta för framtiden. Dessutom 
kan skogen ge oss en intäkt. De som vill bli medlem-
mar i VKS är välkomna att kontakta oss, gärna via vår 
hemsida www.vastrakustensskogsagare.se.


