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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Nu har ännu en sommar gått. Det har varit en omväx-
lande sommar med kyla och värme och massor av regn. 
Ibland var det 33 grader varmt och ibland bara 15 grader. 
Men denna sommar går väl till historien som den blö-
taste på många år. Under juni och juli kom det över 195 
mm regn. Jag kan inte minnas att det regnat så mycket 
i Estland sedan vi kom över första gången. En tröst kan 
vara att det verkar ha regnat ännu mer i Sverige!

För första gången någonsin fick vi ställa in den tra-
ditionella strandfesten. Efter bara en stund vräkte reg-
net ner och åskan mullrade runt om oss. En del hann 
börja grilla men de flesta hade inte ens hunnit ner till 
stranden innan det började. Nåja, någon gång ska vara 
den första även med mindre angenäma upplevelser. 
Som ni kan se inne i tidningen så hände det mycket i 
alla fall under hemvändarveckan. Trots det osäkra med 
vädret så lyckades vi genomföra alla evenemang utom 
just strandfesten. 
Skolavslutning
Som vanligt var jag på skolavslutningen i Birkas. Det var 
både grundskolan och gymnasiet som hade avslutning på 
samma dag. Grundskolans avslutning var i det nyinredda 
informationscentret, alldeles bakom Nuckö gymnasium. 
Från föreningen delade jag ut två premier, ett till den elev 
som gjort de största framstegen i skolarbetet under året 
och ett till den elev som utsetts till bästa kamraten. 

Gymnasiets avslutning hölls i aulan på grundskolan ef-
tersom det var många fler elever som tog examen än som 
slutade i grundskolan. Det är alltid roligt att se eleverna, 
hur fint klädda de är och hur allvarligt de tar sin examen. 
Som i Sverige är naturligtvis hela familjen där för att gra-
tulera. Till gymnasieeleverna delade föreningen också ut 
två premier. Den ena premien gick till den elev som be-
härskade svenska språket bäst och den andra till den elev 
som gjort de största individuella framstegen under året. 

Höstmöte
I höst kommer vi att ha ett informationsmöte i Eskilstu-
na. Vi har haft det tidigare och det brukar komma många 
medlemmar då. Jag hoppas att det blir så även i år. Vi 
kommer att sammanställa ett bildspel över alla aktivi-
teter som ägt rum i sommar i Estland så även ni som 
inte var där kommer att kunna ta del av det. Vi kommer 
också att informera om nyheter, om det finns några, och 
vi hoppas på en trevlig samvaro tillsammans. Även ni 
som inte bor i Eskilstunaområdet är givetvis välkomna!

Syjunta
Vi kommer också, på initiativ av systrarna Granberg, 
att starta en ”syjunta” i höst, närmare bestämt den 13 
september. Vi behöver vinster till våra lotterier och att 
arbeta tillsammans ger större glädje än att sitta ensam 
på sin kammare och sy, sticka eller brodera. Den som 

inte kan sticka, sy eller brodera kan i princip göra vad 
som helst, det som man är bra på eller tycker är spe-
ciellt roligt! Kom med du också! Anmäl dig till Birgit 
Brunberg på telefon 070-646 96 07.
Sittdynor i kapellet
Under årens lopp har frågan om sittdynor till Rosleps 
kapell varit uppe. Bänkarna är hårda och många har pro-
blem att sitta i dem. Därför beslöt styrelsen att vi skulle 
beställa sittdynor till denna sommar. Tack vare en större 
donation från kalmarprästen Bengt Sjöstrands dödsbo 
kunde vi nu äntligen beställa dynorna. De tillverkades i 
Danmark och levererades i god tid före hemvändarveck-
an. Så under detta års gudstjänst fick i alla fall femtio 
personer sitta mjukare. 
Medalj
Efter gudstjänsten delade före detta församlingsprästen 
Kaisa Kirikal och församlingens ordförande Tiiu Tulvik ut 
Estlands evangelisk-lutherska kyrkas samarbetsmedalj. 
Jag fick motta den och det var naturligtvis en stor ära! En 
stor överraskning också. Men samtidigt vill jag att alla ni 
som under åren bidragit med arbete och pengar till Nuckö 
kyrka och Rosleps kapell skall känna er delaktiga i denna 
medalj.  Det är naturligtvis så att alla i föreningen, som 
varit engagerade i arbetet med kyrkan och kapellet skall 
känna att vi genom denna medalj har fått uppskattning för 
det vi gjort under åren. Föreningen fortsätter givetvis att 
bidra till kyrkan och kapellet. 
Pubafton
Rickul/Nuckö Hembygdsförening står som värd för en 
pubafton på Roslagsgatan den 16 november. Ta med era 
vänner och kom! Det brukar vara en trevlig tillställning. 

Arbetet fortsätter
Nu har vi snart lagt de första 20 åren bakom oss och 
nu måste vi se framåt. Ännu återstår några månader av 
jubileumsåret, men redan när vi håller vårt första styrel-
semöte för hösten måste planeringen för nästa år börja. 
Framtidskommittén lade ju fram sitt förslag till hur vi 
ska möta framtiden och nu gäller det för oss alla att börja 
arbeta för att förverkliga deras visioner. Vi behöver stöd 
från er alla i föreningen. Kom med förslag till aktivite-
ter, till hur vi ska locka med de yngre medlemmarna, 
vilka seminarier ni vill att vi ska hålla eller tala bara om 
för oss vad ni själva vill att vi ska arbeta med. Varje gång 
jag uppmanar er till att höra av er så blir tystnaden öron-
bedövande. Var inte rädda för att komma med förslag! 
Jag lovar att det inte är förknippat med en massa arbete 
utan kom med förslag så tar styrelsen hand om det. Om 
ni istället vill vara med och arbeta för föreningens fram-
tid tar vi givetvis mot den hjälpen med öppna armar. Ju 
fler vi är som arbetar, desto bättre resultat! 

Jag önskar er alla en trevlig höst!
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Återvändarhelg i jubileets tecken
Lennart Ygstedt

Det började som vanligt lovande med att årets invasion 
av estlandssvenskar på Ölbäckstranden gick av stapeln 
lördagen den 7 juli. Vid den utsatta starttiden klockan 
ett hade ett sextiotal tappra infunnit sig, trots att svarta 
orosmoln, spetsade med blixtinslag, tornade upp sig 
över havet i väster. Detta hade dock inte skrämt bort 
dessa tappra strandsvenskar. Några kom snabbt igång 
med grillningen. Linnéa och Maja Granberg hann 
också påbörja den kombinerade gäst- och tävlingsbo-
ken där vi skulle gissa på antalet godisbitar i en plast-
burk. Kul idé och ett säkert sätt att få koll på vilka som 
deltog. Tyvärr fick tävlingen avbrytas och fullföljas i 
samband med jubileumsmiddagen på söndagen. Grattis 
Maj-Britt Besterman, du var bäst på att gissa och kom 
närmast det rätta svaret som var 189 stycken.

Årets strandfest går dock till historien som den hit-
tills kortaste. Efter 45 minuter var vädergudarna inte 
längre med oss. Åska, blixt och skyfall gjorde det 

omöjligt att fortsätta och rekordsnabbt tömdes Ölbäck-
stranden på folk. En stund efteråt syntes inga som helst 
spår efter några estlandssvenskar.
Konsert i kapellet
För säkerhets skull fortsatte så dagen inomhus i Ros-
leps kapell med en jubileumskonsert på kvällen, ”Från 
Bach till Jazz i den ljuvliga sommarkvällen”, framförd 
av familjen Heiborn från Spithamn med Raul Targamaa 
som gästmedverkande. Föreningens ordförande Inge-
gerd Lindström inledde med att tacka de medverkande 
för att de även detta år ställde upp för att ge oss en 
förstklassig musikupplevelse. Programmet var mycket 
varierat och innehöll allt från klassiska toner av Bach 
via folkmusik och Evert Taube till musikalmusik ur 
bland annat Chess och Porgy and Bess. Man kan utan 
tvekan säga att vi alla fick oss en hel del till livs, oav-
sett musiksmak. Kapellet var fullsatt. Efter konserten 
togs en frivillig kollekt upp och de medverkande hade 

130 medlemmar hade anmält sig till middagen i den anrika Kuursaal i Hapsal. Foto: Ingegerd Lindström
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Även de minsta verkade trivas på middagen. Här är 
Alice och Alexander Schönberg/Tinterov i lekrummet.

Foto: Ingegerd Lindström

Kommundirektör Annika Kapp var en av de inbjudna 
gästerna till jubileumsmiddagen.

Foto: Ingegerd Lindström
bestämt att vår förenings styrelse fick bestämma över 
vad pengarna skulle användas till. Pengarna gick till 
Nuckö församlings verksamhet. För första gången fick 
vi också använda de sittdynor som föreningen skänkt 
till kapellet. De gjorde gott i kyrkbänkarna!
Gudstjänst
Söndagens program inleddes med en gudstjänst i Ros-
leps kapell. Gudstjänsten leddes av församlingens förra 
kyrkoherde Kaisa Kiri-
kal. Till vår stora glädje 
hade man valt psalmer 
som gick att sjunga 
på både estniska och 
svenska. Vi fick också 
en tvåspråkig guds-
tjänstordning som det 
gick alldeles utmärkt 
att följa med i. Särskilt 
glädjande var det att vi 
fick Kaisas predikan 
översatt till svenska 
på en särskild bilaga. I 
sin predikan utgick hon 
från 1. Mosebok 12 ka-
pitlet, Guds kallelse till 
Abraham, och kopplade på ett mycket intressant sätt 
detta bibelställe till estlandssvenskarnas flykt för näs-
tan 70 år sedan. Gudstjänsten förgylldes också av skön-
sjungande och -spelande damer i form av Laudaukse 
Kääksutajad och Noarootsi Koguduse Naisansambel. 
Även denna dag var kapellet fullsatt. Kollekt till för-
samlingens arbete upptogs. Efter gudstjänstens slut fick 
Ingegerd Lindström motta Estlands evangelisk-luther-
ska kyrkas (EELK) samarbetsmedalj. 

Dessutom delade kommundirektör Annika Kapp 
ut hedersbetygelser till några personer som man sär-
skilt ville uppmärksamma. Einar Hamberg och Sven 
G Frejman fick hedersmärke och tackbrev (Tänukiri) 

och Ingvald Dyrberg, Ingegerd Lindström och Hjalmar 
Stenberg fick tackbrev för sina insatser för att bevara 
det estlandssvenska arvet under de gångna åren. Efter-
middagen avslutades med kyrkkaffe ute på kyrkbacken 
genom Framtidskommitténs försorg. 

Efter ett par timmars paus var det så dags att bege 
sig till Hapsal och Kuursaal för jubileumsmiddagen. 
Det kändes riktigt högtidligt att få inta maten i denna 

mycket välrenoverade 
kulturbyggnad. Många 
medlemmar hade anmält 
sig och 130 deltagare i 
den gemensamma mid-
dagen var rekord. Ordfö-
randen hälsade välkom-
men och presenterade 
de särskilt inbjudna gäs-
terna, kommundirektör 
Annika Kapp, kommun-
fullmäktiges ordförande 
Rein Vatku med fru, 
mark- och utvecklings-
rådet Marika Meister, 
museichefen Ülo Kalm 
med fru, Nuckö försam-

lings ordförande Tiiu Tulvik och kyrkoherde Kaisa Ki-
rikal, samt önskade god spis. 

Senare under middagen läste Anne Schönberg, från 
styrelsen, upp ett brev från SOV:s ordförande Lars 
Rönnberg, som var förhindrad att närvara. I sitt brev 
gratulerade Rönnberg föreningen till de tjugo första 
åren och uttryckte sin uppskattning över det arbete som 
gjorts sedan starten och lyckönskade till fortsatt gott 
samarbete.

Framåt sena kvällen var det så dags för uppbrott och 
den månghövdade skaran estlandssvenskar spreds över 
stora delar av Läänemaa. Jubileumshelgen 2012 var till 
ända.

Delar av släkten Besterman hade rest till Estland för att bland 
annat delta vid jubileumsmiddagen. Foto: Ingegerd Lindström
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Jubileumsresan 5-9 juli 2012
Brita Wiberg

Efter lite turbulens med bokningen av hotellrum i Hap-
sal, som löstes på ett bra sätt så småningom, och som 
resulterade i att jubileumsresenärerna ombord fick 200 
kr var att spendera på resan som lite plåster på såren, så 
anträddes färden mot Tallinn. Fjorton glada och förvän-
tansfulla passagerare plus Anette Sjösten som ledare 
tog plats i bussen vid terminalen i Tallinn för vidare 
färd till Hapsal. Vår chaufför Aare Kalm (bror till Ülo) 
stod till vårt förfogande 
under hela vår vistelse 
och det var så skönt att 
slippa bekymra sig om 
hur vi skulle ta oss till 
de olika evenemangen. 
I Hapsal inkvartera-
des de flesta av oss på 
Yachtklubben, medan 
ett par deltagare bodde 
på Aibolands museum 
respektive i eget boen-
de. Vi installerade oss i 
rummen som var små, 
men mycket fräscha 
och trevliga, med sköna 
sängar och tillgång till 

både toaletter och duschar alldeles utanför dörrarna. 
Utsikten var inte heller dålig – segelbåtar på rad vid 
bryggorna, sol och blått vatten, vad man kan mer be-
gära? Fredag eftermiddag var vi lediga och spreds åt 
olika håll. Jag och min rumskamrat Ingeborg gick ner 
till stan för att handla lite och äta middag på en trevlig 
restaurang. Det var oerhört varmt så vi fick gå där det 
fanns skugga och sätta oss på skuggiga bänkar var fem-

tionde meter. 
På lördagen blev vi 

hämtade för vidare färd 
till strandfesten på Öl-
bäckstranden. Vädret 
visade sig inte från sin 
bästa sida för redan ti-
digt på morgonen bra-
kade ovädret löst med 
blixt och dunder och 
ösregn. Sedan klarnade 
det upp lite och glada i 
hågen åkte vi iväg till 
stranden. Mörka moln 
hopade sig snart över 
nejden och efter cirka 
en halvtimme var oväd-

Vädret visade sig inte från sin bästa sida vid strandfesten på 
Ölbäcksstranden. Snart nog tornade åskmolnen upp sig och 
ovädret brakade loss. Foto: Brita Wiberg

Ülo	Kalms	rökta	flundror	gick	åt	som	smör	i	solsken. Foto: Ingegerd Lindström
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ret över oss igen så det blev språngmarsch till vår buss 
och till bilarna för strandgästerna. Många hade överhu-
vudtaget inte vågat sig till stranden och det var ganska 
glest med folk mellan sanddynerna, så tyvärr blev det 
inte så mycket till strandfest det här året. Men humöret 
var det inget fel på och efter lite diskussioner om vad 
vi skulle ta oss till fram till klockan fem, då vi skulle 
äta middag på Roosta med efterföljande konsert i Ros-
leps kapell klockan sju, bestämde vi oss för att stanna 
på Roosta, ta en kopp kaffe och invänta kvällen. Där 
satt vi under tälttaket, lyssnade på åskan och regnet 
som smattrade på taket. Den annorlunda strandfesten 
kommer nog de flesta att komma ihåg! Efter att ha ätit 
en god middag gick färden vidare till Rosleps kapell, 
där familjen Heiborn underhöll med en mycket njutbar 
konsert – vilken musikalisk familj!

Efter en ledig söndagsförmiddag inleddes dagens 
program med gudstjänst och kyrkkaffe i Rosleps ka-
pell. Vädret var nådigt mot oss så gästerna kunde 
mingla vid det välförsedda kaffebordet och umgås och 
prata av sig. Prata är ju det som vi estlandssvenskar 
helst vill göra när vi träffas! Efter kyrkkaffet gick bus-
sen tillbaka till Hapsal, där vi kunde göra oss i ordning 
för middagen på Kuursaal klockan sex. Kuursaal, som 
stod färdigbyggd 1898, är en sevärdhet med sin snick-
arglädje och hela restaurangen andas sekelskifte – man 
kan nästan se tjusiga damer med parasoll och eleganta 
herrar spatsera omkring! Mycket god mat serverades 
och pratet surrade i hela restaurangen tills man bröt upp 
och vandrade hemåt i den ljumma sommarkvällen. 

På måndagsmorgonen hämtades vi för färd till Ülo 
Kalms berömda trädgård i Birkas. Den är en sevärd-
het med Lii Kalms fantastiska blomsterrabatter och 
Ülos fruktträdgård och anläggningen med stenpartier 
och damm med näckrosor och liten brygga med en li-
ten trampbåt intill. Det måste ligga ett enormt arbete 
bakom hela anläggningen.

Efter besöket i trädgården körde bussen till Ai-
bolands museum där vi serverades en lätt lunch med 
rökt flundra, sallad och bröd samt kaffe och kaka, var-
efter vår chaufför lastade in passagerare och bagage för 
färden till hamnen i Reval, där han lämnade oss efter 
fullgjort uppdrag. Han hade verkligen ställt upp och 
fanns alltid till hands under alla regnskurar och åskvä-
der och satt tålmodigt och väntade och kollade att alla 
fanns på plats i bussen inför utflykterna. Han var värd 
en liten dusör som dricks när han avlämnade oss vid 
terminalen i Reval.

Det verkade som om de flesta av resenärerna ändå 
ser fram emot ett nytt besök på nästa strandfest, trots 
det dåliga vädret den här sommaren. Enligt de flesta var 
den här sommarens oväder ett undantag, för under alla 
tidigare år har vädret visat sig från sin bästa sida så vi 
får hoppas på sol nästa år igen.

Svenskdagen
Ingegerd Lindström

Lördagen den 21 juli fi-
rades svenskdagen, ar-
rangerad av Kulturrådet, 
vid Aibolands museum. 
Det var presentation 
av hembygdsförening-
arna genom bok- och 
informationsbord, det 
var sång och musik av 
bland andra Sofia Joons 
och Ormsö stråkharpo-
spelare. Senare på da-
gen spelades det teater 
och visades film. 

I början höll sig väd-
ret varmt och vackert 
men en bit in på efter-
middagen bröt åska och 
regn ut vilket gjorde att många människor flydde fäl-
tet. 

Torsdagstanterna och de anställda vid museet visade 
upp sina nya dräkter. Dräkter som framtagits speciellt 
för dem av Tallinns konstakademi. En estlandssvensk 
hembygdsdräkt kanske? 

Men innan ovädret hunnit komma skedde en cere-
moni där Patrik Göransson välsignade museibyggnaden 
som nu döpts till Heymans hus. Bengt och Eva Hey-
man fick motta ett stort tack för den generösa donation 
de gett till museet, vilken gjorde det möjligt att friköpa 
museibyggnaden och tomten från de svenska ägarna. 

Heymans hus invigdes och Bengt och Eva Heyman 
hedrades för sitt generösa bidrag till museet. 

Foto: Ingegerd Lindström

Torsdagstanterna hade fått 
nya dräkter till svenskda-
gen. Foto: Ingegerd Lindström
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Byvandring med bil i Sutlepområdet
Ingegerd Lindström

Årets byvandring 
skedde med bil ef-
tersom byarna lig-
ger ganska långt från 
varandra. Trettiotvå 
glada bilvandrare dök 
upp vid väderkvarnen 
i Sutlep på utsatt tid. 
Vår guide, som i år 
var Ülo Kalm, vän-
tade där för att leda 
oss igenom Sutlep, 
Persåker, Dirslätt och 
Klottorp. Innan vi 
startade delade Ülo ut 
information på papper 
som Göte Brunberg 
hade sammanställt.

Vi började med ett 
besök på det nyöpp-
nade fritidscentrumet 
i Sutlep. Trots att det 
var stängt för semes-
ter hade vice kom-
mundirektör Aivo 
Hirmo och kommu-
nens socialrådgivare 
Külli Sööt ställt upp 
och förberett med 
kaffe och tilltugg. Vi 
fick en visning av det moderna gymmet, visserligen 
påstod Ülo att gymmet i Birkas var ännu modernare, 
men i våra ögon var detta på topp. I huset finns utrym-
men för konferenser, rum för kaffe och samvaro, ett 

rum för handarbete 
och vävning, ett bib-
liotek samt ett rum 
för barnverksam-
het. Ännu hade de 
inte fått tillstånd till 
att bedriva daghem 
men förhoppningsvis 
kommer det. 

I centrumet arbe-
tar endast en person 
och man anlitar 0,1 
städtjänst. I Sutlep 
bor idag 126 personer 
men upptagningsom-
rådet är större än så. 
För att vara första 
året med verksam-
het verkade de nöjda 
med tillströmningen 
av folk. 

Efter en kopp kaf-
fe så åkte vi vidare 
genom Sutlep. Första 
stoppet blev vid kyr-
kogården. Kapellet, 
som är ett av Estlands 
äldsta träkapell, finns 
inte kvar där men står 
på Estlands svar på 

vårt Skansen, Rocca al Mare i Tallinn.  Vi såg bara 
resterna av grunden där kapellet har stått. Efter kyr-
kogården stannade vi till vid Sutleps skolas nya hus,  
som byggdes 1939. Idag står huset tomt och är i behov 

Samling vid väderkvarnen i Sutlep. Foto: Ingegerd Lindström

Torvfabriken i Persåker, en imponerande anläggning.
Foto: Ingegerd Lindström

Fritidscentret i Sutlep har ett modernt gym.
Foto: Ingegerd Lindström
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Torv, torv, torv i massor vid fabriken i Persåker.
Foto: Ingegerd Lindström

av restaurering. Under årens lopp har där varit sjukhus 
och en möbelfabrik, men efter att den gick i konkurs 
för några år sedan är byggnaden nu i privat ägo. 

Efter stoppet vid skolan åkte vi vidare till Persåker 
och stannade en stund för att titta på det gamla böne-
huset. Förfall var väl ett ord som kom upp i huvudet 
när man såg det. Ingen gör något åt det och träden 
växer in på knutarna.

Nästa stopp blev torvfabriken Kekkilä Niibi tur-
baraba. Det var ett intressant besök. För de flesta var 
det första gången de såg fabriken. Själv har jag sett 
skylten vid stora vägen i alla år men aldrig varit där. 
Det visade sig vara en stor anläggning som produ-
cerar 300 000 ton torv per år. Vi blev visade runt av 
produktionschefens assistent Ando Arula. Inne i fa-
briken styrs allt via dator och man såg få människor 
där. Totalt arbetar bara 15 personer i hela den stora 
anläggningen. Under vintersäsongen arbetar man 
dygnet runt. Man tillverkar olika slags blandningar 
av torv. Det tillsätts konstgödsel, mineraler och kalk, 
beroende på vilket användningsområde torven skall 
få. Ett imponerande ställe!

Vi åkte vidare mot Klottorp och stannade till vid 
Nömkülls gods gamla herrgårdsbyggnad. Den är ock-
så i ett långt gånget stadie av förfall och växtligheten 
har krupit nära knutarna.

Efter detta stopp åkte vi vidare till Klottorp. Där 
stannade vi ett tag medan Ülo berättade lite om byn. 
Han berättade bland annat att före andra världskriget 
var vägarna i byn kantade av stenmurar. Några få spår 
av detta kunde man se.  Egentligen var det meningen 
att vi skulle avsluta byvandringen i vindkraftparken 
i Dirslätt men tiden räckte inte till, utan sista stoppet 
blev efter vägen där Sutleps gods legat. Nu fanns bara 
några stenar kvar. Nöjda med dagens utflykt skingra-
des vi där vid vägen och alla åkte hem till sig. Men en 
intressant byvandring blev det!

Spithamn sommaren 2012
Birgit Eldh

Jaanus Anover, byombud i Spitham, vinkar från bryg-
gan. Foto från 1970-talet

1990-talet gick åt till att återställa byn efter den sovje-
tiska radarstationen och att återställa ägandet.  Nu ser 
vi att byn inte längre är en bond-, fiskar- eller militärby. 
Vi har fått en utbredd semesterby som täcker den gamla 
byn och, med det fåtal bondgårdar som finns kvar, bre-
der ut sig över åkrar och ut i skogen. Under det första 
årtiondet på 2000-talet byggdes ett antal sommarstugor 
och detta fortsätter nu med flera nya hus varje år.

Alla vi som bor i byn har träffats i Sverige höst och 
vår och, i över tio år, varje sommar i Moas loge i byn för 
att diskutera gemensamma angelägenheter. Allt i icke 
organiserad form. Det enda vi gjort gemensamt är att 
skaffa en bysopkontainer som bekostas av vårt lotteri.

Vi träffades även i år, denna gång den 22 juli i Moas 
loge. Förra året valde vi nytt byombud. En ung man 
vid namn Jaanus Anover. Han syns på bryggan som li-
ten pojke på 70-talet, eftersom hans familj tillhör den 
grupp av Tallinn-filmfolk som haft sommarvistelse i 
byn från 1970-talet. Flera har byggt hus.

I år valde vi att gå vidare och gav Jaanus i uppdrag 
att bilda en registrerad ”villaförening” som kan utföra 
uppdrag som kostar pengar. Från våra sammankoms-
ter i Sverige har vi lite pengar över så att vi kan sätta 
upp en byskylt som berättar om byns historia och nutid. 
Den skall om möjligt komma upp redan i höst.

Till byn går en statlig väg, men det finns även kom-
munala och privata vägar. En fråga vi diskuterade var 
namn på dessa vägar, så att sophämtning, besökande, 
snöröjning, ambulans med mera kan hitta fram. 

Vi behöver reglera stranden som tillhör kommunen 
eller administreras av naturvårdande myndigheter och 
som besöks av badande, fiskare, surfare och draksur-
fare. Byns stora attraktion är också fågelskådning. En 
av de tre bästa platserna för att observera flyttande sjö-
fågel är just Spithamn udde. Vi behöver också förnya 
och göra en farbar väg till Derhamn. 

Vi behöver se över stranden och eventuellt bygga en 
brygga. Vi diskuterade också att öppna vissa delar av 
radarstationens inre för visning för turistgrupper. För 
detta behövs viss förbättring, till exempel av golvet.

Någon byfågel valde vi inte utan det blev mest skratt 
och sedan fortsatte vi med att sälja lotter och dela ut 
lotterivinster. Pengarna går ju till vår sophämtning.    
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På Odensholm uppfördes 1765/66 ett kapell av kalk-
sten, Jesu kapell. Det ersatte ett träkapell från 1600-
talets första hälft på samma plats. Kapellet byggdes 
av Odensholms sju familjer: Brus, Stawas, Niggors, 
Erkers, Marks, Nybondas och Greis (med dåtida stav-
ning). Ekonomiskt stöd fick man från godset Neuenhoff 
(”Nihove”), som var ägare till ön. Kapellet var ganska 
litet, med 80 sittplatser. Varje familj hade en bänk.

Kapellet hade ett högt, smalt torn, eftersom det 
även  skulle tjänstgöra som landmärke för sjöfarare. 
Kyrkogården omgavs av en mur av granitsten. Taket 
på murens port pryddes av galjonsbilden från ett fartyg 
som hösten 1852 hade förlist vid ön. Galjonsbilden fö-
reställde Martin Luther med bibel i hand.

Odensholmsborna tvingades sommaren 1940 läm-
na sin ö. På ön byggde Sovjetunionen en befästning. 
Muren till kyrkogården revs och stenarna användes 
till byggnadsarbetena. Kapellet användes som ammu-
nitionsförråd. Vid beskjutningen av ön från fastlandet 
av tyskt artilleri under hösten 1941 blev kyrkogården 
sönderbombad och även kapellet fick träffar.

När odensholmsborna 1991 för första gången kunde 
återvända till sin ö fanns av det forna kapellet kvar en-
dast en ruin. De enda något så när väl bevarade delarna 
var tornet med dess gavelvägg. Av långskeppets övriga 
väggar fanns endast rester, som var begravda under 
jordvallar. Kyrkogården var ett enda buskområde. Inga 
gravstenar fanns bevarade.

År 1992 placerade man inom en inhägnad en sym-
bolisk gravsten för var och en av de ursprungliga famil-
jerna och 1994 satte man upp en klockstapel.

Odensholms byalag bildades 1993 med det huvud-
sakliga syftet att återsöka de forna markerna. Detta vi-
sade sig dock inte vara möjligt, utan byalagets verksam-
het inriktades istället på att vara en kulturförening för 
de forna odensholmsborna och deras efterkommande.

Tanken på att bevara och konservera ruinen av Jesu 
kapell fanns redan tidigt, men den tog en mer kon-
kret form 2006. Byalaget vände sig då till Lea Tähe-
väli Stroh, som är en av Estlands främsta experter på 
byggnadsvård. Hon utarbetade en projektplan med det 
främsta målet att laga och konservera de kvarvarande 
murarna och förse tornet med ett skyddstak. Arbetet, 
som utfördes av anlitade byggnadsfirmor, påbörjades 
2007 och avslutades 2011. Den största arbetsinsatsen 
har dock gjorts genom frivilliga talkoarbeten  i bya-
lagets regi. Man har rensat och återställt kyrkogården 
och påbörjat arbetet med att återställa muren. Projektet 
har finansierats genom bidrag från bland andra Konung 
Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur, Kungliga Pa-
triotiska sällskapet och många privata givare.

Färdigställandet av konserveringen firades sönda-
gen den 5 augusti. Med båtarna ”Arabella” och ”Sleip-
ner” forslades på förmiddagen 85 personer från Der-
hamn till Odensholm. Ett 15-tal personer hade tältat på 
ön, så det totala antalet deltagare var cirka 100. Vädret 
var soligt och lagom varmt.

Firandet inleddes med en tacksägelsegudstjänst 
med prästerna Fredrik Linder från Sverige och Nuckö 
församlings tidigare präst Kaisa Kirikal. Kantor var 
Bertil Adolfsson.

Efter gudstjänsten presenterades projektet. Byala-
gets ordförande Saga Adolfsson fick Nuckö kommuns 
hedersmärke av kommundirektören Annika Kapp. 
Byalaget och Lea Täheväli Stroh fick kommunens 
tackbrev. Saga Adolfsson berättade om byalagets verk-
samhet och Lea Täheväli Stroh berättade om konserve-
ringsprojektet.

Trots att konserveringsarbetet är slutfört kvarstår en 
hel del arbeten. Kyrkogården skall ordnas, muren  skall 
byggas upp till sin tidigare höjd och ytterligare buskage 
skall röjas bort.

Konserveringsarbetet på Jesu kapell är slutfört
Göte Brunberg

Jesu kapell 1939.                                Foto: SOV:s arkiv Kapellet 2012.                                 Foto: Göte Brunberg
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Två OS-medaljer till Estland
Estland kammde hem två medaljer vid OS i London 
genom Heiki Nabi som fick silver i tungviktsbrottning 
och Gerd Kanter som fick brons i slägga.

De båda segrarna togs emot och hedrades av hund-
ratals Tallinnbor på Vabaduse väljak/Frihetsplatsen i 
Tallinn. Båda idrottarna har sagt att de härnäst har sik-
tet inställt på OS i Rio de Janeiro om fyra år.

Låg men ökande medellivslängd
Personer i Estland födda 2010 kan räkna med en me-
dellivslängd på 75,8 år enligt Estlands Statistiska Byrå. 
I över hälften av EU:s medlemsstater kommer siffran 
att ligga på över 80 år.

Medellivslängden i Estland för män är för närva-
rande 70,6 och för kvinnor 80,5 år, att jämföras med 
Sveriges 77 respektive 82 år. Bland EU:s medlems-
stater har enbart Lettland, Litauen och Bulgarien lägre 
medellivslängd bland män än Estland. En del av förkla-
ringen bakom den låga medellivslängden bland män är 
bristande säkerhetstänkade, med ett stort antal olyckor 
som resultat, samt spritmissbruk. 

Ilska bland Tallinns trafikanter
Det stora  antalet nya filer för kollektivtrafiken i Tallinn 
som tillkommit under sommaren har retat upp stadens 
bilister. Från Tallinns stad görs gällande att trafikvoly-
merna har nått bristningsgränsen och att varje ny buss 
innebär 60 bilar färre på gatorna. Från Tallinns stad har 
man samtidigt aviserat att kollektivtrafiken kommer 
att vara gratis för stadens invånare från och med 2013. 
Kritiker gör gällande att informationen om trafikom-
läggningarna varit högst bristfällig, att kollektivtrafiken 
inte levererar enligt dagens behov och att stor oklarhet 
råder kring systemet med gratistrafiken nästa år.   

Estonian Air – ökad omsättning, ökade förluster 
Estonian Airs satsning att göra Tallinn till en transit-
flygplats med ett antal nya linjer har blivit dyr. Förvisso 
har antalet passagerare, bolagets omsättning och linje-
nät vuxit men så även bolagets förluster. Dessa uppgick 
under det senaste halvåret till cirka 15 miljoner euro. 
Den främsta orsaken uppges vara ökade bränslekostna-
der på 32 procent. 

Ekonomisk tillväxt tack vare  inhemsk efterfrågan
Den ekonomiska tillväxten i Estland under första kvar-
talet 2012 hamnade på 0,4 procent och beräknas för 
helåret bli två procent.

Under perioden ökade inkomsterna snabbare än den 
allmänna prisnivån, konsumtionen ökade och tillväxt 
noterades inom fastighets-och byggmarknaderna. På 
grund  av den allmänna konjunkturnedgången i världs-
ekonomin noterades en avmattning av exporten.

God skörd
Sommarens skörd i Estland tros bli bra enligt jord-
bruksexperter. Spannmålsskörden på 297 000 hektar 
odlad mark beräknas hamna på 772 000 ton, vilket är 
14 procent mer än i fjol.

Estniska trafikfyllon problem i Finland
Enligt polisen i Finland uppdagades 700 fall av ratt-
onykterhet med personer från Estland under årets första 
sex månader. Esterna utgör över hälften av samtliga ut-
länningar som greps för rattonykterhet. Uppskattnings-
vis 60 000 estniska medborgare är bosatta i Finland. En 
stor del av dessa utgörs av okvalificerad arbetskraft.  

Vandringsled genom Estland
Estlands Skogsvårdsstyrelse RMK invigde i somras 
en vandringsled på 370 kilometer från Lahemaa natio-
nalpark i norr till gränsstationen Ikla vid Rigabukten. 
Leden passerar genom två nationalparker och nio na-
turskyddsområden. Längs leden finns rastplatser med 
riklig information om natur och kulturhistoria. Man 
kan påbörja och avsluta vandringar på ett stort antal 
ställen.

Tyskland berömmer Estland
Tysklands ekonomi- och teknologiminister Philipp 
Rösler berömde vid ett besök i Tallinn Estland för dess 
ekonomiska politik. Han sade att länder, som får stöd 
genom Europeiska Stabiliseringsfonden, måste genom-
föra liknande strukturförändringar i ekonomin som 
Estland gjort. Rösler uppmärksammade även Estland 
för dess stöd till stabiliseringsfonden.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Regn, regn, regn – men trots sommarens rikliga 
nederbörd tror jordbruksexperter på en bra skörd i 
Estland. Foto: Ingegerd Lindström



12

Idrotten kom först på 1930-talet in på allvar i 
svenskbygderna. Eldsjälar, framför allt folkskollä-
rare, anordnade tävlingar i löpning, hopp och kast 
bland ungdomarna – och även med äldre deltagare. 
Förhållandena var primitiva. En glänta i skogen fick 
bli fotbollsplan och löparbana. En inspirationskälla 
var de tävlingar som anordnades mellan svenska 
och estniska lag.

Flera estlandssvenskar tävlade efter ankomsten 
till Sverige på hög nationell nivå i olika grenar. Man 
kan nämna Algot Friberg, som blev svensk mästare 
i diskus, Sven Borrman, som blev mästare i tyngd-
lyftning, och Daniel Freiman som blev mästare i 
boxning. Den som nådde störst framgång var ändå 
brottaren Edvin Vesterby, som blev silvermedaljör i 
olympiaden i Melbourne och placerade sig på plat-
serna 4-6 i flera olympiader och världsmästerskap.

Edvin Vesterby föddes på Mick-
asgården i Roslep den 23 oktober 
1927 och fyller alltså i år 85 år. 
Föräldrarna var Johannes Ves-
terby och hans hustru Elisabeth, 
född Treiberg, från Ölbäck Kro. 
Av barnaskaran på sju barn le-
ver fortfarande sex. Edvin flydde 
från Estland i april 1944 med en 
motorbåt som hade kommit från 

Sverige, med bland andra hans bror Ingvar som besätt-
ning.

I Sverige började Edvin först syssla med boxning 
i Brommapojkarnas lokal i Riksby i Stockholm, men 
han insåg snart att det inte var den sport som han ville 
ägna sig åt. Eftersom han ansåg sig vara en ettrig typ 
tänkte han att brottning skulle passa honom bättre. I 
telefonkatalogen såg han att Djurgårdens IF hade en 
brottningslokal på Döbelnsgatan 97. Han sökte sig dit 
och började träna där. Det visade sig snart att han hade 
talang. Redan samma år, 1946, blev han juniormästare i 
bantamvikt (52-57 kilo) i Stockholm. Det var den vikt-
klass som han sedan kom att brottas i under hela sin 
karriär. År 1949 blev han som 22-åring svensk junior-
mästare. 

Samma år, 1949, kallades Edvin till ett av brott-
ningsförbundet anordnat läger på Bosön. Som tränare 
fick han då den legendariske Robert Oksa, en finlän-
dare som redan 1923-24 hade varit instruktör för det 
estniska brottningslandslaget. Oksa blev svensk riks-
instruktör 1924, en befattning som han sedan innehade 
under mer än 30 år. Oksas grundtanke var enkel, och 
om den påminde han då och då: ”En bra brottare måste 
tillhöra den typ av män som förmår äta en soppa som är 

kokad på orm”. Och sådan soppa var han själv beredd 
att koka!

Edvin kommer ihåg att Oksa var en hemsk tränare, 
som inte gav någon nåd. ”Om man inte följde hans råd 
kunde han skicka hem en.” Därför kallades också i 
brottningskretsar Oksa för ”Slavdrivaren”, men de som 
orkade med hans träning vann också medaljer i interna-
tionella mästerskap. 

Sin första stora framgång nationellt som senior 
nådde Edvin 1951 när han blev tvåa i fri stil i svenska 
mästerskapen. Segrade gjorde Kurt Petersén, som hade 
blivit olympisk mästare i grekisk-romersk stil i London 
1948. Det ansågs att Edvin hade blivit bortdömd och 
eftersom han var yngre och en ”coming man” var det 
han som blev uttagen att representera Sverige i fri stil 
i världsmästerskapen i Helsingfors 1951. Där kom han 
på fjärde plats. På samma plats hamnade han i fri stil i 
olympiaden i Helsingfors 1952 och i grekisk-romersk 
stil vid världsmästerskapen 1955.

Sin största framgång nådde Edvin i olympiaden 
1956 i Melbourne, då han blev silvermedaljör. Efter-
som det var tunt med svenska brottningsframgångar 
blev silvret mycket uppmärksammat, men kanske ändå 
mest på det sätt som Edvin vann det: genom att låta sig 
fallbesegras i sista matchen.

Olympiaden gick sent på året, i månadsskiftet no-
vember-december. Under hela året hade Edvin inte för-
lorat en enda match, varken hemma eller utomlands. 
Han hade ett mål i olympiaden – att vinna guldmedalj i 
grekisk-romersk stil. Redan i den första omgången gick 
det emellertid fel. Han förlorade på poäng mot bulga-
ren Sotikov. Det var en klar bortdömning och svensk-
arna protesterade mot domslutet. Juryn var emellertid 
inte beslutsmässig: istället för tre medlemmar fanns det 
bara en. Det hjälpte inte att han ansåg att Edvin hade 
vunnit.

I nästa rond besegrade Edvin österrikaren Brunner. 
För att komma bland de främsta måste han emellertid 
fallbesegra turken Yilmaz. Det lyckades han med – en 
och en halv minut före matchslutet. Fjärde ronden var 
en frirond för honom. I den femte vann han på poäng 
mot rumänen Francisc Horvath, som han ansåg som sin 
svåraste motståndare.

I den sista matchen, som gick tio minuter efter 
matchen mot Horvath, mötte Edvin sovjeten Konstan-
tin Vyrupayev, som tidigare hade förlorat på poäng mot 
Horvath. Vyrupayev hade i matchen innan vunnit på 
walk-over mot östtysken Kämerer, och kom därför ut-
vilad till matchen mot Edvin. Läget var följande: Om 
Edvin vann matchen skulle han bli guldmedaljör. Om 
han förlorade på poäng skulle han, Vyrupayev och Hor-

Edvin Vesterby – estlandssvenskarnas främste idrottsman
Göte Brunberg

Edvin Vesterby.
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vath hamna på samma antal prickar. Eftersom de hade 
vunnit var sin match i de inbördes mötena hade man då 
räknat det totala antalet prickar under hela turneringen, 
och då skulle Edvin bli bronsmedaljör. Om han däremot 
förlorade på fall skulle sovjeten bli guldmedaljör. Den 
inbördes matchen mellan Edvin och Horvath skulle då 
bestämma vem som skulle bli silvermedaljör och efter-
som Edvin hade vunnit den skulle han få silvret.

Om Edvin inte kunde vinna mot Vyrupayev var 
alltså det bästa för honom att förlora på fall. När det 
var 30 sekunder kvar av matchen, och han klart låg un-
der på poäng, kom därför ordern från tränaren Rudolf 
”Preven” Svedberg: ”Sno dej, Edvin! Sno dej att gå på 
rygg!” Edvin hörde ordern och förlorade matchen på 
fall, och säkrade därmed silvermedaljen. Kanske inte 
så snyggt men reglerna var sådana. Edvin hävdar för 
övrigt att han kunde ha blivit bronsmedaljör i Helsing-
fors om han hade känt till regeln.

”Jag var inte glad över silvermedaljen. Det var i 
Melbourne som jag skulle ha vunnit. I Helsingfors 
1952 var jag för grön och i Rom 1960 började jag bli 
för gammal.”

 År 1958 kom Edvin på femte plats i grekisk-ro-
mersk stil i världsmästerskapen i Karlsruhe. I olympia-
den 1960 i Rom deltog han i både grekisk-romersk och 
fri stil.  Brottningsmatcherna gick i den antika arenan 

Colosseum under bar himmmel och stekande sol. ”Jag 
mötte en portugis i första matchen. Mattan var brännhet 
och det svedde under fötterna. Jag tänkte:  aldrig att jag 
går ner i parterr för då bränner jag sönder knäna! Jag 
måste skaffa mig en trepoängsledning så att vi fortsätter 
i stående. Det lyckades.” Senare flyttade man tävling-
arna till kvällstid. Edvin blev fyra i grekisk-romersk stil 
och oplacerad i fri stil.

I sitt sista världsmästerskap 1962 i Toledo i USA  
blev Edvin sexa i fri stil. ”Jag åkte båt dit och var inte 
i form. Det blev för mycket mat och för lite träning på 
båten. När jag kom fram fick jag banta för hårt.”

Han var även kvalificerad för olympiaden i Tokyo 
1964, men avstod i sista stund att resa dit på grund av 
att hans hustru skulle föda barn.

Edvin kom på den förargliga fjärdeplatsen i fyra  
olympiader och världsmästerskap. ”Häcklöparen Sven 
Nylander och jag har blivit kända som den eviga fy-
ran”.

Edvin tävlade under hela sin karriär för Djurgården. 
Totalt blev han svensk mästare 14 gånger individuellt 
och två gånger i lag.

Efter sin aktiva karriär var Edvin i 10 år tränare för 
det svenska juniorlandslaget och blev 1967 internatio-
nell domare. Sonen Benny blev också en brottare av 
god nationell klass. År 1969 blev han som 15-åring 
svensk mästare i lätt flugvikt i grekisk-romersk stil.

Redan 1984 gjorde Edvin, tillsammans med sin bror 
Albert, ett illegalt besök i hembyn Roslep. ”Vi betalade  
en taxichaufför i Tallinn med ett par jeans. Det var en 
nästan overklig upplevelse att vara tillbaka. Vi var till 
och med ut till Stenborstranden och badade.”

När det blev aktuellt att söka tillbaka egendom i Est-
land försökte Edvin få tillbaka sitt föräldrahem, men det 
lyckades inte. Han köpte då, tillsammans med sonen 
Benny, sin farbror Kristians hus som han rustade  upp 
och byggde till. Vid invigningen av huset 1994 deltog 
Estlands president Lennart Meri, som Edvin hade lärt 
känna redan på 1980-talet innan Meri blev politiker.

På prispallen i Melbourne. Från vänster Edvin Ves-
terby, Konstantin Vyrupayev och Francisc Horvath.

Invigningen av huset i Roslep. Den långe mannen i 
främre raden är Lennart Meri.
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Bakgrund 
År 1866 antogs i Estland en ny bondelag, som ledde till 
att godsen förlorade sin roll som  lokal förvaltningsen-
het och ersattes med kommuner. I Nuckö socken ska-
pades tre kommuner: Pasklep, med byarna på Nuckö-
halvön, Rickul, med byarna under Rickul gods, och 
Sutlep, med de övriga byarna i socknens fastlandsdel. 
Av byarna i Sutleps kommun ingår fyra i dagens Nuckö 
kommun: Sutlep, Persåker, Klottorp och Dirslätt.

Som följd av den markreformlag som antogs 1919 
konfiskerades i början av 1920-talet godsens mark och 
styckades upp till nya gårdar. I samband med detta ska-
pades nya byar, så kallade nybyggarbyar (”asundus”), i 
Sutlep, Klottorp och Dirslätt.

Befolkning 
Sutlepområdet hade troligen från början en helt svensk 
befolkning. I de förteckningar över byar och gårdar 
som finns från 1500-talet har samtliga bönder svenska 
namn. Krig, hungersnöd och farsoter under 16- och 
1700-talen gjorde att svenska gårdar som lämnades öde 
ofta fick nya bönder från estniska grannbyar. Det var 
också säkert en medveten handling från godsägarna att 
ersätta svenskarna, som hävdade att de var ”fria män” 
med speciella privilegier, med livegna ester.

Redan under 1700-talet blev Persåker en helt estnisk 
by. I de övriga byarna minskade under åren svenskar-
nas andel av befolkningen, men de var på 1930-talet 
fortfarande i majoritet i Sutlep och Klottorp. 

Byarna i Sutlepområdet
Göte Brunberg
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En stor del av svenskarna flydde och överflyttades 
under andra världskriget till Sverige. Till de tomma 
gårdarna flyttade estniska och ryska krigsflyktingar.

Under sovjettiden tilläts under de första åren privata 
jordbruk. Ökande skatter och pålagor gjorde att många 
övergav sina gårdar och lämnade trakten. År 1949 kol-
lektiviserades jordbruken och man bildade kolchoser. 
För att effektivisera jordbruket skedde under de föl-
jande årtiondena en koncentration av verksamheten till 
Sutlep, vilket ledde till avfolkning av övriga byar.
Sutlep
År 1597 fanns i byn 18 gårdar på tillsammans 7 hakar 
(ett gammalt ytmått).

Byn kom att ägas av Sutleps gods, som 1813 för-
värvades av familjen von Taube på Rickul gods. Av 
godsets byggnader finns nu endast rester av grunderna 
kvar (1).

På 1620-talet byggdes i Sutlep ett träkapell och an-
lades en begravningsplats (2). I samband med att Ros-
leps stenkapell byggdes 1835 flyttades det befintliga 
träkapellet till Sutlep. År 1970 flyttades kapellet till fri-
luftsmuseet Rocca al Mare i Tallinn. År 1997 invigdes 
en klockstapel, som står utanför muren. Den bekosta-
des genom en insamling i Sverige.

År 1868 invigdes en tvåspråkig folkskola för bar-
nen i Sutlep och omgivande byar. Skolhuset blev med 
tiden för trångt, så 1930 delades skolan på så sätt att de 
svenskspråkiga eleverna flyttades till en lokal i Nöm-
külls gods huvudbyggnad. År 1939 stod ett nytt skolhus 
klart (3). Dit flyttades även eleverna från Niby skola i 
Oru kommun. Under sovjettiden fanns i huset även ett 
sjukhus,  men efter det att Birkas skola brann ned 1977 
användes hela huset som skola. Skolan stängdes 1987, 
efter det att Birkas skolhus hade återuppbyggts.

Mekaniseringen av jordbruket under sovjettiden 
ledde till att kolchoserna slogs ihop till allt större enhe-
ter. Sutlep blev centrum för den stora Sutlepkolchosen, 
som till slut omfattade hela nuvarande Nuckö kom-
muns fastlandsdel. För de anställda byggde man ett an-
tal flerfamiljshus. År 1976 slogs Sutlepkolchosen ihop 
med Leninkolchosen i Birkas.

Väderkvarnen (4), som är byggd enligt gammal 
estlandssvensk modell, gjordes som examensarbete 
av elever på Tallinns tekniska högskola. Den invigdes 
2003.

År 2011 invigdes ett fritidscentrum för befolkning-
en i Sutlep och omgivande byar (5). Det är ett allak-
tivitetshus som är avsett att användas på dagarna av 
pensionärer och på kvällarna av ungdomar. Där finns 
bibliotek, datorrum, bastu och gym.

Vid 1934 års folkräkning hade Sutlep (inklusive ny-
byggarbyn) 273 invånare, varav 167 svenskar och 106 
ester och andra. Den 1 januari 2012 var invånarantalet 
126.

Persåker
I Persåker fanns 1597 fyra gårdar på 2 hakar.

Byn kom att tillhöra godset Niby/Niibi, som Gustav 
II Adolf 1624 förlänade till Magnus Brümmer. Godset 
hade sedan under årens lopp många ägare. De sista var 
Mihkel Luhaäär och hans arvingar.

I byn fanns ett frikyrkligt bönehus (6), som Sven 
Danell i ”Guldstrand” beskriver som ”... det vackraste 
i socknen ..., en tvåhundraårig byggnad med anor från 
den herrnhutiska väckelsens första tid”. Huset är nu rätt 
förfallet.

Företaget Kekkilä Niibi turbaraba OÜ utvinner torv 
på ett 110 ha stort område i Niibi i Oru kommun. Tor-
ven förädlas och förpackas i fabriken i Persåker, som 
har 15 anställda (7).

År 1938 var invånarantalet 133 och 2012 är det 25.
Klottorp
År 1597 fanns i byn 15 gårdar på 5 hakar.

Byn lydde sedan 1600-talet under Nömkülls gods, 
som ägdes av släkten von Fersen. År 1813 förvärvades 
godset av familjen von Taube på Rickul gods.

År 1930 inreddes, som tidigare nämnts, en del av 
godsets huvudbyggnad (8) som lokal för de svensk-
språkiga eleverna i Sutleps folkskola. Under sovjetti-
den användes byggnaden som samlingslokal och bio-
graf. Den håller nu på att förfalla.

I byn föddes läraren och klockaren Johan Nymann 
(1859-1933), som tillsammans med Hans Pöhl från 
Dirslätt var estlandssvenskhetens drivande kraft i bör-
jan av 1900-talet.

Byn är mycket väl dokumenterad genom det arbete 
som gjordes av Fridolf Isberg på 1930-talet. Den är en 
av Nuckö kommuns ”miljövärdefulla” byar, för vilka 
råder restriktioner vid om- och nybyggnad. Bland an-
nat är byns stengärdesgårdar relativt väl bevarade.

År 1934 var invånarantalet 267, varav 198 svenskar 
och 69 ester och andra. År 2012 bor 12 personer i byn.
Dirslätt
År 1597 fanns i byn sex gårdar på 2,5 hakar.

När godsen etablerades delades byn, trots att den 
var så liten, mellan godsen Dirslätt och Taibel/Taebla. 
Dirslätts gods köptes 1896 av bryggeriet Saku Õlle-
tehas. Godsbyggnaden finns kvar i om- och tillbyggt 
skick (9).

I byn föddes estlandssvenskarnas främste företrä-
dare, läraren och riksdagsmannen Hans Pöhl (1876-
1930).

Norr om byn finns nu en vindkraftpark, som invig-
des 2009 (10). Den består av 16 kraftverk på 3 MW 
och därmed är den största i Baltikum. Tornen är 100 m 
höga. Ägare är det statliga bolaget Eesti Energia.

År 1934 var invånarantalet 119, varav 12 svenskar 
och 107 ester och andra. År 2012 har byn 19 invåna-
re.
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Frieri i Rickul
Adam Schönberg

Vi fortsätter här med Adam Schönbergs svar på de 
frågor som ställdes till honom efter ankomsten till 
Sverige. Texten är hittad i arkivet på SOFI. Vi har 
behållit hans gammaldags sätt att uttrycka sig, men 
för att texten ska bli begriplig och läsbar för alla 
har en bearbetning av originalet gjorts av Manfred 
Stenberg. Hans kommentarer till texten är satta 
inom parentes. 
Texten denna gång handlar om hur ett frieri gick 
till i Rickul.

När pojken ville gå ut för att fria, så kunde detta bero 
på att familjen var liten, så att det behövdes en större 
familj till arbetet. Så skulle pojken då gå ut och fria. 
Om pojken inte redan hade en viss fästmö så anlitade 
han en bekant som följer med honom. Kanske är det en 
släkting eller någon utav grannarna, någon yngre, gift 
man. Då spände brudgummen hästen för åkdonet. På 
detta tog han med sig en öltunna (ett laggkärl) innehål-
lande så där 20 stop (1 stop = 1,3 liter), vidare eventu-
ellt två stop brännvin på släden eller vagnen, vad som 
behövdes. Belsman (böneman) kallades mannen som 
var med här. Även om det inte var alldeles nödvändigt 
för att gården skulle ha fler arbetshjon – det räckte med 
att pojken var ivrig för att gifta sig. Han var ju över 20 
år gammal, vilket innebar att han hade åldern inne. Så 
körde då brudgummen (in spe) och belsmannen ut till 
det ställe där den efterlängtade flickan bodde. De måste 
ha tagit med sig ordentligt mycket hö. Om de inte fick 

”ja” på första stället så måste de åka till någon annan 
plats.

Nu ska jag skriva hur de gjorde när de kom fram 
till den familj där flickan han ville ha fanns. De stan-
nade med hästen på gårdsplanen. Belsmannen gick in, 
medan pojken stannade ute tills belsmannen utverkat 
att flickan fick lämna föräldragården. Belsman fick inte 
genast framföra sitt ärende. Han måste hitta på någon 
förevändning till varför han kommit in just här. Så till 
exempel att lokan (ett viktigt seldon, ett trä böjt i båge 
över hästens manke) hade gått sönder, eller att han be-
hövde fråga om vägen till någon annan viss gård. Det 
att belsman skulle ha varit så skamlös att han skulle ha 
gått in till gårdsfolket här och sagt att han hört att de 
här skulle ha en lång tugrenad björk och att den björken 
skulle haft ett ruttet kvisthål mellan grenarna, att han å 
sin sida skulle ha en slana, som bra skulle passa i just 
det hålet – det skulle inte ha gått för sig.

Flickorna härstädes var längre och mer ljuslätta än 
flickorna i Sverige oftast är. Men belsman (här i Sve-
rige) är nu ”död”. Om och när belsman fått sitt ”ja”, 
så tog de båda två öltunnan med sig in. Nu räckte de 
handen till alla i stugan. Bruden satt i någon vagga 
eller på en stol intill husets norrvägg. Så räckte bels-
man en sup åt alla som ville ha och tog. Därnäst gick 
belsman i sällskap med någon tillhörande den här 
gårdens folk ut och ställde in hästen i stallet. Brud-
gummen stannade där inne och satte sig bredvid bru-
den och lämnade henne en så kallad rubelduk (en duk 

Foto: SOV:s arkiv
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Fredagen den 13 juli, denna ödesmättade dag, gick den 
första bouleturneringen av stapeln på Uuskalda utanför 
Linnamäe. Åtta lag från byarna Rosta, Höbring, Norrby 
och Ölbäck deltog. Tävlingen kunde, trots att väderför-
hållandena inte var helt gynnsamma, genomföras enligt 
planerna. Segrade gjorde det ungdomliga laget Ölbäck 
3 bestående av de tre femtonåringarna Ebba, Tim och 
Robert Strömbom, som i finalen besegrade laget från 
Rosta, bestående av valda delar av familjen Adelman. 
Ett mycket gott initiativ, då boule kan utövas av alla 
åldrar.

Bouleturneringen
Lennart Ygstedt

Robert, Tim och Ebba Strömbom satte samtliga på 
plats i bouleturneringen utanför Linnamäe.

Foto: Erik Johansson

Lag Höbring gjorde vad de kunde trots att väderförhål-
landena inte var de bästa. Foto: Ingegerd Lindström

som kostat 1 rubel). På den tiden hörde detta till. Så 
började flickans föräldrar syssla med matlagning, för 
belsman och brudgummen kommer att stanna i hen-
nes hem över natten.

På morgonen åkte de till prästen. Brudens en bror 
var med. Om bruden inte hade någon bror nog gammal 
härtill, så kunde någon annan karl köra bruden dit hon 
skulle. När de den här gången åkte till kyrkan (nota 
bene: prästen) så åkte brudgummen och belsman i en 
vagn, men när de åkte ifrån prästen – nu när ringarna 
var bytta – då åkte belsman och den som kört dit med 
bruden i en vagn framför och brudgummen och bruden 
i den andra vagnen bakefter till brudgummens gård och 
stannade där över natten. Nästa morgon åkte de hem. 
(Underförstått, var och en till sitt.) När de kom ifrån 
prästen så äter de (hos brudgummen) den så kallade 
räddvällingen. Detta är första måltiden bruden äter i 
mannens gård. Soppan innehåller hackat kött. Den he-
ter rädd-välling därför att bruden jämt brukar vara rädd, 
när hon första gången äter i brudgummens hem. 

Nu kör bruden hem med sin sällskapsman. Nu 
börjar en svår arbetstid. Bruden skall ge ”plagg”: ge 
skjortor åt brudgummen, åt svärfar och svärmor. Allt 
bröllopsfolk kommer att få plagg: sockar och vantar, 
två par flätade band till varje äldre; dessa band är flä-
tade av ullgarn: rött, blått och grönt. (Banden lindades 
kring benen för att hålla de långa skaftsockarna uppe.) 
Bruden hade mycket att stå i men flickorna från byn 
eller grannarna hjälpte till med att binda sockar och 
vantar och fläta band, så ock med att karda och spinna. 
På bägge bröllopsgårdarna förekom det mycket arbete. 
De karlar, som inte själva kunde svarva till faten, måste 
gå ut i byn och där låta någon annan svarva fat och 
tallrikar. Dessa blev svarvade utav alträ. Skedarna blev 
gjorda utav björk. När det gällde skedarna så på skämt 
gjordes några med två huvuden, kanske en med snett 
huvud, någon sked hade på skaftet en mansfigur. Så-
dana skedar blev alltid framlagda åt bröllopsflickorna. 
Och brudkannan måste göras; brudkannan blev gjord 
brokig (mönstrad) med ett glödgat järn, det blev brokar 
av alla de slag.

Det bryggdes på hennes gård en gång. Tre brödbak 
blev gjorda på hans gård, två bak på hennes gård. Kött 
blev kokat i båda gårdarna. Det var blott 2-3 veckor 
mellan tiden för ringbet (bytet av ringar) och bröllopet. 
Nu får ni vänta på (skriveriet) om bröllopet.

Än något om friandet. Det kunde inträffa att en nog 
så stolt pojke kunde bli tvungen att fria flera gånger 
innan han fick någon. Flickorna ville (kanske) inte ha 
honom. Men en fattig pojke däremot får sig en brud 
var han vill. Och sådant har också inträffat att en pojke 
har friat till en flicka två gånger utan att hon följt med 
honom, men till slut har hon skickat bud, att han (nu) 
ska gå och hämta henne.
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Resa med Hoppet
Birgit Eldh

Nu har Hoppet börjat röra sig i estlandssvenska vatten. 
I våras fick hon nya master och segel. Redan tidigare 
hade hon motor. I höst skall inredningen nere i kaju-
tan färdigställas av träbåtsbyggarskolan i Hapsal. Nu i 
sommar trimmas besättningen in. 

Genom djungeltelegrafen hörde jag att Hoppet skul-
le komma till Derhamn en kväll i förra veckan. Min 
bror Valter skulle äta kvällsmat på caféet i hamnen och 
jag följde med. Där låg hon, och då jag frågade hur 
länge hon skulle ligga kvar så sade man: tio minuter. 
Jag och min syster Jenny hade redan tidigare varit om-
bord i Hapsal och bekantat oss med besättningen. På 
frågan om jag kunde komma med blev svaret: javisst. 
Och Valter lovade att hämta mig i hamnen i Hapsal. 

En vacker kväll med lite vind stod jag på min första 
resa i närmare tre timmar och följde kusterna och njöt 
av färden. Ombord fanns åtta mans besättning. En äldre 
erfaren kapten, kaptenen för resan Rauno och ett antal 
ynglingar och män som var matroser. Senare när jag 
träffade dem vid träbåtsbyggarskolan 200 meter från 
järnvägsstationen berättade de att de gick på sjöhög-
skolan i Tallinn och gjorde sin praktik. I vinter skall 
inredningen bli klar och sedan skall vi resa omkring i 
vattnen här och människor kan hyra henne för födelse-
dagar, högtider eller dylikt, berättade de.

En vackrare båt finns inte att skåda.

Hoppet har börjat röra på sig igen och i framtiden är 
det meningen att man ska kunna hyra henne för födel-
sedagar, högtider eller dylikt. Foto: Birgit Eldh

Västra Kustens Skogsägare 
            Bengt Brunberg

Även om vila kanske inte är en så vanlig sysselsätt-
ning för dem från estlandssvenska bygder så skadar det 
nog inte att prova på någon gång. Under sommaren har 
därför aktiviteten varit ganska låg i föreningen. Vi har 
ändå några saker att rapportera.

Nytt försök med avverkningsauktion på Ormsö
En ny auktion för avverkningsrätter på Ormsö kom-
mer att utannonseras i samarbete med statsskogsbruket 
(RMK) under augusti, vilket dock i skrivande stund 
ännu inte hunnit ske. Denna gång ska auktionen göras 
med skriftliga anbud. Köparen måste sedan skriva en-
skilda avtal med varje säljande skogsägare och betala 
i förskott. 
Försäljning av avverkningsrätter på fastlandet 
Den kommande säsongens försäljning av avverknings-
rätter i Rickul/Nuckö-området är ännu inte färdigplane-
rad. De avverkningar som planerades med Stora Enso 
Eesti förra året kommer i stället, om vädret tillåter, att 
genomföras denna säsong med dem som köpare. Men 
andra medlemmar, som anmält intresse senare, kom-
mer sannolikt att ha ytterligare ett alternativ att välja på 
genom att skogsägarrörelsen nu skaffat avverkningska-
pacitet. Föreningen kommer förstås att försöka utvär-
dera de olika alternativen i förväg.  

Liten prisökning på grovt sågtimmer
Prisstatistiken för virke från det estniska statsskogsbru-
ket visar faktiskt att det varit en liten ökning under året 
när det gäller grovt sågtimmer, speciellt för björk har 
utvecklingen varit bra. Däremot har priserna på klent 
sågtimmer och de flesta massavedssortiment sjunkit lite 
jämfört med förra året och ligger nu på ungefär samma 
nivå som 2010. Priset på skogsbränsle (energived) har 
sjunkit något lite under året på grun av den föregående 
varma vintern, men hävdar sig väl mot 2010. Grövre 
skog kan alltså enligt denna statistik i bästa fall ge ett 
lite bättre pris än förra året. Man kan dock även i klena-
re skog förvänta sig ett positivt netto och gallring kan 
behöva ske för att kvarstående träd ska utvecklas bra.

Översättning av estniska brev och dokument
Vi har engagerat en professionell översättare för att de 
av våra medlemmar som får estnisk information från 
myndigheter ska få tillgång till denna på svenska. Inled-
ningsvis gäller detta information om ersättning för Na-
tura 2000-områden och kravet på estniska bankkonton 
när man får bidrag från den estniska staten. 

Som vanligt rekommenderar vi alla skogsägare att 
skaffa en skogsbruksplan och se över vad som kan be-
höva göras i skogen. Det är faktiskt intressant och kan 
normalt bli lönsamt. Du kontaktar oss enklast med mejl 
till info@vastrakustensskogsagare.se. 
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En styrelseledamot presenterar sig
Benny Vesterby

Året är 1992. Min fru 
Ylva och jag åker bil från 
Tallinn mot Roslep, vi 
närmar oss byn och jag 
blir alltmer nervös.

Det är Ylvas första 
besök och frågan är vad 
hon ska tycka, blir det 
tummen ner eller? Kom-
mer hon verkligen att 
tycka om denna ödsliga by? Ska vi etablera oss i mina 
förfäders hembygd eller inte? Ska vi köpa pappas far-
brors hus och investera för framtiden eller inte?

När vi lämnar skogen och kommer fram till byns 
öppna landskap säger Ylva: OJ så vackert, vilket ma-
giskt ljus, oj va vackert det är här. 

En sten faller från mitt hjärta . . . hon känner det-
samma som jag;  vi kommer till en fantastisk plats, vi 
har kommit hem.

Jag och pappa Edvin köper hus och mark av vår 
granne Mihail Kaja, bara 50 meter från huset som far-
far byggt och där pappa tillbringade sina första 18 år. Vi 
påbörjar renovering och tillbyggnad och 1994 inviger 
vi med pompa och ståt, president Lennart Meri är på 
plats med sin familj.

De senaste 20 åren har vi åkt till Mickasgården i 
Roslep 3-5 gånger per år, även vintertid. Våra barn och 
våra vänner från Sverige älskar Roslep och kommer 
gärna och hälsar på, för det mesta har vi huset fullt. 

Till vardags jobbar jag som markupplåtare åt Stock-
holms kommun.

Jag bor i Kärrtorp i Stockholm och blev i våras in-
vald som suppleant i Hembygdsföreningens styrelse. 
Framtiden får utvisa vad jag kommer att bidra med för 
att föra hembygdens och våra förfäders arv vidare.

Benny Vesterby.

Fastighet till salu

I utkanten av byn Roslep i Noarootsi, Estland. 
Lugnt och soligt läge, cirka 70 m från vägen till 
fiskehamnen	Dirhami	(2	km)	med	affär	och	ben-
sin. Området består av tallmo, med blåbär och 
lingon. Cirka 800 meter till havet med kilometer-
långa sandstränder. Tomten är på 2 115 m2.

Huset, byggt 1998, på 77m2 + sovloft med bal-
kong. Borrad brunn och egen avloppsanlägg-
ning. Önskas större tomt så är granntomten, på 
cirka 2 000 m2 och som ägs av en släkting till 
oss, till salu.

Även en del inventarier medföljer.

Närmare upplysningar Yngve Pettersson, 
tfn 0150-923 80, eller kontakta 

Katrin Schönberg i Haapsalu, tfn +372 5524842

Ungdomsträffen
Ebba, Tim och Robert Strömbom

Tisdagen den 10 juli var alla ungdomar från tolv år och 
uppåt inbjudna till en träff på Ölbäckstranden. Vi var cirka 
tio som kom dit. Tre stycken som alla hette Fredrik ledde 
träffen. Vi började med en sorteringslek. Sen delades vi in 
i lag för att tävla i olika samarbetsövningar. Vi fick prova 
på brobygge där man skulle ta sig över från en back till en 
annan med hjälp av varandra. Sen flyttade vi också vatten 
från en mugg till en hink med hjälp av hävstångsprinci-
pen. Vi grillade också korv och marshmallows. Medan vi 
väntade på att korven skulle bli klar blev det lite strand-
fotboll. Några passade också på att bada. Vi fick också 
prova på strandtennis. Vi hade varmt men blåsigt. Det 
blev en lyckad träff även om vi kunde ha varit fler.

Nuckö kommuns utvecklingsplan 
2013-2020
Göte Brunberg

Nuckö kommun har nu lagt fram ett förslag till utveck-
lingsplan för perioden 2013-2020. Syftet med planen är 
att fastställa kommunens ekonomiska och samhälleliga 
situation, uppskatta miljösituationen och peka ut rikt-
linjer och prioriteringar för den framtida utvecklingen.

Utvecklingsplanen genomförs enligt ett handlings-
program som innehåller verksamheter, projekt och bud-
get. Planen innehåller kommunens budgetstrategi och 
ligger till grund för uppgörandet av varje års budget.

Man kan betrakta utvecklingsplanen som överens-
kommelse, som har slutits mellan olika intressegrupper  
och  som också är genomdiskuterad och accepterad av 
kommuninvånarna. Den inger en säkerhetskänsla hos 
investerare och möjliga samarbetspartner. Den är också 
en förutsättning för att kunna ansöka om projektbidrag 
i Estland och från EU:s strukturfonder.

Utvecklingsplanen är publicerad på Nuckö kom-
muns hemsida https://noarootsi.kovtp.ee. Förslag till 
ändringar och kompletteringar vill man ha senast den 
19 september.
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Höstmöte i Eskilstuna
Lördagen den 20 oktober träffas vi i Eskilstuna 
för ett informationsmöte.

Ta med släkt och vänner och kom!

Vi berättar om sommarens alla aktiviteter, infor-
merar om nyheter och om styrelsens planer för 
fortsatt arbete.

Tid: 12.00 till 16.30.

Plats: Bolinder Munktell Hotell, 
Munktellstorget, 633 43 Eskilstuna.

Lätt förtäring till självkostnadspris.

Hyr hus i Haapsalu
Vi har ett härligt hus på Võnnugatan i gamla 
delen av staden: 3 rum och kök + stort sovloft, 
4 sängar + extrabäddar. Renoverat 2004. Stor 
trädgård, 4 cyklar att disponera. Gångavstånd 
till centrum, borgen och badplatsen. Uthyres 
hela året: september-maj 3 000 SEK/vecka, 
juni-augusti 4 000 SEK/vecka, fredag-söndag 
1 500 SEK.

 Anna Enggren och Bengt Stahlman, 
Tfn 0303-74 30 83, 0704-53 43 53

Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exem-
pel överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning 
eller köp av fastigheter.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg, 
Jus Suecanum OÜ

Postadress: Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland
Tfn/Fax: +372 47 37 339, mob: +372 55 24842

E-post: katrin@jussuecanum.ee 
www.jussuecanum.ee

Bykamp i Birkas
Ingegerd Lindström

Stövelkast baklänges mellan benen var en av många 
grenar i tävlingen i Birkas. Här lyckas Kent Blomberg 
kasta långt. Foto: Ingegerd Lindström

Det gick inte för lag Rickul att försvara segern från 
i fjol. Tyvärr hamnade vi åtta och det vinnande laget 
blev istället Roslep.  Vädret var annars nådigt mot oss 
och höll sig nästan hela dagen. Eftersom det var många 
lag och många tävlingar så blev det en lång dag men 
många åskådare var ändå kvar till slutet.  

Tack till alla ni som ställde upp och slet med vol-

leyboll, fotboll och andra tävlingar! Och tack till lagle-
daren Raul Targamaa som höll ihop det hela. 

Pubafton på Roslagsgatan
Fredagen den 16 november är Rickul/Nuckö 
Hembygdsförening värd för puben på Roslags-
gatan, Stockholm. Ta med dina vänner och 
släktingar och kom! Vi startar klockan 18.00. 
Lätt förtäring till självkostnadspris. Som vanligt 
blir det sång och musik.

Välkomna! 


