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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Kära vänner!
Så har ännu en sommar gått. Den här sommaren har vädermässigt varit härlig med sol och bad. Torkan har visserligen varit svår, men för oss med hus har den underlättat då vi sluppit klippa gräset så ofta men för traktens
bönder kan det inte ha varit så bra.
Sol, sommar och sorg
Vi hade en härlig hemvändarvecka med många aktiviteter och fint väder men allt överskuggas av det minst sagt
tråkiga som hände natten till måndagen den 22 juli. Då
skedde ett inbrott i Rosleps kapell och tjuvarna fick med
sig merparten av de kyrkoföremål som vi nyss överlämnat till Sankta Katarina församling och Nuckö kommun.
Den högtidliga ceremonin i kapellet söndagen den 7 juli
känns nu som ganska overklig.
När jag blev uppringd på måndag eftermiddag och
fick beskedet om inbrottet trodde jag först inte det var
sant. Det kunde bara inte ske, det fick helt enkelt inte
ske. Men tyvärr hade det skett. Jag måste erkänna att det
kändes just då som om jag hade fått besked om att någon
dött. Efter alla diskussioner, alla turer kring kyrkoföremålen var de bara borta. Det var svårt att fatta.
Tjuvarna hade gått in genom ett av fönstren på baksidan av kapellet, slagit sönder säkerhetsglaset i det nyinskaffade vitrinskåpet och plockat med sig alla föremål
som fanns i skåpet. Det enda de lämnade kvar var en trasig silverljusstake, några glasmanschetter till ljus som de
tappade utanför fönstret, trälådan samt några dukar. Kvar
fanns krucifixet, den broderade tavlan och fotot på kronprins Gustaf Adolf. De passade också på att ta med sig en
av de två silverljusstakar som stod på altaret och tyvärr
också en silvervas, som föreningen hade köpt för pengar
som samlades in till minne av Ingvald Luks.
Stort mediaintresse
Kanske var det så att uppmärksamheten kring återlämnandet blev alldeles för stor. Intresserade med mörka avsikter fick veta allt om föremålen, det togs upp i estnisk
nationell TV, på radion och i flera olika tidningar. Jag
kände redan då att uppmärksamheten kanske var för stor
men samtidigt var det ju ett stort ögonblick. Det är ganska ironiskt att tänka på att föremålen smugglades ut från
Estland på grund av rädsla att de skulle försvinna under
den ryska ockupationen. De gömdes i Sverige och förvarades i Historiska museet i nästan 70 år. De kom tillbaka
med pukor och trumpeter till sin rätta plats och två veckor
efter det är de försvunna.
I estnisk TV och press blev stölden lika uppmärksammad som återlämnandet. Kommundirektören Annika
Kapp och församlingens ordförande Tiiu Tulvik var båda
chockade och ledsna över det som hänt, liksom alla som
fanns i området. Man ville helst inte tro att det var sant.

Kom föremålen till rätt plats?
En fråga man naturligtvis ställer sig var om Rosleps kapell var den rätta platsen för föremålen. Var säkerheten
tillfredsställande?
På första frågan vill jag ändå svara ja, det var den
rätta platsen. Härifrån kom föremålen och här hörde de
hemma. Några alternativ fanns inte egentligen. Möjligen ett museum i Hapsal, Aiboland eller Läänemaa museum, men även Ülo Kalm ansåg att dessa föremål hörde
hemma i Rosleps kapell och vi höll alla med.
Frågan om säkerheten svarar sig själv. Nej, den var
inte tillräcklig, men när är den det? Visst kan man vara
efterklok och säga att det borde ha varit si eller så men
det hjälper föga. Det enda som saknades var egentligen
en övervakningskamera som skulle komma efter någon
vecka. Men även med den skulle föremålen förmodligen varit borta idag. Problemet med larm så här långt
ute på landsbygden är att avstånden till säkerhetsfirmor
och polis är så långt att de ändå inte hinner ut i tid. Men
självklart skulle den som var ansvarig för larmet ha larmat polisen redan på natten när larmet gick. Så skedde
inte. Varför får polisen utreda.
Vilket öde går föremålen till mötes?
Vi kan förmodligen inte hoppas på att föremålen skall
komma tillbaka. Det enda man kan hoppas på är att tjuvarna inser att värdet, rent ekonomiskt, inte är speciellt
stort och dumpar sakerna någonstans. För oss alla är det
ju affektionsvärdet och det historiska värdet som är stort.
Men under en tid har Estland drabbats av tjuvar som
stjäl metallföremål för att smälta ner dem och få pengar
för dem, så risken är stor att våra föremål går samma väg.
Jag fick en fråga av reportern från Lääne Elu, om jag
trodde att vårt förhållande till esterna och Estland skulle
försämras av detta. Men mitt svar var rätt självklart. Jag
svarade att det naturligtvis inte kommer att förändra vår
inställning till esterna. Detta gjordes av enskilda individer
och vi har samma samvetslösa personer i Sverige.
En ledare i svart
Den här ledaren borde ha gått i glädjens tecken, med rapporter om en härlig, varm sommar med många olika aktiviteter, men mitt sinne är helt upptaget just nu av dystra
tankar och det avspeglar sig naturligtvis i det jag skriver.
Jag är säker på att ni alla känner likadant, men inne i tidningen kan ni läsa om alla de glädjeämnen som trots allt
funnits i sommar. På sidan 4 kan ni läsa om överlämnandet och se bilder på det vackra vitrinskåpet med dess
vackra saker i. Kyrkoföremålen hann i alla fall vara tillbaka ett par veckor innan de brutalt forslades bort från
sin rättmätiga plats. Ingen är ansvarig för detta mer än de
personer som utan betänkligheter bröt sig in i kapellet och
stal värdefulla minnen som aldrig, aldrig går att ersätta.
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Högtidligt i Rosleps kapell
Ingegerd Lindström

På söndagen den 7 juli sken solen redan från morgonen.
Det var ju den stora dagen då kyrkoföremålen skulle
återlämnas till Rosleps kapell. Redan på fredagen var
några av oss där. Det var Göte Brunberg, Erik och Svea
Johansson, som fraktat dit föremålen från Sverige, och
undertecknad. Vi hjälpte till att packa upp föremålen,
och tittade på när kommundirektören Annika Kapp och
församlingens ordförande Tiiu Tulvik placerade dem
i ett nyinskaffat vitrinskåp. Skåpet var stilfullt gjort
och passade väl in med de övriga möblerna i kapellet.
Några av föremålen, ett krucifix, tavlan med kronprins
Gustaf Adolfs porträtt och en broderad Kristusbild sattes med förenade krafter upp på väggen. Allt var alltså
förberett inför själva det officiella överlämnandet på
söndagen.
SOV:s ordförande Lars Rönnberg var den som överlämnade föremålen genom att räcka över en vinkanna
till Annika Kapp och Tiiu Tulvik. Men jag ska inte gå
händelserna i förväg.
Gudstjänsten startade med musik, spelad av en helt
fantastisk duo från Tallinn. Det var två unga syskon,
Marcel Johannes Kits och Katariina Maria Kits, som
spelade cello och fiol. Marcel hade vunnit en tävling
för unga musiker i år och efter att ha lyssnat på dem
förstod man varför.
Efter det tog prosten Tiit Salumäe över gudstjänsten. Före predikan fick vi åter lyssna på underbar musik
av Marcel och Katariina. Nuckö kvinnoensemble sjöng
några sånger, bland dem Mats Ekmans ”Båndomshaima” på en utmärkt nuckösvenska. Efter det så skedde
överlämnandet. Till ceremonin hade vi tillsammans

Säkerhetsskåpet med de återlämnade föremålen.

Foton: Ingegerd Lindström

med SOV och Nuckö kommun inbjudit en del gäster.
Bland andra fanns Hapsals förre landshövding Neeme
Suur där tillsammans med Anton Pärn från Kulturdepartementet. Neeme Suur höll ett kort men trevligt tal
där han talade om arbetet med att få över föremålen
från Sverige till deras rätta plats i Rosleps kapell. Han
uttryckte sin och allas glädje över att föremålen nu
kommit tillbaka till Estland.

Nuckö kvinnoensemble sjöng Mats Ekmans ”Båndomshaima” på klingande nuckösvenska.

Katariina och Marcel Kits bjöd på örongodis.
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Strandfesten

Granbergsflickorna
Strandfesten är upptakten till vår Hemvändarvecka. Vi
som startade den för 14 år sedan hoppas och tror att
den kommer att finnas kvar i många år framöver. I år
var det många ungdomar och småbarnsföräldrar som
deltog.
Sommarens strandfest den 6 juli 2013 genomfördes i sol och blåst. Trevligt att så många tog sig tid att
komma till Ölbäckstranden.
Efter kära återseenden, kramar och prat och efter
att picknickkorgarna tömts på grillat och fika var det
dags för den första aktiviteten – att bli inräknad i ett
lag. Det var inga som helst svårigheter att samla barn,
ungdomar och vuxna. Det blev sex lag, som kallade
sig ”Big Mats & co”, ”Novarotsi”, ”Treorna”, ”Kämparna”, ”Ettorna” och ”Gröngölingarna”. Lekarna var
vattenlek, spotta en gelégroda långt, med mera. Vi avslutade med att bygga levande statyer. Fantastiska och
fantasifulla blev de, likaså namnen på dem: ”En bro
mellan generationer”, ”Cosmonova”, ”Flottarkärlek”,
”Lilla havsfrun”, ”Kalle Dussin” och ”Frihetsgudinnan”.
Laget som fick mest poäng var ”Treorna”, tätt följd
av de övriga. ”Treorna” bestod av Johan Blomberg,
Robert Koinberg, Nils Sjösten, Niklas Hamrin, David
Björelind och Lena Ahrle, som var lagledare.
Samtliga på stranden hade möjlighet att gissa antalet marshmallows i en flaska. 117 stycken var det,
närmast kom Berit Boman som gissade på 118. En av
föreningens nya handdukar var första pris.
Eftersom de ordinarie organisatörerna var upptagna
på annat håll var det vi, Larsasflickorna, som hoppade
in med förstärkning av Anneli Blomberg och Janne och
Lena Sönnert. Som många år tidigare var det Fredrik
Losman som fixade grillen.

Tiiu Tulvik och Annika Kapp hjälper till vid uppsättningen av krucifixet.

Även Tiit Salumäe höll ett kort tal där även han uttryckte estniska kyrkans glädje över att föremålen åter
var i estniska händer.
Efter överlämnandet fortsatte gudstjänsten med
ännu ett musikstycke med de två begåvade syskonen.
Kollekten som togs upp gick oavkortat till församlingens arbete. Hela gudstjänsten och talen tolkades till
svenska av Inna Rosar.
Efter gudstjänstens slut var det många som var
framme och tittade närmare på de föremål som fanns i
vitrinskåpet. Föreningen bjöd på kaffe utanför kapellet.
Vi var cirka 95 personer i år. Inte helt fullsatt var det,
men närapå.
Middag på Roosta
På söndagskvällen var det som vanligt en gemensam
middag på Roosta. Denna gång fick vi sitta nere vid deras grillplats. Alla var väldigt nöjda med både platsen
och maten i år så vi hoppas kunna göra om det nästa år.
Nere vid grillplatsen finns även en liten scen så i år fick
vår eminenta musikgrupp, Lennart Ygstedt, Gunvor
Strömbom och Raul Targamaa en värdig inramning.
Jag fick en känsla av att alla var extra nöjda med middagen i år och det känns väldigt bra. Dessutom var det
ett strålande väder och inga mygg, så det kunde inte ha
blivit bättre.

Både gamla och unga deltog med liv och lust i lekarna
på stranden.
Foto: Ingegerd Lindström
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Rundtur med buss
Ingegerd Lindström

På tisdagen i Hemvändarveckan, den 9 juli, gjorde vi
kan mötte prästen Annika Laats upp och guidade oss
en resa med en buss som på ett förtjänstfullt sätt framinne i kyrkan. Hon berättade om kyrkans historia. Själv
fördes av Aare Kalm. Vi var 22 stycken resenärer, vahade hon arbetat där i åtta år. Eftersom en del av Sven
rav tre åkte efter i egen bil. Vårt första stopp var redan
Danells bok handlar om just Kors kyrka, så frågade vi
i Nõva. Där stannade vi vid kyrkan, som är Estlands
henne om hon läst boken. Hon svarade att hon hade läst
äldsta träkyrka som fortfarande är i bruk. Den byggdes
den och efter ett halvår hade just tjänsten som präst i
redan år 1750 och sevärda var de unika glasmålningKors kyrka dykt upp. Vilket sammanträffande! Redan
arna som tillkom 1836. Vi fick en levande beskrivning
när hon började sin tjänst visste hon en hel del om estav kyrkans historia av Silja Silver som verkligen var en
landssvenskarna.
entusiastisk guide.
Efter besöket i Kors
Sedan fortsatte färden vikyrka åkte vi vidare ner till
dare till Vilivalla kapellruin.
hamnen i Korkis. Gun fortDär mötte oss tre estlandssatte att följa med oss i bussvenskar med rötter i områsen och berättade på ett endet. Det var Elna Siimberg
tusiastiskt sätt lite mer om
från Vippal och Gun Pella
Korkis och Rågöarna. Nere
och Nils-Erik Sjölund med
vid hamnen tittade vi på
rötter från Korkis/Rågöarna.
monumentet över de 12 solElna började med att berätta
dater som 1997 drunknade
lite om Vippal och om kai vattnet mellan Korkis och
pellruinen. Kapellet brann
Rågöarna. Härifrån kunde
för ett antal år sedan och resman se över till Stora och
taureringen har tagit tid. Inne
Lilla Rågö och bort till Pali kapellet fanns inget golv
diski. Vi tackar Elna, Gun
och nästan allt hade brunnit
och Nils för att de ställde
upp. Vi tittade även runt på
upp och berättade för oss om
kyrkogården och kunde se
sina trakter! Alla var mycket
att det fanns både svenska
nöjda med den information
och estniska namn på grav- Elna Siimberg guidade vid Vilivalla kapellruin. Här
ni gav!
stenarna. Området var ett tillsammans med Gun Pella och Agnes Callenmark.
Efter att ha lämnat hamFoton: Ingegerd Lindström nen i Korkis gick färden
blandområde där både ester
och svenskar bodde före kriget. Elnas berättelse var
vidare till Padise. Men som med alla resor blev tiden
intressant och hon berättade bland annat att det bodde
knapp så vi hann inte titta närmare på själva ruinen
188 svenskar i Vippal kommun vid 1934 års folkräkav cistercienserklostret. Däremot fick vi en utmärkt
ning och 150 svenskar i Korkis. I dag bor det 10-15
lunch på Padise herrgård. Herrgården ägs idag av Olof
svenskar i Vippal.
Thomas von Ramm och hans kusin Clas Marten von
Efter stoppet vid Vilivalla kapell åkte vi vidare till
Ramm. Deras släkt har ägt klostret och herrgården senästa kyrka. Det var Harju-Risti (Kors) kyrka som hade
dan 1622, då vår svenska kung Gustav II Adolf skänkte
stor betydelse för svenskarna i området före kriget. Gun
klostret till Rigas borgmästare Thomas von Ramm.
Pella åkte med oss i bussen och berättade inspirerat om
Familjen von Ramm ägde sedan klostret och herrKorkis och om hennes egen släkts historia. Vid kyrgården ända fram till 1919 då familjen tvingades fly

Silja Silver och Raul Targamaa i
Nõva kyrka.

Padise klosterruin.
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Vattenfallen vid Keila joa.

från Estland och egendomen förstatligades. Men 1997
lyckades alltså kusinerna von Ramm köpa tillbaka ruinen och huset och idag har de restaurerat både ruinen
och huvudbyggnaden. Ruinens restaurering avslutades
2001. Inne i herrgården finns många vackra rum och
dessutom serverade de en utsökt trerätters lunch.
Efter lunchen begav vi oss vidare mot Keila joa, ett
område med både slott och vattenfall. Fallet är inte så
stort men utgör ändå en mycket vacker bild i naturen.
Fallet är med sina sex meter i höjd det tredje högsta i
Estland och bredden är 60-70 meter. Runt fallen har
man anlagt promenadstigar och det finns även ett café.
Slottet var stängt så dit kunde vi inte komma.
Från de vackra vattenfallen styrde bussen resan mot
Laitse. Där hade vi bokat eftermiddagskaffe på en plats
som heter Graniitvilla. Det var verkligen förvånande
vad vi hittade! En anläggning som var helt annorlunda
än det mesta vi sett tidigare i Estland. Huset är ett ombyggt stall och ägs av en konstnär och det märktes. I
parken runt huset fanns 16 stora skulpturer och de var
verkligen fantastiska. Inne i huset hade ägaren gjort
konstfulla dekorationer och detta gjorde huset unikt.
Tyvärr tar de inte emot enstaka besökare utan bara
grupper så det kan vara svårt att åka dit på egen hand.
Men helt klart var det sevärt.
Nu började vi nog alla bli trötta. Som guide och
researrangör hade jag nog varit lite för överambitiös.
Kanske hade det varit klokt att sluta där men jag hade
lagt till ännu ett stopp. Det var på Ants Laikmaas museum strax utanför Taebla. Där finns huset kvar som han
bodde i och det är nu omgjort till ett museum. Några av
hans verk finns där också.
Ants Laikmaa var en av Estlands mest betydelsefulla konstnärer. Han föddes 1866 som 14:e barnet i familjen. Efter avslutade studier startade han en egen studio
och senare startade han den första konststudioskolan i
Estland och undervisade där blivande konstnärer. Han
dog 1942 utan att kunna fullfölja den dröm han hade om
utbyggnaden av huset i Taebla. Han hade stora visioner
för det huset. Han begravdes på sin egen tomt och där
finns än idag hans gravplats. Huset tillhör idag Läänemaa museum. Vi fick en livlig beskrivning av hans liv
och gärning av den mycket entusiastiska guiden Eha

Lunchstopp på Padise herrgård.

Gun Pella berättade
inspirerat.

Prästen Annika Laats
guidade vid kors kyrka.

Nõmm som också var så vänlig att hon öppnade museet
för oss trots att det egentligen var stängt denna dag.
Efter det sista besöket var det så dags att åka hemåt
igen. För min del tyckte jag att resan var lyckad och jag
bad en av våra resenärer att skriva några rader om sitt
intryck av den. Birgit Brunberg skriver så här:
”Största överraskningen var utflykten till de estlandssvenska byarna, Vippal och Korkis, som vi har
hört så lite om och som flera av oss inte varit i. Vi kände
bara till namnen.
Att kliva på bussen vid Rosleps kapell och sitta tillbakalutad, tillsammans med 20 andra trevliga sommarfirare, med en guide som var så kunnig, var en riktig
aha-upplevelse.
Första stoppet var ”Naiva” vid den lilla fina träkyrkan. Sen fortsatte besöken och överallt fanns det lokala
guider, som berättade fantastiska historier. Om strandade sjömän, skänkta orglar och nedbrända gravhus,
och mycket annat. Allt intressant och lärorikt. Mellan
platserna berättade Ingegerd vad hon visste om nästa
anhalt.
Vi åt lunch vid Padise, drack eftermiddagskaffe vid
Granitvillan med den fantastiska parken och det ovanliga huset. Dagen avslutades vid konstnären Ants Laikmaas museum, med sitt vackra hus. Allt detta lockade
att göra om resan på egen hand.”

Ants Laikmaas museum utanför
Taebla.

Graniitvilla.
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Kustvandring

Byvandring med bil på Nucköhalvön

Efter att mestadels ha ägnat helgen åt stillasittande övningar och matintag, var vi en grupp som hörsammat
erbjudandet om en kustvandring mellan Spithamn och
Roosta. Vid samlingen vid Roosta klockan nio på måndagsmorgonen kunde vandringsledaren Erik Johansson
räkna in 13 deltagare.
Vi började med biltransport ut till Spithamn, där ytterligare en deltagare anslöt. Nu var vi alltså 14 personer som påbörjade vandringen utmed Spithamns östra
strand. Erik tog täten och utsåg Kent Blomberg att gå
sist och hålla samman gruppen, något som han lyckades med på ett alldeles utmärkt sätt.
Efter en tids strandvandring passerade vi så Spithamns udde och fortsatte i riktning mot Derhamn.
Mellan dessa metropoler var det så dags för den första
pausen. Matsäckarna kom fram och det blev såväl energi- som vätsketillskott.
Styrkta av detta fortsatte vi och efter en tid passerade vi den nya fiskeindustrianläggningen i Derhamn och
vidare västerut. Nu blev det att ta sig fram på skogsstigar parallellt med strandlinjen, vilket kändes bra då det
var svalare där än vid strandkanten.
Efter ytterligare en paus vid Stenborstranden påbörjade vi så den sista etappen via Ölbäckstranden fram
till Rosta. Efter cirka fem timmars motion och naturupplevelser kunde Erik och Kent konstatera att skaran
fortfarande var fulltalig. Här skiljdes vi åt efter ett gott
dagsverke.
Tack Erik för ett gott initiativ. Vi ser redan fram mot
nästa etapp sommaren 2014.

Vi samlades 34 förväntansfulla vid Nuckö kyrka, där
Göte Brunberg och Sture Koinberg mötte upp och berättade minnesvärda saker för oss. Där fick vi veta att
kyrkan heter Sankta Katarina och byggdes på 1500-talet. Den användes även som försvarsbyggnad, vilket de
små fönstergluggarna vittnar om. Inuti finns en hel del
minnesvärda föremål, till exempel ljuskronorna som är
skänkta av Rickul herrgård och en stentavla med kung
Carl XVI Gustafs namnteckning.
På kyrkogården finns en plats för kulturhistoriska
personer, bland andra en av estlandssvenskarnas förgrundsgestalter, klockaren och skolläraren Johan Nymann från Klockargården i Gutanäs. Där finns också
ett frihetsmonument med namnen på dem som stupade
i första världskriget och Estlands frihetskrig.
Nuckö prästgård användes under sovjettiden som
förråd och bostäder. På 1990-talet bekostade bland
andra Slöta församling i Sverige reparationen av den.
Bredvid prästgården finns en internatbyggnad där konfirmationseleverna fick bo under två veckors lärotid.
Sedan fortsatte bilkaravanen till en stor gård i Gutanäs, där vi möttes av Sven Nyholm som bor i Bysholm. Av sin mamma, som var svensktalande och blev
kvar i Estland under sovjettiden, har han lärt sig både
högsvenska och ”nokasvensk”. Sven berättade om den
stora gården och följde med oss till Bysholm, där herrgården inte längre finns kvar. I den bildades Svenska
Odlingens Vänner (SOV) 1909. Där hade vi också en
trevlig fikapaus i det härliga solskenet.
Nästa mål var Harga. På vägen dit stannade vi och
tittade på uppdämda dammar där det skulle födas upp
fisk. I början på Harga by finns en övergiven bondgård
från förr som håller på att förfalla. Längre fram i byn
är det välbevarade hus, vilket beror på att det var en
framgångsrik fiskekolchos där. Fisken saltades, frystes
och konserverades i en fabrik. Allt som producerades
skickades vidare till Ryssland.
Göte, Sture och Sven, tack för en trevlig och faktaspäckad byvandring!

Lennart Ygstedt

En liten paus i vandrandet.

Gunvor Strömbom

Familjen Ygstedt/Strömbom vid kaffepausen.

Foto: Mats Bruce

Foto: Ingegerd Lindström
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Nyheter från Nuckö kommun

27 800 euro, varav 14 400 euro erhölls från Miljöinvesteringscentrumet KIK, 6 000 euro erhölls som statligt stöd
och resterande 7 000 euro betalades av kommunen.
I den första etappen av utbyggnaden av hamnen
har kommunen redan tidigare erhållit 3 miljoner kroon
(cirka 190 000 euro) från PRIA, det estniska jordbruksministeriets avdelning för stöd till jordbruk, fiske och
landsbygdsutveckling.

Göte Brunberg

Höstens lokala val
Vart fjärde år sedan 2005 (tidigare vart tredje år) äger
lokala val till stads- och kommunfullmäktige rum i Estland. Valdagen är i år den 20 oktober, men det går att
poströsta tidigare och även rösta elektroniskt. De som
tänker kandidera måste senast den 1 augusti ha registrerat sig på en adress i staden eller kommunen (men
man behöver inte i verkligheten vara bosatt där!). I
valet deltar registrerade partier, lokala valförbund och
enskilda kandidater. Hur mandaten fördelas bestäms av
rätt komplicerade regler.
Vid de lokala valen 1993-1999 ställde endast olika
valförbund upp i Nuckö kommun, men vid valen 2002
och 2005 erövrade rikspartierna Eesti Keskerakond
(”Estniska centerpartiet”) och Erakond Res Publica
(”Partiet Res Publica”) samtliga nio mandat, båda gångerna med Eesti Keskerakond i majoriet. Partiets röstmagnet var kommundirektören Ülo Kalm som, när han
efter valen blev omvald till kommundirektör lämnade
kommunfullmäktige. Den styrande i partiet och ordförande i kommunfullmäktige var Vladimir Belovas.
Vid valet 2009 ställde ett nybildat valförbund, Parem Noarootsi (”Ett bättre Nuckö”), upp. De tongivande i valförbundet hade 2005 kandiderat för Erakond
Res Publica, som inte deltog 2009. Parem Noarootsi
erövrade en majoritet med fem mandat mot Eesti Keskerakonds fyra. Kommunfullmäktiges ordförande blev
Rein Vatku.
Den nya majoritetens första åtgärd blev att inte välja
om Ülo Kalm till kommundirektör. Han är nu direktör
för Aibolands museum i Hapsal, men har haft kvar sin
plats i kommunfullmäktige i Nuckö.
Ülo Kalm och Rein Vatku kommer inte att kandidera i det kommande lokalvalet i Nuckö. De har båda
registrerat sig i Hapsal och ämnar kandidera till stadsfullmäktige där. Kalm anser att han med gott samvete
kan lämna politiken i Nuckö eftersom samtliga projekt
som han var med om att starta som kommundirektör
nu är genomförda. Han tror också att det skulle vara
positivt för Aibolands museum om han sitter i Hapsals
stadsfullmäktige.
I skrivande stund är det osäkert om Parem Noarootsi
kommer att delta som valförbund i detta val. Det är heller inte klart vilka rikspartier som kommer att ställa upp.
Kanske blir det Eesti Keskerakond och Erakond Isamaa
ja Res Publica Liit som kommer att kämpa om makten.
Hamnen i Österby
I början av juli installerades en flytbrygga och en badbrygga i hamnbassängen i Österby. I och med detta är
större delen av utbyggnaden av hamnen klar.
Utplaceringen av bryggorna kostade tillsammans

Flytbryggan i Österby hamn.

Foto: Ingegerd Lindström

Spithamns byalags årsmöte
Birgit Eldh

Lördagen den 20 juli träffades vi Spithamnbor i Moas
loge för vårt årsmöte.
Sedan två år tillbaka har vi ett ungt byombud, Jaanus Anover. Han är son till Tallinna Films ordförande
under den tid då de fick Andersgården till semesterhem
på 1970-talet, då han var barn. Så man kan säga att han
har växt upp i Spithamn under en tid som var helt annorlunda än när de estlandssvenska barnen växte upp,
eller då sådana som jag som är födda i början av l940talet såg byn utan att senare minnas så mycket av den.
Jag levde under estniska tiden, ryska tiden och tyska
tiden, men var ändå bara tre år när vi flydde.
Nu träffas alla på sommaren för att prata oss samman, ha ett lotteri för betalning av sophämtningen och
se vad vi kan göra i framtiden.
Jaanus berättade om vad som har gjorts sedan sist
och vad som är planerat. Ingen från Nuckö kommun
kom till mötet och någon väg till Derhamn har man inte
råd att bygga. Någon sammanslagning av Nuckö kommun med andra kommuner ser det inte ut att bli just nu
i alla fall. Boken om Spithamn är ännu inte färdig och
det fattas pengar till tryckning. Strandstädning verkade
vara svår att få till stånd, utan man tyckte att stranden
är fin som den är. Men en brasa till slutet av augusti
verkar det bli.
Jag berättade själv lite om Hoppets resor. Till våren
kommer en film om skutan på den finska tv-kanalen
Yle.
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Bouletävling

Ingegerd Lindström

Lag Ölbäck, Niklas, Emil och Jonas Hamrin, segrade i
årets bouletävling.
Foton: Ingegerd Lindström

Även i år höll vi en bouletävling. Vi var bara fem lag,
så det blev lite ojämnt, men trots att ett lag hela tiden
fick vänta så var det bara glada miner och vädret var
bra så det gick ingen nöd på oss. För att vi skulle slippa
sitta och vänta så erbjöd sig banägarna att spela med
oss också. Det var ju bara att konstatera att där hade
vi ingen chans. Men som tur var så var de aldrig med i
själva tävlandet utan segern togs i år hem av lag Ölbäck
som bestod av Emil, Niklas och Jonas Hamrin.

Bröderna Blomberg pustar ut lite under klättringen.

Foton: Ingegerd Lindström

Ungdomsträff

Ingegerd Lindström
På onsdagen i hemvändarveckan träffades ett antal
ungdomar, och även några vuxna, för att utmana sig
själva i Äventyrsparken på Roosta. Där kan man klättra
i tre olika banor, en för de mindre barnen, en för de
lite större och en för de modigaste. Den sista banan
går ganska högt över marken men den var det flera av
ungdomarna som prövade på. Föreningen bjöd alla på
detta klättringsäventyr och man kunde se att det var ett
populärt nöje.

Elisabeth Adelman såg koncentrerad ut när bouleklotet kastades iväg.

Nova Losman verkade trivas i äventyrsbanan.
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Estlands återupprättade självständighet
Estland firade 22-årsdagen av den återupprättade självständigheten den 20 augusti med allsång på ett stort antal platser. De största evenemangen ägde rum i Tallinn
och Tartu där publiken kunde stämma upp i folksånger
från sångfestivalerna och den mycket speciella rocken
med starkt politiskt budskap, som lade grunden till den
så kallade sjungande revolutionen 1988 och som fick
Sovjetväldet att braka samman.

H&M i Tallinn
Hennes & Mauritz har invigt sin första butik i Tallinn
i det nyrenoverade före detta huvudpostkontoret mitt
emot Hotell Viru.
Ett estniskt Almedalen
Något av ett estniskt Almedalen föddes i Paide i mitten
av augusti. Samlingsnamnet var Åsiktsfestivalen eller
som arrangörerna sade en ordrockfestival, ej att förväxlas med en hårdrockfestival! Evenemanget riktade sig
till alla samhällsintresserade medborgare och var öppet för hela familjen. Syftet var att erbjuda tankeutbyte
och medverkan från de församlade genom föredrag och
workshops. På dagordningen stod hela registret av frågor, såsom in- och utvandring, hatbrott, tolerans, ungdoms- och åldringsfrågor, näringsliv, globalisering med
mera. De två dagarna varvades med underhållning.
Kollektivtrafik
I Tallinn infördes förra årsskiftet gratis kollektivtrafik
för alla mantalsskrivna i staden. Det lovvärda syftet
var tvåfalt. Det sittande Centerpartiet i stadsfullmäktige ville värva röster förutom att man hoppades på en
minskad biltrafik. Partiet ökade sitt väljarstöd men enligt senaste statistik har trafikvolymerna bara minskat
med klena 1,4 procent.

Robbie Williams i Tallinn
Den världsberömda brittiska rockartisten Robbie Williams uppträdde den 20 augusti, det vill säga på årsdagen av Estlands återupprättade självständighet, på
Tallinns sångarfält inför 60 000 personer. Konserten
ingick i hans turné Take The Crown – Stadium Tour
2013. Uppträdandet var unikt eftersom det direktsändes på biografer världen över förutom att Tallinn var
upptagningsplats för turnéns officiella DVD.
Lokalval i antågande
Lokalval i Estland hålls den 20 oktober. Enligt senaste
opinionsundersökningar har samtliga riksdagspartier
förlorat sympatisörer på småpartiernas ensamkandidaters bekostnad. I augusti hade oppositionspartierna
51 procent av väljarstödet (Centerpartiet 26 procent,
Socialdemokraterna 25 procent). Regeringskoalitionen stöddes av 34 procent (Reformpartiet 20 procent
och Fosterlandsförbundet 14 procent). Utan tvekan
märks Centerpartiet med Tallinns ryssvänliga borgmästare Edgar Savisaar mest i media. Centerpartiet
har sitt viktigaste fäste i Tallinn med dess stora ryskspråkiga befolkning. Bland ester kommer stödet huvudsakligen från lågutbildade och låginkomsttagare.
Missnöjet med den regerande högerliberala koalitionen beror på det utanförskap som stora delar av befolkningen känner. Regeringskoalitionen har förvisso
statsfinanserna under kontroll men saknar en social
dimension, såsom en aktiv arbetsmarknads- och regionalpolitik.

Rosleps kapells historia
Rosleps kapell
har en nästan
fyrahundraårig
historia. I början av 1600talet byggdes
på platsen ett
träkapell, som
1835 ersattes
med ett av sten.
Detta förföll under sovjettiden
till en ruin, men
är nu återuppbyggt.

Boris Jeltsin hedrad
En minnesrelief över Rysslands första president Boris Jeltsin har avtäckts i Tallinn. Vid ceremonin deltog Jeltsins änka. Boris Jeltsin visade Estland sitt stöd
i samband med de sovjetiska attackerna i Riga och
Vilnius i januari 1991 genom att då besöka Estland.
Han erkände Estlands återupprättade självständighet,
som hade utropats den 20 augusti 1991, redan den 24
augusti. Sovjetunionen gick i graven först den 31 december 1991. Rysslands nuvarande president Putin
intar en mycket fientlig inställning gentemot Estland
och dess självständighet.

Göte Brunberg har skrivit en 24-sidig broschyr
om kapellets historia med svensk och estnisk
text. Raul Targamaa har översatt till estniska
och Hans Ekman har gjort layouten.
Broschyren kostar 30 kr och kan beställas från
Hembygdsföreningen på adressen
order@rnhf.se
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Aibolands museums verksamhet 2013
Ülo Kalm

Årets verksamhet på museet började redan i januari
med att vi ordnade en ”vassdag” i Österby hamn, inom
vilkens ram det var möjligt för intresserade att prova på
att, som förfäderna, slå vass med lie eller med trimmer.
När den gamla vassen blev rensad från strandområdet
öppnades ett panorama över Hapsalviken. På vassdagen tog elever från Nuckö skolas första klass aktiv del
i arbetet och var till vår hjälp.
Utställningar
Vid Runö kyrkas 100-årsjubileum deltog, tillsammans
med oss, länstidningen Lääne Elus fotograf Arvo Tarmula. Han tog över 400 fotografier och ur dem valde
kurator Jorma Friberg ut 40 stycken, varefter museets
anställda i sin tur tillsammans valde ut 20 foton. FoÜlo Kalm och Olof Stroh deltog vid Runö kyrkas 100årsjubileum.
Foton: Jorma Friberg
toutställningen ”En dag på Runö” formgavs och verkställdes av Egon Erkman. Då museet saknar stora utSmõslova, Anu Mätlik och Sirje Johannes i Åbo handställningsutrymmen så beslöt vi att öppna utställningen
arbetsmuseums handarbetsvecka, där de berättade om
utomhus och satte upp fotografierna på museihusets
estlandssvenskarnas handarbetstraditioner.
ytterväggar. Det festliga öppnandet av utställningen
Talko på Runö
skedde den 28 mars mellan snödrivorna och den visade
Årets talko på Korsgården på Runö skedde före midsig bli mycket populär.
sommar. Deltagarna seglades under kapten Jorma FriSamtidigt fortsatte också det andra projektet som
bergs ledning, från Hapsal till Runö med jalan. Resan
Svenska Kulturfonden i Finland stödjer, ”Aibolandtog 14 timmar, och sedan var vi på plats. Till talkot på
Åboland”, inom vars ram man färdigställt utställningen
Runö bjöd jag in museirådets medlemmar, av vilka
”Livet i Houtskär” tillsammans med Åbo handarbetsKalli Pets och Olof Stroh kom.
museum och Houtskärs hembygdsförening. UtställVid Korsgården togs vi emot av Runö museums chef
ningens festliga öppnande skedde den 25 maj på museAndre
Nõu på en nyklippt gård, vilket gav ett gott första
ets andra våning. På plats var Åbo handarbetsmuseums
intryck av vår värd. Första dagen satte vi upp Tarmulas
projektledare och utställningens kurator Solveig Sjöfotoutställning på Korsberg-Pieterinen, Houtgårdens långhus väggar.
skärs
hembygdsförenTill öppningen av utställings ordförande Lennart
ningen kunde tyvärr inte
Brunnsberg och Bengt
Tarmula komma, men
Backman.
han skickade hälsningar
Inom samma projekts
med Lääne Elus reporter
ramar deltog vi den 4-7
Riina Tobias, som själv
juli i Houtskärs kulturfotograferade och förevecka, där Jorma Friberg
vigade talkodagen och
höll en kort kurs om estskrev en översiktlig artilandssvenskarnas småkel till länstidningen. Av
båtsbyggartradition. Vi
Runö kommuns 60 inneöppnade en utställning
vånare deltog ungefär
med en kopia av ”Aibotahälften vid utställningens
peten” på Houtskärs biböppnande och flera inliotek. Med museets tre
Buskar och träd rensades bort på Runö.
tresserade från fastlandet
deltagare, vilka bestod av
kom, vilket var en positiv överraskning. Till vår glädje
Jorma Friberg, Anu Raagmaa och undertecknad, deltog
deltog också runöborna aktivt i arbetet.
vi även i en kanottävling.
Vid Korsgården rensade vi bort träd och buskar runt
Handarbetsvecka i Åbo
grunden,
jordkällaren och klädförrådet.
Den 18-21 augusti deltog museets administratör Eva
Vid talkot hjälpte också följande personer till: vår
Mägar med dottern Hanna och torsdagstanterna Ene
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Släktföreningen Linden jubilerade

intendent Anu Raagmaa, Läänemaa museums intendent
Eve Otstavel och Konstakademins universitetslärare
Margareta Teeääre och projektledaren Marit Ahven. På
Korsgårdens gård krattade Hapsals biskopsborgs chef
Ülla Parras tillsammans med sina duktiga söner.
En av talkots deltagare, Peeter Pihlak, som hade hört
talas om talkot vid sitt tidigare besök på ön, kom speciellt från Tallinn denna dag för att delta hela långa dagen
i talkot. Närvarande var också Runös estlandssvensk,
Ellen Jäger, som arbetade tillsammans med oss hela dagen. Andre och Mari fanns överallt och tack vare dem
gick arbetet smidigt. Så snart som träden var nedsågade
släpade Andre dem till platsen för runöbornas midsommareld. Lite färdig ved gick till prästens vinterförråd
och de delade också ut ved till sina granntanter.
Ett stort tack till alla deltagare i talkot. Korsgården
blev åter en mycket vackrare plats.

Hans Ekman

Släktföreningen Linden firade 30-årsjubileum i Barva
bygdegård. Närmast till vänster sitter föreningens
äldste medlem, Arnold Pilvi, som snart fyller 90 år.

Hjälp från Finland
I somras fick vi hjälp av de frivilliga hjälpredorna Ove
Knekt från Finland och Bosse Ahlnäs och Rainer Åkerblom från Åland. Ove Knekt har skrivit en bok som
heter ”Aibotapeten och Torsdagstanterna på Aibolands
museum”. Han ordnade tryckningen av böckerna och
skänkte dem till museet.
I år fortsätter arbetet med att gå igenom Helsingfors
hamnböcker, som förra årets stipendiat från Svenska
Kulturfonden i Finland, Johan Enkvist, började med.
Dessa böcker, och en databas som sammanställer böckernas innehåll, fortsätter årets stipendiat Geir Byrkeland
att arbeta med. Geirs praktikantkontrakt slutar den 31
augusti. Om han inte hinner arbeta igenom hamnboken
till slutet av augusti så tänker vi vända oss till Kulturfonden för att försöka få Geirs kontrakt förlängt till den 30
november i år. Tills dess hoppas han få databasen färdig
och att vi skall få programmet att fungera i framtiden.
Vi känner stor glädje över Geir. Han har med stor
energi deltagit i museets verksamhet och han är, och har
varit, till stor hjälp för oss.

Foton: Bo Ekman

Släktföreningen Linden, ättlingar till Josef Bestermans
barn (Graisgården i Höbring), firade 30-årsjubileum
med en stunds trevlig samvaro i Barva bygdegård den
24 augusti. Föreningen brukar samlas till en träff vart
tredje år.
Ett 50-tal personer i varierande åldrar hade samlats
och åt jubileumstårta, umgicks, tävlade i frågesport
och hade lite allsång till Raul Targamaas dragspelstoner utomhus i det fina sensommarvädret på eftermiddagen.
Festligheterna fortsatte sedan inomhus där en line
dansgrupp, som bestod av tre tjejer, lärde ut grundstegen så att samtliga fick chansen att prova på. Vilket de
flesta också gjorde och verkade uppskatta.
Därefter avnjöts en riktigt fin buffé innan det hela
avslutades med kaffe och ytterligare en stunds mingel.
Tre av styrelsens medlemmar, Ernst Besterman, Lilian Skagerdal och Anne Sandberg, avtackades också
efter lång och trogen tjänst.

En varmare vinter
Museet får i år, med hjälp från en investeringsfond,
möjlighet att isolera kontorshuset på Sadama 31 och
installera ett nytt värmesystem. Arbetet påbörjades i
juli och skall avslutas i slutet av september. Då det varit
under 18 grader i rumstemperatur under tidigare år och
vattnet varit nära att frysa, så hoppas vi att vi kan arbeta
under normala förhållanden i år.
Buss
Under flera år har museet samlat pengar till en liten
buss och vår länge efterlängtade önskan är nu uppfylld.
Bussen är visserligen begagnad men jag hoppas att den
värdigt tjänar oss vidare.
Ett stort tack till alla bidragsgivare och jag önskar
er en vacker höst!

Lite allsång till Raul Targamaas dragspelstoner ute i
det fina vädret blev det också.
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Nuckö pastorat
Göte Brunberg

skedde berodde på godsens ekonomiska situation och
på de kyrkoföreträdare som hade valts av godsägarna.
Det var heller inte oväsentligt att prästen hade en god
relation till godsägarna.
Prästgården
Nuckö kyrka byggdes troligen i slutet av 1400-talet.
Redan då måste man ha byggt en prästgård i dess
närhet, troligen på samma plats som den nutida, men
säkert med en mer blygsam utformning. Länsgodsen
från samma tid innehöll boningshus, ladugård, stall, ria
(torkhus) och ibland även några fler byggnader. Husen,
som var av trä, var placerade runt en innergård.
Prästgårdsbyggnaden var bostad för kyrkoherden
och de anställda på pastoratet. Av själarevisionerna kan
man se att de anställdas antal var litet: en kusk, en eller
två pigor och ibland en dräng eller djurskötare.
En god överblick över prästgården vid 1800-talets
mitt ger en karta över pastoratet från 1858. Prästgårdsbyggnaden (den stora byggnaden i gult) verkar ha samma utformning som den nutida och en del av ekonomibyggnaderna finns kvar än i dag. Klockarbostaden

Begreppet pastorat
Med pastorat avses här den egendom som i historisk
tid ägdes av en estnisk församling och vars inkomster
användes till att bekosta församlingens verksamhet.
I Nuckö pastorat, som tillhörde Sankta Katarina församling, ingick kyrkan med sin kyrkogård, prästgården
med tillhörande ekonomibyggnader och marker samt
byn Gutanäs. Juridiskt var pastoratet en form av gods
(”kyrkogods”) med kyrkoherden som förvaltare.
Byn Gutanäs tillhörde pastoratet sedan 1648. Byns
bönder betalade arrendet för sin mark med dagsverken
på pastoratets jordbruk och leveranser in natura enligt
samma regler som gällde för de byar som låg under
vanliga gods.
Pastoratets inkomster var endast avsedda att bekosta
församlingens löpande verksamhet. Nybyggen och reparationer av kyrkan och pastoratets byggnader skulle
bekostas av socknens godsägare. I vilken mån detta

Del av karta över Nuckö pastorat på 1850-talet.

Plan över prästgårdsbyggnaden, utförd av Elmar Nyman.
Estniska fornminnesskyddets arkiv

Estniska riksarkivet

Internatet för konfirmationseleverna (”lär-stue”) 1978.

Grupp församlad framför prästgårdsbyggnaden något
av 1900-talets första år.
SOV:s arkiv

Estniska fornminnesskyddets arkiv
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flyttades 1900 till Gutanäs, söder om stora landsvägen.
En till pastoratet hörande väderkvarn, som låg en bit
norr om prästgården, finns inte längre kvar.
En speciell byggnad var internatbyggnaden för konfirmationseleverna, ”lär-stue”. Den är fortfarande bevarad.
Pastoratets jordbruk var under senare tid utarrenderat.
Prästgårdsbyggnaden
Under århundradena har säkert prästgårdsbyggnaden
reparerats och byggts om många gånger. I den nutida
byggnaden finns detaljer från 1600- och 1700-talen.
Sven Danell, som bodde på prästgården under åren
1933-37, skriver i sin bok ”Guldstrand” att årtalet 1683
fanns på en skorstensstock. År 1725 gjordes en större
ombyggnad, varvid byggnaden troligen i stort sett fick
sin nutida utformning. År 1784 installerades två gröna
kakelkaminer, varav en är bevarad, i den stora salen
och en hörnkamin i en kammare. Under 1800-talets
sista decennier försågs de mindre rummen med murade
kaminer. De bevarade dörrspeglarna i barockstil är troligen från 1700-talet.
Byggnadens ytter- och innerväggar bestod av liggande stockar. Ytterväggarna var täckta med liggande
panelbrädor. Taket var av valmad konstruktion (med
lutning även mot gavlarna) och var täckt med vass. Till
byggnadens huvudingång (på norra långväggen) kom
man via en glasveranda. Ytterdörren i klassicistisk stil
var från 1800-talets första hälft.
Under byggnadens västra flygel (till höger på bilderna) och dess mitt fanns källare med väggar av kalksten.
Rummens väggar var putsade. Putsen bars upp av
trästickor som hade slagits in i sprickor i väggstockarna. På putsen lade man tapeter. Innertaken var av brädor, en del med lockpanel.
Byggnadens rumsindelning på 1930-talet framgår
av den av Elmar Nyman ritade skissen (som skall vridas ett halvt varv för att stämma med väderstrecken).

Prästgården under sovjettiden
Under sovjettiden användes prästgårdsbyggnaden för
olika ändamål: som förråd och för bostäder. Det gjordes
omfattande ombyggnader. Det tidigare valmade taket
byggdes om till sadeltak och täcktes med eternitskivor.
Glasverandan revs, liksom det från byggnadens baksida utskjutande arbetsrummet enligt Nymans skiss.
Ekonomibyggnaderna användes under sovjettiden
av Leninkolchosen i Birkas. De byggdes till och användes till andra ändamål än de ursprungliga, men är
till största delen bevarade.
Restaurering av prästgårdsbyggnaden
År 1995 påbörjades ett ombyggnads- och restaureringsarbete på prästgårdsbyggnaden med syfte att återställa
den till sitt ursprungliga utseende. Arbetet bekostades
till största delen av Slöta församling i Sverige men också Esbo församling i Finland lämnade bidrag.
Taket har återfått sin ursprungliga form och den
sovjettida täckningen med eternit har ersatts med plåt.
Glasverandan vid ingången är återuppbyggd, men har
nu fått sadeltak istället för det tidigare platta taket.
Den större delen av interiören har också restaurerats
men arbetet har avstannat på grund av att Nuckö församling, som nu åter har blivit ägare till prästgården,
inte har ekonomiska möjligheter att slutföra det.

Prästgårdsbyggnaden 1989.

Salen med kakelugnen från 1784.

Prästgårdsbyggnaden 2013.

Estniska fornminnesskyddets arkiv
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Foto: Ingegerd Lindström

Foto: Göte Brunberg

Byarna Gutanäs och Harga
Göte Brunberg

Byn var befolkningsmässigt unik på Nucköhalvön
eftersom den ända fram till 1930-talet var helt svenskspråkig.
Friköpet av gårdarna skedde relativt sent, runt 1930.
Byn fick då ett tjugotal gårdar. De flesta av dem blev
tomma när svenskarna flydde eller flyttade till Sverige
under andra världskriget.
Utanför bykärnan, söder om landsvägen, låg Nuckö församlings klockargård. Där startades vid mitten
av 1800-talet en folkskola, som 1873 blev kommunal.
Från början var skolan endast avsedd för de svenska
barnen i Gutanäs, men så småningom började även barnen i Bysholm (Lill-Harga) och Stor-Harga gå där. År
1924 flyttade skolan till Bysholms herrgårdsbyggnad.
Under åren 1893-1913 och 1917-1924 var klockaren Johan Nymann lärare i skolan.

Översikt
I Nucköhalvöns nordöstra del fanns fram till andra
världskriget fyra byar: Gutanäs/Kudani, Bysholms nybyggarby/Vööla asundus, Bysholm/Vööla och Harga/
Hara. Bysholms nybyggarby etablerades på 1920-talet
men de övriga är historiska. Harga hette dock tidigare
Stor-Harga och Bysholm hette Lill-Harga.
Numera finns endast två byar kvar: Bysholms nybyggarby ingår i Gutanäs och Bysholm ingår i Harga.
Gutanäs
Till skillnad från övriga byar i Rickul/Nucköområdet,
som samtliga låg under ett gods, tillhörde Gutanäs sedan 1648 Nuckö församling (”pastorat”). Byns bönder
betalade arrende i form av naturaleveranser och dagsverken och bekostade därmed en stor del av församlingens löpande verksamhet.

Harga
(Stor-Harga)
Bysholm
(Lill-Harga)

Bysholms
nybyggarby

HARA/
HARGA

Bysholms
herrgård

KUDANI/
GUTANÄS

Gutanäs

Klockargården

16

detta förändrades sedan snabbt så att vid 1934 års folkräkning uppgav sig samtliga invånare vara ester.
Byarna under sovjettiden
Byarna genomgick den vanliga processen under sovjettiden efter 1945: fritt jordbruk under de första åren,
bildandet av kolchoser 1949, en koncentration av kolchosverksamheten till allt större enheter och därmed
en koncentration av befolkningen till Birkas. Bysholm
och Bysholms nybyggarby led mest av detta och försvann 1975 som egna byar. Stor-Harga klarade sig bättre eftersom det där fanns en fiskekolchos, som bedrev
en lönsam verksamhet med fiske och bearbetning av
fångsten till konserver. Man hade också på 1970-talet
planer på att anlägga stora dammar för uppfödning av
fisk. Man fick dock problem med pumparna som skulle
pumpa östersjövatten till dammarna och verksamheten
lades ned efter några år.
Invånarantal
By
1782 1858 1934 2013
1)
126
154
138
17
Gutanäs
2)
76
101
125
Bysholm
3)
78
75
88
41
Harga

Bysholm (Lill-Harga)
Vid platsen för Bysholms herrgård fanns fram till slutet av 1700-talet en by med namnet Bysholm. Den tillhörde Udenkülls gods och var, liksom grannbyn LillHarga, befolkad med svenska bönder. Efter en tvist
med godsägaren von Knorring avhystes 1775 bönderna
i Bysholm och Lill-Harga och tvingades flytta från sina
gårdar. Till Lill-Harga flyttades estniska bönder från
andra byar under Udenküll, men Bysholm blev fri från
bönder. Det är troligt att marken därefter mest användes som betesmark av bönderna i Lill-Harga.
Bynamnet Lill-Harga användes i kyrkböcker och
själarevisioner fram till 1850-talet. Därefter användes
namnet Bysholm, som alltså kom att beteckna en helt
annan by än den ursprungliga.
Bysholms gods avskildes 1783 från Udenküll och
blev ett eget gods. Det fick sedan flera ägare tills det
1856 förvärvades av Otto Rudolf Konstantin von Ungern-Sternberg på Birkas gods. Bysholm sköttes av en
förvaltare.
Bysholms gods
Ägaren till Bysholms gods, von Sternberg, uppförde på
1860-talet en liten herrgårdsbyggnad till en syster som
hade blivit änka. I herrgården höll Svenska Odlingens
Vänner (SOV) sitt konstituerande sammanträde den 19
februari 1909. Från 1924 var Nuckö folkskola inhyst i
byggnaden. Skolverksamheten fortsatte under sovjettiden fram till 1949. Därefter användes byggnaden under
några år som hönshus. Den finns inte längre kvar, och
inte heller någon ekonomibyggnad.
Bysholms nybyggarby
I samband med att Bysholms gods marker förstatligades på 1920-talet och styckades upp till nya jordbruk
skapades en ny by, Bysholms nybyggarby, på platsen
för 1700-talets Bysholms by.
Harga (Stor-Harga)
Stor-Harga tillhörde Paskleps gods. Byn var ända fram
till mitten av 1800-talet nästan helt svenskspråkig, men

Dokumentation av byarna
Efter det att Estland hade återfått sin frihet väcktes
tanken på att dokumentera den gamla bebyggelsen i
byarna i Nucköområdet. Man beslutade att börja med
Harga, som historiskt var en svensk by och som man
ansåg vara bäst bevarad. År 1992 uppmätte och dokumenterade studenter från Tallinns konsthögskola, under ledning av professor Rein Zobel, de fem gårdar vid
bygatan som fortfarande fanns kvar.
År 1999 uppmättes och dokumenterades också några gårdar i Gutanäs och Bysholms nybyggarby.

Johan Nymann med familj vid Klockargården.

Bysholms herrgårdsbyggnad.

1) År 2013 inklusive Bysholms nybyggarby.
2) År 1934 inklusive Bysholms nybyggarby.
3) År 2013 inklusive Bysholm.
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Foton: SOV:s arkiv

Sångfestivalen

Ingegerd Lindström/Ülo Kalm

Den estlandssvenska sångfestivalen i Hapsal blev en dag med mycken sång- och dansglädje. Foton: Ingegerd Lindström

År 1933 gick den första och enda estlandssvenska
sångarfestivalen av stapeln i Hapsal. Det är nu alltså 80
år sedan det hände och nu var det åter dags. Det var 18
körer från Sverige, Estland och Finland som uppträdde
och fyra estlandssvenska danslag, bland andra Nuckös
folkdanslag. Solen sken och sången ljöd mellan borgens murar. Tyvärr var det inte så mycket folk där som
man kunde önska sig, men de som var där fick uppleva en dag med mycket sång- och dansglädje. Festen
började med att alla deltagare gick i procession genom
gamla staden i Hapsal och in på borggården.
Sångfestivalen arrangerades av Kulturrådet, Aibolands museum, SOV, SOV Estland, Nargenfestivalen och med sponsorerna Svenska ambassaden i Tallinn
och Svenska Handelskammaren i Tallinn.
En av arrangörerna var som sagt Aibolands museum som engagerade sig en hel del innan festivaldagen.
Nedan berättar Ülo Kalm om deras arbete, bland annat
med att göra en majstång som skulle vara likadan som
den som fanns med 1933.
”Estlandssvenskarnas sång- och dansfestival, som
skedde den 9 juli, var säkert årets viktigaste händelse. Aibolands museums insats var att färdigställa alla
sångkörers och dansgruppers namnskyltar till processionen. En stor utmaning för museet var att på Hapsals
biskopsborgs innergård, bygga en majstång, en likadan
som man byggt till sångarfesten år 1933. I god tid gick
vi till borggården och letade efter den bästa platsen att
sätta upp majstången på. Bredvid scenen fångade en
12 meter hög flaggstång vårt intresse. Den fick vi använda till att färdigställa vår majstång. Stången kändes
stark och den var tillräckligt lång, den kunde bära majstångens dekoration som vi önskade. Det kändes som
ett problem att färdigställa majstången på plats, så vi
beslöt att ta ner flaggstången och transportera den till

museets gård och på plats omvandla flaggstången till
en majstång.
Arbetet med att färdigställa majstången höll
på hela veckan. Det var
anskaffning av det önskade materialet och sedan
att bygga stången likadan
som den tidigare, där det
var blomsterkransar och
flätade
björkriskransar
påsatta på stången. Att
leta efter och samla ängsblommor och björkkvistar
tog många dagar. Tidigt
på morgonen dagen innan Vackert flätade blomstersångfestivalen gjorde vi, kransar i majstången.
tillsammans med torsdagstanternas representanter Ene
Smõslova och Anu Mätlik, intendent Anu Raagmaa,
praktikanten Geir Björkeland och hans gäster, klar majstången. Efter 8 timmars hårt arbete blev den äntligen
färdig. På sångfestivalens morgon transporterade vi
den på en liten lastbil till biskopsborgens gård och med
flera mäns kraft reste vi majstången. Vi dekorerade med
färska björkar bredvid scenen och den estlandssvenska
sångfestivalen 2013 kunde börja.
De första körerna från Estland, Finland och Sverige
började samlas på borggården. Deltagarna samlades för
en procession genom gamla staden i Hapsal och så började det. På biskobsgårdens gård ljöd sånger på estniska
och svenska. Sångfesten fortsatte med en dansfest som
bjöd på folkdansarnas glädje och en livlig folkdans. En
vacker dag som gav mycket till själen och gav oss alla
mycket. Säkert behöver vi vår nästa sång- och dansfestival tidigare än om 80 år.”
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Västra Kustens Skogsägare
Bengt Brunberg

bilväg, för vidare lastbilstransport till sågverk och virkesterminaler. Skotaren kan ta mycket stora lass, mer
än 10 ton. Det är då förstås viktigt att skördaren har
lämnat ris i körvägarna för skotaren att köra på och att
körningen planeras bra så att körskador undviks.
Nå, hur ser det då ut efter avverkningen? Här är
ett exempel från Roslep, efter en slutavverkning. I
enlighet med den estniska skogslagstiftningen lämnas ett antal träd kvar.
Ofta är det tallar som
lämnas när marken passar för det, eftersom de
ju tål lite mer blåst än
vad granar gör. Det kan
gärna också vara gamla
och grovgreniga träd,
som kan innehålla en del
extra naturvärden.
Styrelsen kommer
under hösten att undersöka om det finns fler
medlemmar som vill
avverka och diskutera
möjligheterna för detta
med LM.

Sommaravverkningar i Rickul
Tack vare att det varit mycket torrt väder i sommar har
den estniska skogsägarföreningen Läänemaa Metsaühistu (LM) kunnat genomföra en hel del avverkningar i
Rickulområdet, där markerna annars kan vara ganska
mjuka och känsliga för skogsmaskiner. Försäljningen
av virket har skett till den centrala skogsägarrörelsens
kommersiella företag Keskühistu Eramets, som säljer
det vidare till den som
betalar bäst och i övrigt
passar in som köpare.
Mätningen av virket sker
vid leverans till mottagande sågverk eller virkesterminal. Men tack
vare att avverkningsmaskinen också mäter varje
stock i samband med att
den kvistas och kapas,
så vet den ganska väl
redan vid avverkningen
hur mycket som levereras – en trygghet för oss
skogsägare.

Hur går en avverkning
VKS förbereds för att
till?
ingå i LM
Det är mycket noga med
Som tidigare rapporteplaneringen, dels för att
rats godkände årsmötet
avverkningen ska ske En slutavverkning i Roslep, där vissa träd har lämnats av
styrelsens förslag att från
på rätt sätt med tanke på naturvårdshänsyn och för att ge en del nya plantor.
Foton:
Bengt
Brunberg
2014 låta VKS ingå som
skogens ålder, markfören underavdelning i LM.
hållanden och naturvärStyrelsens bedömning
den och dels för att det
är att detta på bästa sätt
ska finnas bra underlag
kommer att säkra en kvaför kontrakten för förlitetsmässig service för
säljning av avverkningsmedlemmarna i framtirätter och virke. Till hjälp
den. Styrelsen har noga
för detta har man också
preciserat för LMs ledskogsbruksplanen.
Skördaren avverkar träden
Skotaren lastar stockarna
ning vilka förväntningar
I det första steget anoch sorterar stockarna.
och kör ut till bilväg.
som finns och kommer
vänds en avverkningsnu under hösten att arbeta med förberedelser för sammaskin (”skördare”). Den fäller, kvistar och kapar trägåendet, så att detta kan fungera så bra som möjligt reden i de virkessortiment och längder som ska säljas för
dan från början.
att få ut bästa möjliga värde av skogen. På bilden visas
hur skördaren i samband med kapningen också sorterar
I styrelsen ingår nu Carl-Axel Adelman, Monica
stockarna i olika högar med sågtimmer, massaved och
Ahlström, Bengt Brunberg (ordförande), Hans V Karlsenergived. Skördaren är mycket effektiv och avverkar
son, Eva Odenskiöld och Maj-Britt Tönhardt. Dessutvanligen 60-100 träd per timme, beroende på hur stora
om är Bo Stenholm suppleant. Kontakta oss gärna för
dessa är.
frågor via mejl till info@vastrakustensskogsagare.se.
I det andra steget lastar en sorts skogstraktor (”skoHemsidan www.vastrakustensskogsagare.se har mer
tare”) de olika virkessortimenten och kör ut lassen till
information och kontaktuppgifter.
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Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel 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

Föreningens handduk

Färjelinjen Kapellskär och Paldiski

Föreningen har tagit fram en handduk med
motiv av Rickul/Nucköområdet med dess
byar. Handduken är i halvlinne, 50 % bomull
och 50 % linne.

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Kapellskär och Paldiski.
Avgångstider Kapellskär: Måndag-onsdag,
lördag-söndag 11.30. Ankomst Paldiski 22.30.
Torsdagar 22.30. Ankomst Paldiski 10.00.
Ingen avgång fredagar.
Avgångstider Paldiski: 00.15 alla dagar utom
fredagar.
För medlemspriser, villkor och övrig information,
se www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).
Boka på tfn 0454-336 80 eller
e-post pax@dfds.com

En passande present till släkt och vänner!
Pris 50 kronor plus porto.
Beställes via e-post till order@rnhf.se eller på
tfn 070-735 53 12.

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Baltic Queen och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholm (Värtahamnen) och Tallinn.
Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.45 - Mariehamn 00.50
Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50
Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.00
För medlemsrabatter och andra villkor, se
www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).
Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60
Avtalsnumret 4799 skall anges.
För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv
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