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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Så har ännu en sommar gått. En
sommar som bjöd på rekord på
många sätt. I juni var det köldrekord, bara tre plusgrader under flera
nätter, i juli blev det värmerekord,
mellan 30-35 grader i nästan fem
veckor och årets Hemvändarvecka
samlade rekordmånga deltagare på
alla aktiviteter. Läs mer om Hemvändarveckan på sidorna 5-8.
Det är verkligen roligt att se att
det blir fler och fler nya deltagare
varje år, flera av dem som var med
i år var det för första gången. Och
även de olika aktiviteterna samlade
rekordmånga deltagare. Roligt! Det
visar också att vår förening ännu
inte är i farozonen att försvinna
utan tvärtom, nya medlemmar tillkommer hela tiden. Egentligen är
estlandssvenskarna ganska unika.
Vi kan jämföra med de ester som
flydde till Sverige 1943-44. Deras
föreningar tappar stadigt medlemmar och går mot en osäker framtid.
Nästan alla föreningar i Sverige
tappar medlemmar men vi verkar
tvärtom hela tiden förnya oss. Det
är oerhört glädjande och en slutsats man kanske kan dra av det är
att estlandssvenskarna i väldigt hög
grad känner en stor tillhörighet till
sina förfäders hemland Estland och
med varandra. En känsla som gör
att man vill vara en del av föreningen även om man inte har möjlighet
att alltid vara med på våra möten.
Våra medlemmar är ju spridda över
hela landet med viss koncentrationer runt Stockholm och Eskilstuna.
Men jag tror att många vill veta mer
om sitt ursprung och den kunskapen kan de få bland annat via vår
tidning, vår hemsida och de böcker
som föreningen tagit fram. Många
är också intresserade av det Estland
som har vuxit fram efter friheten
1991. Vi försöker också tillfredsställa dessa personer genom tidningen.
Vi i styrelsen hoppas att denna

utveckling kommer att fortsätta. Du
som själv är född i svenskbygden i
Estland har ett ansvar att berätta för
barn och barnbarn om hur det var
och ge dem grunden för att själva
utforska sina estlandssvenska rötter.
Gör det genom att berätta muntligt,
eller skriv ner din berättelse men
gör det nu, innan det är för sent!
Johan Nymann
I år är det 155 år sedan Johan Nymann föddes. Detta föranledde Aibolands museum och innevånarna i
Klottorp att anordna en minnesdag.
Dagen började på förmiddagen vid
hans grav på Nuckö kyrkogård.
Där höll Ülo Kalm ett kort tal och
tände ett ljus. Johan Nymann var,
tillsammans med Hans Pöhl, en av
de viktiga personerna för estlandssvenskarna. Han utbildade sig tidigt till lärare vid lärarseminariet i
Pasklep och arbetade som lärare på
Odensholm. Efter tio år där valdes
han till klockare i Nuckö församling och blev också lärare i Nuckö
skola.
Dagen fortsatte vid minnestavlan över Klockargården där Johan
Nymann bodde. Han föddes dock i
Klottorp och dit begav vi oss senare. I Klottorp hade många av byns
innevånare samlats till en byträff.
Vi hälsades välkomna av byombu-

det Rein Sepp på hans vackra gård
Pearsgården.
Det hade mött upp cirka 35-40
personer, så intresset var stort. Vid
kaffebordet pratades det om många
olika saker, men ett stort diskussionsämne var pälsdjursfarmen som
planeras i Klottorp. Ni kan läsa mer
om den på sidorna 4 och 20. Det
fanns ett stort motstånd bland de
Klottorpsbor som var där.
För att underlätta för de medlemmar som vill stödja protesterna
har föreningen lånat ut sitt kontonummer. Föreningen tar inte ställning för eller emot, utan detta måste
bli enskilda medlemmars beslut om
de vill stödja saken eller ej.
Nytt vid bokning på Roosta
I fortsättningen skall den som vill
boka stuga på Roosta via internet ange koden CLIENT för att få
vår rabatt på 20 procent. Gå in på
www.roosta.ee/sv > BOKA ONLINE och ange koden så dras vår rabatt automatiskt. Roosta har även
begärt och fått en uppdaterad medlemsförteckning från föreningen.
Tallink byter fartyg
Sedan den 7 augusti har M/S Baltic
Queen satts in på sträckan TallinnHelsingfors och ersatts av M/S Romantica mellan Stockholm och Tallinn.

Höstmöte i Eskilstuna
Söndagen den 19 oktober träffas vi i Eskilstuna för ett höstmöte.
Vi gör en sammanfattning av sommaren, presenterar nyheter från
Nuckö och vi får också lyssna till ett kåseri av Lars Grundberg som
var Sveriges första ambassadör i Estland efter friheten 1991.
Tid: Söndagen den 19 oktober klockan 13.00
Portarna öppnas klockan 12.00
Plats: Hotell Bolinder Munktell i Eskilstuna
Program: Information från styrelsen
Föredrag av f.d. ambassadören Lars Grundberg
Bilder och berättelser från sommaren 2014
Kaffe med smörgås serveras
Pris: 100 kr
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Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg

Inget kalkstensbrott i Sutlep
I Lääne Elu den 5 maj 2014 fanns
en artikel om att ett i Harjumaa baserat företag, Kiirkandur, planerade
att anlägga ett kalkstensbrott i ett
32 hektar stort område i Sutleps bys
norra del. Nuckö kommun kallade
därför den 23 maj till ett informationsmöte i Sutleps fritidscentrum.
Till mötet kom cirka 50 personer,
som enhälligt satte sig emot kalkbrottet. Företaget bestämde sig därför att inte gå vidare med projektet.
Nuckö kommun har, utan att ha
behövt ta ställning i det aktuella
fallet, förklarat att man inte kommer att tillåta några kalkbrott inom
kommunens område.
Pälsdjursfarmen i Klottorp
I Medlemsblad 4 2012 informerade
vi om att företaget Nuckö Farm OÜ
planerade att starta en pälsdjursfarm för uppfödning av minkar vid
den forna Sutlepkolchosens jordbrukscentrum i närheten av Nömmkülls gods. Anläggningen var planerad för 5 000 minkar. Estlands
miljömyndighet hade gett tillstånd
för projektering och planering av
farmen och Nuckö kommun hade
utfärdat projekteringsvillkor och
gett bygglov. Projektet hade stött
på hårt motstånd från de estniska
djurskyddsorganisationerna, som
hade överklagat miljömyndighetens
beslut hos förvaltningsdomstolen i
Tallinn.
Under våren 2014 uppmärksammades att byggnadsarbetena på

pälsdjursfarmen har fortsatt (med
ändrad inriktning till uppfödning av
pälsräv istället för mink). Man startade därför en namninsamling mot
projektet i byarna i omgivningen.
På kort tid samlade man ihop 200
underskrifter från lokalbefolkningen och i kommunen ej bosatta fastighetsägare.
En nystartad förening, Föreningen Nuckö miljö- och kulturskydd,
har i juni hos förvaltningsdomstolen överklagat kommunens beslut
att utfärda projekteringsvillkor och
ge bygglov för farmen. Föreningen
hävdar att innan kommunen fattar
ett så viktigt beslut måste det utredas om, och i så fall hur, anläggningen kommer att påverka miljön i
omgivningen. Kommunen hävdar å
sin sida att man har följt lagen. Man
skall svara till förvaltningsdomstolen före den sista augusti.
Minneskapellet och klockstapeln
Minneskapellet på Rosleps kyrkogård har nu blivit renoverat genom
lagning av putsen och målning.
Även klockstapeln har blivit ommålad, tyvärr med lite för ljus färg
så att den har blivit fläckig.
Av kostnaden för arbetet, cirka
18 000 kr, har Nuckö kommun betalt 8 000 kr. Det resterande beloppet
har betalts av Hembygdsföreningen
med 9 000 kr från Rickulgruppens
konto och 1 000 kr från kontot för
vård av kyrkogårdar. I och med
detta är kontot för den 1989 bildade
Rickulgruppen avslutat.

Pälsdjursfarmen i Klottorp.

Det renoverade minneskapellet.

Foto: Göran Hoppe

Foto: Göte Brunberg
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Ny bok om estlandssvenskarnas flykt
Göte Brunberg

Under åren 1943 och 1944 rymde
över 2 000 estlandssvenskar till
Sverige med egna småbåtar, direkt
eller via Finland. De ankomna uppmanades av Viktor Aman, som var
anställd av Kommittén för estlandssvenskarna och själv hade varit
med i den första rymmargruppen,
att skriva ned en berättelse om båtlagets flykt. Kommittén gav, med
anledning av den osäkra situation
som rådde då, ett löfte att berättelserna skulle hemlighållas och inte
publiceras. Man fick in över 110
berättelser, som efter det att Kommittén avslutade sin verksamhet har
förvarats i Svenska Odlingens Vänners (SOV) arkiv.
Nu har det förflutit 70 år och
motivet för hemlighållandet är
inte längre giltigt. SOV har därför
beslutat att publicera flyktberättelserna i boken ”Estlandssvenskarnas
flykt över Östersjön” med Margareta Hammerman som redaktör. I til�lägg till flyktberättelserna innehåller boken även en förteckning över
de mer än 7 000 estlandssvenskar
som anlände till Sverige under åren
1940-45.
Boken är på cirka 450 sidor.
Genom att SOV har fått bidrag till
tryckningen har priset kunnat sättas
så lågt som 200 kr.

Hemvändarveckan en succé
Ingegerd Lindström

Som vanligt samlade Hemvändarveckan ett stort antal deltagare.
Veckan började som vanligt med
strandfesten på Ölbäckstranden.
Deltagandet var högt, cirka 120
personer infann sig. På förmiddagen var det osäkert hur vädret
skulle bli, det blåste lite kallt och
det var mulet. Men strax innan
festen skulle börja kom solen fram
och det blev varmt och skönt.
Årets strandfest firade också ett
jubileum då det var 15 år sedan
den startade. De som drog igång
det hela var ”Granbergsflickorna”
Maja, Birgit, Karin och Linnéa.
Det startade som en god idé av
dem att samla de svenskar som var
på plats till en träff på stranden.
Första året var de cirka 20-30 personer och idag har det vuxit till ett
av de mest populära aktiviteterna
under Hemvändarveckan. De fick
ett officiellt tack och en liten symbolisk present under den gemensamma middagen på Roosta på
söndagskvällen. Det var de mer än
värda. Tack till er för att ni drog
igång detta!
Konsert
På lördagskvällen var det konsert i
Rosleps kapell av fyra skönsjungande damer, Laudaukse Kääksutajad. De sjöng för det mesta a cappella men en av dem spelade också
på trumma och talharpa. De sjöng

Före gudstjänsten var det möjligt att besöka en minimarknad nere på parkeringen vid kapellet. Lokala hantverkare sålde sina alster.

Foto: Ingegerd Lindström

gamla estniska folkvisor och några
visor hade även sina rötter i Rickul.
De var helt fantastiska att lyssna på
och kapellet var nästan fullsatt. Det
blev en mycket uppskattad konsert.
Gudstjänst i musikens tecken
På söndagen var det som traditionen bjuder en gudstjänst i Rosleps
kapell. Detta år var det mycket sång
och musik. Vi fick lyssna till en av
Estlands bästa kammarkörer, Kammerkoor Collegium Musicale. Helt
fantastiska sångare som inte lämnade någon oberörd. Vi fick även
lyssna på Esbo församlingskör och
Nuckö kvinnoensemble. Officianter

Skönt med ett dopp i värmen. Här badar Hugo Adelman, Tindra och Viktor Löhf.

var Kaisa Kirikal och den finlandssvenske prästen Roger Rönnberg.
Ett stort tack till alla som gjorde den
här gudstjänsten väldigt speciell.
Före gudstjänsten var det en liten minimarknad vid parkeringen
vid kyrkan. Några av de lokala
konsthantverkarna sålde sina alster,
bland annat smycken, nåldynor, reflexer och keramik. En trevlig idé
som vi hoppas kan återupprepas.
Föreningen hade också ett bokbord
där man kunde köpa böcker och vår
handduk.
Mats Ekmans stipendium
Årets stipendiater var Nuckö kvin-

18 ungdomar träffades på söndagen på Ölbäckstranden för lek och tävling
Foto: Nathalie Westerblom
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noensemble och stipendiet delades
ut efter gudstjänsten. Utan att någon var medveten om att stipendiet
skulle delas ut så sjöngs det flera av
Mats Ekmans sånger under gudstjänsten. I år var det 80 år sedan han
dog och därför hade de lagt in tre
sånger av skalden. Det passade då
väldigt bra att få lämna över stipendiet till tre mycket förvånade kvinnor. De är väl värda detta då de alltid
sjunger svenska visor, av både Mats
Ekman och andra, vid olika tillfällen de medverkar vid i Estland. På
så sätt hålls den svenska vistraditionen vid liv även idag i Estland.
Ungdomsträff
På söndagen träffades ungdomarna
till en egen träff på Ölbäckstranden.
Arrangörer var Magnus och Fredrik
Blomberg som lyckades locka med
sig 18 ungdomar till tävlingar och
samvaro på stranden. Så här skriver Fredrik själv om aktiviteterna:
”Vi började med enklare lekar för
att dela in deltagarna i lag och sedan tävlade de två lagen i flera små
lekar. Det hela avslutades med att
lagen skulle veckla ut och ta på sig
nedfrysta tröjor. Efter lekarna bjöds
det på fika och spelades strandtennis”.
Middag på Roosta
Till middagen på Roostas grillplats
kom det 110 personer. Vädret var
med oss även i år och maten var
god. Som vanligt fick vi underhållning av våra egna musikanter, Raul,

Kaffepaus på det relativt nya kaféet
Teeristi Villa i Pasklep.

Foto: Ingegerd Lindström

Gunvor och Lennart. Stort tack till
er! Lite allsång blev det och vi hann
precis avsluta kvällen när åskan
gjorde entré. Efter en het och tryckande dag var det lite uppfriskande
med åska och regn. Den söndagen
var upptakten till den hetaste sommaren på många, många år. Temperaturen höll sig runt 30 grader och
över i fem veckor. Rekord! Regnet
hittade aldrig fram till oss mer än
en enda gång så allt blev torrt och
brunt. Det enda var att ligga vid havet och doppa sig med jämna mellanrum. Från att ha varit 12 grader i
vattnet den första veckan i juli blev
det snart varmare och varmare ända
upp till 25 grader. Härligt!
Invigning av minnesbänk
På måndagen var det dags att inviga minnesbänken i Hapsal. Den
står på den lilla platsen vid borgmuren före kaféet Müüri ääre, som
de flesta kanske känner till. Under
solens gassande höll ordföranden
ett kort minnestal och Ülo Kalm,
som var inbjuden som gäst, sade
några ord om flykten 1944. Vi fick

hjälp av den yngsta generationen att
klippa banden. Det var Alice, 3 år
och Alexander, 6 år, som klippte av
de blå-gula banden och så var bänken invigd. Efter detta promenerade
vi alla, 55 personer, ner till Kuursaal för att inmundiga kaffe och en
mumsig tårtbit.
Resa till Pärnu
På tisdagen hade vi bokat en resa
till Pärnu med förra årets chaufför,
Aare Kalm. Vi hade också bokat
en guide i Pärnu som följde med
oss i två timmar och berättade om
stadens historia. Mycket intressant!
Flera av oss hade varit i Pärnu tidigare men denna gång blev lite extra på grund av guidningen. Vädret
var som vanligt varmt och efter en
god lunch på en fin restaurang var
det fritt att själva gå runt i staden.
Det blev en del shopping förstås
och vandrande i centrum. En liten
trivsam stad med många parker och
grönområden och en strand som
får en att tro att man är vid Medelhavet. I Pärnu finns också många
olika span att boka in sig på. Vi kom
tillbaka hem vi sextiden, nöjda och
belåtna med dagen.
Byvandring
På torsdagen var det en byvandring
med bil ute på Nuckö. Vi startade
i Birkas med att få en guidad tur i
Birkas gymnasium, Birkas folkhögskolas gamla lokal, av gymnasiets rektor Laine Belovas. Det var
intressant att se skolan från insidan

I gassande sol invigdes bänken till minne av flykten för
70 år sedan.

Tiiu Tulvik, Inna Rosar och Janne Raba fick motta årets
Mats Ekmansstipendium.
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och tänka sig hur det kunde vara då
estlandssvenska flickor och pojkar
gick här för att lära sig hushåll och
jordbruk. Efter besöket i skolan åkte
vi vidare till Österby brygga. Därifrån gick Post-Hans båt till Hapsal
och idag skulle han nog inte känna
igen sig där. Kommunen har kostat
på en total upprustning av hamnen
med nya bryggor, ny båtplats och
bord och stolar för badarna. Från
hamnen kan man se Hapsals silhuett med Kuursaal, strandpromenaden och jaktklubben.
Från Österby fortsatte turen ut till
Enby. Där stannade hela bilkaravanen hos Astrid Mitman, en estlandssvenska som blev kvar, och besökte
hennes vackra gård. Hon tyckte nog
att det var trevligt med besöket men
var kanske lite förskräckt över hur
många vi var. Vi var 47 personer,
vilket nog är rekord för deltagande i
en byvandring.
Från Astrids gård åkte vi vidare
ut på Ramsholm. Efter en snabb
titt på den sista utposten på holmen
vände vi och åkte tillbaka till Pask
lep. Alldeles vid Paskleps herrgård
har det kommit ett nytt kafé, Teeristi Villa. I ett mycket vackert renoverat stall, som tidigare hörde till
herrgården, har man byggt upp dels
ett kafé och dels en hotelldel. Allt är
fräscht och fint och kaféet bjuder på
både mat och kaffe. Alla blev imponerade av byggnaden och kaféet är

Byvandringen avslutades med ett besök i Ülo och Lii Kalms underbart
vackra trädgård.
Foto: Ingegerd Lindström

ett nytt, intressant utflyktsmål i våra
trakter.
Efter kaffet fortsatte färden tillbaka in till Birkas där Lii Kalm väntade på oss för att visa sin och Ülos
trädgård. Det är verkligen inte vilken trädgård som helst. Förra året
vann de utmärkelsen Årets trädgård
i hela Estland. Den är verkligen
vacker. Lii berättade att de hade
ungefär 300 olika sorters växter i
trädgården. Bara tanken på att sköta
om alla växter och rabatter svindlar. Men som hon sa, det är hennes enda hobby och hon älskar att
pyssla i trädgården. På andra sidan

Ett av stoppen på byvandringen skedde hos Astrid
Mitman som visade sin gård och berättade lite om
sig själv. Göte Brunberg ryckte in ibland när hennes
svenska inte räckte till.

vägen har de också en stor plommonodling med tillhörande damm.
Imponerande! När vi avtackat Lii
för hennes rundvandring och för att
hon släppte in så många som trampade runt i trädgården, slutade detta
års byvandring och alla skingrades.
Boule
Veckans sista evenemang var som
vanligt boule-turneringen. Sex lag
var anmälda och under solens hetta
genomfördes en fem timmar lång
turnering. I slutändan stod familjen
Ahrle som vinnare och fick motta
guldmedaljen. Silver gick till lag
Drajars och brons till lag Ölbäck.

Liksom på OS fick vinnarna medalj. Från vänster silvermedaljörerna Kent, Magnus och Fredrik Blomberg, guldmedaljörerna Hugo, Leif och Fanny Ahrle och bronsmedaljörerna Lloid Gillenberg, Robert och Tim Strömbom.
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Nyheter från Estland

Onsdagsvandringen

Toomas Käbin

Lennart Ygstedt

På onsdagen i Hemvändarveckan
var det så dags att åter samlas nere
vid Roosta för att ta itu med årets
vandring, som ägde rum i området
mellan Spithamnån och Peraküla.
Som jag skrev i artikeln om förra
årets Kustvandring, såg jag redan
då fram emot årets etapp.
Att fjolårets vandring varit lyckad var tydlig, på annat sätt går det
inte att tolka eftersom ett tiotal av
förra årets deltagare tillsammans
med ytterligare 15 hade hörsammat
inbjudan, alltså inalles 25 deltagare,
vilket innebar en fördubbling jämfört med föregående år.
Efter en biltur upp till till bron
över Spithamnån bar det så iväg ut
i naturen. Kent Blomberg åtog sig
att även detta år agera kökarl. Vandringsledare Erik Johansson hade i
år också lagt in en kulturhistorisk
upplevelse hemma hos paret Kivistikk i Peraküla, där vi också hade
vår första paus och avnjöt förmiddagskaffe.
Vi fick där beskåda ett mindre
lantbruksmuseum, där frun i huset
på klockren tyska berättade om de
redskap och gamla husgeråd som
man lyckats samla ihop och nu

En lång rad av vandrare under ledning av Erik Johansson.

hade utställda i ett av uthusen. Ett
tack till Tomas från Kolsve som på
ett förtjänstfullt sätt agerade tolk.
Mannen i huset, Arne Kivistikk,
som ritat och framställt de flesta
orienteringskartorna över området
öppnade butiken och flera av vandrarna passade på att införskaffa aktuella kartor.
Efter detta studiebesök var det
hög tid att trava vidare. Efter en god
stund nådde vi så sjön Allikajärv,
där det var dags för nästa paus. En
av deltagarna hann också med ett
dopp i sjön, samme deltagare som

tidigare under vandringen konstaterat att det var mycket Sörmlandsled
över vandringsterrängen.
Efter en välbehövlig vila gav vi
oss så i kast med den sista tredjedelen av vandringen och återförenades med våra bilar. Vi kunde där
konstatera att vi tillryggalagt cirka
12 kilometer och såväl vandringsledare Johansson som kökarlen
Blomberg rapporterade att både tät
och kö klarat av utmaningen.
Tack för i år Erik, men eftersom
alla goda ting är tre, räknar vi med
ytterligare en uppföljare 2015.

En välbehövlig vilopaus med lite fika smakade bra innan man fortsatte vandringen.
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Foto: Mats Bruce

Befolkningsstatistik
Estlands befolkning uppgick den
1 januari 2014 till 1 315 819 personer, vilket är en minskning med
4 355 från 2013. Den naturliga tillväxten uppgick till -1 700 personer
och migrationssaldot hamnade på
-2 600 personer. 6 700 personer utvandrade medan 4 100 invandrade.
I det senare fallet handlar det mest
om återflyttning. Finland lockar utvandrarna mest med 5 120 personer
följt av Storbritannien med 394.
28 000 personer flyttade över
kommungränserna. Harju län runt
Tallinn lockade flest (4 135). Störst
utflytting noterades från länet IdaVirumaa i nordost (-1 069).
Estlands befolkning beräknas
minska med 125 000 personer fram
till år 2040.
Idag utgör pensionärerna 18 procent av befolkningen men beräknas
uppgå till 28 procent år 2040, det
vill säga försörjningsbördan för
personer i yrkesverksam ålder ökar.
Esterna utgör idag närmare 70
procent av befolkningen, att jämföras med 61,5 procent år 1989.
Duktiga elever
Enligt det internationella skoltestet PISA ligger eleverna i Estland
på tredje plats vad gäller kunskaper i och förståelse för finansiella
och ekonomiska frågor. Testet genomfördes i 18 länder. De 15-åriga estniska eleverna hamnade efter sina skolkamrater i Shanghai
och Belgien. Ur testet framkom
att Estland var det enda landet
där elevernas sociala bakgrund
inte var relaterad till kunskaperna.
Därutöver var skillnaden mellan
tätort och landsbygd mindre än i
andra länder.
Estniska elever har vid tidigare
PISA-tester hamnat på sjätte plats
inom naturvetenskapliga ämnen.
Även om lärarlönerna är låga
i Estland har lärare, skola och utbildning en hög status.

Högt demokratiindex
Freedom House placerar Estland på
plats 29 bland världens demokratier
och landet hamnar på andra plats i
Östeuropa efter Slovenien. Freedom House bedömer faktorer som
statsledning, valsystem, medborgarsamhälle, medias oavhängighet,
kommunalt styre, rättssystem och
korruption. Bland nämnda sektorer
ligger Estland bäst till inom media
och rättsväsende samt inom kommunalt självstyre och korruption.
Tilläggas bör att korruptionsindex i
Estland ligger på samma nivå som i
Belgien och Frankrike.
Rekordmånga kryssningsfartyg
Kryssningsfartyg lockade i sommar 470 000 besökare till Tallinn
med sammanlagt 300 fartygsrörelser. De flesta fartygen stannar över
dagen.
Sedan 2013 är Tallinn begynnelse- och avslutningshamn för
spanska Pullmantur, vilket innebär
ett stort antal passagerare till och
från Tallinns flygplats.
Ösel med sin kryssningshamn
noterade tio fartyg under årets
sommarsäsong med cirka 7 000
besökare.
Säkerhetstjänst får beröm
Den ansedda amerikanska Newsweek ger högsta beröm åt Estlands
säkerhetstjänst KAPO. Man skriver
att trots Estlands ringa befolkning
på 1,3 miljoner ligger KAPO i täten
i Europa vad gäller kontraspionaget mot Ryssland. Enligt uppgift lär
Estlands militära underättelseenhet
vara än starkare.
Fler flyg från Tallinn
Tallinns
flygplats
noterade
212 000 passagerare i juli i år, en
uppgång med 6,8 procent. På årsbasis har passagerarantalet ökat
med 1,7 procent i jämförelse med
samma period 2013.
Estonian Air rapporterar om
god utveckling med 9,1 procent
fler passagerare i juli och god be-
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läggning bland annat till Stockholm, Nice, Paris, Moskva och
Trondheim. På Kiev noteras av
förståeliga skäl en minskning.
Portugisiska Air Portugal och
spanska lågprisbolaget Vueling
inledde trafik till och från Tallinn
under sommaren, medan Turkish
Airlines erbjuder sex flygningar i
veckan till Istanbul.
Estonian Air till Bromma
Estonian Air inleder den 29 september direktflyg från Bromma
till Tallinn med inledningsvis en
morgon- och en kvällstur vardagar. Därutöver bibehålls turerna till
Arlanda med två till fyra avgångar
dagligen.
Obama på Estlandsbesök
USA:s president Barack Obama
besökte i början av september Estland inför NATO:s toppmöte i Wales. Estland är en av USA:s starkaste bundsförvanter och medlem i
NATO sedan 2004.
Amerikansk trupp till Estland
Omkring 600 stridsvagnssoldater,
motsvarande fyra kompanier, från
amerikanska armén anländer till
Estland och Polen i oktober. Förbanden förläggs till militärbasen
i Tapa och utgör en förstärkning
till en luftlandstigningsbrigad
som finns i Paldiski sedan april.
Ett antal F-16-attackplan finns på
flygbasen i Ämari. Dessa har till
uppgift att bevaka det baltiska
luftrummet.
Estniska livsmedel till Kina
I takt med Rysslands embargo av
livsmedel från EU söker estniska
producenter nya marknader i Asien. Det tros finnas en potential för
mejeriprodukter som mjölkpulver
och ost, inte minst eftersom kineserna inte litar på de egna producenternas kvalitet. Dilemmat för
estniska leverantörer är kinesernas krav på stora volymer.

Eveli lämnade Tallinn för Ölbäck
Ingegerd Lindström

F

ör några år sedan fick jag en
bok i julklapp av en väninna i
Birkas. Den hette ”Handarbetsdagbok”. Den var skriven av en kvinna
som hette Eveli Kaur och enligt
min väninna var hon inflyttad med
sin familj från Tallinn till Ölbäck.
Boken är en av de trevligaste handarbetsböcker jag läst och jag blev
direkt nyfiken på författaren. I boken blandar hon stick-, virk- och
symönster med en personlig berättelse om sig och sin familj på gården Tamme i Ölbäck. (Se fotnot).
Hon skriver om deras liv på gården
under varje årstid och dessemellan
sticker hon in med ett bakrecept.
Min nyfikenhet på henne gällde
förstås varför hon tagit steget att
flytta ut på den avfolkningshotade
landsbygden i Nuckö kommun. Sedan jag läst hennes bok har jag velat träffa henne och intervjua henne.
Nå, i år blev det av. Genom Birgit
Brunberg fick jag kontakt med henne på vår hemvändarhelg där hon
deltog med försäljning av vackra
reflexer på den minimarknad som
hölls före gudstjänsten i Rosleps
kapell.

E

n varm och solig dag i juli åkte
jag till Ölbäck för att träffa
henne. Jag möttes på gårdsplanen
av en skällande hund men så snart
jag stigit ur bilen och hälsat på honom visade det sig vara en mycket
snäll och lekfull hund. Tre år gammal och full av spring och hopp i
benen. Två barn kom och mötte
mig tillsammans med mamma Eveli
och det visade sig att de hette Maibrit och Sander. Trevliga och glada
barn som inte var det minsta blyga
när det kom en främmande tant
från Sverige. Maibrit skulle börja i
tredje klass i Birkas till hösten och
Sander i första klass. Men nu går
jag händelserna lite i förväg. Åter
till mamma Eveli.
Eveli föddes och växte upp i

attityden att alla måste ha märkeskläder och se ut på ett visst sätt som
det är i Tallinns skolor enligt Eveli.
På min fråga om det inte blir ensamt här ibland svarar hon nej. Hon
tycker om att vara ensam, att inte ha
några grannar alldeles tätt inpå; att
kunna gå ut i morgonrocken utan att
nån bryr sig och att sitta och njuta
av naturen utanför gården. Hon är
ingen enstöring men tycker om att
ha tyst och lugnt omkring sig. På
frågan om de någon gång har ångrat
att de flyttade hit är svaret ett bestämt nej.
”Genom barnen har jag lärt
känna många människor i Nuckö,
både vuxna och barn. Om jag inte

vill vara ensam finns de. De flesta
av dem som flyttat hit utifrån har
samma inställning till livet på landet, till naturen och lugnet och vi är
samstämmiga”.

E

veli känner också till områdets svenska historia. Då hon
skrev sin bok gjorde hon research
om estlandssvenskarna och skrev
ett kapitel om dem i boken. Hon
ville också lära sig språket och
gick på folkhögskolan i Hapsal
och pluggade svenska. Tyvärr får
hon inte så mycket användning
av svenskan så den faller lätt i
glömska. Dottern Maibrit läser
svenska i skolan så kanske mam-

ma får putsa upp sina kunskaper
när hon behöver hjälp.
När jag lämnar dem följer alla
tre, eller fyra om man räknar med
hunden Minni, med mig till bilen.
Barnen skriker ”Hej då” på svenska
till mig.
Fakta
– Idag är 31 personer registrerade i
Ölbäck i folkbokföringsregistret. Av
dessa är 7 pensionärer, 22 mellan
18-62 år och 2 barn mellan 7-17. Om
dessa personer däremot bor permanent året runt kan inte kommunens
sekreterare Evi Öövel säga. Hon tror
snarare på att det är 22 personer.

Eveli Kaur tillsammans med barnen under ett naturligt parasoll.

Foto: Ingegerd Lindström

Tallinn. Där träffade hon också sin
blivande man Andres och redan
2003 hittade de sitt hus i Ölbäck.
Ägaren var en gammal dam som
nyligen dött och hennes son ville
sälja huset. Sonen var sambo med
Evelis mamma och därför fick de
vetskap om försäljningen ganska
snabbt. De åkte ner och tittade på
huset och kände direkt att ”här vill
vi bo”. Samma år gifte de sig och
började att renovera det gamla huset. Under flera år höll de på med
renoveringen och såg huset som sin
sommarstuga. Från början var det
kanske inte meningen att de skulle
bli bofasta där men snart kände de
att den möjligheten fanns. När barnen kom, Maibrit 2005 och Sandor
2007, så tillbringade de hela somrarna i Ölbäck. När sommaren 2008
var slut så flyttade de helt enkelt
inte tillbaka till Tallinn utan blev
kvar där för gott.

E

veli, som egentligen är en storstadsflicka, upplevde att här
hade hon hittat sitt paradis. Här
fanns lugnet, den vackra naturen
och en livsrytm som passade hela
familjen. Visserligen arbetar hennes
man fortfarande kvar i Tallinn men
han pendlar några dagar i veckan
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hem till Ölbäck och några nätter
stannar han i Tallinn i en övernattningslägenhet. Att få arbete i närheten är inte det allra lättaste.
Själv arbetade hon tidigare för
en veckotidning,” Eesti naine” (Estnisk kvinna) med att göra handarbetsmönster och beskrivningar. Nu
gör hon fortfarande mönster av olika slag som säljs via internet. Hon
gör dessutom en del smycken och
som sagt vackra reflexer.
”Nuförtiden är jag mest mamma”, säger hon. ”Det tar tid att
skjutsa barnen till deras aktiviteter
och för mig är det viktigt att de kan
var med på sånt som inte finns i Birkas, utan vi får åka in till Hapsal”.

M

aibrit går på konstskola i
Hapsal där hon både målar
och arbetar med lera, får jag veta av
henne. Sander ska börja spela gitarr
och den musikskolan finns också i
Hapsal. Ibland åker de in till simhallen också. Många resor blir det.
Eveli säger att hon verkligen uppskattar att barnen går i skola i Birkas. Det är en skola där rektorn känner varje elev vid namn och till och
med vad alla föräldrar heter. Det
skapar en trygg miljö för barnen.
Skolan är också helt befriad från

Det nuvarande huset, vackert dekorerat med blommande petunior.

Barnen Maibrit och Sander har en
bra och naturlig klätterställning

Fotnot: Huset som Eveli bor i
med sin familj är ursprungligen
en svenskgård, Larsasgården, där
familjen Granberg bodde före
kriget. Så här berättar Elna Lindbom, född Granberg, som föddes på gården: ”Josop Granberg
var kubjas (rättare) hos Taube på
Rickul hove som ung. När hans
äldre bror dog kom han hem och
övertog Larsasas. Han styrde med
kraft. Hade uppdrag i kommunen
och såg till att gårdarna friköptes från herrgården för han visste
att baronen behövde pengar. Han
och Lena fick tolv barn. Fyra dog

bygget var inte så stort. Det var tre
rum och kök med den stora ugnen i
mitten. Man byggde inte så stort för
man ville spara bränsle ur skogen.
Men uthusen var större än de är
nu. Ladugården är riven till hälften
och bastun är borta. Kanske också
brunnen på gårdsplanen. Svinhuset
och pältika är kvar, i alla fall sist
när jag var där.”
Det var nog ett ganska lyckligt
hem, Elbes Larsas Antons. Eveli sa
att det satt något positivt i väggarna
så det var därför de tyckte om huset. ”Jag tror nog att det kan vara
så”.

som små. Tre for till Amerika. En
tog ryssarna under kriget. Kvar
på Larsasas var de två sönerna
Alfred (Birgit Brunbergs far) och
min far Anton. De två stiliga sönerna gifte sig, började få barn
och levde i storfamilj. Men snart
nog började sovplatserna ta slut
och Josop bestämde att gården
skulle delas mellan de två sönerna. Så skedde.
Alfred med sin snabbast växande familj blev kvar på det gamla
stället. År 1927 lät Anton bygga ett
nytt, där jag föddes åtta år senare
och där familjen Kaur nu bor. Ny-
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Byarna Birkas, Österby, Enby, Pasklep, Hosby och Tällnäs
Göte Brunberg

Byarna ligger i Nucköhalvöns
västra del. De är, med undantag
av Tällnäs som bildades 2009,
”historiska” byar. Birkas hörde
till Birkas gods, Österby till Lyckholms gods på Nucköhalvöns östra del och Enby, Pasklep och Hosby till Paskleps gods. Från 1867
tillhörde byarna, tillsammans
med övriga byar på Nucköhalvön, Paskleps kommun. År 1939
slogs Paskleps kommun ihop med
Sutleps kommun på fastlandet till
Nuckö kommun.
Fram till andra världskriget
var Pasklep den till invånarantalet överlägset största byn på
Nucköhalvön. Under sovjettiden
övertog Birkas rollen som ekonomiskt och administrativt centrum
i Rickul/Nucköområdet och är
nu till invånarantalet den största
byn i nuvarande Nuckö kommun.
Birkas gods
Etablerades: 1620.
Byar: Till godset hörde byn med
samma namn.
Antal personer 1858: 120 (45
svenskar och 75 ester).
Byn Birkas avsöndrades 1610 till
Wilhelm von Tiesenhausen. Godset
bildades 1620. I egendomsregistret
finns godset först 1750, då Ulrich
Johann von Brümmer sålde godset
till Detlow Gustav von Wrangels
änka Elisabeth. År 1799 köpte Karl
von Ungern-Sternberg godset. Det
kvarstod sedan i släkten von Ungern-Sternbergs ägo.
Den siste ägaren hade en befattning i Ryssland, men renoverade i
början av 1900-talet huvudbyggnaden för att kunna bo där på gamla
dar. Han dog emellertid i Ryssland
och hans dotter flyttade aldrig tillbaka till Estland. Godset övertogs
av estniska staten.
Birkas folkhögskola
Svenska Odlingens Vänner (SOV),
som grundades 1909, hade som ett

av sina främsta mål att starta en
svensk ungdomsskola. Efter det att
Estland hade blivit fritt blev detta
möjligt och den 6 november 1920
kunde Birkas Folkhög- och Lantbruksskola (i vardagligt tal Birkas
folkhögskola) öppnas. Den inrymdes i Birkas gods herrgårdsbyggnad, som ställdes till förfogande av
estniska staten. Till skolan hörde

nästan 100 hektar åker-, ängs- och
betesmark.
Skolans kurs var ettårig och pågick i sex månader. Verksamheten
avslutades med läsåret 1942-43.
Det blev totalt 23 årskurser med
sammanlagt nästan 600 elever. De
flesta kom från Rickul, Ormsö och
Nuckö, men så gott som samtliga
bygder var representerade.

Tällnäs

Nuckö kyrka

Pasklepviken

Paskleps nyby

Hosby

Paskleps gods

Ramsholm

Pasklep
Birkas

Osesundet

Birkas
gods

Birkas by (Pürksi)
Antal invånare:
1858: 111 (45 svenskar och 66
ester).
1934: 154 (41 svenskar och 113
ester).
2013: 230.
Genom etablerandet av Birkas folkhögskola blev byn Nucköhalvöns
kulturella centrum. Detta förstärktes när en stor folkskola byggdes
1930. I den började barnen från alla
byar på halvön gå. Skolhuset användes även under sovjettiden. Det
brann ned 1977. År 1987 invigdes
en ny skolbyggnad på den gamlas
plats.
Under sovjettiden utvecklades
Birkas till att bli Rickul/Nucköområdets administrativa och ekonomiska centrum. När jordbruket
kollektiviserades 1949 skapades ett
antal småkolchoser på Nucköhalvön. De slogs under årens lopp ihop
till allt större och större kolchoser,
varvid verksamheten mer och mer
koncentrerades till Birkas. För de
anställda byggdes bostadshus med
flerfamiljbostäder. År 1977 skedde
den sista ihopslagningen av kolchoserna i Sutlep och Birkas, så att endast Leninkolchosen med centrum i
Birkas blev kvar.
Administrativt styrdes Rickul/
Nucköområdet under sovjettiden
genom så kallade bysovjeter. Från
början fanns det fyra sådana, men
även de slogs under åren ihop så att
det från 1976 endast fanns kvar Birkas bysovjet med säte i Birkas.

Även sedan Estland blev fritt,
och Birkas bysovjet efterträddes av
Nuckö kommun, har Birkas fortsatt att vara kommuncentrum. I byn
finns idag kommunadministrationen, Nuckö gymnasium och Nuckö
grundskola. Gymnasiet disponerar
godsets huvudbyggnad, som renoverades i början av 1990-talet, men
har även lokaler i grundskolans
byggnad.
Österby
Österby tillhörde Lyckholms gods,
som låg långt från byn i Nucköhalvöns östra del.
Antal invånare:
1858: 236 (171 svenskar och 65
ester).
1934: 200 (55 svenskar och 145
ester).
2013: 41.
I byn fanns tidigare en skola, som
påbörjade sin verksamhet 1868.
Skolhuset hade byggts av gammalt
material, vilket gjorde att det redan
1876 måste ersättas av ett nytt skolhus. År 1921 byggdes det till. Det
togs ur bruk 1930, när Birkas skola
började sin verksamhet, och revs.
Hans Pöhl, som sedan kom att
bli estlandssvenskarnas främsta representant och riksdagsman, fick
1893 sin första tjänst som lärare i
Österby. Han stannade där till 1901.
Österby var den närmaste platsen för den som sjöledes skulle ta
sig till Hapsal. År 1901 började
Hans Westerblom, ”Post-Hans”,
med reguljär post- och passagerartrafik på sträckan, senare med hjälp

av sönerna Robert och Alfred. Deras bostadshus ligger vid vägen ett
par hundra meter från bryggan. På
2000-talet har vid platsen för den
gamla bryggan byggts en skyddad
hamn för småbåtar.
I byn byggdes på 1930-talet en
brandstation, som fortfarande står
kvar.
Det pågår en livlig verksamhet
med upprustning av de gamla husen
vid byvägen och även nybyggnation. Det gör att Österby, trots att
antalet fast boende inte är så stort,
är en ”levande” by.
Enby (Einbi)
Antal invånare:
1858: 113 (alla svenskar).
1934: 201 (101 svenskar och
100 ester).
2013: 27.
Enby anses vara en av de äldsta
byarna i Rickul/Nucköområdet.
Därför valde man byn när det blev
aktuellt att utföra arkeologiska undersökningar på Nucköhalvön för
att utforska hur länge det har funnits fasta bosättningar där. Utgrävningar under åren 1999/2000 gav
som resultat att det har funnits en
kontinuerlig bosättning på platsen
redan före 1200-talet, alltså tidigare
än när den svenska invandringen
till Estland skulle ha skett enligt
rådande historisk uppfattning. Man
gjorde också fynd som tyder på att
platsen har varit besökt så långt tillbaka som under äldre järnåldern.
Byns norra del är Ramsholm,
som tidigare var en ö men som nu

Lilla Enby

Enby

Österby

Österby brygga

Byarna på Nucköhalvöns västra del.
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Kartunderlag: Maa-amet 2014

Birkas folkhögskolas första årskurs 1920/21.

Birkas skola.

Foto: SOV:s arkiv
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Foto: SOV:s arkiv

har vuxit samman med Nucköhalvön. Där hade byns gårdar betesmarker och slåtterängar.
Paskleps gods
Etablerades: 1624.
Byar 1858: Pasklep, Enby, Hosby
och Stor-Harga.
Antal personer 1858: 529 (477
svenskar och 52 ester).
Godset gavs 1624 som förläning av
Gustav II Adolf till överstelöjtnanten Jürgen von Aderkas. Efter dennes död ägdes godset under några
decennier av släkten von UngernSternberg. År 1661 förvärvade
rikskanslern Magnus Gabriel de la
Gardie godset Kolanäs med byarna
Pasklep, Hosby och Stor-Harga. I
slutet av 1670-talet flyttade de la
Gardie godset från Kolanäs till Paskleps by.
Under 17- och 1800-talet bytte
godset många gånger ägare till dess
att det 1884 köptes av Alexander
Frischmann. Vid Frischmanns död
1902 övergick ägarskapet till hans
änka och barn.
Under sovjettiden var godset
förläggning för gränsbevakningen.
Man byggde en ny huvudbyggnad
i ”sovjetisk stil”. Godset är nu ganska förfallet, men en ny privat ägare
har börjat rusta upp det.
Paskleps lärarseminarium
För att råda bot på bristen på lärare i
de svenska skolorna i Estland sände
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen
1873 tre lärare/missionärer till Estland. En av dem, Thure Emanuel

Thorén, kom till Nuckö och startade
där den 28 oktober 1873 ett lärarseminarium på Paskleps herrgård.
Från seminariet, som var treårigt, utexaminerades på de två första
årskurserna sammanlagt 20 elever. I
och med detta hade man fyllt behovet av lärare i de svenska skolorna.
Till den tredje kursen antogs därför
endast estniskspråkiga elever.
Thorén tvingades 1881 av hälsoskäl att återvända till Sverige.
Verksamheten lades därför ned efter
den tredje kursen.
Paskleps by (Paslepa)
Antal invånare:
1858: 223 (213 svenskar och 10
ester).
1934: 482, inklusive Hosby (327
svenskar och 155 ester).
2013: 96.
I byn startades 1865 en skola i den
gamla krogbyggnaden. Efter några
år flyttade skolan till Nuckö prästgård. År 1874 byggdes ett skolhus i
Paskleps by. Det ersattes 1901 med
ett nytt skolhus mellan byarna Enby
och Pasklep.
I skolan gick barnen från Pasklep, Hosby och Enby (och fram till
1893 även barnen från Stor-Harga).
Skolan var blandspråkig. När Birkas skola startade 1930 blev Paskleps skola kvar för de lägre klasserna.
I början av 1920-talet förstatligades de estniska godsens marker
och styckades upp till nya småjordbruk. På Paskleps gods mark anla-

”Post-Alfred” Westerbloms båt. Hapsal i bakgrunden.

des en nybyggarby, Paskleps nyby
(Paslepa asundus), vid godset.
Vid Pasklepviken ligger det tidigare sommarresidenset för Estlands
president. Där vistades Lennart
Meri på somrarna under sin tid som
president 1992-2001. Hans efterträdare hade inte samma intresse för
platsen och staten sålde därför 2008
fastigheten till ett privat företag.
Hosby
Antal invånare:
1858: 73 (alla svenskar).
1934: (se Pasklep).
2013: 24.
Hosby har under historisk tid varit –
och är fortfarande – en liten by. Den
är mest känd genom att i byn ligger
Nuckö kyrka och prästgård. Söder
om kyrkan, vid vägen mot Birkas,
ligger Nuckö gamla kyrkogård.
Kyrkan och prästgården har tidigare dokumenterats i samband med
byvandringen 2013.
Tällnäs (Tellise)
Antal invånare:
2013: 6.
Man planerade att exploatera Tällnäsområdet i Nucköhalvöns nordvästra hörn till ett stort sommarstugeområde. I samband med detta
bildades 2009 en ny by i Nuckö
kommun, Tällnäs, av mark som tidigare tillhörde byarna Pasklep och
Bysholm. Man hann bygga en väg
och dra elektricitet till tomterna,
men sedan drabbades projektet av
lågkonjunkturen. Området ligger
fortfarande obebyggt och öde.

Sked av brons, funnen vid utgrävningarna i Enby.

Foto: SOV:s arkiv

Foto: Felicia Markus
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Sista julen på Holmen
Thord Jansson

Mattias Luks, som var fyrmästare på Odensholm, skrev dagbok
under många år. Följande berättelse bygger på hans 70 år gamla
dagbok och har endast varsamt
kompletterats med några historiska fakta.
Fortsättning från förra numret

T

orsdag 10 februari blev det kav
lugnt frampå kvällen. Men termometern sjönk till minus 6 grader
och båten frös fast. Snöbyar och
tidvis klart. Pojkarna från fastlandet
kunde dock lämna Holmen klockan
23 med Hangö som mål.
Sex dagar senare anföll de ryska
flygplanen Finland. Under kvällen
flög de över Holmen och kastade
ner två lysbomber som lyste upp
hela ön. Skulle de fälla sprängbomber också? Skräcken var stor. Skulle
de klara sig levande ur detta? Familjen blev än mer övertygad, om
att de måste fly till Hangö så snart
väderleken bara tillät detta. Men
köldgraderna och isen fortsatte att
motsätta sig dessa planer.
Hur skulle de kunna fly med
de fem barnen i den öppna båten?
Flera nätter i rad hade Mattias inte
fått sova på grund av flyglarmen i
Tallinn. Varje natt – ibland flera
gånger per natt – fick han i mörkret gå till fots de två kilometer från
byn ut till den nordvästra udden och
fyren. Det var nu en provisorisk liten träfyr som de kallade blinkers.
För varje flyglarm i Tallinn fick
han släcka fyren för att åter tända
den, så snart faran var över. Fyra
sömnlösa nätter i rad nu. Den femte
natten tvingades han gå ut till fyren sex gånger, sammanlagt 24 kilometer bara denna natt, ensam i
mörker och flera minusgrader, i det
numera väglösa landskapet. Varför
hade kvinnorna motsatt sig flykten?
Hur kunde de skylla på tvätten? Vad
fick dem att tro, att de var klokare

Mattias och Ingeborg Luks.

än alla andra holmbor som flytt elva
dagar tidigare? Han kände sig som
en hund – en vakthund – medan
kvinnorna fick sova varje natt.
Tyskarna fortsatte att länsa de
obebodda husen på möbler och allt
annat av värde och förde det till
fastlandet. Soldaterna slaktade även
två kor på Holmen och beslagtog
köttet. Mattias krafter höll på att
sina och han hade svårt att hålla
vreden tillbaka.

D

agen efter den sömnlösa natten kom bland andra polisen
till Holmen och noterade hur många
kor som lämnats kvar efter holmborna. Två tyska soldater var med
för att bevaka att ingen skulle fly.
Polisen hade velat komma tidigare,
eftersom en av 19-åringarna från
ön inte hörsammat mobiliserings-
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Foto: Privat

ordern. Men han var nu i friheten
tillsammans med dem som rymde
knappt två veckor tidigare. Märkligt nog fanns inte Mattias äldste
son med på mobiliseringslistan,
trots att han hade fyllt 19 år. För
säkerhets skull höll sonen sig gömd
tills polisen lämnat ön.
Även befolkningen på fastlandet
förberedde sig för flykt. Överallt
byggde och reparerade man båtar
i största hemlighet. Det man inte
kunde ta med sig grävde man ner i
hopp om att en dag kunna återvända. I förrgår hade ett 40-tal personer
lättat ankar för sista gången. En sista möjlighet att fly skulle eventuellt
kunna ges i samband med att Röda
armén skulle tränga undan tyskarna
– om nu kriget skulle utvecklas vidare så som det tedde sig nu.
På kvällen fälldes två lysbomber

över Holmen. Över Helsingfors såg
de lysbomber sväva länge och luftvärnsprojektilernas skrämmande
krevader hördes över Finska vikens
iskalla vatten långt efter att lysbomberna slocknat. Mattias skrev i dagboken: ”Stackars folk som igen under natten får lida och kanske även
dö.” Skräcken höll familjen i sitt
järngrepp liksom kylan. Det klara
vädret gjorde att termometern föll
till minus 7 grader. De kunde omöjligt fly nu. Varför hade han lyssnat
på kvinnorna i stället för att fly med
de andra holmborna?

F

öljande morgon, torsdagen den
17:e, var vinterns kallaste dittills, minus 10 grader. En flyktbåt
hade fått motorhaveri strax efter
Holmen och männen hade tvingats
ro hela dagen för att ta sig iland i
öns västra hamn, Fårstainvike mellan Hinsgronne och Pålande. Familjerna övernattade i ett av de övergivna husen.
Samma dag kom även 14 tyska
soldater med bogserbåten Peeter
och en färja för att reparera bryggan
som stormen brutit sönder i södra
hamnen. De skulle även forsla bort
ryskt krigsmateriel under de närmaste 2-3 veckorna.
De tyska soldaterna bosatte sig
dessvärre i husen närmast Mattias. Ytterligare ett hinder för ett
eventuellt flyktförsök. Dagen efter
hjälpte Mattias de strandsatta 17
personerna att reparera båtmotorn.
Nu var ett gyllene tillfälle att fly
tillsammans till Hangö. Men den
södra hamnen var islagd och det såg
omöjligt ut att få ut den lilla båten.
Efter tre dagar på Holmen lämnade
de 17, natten mot söndagen den 20
februari, Holmen. Mattias var åter
ensam på Holmen med sin familj
och tyskarna.
Advent är väntan på Kristus.
Kom Herre, kom hit i tid.
Och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans i frid.

M

attias bror, vilken arbetade
på bogserbåten, berättade på
kvällen hemma hos Mattias att tyskarna på färjan hade hört på radion
att Narva höll på att falla i Röda arméns våld. Rakvere som låg halvvägs mellan Narva och Tallinn,
längs den 74 år tidigare invigda
järnvägen, var också angripet. Enligt radion skulle Röda armén även
ha trängt in i Lettland. Längs järnvägen skulle nu trupperna raskt
kunna förflyttas ända fram till den
lilla hamnstaden Baltischport, vars
namn syftade på dess funktion som
Estlands viktigaste isfria hamn.
Denna befästa stad som tidigare
haft det svenskklingande namnet
Rågervik. Det svenska namnet levde nu endast vidare på de närmaste
öarna, Rågöarna.
Den 22 februari kom några män
från fastlandet (Nõva) till Holmen
med en större rysk motorbåt av järn.
Denna lilla trålare hade tyskarna tagit från ryssarna och sålt vidare till
männen. Efter att ha reparerat den
hjälpligt, hade de fått tillstånd av
tyskarna att hämta järn från Holmen till Tallinn för att bygga en
fiskfabrik. De avslöjade sina egentliga planer för Mattias. På Holmen
fanns nu 14 tyska soldater, så de var
tvungna att lasta järn samtidigt som
Mattias hjälpte till att reparera de
två 6-cylindriga bilmotorerna som
de monterat in i båten.
Två dagar senare, på den 27:e
självständighetsdagen, var reparationsarbetet avklarat. Men vem
kunde fira självständigheten en dag
som denna? Männen anmälde till
de tyska soldaterna, att de skulle
fara till Tallinn med järnskrotet men
la i stället till i Suurup, ett par mil
väster om Tallinn. Där tog de under
natten ombord 36 ester från Tallinn.
Samma natt, vid ettiden, tog
familjen packningen till hamnen
på Holmens sydöstra udde, la ner
allt i den lilla båten samt spikade
segelduk över den öppna delen av
båten för att dölja packningen. Hela
natten slet de med förberedelserna.
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Först kvart över fem på morgonen
var de klara. Tyskarna arbetade ju
varje dag i hamnen med att reparera
den av stormen sönderbrutna bryggan. De var rädda att soldaterna
skulle undersöka båten följande
dag. Ingen av soldaterna märkte
dock något och på eftermiddagen
den 25 februari, i skydd av mörkret,
la järntrålaren åter till vid den stora
bryggan i Holmens hamn.

D

e tyska soldaterna bodde fortfarande som nya grannar i de
övergivna husen i den lilla byn.
Hur skulle familjen kunna ta sig till
hamnen utan att bli upptäckt? När
det blev mörkt drog de ner rullgardinerna. Vid tiotiden på kvällen
gick hela familjen tyst ut i mörkret
och Mattias låste försiktigt dörren
till deras stuga för en sista gång.
Familjen smög till hamnen med lite
mat och sängkläder i ett par kärror.
Mattias, Ingeborg, deras 5 barn – 6,
11, 14, 18 och 19 år gamla – samt
deras moster Hilda. Och allt detta
skedde, när Ingeborg var havande
med sitt sjätte barn.
Tyska fältväbeln brukade komma om kvällarna för att låna telefonen och ringa till fastlandet (Baltiski). Mattias hoppades innerligt,
att om han kom i kväll skulle han
tro att familjen sov.
Det blåste friskt, så kärrornas
knirrande hörde ingen längs den
tre kilometer långa vägen från byn
till hamnen. Halvvägs gick hjulet
sönder på den stora kärran. De blev
tvungna att hämta andra kärror från
byn och hamnen.

V

äl framme i hamnen, tog familjen sängkläderna och maten från kärrorna samt började raskt
lasta om packningen från den lilla
båten till järntrålaren. Männen på
båten ifrågasatte varför de hade så
stor packning. Efter viss diskussion
fick de slutligen tillåtelse att föra allt
ombord. Därefter la järntrålaren genast ut och lämnade hamnen. Hela
natten seglade de fram och åter mel-

lan Holmens hamn och fastlandet i
väntan på två motorbåtar med ett
20-tal personer från fastlandet. Den
starka nordvästvinden hade troligtvis hindrat dem från att komma ut.
Eller hade tyska soldater hindrat
dem? Vinden vred mot nordost och
gryningen närmade sig. Det började
ljusna och de blev oroliga för att bli
upptäckta av tyskarna. Mattias sa åt
kaptenen att fara till västsidan, där
stranden var hög och brant. Där var
risken inte så stor att bli upptäckt
från land. Tidigare morgnar hade
tyska spaningsplan ofta flugit över
Holmen men denna morgon kom
lyckligtvis inga.
Hela dagen låg de för ankar utan
att bli upptäckta. Följande eftermiddag, lördagen den 26 februari, lättade de ankar klockan 17 och satte
kurs mot Sverige och Sandhamn.
I mörkret började ryssarna bomba
Helsingfors. Lysbomberna påminde
om en julgran. De såg ut att vara alldeles nära och kaptenen trodde att
det var tyska vaktbåtar som jagade
dem. Han gav order att sänka farten.
Mattias, som var van att se lysbomber, förklarade fenomenet, varpå
kaptenen gav order att på nytt sätta
full fart mot Sverige.

V

inden var hård nordlig och sjön
mycket gropig. Eftersom flykten gick västerut innebar det att båten rullade kraftigt. Kvinnorna och
barnen blev sjösjuka. Mattias äldste
son stod till rors fram till klockan
23. Därefter tog en 16-åring över
fram till klockan 02. Då fick hans
äldste son ta över rodret på nytt
fram till klockan 06. Inte en båt i
sikte.
I början av flykten hade de kunnat navigera efter stjärnorna. Men
under natten hade det mulnat på.
Fram till gryningen var det som att
navigera med förbundna ögon. Sonen hade några tändstickor som han
då och då tände, för att kontrollera
kursen. Kompassen var visserligen
inte kalibrerad men den var bättre
än ingenting. Ibland fick han räta

Gården på Holmen.

upp kursen från nordlig, ibland från
sydlig riktning.

V

inden mojnade och det blev
stiltje. Söndagen den 27 februari klockan 15 svensk tid, efter
23 timmars färd på öppet, upproriskt vatten hade de kommit in i den
svenska lugna skärgården. Havet låg
spegelblankt. Invid ett fyrtorn hissade de en hemsydd svensk flagga,
bleklila med ett gulvitt kors, som ett
tecken på att de önskade lots.
Hela familjen hade undkommit
kriget med livet i behåll och de var
nu fria. Andra familjer drabbades
samma dag av dödsbud. Fyra lekande barn dödades i en sovjetisk
flygräd på en skolgård i Luunja
kommun utanför Dorpat i östra delen av Estland.
De svenska soldaterna kom med
vapnen riktade mot flyktbåten. Mattias skrev i sin dagbok: ”När den
svenska tullbåten närmade sig, var
vi rädda för hur de skulle bemöta
oss”. Till vår stora lättnad ropade de
”välkomna till Sverige”. Vår lättnad var stor. Vi blev bjudna på mat
och kaffe samt läkarundersökta två
gånger under den följande natten.
Mattias med familj transporterades
till Sabbatsbergs ålderdomshem
i Stockholm som var omgjort till
flyktingförläggning. Äldste sonen
fick stanna kvar som tolk åt esterna.
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Dessa fördes med buss till annan
plats.
Kvar på Holmen fanns den lilla
motorbåten med olja och annan utrustning samt huset och familjens
två kor. Katten hade försvunnit ett
par dagar tidigare. Äldsta dottern
hade kvällen före flykten informerat de två flickorna från fastlandet,
vilka skötte fiskcentralen och de
kvarlämnade djuren på ön, och bett
dem mjölka även deras kor. Aldrig
mer skulle Mattias och Ingeborg
återvända till Holmen. Och familjens bomärke, XAX, med anor från
medeltiden, skulle heller aldrig mer
ristas eller brännas in på hus, bohag
eller boskap.
Advent är mörker och kyla.
Vi tänder ett ljus och ber:
Förbarma dig, Gud, över jorden,
all nöd, all förtvivlan du ser.
Berättelsen om min mormors
och morfars flykt fick ett lyckligt slut, ty allt detta tilldrog sig
på den tiden, då en flykting inte
nödvändigtvis betraktades som en
ekonomisk belastning eller rent av
som ett allvarligt hot. Hur skulle
de ha mötts idag? Med järnrör och
okvädningsord eller gammalsvensk
godhet och medkänsla? Jag ber att
få önska er alla en god och fridfull
jul!

Västra Kustens Skogsägare
Bengt Brunberg

Års- och styrelsemöte
Carl-Axel Adelman och Bengt
Brunberg är valda som ledamöter i
styrelsen för den estniska skogsägareförening Läänemaa Metsaühistu
(LM). I mitten av juni var vi i Hapsal för ett möte som avhandlade
verksamheten för både 2013 och i
år.
I slutet av 2013 hade LM 227
medlemmar, varav ungefär hälften
var estlandssvenska. LM hade två
heltidsanställda och med hjälp av
entreprenörer så avverkade man
under året 8 400 m3 massaved och
sågtimmer på medlemmarnas fastigheter, det vill säga både på estniska och estlandssvenska fastigheter i
Läänemaa. Detta var en ökning med
1 500 m3 jämfört med 2012. Också
4 200 m3 energived avverkades.
Gratis rådgivning
De fyra skogskonsulterna som används för rådgivning, planering etcetera inom LM använde cirka 550
timmar för detta under 2013, cirka
10 procent mer än året innan. Rådgivningstjänsterna på max 15 timmar per år och medlem är en stor
fördel i föreningen. Framförallt
gäller detta från 2014 då man som
medlem inte längre behöver betala
något för rådgivningen, utan endast
icke-medlemmar måste betala 30
procent. Kostnaderna står i första
hand den estniska staten för, med
stöd från EU.
Hjälp med kompensation
Under 2013 hjälpte LM många
medlemmar med att ansöka om
kompensation för att staten bestämt
om Natura 2000-restriktioner på
skogsfastigheterna. På mötet meddelade LM att man tyvärr haft problem med en del av ansökningarna
(bland annat 16 stycken estlandssvenska) på grund av att man inte
fått in medlemmars fullmakter och
kopior på id-handlingar som man
begärt. Därför hade vissa fått avslag eller minskad kompensation.

Den fantastiska sommaren vi fick uppleva i Estland i år lockade till många aktiviteter i och i närheten av vattnet vid
Roostastranden.
Foto: Ingegerd Lindström

Estlandssvenskarnas
kyrkodag
Foto: Bengt Brunberg

Till 2015 ska man därför förenkla
proceduren, så att LM ansöker för
alla samtidigt och sedan fördelar
pengarna. Mer information om detta kommer efterhand.
Avverkning och föryngring
Under årets första fem månader
hade 10 000 m3 avverkats hos sammanlagt 18 stycken skogsägare, det
vill säga redan mer än förra året.
Det genomsnittliga virkespriset
fram till i maj var 37 euro per m3,
vilket efter avdrag för avverkning
och transport innebar ett netto på
cirka 16 euro per m3 för skogsägaren. Det är stor prisskillnad mellan
de olika virkessortimenten, så har
man skog med mycket sågtimmer
blir priserna betydligt högre. För
energived var priserna så pass låga
under perioden att det knappt blev
något netto alls. Virkespriserna i
Estland påverkas generellt väldigt
mycket av den aktuella efterfrågan
från andra länder.
Under hösten 2013 kom skogsföryngringarna igång också. Fram
till i maj i år hade 37 000 plantor
satts av LM och dessutom hade 11
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ha såtts. Det är utmärkt att dessa
arbeten nu också börjar bli professionellt hanterade, eftersom man
enligt lag måste föryngra sin skog
efter slutavverkning. När man sålt
avverkningsrätter är det alltså viktigt att som ansvarsfull skogsägare
komma ihåg att det också kommer
en del kostnader inom några år. För
föryngringsarbetet kan dock också
visst bidrag sökas, vilket LM hjälper till med.
Alla bör vara med i LM
LM är beroende av ekonomiskt stöd
från den estniska staten och för att
få detta stöd måste antalet medlemmar vara stort. Vi i styrelsen kommer därför att verka för att alla våra
medlemmar också är medlemmar i
LM.
Kontakta oss gärna i VKS för
frågor via mejl på info@vastrakustensskogsagare.se.
Hemsidan www.vastrakustensskogsagare.se har mer information
och kontaktuppgifter. Se gärna även
LM:s hemsida www.lmy.ee, där lite
information nu finns även på svenska.

Skogsfastigheter Köpes
Edeby Mets OÜ är ett nyetablerat svenskägt bolag med fastighet inom Rickul/Nuckö. Vi önskar
köpa till mindre skogsskiften på 5-50 hektar inom
området (oavsett i vilket skick fastigheterna befinner sig).

Välkomna till den traditionella kyrkodagen där vi
får besök av Folke Elbornsson som berättar om
sin svärfar Sven Danell under rubriken: ”Arbete
och Salighet. Sven Danell i Estland”.

Vänligen kontakta oss:

Plats och tid: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan
17, Stockholm.

Björn och Ulla Bengtsson, e-post bbkab@telia.com
tfn +46709734500

Lördagen 25 oktober 2014

Peter och Maria Alarik, e-post edeby@telia.com
tfn +46706616919

Dörrarna öppnas kl 12.00 och programmet börjar
kl 13.00
Hjärtligt välkomna! SOV.

Färjelinjen Kapellskär
och Paldiski

Föreningens handduk

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan 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.
En passande present till släkt och
vänner!
Pris 50 kronor plus
porto.
Beställ med e-post till
order@rnhf.se eller
Ingeborg Gineman,
tfn 08-642 59 53, e-post ingeborg@gineman.se

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag–
fredag kl. 22.30
ankomst till Paldiski kl. 09.45
Lördag kl. 21.50 ankomst till Paldiski kl. 09.45
Söndag kl. 11.00 ankomst till Paldiski kl. 22.00
Avgång från Paldiski:
Måndag–
lördag kl. 22.30 ankomst till Kapellskär kl. 09.45
Söndag kl. 23.00 ankomst till Kapellskär kl. 09.45
För medlemspriser, villkor och övrig information,
se www.rnhf.se (gå till Medlemssidor och logga
in).
Boka med e-post pax@dfds.com
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Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning
eller köp av fastigheter.

Färjetrafik Stockholm-Tallinn

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

M/S Romantica 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

Stöd oss i kampen
mot pälsdjursfarmen!

För medlemsrabatter och avtalsnummer, se
www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).
Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60

I byarna Klottorp, Sutlep, Dirslätt och Persåker
är vi mycket upprörda över att kommunen givit
tillstånd till byggandet av en pälsdjursfarm på
Klottorp Moa, utan att ordentligt undersöka miljöförhållandena och utan att ställa några större
miljökrav på Nuckö Farm OÜ som sökt tillståndet. Följderna kommer att bli förorenat grundvatten inom stora områden och olika utsläpp
till luften, förutom det oetiska i att hålla djur i
trånga burar. Därför har vi från den nyetablerade föreningen Klottorps miljö- och kulturskydd
stämt Nuckö kommun inför förvaltningsdomstolen för att försöka stoppa pälsdjursfarmen.
Nyligen har Länsstyrelsen i Läänemaa också
klandrat Nuckö kommun för deras släpphänta
hanterande av byggnadsloven, bland annat
just detta.

För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv

Rättsprocessen kommer att kosta en hel del
pengar, särskilt om utslaget går oss emot. Vi
anser dock att det är vår skyldighet att skydda
Nucköbygden från liknande miljöelände även
inför framtiden genom att göra vad vi kan. Vill
hembygdsföreningens medlemmar stödja oss i
detta är vi självfallet mycket tacksamma – sätt i
så fall in pengar på hembygdsföreningens plusgirokonto 55 68 81-1 och ange att det gäller
pälsdjursfarmen.

Med tack på förhand
För Klottorps miljö- och kulturskydd
Göran Hoppe
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