
Rickul/Nuckö Hembygdsförenings
Medlemsblad

Nr 3 September 2015 Årgång 23
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Årets sommar kom av sig redan i 
juni men återuppstod i augusti så vi 
får nog ändå summera den som en 
ganska bra sommar. 120 mm regn 
under juli och nästan inget i augusti. 
Nåja, augusti är inte slut ännu när 
jag skriver det här, men hittills har 
månaden varit varm och skön och 
vattnet har varit riktigt badbart. 

Men under vår hemvändarvecka 
hade vi tur med vädret och ingen 
kan väl klaga på det. Det var bara 
en aktivitet som regnade bort, bou-
le-turneringen, men annars kunde 
alla aktiviteter genomföras i solen. 
Mer om Hemvändarveckan kan ni 
läsa på sidorna 6-12.

Den estlandsvenska kulturen
Kan den estlandssvenska kulturen 
leva vidare?

Ja, den frågan har aktualiserats 
i sommar genom en ny bok som 
utkom i början av juli. Bokens för-
fattare, finlandssvensken Mikael 
Sjövall, har rest runt i svenskbyg-
derna tillsammans med fotografen 
Patrik Rastenberg och letat upp de 
estlandssvenskar som fortfarande 
lever i Estland och talar svenska. 
Hans uppfattning är att den est-
landssvenska kulturen är en kultur 
i utdöende. Ja, kanske det är så, 
kanske det är svårt att bibehålla sin 
estlandssvenska identitet här i Est-
land av idag. Många med svenska 
rötter fick förneka sitt ursprung 
under sovjettiden, en del ändrade 
sina namn till estniska namn och en 
del vågade inte ens berätta för sina 
barn att de hade svenska rötter. Så 
stor var rädslan för repressalier av 
makthavarna. Enligt Mikael fordras 
det institutioner såsom skolor och 
daghem där det svenska språket lärs 
ut. Att tala sitt fädernespråk är ett 
kriterium för att den svenska iden-
titeten hålls kvar. Men inne i boken 
kan man läsa om Nuckö gymna-
sium i Birkas, där röster nu höjs 
för att slopa svenskundervisningen 
enligt författaren. Detta uttalande 

förvånar mig då man lite senare kan 
läsa en intervju med några elever 
på skolan, vilkas uppfattning är att 
Nuckögymnasiets svenskundervis-
ning är det som skiljer ut den från 
andra skolor och gör den intressant 
för många. Men om man skall vara 
krass så kanske det ändå är så att 
svenskan är och förblir ett minori-
tetsspråk som nästan bara går att an-
vända i Sverige, Norge och kanske 
Danmark medan engelskan kan an-
vändas i princip över hela världen. 

Känslan för rötterna
Frågan är också om de estlands-
svenskar som finns kvar i Estland 
är intresserade av att bibehålla sin 
svenska identitet. Visst, några är 
det absolut medan andra inte vill 
medge den. När man kommer ner 
till tredje och fjärde generationen 
så är det ganska naturligt att käns-
lan för de svenska rötterna urgröps 
och faller i glömska. Det är en stor 
utmaning att försöka hålla intresset 
hos kommande generationer öppet 
för de svenska rötterna och den est-
landssvenska kulturen. Kanske gör 
vi som Don Quijote, slåss mot vä-
derkvarnar, tror att vi kan återskapa 
en kultur som i själva verket är på 
väg att dö ut. Vi i Sverige har gjort 
mycket för att bibehålla den est-
landssvenska kulturen. Vi har res-
taurerat kyrkor och kapell, satt upp 
minnesmärken och byskyltar, vi har  
hemvändarveckor och aktiviteter, vi 
jobbar hårt för att få kommande ge-
nerationer att inte glömma kulturen 
och förstå sitt estlandssvenska arv. 
Men om inget av detta sätter spår 
i Estland, hur ska vi då egentligen 
rädda den estlandssvenska kulturen 
här. Enligt Mikael Sjövall fordras 
också stora ekonomiska insatser om 
vi ska kunna bibehålla det estlands-
svenska i Estland. Det fordras sko-
lor, daghem, svenska lärare, svens-
ka tidningar, böcker på svenska och 
så vidare. Vem satsar dessa pengar? 
De pengar som  Kulturdepartemen-

tet ger ut idag räcker inte på långa 
vägar. Fonder och stiftelser i Sveri-
ge som kan dela ut pengar till detta 
ändamål saknas. Kungafonden har 
visserligen betalat ut stora belopp 
till vissa enstaka projekt, men om 
man ska satsa på långtgående pro-
jekt som skola och daghem måste 
det ekonomiska vara säkrat för 
många år framöver. 

Den pågående förvaltningsrefor-
men, som ni kan läsa om på sidan 
5, kan innebära att Nuckö kommun 
slås ihop med en eller flera kom-
muner som inte har någon historisk 
koppling till estlandssvenskarna. 
Detta kan i sin tur innebära att de 
estlandssvenska frågorna får en 
ganska låg prioritet. 

Jag är väl medveten om att jag 
kastar ut en brandfackla nu men 
det är lite av min mening. När jag 
läste Mikael Sjövalls bok blev jag 
ganska fundersam. Det är en lätt-
läst bok som kastar fram en del 
allvarliga frågor och det var dessa 
som fick mig att börja fundera. Jag 
vill gärna ha en dialog med er med-
lemmar där ni skriver till oss i sty-
relsen om era synpunkter på dessa 
frågor. Kan vi rädda den estlands-
svenska kulturen till framtiden och 
kan vi bara göra det i Sverige? 
Skriv ett inlägg i nästa tidning om 
era synpunkter!

Inventering
På uppdrag av Estlandssvensk-
arnas Kulturförvaltning var Göran 
Hoppe, Göte Brunberg och jag ute 
två dagar för att inventera kultur-
minnesmärken av olika slag i vårt 
område. Vi tittade på byskyltar, in-
formationstavlor och minnesmär-
ken. Avsikten med denna invente-
ring är dels att just skriva ner vad 
som finns och vad som saknas i de 
olika estlandssvenska områdena för 
att sedan, via Kulturförvaltningen 
eller via hembygdsföreningen, kun-
na åtgärda  dessa brister. 

Ha en skön höst!
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Flyktingar skapar debatt
En intensiv flyktingdebatt har blossat 
upp i Estland med en rad protester och 
populistiska yttringar. I enlighet med 
EU-beslut kommer landet att ta emot 
ett hundratal flyktingar i år. 2014 be-
viljades 20 personer flyktingstatus.  
Under sommaren har den lilla orten 
Vao med en flyktingförläggning stått i 
fokus för debatten med besök av pro-
testerande motorcykelgäng.  Lokal-
befolkningen har dock inte haft större 
invändningar mot invandrarna. 

Lågutbildade utvandrar
Enligt Estlands statistiska byrå ut-
vandrade 4 637 personer och in-
vandrade 3 904 personer år 2014. 
Den största rörligheten finns i ålders-
gruppen 20-39 år.  Bland utvandrar-
na är lågutbildade överrepresentera-
de.  Bland invandrare inom samma 
ålderskategori är över hälften hög-
utbildade bland dem som kommer 
från området utanför EU. Flertalet 
invandrare är hemvändande ester 
som arbetat någon tid utomlands. 
Finland är populärast bland utvand-
rare. Enligt vissa källor finns upp till 
100 000 ester i Finland.

Fler passagerare, mindre gods                  
Tallink transporterade 1 132 786 
passagerare i juli i år, en ökning med 
4 procent i jämförelse med förra året. 
Godsvolymerna minskade med 4 
procent. Högst tillväxt noterades på 
linjerna Estland-Finland med totalt 
597 765 passagerare, den högsta siff-
ran någonsin. På linjen Finland-Sve-
rige uppgick ökningen till 7,5 procent 
och 377 458 passagerare, medan en 
minskning med 2,8 procent noterades 
på linjen Estland-Sverige som hade 
105 849 passagerare. 
                  
Presidentval 2016
Presidentval hålls i Estland 2016. 
Bland möjliga kandidater nämns 
Marina Kaljurand, partilös, nyut-
nämnd utrikesminister, tidigare am-

bassadör i Moskva och Washington,  
Siim Kallas, Reformpartiet, tidigare 
premiärminister och EU-kommissi-
onär, samt parlamentets talman Siim 
Nestor, socialdemokrat. Ingen av 
dessa har vare sig dementerat eller 
bekräftat intresse av att ställa upp. 
Presidenten väljs av parlamentet.
 
Testar digitala lösningar
McDonald´s inför digitala lösningar 
med Estland som första land i värl-
den. Detta innebär att måltiderna 
tillagas först efter beställning och 
serveras från automater utan perso-
nal. Det nya systemet introduceras 
och testas med början i oktober på 
serveringarna Rocca al Mare, Sõle 
och Viru i Tallinn. 

Amerikansk militärhjälp
USA anslår inom ramarna för pro-
grammet European Reassurance Ini-
tiative (ERI) 68 miljoner dollar för 
infrastrukturutbyggnad vid flygba-
sen Ämari och militärförläggningen 
i Tapa. Det militära samarbetet mel-
lan Estland och USA är intensivt. 
Vid ett besök av en kongressdelega-
tion bekräftades att den amerikanska 
närvaron är väsentlig och ger värde-
full kunskap och erfarenhet.  Från 
estniskt håll lovades tidigare i som-
mar 40 miljoner euro för utbyggnad 
av militära förläggningar för NATO-
soldater samt möjlighet för NATO-
förband att utplaceras i Estland. 

Fartygstrafik jubilerar
Tidigare i år högtidlighölls 50-års-
firandet av fartygstrafiken på linjen 
Tallinn-Helsingfors och 25-årsfiran-
det av trafiken till Stockholm. 1965 
återupptogs fartygstrafiken mellan 
Tallinn och Helsingfors som avbröts 
i samband med andra världskriget. 
Linjen kom till stånd efter ett besök 
av Finlands dåvarande president Urho 
Kekkonen. Det stora flertalet passage-
rare utgjordes av finländare men linjen 
var en viktig ventil och bro till den 

fria värlen.  Sommaren 1990 öppnade 
Nordström & Thulin fartygstrafik mel-
lan Sverige och Estland. Linjen sköts 
numera av Tallink.

Air Baltic till Stockholm
Lettiska Air Baltic har för avsikt 
att till 2021 öppna direktlinjer från 
Tallinn till Stockholm, Oslo, Varna, 
Brüssel, Amsterdam och Köpen-
hamn. Under året har linjer öppnats 
till Paris, Wien och Berlin till förtret 
för Estonian Air. Linjen till Stock-
holm öppnas nästa vår. Förhopp-
ningvis leder detta till positiv pris-
konkurrens till gagn för resenärerna. 

Populärt hemvärn
Estlands motsvarighet till Hemvär-
net, Kaitseliit, är populärt. Antalet 
medlemmar, män, kvinnor och ung-
domar uppgår till cirka 25 000 och 
ökade med cirka 1 300  under 2014. 
Kaitseliit lyder under Försvarsde-
partementet.

Cykeltaxi förbjuds
Tallinns stadsförvaltning har infört 
förbud mot cykeltaxi i Gamla stan  
i Tallinn. Beslutet motiveras av att 
cykeltaxi, förutom trafikproblem 
och trängsel, dessutom inte upp-
fyller säkerhetskraven för fordon. 
Flertalet av fordonen är för breda, 
de passar inte in i stadsbilden och 
uppställningsplatser saknas. Från 
stadsförvaltningen görs gällande 
att man inte motsätter sig cykeltaxi, 
men att verksamheten kan återupp-
tas först när regler utarbetats.

Amerikanska specialförband 
Enligt NATO-generalen Philip 
Breedlove finns speciella NATO-
förband i Estland, Lettland och 
Litauen för att bekämpa så kallade 
”gröna män”, det vill säga oiden-
tifierade soldater som dök upp på 
Krim i samband med Rysslands så 
kallade hybridkrigföring.

Förvaltningsreform i Estland
Göte Brunberg

Estland är administrativt indelat i 
15 län (”maakond”) under vilka lig-
ger totalt 215 städer och kommuner, 
som med ett samlingsnamn kallas 
lokalförvaltningar (”omavalitsus”). 
Det stora flertalet av dessa är kom-
muner (”vald”), av vilka många 
har under 1 000 invånare. Det finns 
därför ett behov av att skapa större 
enheter, som på ett bättre och effek-
tivare sätt kan hantera skolväsende, 
kommunikationer och elementär 
sjukvård. Ett försök att genomföra 
detta med tvång gjordes 2000 men 
det rann ut i sanden. Sedan dess har 
man genom ekonomisk belöning 
försökt locka till frivilliga samman-
slagningar, men endast ett fåtal så-
dana har genomförts.

Under 2012 började den då-
varande regeringen att agera mer 
aktivt i frågan. Detta resulterade i 
Läänemaa med att de tre kommu-

nerna Oru, Taebla och Risti 2013  
gick samman och bildade den nya 
kommunen Lääne-Nigula.

Den nuvarande regeringen har 
beslutat att genomföra en förvalt-
ningsreform, som genom kommun-
sammanslagningar – frivilliga eller 
med tvång – resulterar i ett mycket 
lägre antal lokalförvaltningar. Tid-
planen framgår av faktarutan. För 
att utarbeta minimikriterierna för de 
nya förvaltningarna har regeringen 
tillsatt en expertkommission, där 
bland andra Läänemaas landshöv-
ding Neme Suur ingår. Ett sådant 
kriterium är att invånarantalet skall 
vara minst 4 000-5 000. Undantag 
kan göras för öarna.

Neeme Suur förutspår att det 
efter genomförandet av reformen 
endast finns tre lokalförvaltningar 
i Läänemaa: Hapsals stad och två 
kommuner med arbetsnamnen Nor-

ra Läänemaa (”Põhja-Läänemaa”, 
grönt på kartan) och Södra Lää-
nemaa (”Lõuna-Länemaa”, blått). 
Ormsö kan fortsatt förbli en egen 
kommun. Att observera är att detta 
endast är en arbetshypotes och att 
det kan dröja till 2017 innan resul-
tatet av reformen blir klart.

Oavsett vilka andra kommuner 
som kommer att ingå i Norra Lää-
nemaa får vi acceptera att Nuckö 
kommun efter genomförandet av 
förvaltningsreformen förlorar sin 
status av egen kommun och endast 
blir en del av en storkommun. Det 
är svårt att förutspå vad detta i prak-
tiken kommer att innebära för vårt 
område. Kommer man i den nya 
kommunen att ha någon känsla för 
att det är en gammal svenskbygd? 
Är det något projekt som vi i Hem-
bygdsföreningen bör se till att ge-
nomföra medan tid är?

Tidplan för reformen
Datum Aktivitet
26 maj 2015 Förvaltningsminister Arto Aas 

bildade en expertkommission som 
skall utarbeta kriterierna för sam-
manslagning.

2 juli 2015 Regeringen fastställde tidplanen 
för lokalförvaltningsreformen och 
fördubblade anslagen till samman-
slagningen.

1 juli 2016 Förvaltningsreformlagen, som 
specificerar	minimikriterierna	för	
sammanslagning, träder i kraft. 

1 juli-1 november 
2016

Lokalförvaltningarna analyserar om 
de uppfyller kriterierna.

1 november 2016-
1 januari 2017

Regeringskommissionerna gran-
skar lokalförvaltningarnas analys 
och förslag till sammanslagningar.

1 januari-1 juni 
2017

De av lokalförvaltningarna som får 
godkänt förbereder sammanslag-
ningarna, som träder i kraft före 
lokalvalen den 15 oktober.

1 november 2017-
1 april 2018

Regeringen slår med tvång ihop de 
lokalförvaltningar som inte uppfyller 
minimikraven.

Augusti-oktober 
2018

Extra lokalval i de tvångsvis ihop-
slagna lokalförvaltningarna.

Möjligt resultat i Läänemaa av förvaltningsreformen.
Karta: Lääne Elu Uppgifter: Lääne Elu
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En vecka med massor av upplevelser
Ingegerd Lindström

Här försöker Cosmos Losman träffa hinken med en boll. Foto: Ingegerd Lindström

Vår trogna dragspelerska Gunvor 
Strömbom underhöll på stranden.

Strandfestgeneralen Ida Losman mäter de liggande tävlande. Foto: Ingegerd Lindström

Här är grillas det för fullt. Hugo Adelman springer med pota-
tisen i skeden för sitt lag. Laura-Liisa Kümnik sjöng så vackert  i kyrkan.

”Torsdagstanterna”,	som	fick	motta	
årets Mats Ekman-stipendium.

Foto: Svea Johansson

Sutleps kanteleorkester framförde 
några visor.

Hemvändarveckan

Årets Hemvändarvecka startade i 
ett väder som inte lovade vare sig 
sol eller regn. Moln skymde solen 
och det blåste en kall vind som fick 
många att kura ihop sig i filtar. Men 
trots det så genomfördes dagen med 
ett glatt humör, många lekar och 
tävlingar. Glädjande nog fanns både 
unga och gamla med på stranden. 
Precis som det brukar vara. Man 
bildade lag som tävlade med varan-
dra i ”vilket lag blir längst när de 
ligger ner”, ”springa med en pota-
tis i en sked”, ”kasta boll i hinkar”, 

”frågepromenad”  med mera. Fest-
generalen Ida Losman såg till att 
allt gick rätt till i tävlingarna. Det 
vinnande laget hette Björnligan.

Gudstjänst i musikens tecken
Söndagen var även den blåsig men 
solig. Som vanligt var det Rosleps 
kapell som gällde. I år gick guds-
tjänsten i musikens tecken. Det var 
mycket musik och sång av talang-
fulla ungdomar. Präst i år var Levi 
Reinaru. Hela gudstjänsten startade 
med sång av Laura-Liisa Kümnik, 

barnbarn till Ann och Enn Aamer. 
Laura-Liisa har estlandssvenska 
rötter genom sin mormor Ann som 
hette Tennisberg som ogift. Flickan 
är endast 12 år gammal, men vil-
ken talang! Hon har en mogen och 
vacker röst och sjöng så det knott-
rade sig på armarna. Hon spelade 
dessutom fiol på ett imponerande 
sätt. Ett svårt instrument som hon 
behärskade fullt ut. Vad månde bli-
va av detta flickebarn? 

Vi hade även besök av Nuckö 
kanteleansambel. De sjöng och 

spelade under ledning av Danguole 
Tamberg. Årets Mats Ekmans-sti-
pendium delades ut till Torsdags-
tanterna på Aibolands museum. De 
var värdiga mottagare av stipendiet 
då de under många år, troget varje 
torsdag, funnits på museet för att 
visa estlandssvenskt hantverk och 
svarat på besökarnas frågor om est-
landssvenskarna.

Efter gudstjänsten bjöd förening-
en, som vanligt, på kaffe och kaka. 
Vädret höll i sig hela dagen och vi 
hade tur med vädret även på kväl-

len då vi samlades till en gemensam 
middag på Roosta. I år var grillbuf-
fén den bästa någonsin med något 
för alla. Det fanns kött, fisk, korv, 
fräscha sallader och mycket annat 
gott på bordet och maten räckte gott 
och väl till alla. Till vår stora glädje 
var det många barnfamiljer med på 
middagen. Det är oerhört roligt att 
se att nya generationer kommer och 
att återväxten verkar tryggad. Allt 
från ettåringar till tonåringar deltog. 
Barnen roade sig själva hela kvällen 
efter maten. 

Om resan till Dagö på måndagen 
kan ni läsa på sidan 10-11.

Tisdagen var solig och fin. Det 
var då dags för en stadsvandring i 
Hapsal. Alla har ju varit i Hapsal men 
vår tanke var att få har varit där med 
en guide som kan berätta om olika 
platser och deras historia. Vår guide 
var Anu Raagmaa som arbetar på 
Aibolands museum till vardags men 
är väl insatt i Hapsals historia. Hon 
guidade oss i gamla delen av staden 
och började i borgen där stadens his-
toria även började. Det var 1279 som 
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Hemvändarveckan

Cirka 80 personer deltog i den gemensamma middagen på Roosta.
Foto: Ingegerd Lindström

Efter vandringen i Hapsal bjöd föreningen på kaffe och tårta på kaféet 
Müüriääre.

De unga roade sig hela kvällen.

Som vanligt underhöll vår egen or-
kester med Lennart Ygstedt, Gun-
vor Strömbom och Raul Targamaa.

Här startade rundvandringen på Rocca al Mare. Guiden visade hur hela området ser ut. Foto: Ingegerd Lindström

Ett intressant hus där en dam bott 
ända in på 60-talet.

Vi avslutade besöket med en ge-
mensam lunch.

Vid varje hus fanns en ”värd/vär-
dinna” som visade olika hantverk.

Guiden Anu Raagmaa startade 
vandringen vid borgen i Hapsal.

biskop von Buxhoevden gav folket 
runt om borgen ett stycke mark där 
han ville att man skulle bygga en 
stad och några år senare gav biskop 
Jacob Hapsal dess stadsrättigheter. 
Efter borgen gick vi ner mot prome-
naden efter vattnet där flera statyer 
visar på viktiga personer som gjort 
något för Hapsal. Promenaden fort-
satte förbi Wiedemanngymnasiet där 
många svenskar fått sin utbildning 
och vi avslutade med kaffe och en 
riktigt god tårta på kaféet Müüriääre. 
Det var nästan 40 personer som var 

med på promenaden genom staden. 
En promenad med en kunnig guide 
ger så mycket mer än en promenad 
på egen hand.

På onsdagen var ett antal hurt-
bullar ute och vandrade i Nõvatrak-
ten. Mer om det kan ni läsa på si-
dan 12.  Flera av dem som var med 
ansåg att detta var höjdpunkten på 
hela Hemvändarveckan. Själv var 
jag ute med två herrar och invente-
rade kulturminnen i Rickul. Jag fick 
gå nästan lika mycket som om jag 
varit med på vandringen, vilket inte 

alls var min mening, men har man 
sällskap med två entusiaster, Göte 
Brunberg och Göran Hoppe, så kan 
man vänta sig vad som helst. Resul-
tatet av inventeringen skall lämnas 
till Kulturförvaltningen. 
Friluftsmuseet gav mersmak
Under torsdagen fortsatte vädret 
vara gynnsamt och vi var 23 perso-
ner som gav oss av till friluftsmu-
seet  Rocca al Mare i Tallinn. Även 
där hade vi en kunnig guide som vi-
sade oss runt på området. Det är ett 
stort friluftsmuseum så vi fick bara 

en kort glimt av det på de två tim-
mar vi fick guidning. Men det gav 
mersmak och möjligheten finns ju 
att själv åka dit och gå runt på egen 
hand. På museet finns hela gårdar 
och hus uppsatta som museet häm-
tat dit från olika delar av Estland. 
Bland annat står Sutleps kapell där. 
Ett av de mest intressanta husen 
som vi fick se var ett stockhus med 
vasstak från 1700-talet, där en kvin-
na bott så sent som på 1960-talet. 
Museet fick förvärva det med alla 
inventarier och det var naturligtvis 

en dröm för dem. Efter en gemen-
sam lunch på området var det fritt 
fram att vandra runt på egen hand. 

På fredagen var det meningen att 
vi skulle ha vår traditionella boule-
turnering. Men när vi vaknade var 
himlen alldeles svart och det hade 
regnat under natten. Vi beslöt att 
ställa in tävlingen då vi ansåg att det 
var risk för mer regn under förmid-
dagen. Och mycket riktigt! Inte så 
långt efter vi beslutat om att ställa 
in öppnade himlen sig och ner kom 
22 mm regn på några timmar. Nåja, 

vi hade klarat hela veckan för övrigt 
så vi fick vara nöjda med det. Men 
tråkigt var det. De enda som kom 
till spelplanen var lag Roslep (Sun-
dén/Vesterby) och de hävdar nu att 
de vann turneringen på walk over. 
Ja, ja, det kan vi väl unna dem, de 
får naturligtvis komma och försvara 
sin titel nästa år!

På lördagen var alla inbjudna 
till Spithamn där byalaget invigde 
en minnesbänk till båtbyggmästa-
ren Mattias Schönberg ära. Mer om 
detta på sidan 19.
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Nu gick färden vidare mot det 

som alla som besöker Dagö bara 
måste se. 

Det är Ristimägi, området som 
påminner om dagösvenskarnas histo-
ria. Före år 1781 levde cirka två tusen 
svenskar på ön. Men den 20 augusti 
samma år fördrevs de därifrån av Ka-
tarina II av Ryssland. Det fanns då 
1 200 svenskar kvar på ön och alla 
förvisades till Ukraina. Innan de gav 
sig iväg samlades svenskarna på just 
denna plats för en sista gudstjänst och 
för att ta farväl av sina vänner och 
hemtrakter. Resan till Ukraina blev 
strapatsrik och många klarade inte av 
den utan dog på vägen. 

I Ukraina visade det sig vara svåra 
förhållanden och 1929 lyckades ätt-
lingar till dessa olyckliga människor 
att ta sig tillbaka till Sverige efter att 
man gjort en överenskommelse mel-
lan sovjetregeringen och den svenska 
regeringen. De flesta av dem som 
kom tillbaka, och deras ättlingar,  
lever idag på Gotland. Men än idag 
finns några svenskättlingar kvar i 
Ukraina. 

Tradition att göra kors
Att platsen kallas för Ristimägi, 
Korsberget, beror på att en bonde 
som bodde i trakten satte ett kors 
där som ett minne av den sista 
gudstjänsten vid tiden för svensk-
arnas förvisning. Senare kom andra 
människor dit och gjorde egna kors 

och snart blev det en tradition att 
man som förstagångsbesökare skul-
le göra ett eget kors av naturmate-
rial och sätta på platsen. Idag finns 
tusentals kors där, en del av pinnar, 
en del av kottar och uppfinningsri-
kedomen är stor. 

När man är på Dagö blir det na-
turligt att besöka öns största (och 
enda) stad, Kärdla. Eller kanske 
den inte är en stad utan ett sam-
hälle. Det var i alla fall ett mycket 
litet centrum där vi fick möjlighet 
att gå ut och vandra omkring. Det 
var snart gjort och vi åkte vidare 
till Linnumäe Puhkekeskus strax 
utanför Kärdla, där vi skulle äta 
innan vi åter begav oss till färjan 
i Heltermaa. Det blev slutet på en 
intressant och trevlig resa. Dagö 

gav mersmak och eftersom vi bara 
hann skumma på ytan så finns det 
mycket mer att se där. Flera ut-
tryckte en önskan om att själva åka 
tillbaka och utforska de områden 
av ön vi inte hann med. Vid ham-
nen avtackade vi vår guide Viia 
som avsatt hela dagen för oss och 
berättat intressanta saker om ön. 
Hon gjorde resan personlig och in-
tressant.  

Resan startade vid Rosleps kapell 
där vi äntrade bussarna. I år fick vi 
ha två bussar för att alla som ville 
följa med skulle få plats. Vi var 
27 förväntansfulla personer som  
startade resan vid halv nio på mån-
dagsmorgonen. Solen sken och det 
fortsatte den med hela dagen.

Från Rohuküla gick resan med 
båt till Heltermaa där vi gick 
iland. Hamnen i Heltermaa bygg-
des runt 1870 och användes som 
terminal för den första färjelinjen 
mellan Heltermaa och fastlandet. 
Färjetrafiken har i stort sett varit 
oavbruten sedan dess men ham-
nen har förstås renoverats, senaste 
gången 1996. 

Färden gick nu vidare mot det 
första stoppet, ullfabriken i Vaem-
la. Men på vägen dit gjorde bussen 
en tur runt Suuremõisa herrgård. 
Ett barnbarnsbarn till Jacob De la 
Gardie, Ebba-Margareta Stenbock, 
lät bygga denna herrgård under ti-
den 1755-1760. Den betraktades 
då som en av de vackraste herrgår-
darna i Europa. Byggnaden är idag 
i stort behov av restaurering och 
för närvarande huserar en yrkes-
skola där.

Hela processen
Så landade vi vid ullfabriken, Hiiu 
vill, i Vaemla. Där fick vi se hur 
man tog tillvara ullen och fick följa 
hela processen från ull till garn. Det 

var mycket intressant att se. Tiiu 
Valdma sålde också sina egendesig-
nade alster i butiken. 

Efter att vi handlat och gått runt 
en stund på området gick färden vi-
dare till restaurangen Lest & Lam-
mas på Kassari. Där fick vi en god 
lunch, bestående av gäddfärsbullar, 
som gick hem hos oss alla. Mycket 
gott. Mätta och belåtna satte vi oss 
åter i bussarna för färd mot Õngu 
där vår guide för dagen, Viia Ro-
sén, bor. Hennes fädernegård, 
Hendrikgården, visade sig vara en 
stor vacker, rödfärgad gård där hon 
visade oss runt och dessutom bjöd 
på kaffe och god kaka i bastuhu-

set. Det var ett mycket uppskattat 
stopp på resan. 

Efter att vi haft en relativt lång 
paus hos Viia fortsatte vi till Vanajõe 
org. I folkmun kallas den Dagös 
”Grand Canyon”. Med tanke på hur 
platt hela Estland är, även Dagö, så 
kanske det inte är så konstigt. Det 
visade sig vara en ådal som blivit 
djupare och djupare när vattnet sökt 
sin väg ut till havet från en liten söt-
vattenssjö. Allt som finns kvar idag 
av denna sötvattenssjö är en sumpigt 
område med ett par små sjöar. Men 
ån finns kvar och slingrar sig fram i 
en djup dal. Intressant att se hur na-
turen kan skapa ett riktigt konstverk. 

En resa till Dagö
Ingegerd Lindström

Här spinner man ullen som blir till garn.Fåren betade alldeles utanför fabriken. De tog gärna 
emot extramat från barnen.

Första stoppet skedde vid ullfabriken där Viia Rosén berättade lite om 
verksamheten. Foto: Ingegerd Lindström

Bröderna Blomberg i botten av Estlands ”Grand Ca-
nyon”.

Imponerande maskiner som bearbetar ullen.

Mängder av kors fanns att beskåda på Korsberget.

Hemma hos Viia Rosén på gården 
i Õngu.
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tal danser. Kommundirektör Triin 
Lepp hälsade alla välkomna till Bir-
kas och sade att hon var glad åt att 
dagen förlagts till just Nuckö med 
sin estlandssvenska bakgrund.

Mer folkdans blev det och även 
sång av Nuckö kvinnoensemble. De 
sjöng flera svenska visor och även 
en av skalden Mats Ekman.

Som avslutning inne i kultur-
salen delades för första gången ut 
förtjänsttecken till två personer, som 
gjort stora insatser för att bevara 
den estlandssvenska kulturen och 
för att de fört ut informationen om 
estlandssvenskarna i Estland. De 
två som fick utmärkelsen var En-
del Enggrön och Ivar Rüütli. Endel 
Enggrön, som är född på Rågöarna, 
utvaldes för sitt arbete med att föra 
fram och bevara Rågöarnas musik-
kultur och deras historia. Ivar Rüütli 
fick sin utmärkelse för det arbete han 
gjort genom att översätta flera böcker 
om estlandssvenskarna från svenska 
till estniska och för hans djupa kän-
nedom om estlandssvenskarna som 
han använt som bland annat Nuckö 
gymnasiums första historielärare 
och rektor för Pasklepa folkhög-
skola. De fick ta emot Hans Pöhls 
medalj, nyligen framtagen för detta 
ändamål.  

När inledningen var klar inne i 
kultursalen fortsatte aktiviteterna 
utomhus. Där fanns bokbord och 
hantverk. De enda estlandssvenska 
föreningarna från Sverige, som var 
representerade med bok- och in-
formationsbord, var Rickul/Nuckö 
Hembygdsförening och SOV. Lite 
synd att inte andra svenska hem-
bygdsföreningar fanns represen-
terade på denna svenskdag. Men 
intresset var stort för våra böcker 
och för den information som gavs. 
Bredvid oss stod S:t Mikaelskyrkan 
i Tallinn och SOV Estland. Karolina 
Ullman informerade om Svenska 
Skolföreningen i Estland som er-
bjuder kompletterande svenska i 
enlighet med svenska Skolverkets 
kursplan för svensktalande barn i 
Estland. Karolina hade också sam-
manställt en tipspromenad som fle-
ra provade på.

I raden vid sidan av förening-
arna stod lokala hantverkare och 
sålde sina verk. Där kunde man 
handla smycken, ljus, vackert må-
lade stövlar, trasmattor, reflexer, ke-
ramik med mera. Dessutom fanns 
det rökt korv och rökt kött att köpa 
samt kaffe och kaka. Många var de 
besökare som handlade och gick 
runt och tittade. 

Framför kommunhuset blev det 
mer folkdans av ett folkdanslag 
från Tallinn, Urleigarid. De hade 
tillsammans med dansare från Rågö 
folkdanslag övat in flera rågödan-
ser. De fick med sig publiken ge-
nom att bjuda upp dem som stod 
runt och tittade och flera fick visa 
sina danstalanger. 

Samtidigt som Svenskdagen 
firades passade man på att hålla 
Nucköloppet. En löptävling där del-
tagarna kunde välja att springa 3 km 
eller 10 km. Barnen kunde springa 
1 km. 

Kaitseliit var också på plats och 
anordnade aktiviteter för barnen. 
Bland annat fick barnen åka på fla-
ket till en av deras lastbilar.

Dagen avslutades vid och i 
Nuckö kyrka. Först samlades be-
sökarna vid frihetsmonumentet på 
kyrkogården där Partik Göransson 
höll en kort bön och Ülo Kalm tän-
de ett ljus. Sedan fortsatte man fram 
till Johan Nymanns grav där man 
också tände ett ljus. Därefter bänka-
de alla sig i kyrkan för att lyssna på 
Eesti Filharmoonia Kammerkoors 
konsert. En underbar konsert som 
blev en fantastisk avslutning på en 
väldigt fin och lyckad dag

Svenskdagen anordnas av Estlands-
svenskarnas Kulturförvaltning och 
startade redan 2008 med den första 
Svenskdagen, också den i Birkas. 
Under åren har dagen firats på Orm-
sö, i Tallinn och i Hapsal. Lördagen 
den 25:e juli firades årets  Svensk-
dagen i Birkas. Vädret var strålande 
och det var mycket folk på plats. 
Dagen började inne i kultursalen 
i kommunhuset i Birkas där salen 
var fylld av besökare. Programmet 
började  med hälsningsanföranden 
av Ülo Kalm, vicekansler Anne-Ly 
Reimaa från Kulturdepartementet, 
Sveriges ambassadör i Estland, An-
ders Ljunggren och kommundirek-
tör Triin Lepp. 

Anne-Ly Reimaa tackade alla 
för att man höll språket och kultu-
ren vid liv. Trots att de flesta est-
landssvenskar idag lever i Sverige 
så är det värdefullt att de värnar om 
sitt kulturarv i Estland. Man har 
gjort i ordning kyrkor och minnes-
märken, bildat nya estlandssvenska 
föreningar och återupprättat gamla 
föreningar i Estland. Aibolands mu-
seum har en stor och viktig roll i att 
bevara den estlandssvenska kultu-
ren menade hon. Anne-Ly Reimaa 
sade också att i Estland finns idag 
många olika minoriteter, av vilka 
estlandssvenskarna är en av två som 
har fått kulturautonomi. 

Ambassadör Anders Ljunggren 
sade att en viktig del för att bevara 
estlandssvenskheten i Estland är det 
svenska språket. Han sade att det 
finns ett tiotal skolor i Estland som 
lär ut det svenska språket, Nuckö 
gymnasium är en av dessa. Han 
sade också att de finlandssvenska 
fonderna har gett estlandssvenskar-
na många bidrag och han ser gärna 
att en sådan fond upprättas mellan 
Sverige och Estland också. Han vill 
verka för att en sådan fond bildas.

Efter dessa två inledningstal 
spelade och sjöng Sofia Joons och 
Nuckö folkdanslag dansade ett an-

Svenskdagen i Birkas
Ingegerd Lindström

Nuckö folkdanslag bjöd på en härlig och färgglad uppvisning.
Foto: Ingegerd Lindström

Till Estlandssvenskarnas Kultur-
bärare 2015 valdes Endel Enggrön 
och Ivar Rüütli.

Jag avslutade fjolårets artikel med 
uttrycket ”alla goda ting är tre” och 
eftersom ”Kustvandringen” 2013 
och 2014 års vandring vid Peraküla 
varit lyckade såg vi med spänning 
fram mot ”tredje bladet” i ”Vand-
ringsklövern”. Vår vandringsledare 
Erik Johansson hade detta år valt en 
sträcka i Nõvatrakten. Samlingen 
skedde på onsdagsmorgonen och 20 
förväntansfulla deltagare hade slu-
tit upp på Kokkasgården i Höbring. 
Efter en biltur till utkanten av Nõva 
var det så dags att lämna bilarna 
och påbörja vandringen. ”Heders-
uppdraget” att bli ”kökarl”, det vill 
säga att gå sist, tilldelades i år Ove 
Grönvall. Vädergudarna var även 
detta år oss nådiga och årets vand-

ring kändes något lättare än tidiga-
re, då temperaturen var behagligare. 
Som vanligt var två rejäla pauser 
inlagda; den första vid en utomhus-
scen med bänkar att sitta på och den 
andra med skön utsikt över Finska 
viken. Tyvärr såg sig flera av del-
tagarna tvingade att flytta upp från 
stranden på grund av alltför ”envi-
sa” myror. Vi bjöds också på bota-
niska upplevelser i form av växter 
och speciella trädformationer. Detta 
var alltså Hemvändarveckornas 
tredje vandring. Tack Erik för årets 
upplevelse.

Vi som var med hoppas nu gi-
vetvis på en fortsättning sommaren 
2016 så vi får chans att fullborda en 
”fyrklöver i vandringar”.

Nõvavandringen
Lennart Ygstedt

Vandringen skedde i vacker natur vid Nõva. Foto: Patrik Grenfeldt

En välförtjänt paus på stranden.Ännu en spång att ta sig över.
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Den domstolsprocess, som inleddes 
med en anmälan mot Nuckö kom-
mun för att de beviljat byggnads-
lov för en pälsdjursfarm för mink 
och blåräv på Klottorp Moa, ledde 
under våren till att domstolen kon-
staterade att anmälan kommit in för 
sent, prövotiden hade redan gått ut, 
liksom tillståndet för att hålla min-
kar hann gå ut innan Nuckö Farm 
hade börjat bygga. Föreningen 
”Noarootsi keskkonna ja kultuuri 
kaitseks” (Nuckö miljö- och kultur-
skydd) har överklagat tillståndet till 
högre rätt, något beslut därifrån kan 
inte förväntas förrän nästa år. 

Ägarna av Nuckö Farm OÜ bör-
jade bygga pälsdjursfarmen under 
förra året och har nu blivit klara 
med tre rader med öppna byggna-
der i vilka de ställer in trånga me-
tallburar, där de till en början skall 
hålla blårävar. Förmodligen önskar 
de i ett senare skede också utvidga 
det hela med mink, som är mer lön-
sam att föda upp. Avsättningen sker 
framför allt i Kina, där man inte 
riskerar att utsättas för äggkastning 

och annat otrevligt, som man gör i 
det mer djurvänliga Europa. 
Möte i fritidscentret
Den 3 augusti hölls ett möte i Sut-
leps fritidscenter med representan-
ter för kommunförvaltningen (kom-
mundirektör Triin Lepp, biträdande 
kommundirektörAivo Hirmo och 
länsbyggnadsinspektören), Nuckö 
Farm OÜ (Argo Klopman, Lauri 
Otsa och Leander Pragi från Tartu), 
kommunfullmäktige (ordföranden 
Margus Laidmets och Erlend Kot-
kas) samt företrädare för de klagan-
de (Rein Sepp, Markki Padar och 
undertecknad, alla representerande 
Klottorp). Hembygdsföreningens 
ordförande Ingegerd Lindström 
deltog också i mötet i egenskap av 
privatperson, liksom så småningom 
Ernst Brandt, också från Klottorp. 
Mötet kunde konstatera att kom-
munförvaltningen givit igångsätt-
ningstillstånd och att rävarna skulle 
anlända under augusti och så små-
ningom slaktas i december men då 
på den gamla pälsdjursfarmen nära 
Keila. Det kom inte ut så mycket av 

själva mötet, kommunförvaltningen 
försvarar sitt beslut, medan styrel-
sen var mer eftertänksam. Själva 
byggnadslovet utfärdades under 
den föregående valperioden, och 
styrelsen påpekade att man inte har 
medverkat till att godkänna detta. 
Farmföreträdarna, vilka alltså inte 
har stämts inför domstol, klagomå-
len gäller kommunens agerande, 
meddelade att de följt alla direk-
tiv och att de kunde garantera att 
inga skadliga utsläpp skulle ske, 
ingen lukt skulle spridas och inga 
viltfåglar lockas att söka sin föda 
i närheten. De klagande betvivlade 
dessa påståenden och krävde att 
kommunen och pälsdjursfarmen 
skulle stå för risken och täcka alla 
eventuella kostnader. En treparts-
uppgörelse har sedan föreslagits av 
miljö- och kulturföreningens jurist, 
där olika ersättningsnivåer skall tas 
upp. Sådana uppgörelser har visat 
sig fungera i Estlands domstolar, 
till exempel vid miljöproblem med 
kalkbrott. 

Även om en sådan trepartsöver-

Kampen mot pälsdjursfarmen i Klottorp fortsätter
Göran Hoppe

enskommelse skulle skrivas på av 
samtliga parter avser inte förening-
en att avsluta sitt aktiva motstånd 
mot pälsdjursfarmen. Vi tycker det 
är fullkomligt skandalöst att kom-
munen är beredd att offra ytterst 
känslig miljö, förorena luften och 
grundvattnet och riskera att inva-
siva djurarter kommer lösa i natu-
ren, där de kan ställa till allt möjligt, 
för att få två-tre nya arbetsplatser 
till kommunen, samtidigt som man 
gör mängder av fastigheter i byarna 
runtomkring, Persåker, Klottorp, 
Sutlep och Dirslätt mer eller min-
dre värdelösa. Byarna är redan hårt 
plågade av bullret från de jättelika 
närbelägna vindkraftverken, större 
än några vi har på fastlandet i Sve-
rige och dessutom byggda för nära 
bebyggelsen. 
Tillstånd till torvbrytning
Förre kommundirektören Aivar 
Kroons lättsinniga uttalanden om 
att Nuckö kommuns sydöstra hörn 
kan offras för miljöskadliga aktivi-
teter besannas, inte minst eftersom 
Kekkiläs torvbrytning på kommun-
gränsen mot Lääne-Nigula nyligen 
har fått beviljat tillstånd att utvidga 
brytningen. Kommungrannarna 
i Salajõe har i sin tur gått till för-
valtningsdomstolen och stämt kom-
munen eftersom de anser att deras 
grundvatten blir förstört, de har 
redan stora problem med torv och 
missfärgningar i vattnet.  Eventu-
ella filter täpps igen över dagen. 

Grundproblemet är framför allt 
berggrunden i området, som ut-
märks av omfattande karstbildning, 
det vill säga delar av den kalkhalti-
ga skiffern löses upp och det bildas 
gångar och sprickor i alla möjliga 
riktningar. Det mest kända exem-
plet är väl slukhålen i Salajõe  ”Den 
gömda floden” där vattnet försvin-
ner ner i underjorden för att så små-
ningom rinna ut i Sutlepsjön. Men 
berggrunden är densamma även i 
Klottorp, mängder av håligheter, 
där grundvatten kan bli stående 
i hundratals år, eller rinna vidare 
långa vägar, in i brunnar till exem-

pel. Om man etablerar en pälsdjurs-
farm i ett sådant område är det vitalt 
att inte avlopp, urin, fast avföring 
uppblött av till exempel regnvat-
ten, rester av djurfoder på samma 
sätt uppblött, kommer ut utanför 
själva farmen. Men kommunen har 
inte ställt några sådana krav i sitt 
byggnadslov, utan tillåtit att man 
bygger direkt på den före detta kol-
chosens gamla betongplatta, hur tät 
den är efter 25 års förfall kan man 
undra.  En jordvall har vräkts upp 
runt farmområdet, men en sådan 
håller naturligtvis inte alls emot om 
regnmassor tvättar ur allehanda ut-
släpp eller om koncentrerat spillvat-
ten sipprar ner i underjorden. Detta 
är den största oron för de kringbo-
ende, som alltså kan drabbas i olika 
riktningar, efter hur karstbildningen 
har skett. Grundvattnet kan bli för-
giftat för all överblickbar fram-
tid och folk stå utan brunnar. Den 
vidriga stanken från en helt öppen 
pälsdjursfarm kan man känna vid 
den gamla anläggningen vid Keila, 
där man också kan se vilket fågelliv 
som koncentreras dit efter sökande 
av matrester. 
Känslig miljö
Den kombinerade risken med dessa 
miljöeffekter är det som föranlett 
bildandet av miljö- och kultur-
skyddsföreningen, den känsliga 
miljön skall inte förstöras, men, och 
det är minst lika viktigt, de stora 
kulturvärden som finns i området 
får inte heller utplånas! Klottorp är 
en av de äldsta byarna i kommunen 
och den by som de flesta estlands-
svenska kulturpersonligheter och 
ledare kom ifrån, den miljön kan 
man från kommunens sida gladeli-
gen tänka sig att offra, lika väl som 
de ytterst värdefulla ängsmarker 
som ännu finns kvar i området mel-
lan Klottorp och Dirslätt. Ammo-
niak kommer att komma ut i luften 
från farmen och ge effekter där i 
form av övergödning, nu när vi änt-
ligen börjat se att effekterna efter 
kolchosjordbrukets alldeles för rik-
liga konstgödning minskar.

Handdukar 
och förkläden 

Föreningen har låtit trycka 
förkläden med samma motiv 
som på handdukarna. Förklä-
dena är i halvlinne. Snygga 
och praktiska med ställbart 
band så längden passar alla. 
Dessutom	 finns	 en	 ficka	 på	
förklädet.

Pris: 75 kronor. 

Beställningar skickas till 
majagranbergs@hotmail.com 
eller tfn 070-798 38 69

I	dessa	små	burar	kommer	det	att	finnas	blårävar	i	slutet	av	augusti	för	slakt	i	december. Foto: Markki Padar

Estlandssvenskarnas
traditionella 
Kyrkodag

Lördagen den 24 oktober 
i Ansgarskyrkan, Lidingö 

Centrum kl 13.
Folklig koralsång hos svensk-

arna i Estland och Gam-
malsvenskby.	Sofia	Joons	
sjunger, spelar och berät-

tar om svunna tiders under 
samma kulturarv.

Kyrkkaffe och andakt.
Tunnelbana till Ropsten. Buss 
201, 202, 204, 205, 206, 207, 
211, 212 till Lidingö Centrum. 

Sök efter tuppen på klockstapeln! 
P-skiva krävs i Lidingö Centrum.
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Estlandssvenska dialekter, nuckösvenskan och rickulmålet
Göte Brunberg

Den av Hembygdsföreningen ut-
givna boken ”Ordbok för rickul-
målet med Formlära för nuckö-
svenskan” innehåller två delar: 
en ordlista med över 4 200 ord och 
en formlära, där utvecklingen av 
de estlandssvenska dialekterna 
och ljudläran, grammatiken och 
ordförrådet för nuckösvenskan 
behandlas. I denna artikel ges en 
sammanfattning av den senare 
delen.

Utvecklingen av dialekterna
Invandringen av svenskar till det 
nuvarande Estland påbörjades 
under 1200-talets senare del och 
fick sin kulmen under 1400-talet. 
De invandrade kom troligen från 
många olika platser i Sverige, an-
tingen direkt eller via Finland. De 
förde med sig den dialekt av forn-
svenska som talades på den plats 
som de lämnade. I och med att in-
vandringen ägde rum under lång 
tid, åtminstone under 200 år, för-
des hela tiden in nytt språkgods till 
de svenska områdena.

De stora bosättningsorterna blev 
Runö, Dagö, Ormsö, Nuckö med 
fastlandsdelen Eyland, Rågöarna 
med kusttrakten innanför samt Nar-
gö. Eftersom man inte vet varifrån 
majoriteten av befolkningen på en 

viss bosättningsort ursprungligen 
kom, vet man heller inte hur stor 
del av skillnaden mellan dialekterna 
i modern tid som kan förklaras av 
att den fanns där redan från början. 
Eftersom invandringen upphörde i 
mitten av 1500-talet kan man ändå 
anta att senare förändringar i dia-
lekterna har skett internt inom varje 
område för sig. Estlandssvenskarna 
levde av historiska och geografiska 
orsaker ganska isolerat på sin egen 
bosättningsort utan något större 
umgänge med dem som levde på 
andra bosättningsorter. Detta gjorde 
att dialekterna under århundradenas 
lopp långsamt utvecklades åt olika 
håll.

I modern tid kan man tala om 
fyra estlandssvenska språkområ-
den: Runö, Ormsö-Nuckö, Rågö-
arna med Korkis och Vippal samt 
Nargö. Skillnaderna grammatiskt 
och uttalsmässigt mellan dialek-
terna i de skilda språkområdena 
var så stora att begreppet ”est-
landssvenska” endast kan an-
vändas som ett samlingsbegrepp. 
Frågan ”vad heter det ordet på est-
landssvenska?” kan inte ges ett en-
tydigt svar utan man får tala om att 
i den dialekten heter det si och i den 
heter det så.

Nuckösvenskan och rickulmålet
Nuckösvenskan, ”nokasvensk”, är 
den estlandssvenska dialekt som 
talades i Nuckö socken. Gramma-
tiskt är det små skillnader mellan de 
varianter av dialekten som talades 
på olika ställen inom socknen. Ut-
talsmässigt, och även när det gäller 
ordförrådet, är det dock en större 
skillnad som gör det motiverat att 
tala om olika underdialekter, ”mål”, 
inom språkområdet. Ett sådant mål 
är rickulmålet, som talades i Rick-
uls kommun. Kommunens befolk-
ning var nästan helt svensktalande, 
vilket innebar att inflytandet från 
estniskan i målet blev mindre än i 
dåvarande Nuckö kommun, där be-

folkningen språkmässigt var mer 
blandad.

Till skillnad från dialekterna i de 
övriga språkområdena har nuckö-
svenskan blivit föremål för akade-
misk forskning, som har resulterat i 
avhandlingar och böcker.

Karakteristiska språkdrag
Vad finns det då för grundläggande 
skillnader mellan högsvenskan, den 
svenska som talas i Sverige, och 
nuckösvenskan/rickulmålet? Egent-
ligen är de på ett lite högre plan gan-
ska små, vilket inte är förvånande 
eftersom båda har utvecklats från i 
grunden samma fornsvenska. Ord-
förrådet skiljer sig: högsvenskan 
har tagit ord från tyska, franska 
och, på senare tid, engelska medan 
nuckösvenskan har fått influenser 
från estniska, tyska och ryska (och 
under 1900-talet även från hög-
svenskan). Många ord uttalas och 
böjs ändå på ett så annorlunda sätt i 
nuckösvenskan, jämfört med i hög-
svenskan, att det är svårt för andra 
än språkvetare att förklara hur det 
har blivit så.

Ljudlära
I boken används ett fonetiskt skrift-
språk för att beteckna hur orden 
skall uttalas. Kännetecknande för 
ett sådant språk är att varje tecken 
i ett ord betecknar ett ljud (”fo-
nem”) som skall uttalas. I följande 
exempel används kursiv stil för att 
beteckna högsvensk text och fetstil 
för text på nuckösvenska/rickulmål. 
Långa vokaler markeras med un-
derstrykning.

Uttalsmässigt skiljer sig nuckö-
svenskan från högsvenskan på flera 
punkter, bland andra:

•	 det	 ”hårda”	 konsonantuttalet.	
Exempelvis	uttalas	stj	i	det	hög-
svenska	 stjärna med sje-ljud 
medan i nuckösvenskans mot-
svarighet, stjḏn (med ”långt a”), 
s, t och j uttalas som distinkta 
ljud;

•	 den allmänna förekomsten av 
diftonger, exempelvis i ben 
bajn, hög hao och se! skoa!. I 
högsvenskan har diftongerna 
försvunnit, med undantag av i 
lånord som clown och scout.

•	 förekomsten av några ljud som 
inte	 finns	 i	 högsvenskan,	 bland	
andra ”tjockt l” och ”tunt l”;

•	 betoningen,	 ”accentueringen”,	
av orden. Huvudprincipen i nuc-
kösvenskan	 är	 att	 betoningen	
ligger på den första stavelsen.

Grammatik
Nuckösvenskan har behållit mycket 
mer av fornsvenskans böjningsfor-
mer än den moderna högsvenskan, 
vilket gör grammatiken ”krångli-
gare”. Några punkter där den skiljer 
sig från  högsvenskan är följande:
•	 nuckösvenskan	har	 för	 substan-

tiven	(”saker	och	ting”)	behållit	
de fornsvenska genusen masku-
linum	(med	bestämningen	han), 
femininum (hån) och neutrum 
(he), medan man i den moderna 
högsvenskan endast räknar med 
två genus, neutrum (det-ord) och 
utrum (den-ord). Han och hon 
används	 endast	 i	 samband	med	
personer och en del högt stående 
djur. I nuckösvenskan används 
däremot konsekvent han, hån 
och he, oavsett	substantivets	art.	
Det	 innebär	 att	 tallen, den och 
björken, den på nuckösvenska 
blir	talln, han och bärkja, hån;

•	 böjningen	 av	 adjektiven	 (”egen-
skapsorden”) är mer komplice-
rad.	Eftersom	böjningen,	liksom	i	
högsvenskan,	är	styrd	av	substan-
tivets genus och numerus (singu-
lar/plural)	innebär	det	faktum	att	
nuckösvenskan har tre genus i sig 
att	det	blir	fler	böjningsformer	än	
i högsvenskan. Något som ytter-
ligare	 komplicerar	 böjningen	 är	
att adjektiven i nuckösvenskan 
har olika former när de står före 
substantivet	 (”attributivt”)	 och	
efter detta (”predikativt”). På 
högsvenska heter det en ung poj-
ke	(attributivt)	och	pojken är ung 

(predikativt), med samma form 
ung		i	båda	fallen.	På	nuckösven-
ska heter det än ongan påjke 
respektive påjken är ongor, med 
olika	böjningsformer;

•	 för	 verben	 (”händelseorden”)	
har	 pluralböjningarna	 försvun-
nit	 i	högsvenskan	men	behållits	
i nuckösvenskan. Exempelvis 
blir	 jag går/vi går ja gḙr/ve gḙ 
och jag gick/vi gick ja gikk/ve 
gingo.

•	 böjningen	 av	 pronomen	 (exem-
pelord han, hon, deras, den där) 
är mer komplicerad än i hög-
svenskan. Detta gäller framför 
allt de possesiva pronomina (ex-
empelord min, vår, deras). De 
har i vissa fall olika former i nuc-
kösvenskan, där högsvenskan 
har en och samma. Exempelvis 
heter det på högsvenska de är 
våra hästar och hästarna är 
våra och på nuckösvenska tä 
ära vḙr ajkjar respektive ajkja 
ära vḙror.

Nuckösvenskans ljudlära och gram-
matik studerades redan i början 
av 1900-talet av rikssvensken Gi-
deon Danell. I sin 1905 framlagda 
doktorsavhandling”Nuckömålet, I. 
Inledning och ljudlära” behandlade 
han i första hand nuckösvenskans 

ljudlära men han kom också in på 
formläran. År 1951, alltså nästan 
ett halvt sekel efter doktorsavhand-
lingen, återkom han med ”Ordbok 
över Nuckömålet”. Denna kom-
pletterades 1970 av Fridolf Isberg, 
född i Klottorp, med ”Supplement 
till G. Danells Ordbok över Nuck-
ömålet”. 
Ordförråd
Nuckösvenskans ordförråd har be-
handlats av Edvin Lagman, född 
i Spithamn. I sin 1958 framlagda 
doktorsavhandling ”Studier över 
nuckömålets nominala ordbild-
ning” beskriver han att Nuckö 
socken saknade stadskultur och 
högreståndskulturen kom aldrig de 
dialekttalande till del. Det var där-
för många sidor av samhällslivet, 
för vilka de dialekttalande inte be-
hövde språkliga uttryck: vetenskap, 
konst, litteratur, politisk verksam-
het m.m. Avsaknaden av förbindel-
ser med den stora världen fick också 
till följd att en mängd ord och ord-
bildningselement, som uppstått på 
utländsk botten men på skilda vägar 
kommit in i högsvenskan, helt sak-
nades i nuckösvenskan. Däremot 
fanns ett rikt ordförråd för sådant 
som ingick i det dagliga livet och, 
framför allt, om personers karaktär, 
utseende och beteende.

Nya ord tillfördes nuckö-
svenskan och de övriga estlands-
svenska dialekterna från (i första 
hand) estniskan men även från 
tyskan och ryskan. Herbert Lag-
man (bror till Edvin) beskriver i sin  
1971 framlagda doktorsavhandling 
”Svensk-estnisk språkkontakt: Stu-
dier över estniskans inflytande på 
de estlandssvenska dialekterna” hur 
detta har skett genom ordlån och 
översättningslån. Ordlån innebär att 
ett ord övertas direkt från det främ-
mande språket (ibland efter viss an-
passning) medan översättningslån 
innebär att det främmande ordet 
översätts till ett inhemskt. I avhand-
lingen härleder Lagman ursprunget 
till över 500 lånord och cirka 150 
översättningsord.Gideon Danells doktorsavhandling.
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Lite avverkning men mycket skogsvård
            Bengt Brunberg

Hör 
gärna av er till 
VKS för frågor.

Kontakta oss!
Via mejl på info@vastrakus-
tensskogsagare.se. Hemsi-

dan www.vastrakustens-
skogsagare.se har mer 

information och kon-
taktuppgifter. 

Efterfrågan på virke har varit liten 
under sommarperioden, så den est-
niska skogsägarföreningen Lääne-
maa Metsaühistu (LM) har därför 
under sommaren dragit ned på av-
verkningarna i skogar med hög vir-
keskvalitet. I stället har man satt in 
avverkningarna i lågkvalitativa sko-
gar, där sjunkande priser inte ger så 
stor negativ effekt på lönsamheten. 
Förhoppningen är att priserna stiger 
igen till hösten. 
Uppföljning av plantering
LM har hyrt in en inventerings-
specialist för att öka sin kapacitet 
i arbetet med skogsföryngring och 
noga följa upp hur planteringarna 
har lyckats. Målet är nu att invente-
ra alla hyggen som planterats under 
2014 och 2015. Det ska klarläggas 
hur väl plantorna har överlevt och 
hur mycket gräsröjning det behöver 
göras för att minska konkurrensen 
för plantorna. Ungefär 140 ha ska 
inventeras. 

Beroende på resultatet för res-
pektive planterat hygge så kommer 
markägarna att få information och 
rekommendationer för fortsätt-
ningen. Om det gått bra så kom-
mer ju ingenting att behöva göras, 
men det kan också bli frågan om att 
sätta kompletterande plantor nästa 
år eller att röja bort vegetation. Om 
markägarna följer rekommendatio-
nerna kommer LM att låta genom-
föra arbetena också.
Ungskogsröjning
Den estniska staten erbjuder EU-
stöd för röjning och gallring av 
skogsbestånd yngre än 30 år, där 
virket kanske inte ger något kom-
mersiellt värde. Under juli skickade 
LM in en ansökan om ekonomiskt 
stöd för arbete som gäller 180 ha 
av sådana marker bland medlem-
marna. Stödet är 112 euro per ha, 
vilket sägs täcka ungefär 50 procent 
av kostnaden. LM kan dessutom få 
stöd för inköp av röjningsutrust-
ning, såsom motorsågar och röj-

sågar, så man har ansökt om medel 
för 20 stycken sådana utrustningar. 
Beslut om eventuellt godkännande 
av ansökan tas i september av den 
centrala organisationen Era-
metsakeskus och där-
efter kan röjnings-
arbetena starta. 
Man ska komma 
ihåg att röjning-
arna är mycket 
viktiga åt-
gärder för att 
skapa framtida, 
högkval i ta t iva 
skogsbestånd och 
goda intäkter på sikt. 
Skogsbruksplaner
LM arbetar kontinuerligt med 
beställningar av nya skogsbrukspla-
ner och det ekonomiska stöd som 

markägarna kan få för dessa planer. 
Stödet täcker så mycket som 70-90 
procent av de totala kostnaderna för 
skogsbruksplanerna, beroende på 

hur kostsamma planerna är 
att göra. Man måste ha 

en skogsbruksplan 
för att få utföra 

avverkning, så 
det är verkligen 
värt pengarna 
att beställa en 
sådan om man 
inte redan har 

en gällande plan. 
Planerna är giltiga 

i 10 år och ska sedan 
uppdateras.

Vi återkommer under hösten 
med mer information om aktivite-
terna i de estniska skogarna. 

Spithamns by bebyggdes redan un-
der vikingatiden av svenskar. Utan-
för byn låg ön Odensholm där Oden 
sägs ligga begravd som resultat av 
att kristendomen infördes från Rom 
och västerut och från Konstantin opel 
österut. Ett av Odens attribut var 
spjutet och byns namn är just ”spjut-
hamn”. Odens båda korpar flyger än 
i dag längs kusten och berättar sedan 
för sin herre vad som sker i världen.

Byn gick ända ner till stran-
den, där man under svenskarnas tid 
sysslade med sina nät och sin fiske-
fångst, byggde sina fiskebåtar och 
även större båtar som till exempel 
galeasen Hoppet. En av estlands-
svenskarnas största skutbyggare var 
Adam Borrman som bodde vid Moa 
gård. Ofta var man ett båtlag om 3-5 
man som byggde en större skuta för 
att segla med varor som virke, pota-
tis eller annat gods till Reval, Hel-
singfors, Åland eller Stockholm.

Galeasen Hoppet byggdes av 
ett båtlag med Mattias Schönberg 
som båtmästare 1925-26, det vill 
säga under Estlands första frihets-
tid, just nere på Spithamns strand. 
Två år senare såldes hon till Finland 
och gick i fraktfart fram till mitten 
av 1960-talet. Därefter blev hon 
fritidsbåt i Sverige. Galeasen Hop-

pet är den enda skutan som är kvar 
sedan den estniska tiden. Hon är nu 
såld till föreningen Vikan i Estland 
där Alar Schönberg står i spetsen.

Invånarna i Spithamn har till-
sammans med Tallinnafilm-folket, 
som haft semesterhem i byn sedan 
1970-talet, varit initiativtagare till 
att bygga en lite originell minnes-
bänk till byggmästaren Mattias 
Schönbergs ära. Vi brukar träffas 
varje sommar för att tala om byns 
utveckling. År 2015 var det Arne 
Ahi, från Tallinnafilm, som hade 
färdigställt minnesbänken och den 
invigdes den 18 juli i år. Nu står 
bänken nere vid stranden, nära fö-
delseplatsen för Hoppet och alla 
kan besöka platsen och sitta på bän-
ken och se ut över havet.

Vid invigningen kom det mycket 
folk och trots lite regn var alla gla-
da.

Invigning av bänk i Spithamn
Birgit Eldh

Den nyinvigda bänken i Spithamn.

Trots lite regn hade det kommit mycket folk till Spithamn där Birgit Eldh (bilden till vänster) och Alar Schönberg  
(i blå tröja) talade om galeasen Hoppet. Foto: Ingegerd Lindström

Utställning 
i Eskilstuna

Aibotapeten	som	finns	på	Ai-
bolands museum visar est-
landssvenskarnas historia i 
Estland. En kopia av denna 
kommer att ställas ut på Es-
kilstuna stadsmuseum och 
visas där från den 19 septem-
ber till den 19 oktober. 

Invigning är lördagen den 19 
september kl 13.

Hembygdsdagen
Plats: Nordiska museet, Djur-
gårdsvägen 6-16. På höger 

sida efter Djurgårdsbron.

Tid: Söndagen den 27 sep-
tember klockan 11–15.

Temat i år är de estlandssven-
ska folkdräkterna. Det blir fö-
redrag om deras historia och 
besökarna får tillfälle att se 
kläder på nära håll och ställa 

frågor.

Kom gärna i folkdräkt!

Välkomna!

Markberett för föryngring av tallskog. Foto: Bengt Brunberg
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Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Romantica och M/S Victoria går alterne-
rande varje dag från Stockholm (Värtaham-
nen) och Tallinn.

Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.30 - Mariehamn 00.50

Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.15

För medlemsrabatter och avtalsnummer, 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

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

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg, 
Jus Suecanum OÜ

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

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

Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS	Seaways	trafikerar	färjelinjen	mellan	Ka-
pellskär och Paldiski. 
För medlemspriser, villkor och övrig information, 
se www.rnhf.se (gå till Medlemssidor och logga 
in).
Boka med e-post till trip@dfds.com. Tfn för bok-
ning är: +372 66 61 675. Ange SEFÖR vid bok-
ning. Vid incheckning skall medlemskortet upp-
visas.
OBS! Från och med 1 januari 2015 tar DFDS ut 
en tilläggsavgift för att täcka ökade kostnader på 
grund av ett EU-beslut om minskning av svavel-
utsläpp.

www.dfdsseaways.se

 Ordbok för rickulmålet
med formlära för nuckösvenska
Nu	 finns	 den	 till	 salu,	
boken med cirka 4 200 
dialekt ord från Rickul. Ef-
ter 10 års arbete med bo-
ken är den klar för försälj-
ning. En utmärkt bok till 
släkten och för den som 
är intresserad av språk i 
allmänhet. Innehåller för-
utom dialekt orden även 
en gedigen grammatik.
Pris: 80 kr
Beställning till info@rnhf.se eller till 
Maja Granberg  på tfn 070-798 38 69

NYTT


