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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Ännu en sommar är till ända. Tiden
går verkligen fort när man har trevligt och denna sommar, liksom de
flesta år, har verkligen varit trevlig.
Till vår stora glädje var det mycket
folk som kom till Hemvändarveckan. Vi var över 130 personer på
stranden och på middagen på Roosta var det 122 personer som deltog.
Glädjande nog var det många barn
och ungdomar i år. Det känns verkligen roligt att den yngre generationen deltar och lär känna varandra.
Barnen verkade ha väldigt roligt
tillsammans och för varje år knyter
de nya band till framtiden.
Dessa nya band behövs för att
vår förening skall överleva i framtiden. Barn och barnbarn till den
äldre generationen ska överta den
viktiga uppgiften att hålla det estlandssvenska arvet vid liv. Om de
då från tidig ålder lär känna varandra och ser att de har något gemensamt, deras rötter i Estland, kan
intresset för att engagera sig senare
i föreningen vara grundlagd.
Medalj
Förra året instiftade Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning en
titel döptes till Estlandssvenskarnas
Kulturbärare och delades ut i form
av en medalj med Hans Pöhls huvud på. Förra året gick titeln till Ivar
Rüütli och Endel Enggrön.
Detta år hade vår förenings styrelse nominerat Göte Brunberg till
denna titel. Vi ansåg att Göte har
gjort ovärderliga insatser för estlandssvenskarna, speciellt i vårt
område. Han är en av de mest kunniga när det kommer till historien
och genom sitt enorma arbete med
en släktdatabas över alla familjer i
Rickul/Nucköområdet, är han också
den som kan alla personer som bott
i området. Sin släktdatabas, som
han arbetat med i många år, har han
generöst låtit alla ta del av genom
att lägga ut den på vår hemsida.
Han har också skrivit en del

böcker och samarbetat med SOV
i olika projekt och hans kunnighet
är vida känd. Han är mycket värd
utmärkelsen ”Årets Kulturbärare”
som Kulturförvaltningen utsåg honom till efter vår nominering.
Kulturförvaltningen
Det blåser nya vindar i Kultur
ministeriet i Tallinn. Med en ny
kulturminister och hans nya medarbetare har man börjat ifrågasätta estlandssvenskar, boende i annat land,
som behöriga att stå på minoritetslistan och att vara valbara till Kulturförvaltningen och att delta i valen.
År 2007 då Kulturförvaltningen
startade, då under namnet Kulturrådet, tillät den då sittande regeringen
att de estlandssvenskar som bodde
i utlandet med ett estniskt medborgarskap, fick vara med på minoritetslistan. Det var naturligtvis
mycket generöst av dem och detta
har fungerat i nästan 10 år.
Redan i våras aviserade man
dock från Kulturministeriet att kulturminister Indrek Saar, tillsammans med sina jurister, tittat närmare på vad lagen säger om nationella
minoriteters kulturautonomi, och
de anser att de personer som får
stå med på minoritetslistan endast
är personer med estniskt medborgarskap som finns upptagna i deras
befolkningsregister. Detta betyder
alltså att man måste vara folkbokförd i Estland och ha en permanent
adress där för att kunna vara valbar
till Kulturförvaltningen och för att
få stå i minoritetslistan.
Efter våra protester fick vi beskedet att detta val som kommer i
oktober, kan genomföras som vanligt men till nästa mandatperiod
måste de nya reglerna tillämpas.
Men efter semestern fick vi ett
brev där man istället säger att valet
kan genomföras som vanligt men
redan under första kvartalet skall de
som bor i annat land än Estland avföras från listan och om de är valda
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till Kulturförvaltningen skall de tas
bort därifrån och ersättas med personer boende i Estland.
Styrelsen kallade till ett extra
sammanträde med alla ledamöter i
Kulturförvaltningen den 27 augusti
och med på detta möte var statssekreteraren Anne-Ly Reimaa, specialisten Malle Saul från Kulturministeriet och Epp Mitt, ordförande i
huvudkommittén för valets genomförande.
Epp Mitt framförde att det finns
en lag hur valet ska gå till samt hur
huvudkommittén skall arbeta men
det står ingenstans i lagen hur man
tar bort ledamöter under pågående
mandatperiod och hur nya val skall
ske då.
Flera av ledamöterna framförde
sina protester mot ministeriets nya
direktiv och diskussionerna gick
emot förslaget att ministeriet skjuter fram denna övergångsperiod till
nästa mandatperiod 2020. Man ville
i stället skjuta fram den 20 år. Flera
föreslog att ministeriet istället ändrade lagen så även utomlands boende
estlandssvenskar med estniskt medborgarskap kan delta i Kulturförvaltningens arbete att hålla det estlandssvenska arvet levande i Estland.
Mötet beslöt att skicka ett brev
till Kulturministeriet med förslag om
att man bör se över sitt beslut ännu
en gång och i förlängningen se över
den nuvarande lagen och ändra den.
Trots risken att bli utbytt redan
första kvartalet 2017 så är det viktigt att vi från Sverige ställer upp i
valet både som kandidater och som
väljare.
Så glöm inte att rösta när valkuverten kommer till er! Om ni tycker
det är svårt att förstå hur ni ska göra
så ring gärna till oss som är ledamöter i Kulturförvaltningen:
Ingegerd Lindström,
tfn 070-73 55 312;
Raul Targamaa, tfn 08-551 592 15;
Benny Vesterby, tfn 08-649 84 90.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Presidentval
Presidentval stundar i Estland den
29 augusti.
Följande kandidater ställer upp:
• Allar Jõks, partilös, tidigare justitieombudsman;
• Marina Kaljurand, utrikesminister;
• Siim Kallas, Reformpartiet, tidigare EU-kommissionär;
• Eiki Nestor, Socialdemokrat, Parlamentets talman;
• Urmas Paet, Reformpartiet, EUparlamentariker, tidigare utrikes
minister;
• Mailiis Reps, Centerpartiet, parlamentsledamot.
Presidenten väljs av parlamentet
med 2/3 majoritet. Om detta inte
lyckas efter en första omgång fortsätter valet i parlamentet efter olika
procedurregler. Om även parlamentets försök misslyckas utses en valmannanämnd.
Den nuvarande presidenten Toomas Hendrik Ilves har varit regeringschef under de två senaste fyraårsperioderna.
Angela Merkel i Estland
Tysklands förbundskansler Angela Merkel besökte Estland den 26
augusti. Hon träffade bland annat
president Toomas Hendrik Ilves och
premiärminister Taavi Rõivas. Samtalen handlade om klimat-, energioch säkerhetsfrågor. Angela Merkel
besökte Estland senast 2008 strax
efter Rysslands angrepp mot Georgien och höll då ett tal, som betecknas som ett av de mest tongivande
av någon förbundskansler sedan
Konrad Adenauers dagar. Tyskland
har vid ett flertal tillfällen gett sitt
stöd åt Estland i samband med rysk
upprustning.
Olympiska trillingar
Maratontrillingarna Lily, Leila
och Liina Luik vann förvisso inga
medaljer vid OS i Rio de Janeiro.
Bäst blev Lily som hamnade på
97:e plats. Däremot fick de tre blon-

da systrarna mycket stor mediauppmärksamhet.
Estland kammade hem en bronsmedalj i fyrmannarodd.
Passagerarrekord i juli
Tallink slog nytt passagerarrekord
i juli med 1 188 226 resenärer, en
ökning med 5 procent i jämförelse
med samma period 2015. Gods
volymerna ökade med 3,5 procent
och antalet fordon med 7,2 procent.
Störst ökning uppvisade TallinnHelsingfors med 10,6 procent med
661 234 passagerare. Riga-Stockholm ökade med 3,1 procent medan
antalet resenärer minskade på linjerna mellan Sverige och Finland,
- 2,5 procent, och Sverige-Estland,
- 0,7 procent.
Brist på arbetskraft
Estlands Arbetsgivareförbund och
Estlands Konjunkturinstitut anger
hastigheten för den estniska ekonomin till 77 km/h av 150 möjliga!
Detta är en ökning från 75 km/h för
tre månader sedan. Idealet skulle
vara 90-120 km/h.
I rapporten nämns bristen på
kvalificerad arbetskraft och företagens i allmänhet svaga ekonomi
som hämmande faktorer för utveckling. Tjugo procent av företagen
säger att de kommer att öka sina
investeringar inom forskning och
utveckling under innevarande år.
Följer EU bestämmelser
Estland låg 2015 på första plats vad
gäller efterlevnad av EU:s regelverk, med sammanlagt 16 anmärkningar. Sex av dessa rörde finanssektorn. I år har 26 anmärkningar
gjorts. I år intas bäst i klassen-ligan
av Kroatien, Malta och Danmark.
USA:s presidentval?
Jüri Luik, en av Estlands främsta
politiska analytiker, bland annat
tidigare minister och ambassadör,
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har uttryckt stark oro om Donald
Trump skulle vinna presidentvalet i USA. Estland har varit starkt
allierad till USA med ett intimt försvarssamarbete. Vid Natos toppmöte i Polen i juni togs beslut om
utökat Nato, däribland amerikansk
närvaro i Estland med utplacering
av USA:s bästa attackplan. Allt
detta kan ändras om Trump vinner och gör verklighet av sina uttalanden om utökat samarbete med
Ryssland och sin kritik av Nato.
Dåliga bostäder
Enligt EU-agenturen Eurofond
är bostadsförhållandena i Estland
bland de lägsta i EU. Omkring en
femtedel av invånarna saknar wc,
bad eller dusch. Tio procent har
vare sig det ena eller det andra. I
rapporten föreslås statliga stöd
åtgärder för att komma till rätta med
bristerna, som man gör gällande påverkar social- och arbetsförhållanden negativt.

Karl Bomans
rapporter

I det förra numret av Medlemsbladet beskrevs att Karl Boman vid
hembesök hos estlandssvenska familjer 1944/45 skrev rapporter om
deras levnadssituation. Rapporterna
finns i original på Riksarkivet, men
kan under tiden 15 september till
nyår studeras i kopieform i SOV:s
lokal på Roslagsgatan 57 i Stockholm. Lokalen är öppen 10–14
helgfria onsdagar.
Om du är intresserad av att få tag
i uppgifter om din egen, eller dina
föräldrars, levnadssituation under
den första tiden efter ankomsten till
Sverige, gör då ett besök på Roslagsgatan och sök igenom materialet. Det är inte sorterat, så det kan ta
tid innan du hittar det som du söker!

Förvaltningsreformen i Läänemaa
Göte Brunberg

Genomförandet av förvaltningsenheten. Skulle den heta Haapsalu
och ”de som blev över”: Noarootsi/
reformen i har nu kommit in i ett
eller Ridala? Där hade inte Ridala
Nuckö, Nõva, Kullamaa och Martavgörande skede. Före nyår skall de
mycket att sätta emot, och det som
na. Invånarantalet blir cirka 7 300.
kommuner som vill gå ihop – eller
gäller i dagsläget är att namnet blir
Kommuncentrum blir Taebla.
anser sig tvingade till detta – lämna
Haapsalu stad.
Nõva och Kullamaa har underin samgåendeavtal till regeringen.
sökt
möjligheten att gå samman
Lääneranna kommun
Det i dagsläget mest troliga är
med
grannkommuner över länsDe två kommunerna Lihula och
att det i Läänemaa skapas tre nya så
gränsen, men har funnit detta skulle
Hanila längst i söder i Läänemaa
kallade lokala förvaltningsenheter:
skapa nya problem. Martna inbjöd
har beslutat att gå ihop med Varbla
Haapsalu stad och kommunerna
Ridala till samgående men där var
och Koonga i Pärnumaa till en ny
Lääneranna och Lääne-Nigula (se
man inte intresserad. För Nuckö
kommun med namnet Lääneranna
kartan). I Haapsalu stad ingår, i til�fanns det i praktiken ingen valmöj(”Västra stranden”). Det blir alltså
lägg till den nuvarande staden, Rilighet. Man hade en förhoppning
ett samgående över länsgränsen.
dala. Lääneranna kommun bildas av
att kunna gå ihop med Hapsal, men
Kommuncentrumet kommer att
Lihula och Hanila i Läänemaa samt
detta stupade på att lagen krävde att
ligga i Lihula.
Varbla och Koonga i Pärnumaa län.
kommuner som ville gå samman
Lääneranna får cirka 5 700 invåLääne-Nigula kommun bildas av de
skulle ha gemensam landgräns.
nare, alltså knappt över det tillåtna
fem resterande fastlandskommuTrots att man har börjat sent med
minimiantalet 5 000.
nerna.
förhandlingarna har man kommit
Lääne-Nigula kommun
Vad som kommer att ske med
en bra bit på väg. Bland annat har
Man kan karakterisera den nya
nuvarande Vormsi kommun är
det beslutats att Nuckö och KullaLääne-Nigula kommun som att den
oklart.
maa skall få status som delkommubildas av nuvarande Lääne-Nigula
Namnen på de nya kommunerna
ner. Man har en önskemål om eget
har varit ett diskussionsämne.
delkommunfullmäktige, egen
Språkvetenskaparna har förebudget, egen delkommunslagit att Haapsalu stad skall
direktör och egna anställda.
benämnas Haapsalu kommun
För Nuckö är det viktigt att
och att Lääne-Nigula och Läänamnet fortfarande finns kvar,
neranna, av historiska skäl,
även om det bara är på en delskall heta Taebla respektive
kommun. Kommundirektören
Lihula.
Triin Lepp har förklarat att det
Samgåendeförhandlinghjälper till att bevara Nuckös
arna har kommit längst med
kulturella egenart och lindrar
Haapsalu och Lääneranna. För
också känslan av att ha blivit
Lääne-Nigula har man först
tvingad till samgående.
rätt nyligen börjat förhandla.
Ett konkret beslut som man
har
fattat är att de befintliga
Haapsalu stad
skolorna skall finnas kvar i åtI Ridala var man redan från
minstone fyra år.
början medveten om att det
inte fanns något annat alterVormsi
nativ än att gå ihop med HapVormsi/Ormsö har ännu inte
sal, trots vetskapen att man
inlett några förhandlingar.
skulle hamna i underläge vid
Man tänker först undersöka
förhandlingen. Samgåendemöjliga alternativ och sedan
processen påbörjades därför
anordna en folkomröstning.
tidigt och ett avtal har nu bliDet blir för sent att därefter påvit underskrivet.
börja förhandlingar om samDet som i början av förgående, men man räknar kallt
handlingarna visade sig som
med att regeringen inte komdet största problemet var nammer att besluta om tvångsvis
net på den nya förvaltnings- De nya lokala förvaltningsenheterna i Läänemaa. sammanslagning.
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Hemvändarveckan 2016
Ingegerd Lindström

Så är även detta års Hemvändarvecka avklarad. I år var det mycket
folk på stranden och mycket folk
på middagen på Roosta. Det är så
roligt att se att det blir fler och fler
barn och ungdomar som är med. Det
känns som framtiden är räddad vad
gäller medlemmar! För att ta det
från början så startade hela veckan
med den traditionella strandfesten.
Det var cirka 125 personer med
på stranden, både unga och gamla.
Som vanligt hade vi tur med vädret,
solen sken och allas humör var på
topp. Gamla vänner och nya vänner
möttes i lekar, tävlingar och samtal.
Alltså precis som det brukar vara på
vår strandfest. Ida och Fredrik Losman hade som vanligt hittat på roliga lekar och knepiga frågor på tipspromenaden. Vem i alla sin dar vet
vad en gäri är? Inte jag eller någon
i min generation, men tydligen betyder det flicka, tjej. Knepigt! Som
vanligt tävlade man lag mot lag och
vinnare blev lag Solstrålarna som
bestod av Tindra, Maria, Anneli,
Niklas och Patrik. Grattis till er!
Svängde i kyrkan
På söndagen startade vi med gudstjänsten i Rosleps kapell, som även
den är ett stående inslag i Hemvändarveckan. Kontraktsprosten Levi
Reinaru var officiant och hans tre
söner spelade och sjöng för oss.
Måste säga att det svängde i kyrkan
denna gång. De tre, som för dagen
var förstärkta med den fjärde brodern samt en ljudtekniker, fick hela

Gunvor Strömbom bjöd på musik.

Foto: Ingegerd Lindström

Ett glatt ungdomsgäng på stranden vid Ölbäck.

Foto: Magnus Blomberg

kyrkan att lyfta. Imponerande var
att de själva hade skrivit nästan all
musik. Mycket professionella och
musikaliska bröder.
Som avslutning delade vi ut årets
Mats Ekmansstipendium. Detta år
gick stipendiet till Ülo Kalm som
under alla år, både som kommundirektör i Nuckö och som direktör för
Aibolands museum, hållit den estlandssvenska fanan högt. Han har
under åren lyft fram det estlandssvenska kulturarvet på ett föredömligt sätt och spridit den kunskapen
även utanför Estlands gränser. Han
var väl värd sitt stipendium.
För första gången efter stölden
av kyrkoföremålen visades en del av
dessa upp igen under gudstjänsten.
Efteråt fördes de i säkerhet igen.

Som vanligt bjöd föreningen på
kyrkkaffe efteråt och Framtidskomittén hade kokat kaffe och skurit
bröd innan. I år var det tyvärr ganska få svenskar i kyrkan men fler
ester än vanligt.
Ungdomarnas egen träff
Under tiden vi var i kyrkan hade
ungdomarna en träff på Ölbäckstranden. De var 14 stycken, från 14
år och uppåt, och de startade med
ett par lekar för att mjuka upp och
lära sig varandras namn. Sen tävlade de bland annat genom att lyfta
lagen genom ett spindelnät, gå på
lina och spela strandtennis. Det var
blandade åldrar och det var väldigt
trevligt i år enligt Magnus och Fredrik Blomberg som även i år ställde
upp som arrangörer. Tack för att ni

Koncentrerade tävlingsdeltagare.

Här är det precision som gäller.

Foto: Ingegerd Lindström
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På kvällen var det så dags för
den gemensamma middagen på
Roosta grillplats. I år var det nog
något av ett rekorddeltagande. Det
var 122 personer anmälda inklusive
ett ganska stort antal barn. Maten
var även i år helt fantastisk med
många olika rätter att välja mellan.
Vi fick också som vanligt lyssna till
Gunvor Strömbom, Raul Targamaa
och Lennart Ygstedt på dragspel
och gitarr. Alla verkade trivas gott
och när klockan var tio på kvällen
skingrades alla för att på olika håll
se finalmatchen i fotboll. Innan dess
hade barnen värmt upp med en egen

fotbollsmatch och de gick in med
stor entusiasm i spelet.
Vandrare med vädertur
På måndagen var det dags för en
ny vandring under ledning av Erik
Johansson. Tjugofyra tappra hade
ställt upp och man vandrade i trakten av Nõva. Solen sken på vandrarna och de undkom precis regnet
som kom senare på eftermiddagen.
På tisdagen åkte 24 personer på
en tvådagars resa till Ösel. Mer om
den resan kan ni läsa på sidorna 8-9.
Intressant stadsvandring
På torsdagen var det åter en stadsvandring i Hapsal. Denna gång skilde sig lite från förra årets så det blev
ingen repris av förra årets vandring.

Årets guide var Kaire Reiljan, journalist och guide. Hon var imponerande kunnig om Hapsal och dess
historia och vi fick många berättelser
till livs som vi inte hört förut. Bland
annat berättade hon om att i doprummet i domkyrkan i borgen finns en
låda med jord som man samlat från
olika fångläger runt om i Estland
och Sovjetunionen. Många ester dog
i fångläger under andra världskriget
men anhöriga fick aldrig begrava
dem hemma, de visste många gånger
inte ens var deras nära och kära hade
dött. Därför åkte några personer runt
och samlade in lite jord från alla läger och sedan fördelade man dem på
15 olika askar och delade ut till olika
kyrkor i Estland. En fin tanke som
säkert kan vara till tröst för många.
En riktigt intressant och givande
stadsvandring!
Så kom då avslutningsdagen i
Hemvändarveckan då vi skulle avsluta med en bouleturnering. Men
likt förra året blev vi tvungna att
ställa in den. Vi vaknade på morgonen av åskknallar och sedan forsade
regnet ner och det fortsatte regna
hela dagen. Två år i rad har regnet
kommit just på fredagen. Kanske
vi får lura väderguden nästa år och
ändra dag på boulen eller hitta på en
inomhusaktivitet.
Som avslutning får vi ändå säga
att vi hade tur med vädret ända till
fredagen. Det kunde ha varit värre
så vi får nog vara nöjda ändå med
årets Hemvändarvecka!

Det svängde rejält i kyrkan.

Populär vandring i trakten av Nõva.

Det vinnande laget från stranden.

Föreningens ordförande Ingegerd Lindström överlämnar Mats Ekmanstipendiet till Ülo Kalm. Raul Targamaa tolkade till de estniska kyrkobesökarna.
Foto: Göte Brunberg

ställer upp varje år och ordnar ungdomsträffen!

Foto: Göte Brunberg

Foto: Erik Johansson
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Foto: Ingegerd Lindström

Resa till Ösel
Ingegerd Lindström

I Hemvändarveckan gjorde 24 personer en resa till Ösel. Vi startade
tidigt på morgonen från Rosleps
kapell och styrde kosan mot Virtsu,
varifrån färjan till ön Muhu går. Efter en ganska kort resa över sundet
så var vi på Muhu och vårt första
stopp blev byn Koguva.
Koguva by är en traditionell
klungby på Muhus västra del, på
stranden till Väike Väin som är ett
smalt vattenstråk mellan Muhu och
Ösel. Lokalbefolkningen omnämndes första gången redan 1532, då ett
frihetsbrev till bonden Hanske i Koguva by utfärdades av den livländske ordenmästaren von Plettenberg.
Koguvabönderna lyckades bevara
sitt speciella status genom seklerna. Tack vare det kan man idag
se bondgårdarna med sina många
sidobyggnader som är omgivna av
höga stengärdsgårdar. En mycket
vackert bevarad by.
Efter besöket i Koguva var det
dags att åka över till Ösel. Där blev
första stoppet den stora kratern efter ett meteoritnedfall. Forskarna
är oense över när detta skedde men
sakkunniga har gissat på en ålder
mellan 2 800 och 7 500 år. Det sätter
i alla fall fantasin i rörelse när man
tittar ner på den stora kratern som
har blivit till en sjö.
Vackra väderkvarnar
När vi hade tittat färdigt på kratern,
sett alla souvenirer och en utställning av spetsar så var det dags att
äntra bussen igen. Denna gång gick

Den stora kratern efter meteoritnedfallet vid Kaali.

Längst ut på udden på Sõrve står en gammal fyr.

Foto: Ingegerd Lindström

färden till Angla by där det står fem
väderkvarnar som symbol för alla
väderkvarnar som funnits på Ösel.
Vackra gamla väderkvarnar tillsammans med några riktigt gamla traktorer fanns att beundra. Efter en kaffepaus där satte vi oss igen i bussen
för vidare resa mot Suur Tõll där vi
skulle få lunch. Det visade sig vara
ett vackert ställe med rumsuthyrning och camping och de hade till
och med en pool. Men vi skulle enbart äta där och efter en liten väntan
fick vi in en mycket god lax.
Innan vi åkte till platsen där vi

skulle övernatta så stannade vi i
Kuressaare, Ösels ”huvudstad”. Det
är en liten trevlig stad med många
små hus och sevärdheter. Här fick
vi egen tid att strosa runt och göra
vad vi ville innan det var dags att
åka till Suure Rootsi där vårt övernattningsställe skulle ligga. Vi åkte
längre och längre ut mot havet och
vägen blev smalare och smalare.
Men till sist tog vägen slut vid en
mycket vacker anläggning. Vi blev
alla glatt överraskade och vi möttes av ställets ägare som fördelade
rummen åt oss. Det fanns en gam-

Vackra stengärdsgårdar i byn
Koguva.

Många soldater dog vid slaget på
Ösel natten den 9:e oktober 1944.
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mal lada som renoverats och inretts
till flera kammare med sängplatser.
Där fanns fyra rum med över- och
undervåning och sedan fanns ännu
ett mindre hus där sex personer fick
plats. Hela omgivningen var underbart vacker och det verkade som
alla var riktigt nöjda med inkvarteringen. På kvällen åt vi en gemensam lättare måltid i den stora matsalen och fick tillfälle att umgås med
varandra under trevliga former.
Biskopsborgen
Efter frukosten morgonen därpå
skulle vi så fortsätta vår färd. Först
åkte vi tillbaka till Kuressaare där
vi skulle gå på en guidad tur i biskopsborgen. Borgen blev biskopsresidens 1380 och är en av Estlands
bäst bevarade biskopsborgar. Vi
fick en mycket kunnig guide som
till och med talade svenska och det
blev en riktigt intressant tur inne i
borgens alla rum. När vi var klara
där så fick vi åter några timmar på
egen hand i staden. Några passade
på att äta lunch medan andra gick
runt och tittade på resten av staden.
Så var det dags att åka ner mot
Sääre som ligger på spetsen av den
lilla halvön Sõrve. På vägen dit var
det mest skog man såg men längst
ut på spetsen öppnade sig landskapet och man var omgiven av vatten
på båda sidor. Där fanns också en
fyr som var relativt ny, den byggdes
1960. Den gamla fyren var av sten
och byggdes 1770 men sprängdes
av ockupationsmakten 1944. Som

Vid Aadutalu bodde vi i en vacker
miljö

Här är spetsen av Sõrve där land möter havet.

ett bevis på att nu var Estland ”fritt”
satte man upp en röd flagga på ruinerna.
Blodigt slag
Efter en stunds promenerande på
stranden så var det dags att börja
åka mot Kuivastu för hemfärd. Men
vi hann stanna på ytterligare några
ställen. Det första stoppet blev vid
minnesmonumentet över slaget vid
Tehumardi natten mellan den 8:e
och 9:e oktober 1944. Det blev ett
blodigt slag mellan Röda arméns
estniska infanteri och två tillbakadragande tyska bataljoner. I slaget
stupade nästan 1 500 soldater och
officerare. Här kan man se många
gravstenar med både tyska, ryska
och estniska namn.
Färden fortsatte så mot färjan
och på allmän begäran stannade vi
till vid Pädaste gods på Muhu. Här
lockades många av oss att betala inträde till godsets trädgård som snopet nog visade sig inte finnas. Tja,

det var gräsmattor runt husen förstås, men några vackra växter såg vi
inte. Vi fick inte heller gå överallt
då de flesta stigarna runt godset endast var för hotellets gäster. Visst,
det var ett mycket vackert renoverat
gods men kanske inte värt inträdet.
Idag drivs ett hotell och ett spa här.
Det verkar som om man måste ha
en tjock plånbok för att boka in sig
här.
Så var det dags att åka mot färjan och efter ett kortare glasstopp så
var vi åter vid Kuivastu och på båten som tog oss hem till fastlandet
igen.
Jag tror att alla var nöjda med resan och det är huvudsaken. Vi hade
också tur med vädret. Regnet som
kom passade på när vi satt i bussen
på väg mellan olika resmål så det
får vi vara tacksamma för. Annars
sken solen och Ösel visade upp sin
bästa sida. Tack till alla som gjorde
resan så trevlig!

Väderkvarnarna vid Angla.

Samvaro på kvällen med mat och
prat.
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Kyrkoföremålen överlämnade
Ingegerd Lindström

Tisdagen den 31 maj överlämnades
kyrkoföremålen igen till Nuckö
församling. Det kändes som ett
under att vi åter fick se föremålen. Som alla vet så stals de i juli
2013, bara två veckor efter att de
förts över till Rosleps kapell från
sin 70-åriga förvaring i Historiska
museets källare i Stockholm. Eftersom inga dokument hade skrivits vid det förra överlämnandet
beslöt SOV:s styrelse att man denna gång skulle skriva ett formellt
dokument som gav Nuckö församling depositionsrätt till föremålen.
Detta betyder att de fortfarande är
i SOV:s ägo men får disponeras av
församlingen.
Överlämnandet skedde på landshövdingens kontor på Länsstyrelsen i Hapsal. Närvarande var landshövdingen Neeme Suur, biskop Tiit
Salumäe, prosten Leevi Reinaru,
församlingens ordförande Tiiu Tulvik, kommundirektör Triin Lepp,
Ülo Kalm och Anu Raagmaa från
Aibolands museum, Ingegerd Lindström från Rickul/Nuckö Hembygdsförening och SOV Sveriges
ordförande Lars Rönnberg.

Ett högtidligt överlämnande av kyrkoföremålen. Stående till vänster, landshövdingen Neeme Suur. Vid bordet, från vänster, notarius publicus, Lars
Rönnberg, SOV Sverige, Tiuu Tulvik, ordförande i kyrkoförsamlingen, Triin
lepp, kommundirektör och Anu Raagmaa från Aibolandsmuseum.

Foto: Ingegerd Lindström

Många underskrifter blev det.
Först mellan kommunen och församlingen, då kommunen ansåg att
föremålen lämnats över från polisen till kommunen, sedan mellan
församlingen och SOV och till sist
mellan församlingen och Aibolands
museum där föremålen kommer att
förvaras i ett säkerhetsskåp. Denna

gång i ett riktigt säkerhetsskåp som
vår förening betalat. Mer ett kassaskåp än det som köptes in till kapellet. Nu hoppas vi de blir kvar där i
framtiden.
Föremålen kommer att plockas
fram ibland på vår begäran, vilket
skedde vid gudstjänsten den 10 juli
i år.

Pälsdjursfarmen på Klottorp Moa
Göran Hoppe

I augusti 2015 anlände blårävar till
pälsdjursfarmen och uppfödningen
inleddes i de tre raderna med burar,
efter att kommunen, trots intensiva
lokala protester, givit starttillstånd.
Det verkar sysselsätta en till två
personer på deltid, så miljöförlusten
kompenseras dåligt av kommunens
förhoppningar om fler arbetsplatser.
Efterhand under hösten spreds
en vidrig stank, precis som vi förutspått, över nejden, framför allt åt
öster med de förhärskande västvindarna. Längs vägen mellan Persåker
och Klottorp kunde man, nära en kilometer bort, känna den mycket väl.

Inte så roligt för dem som är bosatta
längs vägen.
Ägarna har förnekat att det skulle bli några som helst problem. Men
kommunen har som sagt föredragit
att 1-2 personer får arbete på deltid
framför de lokala invånarnas invändningar och den hotade miljön.
Miljöhotet omfattar inte bara luften,
stank och övergödning utan också
det som hamnar i grundvattnet under den sovjetiskgjutna betongplattan. Alla som vet något om sovjetiska gjutningar anar att den är av
usel kvalitet.
Vi vet ännu ingenting om lång-
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siktiga miljöeffekter, det tar en tid
innan de visar sig på allvar.
Någon gång efter årsskiftet gick
rävarna till slakt, vilket enligt uppgift sker vid en stor pälsdjursfarm
nära Keila. Det visade sig då att
priset på rävskinn sjunkit så kraftigt att man inte ens fick tillbaka
inköpspriset för valparna, än mindre för kostnaderna mellan inköp
och slakt. Vad som händer nu vet
vi inte, något tillstånd att föda upp
mink har man inte och lönsamheten
tycks vara i sjunkande. I vilket fall
och vad som än händer är motståndet fortsättningsvis kompakt.

Estlandssvenskarnas sång- och dansfest
Ingegerd Lindström

Sol från klarblå himmel, massor av
sångare, mycket publik och många
dansare samt en skvätt åskregn
framemot kvällen. Det kan nog
sammanfatta den estlandssvenska
sång- och dansfesten på lördagen
den 2 juli i Hapsal.
Men festen började redan på fredagskvällen då Täljebälgarna från
Sverige höll en dragspelskonsert
på scenen utanför den vackra Kursalen i Hapsal. Vädret kunde inte
ha varit bättre, det var strålande sol
och kvällen var varm när ett relativt
stort antal människor hade hittat vägen ner till Kursalen för att lyssna
på musiken. De spelade härlig traditionell dragspelsmusik och närheten
till havet och det vackra vädret förstärkte musikens kraft. En fin inledning på estlandssvenskarnas stora
fest. Två av våra egna spelade med
i Täljebälgarna, Gunvor Strömbom
och Raul Targamaa.
Lördagen började med ett mycket vackert väder och det höll sig
nästan hela dagen. Dagen inleddes
i domkyrkan i borgen med en bön
och med sång. Vi fick också lyssna
till Raul Targamaa som sjöng ”Led
mig Gud” och ”O Store Gud” där
den underbara akustiken bar fram
hans professionella röst.
Parad runt borgen
När den korta gudstjänsten avslutats
var det dags för sångare och dansare
att samlas för den traditionella paraden runt borgen. Då det var 329
sångare och 164 dansare som deltog
blev det en lång, lång parad. När väl
alla var tillbaka på borggården började sångarna samlas på podiet. Där
fick de stå under stekande sol medan inledningstalen hölls. Ülo Kalm
hälsade alla välkomna till den tredje
sång- och dansfesten. Efter hans inledning så delades årets medaljer
ut till de utvalda Kulturbärarna.
Detta år hade styrelsen för Kulturförvaltningen valt att ge Kulturbärarens medalj till två personer, Göte

Delar av Aibokören från Stockholm vid invigningen av sång- och dansfesten.
Foto: Ingegerd Lindström

Brunberg från Rickul/Nuckö Hembygdsförening och Toomas Lilienberg från S:t Mikaels församling i
Tallinn, för deras värdefulla arbete
för estlandssvenskarna.
Efter utdelandet av medaljer
följde flera tal och först efter alla tal
kunde festen börja.
Mäktig inledning
Inledningsvis stod alla körer på
podiet och tillsammans sjöng man
Estlands nationalsång ”Mu isamaa,
mu õnn ja rõõm”. Mäktigt! Efter
det följde sång på sång och körerna sjöng ibland tillsammans och
ibland var för sig. Det är riktigt
mäktigt att höra så många sångare
som sjunger tillsammans. Det var
inte bara vackra hörselintryck publiken bjöds på utan också underbara synintryck från alla dessa olika hembygdsdräkter. De lyste i alla
färger och gav både sångerna och
danserna ett lyft.
Efter en picknickpaus var det så
dags för dansarna att äntra scenen.
Spelmännen satt ovanför scenen och där kunde man finna allt
från dragspel och fiol till säckpipa.
Mycket skickliga musiker! De första som gjorde entré var Rågöbornas
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danslag. De framförde en dans som
visade ett bröllop. Mycket uttrycksfullt och roande. Sedan följde dans
på dans, olika danslag avlöste varandra och ibland dansade flera lag
tillsammans. Som avslutning fanns
nästan alla danslag på scenen och
de gick ut bland publiken och bjöd
upp så trängseln på scenen blev stor
mot slutet men alla verkade tycka
att det var en rolig avslutning.
Avslutning i domkyrkan
När själva sång- och dansfesten var
slut vid sextiden på kvällen var det
endast en timme kvar till dagens
avslutning inne i domkyrkan. Alla
manskörerna gav en särskild konsert och en liten stund innan den
började så kom regnet. Men jag
glömde snart att jag var våt och kall
när väl konserten började. Manskörerna som tillsammans sjöng i den
underbara akustiken i domkyrkan
fick håret att resa sig på mina armar. Vi fick också återigen lyssna
på Raul Targamaa som denna gång
sjöng ett stycke ur operan ”Rinaldo” av Händel.
Hela konserten blev en härlig avslutning på denna estlandssvenskarnas tredje sång- och dansfest.

Skolavslutning i Birkas
Ingegerd Lindström

Under många år nu har Rickul/
Nuckö Hembygdsförening delat ut
premier till duktiga elever i både
grundskolans sista klass och gymnasiets avgångsklass. Jag har under
ganska många år varit på plats för
att dela ut premierna och det är alltid lika roligt att vara med på deras
skolavslutningar. De skiljer sig en
hel del från avslutningarna i Sverige.
I år var avslutningarna uppdelade på två dagar, tidigare har det varit samma dag med några timmars
mellanrum. Grundskolan gick ut
på fredagen detta år. Alla eleverna
är uppklädda och alla föräldrar och
släktingar finns på plats för att gratulera dem. Vi delar ut en premie till
den elev som har uppnått de bästa
resultaten under året och en till den
elev som valts som den bästa kamraten. Vem som ska få premierna
beslutar skolkollegiet.
På lördagen var det dags för de
äldre eleverna att ha sin avslutning.

Avgångselever på Nuckö grundskola med sin lärare.

Även gymnasieeleverna är fint uppklädda och kultursalen i Birkas var
nästan full av familj och vänner när
de tog sin examen. Här är det inte
studenten med vita mössor som firas, utan man har en trevlig avslutning med sång, musik och utdelning

Foto: Laine Belovas

av betyg. Här delar vi ut premier till
den elev som gjort stora framsteg i
svenska språket och den elev som
gjort bäst ifrån sig i skolarbetet under det gångna året. En trevlig tradition som jag hoppas vår förening
fortsätter med framöver också.

Familjedag på Stendörren
Erik Johansson

Picnicdags för familjen Grenfeldt vid Stendörren.

Foto: Svea Johansson
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Vi var 20 stycken som mötte upp på
parkeringen till Stendörrens naturreservatet lördagen den 6 augusti kl
11 för att utforska området.
Efter den obligatoriska akademiska kvarten och hälsningsproceduren vandrade vi ut på öarna för
att börja med förmiddagskaffet. Vi
var en grupp på allt från knappa två
år upp till 87 år som fick en härlig
dag med lagom mycket sol. Vi både
badade i havet och tog promenader
runt ön. Fram på eftermiddagen tog
vi även en tur fram till naturrummet
för att lära en del, allt från fjärilar
och stenarter till Östersjöns bottenfauna. Dagen avslutades sedan med
ett besök i glasskiosken innan vi
vände hemåt.
Vi tackar alla som slöt upp och
gjorde dagen.

En dag på Lilla Rågö
Ingegerd Lindström

Söndagen den 26 juni begav jag
mig, tillsammans med en väninna,
till Korkis hamn för att åka ut till
Lilla Rågö. Det var gudstjänst där
vid kapellruinen och jag hade bestämt mig för att delta och för att
få komma ut till en av Rågöarna i
organiserad form. Att komma dit är
inte det lättaste då man måste ta sig
dit med båt, och om man inte har
en egen båt måste man beställa i
förväg och hoppas på att båten blir
full – annars kostar det mer än det
smakar.
Nåja, på morgonen regnade det
i Höbring men efter en titt på vädret på min dator såg jag att det nog
skulle vara sol och fint på Lilla
Rågö. Så mina sommarkläder var
inte direkt anpassade att ta emot de
skyfall som sedan följde. Men för att
ta det från början så var vi 37 personer som åkte över Rågerviken med
en relativt stor gummibåt. Båten
åkte fyra gånger fram och tillbaka
för att få med oss alla. Väl framme
vid hamnen på Lilla Rågö väntade
Erik Söderberg med traktor och
kärra. När alla kommit i land gick
färden till kapellruinen. Kan sägas
att under resan över havet regnade
det för fullt så när vi kom fram var
jag som en dränkt katt. Men under
gudstjänsten i det fria hann de flesta
torka då solen var framme en stund
och det fläktade skönt. Värmen var
det inget fel på. Efter en stämningsfull gudstjänst var det dags att åka
traktorkärra igen och tro det eller ej,
regnet började ösa ner igen. Alla andra verkade ha tänkt på att det kan
regna så de satt i sina fina regnkläder och där satt jag med våta kläder
ända in på underkläderna. Men det
fanns ju inget att göra åt det så det
var bara att se det positiva i det hela.
Vi åkte med traktorn till Storbyn
där det före kriget bodde 90 personer (enligt boken ”Lärobok i Estlands geografi”). Där väntade varm
och god klimpsoppa på oss och det

Med traktor och vagn tog vi oss fram på ön.

smakade underbart gott med den
varma soppan och inte nog med det,
vi fick också pannkakor! Härligt!
Meningen var att vi skulle gå runt
och se oss omkring men då regnet
envisades att ösa ner och åskan
mullrade över oss var det ingen som
var direkt sugen på att promenera.
Vi fick istället lyssna på en säckpipespelman, eller kvinna egentligen, som var mycket skicklig på att
hantera detta svåra instrument. Hon
spelade också före och efter guds-

Foto: Ingegerd Lindström

tjänsten. Som tur var så var vi under
tak när vi åt.
När regnet äntligen slutade så
var det dags att åka hemåt igen. Vi
fick åter äntra traktorvagnen och
åka tillbaka till hamnen för en ny
resa över viken till Korkis hamn.
Trots regn och våta kläder är jag
mycket glad över att jag var med på
resan, det var en upplevelse att se
Lilla Rågö och jag åker gärna tillbaka igen.
Men då ska jag beställa sol!

Välkomna till Pubkväll
fredagen den 14 oktober kl 18-22 på SOV!
Vi serverar flera olika sorters estnisk öl, vin, alkoholfria drycker,
liten buffé och snacks.
Bertil Adolfsson svarar för musikunderhållningen som består av Visor, Schlager och Evergreens. Det blir också allsång.
Odensholms byalag hälsar alla från de olika svenskbygderna välkomna!
Adress: Roslagsgatan 57 ½ trappa ner (OBS! Runt hörnet efter
port nr 57). Ta buss 50 från Centralen eller Odenplan mot Roslagstull, gå tillbaka i bussens färdriktning till Roslagsgatan, gå till höger fram till
husen tar slut före Johannes skola, Sväng
runt hörnet vid kaféet och följ husen så långt
det går, efter port nr 57 runt hörnet finns en
källartrappa där är det. Vid hemfärd går bussen från Birger Jarlsgatan.
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Letande efter mina rötter

M

ånga av mina förfäder, också
min farmor Lovisa Ambros,
född Seffers 1879, vilar på kyrkogården i Sutlep i Nuckö i Estland. Jag
har aldrig träffat dem, så jag har fått
skapa dem själv utefter mitt behov
av dem, med hjälp av min fantasi
och utifrån andras berättelser.
En av berättelserna handlar om
avsked. Min farmors konturer skissas av berättelsen om hur ledsen hon
var när hon skulle ta avsked av sin
förstfödde son. Det var svåra tider,
1920-tal. Och sonen skulle söka sin
lycka i Kanada. Farmor grät uppgivet och sade att hon aldrig skulle få
se sin äldste pojke mer i livet.
Detta är berättat av en kusin som
fungerade som en brygga till den
äldre generationen. Hon var den
som hade varit gammal nog att ha
minnen att förmedla till de yngre
och också den som hade både styrka
och perspektiv på livet under krigsåren, och mod att berätta.
Om vår gemensamma farmor
har hon berättat att denna var gift
med en man som var lite äldre än
hon. Hon fick längta efter sina barn
och när de sedan föddes, tillsammans tio stycken, hade hon kärlek
tillräckligt så att det räckte till dem
alla. Ja, också till barnbarnet som
berättat att hon försökt skrämma
farmodern med en groda och farmor sprang iväg, till synes vettskrämd. Senare tänkte barnbarnet
på farmodern med samma ömsinthet, som densamma visat barnet när
hon orkade vara med i en lek. Hon
hade spelat rädd och barnbarnet begrep senare att denna kvinna, som
levt ett liv med många prövningar,
nog inte kunde vara rädd för någonting.
Min farmor hade ett gott hjärta.
Det tycker jag mig ha förstått också
utifrån min fars nästan enda berättelse från det lilla hemmanet de
levde på. Min farmor hade en bror,
som var affärsman, ogift och en

Malle Ambros

Gustav och Lovisa Ambros.

risktagare. När han behövde hjälp
till att försöka rätta till sina affärer, ställde mina farföräldrar upp
som borgensmän till ett 1ån. Detta
slutade i en ofta återberättad katastrof. Farmor blev av med en ko,
och också eventuellt symaskinen.
Min farmors förtvivlan var så stor
att den levde kvar i min far så starkt
att han översvämmades av känslor
när han ville berätta. Och minnet,
gömt bakom desperationen, ligger
i dimma. Men finns där och skaver.
Farföräldrarnas råd till yngre gene-
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Foto: Privat

rationer finns etsat i dessa ord: Ställ
aldrig upp som borgensman!
Farmor skymtar också fram från
ett litet svartvitt foto från krigsåren.
Där, på golvet i salen i den lilla stugan, ligger människor packade på
rad så all golvyta blir upptagen. Där
ser man suddiga konturer av nära
och mer avlägsna släktingar. Farmor tog emot många med behov av
skydd undan kriget. Där, på golvet
låg bland andra min unga mor, min
babysyster och mina tonåriga morbröder från Reval. Hur alla fick mat

kan jag bara tänka ut ifrån allmän
kunskap om hur mycket mat och arbete det måste ha behövts.
Arbetsamma var alla i min farmors familj. Själv hade hon alltid en
stickning i händerna, och förflyttade sig snabbt mellan sina göromål.
Naturligtvis behövde alla i familjen
hjälpas åt med arbetet för försörjningens skull. Det verkar som om
farmor ändå, trots det hårda arbetet,
också förmedlat en glädje över att
arbeta. Det märktes i hennes barns
sätt att respektera och njuta av allt
som växer.
På ett annat foto ser man henne
som gäst vid min fars bröllop. Det
är skönt att tänka sig att hon också
fick vara med på och deltog vid festliga tillfällen. Där sitter hon med
sin fina virkade sjal och jag måste
i fantasin tänka mig hur hon måste
ha ansträngt sig för att ta sig in till
stan, att hon gjorde sig möda att
dela detta stora ögonblick med en
av sina söner, och min mor.
Min farfar Gustav Ambros är
inte med i berättelserna om hur livet levdes där på gården Kangru i
byn Dirslätt. Men han är begravd
på kyrkogården i Sutlep, byn intill.
Där hittade jag dem, mina förfäder,
på den lilla, lite vildvuxna kyrkogården. Gravarna var inte övergivna,
utan smyckade med blommor.
Att träffa alla dem som levt före
mig, om så bara som namn på gravstenar, gjorde att jag blev av med
min känsla av rotlöshet. Jag har en
plats på jorden, i Sutlep. Där återfann jag mina rötter och ett nytt
mod att närma mig min och mina
förfäders historia.
Vid ett första besök på gården,
som jag länge tvekat att besöka på
grund av skrämmande återberättade minnen och av det kalla kriget,
kunde jag inte låta bli att undra över
vad farmor tänkte och kände när
hon fick se en efter en av sina söner
ge sig av, över havet, på flykt undan
kriget. Grodorna bodde kvar på
gården och jag önskar att de kunde
berätta!

Två trotjänare har lämnat oss
Ingegerd Lindström

I mitten av maj i år avled Gundel
Stenberg, som under fyra år var föreningens kassör. Gundel var också
delaktig i arbetet under många år i
föreningen och hon var alltid villig
att ställa upp om vi behövde hjälp.
Hon hjälpte bland annat till att blada
tidningen och som kassör var hon
noggrann och kunnig. Ännu en av
våra aktiva medlemmar som lämnar
oss i förtid. Gundel blev 80 år och
hennes minne kommer att leva vidare hos oss som arbetade tillsammans med henne i styrelsen.
Ännu en trotjänare har lämnat
oss denna sommar. Den 12 juli insomnade Ingeborg Gineman efter
en tids sjukdom. Ingeborg har varit
aktiv inom föreningen under många,
många år. Hon var vår representant
i arkivgruppen och hon kunde det
mesta om folk och gårdar i Rickul.
Hennes kunskap kommer att bli
svår att ersätta i arkivgruppen! Hon
var också medlem i Kulturkommittén där hon gjorde ett jättejobb med
Ordboken. Jag fick förmånen att arbeta tillsammans med henne under
10 år i arbetet med dialektboken och
jag kan säga att det var det roligaste

arbete jag haft. Tillsammans med
Inga Ekman, Ingeborg Opstad och
i slutet Hjalmar Stenberg jobbade
hon sig igenom rickuldialekten under skratt och ”bråk”. Ingeborg kom
från bakvelde och Ingeborg O och
Inga från fravelde så diskussionerna
var många om hur ordet egentligen
uttalades och användes. Jag kan
när som helst höra Ingeborgs glada
skratt, hon hade nära till skrattet vår
Ingeborg. Föreningen har förlorat
en positiv och arbetssam medarbetare som alltid ställde upp oavsett
vad jobbet gällde, att blada tidningar, skicka ut böcker, hålla arkivet
aktuellt och så vidare. Ingeborg var
mycket uppskattad av alla och saknaden kommer att märkas nu när vi
startar upp höstens aktiviteter.
Personligen kommer jag att sakna henne väldigt mycket, hennes
positiva personlighet och skrattet
som alltid låg nära till hands. Jag
saknar henne som en god medarbetare men även som en god vän.
Jag är tacksam över att jag fick lära
känna henne och hon kommer alltid
att finnas i mitt minne som en av de
underbaraste kvinnor jag har mött.

Handdukar och förkläden
Föreningen har låtit trycka
förkläden med samma
motiv som på handdukarna.
Förklädena 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
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Höbring tjärbränningsugn
Alexander Tegelberg, Höbring Källskog

Tjärbränningsugnen i Höbring var
ingrävd i backsluttningen ovanför
åfåran. Själva brännugnen var en
trattformad grop med en diameter
upptill av cirka 6 fot (1,8 meter)
och nedtill cirka 1,5 fot (0,5 meter)
och med ett djup av cirka 4 fot (1,2
meter). Bottenstenen var urholkad med ett hål i mitten där tjäran
rann ned i en träränna, som i sin tur
ledde det flytande guldet ut i ett ämbar, ”täroasken”, rymmande 8 stop
(cirka 10 liter).
In till avtappningsstället gick en
trång tunnel, stenlagd med stora
bumlingar och täckt med en kalkstensplatta som valv och ovanpå
plattan ett lager jord.
I äldre tider hade alla tjärgropar
klätts med granbark, tagen under
savningstiden och förvarad i vatten
tills den behövdes. Barken måste
förnyas för varje bränning. Tjärbränningsugnen i Höbring hade varit den första som hade blivit stensatt, och upphovsman till detta var
den nyinflyttade Jurens Simon Tennisberg1. Alla byns bönder hade villigt hjälpt till under Simons ledning
utom Draiarsgården, där man på
grund av dödsfall inte kunde delta2.
Där hade man istället ett kalkstensblock som var lämpligt att täcka

källargången med och Draiarsgården blev därför även den delägare i
nyförvärvet. Därefter stensatte alla
byar sina tjärgropar. Varifrån Jurens
Simon hade lärt sig konsten är det
ingen som vet, om det var hans eget
påhitt eller om han hade hört det
från främmande herrar som gästade Rickulherrskapet, där Simon
var kock innan han började som
bonde. Herrgården har ej veterligt
ägt någon tjärbränningsgrop och
det troliga är att någon skogvaktare,
möjligen på Vadudden som var det
enda skogvaktarstället med tjärbränningsgrop, brände till herrgårdens behov.
Före bränningen kapades den
under åren ihopsparade torrveden
till 25-30 centimeter långa klampar,
som höggs till bitar till dimensionen som spisved. Veden restes kring
en upp- och nedvänd talltopp som
ställdes över hålet i bottenstenen.
Det var mycket noga med att inga
tomrum lämnades och inga sammanpackningar fick heller förekomma. Resningen gick varv för varv
så långt veden räckte så att det till
sist blev en liten topp ovanför jord,
där man tände på. Som täckmaterial lades först granris och sedan rå
havstång, som var det bästa täckma-

terialet, och ovanpå detta gammal
kolstybb och jord som sparades i en
hög från år till år. Täckningen skulle
man omedelbart börja med när toppen hade tänt ordentligt, annars
kunde det bli bara en hög aska kvar.
Under de tre dygn som tjärbränningen pågick skulle vakt finnas på
plats men på tredje dagens eftermiddag, när ugnen skulle öppnas,
behövdes ett par extra mannar med
vattenhinkar att släcka kolen med
när de fick luft, annars kunde det
lätt blossa upp eld som förstörde de
fina smideskolen. Det var även stor
brandrisk eftersom tjärbränningen
alltid utfördes under veckorna kring
midsommar, innan höbärgningen
började.
Allt eftersom tiderna förändrades och gränserna mellan herrgårds- och bondeskogarna blev
mera markerade, så minskade torrvedssamlandet och till sist, när staten övertog herrgårdsskogarna, sinade den källan till ett minne blott.
Efterfrågan på tjäran var stor
från bönder och fiskare i Nuckö,
som använde den till sina redskap
och båtar. Den finska tjära som såldes i affärerna och var tillverkad på
modernt sätt, bränd av färsk tallved
i ugnar, hade inte samma hållbarhet, påstod fiskarna, som den tjära
som var bränd av torrved.
Den enda yrkestjärbrännare som
har funnits i Höbring var Peters
Mats Ruberg, som på sin ålders höst
sysslade med att gräva upp stubbar
och samla övrigt torrt virke, oberoende av om det var löv- eller barrträd och utan val av årstid. Hösten
brukade ge den mesta tjäran.
1. Simon Tennisberg flyttade till
Höbring Jurens mellan 1842 och
1848.
2. Husbonden på Draiars, Mats
Blomberg, avled 1847, varför ugnen troligen byggdes detta år.

Tjärbränningsugnen (del av skiss, ritad av Alexander Tegelberg).
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Grundlurade forskare
Göran Hoppe

För några år sedan fick jag reda på
att det hade upptäckts ett troligt
gravfält i Paj, Rickul, i samband
med en inventering som en estnisk
arkeolog gjort av Nuckö kommun.
Vederbörande trodde att det rörde
sig om bronsåldersgravar, något
som lät nästan otroligt, med tanke
på att knappast några fornminnen
alls tidigare registrerats i kommunen.
Arkeologen hade glömt bort var
gravfältet låg men jag kunde med
hjälp av de fotografier som tagits
ganska snabbt leta rätt på området
och kunde ta fler bilder, som även
andra arkeologer tittade på, och
tyckte verkade vara tämligen normala järnåldersgravar av nordisk
typ.
Eftersom jag tillsammans med
en grupp arkeologer tidigare hade
undersökt delar av byn Enby på
Nucköhalvön och visat att där hade
varit en kontinuerlig skandinavisk
bosättning sedan järnåldern, var det
naturligtvis intressant om det nu
skulle visa sig finnas andra järnåldersspår på annat håll men i närheten.
Frivilliga grävare
Det dröjde några år innan vi fick
tid att arbeta vidare med gravfältsprojektet i Paj, men i år skulle det
äntligen bli av. Frivilliga grävare
kontaktades, lokal grävmaskinist
lejdes, berörd markägare tillfrågades om det gick bra att vi undersökte ett par av gravarna.
I mitten av juni satte vi igång,
det gick lätt att gräva, allt var sand
och en del sten, samt rester av eldning, vilket kunde indikera att det
rörde sig om kremering. Men efterhand blev vi mer och mer tveksamma, det verkade mer röra sig om
någon form av ugnar av granitsten,
skärvor av framför allt kalksten och
allt sammanfogat med lera, och
med mycket spår av förbränning,
aska och kol, däremot inga rester av

förbrända kroppar eller någon form
av fynd, smycken, redskap eller liknande.
Vi tog alla möjliga prover för
datering med kol14-metoden, vilket
var lätt, men sparade också skärvsten, lerklumpar, och askblandad
sand för att kunna på olika sätt belysa vad vi hittat. Men vi var som sagt
rätt tveksamma, högarna som såg så
bra ut exteriört var högst egendomliga inuti.
Berättigad tveksamhet
Kolprover lämnades in till labbet i
Uppsala där två av dem snabbanalyserades före semestern, med resultat som visade att vår tveksamhet
varit berättigad.
Det ena provet indikerade rester från 1600-talet, det andra ännu
något senare. Någon form av verksamhet där man ägnat sig åt att till
exempel smälta späck till tran i ganska stor skala (det rör sig om en hel
del högar) verkar vara vad som ägt
rum där.
Jonathan Lindström hittade ett
dokument med uppmaningar till
estlandssvenska bönder från Ormsö
och Nuckö att smälta sälspäck på
1660-talet, kanske är detta spår av
sådant.
Varför det gjordes gravhögar
över ugnarna är svårare att förstå,
till en del kanske det rör sig om ett
slags dynbildning, om landskapet
varit öppnare och sanden i området
i viss mån kunnat driva fritt.
Odensholm nästa
Efter dessa nedslående resultat har
jag och min arkeologkollega Anders Kaliff från Uppsala universitet beslutat oss för att nästa gång
arbeta med utgångspunkt i en konstaterad bosättning för att söka finna dess rötter. Preliminärt tänker vi
oss att börja med Odensholm nästa
år, förutsatt att alla tillstånd går att
ordna, det blir inte lika enkelt som
i Paj.
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Nygammal bok
Ingegerd Lindström

Titel: Lärobok i Estlands geografi
Författare: J. Matkur
Översättning från estniska av
Nils Linderstam jämte några
ändringar och tillägg av J. Blees.
Utgiven första gången 1923.
Finns att köpa i S:t Mikaelskyrkan i Tallinn samt på Aibolands
museum i Hapsal.
Pris: 2,50 €
Denna lilla geografibok gavs ut
första gången 1923 för att användas i de svenska skolorna. Originalet är idag svårt att få tag på och
därför har S:t Mikaels församling i
Tallinn beslutat att ge ut en nyutgåva. I sitt förord skriver kyrkoherde
Patrik Göransson att nyutgåvan endast omfattar Estlands geografi av
utrymmes- och kostnadsskäl. Han
berättar också att nyutgåvan ges ut
med stöd från samma bidragsgivare,
Riksföreningen Sverigekontakt i
Finland, som också bekostade den
första utgåvan 1923. Översättningen är gjord av kontraktsprosten Nils
Linderstam som tjänstgjorde i S:t
Mikael mellan åren 1919 och 1923.
Boken ger en trevlig läsning och
man får en uppfattning om vad barnen i de svenska skolorna fick lära
sig om Estlands geografi. Här finns
beskrivningar av växtlighet, landets
floder och städer. Landet är indelat
i 13 olika delar som beskrivs ingående.
I slutet av boken finns ett til�lägg av Jakob Blees som beskriver
den svenska bosättningen i Estland.
Mycket intressant då han beskriver
alla svenska områden med antal
innevånare i byarna och dess huvudnäringar. Han börjar med att beskriva den forna bosättningen och
avslutar med en ingående beskrivning av den nuvarande bosättningen
(1923). Intressant läsning och en
bok jag kan rekommendera!

Skogsskötsel i sommartider
I den estniska skogsägareföreningen LM, där vi i Västra Kustens
Skogsägare (VKS) är en under
avdelning, finns det nu 473 medlemmar. Av dessa är 132 svenskar
med skog i Estland. Vi representerar
alltså numera cirka 30 procent av
LM:s medlemmar, efter att tidigare
ha varit den dominerande gruppen.
Det är en bra utveckling att allt fler
estniska skogsägare kommer in i
LM, eftersom det är avgörande för
verksamhetens ekonomi att många
är intresserade av föreningens tjänster.
Under året har hittills ungefär
21 500 kubikmeter virke avverkats
och sålts av LM. Det är faktiskt nästan lika mycket som totalt avverkades förra året. Under både vår och
sommar har det ju varit ganska torrt,
så det har medfört att avverkningar
kunnat genomföras på marker som
annars är blöta och svåra att komma
åt med maskiner.
Mikk Link, chefen för LM, är
mycket nöjd med organisationen.
Arvo Aljaste arbetar med att undersöka vilka behov medlemmarna
har av avverkning, skogsvård och
uppföljning. Alar Luik sköter administration och samordning av
skogsarbetena. Jarro Mihkelson leder entreprenörerna i skogen så att
arbetena fungerar smidigt och med
bra kvalitet. Vi i VKS styrelse ser
att ni som medlemmar tar alltmer
direkta kontakter med LM, vilket är
ett alldeles utmärkt tecken på att det
fungerar.
Barrots- eller täckrotsplantor
När det gäller skogsföryngring så
planterade LM under våren, med
hjälp av sex entreprenörer, totalt
187 000 plantor hos 47 skogsägare.
Dessutom levererades 50 000 plantor direkt till arbetssamma skogsägare som föredrog att plantera
själva. En stor del av plantorna var

Information

Bengt Brunberg

Mikk Link gör en kontroll av planteringen på vår fastighet i Roslep. Det är
lätt att inse att vegetationen är en utmaning för plantorna.

Foto: Bengt Brunberg

så kallade barrotsplantor, dvs granplantor med rötterna frilagda. Dessa
kräver normalt en hel del arbete när
de ska sättas i jorden och ger därför
ganska stora kostnader om man lejer
ut arbetet, men är stora och stadiga
för att klara konkurrensen med annan vegetation. De flesta plantorna
var dock så kallade täckrotsplantor,
som odlas i små behållare och gör
att planteringsarbetet blir effektivt.
25 procent tall
Ungefär 75 procent av alla plantor
som sätts är gran, eftersom markerna oftast är bördiga och fuktiga.
Men 25 procent är tall, som används
på de torrare områdena och även
blandas med gran på ”mellanmarker”. Lite björk sätts också, vilket
ju är väldigt trevligt när det lyckas,
men kan vara ett vågspel till exempel på grund av risk för viltbetning.
Dessvärre är viltbetning något som
kan förekomma också för de övriga
trädslagen, särskilt tall. En skogsägare bör alltså då och då kontrollera hur plantorna ser ut, även när

Med täckrotsplantor kan planteringsarbetet med ett planteringsrör
bli effektivt.

det gäller konkurrensen med gräs
och annan vegetation. Kom ihåg
att vegetationen inte får bli så hög
och kraftig att den täcker plantorna.
Kontakta då LM för en kontroll om
gräsrensning till hösten.
Plantorna är starten för den nya
skogen!

kan ni hitta på vår hemsida www.vastrakustensskogsagare.se. Den estniska skogsägarrörelsens har
adress http://www.eramets.ee/metsauhistud/. Ni når VKS via mejl på info@vastrakustensskogsagare.se
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Släktträff för föreningen Linden
Släktföreningen Linden, ättlingar
till Josef Bestermans barn (Graisgården i Höbring) Anders, Johannes, Anton och Lovisa, träffades
lördagen 27 augusti för en stunds
trevlig samvaro i Barva bygdegård,
mellan Eskilstuna och Strängnäs.
Ett 50-tal personer hade hörsammat
inbjudan och kunde efter mingel och
kaffe i det fina vädret bland annat gå
en tipspromenad, göra ett besök i
Barvabygdens Hembygdsmuseum
innan det blev middag, sång och
musik och ett kortare föredrag om
svenskbygderna i Estland av föreningens ordförande Ove Boström.

Hans Ekman

En välsmakande medelhavsbuffé samlade alla runt borden. Närmast till
höger i bild syns föreningens förre ordförande, Ernst Besterman.

Foto: Maj-Britt Besterman

Tovningskurs
En solig julidag samlades vi, 7 nyfikna kvinnor, vid Aibolands museum. Vad vi var nyfikna på var hur
man tovar ull. Ingen av oss hade
provat på det tidigare men vi hade
två mycket kompetenta lärare som
visade oss precis hur man skulle
göra.
Våra lärare var Anu Raagmaa,
intendent på museet och Ene Smõslova, en av torsdagstanterna. De
guidade oss genom konsten att tova
med hjälp av en nål. Ull i olika färger samt filt hade de gott om så det
var bara att välja. Alla gjorde ett
mobil-/glasögonfodral.
För att vara första gången vi provade på denna konst så måste jag
säga att våra alster blev väldigt fina.
Vi var nog alla lite stolta över vad vi
åstadkommit.
När vi hade gjort färdigt våra
fodral så flyttade vi ut och fick
prova på hur man med hjälp av vatten tovade också. Vi bäddade in en
tvål i olika lager av ull och blötte
och blötte. Kul var det och alla ville
gärna komma tillbaka nästa år och
prova ytterligare tekniker att tova.
Stort tack till våra lärare!

Ingegerd Lindström

Nöjda för denna gång! Från vänster Svea Johansson, Gunvor Strömbom,
Angelica Carlén Grenfeldt, Linnéa Granberg Sönnert, Maja Granberg,
Barbro Adelman och Ingegerd Lindström. Bakom står en av lärarna, Ene
Smõslova.

Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning eller köp av fastigheter.
Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg,
Jus Suecanum OÜ
Postadress: Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland
Tfn/Fax: +372 47 37 339, mob: +372 55 24842
E-post: katrin@jussuecanum.ee
www.jussuecanum.ee

19

T

YT

N

Ordbok för rickulmålet

med formlära för nuckösvenska

Nu finns den
till salu, boken
med cirka 4 200
dialektord från
Rickul. Efter 10
års arbete med
boken är den klar
för försäljning.
En utmärkt bok
till släkten och
för den som är
intresserad av
språk i allmänhet.
Innehåller förutom
dialektorden även
en gedigen grammatik.
Pris: 80 kr
Beställning till order@rnhf.se eller till
Maja Granberg på tfn 0159-310 54

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Romantica och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholm (Värtahamnen) 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
Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 21 40
Avtalsnumret 4799 skall anges.
För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv

Färjelinjen
Kapellskär – Paldiski
DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Kapellskär och Paldiski.
Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - Onsdag
kl 12.00
ankomst Paldiski kl 21.30
Torsdag
kl 22.30
ankomst Paldiski fredag kl 9.00
Fredag ej avgång
Lördag - söndag
kl 12.00
ankomst Paldiski kl 21.30
Avgångstider från Paldiski:
Måndag-onsdag
kl 23.55		
ankomst Kapellskär kl 9.30
Torsdag ej avgång
Fredag - söndag
kl 23.55
ankomst Kapellskär
kl 9.30
(Lördag 9.45)
Boka med e-post pax@dfds.com. Telefonbokning, tfn 0454-336 80 mån-fred 8-16.30
Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.
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