Rickul/Nuckö Hembygdsförenings
Medlemsblad
Nr 3 September 2017 Årgång 25

Drygt hundra personer hade lockats till träffen på Ölbäckstranden.

Foto: Hans Ekman

Rickul/Nuckö
Hembygdsförening

Suppleanter
Lis Callenmark (Ölbäck/Spithamn) Terrängvägen 89,
129 48 HÄGERSTEN, tfn 08-88 90 95,
e-post lis.callenmark@hotmail.com
Inger Söderlund (Höbring) Kadettgatan 5, 1 tr,
113 33 STOCKHOLM, tfn 070-689 58 84,
e-post inger.soderlund1@gmail.com

Adress Rickul/Nuckö Hembygdsförening
c/o Svea Johansson, Sundsvik 32,
155 91 NYKVARN
Organisationsnummer 802016-5232
PlusGiro 55 68 81 - 1
E-post info@r n h f.se
Hemsida www.r n h f.se
Uppgifter för medlemsinloggning:
Användarnamn: medlem
Lösenord: r n h f 2008
Föreningen finns även på Facebook
Ansvarig utgivare Ingegerd Lindström
Redaktör Hans Ekman e-post haek@telia.com
Redaktionsråd Martin Wiberg, Göte Brunberg
och Ingegerd Lindström
Tryckt av Ineko AB, Stockholm
Medlemsavgift 200:-, ungdomsmedlem (t.o.m.
25 år) 50:Annonspriser 1/1 sida 1200:-,1/2 sida 700:-,
1/4 sida 500:-, 1/8 sida 250:Nästa manusstopp den 15 november 2017

Föreningens ändamål
(citat ur stadgarna paragraf 2)
”Rickul/Nuckö Hembygdsförening är en kulturförening för dem som har sina rötter i Rickul/
Nucköområdet i Estland, eller av andra orsaker
känner ett intresse för området och dess historia.
Föreningen skall
• värna om och levandegöra det estlandssvenska kulturarvet från Estland och Sverige,
både i bevarandet av historien, i nuet och i
framtiden;
• vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i
Sverige, samt informationsorgan i Sverige
och Estland;
• överföra till våra yngre de traditioner vi själva
mottagit och bevarat, samt idka annan härmed förenlig verksamhet.”

Styrelse
Ordförande
Ingegerd Lindström (Höbring), Levins gränd 3,
644 32 TORSHÄLLA, tfn 070-735 53 12,
e-post kokkas@telia.com
Sekreterare
Svea Johansson (Ölbäck), Sundsvik 32,
155 91 NYKVARN, tfn 08-552 463 91,
e-post to.svea.j@gmail.com
Kassör
Ingemar Uussaar (Ölbäck), Åkervägen 6,
194 47 UPPLANDS VÄSBY, tfn 08-590 887 27,
e-post ingemaruussaar@outlook.com
Ordinarie ledamöter
Martin Wiberg (Paj), Staffan Stallares väg 9,
125 35 ÄLVSJÖ, tfn 073-840 70 99,
e-post wiberg.martin@gmail.com
Raul Targamaa (Naiva), Lindsbergsvägen 26,
153 94 HÖLÖ, tfn 08-551 592 15,
e-post raul.targamaa@gmail.com
Kaisa Wikström (Ölbäck), Rökerigränd 9 3 tr,
172 70 SUNDBYBERG, tfn 08-29 53 49
e-post kaisa.wikstrom48@hotmail.com
Ove Grönvall (Ölbäck), Flädervägen 41,
194 64 UPPLANDS VÄSBY, tfn 070-743 36 81,
e-post ovegronvall@hotmail.com

Innehåll
Ordföranden har ordet
Nyheter från Läänemaa och Nuckö
Nyheter från Estland
Hemvändarveckan
Mickogården och dess historia
Svenskdagen i Padise
Från Mexiko till Rickul
Höbring skolas historia
Västra Kustens Skogsägare
Medvind för språkbo i Hapsal

2

3
4
5
6-9
10-11
12
13-15
16-17
18
19

Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Så har åter en sommar gått. Denna
sommar har varit mycket innehållsrik, vill jag påstå. Vår Hemvändarvecka gick bra med till största delen
vackert väder och alla evenemang,
förutom boulen, fungerade som de
skulle.
Rent vädermässigt har sommaren varit upp och ner, ena dagen
kallt och andra dagen varmt. Både
juni och juli var torra månader medan det kom en hel del regn i början
av augusti. Men jag antar att det varit ungefär samma väder i Sverige.
Skolavslutning
I juni var jag som vanligt i Birkas
och delade ut stipendier till duktiga
elever på både grundskolan och på
gymnasiet. Deras skolavslutningar
är festliga med mycket vackra kläder, vackra blommor, glada elever
och stolta föräldrar. Lite annorlunda
än i Sverige faktiskt. Men det är lika
roligt att få vara med där varje år. I
år hade vi höjt stipendiet till grundskolans elever till 75 € istället för
50 €. Gymnasieeleverna får 150 €
var. Vi hoppas på att vårt samarbete
med skolorna skall fortsätta. I augusti fick grundskolan en ny rektor,
Mare Tereping.
Gymnasiet undervisar fortfarande i det svenska språket men hur
länge till? Det språk som tar över
mer och mer är engelskan. Visserligen är det lätt att förstå varför; engelska är ett världsspråk som man kan
använda nästan över hela världen
medan svenskan är ett litet, och av
få människor använt språk. Men för
att bevara det estlandssvenska och
svenska i Estland så är det av stor
vikt att svenska språket inte glöms
bort helt. Det är en av anledningarna
till att Mikael Sjövall, en finlandssvensk entusiast, arbetar hårt för att
svenskan skall bevaras i Estland.
Under sommaren har han anordnat
så kallade ”språkbon” vid tre tillfällen på Ilons sagoland. De vände sig
i första hand till barn med anknyt-

ning till Sverige och Estland, det
vill säga barn med estlandssvenska
rötter eller svenska rötter som bor i
Estland. Ni kan läsa om detta i hans
artikel på sidorna 19.
Mickogården
Som ni också kan läsa inne i tidningen så skrev jag under gåvobrevet för
Mickogården i början av juni. Efter
det var det mycket att ordna med. Vi
behövde få huset försäkrat, ta över
el- och vattenavtal och se till att
allt blev ordnat med huset. Vi äger
nu en Hembygdsgård med 9 000
kvadrat
meter mark i Birkas. Jag
hoppas gården skall komma många
till glädje och att vi kan utnyttja den
till många olika föreningsaktiviteter. Läs mer på sidorna 10-11.
Historiedag i Nuckö
Söndagen den 13 augusti var det
en historiedag i Nuckö kommun.
Dagen började med en gudstjänst
i Nuckö kyrka med närvaro av
biskopen, landshövdingen, kom
mundirektören samt Roger Rönnberg, en finlandssvensk präst från
Esbo i Finland.

Vid minnesmonumentet. Från vänster Roger Rönnberg, Ülo Kalm,
Tiit Salumäe och Leevi Reinaru.

Foto: Aare Kalm

Tanken med historiedagen var
att komma ihåg de stupade i första världskriget och frihetskriget.
Deras namn finns på minnesmonumentet på Nuckö kyrkogård. Efter
gudstjänsten inne i kyrkan, där även
Nõva kyrkokör och Nuckö damkör
medverkade, blev det en ceremoni
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ute vid minnesmonumentet. Det var
mycket folk både inne i kyrkan och
ute vid monumentet. Man höll tal
och lade ner vackra blomsterarrangemang från bland andra Kaitseliit
(typ Hemvärnet), Nuckö kommun,
Skogsbröderna, Länsstyrelsen samt
ytterligare några fler. Det var högtidligt och i bakgrunden bildade de
olika deltagande organisationerna
en fanborg.
Idén till minnesmonumentet
kom upp redan 1929 och den 10
juni 1935 stod det klart och invigdes under festliga former. Arkitekt
var Eugen Sakkarias och byggmästare Mathias Pelmas.
Den första Nucködagen ägde
rum 1988 och många av dem som
var där nu fanns också med för 29 år
sedan. Under ockupationen förstördes minnesmonumentet och 1990
restes det igen efter en insats av
bland annat Ervin-Johan Sedman.
År 1999 tillkom de minnestavlor
som finns på ömse sidor av monumentet. De innehåller namnen på de
män från dåvarande Nuckö kommun
som 1941 tvångsmobiliserades till
Röda armén och inte kom tillbaka.
Under åren 2011-2012 restaurerades monumentet ännu en gång.
Denna gång med pengagåvor från
bland andra Rickul/Nuckö Hembygdsförening. I sammanhanget
kanske inte en jättestor gåva men
alla bäckar små..
Efter ceremonin vid minnesmonumentet var det utställning inne
i Birkas av de olika organisationerna och efter det föreläsningar
inne i kultursalen. Ülo Kalm höll
bland annat en föreläsning om just
minnesmonumentet.
Höstmöte
Den 14 oktober är det ett informationsmöte i Eskilstuna. Vi hoppas på
att så många som möjligt vill vara
med där och ser fram emot att möta
er på Hotell Munktell. Mer info i annonsen på sidan 19. Välkomna!

Nyheter från Rickul/Nuckö och Läänemaa
Göte Brunberg

Bredband till hemmen
Kommunförbunden i Läänemaa,
Raplamaa och Järvamaa län har
startat ett projekt, ”Digikond”, med
syfte att ge kommuninvånarna tillgång till bredbandsförbindelse med
internet. En första etapp i projektet
är att undersöka intresset för fiber
anslutning till hemmen och vilka
tjänster man i så fall är intresserad
av (internet, telefoni, tv och annat).
Med ledning av vilka som är intresserade gör man sedan en nätplanering. Om man inte har visat intresse
riskerar man att bli utan förbindelse.
Det kostar inget att anmäla intresse och man förpliktar sig inte att
beställa anslutningen.
Staten kommer att betala en tredjedel av kostnaderna. Resten skall
betalas av abonnenterna, utgående
från den verkliga kostnaden. Man
nämner ett intervall mellan 300 och
500 euro, ju mindre desto fler som
ansluter sig i ett grannskap.
Om du är intresserad av att
få bredband till ditt hus i Rickul/
Nuckö, kontakta då Erik Hansson
erik@hanssonhansson.se så hjälper
han till med intresseanmälan.
Vägförbindelse mellan Nuckö
och Uuemõisa
I Medlemsblad nr 1 2017 nämndes
att man återigen har tagit upp den
gamla frågan om en vägförbindelse
mellan Nuckö och Uuemõisa. Konsultfirman Skepast&Puhkim hade
fått i uppdrag att ta fram ett förslag
till realisering och uppskatta kostnaderna.
Uppdraget är nu slutfört. Man
har kommit fram till att den bästa
realiseringen är en kombinerad brooch vägförbindelse från Skåtanäs
över öarna Roograhu och Väike
Roograhu till Uuemõisa enligt bilden. Den skulle förkorta vägen Birkas-Hapsal från 34 till 9,8 kilometer. Den totala kostnaden uppskattas
till 14,4 miljoner euro.
Hapsals borgmäsare Urmas

Sukles är skeptisk till planen. I en
intervju i Lääne Elu säger han att
förbindelsen endast är av lokalt intresse och att det finns angelägnare
projekt för staten att bekosta. ”Detta
är tyvärr en realitet, oavsett om vi
vill erkänna det eller ej. Men ingen
förbjuder ju oss att drömma.”
”Sjöstjärne”-projektet
i Derhamn
Nuckö kommunfullmäktige har gett
bygglov till det i det förra Medlemsbladet beskrivna projektet ”Meritäht” (Sjöstjärnan) i Derhamn. Initiativtagare är Mart Vahtel, delägare
i Mellson Grupp OÜ som äger hamnen och fiskecentrumet.
Planerna på ett akvarium med
hajar och sjölejon har stött på motstånd hos estniska djurskyddsorganisationer, men Nuckö kommun
menar att det inte ligger inom kommunens kompetensområde att göra
en etisk värdering av projektet.
Akvarieanläggningen planeras
bli klar 2019. Kostnaden, 5,5 miljoner euro, skall till 40 procent täckas
av bidrag från EU-fonden EAS.
Resten skall finansieras med banklån.
Man räknar med att i början få
60 000 besökare per år och efter
några år 100 000. Antalet arbetsplatser beräknas till 35.
Kommunstyrelsen har också påbörjat detaljplaneringen av ett femvånings hotell och en sportanläggning på stranden väster om hamnen.

Kommunen stöder projektet, också
det drivet av Mellson Grupp, eftersom det ligger i linje med kommunens utvecklingsprogram och
det för närvarande saknas övernattningsmöjlighet på hotell.
Kommunreformen
Det börjar nu utkristallisera sig vilka riksdagspartier och valförbund
som kommer att konkurrera om de
25 kommunfullmäktigeplatserna i
den nya storkommunen Lääne-Nigula vid lokalvalet den 15 oktober.
Man tror att de två huvudkonkurrenterna kommer att bli riksdagspartiet Socialdemokraterna och valförbundet ”Ühenenud kogukonnad”
(Förenade samhällen).
I spetsen för Socialdemokraterna står landshövdingen i Läänemaa
Neeme Suur. På listan finns 30 kandidater, bland andra Nuckö församlings ordförande Tiiu Tulvik.
Den nuvarande kommundirektören Mikk Lõhmus i Lääne-Nigula
toppar listan för Förenade samhällen. På listan finns 35 kandidater.
Både Neeme Suur och Mikk
Lõhmus har förklarat att de är
intresserade av att bli kommun
direktör i storkommunen. Kommundirektören är en tjänsteman
som i sin utövning skall vara politiskt neutral. Det har därför i Estland blivit en diskussion om det
lämpliga i att lokala toppolitiker –
inte bara i Lääne-Nigula – kandiderar till posten.

Möjlig vägförbindelse mellan Nuckö och Uuemõisa
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Estland - EU ordförande
Estland är sedan 1 juli för första
gången ordförandeland för EU:s
ministerråd med ansvar att koordinera och genomföra frågor på EU:s
dagordning, såsom flyktingfrågor,
Brexit, förhållandet till Ryssland
med mera. Estland kommer dessutom att profilera sig som ett av
världens kanske mest avancerade
e-baserade länder, där över 600
myndighetstjänster kan utföras
via internet. Till exempel Indien
och Japan har kopierat de estniska
erfarenheterna. I september arran
geras ett EU-toppmöte med fokus
på unionens reformarbete, bland
annat utifrån Estlands digitala satsningar. Förbundskansler Angela
Merkel, som senast besökte Estland
2016, kommer att delta i mötet. Hon
blev då imponerad av Estlands digitala satsningar.
Förarlösa bussar
Två förarlösa bussar trafikerar
sträckan Viru väljak–Kultuurikatel
som är säte för Estlands EU-ordförandeskap. Om och när experimentet faller väl ut kommer en utvidgning av verksamheten att göras.
Lokalval
Den 15 oktober genomförs lokalval i Estland. Valen är de första
efter den i stort sett avslutade kommunreformen. Syftet med reformen
har varit att skapa kommuner med
minst 5 000 invånare; detta kommer att påverka beslutsfattandet på
lokal nivå och tillika valen. Nytt är
även att ungdomar som fyllt 16 år
får rösta. De populäraste partierna
är Centern och Reformpartiet. Det
högerextrema EKRE och Social
demokraterna håller sig väl framme,
medan Fosterlandsförbundet väntas
tappa. I flertalet orter och kommuner deltar valförbund. I Tallinn står
striden mellan det allenarådande
Centerpartiet och övriga partier.

Centerns position är oklar eftersom
de plågas av interna stridig
heter
sedan Edgar Savisaar förra året
röstades bort som partiordförande.
Savisaar ställer upp med egna kandidater i Tallinn.
Ny ministeriebyggnad
Estlands nya så kallade superministerium har invigts. Finans-, social-,
justitie- och ekonomi & kommunikationsministerierna sitter numera
under ett och samma tak i två nybyggda höghus där finansministeriet tidigare låg. De gemensamma
lokalerna beräknas ge ordentliga
besparingar eftersom man kan dela
på administrativa sysslor.
Edgar Savisaar inför rätta
Rättsprocessen mot Edgar Savisaar,
tidigare borgmästare i Tallinn och
tidigare ledare för Centerpartiet och
en av Estlands mest kontroversiella politiker, påbörjades i juni och
fortsatte i augusti. Åtalspunkterna
gäller bland annat korruption och
penningtvätt. Bland de anklagade
finns, förutom Savisaar, även ett
antal framstående Centerpartister.
Samtliga åtalade tillbakavisar anklagelserna. En första domstolsförhandling i juni och en andra i
augusti fick ställas in på grund av
Savisaars påstådda hälsoproblem
under sittningarna. Processen väntas pågå hela hösten.
Almedalen á la Estland
Estland har sin egen Almedalsfestival i Paide sedan fem år tillbaka.
Under två dagar i augusti diskuterade man samhälle, politik, familj,
miljö, säkerhet, utbildning, arbetsmarknad, kultur med mera. Bland
föredragshållare och debattörer
fanns representanter från politiska
partier och organisationer i Estland.
I år kretsade temat kring inspirerande idéer, spännande tankar och
som mötesplats för nya initiativ.
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USA står vid Estlands sida
USA:s vicepresident Mike Pence
deklarerade under ett besök i Estland att USA står fast vid sina åtaganden att genom NATO skydda
landet mot möjlig rysk aggression.
Han bekräftade att NATO:s artikel
fem gäller, det vill säga att angrepp
mot ett NATO-land är angrepp mot
alliansen som helhet vilket leder
till kollektivt försvar. Pence träffade premiärminister Jüri Ratas,
överbefälhavaren Riho Terras, Estlands president Kersti Kaljulaid
med lettiska och litauiska kollegor
samt NATO-enheter från USA,
Storbritannien, Frankrike, Estland
och Danmark. Pence bekräftade
att USA kommer att förstärka sin
militära närvaro under Rysslands

militärmanöver i september. Nyligen övade USA:s flygvapen startoch landning på en landsväg. Övningen var öppen för allmänheten.
Göteborg närmare Estland
Det estnisk-polska flygbolaget
Nordica flyger sedan slutet av augusti sex dagar i veckan från Tallinn
till Göteborg med tidig morgonavgång och sen kvällsretur. Flygplanet
flyger under dagen från Göteborg
till Warszawa på uppdrag av polska
LOT. Warszawa har kommit att bli
en viktig transitflygplats för resenärer till och från Estland genom samarbetet med LOT. Nordica och SAS
erbjuder dagligen upp till åtta turer
mellan Tallinn och Stockholm.
Snabbare till Tartu
År 2020 blir den 190 km långa vägen Tallinn–Tartu 5,3 km kortare
genom en ny fyrfilig sträckning
mellan Kose och Aardu. Därefter kommer cirka en tredjedel av
sträckan att vara fyrfilig. Bygget är
kostnadsberäknat till 50 miljoner
euro.

En fullspäckad sommarvecka
Ingegerd Lindström

Årets Hemvändarvecka startade
med en solig dag på Ölbäckstranden. Som vanligt kan man säga. Vi
brukar alltid ha tur med vädret på
strandfesten och så även i år. Under
alla år vi har träffats på stranden är
det bara en enda gång som festen
har fått ställas in. Detsamma kan
man tyvärr inte säga om den traditionella bouleturneringen. För tredje året i rad fick vi ställa in den på
grund av regn, trots att vi försökte
lura vädergudarna och ändrade från
fredag till torsdag. Det gick inte något vidare, torsdagen kom med regn
och fredagen var detta år solig! Men
så är det, vädret kan ingen rå över.
Det fick också Rågöresenärerna på
den andra resan smaka på. Men vi
återkommer till det senare.

Vinnarna Chilinötterna kämpar för segern.

Foto: Ingegerd Lindström

Lördag - Strandfesten
Som sagt, strandfesten startade i
solsken och med många deltagare.
Det var 116 personer, från småbarn
till äldre, som samlades på stranden
för att umgås, grilla lite och delta
i lek och tävlingar. Som vanligt
var det familjen Losman som höll
i trådarna och tävlingarna avlöste
varandra. Den grupp som vann i år
kallade sig för Chilinötterna och bestod av Neo Losman, Mats Ekman,
Anton Kilgren, Patrik Grenfeldt,
Patrik Degerman, Elias Andersson
Callenmark och Kent Blomberg.
Grenarna som var med i årets tävling var: välta ölburk, boll i hink,
potatis på sked, samlande av vatten

med händerna och en tipspromenad.
Vi får säga grattis till Chilinötterna
som klarade alla dessa ytterligt invecklade och svåra tävlingar bäst
av alla! Och tack Ida och Fredrik
som ordnar allt detta!
Söndag - Rosleps kapell
Vår traditionella gudstjänst i Rosleps kapell blev i år lite festligare
än vanligt. Det är i år 10 år sedan
kapellet återinvigdes och på grund
av detta hade man inbjudit fler
gäster än vanligt. Bland gästerna
märktes biskop Tiit Salumäe, prosten Leevi Reinaru, landshövding
Neeme Suur och Ülo Kalm från
Aibolands museum. Officiant var

prästen Peeter Krall. För att alla
skulle kunna följa hans predikan
så hade denna översatts till svenska också. Han talade om vikten
av att kapellet blev återuppbyggt
och att man idag åter kan besöka
den kyrka som förfäderna träffades i till dop, bröllop och begravning. Vår förening sponsrade den
helt fantastiska barnkören DoReMi
från Hapsal. Det var mycket sång i
kapellet denna dag och sången var
otroligt vacker när den kom från
dessa oerhört tonsäkra och duktiga
ungdomar. Dem vill vi höra mer av.
Ledaren för kören berättade att det
normalt var cirka 40 barn och ungdomar i kören men att många var

Barnkören DoReMi sjöng i kapellet
under årets gudstjänst.

Som vanligt kom många medlemmar till middagen på Roosta.

Vår egen orkester underhöll på
kvällen.
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Hemvändarveckan 2017
bortresta nu mitt i sommaren. Men
de som var där räckte mer än väl!
Efter tal av Ülo Kalm, Tiit Salumäe
och Neeme Suur var det min tur
att tacka Tiiu Tulvik för dessa 10
år vi fått vara i kapellet. Utan hennes hjälp hade vi inte haft denna
möjlighet att träffas varje år i kapellet och inte heller fått lyssna till
all underbar musik som vi fått göra
under alla år. Hon är den som sett
till att det funnits präster till gudstjänsten, hon har bokat musiker och
sångare och hon är den som fått allt
att klaffa utan att vi har behövt göra
något mer än kanske kommit med
förslag på olika musiker. Vi hade
köpt en present till henne som tack
för allt och vi hoppas hon fortsätter hjälpa oss framöver också. Efter
gudstjänsten bjöd föreningen som
vanligt på kyrkkaffe.
Middag på Roosta
På kvällen träffades 106 personer
nere vid grillplatsen i Roosta stugby för att umgås och äta av deras
härliga buffé. Innan vi startade så
presenterades vår gåvogivare, Jürgen Leverenz, för alla deltagare
och han fick motta ett diplom där
vi utnämnde honom till hedersmedlem i föreningen och en plakett som
skulle sättas upp på husväggen på
Mickogården. På plaketten står det
”Mickogården är en gåva från Jürgen Lewerenz till Rickul/Nuckö
Hembygdsförening år 2017.” Efter
att han fått sin befogade hyllning så

En bensträckare på resan runt Lilla Rågö.

fick alla börja ta för sig av den rikliga buffén. Sedan blev det som vanligt mycket prat och glada skratt.
Vår eminenta orkester med Gunvor
Strömbom, Lennart Ygstedt och
Raul Targamaa underhöll med gamla klassiker som alla kunde sjunga
med i om de ville. Tack för att ni
alltid ställer upp! Även denna kväll
höll vädret sig vackert.
Måndag - Rågöarna
Under måndagen var det resan till
Rågöarna som dominerade. Vädret
var även denna dag strålande och
dagen började med en båtfärd i en
ribbåt ut till Lilla Rågö. Där tog vår

Våra guider. Från vänster Einar Mihlberg, Endel Enggrön, Mats Stahl och Erik Söderberg.

Dags för hemfärd.
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guide Erik Söderberg emot oss med
traktorn som skulle föra oss runt
öarna. Den dagen hade vi tur då
även tre andra rågöbor fanns på ön
och följde med runt för att berätta
om sin uppväxt på ön. Det var Einar
Mihlberg, Endel Enggrön och Mats
Stahl. De två första är födda på ön
och kunde berätta om sin barndom
där före flykten. Vi åkte först runt
på Lilla Rågö och njöt av den vackra naturen, det sköna vädret och fick
intressanta inblickar i hur ön sett ut
före kriget.
När vi först beslöt oss för att
detta års resa skulle gå till Rågöar-

na fick vi frågan om vi ville se bara
Lilla Rågö eller båda öarna. Vi beslöt oss för att se båda eftersom vi
ändå var där. Men det var kanske att
ta sig vatten över huvudet. Öarna är
större än man tror och resan tog väldigt lång tid så kanske den ena ön
hade räckt. Men det var intressant
att se Stora Rågö också, där naturen
är olik den på Lilla Rågö.
Efter en riktigt god lunch i Storbyn på Lilla Rågö, där vi fick smaka
på kött från just Rågöarna, fortsatte
färden till Stora Rågö. Vår guide
Erik har tillsammans med en kompanjon cirka 300 köttdjur på öarna,
främst på Stora Rågö. En satsning
på ekologisk djurhållning som låter
väldigt intressant och som förhoppningsvis skall bli framgångsrik för
dem som vågat satsa på detta.
På Stora Rågö finns också
många ruiner kvar efter Storbyn
och en kyrka som man höll på att
renovera. Till skillnad från kyrkoruinen på Lilla Rågö finns alla väggar
och taket kvar på Stora Rågö kyrka.
Fascinerande att tänka sig hur folket levde på dessa öar. Idag är det
12 personer som är skrivna på Lilla
Rågö varav två familjer med sammanlagt fem barn. De har byggt en
egen elstation som drivs av sol- och
vindkraft och en dieselgenerator och
på så sätt har man även tillgång till
internet. Barnen i byn måste man nu
ordna skolgång för. Man vill knyta

Hela vandringsgänget tar paus.

dem till en skola på fastlandet, men
undervisningen skall ske via datorer
och internet och med en lärare som
kommer regelbundet till ön. Intressant att se att man även idag väljer
att bo ganska isolerat. Visst, det är
inte långt till Paldiski med båt men
det tar ändå en stund. Men det var
en intressant resa och alla var nöjda
men trötta när vi avslutade dagen
vid 20-tiden på kvällen.
Tisdag - Vandringen

Lennart Ygstedt

Tisdag morgon 9.00 hade 13 motionssugna medlemmar (förlåt 14,
jag höll på att glömma vår fyrfota

Den andra Rågöresan blev en blöt tillställning.

Foto: Anneli Blomberg

kämpe Nakki) samlats vid affären i
Naiva för att för femte året i rad genomföra Hemvändarveckans numera traditionella vandring under Erik
Johanssons ledning. Efter en bilfärd
på cirka en mil hamnade vi så vid
startplatsen vid Kolvikunina. Målet
för dagens vandring var Keibu, en
nätt sträcka på cirka 12 kilometer i
mycket naturskön miljö, bland annat runt sjön Kolvikujärv. Vädergudarna stod oss bi och jag tror alla
var nöjda när vi efter cirka fem timmars vandring med två pauser skildes åt. En eloge till unga familjen
Grenfeldt som lyckades genomföra
vandringen med en gående sjuåring

Vid det tillfälliga stoppet passade man på att torka
kläderna.
Foto: Gunvor Strömbom

Foto: Gunvor Strömbom
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och en treåring i barnvagn. Tack
Erik för att du ordnar dessa vandringar som ger oss deltagare möjlighet att se andra delar av vår bygd än
dem som vi vanligtvis besöker.
Onsdag - Arbetsdag

Ingegerd Lindström

På onsdagen samlades fem och en
halv man på Kokkasgården för att
snickra lite bänkar till Mickogården. Den halva mannen var 3-årige
Caesar Grenfeldt som tillsammans
med pappa Patrik hjälpte till att
snickra hela dagen utan att knorra.
Bra gjort! Några andra åkte till
Mickogården för att klippa gräset och snygga till före fredagens
”Öppna hus”. Alla gjorde ett gott
dagsverke och var inte klara förrän
sent på eftermiddagen.
Medan herrarna arbetade med
allt detta så roade vi damer oss på
en annan plats. Vi var tretton stycken som var på Aibolands museum
och, för andra året i rad, provade
på att tova. Denna gång var det tovning med tvål och vatten som gällde så det var tur att vi kunde vara
utomhus då det blev väldigt blött
där vi arbetade. Men turen med
vädret stod sig så alla kunde slaska så mycket de ville. Nu blev det
sittdynor, väggbonader och lite av
varje. Liksom förra året hade vi två
duktiga lärare, Anu Raagmaa och

Maximiliana Grenfeldt, 8 år, tovar
under överinseende av mamma
Linda.

Edith Jordman funderar över sitt mönster.

Ene Smõslova, som visade hur man
skulle göra. Alla var överens om att
detta ville vi göra nästa år också!
Torsdag - Boule
Denna dag var vikt åt vår traditionella bouleturnering. Men liksom
två år i rad nu så regnade det. Trots
byte av dag så förstörde regnet även
detta års turnering. Vad gör vi till
nästa år? Det tål att fundera på.
Fredag - Mickogården
Öppet Hus på Mickogården. Se artikel på sidan 11.

Ove Grönvall jobbar med att få i
benen till bänken.
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Foto: Ingegerd Lindström

Årets Hemvändarvecka blev
lyckad, ja förutom boulen då. Måndagen efter Hemvändarveckan åkte
nästa omgång resenärer till Rågöarna. De hade mindre tur med vädret
och fick uppleva nästan hela resan i
regn. Tyvärr förtar ju det en hel del
av glädjen med att uppleva nya platser och är man genomvåt, efter att
ha suttit på en öppen traktorvagn en
hel dag så kanske inte humöret är på
topp. Men vi hoppas ändå att de fick
ut något av sin resa till Rågöarna,
för öarna är värda att ses.

Full koncentration på arbetet har
lille Caesar Grenfeldt, 3 år, när han
hjälper pappa Patrik med tillverkningen av gardinhållare.

Mickogårdens historia
Göte Brunberg

Mickogården ligger i byn Birkas,
som 1610 förvärvades av Wilhelm von Tiesenhausen. Godset
bildades 1620. Det hade därefter
många ägare innan det 1799 köptes av Karl von Ungern-Sternberg. Godset kvarstod sedan i
släkten von Ungern-Sternbergs
ägo fram till början av 1900-talet.
I herrgårdsbyggnaden, som då
hade stått tom i många år, inhystes 1920 Birkas Folkhögskola.
Mickogårdens äldre historia
Gården är säkert mycket gammal,
men de första säkra uppgifterna
om dess invånare finns inte förrän
i hakerevisionerna från Birkas gods
åren 1726, 1732 och 1739. Husbonde på gården var i samtliga revisioner en Hans Hinrichsson. Av kyrkböckerna från Nuckö församling
framgår att han 1719 gifte sig med
Kersti Matsdotter, också hon från
Birkas. På gården fanns 1739 totalt
tre arbetsföra män (ålder 15-60 år),
tre kvinnor, varav två var arbetsföra,
och tre barn. Djurbesättningen bestod av två hästar, två oxar, tre kor
och tre ungdjur. Arrendet betalades
i dagsverken, kontanter och naturaprodukter (bland annat säd av olika
slag, ved, smör, höns och ägg). Det
mest betungande var dagsverkena.
Två dagar i veckan året om (totalt
104 dagar per år) skulle en man med
häst ställa upp. Dessutom krävdes
vid sånings- och skördetid ytterligare en person 12 dagar per år. Det
är uppenbart att arbetet på den egna
gården blev lidande av detta.
Hans Hinrichsson efterträddes som husbonde av sonen Johan.
Husbondeskapet ärvdes sedan vidare från far till son ända fram till
1918.
I själarevisionerna (ett slags
civila folkräkningar) var folket
på gården upptagna under rubriken ”fria svenskar”, men i mitten
av 1800-talet bytte man etnicitet i
kyrkböckerna till att bli ester. Vid

namngivningen 1835 valdes som
familjenamn Aalman.
Gården friköps
Gården friköptes 1890 från godset
av husbonden Simon Aalman. Av
tabellen på kartan nedan framgår att
gårdens areal var 31 desjatiner och
928 kvadratfamnar, med dagens
mått 34,29 hektar. Därav var 4,0
hektar åker, 18,8 hektar slåttermark
och 9,1 hektar betesmark.
Gårdens namn, som själarevisioner och kyrkböcker stavades
”Micko”/”Mikko”, ändrades i 1938
års fastighetsregister till ”Miku”.
Som ägare till gården 1938 står
Lovisa Aalman, änka efter Simons
son Kustav, och Villem Aalman,
bror till Kustav. Ägare blev senare
Kustavs dotter Lovisas man, Rudolf
Pajus, från Birkas Jakas.
Gården under sovjettiden
Eftersom gårdens invånare inte
flydde under andra världskriget
fortsatte man att bruka den under
de första åren av sovjetstyret. År
1949 var det slut på tiden med privata jordbruk och gården tvingades
att ansluta sig till den nybildade bykolchosen ”Kangelane” (Hjälten).
Man måste överlämna byggnader,
jordbruksredskap och arbetsdjur till

kolchosen.
Kangelane kom senare att slås
ihop med övriga bykolchoser till
den så kallade Leninkolchosen,
med centrum i Birkas. De vuxna
medlemmarna av familjen Pajus
blev arbetare på kolchosen.
Under 1970-talet blev det möjligt för kolchosarbetarna att friköpa
sina gårdshus från kolchosen. I ett
beslut av Hapsals rajoons exekutivkommitté den 24 december 1970
tillförsäkras Rudolf Pajus äganderätten till Mickogårdens bostadshus
och ekonomibyggnader. I en förteckning över byggnaderna anges
att bostadshuset och några av de övriga husen skall vara byggda 1905.
Markåterlämnandet
I ett beslut av Nuckö kommunfullmäktige 1991 blir Rudolf Pajus dotter Viivi Põld ägare till gårdens hus.
Hon begär inte att få tillbaka marken utan vill istället ha kompensation. Staten blir på så sätt ägare till
gårdens marker.
När Jürgen Lewerenz och hans
hustru Christa Teresia 1996 köper
Mickogården avstyckas 0,9 hektar
från den forna gårdsmarken. Den
nya fastigheten får namnet ”VanaMiku”.

Karta över den från Birkas gods 1890 friköpta gården ”Mikko”.
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Hembygdsgården - Mickogården
Ingegerd Lindström

Som jag skrev redan i förra numret
av Medlemsbladet så är nu Mickogården vår. Jag skrev under gåvobrevet den 2 juni och efter det var
det många saker som skulle ordnas med. Jag ordnade så att el och
vatten skrevs över på vår förening
samt att vi också fick en försäkring
på huset. Där var det många turer
innan de godkände oss som försäkringstagare. Det verkade som
det var första gången de träffat på
problemet att försäkra en gård i en
utländsk förenings namn. Många
turer blev det innan det var klart.
Sotaren var också ute och kontrollerade alla eldstäder. Vi fick en del
anmärkningar som vi snabbt åtgärdade och till sist fick vi vår försäkring. Det känns skönt att veta att
gården är försäkrad nu. Så allt är i
sin ordning.
Som jag skrev i förra numret av
tidningen så kommer gåvogivaren,
Jürgen Lewerenz, att bo kvar där
till sin död eller tills han inte längre
vill eller orkar åka över till Estland.
Men han har redan nu utrymt två
rum: det stora allrummet samt ett
sovrum. Han har under sommaren
fått hjälp med att bygga en egen
liten lägenhet i bastubyggnaden,
där han kommer att bo i framtiden. Samarbetet med Jürgen är inga
problem alls, han är väldigt tillmötesgående och positiv. Han verkar
tycka det är roligt när vi är där och
har inget alls emot att det kommer
folk då och då.
Öppet Hus
Fredagen den 14 juli anordnade vi
Öppet Hus på gården. Vi räknade
med cirka 50 personer men det kom
över 70 personer dit. Mycket roligt
att intresset var så stort. Vi bjöd på
kaffe med tårta som tog slut redan
innan de sista gästerna kom. Men
det gick bra ändå, alla var positiva
till gården. Alla gick husesyn och
Jürgen var en ivrig och kunnig guide
runt ägorna. Skylten han fick, som

Många medlemmar kom när det var Öppet Hus på Mickogården.

Foto: Gunvor Strömbom

ska sitta på huset som ett minne, sattes upp framför en stor skara människor. Han ville gärna ha det som ett
litet ”event” som han sade. Verkar
som han uppskattade vårt initiativ.
Gården består av fem olika hus:
en huvudbyggnad, en bastu samt tre
uthus. I uthusen finns bland annat
en väl utrustad verkstad, förråd och
en lada som mer eller mindre innehåller museiföremål. Det är gamla
slädar, trätunnor och seldon med
mera. Alla hus har nya tak. På huvudbyggnaden och en av sidobyggnaderna finns vasstak som är 3-4 år
gammla. De andra husen har nya
plåttak så alla hus är väl skyddade.
Vad som framgick hos notarien
var också att gården delvis ligger
inom kulturskyddat område. Någonstans i underjorden ligger en
gammal kyrkogård som man tror
härstammar från vikingatiden. Själva kyrkogården verkar ligga under
grannfastigheten mitt över gatan,
men området som är kulturskyddat
sträcker sig in en bra bit in på vår
gård. Lite spännande är det.
På gården finns också bärbuskar,
äppel- och morellträd. Hela fastigheten är på 9 000 kvadratmeter.
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Besökarna var många och Jürgen
visade gärna runt. (Jürgen sitter
i bakgrunden och visar något för
Kent Blomberg).

Under sommaren har en arbetsgrupp, med hjälp av andra medlemmar, varit på gården och bland annat klippt gräset, sytt och satt upp
gardiner, satt upp brandvarnare och
gjort flera andra saker. I rapporten
från Hemvändarveckan ser ni att
man också snickrat bänkar och annat till gården.
Arbetsgruppen består av Ingegerd Lindström, Barbro Adelman,
Erik Johansson, Krister Wikström,
Raul Targamaa och Ove Grönvall.
Har ni frågor om gården eller tips
på användning av densamma så hör
gärna av er till oss! Vi har redan nu
några idéer men vill ha in fler!

Svenskdagen
Ingegerd Lindström

För 10:e året i rad anordnade Estlandssvenskarnas Kulturförvaltning
en Svenskdag. Detta år höll man till
vid Padise kloster. Inne i klosterruinen var det konserter och utanför
ruinen var det uppträdande av olika
folkdanslag. Dessutom var det som
vanligt försäljning av olika varor
samt informationsbord.
De som var representerade i år
av de estlandssvenska föreningarna
var SOV Sverige, Rickul/Nuckö
Hembygdsförening och Rågöföreningen. Även S:t Mikaelskyrkan
fanns där med ett bokbord. Svenskdagen vänder sig inte bara till dem
med estlandssvenska rötter utan
främst till ester som inte vet så
mycket om historien med svenskar
i Estland före andra världskriget.
Därför är det viktigt att vi ställer
upp och visar på att det estlandssvenska kulturarvet lever vidare.
Dagen började inne i klosterruinen med några hälsningstal
och Ülo Kalm, ordförande i Estlandssvenskarnas
Kulturförvaltnings stiftelses styrelse, delade ut
medaljentill årets Kulturbärare.
Utmärkelsen gick i år till Margareta
Hammerman och Einar Mihlberg.
Vi gratulerar!
Efter talen och utdelandet av
medaljer startade konserten med
sång och fiolmusik av Laura-Liisa

Dansgrupper visade upp sig nedanför borgen.

Foto: Ingegerd Lindström

Kümnik. Laura-Liisa är nu 14 år
och är barnbarn till Anne Amer som
är född Tennisberg och alltså är estlandssvensk. Hon var hos oss i Rosleps kapell, för två år sedan, då hon
bara var 12 år och redan då imponerade hon på alla lyssnare. Nu har
hon utvecklats ännu mer och är en
fantastisk musiker. Hennes tolkning
av Vittorio Montis Czardas fick
håret att resa sig på armarna. Hon
ackompanjerades av Pia Paemurru
från S:t Mikaelskyrkan, också hon
en skicklig musiker. Tillsammans
skapade de magi.
Efter henne kom en manskör
som sjöng vackert men kanske lite
för länge. Det blev väldigt kallt inne

i ruinen så många gav upp och gick
ut i solen igen.
Nedanför borgen underhöll flera
dansgrupper och många var det som
satt i det sköna vädret och njöt av
musiken och dansen. Även detta
år var det ganska mycket folk som
kom och Svenskdagen avslutades
i Vilivalla kapell där Patrik Göransson höll en kort gudstjänst. Då
det kom väldigt mycket folk hölls
gudstjänsten ute på kyrkogården.
Vi ser fram emot nästa års
Svenskdag redan nu och vår förening kommer även nästa år att vara
närvarande och informera om vårt
områdes svenska historia.

Laura-Liisa Kümnik tillsammans med sin ackompanjatör Pia Paemurru bjöd
på underbar musik.

Årets Kulturbärare Margareta Hammerman och Einar Mihlberg fick
motta medalj av Ülo Kalm.
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Återigen tillbaka till mina rötter

J

Bengt Åke Persson, Puebla, Mexiko

ag, Bengt Åke Persson, boende i
Mexiko sedan 1982, hade lyckan
att i juni 2006 besöka Spithamn
med min mor, ”Vad-Irene” Stahl,
åtta månader innan hon lämnade
oss. Men min önskan att ännu en
gång återvända till mina rötter har
växt sig allt starkare sedan några år
tillbaka. Jag fick lyckligtvis möjligheten i år och denna gång tillsammans med min mexikanska hustru,
Maria del Refugio, ”Kukita”, något
som satte en speciell prägel på återvändandet. Tidigt i våras nämnde
jag till min mors syssling, Inger
Nemeth, att vi skulle åka över. Hon
informerade i sin tur Göte Brunberg, som tog kontakt med mej och
mycket generöst erbjöd sej att vara
vår guide, något som jag naturligtvis tackade ja till.
Redan ett par dagar efter vår
ankomst till Sverige började vår
planerade ”släktmötesresa” och en
nostalgisk verklig och virtuell återförening med mina rötter. Jag startade vår historiska ”släktresa” med
en generell visning av vårt vikingaursprung genom att vi beskådade
några runstenar i Eskilstuna. Därpå
följde ett trevligt besök av min, på
mors sida, kusin Tomas Henrikson
(Stahl) och hans son Jimi Rejsby
med familj. De sistnämnda hade jag
aldrig tidigare träffat. Likaså gjorde
vi ett besök hos min mors kusiner
Lisa, Astrid och Gundel, födda
Stahl på Vada.
Vi besökte därefter min farfars
rötter i Sörmland, de små samhällena Dillnäs, Frustuna, Björnlunda
och Ludgo nära Gnesta i Sörmland.

Bengt Åke och Kukita vid Skumåkars.

Tomas Henrikson (Stahl).

Vada, bostadshusets grund 2006.

S

Jimi Rejsby med familj.

Lisa, Astrid och Gundel, födda Stahl.

dam, Nibondas Brita Söderberg
(född Schönberg), en lekkamrat
till min mor när hon bodde på sin
mors hemgård Esmas, att vi skulle
komma och Brita ville så gärna

träffa mig, ”Vad-Irenes lillpojke”
som hon kallade mig. Brita visade
sig vara en helt beundransvärd dam
på vilken åldern absolut inte har satt
sina spår, varken vad gäller energi,

å kom dagen då vi reste över
till Estland. När vi kom fram
till Dirhami Guesthouse stod Göte
Brunberg i strålande sol och väntade på oss på parkeringen. Efter
att vi installerat oss började vi omgående med vår lyxguidade tur.
Inger hade nämnt för en förtjusande
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Foto: Göte Brunberg

Återigen tillbaka till mina rötter . . .
hälsa eller minne. Hon berättade
medryckande om hur hon sprang
från Nibondas till Esmas för att
leka med min mor. Hon visade mig
var min mormors föräldrars hus
hade legat innan det skövlades av
ryssarna. Tack vare hennes precisa
information banade jag mig väg i
det höga gräset och kunde äntligen
stämningsfullt trampa samma jord
som min mor gjorde för 85-90 år
sedan. Det kändes fantastiskt! Tack
underbara Brita!

G

öte hade dagarna innan rekognoserat skogvaktarstället
Vada, där min morfar Anton Stahl
och mormor Edla, född Österman,
bodde. Det var framkomligt nästan
ända fram till där bostadshuset låg.
Men naturen har tagit ut sin rätt. De
sista 10 metrarna var helt igenvuxna av vildhallon och brännässlor
varför det inte gick att komma fram
till husgrunden. För 11 år sedan var
det inte så igenväxt.
Vi passade också på att besöka
det nu återuppbyggda Rosleps kapell. Vid mitt förra besök var arbetet
på gång. Då fanns det ännu inget tak
på kapellet. Vi besökte även kyrkogården och några gamla släktingars
gravar. Dagen avslutades med en
superb middag på Roosta semesterbys restaurang, varpå vi slutligen
uttröttade tog oss tillbaka till hotellet för en välbehövlig vila.

Nibondas Brita Söderberg och Bengt.

Bengt på Esmas. Foto: Göte Brunberg

Skumåkars.

Vada 2017, grunden gömd i snår.

Rickuls herrgård.

Skumåkars i Höbring, där Simon
Petersson Stahl, min morfars farfars
farfar bodde. Det var med en mycket
starkt nostalgisk, nästan trollbunden,
magisk känsla jag besökte platsen

för mitt Stahl-blods ursprung! Tänk
att få stå, vistas och uppleva platsen,
just den gården, där en anfader levde
och trampade jorden sex generationer tillbaka.

F

öljande morgon vaknade vi upp
med ett lätt regn, vilket turligt
nog snart upphörde. I Inger Nemeths
och Sven Borrmans bok ”Spithamn
by, gårdar och familjer” finns ett flertal andra byar omnämnda. Jag hade
uttryckt önskan att få besöka några
av de relaterade platserna där jag har
mitt ursprung, såsom Höbring, Gambyn och Rickuls herrgård. Återigen
hade Göte varit förutseende nog att
rekognoscera några dagar tidigare.
Han hade letat upp den gamla gården
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Vi besökte därpå Nuckö, inkluderat kyrkan och prästgården. Vi
hann också med ett kort besök på
den nyligen till Hembygdsföreningen donerade Mickogården. Där
hade vi ett trevligt samtal med donatorn Jürgen Lewerenz, med vilken min hustru fick möjlighet att
prata på spanska. Vi gjorde därpå ett
besök till Rickuls herrgård, under
vilken byarna i trakten lydde. Och
det var just hit som de äldsta Stahlrötterna kan spåras. Här i Höbring
slog sig vår anfader Lukas Stål ner,
min morfars farfars farfars farfar, en
finsk knekt från Borgå, född i slutet av 1600-talet. Han lär ha livnärt
sig en tid som tunnbindare och tjärbrännare men han anställdes sedermera på godset och 1725 hade han
avancerat till förvaltare (”amtman”)
där.
Innan vi lämnade mina ursprungstrakter i Estland bjöd Göte
in oss på en kopp gott kaffe med
dopp hemma hos sig i Roslep. Vi
hälsade sedan på hos hans granne,
min mors syssling Edvin Vesterby,
som jag träffade elva år tidigare.
Han var tyvärr inte i Estland vid
tillfället, men besöket resulterade i
att jag glädjande nog fick träffa ytterligare en ny släkting, Edvins son
Benny Vesterby, och hans bedårande familj. Ett mycket angenämt
sammanträffande. Benny ringde
överraskande upp sin far Edvin i
Stockholm och jag fick en trevlig
pratstund med honom på telefon.
Tusen tack Benny för det!

min syster Eivor många lyckliga
barndomssomrar hos mina morföräldrar Anton, som var gårdssnickare, och Edla. När jag återvände
dit och såg var jag hade bott mina
så lyckliga sommarmånader under
flera år för snart 65 år sedan, kunde
jag här, liksom vid flertal tillfällen
i Estland, inte hålla mina emotionella tårar tillbaka. De bara kom,
spontant.
Jag hade därmed nästan kompletterat resan till mina rötter. Cirkeln slöts dock genom ett besök till
familjegraven i Eskilstuna, där både

farfar och farmor, mor, far och min
syster vilar. Jag ska inte glömma att
nämna att Sverigebesöket avslutades med en mycket trevlig släktlunch i Eskilstuna.
Detta var kanske mitt sista besök till mitt ursprung. Nästa resa
blir troligen ”halva jag, även om
det blir i ett DHL-kuvert”, som jag
brukar säga. Men tills den stunden
kommer, hoppas jag att det dröjer
ytterligare några år.
Ett stort tack till ER ALLA
som har gjort vårt besök till mina
rötter oförglömligt.

Benny Vesterby.

Bengt på Hörningsholm.

D

etta var vad vi hann med under vårt cirka 27 intensiva
timmar långa besök i Spithamn. Vi
skulle aldrig ha fått ut så mycket av
besöket om det inte hade varit för
Göte Brunbergs enorma stöd. Men
kontakten med mina estländska och
svenska rötter slutade inte här. Vi
besökte också Hörningsholms gods
på Mörkö. Här tillbringade jag och

Släktgraven i Eskilstuna.

Fotograf (där inget annat anges): Bengt och Kukita Persson
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Höbring skolas historia

Ingeborg Opstad f. Thomsson, Gambyn Hermas
Uppgifterna är hämtade från olika
nummer av Kustbon och Estlandssvenskarnas Folkliga Kultur.
I mitten av 1860-talet stadgades i
Estland om allmän skolundervisning. Då den svenskspråkiga befolkningen saknade utbildade lärare
vände sig kyrkoherdarna Lars Erik
Mozelli i Reval och Wilhelm Girgensohn i Nuckö till Evangeliska
Fosterlandsstiftelsen i Stockholm
och bad dem att sända lärare till
svenskbygden i Estland.
I augusti 1873 anlände två lärare, Lars Johan Österblom och
Thure Emanuel Thorén till Nuckö.
Österblom for vidare till Ormsö och
Thorén antogs som lärare i det av
Girgensohn nyinrättade seminariet
för svenska folkskollärare på Paskleps gods. Seminariet understöddes
ekonomiskt av det estländska ridderskapet men fick även bidrag från
Evangeliska Fosterlandsstiftelsen.
Utbildningen var treårig. I slutet
av 1870-talet var behovet av utbildade svenska lärare tillgodosett – av
de 11 elever som inskrevs i januari
1880 var alla utom tre ester. I juni
1882 upplöstes seminariet.
Den första folkskoleundervisningen i Rickul började år 1865 i
Kapellkrogen i Ölbäck. Följande år
flyttade den till Kolsved där man
uppfört ett nytt skolhus. Skolans lärare var Mats Pelmas, som hade fått
sin utbildning vid seminariet i Kuuda. Utbildningen hade bekostats av
baron Taube på Rickuls gods.
Höbring skola öppnas
Höbring skola öppnades 1877 i ett
nybyggt skolhus. Dess förste lärare var Johan Dans, som hade genomgått seminariet i Pasklep. Han
tjänstgjorde i 16 år. Till att börja
med gick kommunens pojkar i Höbring skola och flickorna i Kolsved
men från och med läsåret 1878/79
blev skolorna samskolor. Skolan var
treårig. Höstterminen började 1015 oktober och vårterminen pågick

till slutet av april. Nybörjarna var i
regel fyllda tio år och de kunde läsa
lättare texter.
Undervisning i läsning fick barnen i hemmen av sina mödrar. Läsförmågan skulle hållas levande fast
man inte hade tillgång till annan
litteratur än ABC-boken, katekesen,
psalmboken och – i bästa fall – även
bibeln. Man satt bredvid modern
med ABC-boken och ”läsa-spito”
(peksticka) när hon spann och lärde sig alfabetet samt att lägga ihop
bokstäverna till ord.
I skolan undervisades det i läsning, räkning, sång, geografi och
religion. Under förryskningstiden
1891-1918 skulle all undervisning
ske på ryska, men förklaringarna
gavs på nuckösvenska. Modersmåls- och kristendomsundervisningen fick dock fortfarande ske på
svenska. De gamla lärarna fick sluta,
då de inte behärskade det ryska
språket och yngre krafter, som genomgått statsskolan i Hapsal, trädde istället in. I Höbring blev Hans
Pöhl lärare 1901. Han stannade i tre
år och efterträddes av Joel Nyman,
som stannade till 1912. Läroböckerna i geografi och räkning var på
ryska, förutom läroboken i ryska
språket. Sångböckerna var svenska,
men man fick lära sig tsarhymnen
och några sånger ur läroboken på
ryska.
Baron Taube på julbesök
Höbring skola låg baron Taube
särskilt varmt om hjärtat, eftersom också barnen till herrgårdens
tjänstestab fick sin undervisning
där. Varje julhelg kom baronen med
familj på juldagens eftermiddag till
skolhuset, där helgdagsklädda skaror av barn och äldre hade samlats.
Ett stort bord hade placerats framme i skolsalen. Där satte sig herrskapet från herrgården, och korgar
med gotter bars in. Skolläraren höll
ett anförande, församlingen sjöng
några julpsalmer och kören sjöng
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julsånger. Baronen tackade och utdelningen av gotter till skolbarnen
började. Alla fick karameller, pepparkakor och äpplen. Detta knöts in
i en medhavd handduk. Varje flicka
fick dessutom en huvudduk och
pojkarna fick ena året en fällkniv
och det andra året en halsduk. Äpplen och pepparkakor delades också
ut till föräldrar och småbarn. Den
mest begåvade eleven i varje klass
fick ta emot en silverrubel ur baronens hand.
Nytt skolhus
År 1914 byggdes ett nytt skolhus i
Höbring. I den ena ändan av byggnaden fanns lärarbostaden om två
rum och kök, i mitten skolsalen
och i den andra ändan fanns ugnen
och ett litet rum, kallat ”safre”, där
man hängde ytterkläder. Man satt i
långpulpeter, fem elever i varje pulpet. Pulpeterna var placerade på
bägge sidor om mittgången. Längst
fram i skolsalen fanns en kateder,
en orgel och svarta tavlan.
Under första världskriget var
det lite si och så med undervisningen. En del lärare hade mobiliserats
och det följde en tid av ständiga
lärarbyten. Efter Joel Nyman kom
Nikolai Blees, Johannes Dans, Mathias Viberg och Anton Vesterberg.
När Estland blev självständigt
bildades i december 1918 Svenska
Lärarförbundet. Det hade bland
annat till uppgift att bevaka det
svenska språkets intressen i de
svenskspråkiga skolorna. De lärare
som fanns att tillgå hade utbildats
vid ryska utbildningsanstalter.
Inom lärarförbundet beslöt man
därför att anmoda svenska folkministern Hans Pöhl att hos vederbörande myndighet höra sig för om
svenska lärarkurser kunde anordnas i Sverige och Finland.
Genom framstående rikssvenska kulturpersoners åtgärder kunde redan sommaren 1920 en sexveckors kurs i pedagogik anordnas

vid Uppsala folkskoleseminarium.
Sexton estlandssvenska lärare och
lärarinnor deltog. År 1922 sökte
några ungdomar, och fann inträde,
till seminarier i Sverige och Finland.
Läroböcker
Ett stort problem var läroboksfrågan. Det saknades svenskspråkiga
läroböcker och för inköp av sådana
i Sverige fanns inga pengar. Riksföreningen för Svenskhetens Bevarande i utlandet lämnade ovärderliga
bidrag. För att inte betunga föreningen alltför mycket beslöts att inköpa böckerna i Finland där de var
avsevärt billigare. Undervisningsplanen för folkskolorna i Estland
ändrades ofta och det var ingen
lätt uppgift för de estlandssvenska
lärarna att få fram läroböcker som
motsvarade föreskrivna kurser.
Skolstyrelsen i Hapsal var dessutom
ytterst svenskfientlig på 1920-talet
och försökte på alla sätt trakassera
Svenska Lärarförbundets medlemmar.
Som läseböcker i modersmålet
hade man ”Sörgården” och ”I Önnemo by” i de lägre klasserna och
”Läsebok för Folkskolan” i de högre. Någon enhetlig lärobok i matematik fanns inte. Man köpte böcker

från Finland och Sverige, men
dessa motsvarade inte läroplanen
för folkskolan i Estland. Lärarna
fick komplettera, eleverna skrev av
och läste talen och efter lektionens
slut samlades arbetsböckerna in.
Lärobok i historia saknades helt.
Läraren berättade och eleverna
antecknade. Situationen var densamma när det gällde Estlands geografi. Det tillkom också en del nya
ämnen, bland annat hembygdslära,
teckning och gymnastik. Från och
med andra klass stod också estniska
språket på skolschemat.
De första kvinnliga lärarna
År 1921 ombildades Höbring skola
till fyrårig folkskola och fick sina
första kvinnliga lärare, Emmy Grönström och Ida Kivarimees. De stannade till 1925. Eftersom det endast
fanns en skolsal undervisades två
klasser på förmiddagarna och två
på eftermiddagarna. Skolan fick sin
femte klass hösten 1929. Eftersom
det inte fanns plats för fler klasser i
skolhuset fick femte klassen inhysas
i Långbackgården, där även sjätte
klassen 1930 blev inrymd.
Anton Vesterberg, som hade varit lärare 1919-22, kom 1925 tillbaka till skolan efter tre års studier vid
Nykarleby Folkskoleseminarium i

Finland. Han blev föreståndare för
skolan och stannade kvar där till
1943, då han rymde till Sverige.
Vesterberg intresserade sig i hög
grad också för den vuxna ungdomen. Han ledde en blandad kör,
en manskör och under 1930-talet
startade han en strängorkester. Man
övade in små teaterpjäser som uppfördes på fester, vilka hölls i skolhuset på vintern och utomhus på somrarna. I mitten av 1930-talet ställde
han sig i spetsen för idrotten och
sommaren 1937 samlades estlandssvensk ungdom till gemensamma
tävlingar. Åren 1938 och 1939 vann
svenskarna distriktsmästerskapen i
Hapsal respektive Märjamaa.
Under den senare hälften av
1920-talet hade skolan tre lärare.
Förutom Vesterberg tjänstgjorde
Carl Blees och Alide Blees. Den senare efterträddes i början av 1930-talet av sin syster Dagmar Blees och
efter henne kom Ellen Blees. Under
de oroliga åren i början av 1940-talet, före överflyttningen till Sverige,
förekom det en del lärarbyten. En
del av dessa lärare saknade behörighet. Under den ryska ockupationen
1940-41 infördes återigen ryskan på
skolschemat. Den ersattes av tyskan
under den tyska ockupationen.

Elever i Höbring skola 1931/32 med lärarna Carl Blees och Anton Vesterberg.
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Foto: SOV:s arkiv.

Höstens skogsskötsel påbörjas
Bengt Brunberg

Lägesrapport från LM
LM har i nuläget 533 medlemmar,
så föreningen fortsätter att växa.
För att sprida ut planteringsarbetet
under en större del av året så kommer man i år att utöka planteringarna under hösten, då 28 000 plantor ska sättas på 14 ha som anses
lämpade. Man räknar också med att
därigenom få en snabb tillväxtstart
för dessa plantor nästa år. Statsskogsbruket anges ha goda erfarenheter av detta.
Med början i augusti ska 90 ha
markberedas under hösten. Avtal
är redan tecknade med alla berörda
skogsägare. För den efterföljande
planteringen våren 2018 kontaktar
Arvo Aljaste de skogsägare som är
aktuella så att tillräckligt antal plantor kan beställas redan i höst. Som
vanligt är det viktigt att kontrollera
att plantorna inte kvävs av vegetation, så LM kommer att kontrollera
detta på cirka 150 ha och meddela
skogsägarna hur behoven av gräsrensning ser ut.
Avverkningsarbetet fortgår och
när nu Jarro Mihkelson är tillbaka i
Här visar de tre generationerna Adelman att alla kan vara med på plantetjänst så får LM lite mer resurser för
ring, från vänster Hugo, Henrik och Carl-Axel.
Foto: Bengt Brunberg
att kunna kontakta alla skogsägare
nominerade av Eesti Erametsaliit
båda sidor av Östersjön för att bidär avverkning kan vara aktuell.
(Estonian
Private
Forest
Union)
dra till utvecklingen av det privata
För tillfället är åtta avtal klara om
skogsbruket i framförallt Läänetill Bästa skogsbrukare 2017. Priförsäljning av avverkningsrätter,
maa. Vi är inom VKS förstås myckset
har
delats
ut
i
mer
än
20
år
och
3
med 7 500 m virke som ska avvertillföll
denna
gång
en
fru
Köster
i
et glada över de fina vitsorden från
kas under två månader.
Läänemaa. Men vid en skogsdag i
skogsägarrörelsen i Estland!
LM går nu också igenom de
Rapla den 12 augusti fick Carl-Axel
dikesrensningar som gjordes förra
Adelman och hans familj ändå utåret för att se om det krävs någon
märkelsen ’From generation
kompletterande
åtgärd
to generation manager’!
med borttagning av seDen gavs för det
dimenterat material,
sätt som flera gedock utan tillkomnerationer inom
mande kostnader
familjen arbetar
kan
ni
hitta
på
vår
hemsida
för markägarna.
tillsammans för
www.vastrakustensskogsagare.
Utmärkelse
se. Den estniska skogsägarrörelsen
att sköta skogen
har adress http://www.eramets.ee/
Vi har också den
i Rosta. Man
metsauhistud/. Ni når VKS via
glädjande nyheuppmärksammamejl på info@vastrakustensten att Carl-Axel
de också den stora
En maskinförare med sin skördare
skogsagare.se.
Adelman och hans
betydelse Carl-Axel
och en tomtägare som fått hjälp att
familj var en av nio
genom VKS har haft på
gallra lite.

Information
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Medvind för svenskt språkbo i Hapsal
Arbetet med att revitalisera den
estlandssvenska kulturen och det
svenska språket i Hapsal med omnejd denna sommar har utfallit väl.
Trollkarlen Robert Jägerhorn och
barnmusikbandet Arne Alligator
lockade över etthundra personer till
Ilons Sagoland på Skolgatan i Hapsal i juni och juli. Evenemangen har
även uppmärksammats av den lokala dagstidningen Lääne Elu i tre olika omgångar. Museet har även haft
celebert besök då Sveriges ambassadör Anders Ljunggren och hans
fru Barbro Allardt-Ljunggren gästade Arne Alligators konsert i juli.
Verksamheten backas upp ekonomiskt av Familjen Lerches understödsfond, Sveriges ambassad i
Estland, Rickul/Nuckö Hembygdsförening och företaget Motströms
AB.
”Uppslutningen har överträffat
våra förväntningar. Publiken har varit en blandning av barnfamiljer med
estlandssvenskt, finlandssvenskt eller rikssvenskt påbrå som vill upprätthålla kontakten till det svenska
språket”, berättar den finlandssvenske initiativtagaren Mikael Sjövall.

Arne Alligator uppträder på Ilons Sagoland den 13 juli 2017.

Foto: Arvo Tarmula

Vid pressläggningen av detta
nummer av Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad pågick förberedelserna inför den
prisbelönta finlandssvenska illustratören Christel Rönns besök till Ilons
Sagoland, där hon håller en svensk
workshop för lokala barn söndagen
den 27 augusti. Språkboverksamheten kommer att fortsätta i september
med Katarina Norling som ansvarig

pedagog och koordinator. Norling
är konstnär och bosatt i Reval. Den
svenska barnklubben kommer att
träffas med två veckors intervaller
under hösten och vintern.
”Ifall det visar sig att det finns
en social beställning på denna typ
av verksamhet så kommer vi att
utreda ifall vi kan starta en svensk
dagisgrupp på orten,” tillägger Sjövall.

Höstmöte
i Eskilstuna

Markägare
i Estland!

lördagen den 14 oktober 2017.

Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel
överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning eller
köp av fastigheter.

Lokal: Clarion Hotell Bolinder Munktell,
Munktellstorget, Eskilstuna.
Vi startar klockan 12.00 med en sopplunch
och efter det blir det en informationsstund.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg,
Jus Suecanum OÜ

Bland annat visar vi bilder och berättar om vår
Hemvändarvecka och vår nya Hembygdsgård.

Postadress: Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland
Tfn/Fax: +372 47 37 339, mob: +372 55 24842
E-post: katrin@jussuecanum.ee
www.jussuecanum.ee

Göte Brunberg berättar om de senaste
resultaten av DNA-forskningen.
Boka in den 14 oktober redan nu. 

Välkomna!
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Rickul/Nuckö-området

under sovjetiskt styre 1944-1991

Denna bok är ett
oerhört intressant
och viktigt dokument för att förstå
hur livet tedde sig
i Rickul/Nucköområdet under den andra
sovjetockupationen.
Boken tar upp fakta
om hur det sovjetiska samhället fungerade och innehåller även intervjuer
med personer som
bodde i området
under denna period.
Pris: 175 kr för medlemmar, 200 kr för övriga.
Beställning till order@rnhf.se, majagranbergs@
hotmail.com eller tfn 070-798 38 69

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
Baltic Queen 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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