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Rickul/Nuckö Hembygdsförening
Adress
Rickul/Nuckö Hembygdsförening.
clo Gurli Fyhr
Travarevägen 3
183 47 TÄBY

Postgiro 55 68 81 - 1
Rickul/Nuckö Hembygdsförening
c/o Ingvar Schönberg
Klövjevägen 4 7
183 38 TÄBY

Föreningens ändamål
citat ur stadgarna paragraf 2.
Föreningen skall värna om och levandegöra det estlandssvenska kulturarvet från
Estland och Sverige, både i bevarandet av historien, nuet och utvecklingen framåt,
genom
att
att
att
att
att

främja kurturella, konstnärliga, musikaliska och litterära intressen såväl i
Estland som i Sverige.
vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i Sverige, samt informationsorgan i Sverige och Estland.
i möjligaste mån försöka behålla och vårda den gamla hantverkstraditionen och bebyggelsen i vår egen svenskort.
vara behjälplig vid reseevenemang till vår hembygd.
bibringa våra yngsta och ungdomar de traditioner vi själva mottagit och
bevarat, samt idka annan härmed förenlig verksamhet.

Ansvariga för detta Medlemsblad är lnformationskommitten (Per-Erik Fyhr, Eva
Heyman och Inger Nemeth).
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ORDFÖRANDEN INFORMERAR
"UPPROPET"

SAMARBETSGRUPP SOV
SONG OCH HEMBYGDS- '
FÖRENINGARNA

Med föregående medlemsblad utdelades ett
"UPPROP" riktat till den yngre generationen, födda här i landet och med härstamningsort Rickul/Nuckö.

SOV, SONG och de estlandssvenska hembygdsföreningarna har bildat en samarbetsgrupp som har till uppgift att utreda
möjligheterna att samordna verksamheten i
de olika föreningarna så att vi inte ovetande
om varandra utför arbeten som någon
annan förening redan har utfört.

Avsikten med uppropet var, att vi äldre
som redan är medlemmar i hembygdsföreningen skall sprida budskapet till våra
barn, som är utflugna ur boet och till våra
barnbarn. För att därigenom väcka ett kanske slumrande intresse hos de yngre, för vår
estlandssvenska kultur, vårt språkbruk och
våra levnadsförhållanden som våra fäder
och förfäder grundlade och odlade under
århundraden utmed Estlands nordvästra
kuster.

Som representant för Rickul/Nuckö
Hembygdsförening deltar undertecknad.
En av de övergripande frågorna som behandlas i gruppen är lokalfrågan. SOV
undersöker möjligheterna att skaffa ny lokal
i stället för Vikingagatan som har blivit för
trång, för dyr och mycket upptagen,
eftersom lokalen ofta även utnyttjas av de
olika hembygdsföreningarna.

Styrelsens förhoppning är, att våra efterska ta vid och hålla vår speciella
histona, vart språkbruk och våra seder
levande när vi äldre, som är födda där, inte
längre finns.
k?~and?

Hembygdsföreningarna kan då också få
egna förrådsutrymmen så att medlemmars
bokhyllor i hemmen kan avlastas från föreningarnas saker.

Bäste medlem, hjälp till att sprida budskapet till de unga. Men kanske framförallt
väck de ungas intresse genom att berätt~
Din egen historia, Dina minnen och upplevelser från våra forna hemorter.

Vid nästa möte kommer vi bl a att ta upp
Kustbons framtid kontra hembygdsföreningarnas medlemsblad eftersom det från
nyåret kommer att saknas redaktör för
Kustbon.

Förhoppningen är också att de unga inte
ska begå samma misstag som jag gjorde
som ung. Jag var inte heller särskilt intresserad då. Jag lyssnade inte när farmor berättade hur det var när hon var ung på
1800-talet, eller när mamma och pappa
berättade hur det var när de var unga i
b~rjan på 1900-talet. Nu har jag så många
fragor om hur det var då, men det finns inte
många som kan besvara mina frågor längre.

En annan viktig fråga som har diskuterats i
samarbetsgruppen är SOV :s roll i framtiden
och hur hembygdsföreningarna ska förhålla
sig till SOV och SONG. Vi kommer att
rapportera framdeles om vad som kommer
att avhandlas i gruppen.

Richard Gineman

Richard Gineman
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ESTLANDSSVENSKT MUSEUM I HAPSAL
Den ena fastigheten har erhållits genom
donation och den andra förvärvas av den
estniska staten.

Nu har det bildats en stiftelse för det estlandssvenska museet i Hapsal.

Avsikten är att den estniska staten skall
driva museiverksamheten och förvalta fastigheterna.

Ändamålsparagrafen i stiftelsens stadgar
lyder:
"Stiftelsen Aibolands Museum i Hapsal är
en ideell sammanslutning. Dess uppgift är
att medelst finansiellt stöd bidraga till att
lämpliga lokaler tillskapas för ett museum
med syfte att åskådliggöra det estlandssvenska samhällets historia, kultur och
levnadsförhållanden. Stiftelsen kan också i
samband härmed bistå med rådgivning
beträffande museets verksamhet".

Stöd det estlandssvenska museet genom
att sätta in Ditt bidrag på postgiro nr.
55 68 81 - 1 (RickuVNuckö Hembygdsf.).
Glöm inte att på talongen ange ändamålet med bidraget.
Richard Gineman
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Göran Hoppe, professor i kulturgeografi
vid Göteborgs universitet med tjänstgöring
vid Högskolan i Karlstad, har varit den
pådrivande kraften.

nKajaka-

Stiftelsens angelägenheter handhas av en
styrelse bestående av representanter från bl
a Svenska sällskapet för Antropologi och
Geografi i Stockholm, Svenska Odlingens
Vänner och de estlandssvenska
hembygdsföreningarna i Sverige.

\j rah.u

DKarurahu

Göran Hoppe har utsetts till styrelsens
ordförande och Tomas Lorentz till sekreterare. Övriga funktionärer är ännu ej utsedda.
För RickuVNuckö Hembygdsförening
ingår undertecknad i styrelsen. Föreningen
har inga ekonomiska åtaganden utan skall
verka för att medel, genom exempelvis
donation eller på annat sätt inflyter till
stiftelsen.
Museibyggnaderna är belägna vid
"Sadamatänav 31 och 32". Vid gamla
hamnen (Ga briggja). Se vidstående skiss,
Platsen för museet är markerad med pil
strax norr om gamla hamnen.
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INFORMATION FRAN BYGGNADSKOMMITTEN

FASAO

GAVEL

RICKUL-NUCKÖ HEMBYGDSFÖRENINGS BYGGNADSKOMMITTES FÖRSLAG
TILL FRITIDSHUS. Ritat av Ivar Brunberg. Sthlm 10 okt. 1995.
Skala 1 :100, Mått i cm.

Under hösten har många viktiga saker hänt
i Estland. Återlämnandet av mark har tagit
bättre fart och en ny byggnadslagstiftning
har godkänts av de styrande i Tallinn. Vi
försöker nu översätta byggnadslagstiftningen och analyserar vad den kan betyda
för de estlandssvenskar som får tillbaka sin
mark och vill börja bygga.
Sophanteringen har nu organiserats av
kommunen vilket betyder att sophämtningen kan börja fungera ute i byarna.

den traditionella bastun försöker vi att utveckla till ett litet sommarhus på ca 20 till
25 kvm. Även de visthusbodar som kallas
"spikar" försöker vi att utveckla till sommarhus. Ett litet hus på max 12 kvm som
kan byggas utan byggnadslov försöker vi
utarbeta till typhus. Tanken är att vi skall få
in kostnadskalkyler från flera håll på de
olika hustyperna, så att det finns möjligheter för oss att få en bild av byggkostnaderna i Estland.

Arbetet med att organisera stugbyar fortsätter. Byombuden har lovat att försöka
sammanföra folk som vill bygga. Vår förhoppning är att det skall bildas små grupper
av byggintresserade människor från varje
by. Hör gärna av dig till respektive
byombud om du är intresserad av att bygga.
Byggnadskommitten kommer att försöka
sprida information kring byggnadsfrågor till
dessa grupper.

En annan anledning till att vi tar fram dessa
hustyper är att vi gärna vill få fram byggnader som passar den gamla byggnadskaraktären i byarna. Särskilt taklutningarna
och färgerna är betydelsefulla när vi bygger
inne i befintliga byar. Byggnadskommitten
har inte för avsikt att lägga ner något arbete
på den bebyggelse som byggs i skogen eller
landskapet på avstånd från ursprunglig
bebyggelse.

Byggnadskommitten arbetar nu med förslag
till typhus som grundar sig på de byggnader
som fanns kring våra gårdar. Vi arbetar
med ett litet bostadshus på drygt 50 kvm
"som liknar de hus som en gång byggdes. En
mindre byggnad som utgår från

Vi kommer inte heller att lägga oss i den
ekonomiska eller praktiska hanteringen av
byggnadsfrågorna. Intresset från vår sida
fokuseras kring det kulturhistoriska byggnadsarvet som vi måste försöka bevara.
Sture Koinberg
Sammankallande i Byggnad'ikommitten
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Visste Du detta om Nuckö kommun?
Från Ulo Kalm har vi fått aktuella fakta om kommunen. Profileringen på utbildning och kultur framgår klart av dessa fakta, liksom problemen med att få pengarna att räcka till och att
ta hand om den höga arbetslösheten. Förhoppningsvis leder återlämningen av mark till fler
arbetstillfällen och skatteinkomster.
Under hösten har det förekommit motstridiga uppgifter om att samhällsägd mark sålts på auktion. Detta är enl. kommunstyrelsen inte riktigt, men man förbereder sådan försäljning och
auktioner kommer att kungöras bl a i länstidningen.
En glädjande nyhet till alla Spithamnbor. Kommunen har fått pengar av staten för att renovera
kraftledningen till Spithamn. Man bygger ut en ledning för 10 000 volt med stolptransformatorer så att enskilda kan anslutas.
Under 1995 har nästan en milj. EEK investerats i Derhamn och ungefär samma summa torde
investeras 1996. Det planeras bl a en kaj för fritidsbåtar öster om den nuvarande hamnen.
Per-Erik Fyhr

Information för medlemsbladet om Nuckö kommun.
Nuckö kommun

8 november 1995

296 km2
3
900 + 100 elever i Nuckö gymnasium från hela
Estland

Landområde
Invånare/land-k:m2
Invånare

Kommunens förvaltning
Kommunfullmäktige
Ordförande
Kommunstyrelsen
Ordförande

9 ledamöter
Ivar Riiiitli
5 ledamöter
UfoKalm

Kommunens ekonomi
Inkomster
Skatt för personlig inkomst
EEK
Fastighetskatt
EEK
Statlig andel
EEK

Utgifter
465 tus. EEK

Bildning

348 tus. EEK

Kultur, bibliotek

175 tus.

Social- o. Hälsovård

149 tus.

Förvaltning

469 tus.

Teknisk service

218 tus .

1.212 milj . EEK

1.337 milj.

EEK
EEK
Lånåterbetalning

59 tus.

Övriga utgifter

30 tus.

EEK
EEK

Åldersfördelning

Totalt
213
458
225

Kvinnor
113
188
162

Män
100
270
63

Arbetskraft

Totalt
458

Arbetar
337

Arbetslösa
12 1

Biblioteken

Personal
1
0.5

0-15 år
15-54/59 år
55/60-äldre

Birkas
Sutlep
Nuckö Gymnasium
Pasklep Folkhögskola

%
23,7
51,2
25,1

Böcker
10.100
6.900
20.000 svenska böcker
3.000 svenska böcker
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Bildningsväsendet
Skolor
Nuckö skola
Nuckö Gymnasium
Pasklep Folkhögskola

Sociahrård
B·

ålderdomshem

0a~ ·

Lärare
31

Elever

28

107

2

70

119

Personal
1
10

Människor
7
45

Hälsovård
_-uckö hälsovårdcentral
Läkare
Tandläkare
Hälsovårdare

Kommunen underhåller ca 200 km väg.

Kommunikation
NB! Viktigt att veta: I hela kommunen och Hapsal kan man använda mobiltelefon
NMT450.
Med hjärtliga hälsningar

. -~
UloKalm
0

ORIENTERING FRAN EGENDOMSGRUPPEN
Återlämnandeproceduren, som bl a innefattar siktröjning, utsättning, upprättande
av vissa dokument samt slutligen inskrivning i jordeboken, kom igång i liten skala
på enskilda initiativ hösten 1994 - vintern
1995. Från och med våren 1995 har för ett
antal byar samordnad gemensam utsättning
genomförts. Proceduren i sin helhet tar
relativt lång tid. Hittills har därför endast
ett fåtal gårdar färdigbehandlats och äganderätten övergått till de sökande.
Situationen i de byar, där mera omfattande verksamhet pågått är:

samtliga. För 2 av fastigheterna är processen helt slutförd och fastigheterna återlämnade.
Gambyn: Av totalt 12 återsökta gårdar har
4 sedermera avstått och i stället begärt
kompensation. 2 gårdar är hittills siktröjda.
Roslep: Av 38 återsökta fastigheter är
hittills 11 siktröjda. 2 fastigheter är helt
färdigbehandlade och återlämnade.
Ölbäck: Siktröjning och utsättning utförd
för 9 fastigheter, varav 2 slutbehandlats
och återlämnats.
Bergsby: Siktröjning av 7 gårdar och 2
smärre markområden kommer att påbörjas
före utgången av 1995.
Spithamn: Av 13 återsökta gårdar är ett
fåtal hittills siktröjda i sin helhet och utsatta.
Österby: Av från början 20 återsökta fastigheter har sedermera 6 ändrat sig och i

Höbring: Totalt har 14 gårdar återsökts.
För I 0 av dessa är siktröjning och utsättning slutförd. Hittills är endast en gård helt
färdigbehandlad och återlämnad.
Paj: 9 gårdar och 2 mindre markområden
har återsökts. Siktröjningen är slutförd för
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stället sökt kompensation. Av resterande
14 har 12 sik.'tröjts. 3 gårdar är hittills helt
färdigbehandlade och återlämnade.
Skåtanäs: Av 4 återsökta gårdar har 2
hittills slutbehandlats och återlämnats.
Klottorp: Av från början 23 återsökta gårdar har sedermera 7 avstått. Av de kvarvarande 16 saknar 3 fortfarande beslut. 2
gårdar är hittills siktröjda, och för ytterligare 11 beräknas siktröjningen vara klar

före utgången av 1995. Utsättning är ännu
inte beställd.
1 övriga byar har hittills ingen samord- ·
nad aktivitet förekommit. Även i dessa
byar har dock ett antal enstaka gårdar hittills återlämnats.
Återlämning har bl a skett av 2 gårdar i
Sutlep, 4 i Pasklep, 2 i Gutanäs, 1 i Hosby,
2 i Birkas och 2 i Lyckholm.
Bert;/ Westerman
Sammankallande i tgendomsgruppen

Ett lyckligt ögonblick!
av Manfred Hamhergfrån Roslep

Det finns ögonblick ; en människas liv som ger en känsla av lycka och glädje, när man
efter en lång tidsfrånvaro.få r återse något som man har växt upp med och som har satt en
viss prägel på en bygd. Denna känsla erfor jag då jag återfann den stora vägmangeln som
tidigare fanns på Rosleps skolgård Det kändes som att återförenas med en gammal god vän
som man inte träffat pa de senaste 51 åren, plötsligt.fanns den nu bara där och jag kunde nu
samtidigt beskåda både mangeln och den karaktäristiska tallen och detta gav en bild av den
skolgård som man gärna vill bevara i minnet.
Mangeln var unik i sitt slag i den
forna hembygden, likaså tallen som stod i
ensamt majestät endast några meter ifrån.
Mangeln som var gjuten och täckt med plåt
hade en diameter på drygt en meter och en
mantelbredd på ca 1,5 meter samt en genomgående axel i mitten. Den kom till när
den stenbelagda vägen till Derhamn började att byggas under första världskriget,
och användes till att jämna vägbanan.
Mangeln var utrustad med en speciell ram
med tillhörande tistelstång som gjorde det
möjligt att använda ett antal hästar för att
dra den tunga tingesten. Enligt hörsägen
kördes hästarna av bland andra Kristjan
Åkerblad (Matas dad) och Anders Klippberg (Graisas dad). Hur mangeln hamnat
på skolgården vet ingen, men en teori är att
man använde den sist för att jämna till
vägbanan utanför skolhuset.

i blickpunkten. Tänk, när tallen med sitt
unika utseende efter snöoväder stod där
full av snö på sina hängande grenar, detta
var en bild värd att minnas. Under August
Bergmans tid som lärare i Roslep täck.'tes
mangeln med grästorv varpå man planterade blommor.
Jag vågar påstå att de Roslepbor som
besökt sin hemby samt andra personer från
grannbyarna har ställt frågan, var har
mangeln tagit vägen? Där skolhuset fanns
har den nya vägsträckningen dragits fram
och mangeln har kommit i vägen för bygget och flyttats.
En eloge bör man ändå ge till de personer som vakade över vägbygget, ty de
har av någon anledning lämnat tallen kvar
vilken nu står i vägskälet där den nya vägen möter den gamla, riktmärket var skolan fanns finns således kvar.

Den bild som etsats fast på Roslepbornas näthinnor samt på skolbarn från
Bergsby och Ölbäck torde nog icke kunna
utplånats. När man kom från byn så hade
man skolhuset, mangeln, tallen och Knutos

När jag var i Roslep i augusti månad
i år gav jag mig tid att undersöka vad som
fanns bakom vägvallen. Jag hittade stenar
8

som med all säkerhet härrör ifrån grunden
till skolhuset. På baksidan av vallen i ett
snår av buskar upptäckte jag plötsligt
mangeln där den låg, plåten något sargad
av tidens tand men i övrigt tillsynes
oskadd.

nu har ung tallskog växt upp intill och bilden är en helt annan. I tallen sitter fortfarande den översta tappen till grinden som
kallades "skolhusgrinde". Det fanns många
grindar på sträckan kvarnbacken - skolhuset, men de försvann i och med vägbygget
till Derhamn. Enligt vad som berättats för
mig så fanns "skolhusgrinde" säkert kvar
sommaren 1914.

Nu fanns de där både mangeln och
tallen, men skolhuset och Knutos är borta.
Tallen den är gammal, men hur gammal
den är det vet ingen, gissningsvis 200 år, ja
kanske ännu äldre.

Frågan måste nu ställas, har den nu
snart 80 åriga mangeln och den unika tallen något kulturvärde? Man kan inte komma ifrån att bägge har satt sin prägel icke
endast på den plats där de fanns, utan
ävenledes åstadkommit ett oförglömligt
inslag i hela dess omgivning.

Personer som närmar sig de 90 åren
har sagt att så länge de minns så har tallen
sett ut ungefär som nu. Som tidigare sagts,
att då stod den där i ensamt majestät, men
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UPPROPFRAN
KULTURGRUPPEN!

FESTKOMMITTEN
Jag heter Agnes Callenmark och är
sammankallande i kommitten för övriga
aktiviteter, den s.k. Festkommitten. Jag
tänkte berätta om vad vi gör i stora drag.

Har Du någon gång tänkt så här: -tänk om
jag hade haft vett att spela in farfars (eller
mormors eller ....... ) berättelser ''från
förr" på band! - Eller hur var det
egentligen, när mamma och pappa
bestämde sig för att följa med en flyktbåt
till Sverige? - Eller ..... .

Vi som ingår i Festkommitten är (förutom
jag själv): Benita Beckman, Inga Ekman,
Ingeborg Gineman, Ingrid von Sydow,
Birgit Brunberg och Henrik Koinberg (vår
dragspelare).

Nu kanske du själv är farfar eller farmor,
morfar eller mormor, och du kanske inte
har berättat för dina barnbarn, eller ens för
dina barn, om ditt liv i gamla hembygden,
din flykt därifrån, dina första minnen från
ankomsten till Sverige eller något annat
viktigt från ditt liv? Du kanske tror, att dina
barn eller barnbarn, som aldrig frågat om
någonting sådant, inte är intresserade? Fast
hur kan du veta det, om du aldrig ens börjat
berätta? Eller du kanske tror, att det finns
en massa berättelser om "allt det där",
skrivna av såna som "kan" mycket bättre än
du? - Men ingen kan berätta just Din
historia, för det är ju du själv som upplevt
och känt och minns! Och alla minns vi på
vårt alldeles egna sätt!

Vi bokar lokaler och ser till att mikrofon
och annat finns tillgängligt, ser till att ni får
kaffe, te och smörgås eller annat bröd,
antingen när vi är på lokal där man måste
beställa färdiga smörgåsar eller när vi gör
dom själva. Vi ställer iordning bord och
stolar, dukar och försöker se till att Ni alla
skall trivas, handhar inköp av bröd och
kokar kaffe m.m. Birgit har ju sina systrar
som alltid ställer upp när det är större
sammankomster, Karin, Maja och Linnea
från Ölbäck Larsos. Linda Stahlman
handhar alltid villigt inträdet.
Dessförinnan har vi arbetat med lotteriet,
tiggt ihop vinster, köpt lottringar och gjort i
ordning med numrering och allt vad det
innebär. Den 14/10 hade vi dessutom ett
speciellt lotteri med ett lapptäcke som
vinst. Täcket har Karin Dalström, Ölbäck
Larsos sytt. Även små sidovinster kommer
att finnas. Dessa lotter kommer vi att
fortsätta att sälja fram till årsmötet då
dragning sker. Av vinsten av lotteriet går
hälften till ett barnhem i Estland.

Nu har vi i Kulturgruppen samlats till
"Berättaraftnar" i flera år, och vi har, alla
som är med, tydligare och tydligare upplevt
just det som står här ovan. Vi har också
funnit, att fler och fler törs berätta, och till
och med skriva ner minnen från sitt eget liv.
Och vi har många berättelser nu. Men inte
Din!
Du har också unika, oersättliga minnen.
Tänk om Du skulle komma med i vårt
berättargäng? ! Du skulle bli mycket varmt
mottagen, och du skulle säkerligen tycka
om att höra andra berätta och kanske också
att berätta själv.

Dessutom har styrelsen och en del andra
kommitteer och byombud sammankomster
på Vikingagatan i SOV s lokaler och då ser
vi till att kaffe, bröd och koppar finns.
Vi har även hand om utskicket av
Medlems bladet där vi inhandlar kuvert,
frimärken och kuverterar och ser till att det
kommer till posten. Ibland känner man sig
onekligen som en spindel med många ben,
både till styrelse och en del kommitteer.

Datum för nästa träff kan du få reda på
om du ringer till Manfred Hamberg, tel.
08/646 0319. Han är sammankallande i
Kulturgruppen och till våra berättaraftnar. Ring honom och kom och var
med i gänget!
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En 10-årings minnen och upplevelser från 1943-44
Brita Wiberg (Kro Bibbe)

Till slut landade vi i Värtahamnen i Stockholm i början av december 1943, men resan hade
börjat i Baltischport, eller egentligen i Ölbäckflera dagar tidigare. Ölbäck som för en 10åring var hela världen, som man bara lämnade för att gå till skolan i Bergsbyn, till någon
kamrat i Roslep eller till släktingar i Spitham eller Klottorp. Nu var det nödvändigt att lämna
sin "trygga" tillvaro och komma ut i den stora världen. Världen var inte längre trygg, den
ständiga hälsningsfrasen i byarna var: "Har det hörts något em Sveres-gå"?

Till slut kom den dagen då vi blev hämtade
med en lastbil, vi klev upp på flaket och
reste. På gårdsplanen utanför vårt hus stod
mormor och vinkade och jag grät, jag
trodde inte att jag skulle överleva en sådan
sorg, att inte min mormor fick följa med
oss. Hon var med och hjälpte mig till
världen hemma i vårt hus Dunaback och
fanns sedan dess hos min bror och mig när
mina föräldrar arbetade i skrädderiet i
Reval och kom hem bara på helgerna.
Lyckligtvis fick hon komma efter till
Sverige nästa sommar.

Redan på sommaren 1941 hade min och
många andras pappor deporterats till
Ryssland och ingenting var sig riktigt likt
längre. Vi gick i skolan som vanligt men
ingen visste riktigt om alla eleverna kom
dagen efter, eller om de hade rymt under
natten. V år älskade lärare, Rickard Aman,
flydde en natt. Jag hade fått reda på det
kvällen innan, eftersom en kusin till mig
också skulle ge sig av med samma båt, men
jag fick dyrt och heligt lova att ingenting
låtsas om nästa morgon. Jag var förstås lite
märkvärdig över att bara jag visste, men jag
höll mitt löfte och sade inte att jag visste
var Rickard var.

Min bror Ragnar och jag med Skrädars hund. Dunaback omkr. 1941
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Framme i Baltischport
Lastbilen anlände till Baltischport och där
fick vi vänta i en stor magasinbyggnad.
Båten som skulle hämta oss var försenad,
och jag tror att vi satt där hela natten. De
vuxna kikade ibland ut genom springorna i
väggen för att se om de såg till båten, och
så småningom dök den upp och ilastningen
började. Jag kommer ihåg männen som
stod på kajen och ledde ilastningen, alla
bylten och väskor, vår stora låda, jättestor
tyckte jag då, där vi hade packat de
viktigaste sakerna, bl a symaskinen och den
tredelade skräddarspegeln, som jag
fortfarande har kvar delar av.

reducerad!). Vi bodde i en stor sal, och då
tyckte jag väl att det kändes tryggt,
omgiven av folk hemifrån.
Kvinnorna fick hjälpa till med köksarbete
och jag gick med min bror och de andra
barnen omkring på upptäcktsfärder. Bl a
brukade vi gå till en godisautomat på
Odengatan och "köpa" godis. Vi hade ju
inga svenska pengar men kom underfund
med att en tysk slant var exakt lika stor
som en 50-öring så vi hann få en hel del
godisbitar. Ända tills innehavaren av
automaten och butiken innanför upptäckte
det och stod på vakt när "ligan" kom och
skulle ha godis. Då blev vi haffade men han
var snäll och lät oss gå, fast en utskällning
fick vi förstås.

Sjösjuka
Ombord på fartyget, Odin, fick vi gå ner i
lastrummet som var täckt med halm på
golvet. Där skulle vi tillbringa överfärden
till Sverige, men det gick inte så bra,
åtminstone inte för Mämmi (min mamma)
och mig för vi blev fruktansvärt sjösjuka.
Jag grät och undrade om det verkligen
skulle bli så här dåligt i Sverige och ville
bara tillbaka hem igen. Det blev inte bättre
av att alla hade stått på däck och sjungit
"Hem, hem till mitt land" när vi lämnade
kajen. Jag kan fortfarande inte höra den
sången utan att beröras. Mämmi tog mig
med upp på däck till slut och där satt vi
inkrupna i ett hörn i vinterkylan och
blåsten. En besättningsman tyckte synd om
oss och kom med en filt och svepte om oss
där vi satt och led av vår sjösjuka,
alltmedan min bror sprang omkring och
kollade lotsbåten som hjälpte oss att
undvika minor i havet.

Svensk skola
Dagarna gick och vi var tvungna att börja i
skolan. Det blev Gustaf Adolfs Folk.skola
på Dalagatan. Det värsta var att vi blev
tillbakaflyttade en klass och det kändes
väldigt förnedrande, man trodde nog inte
att vi kunde något, men jag tror att
undervisningen hemma följde läroplanen i
Sverige. Kuratorn följde oss till skolan på
morgonen och hämtade oss på eftermiddagen. Vi tyckte inte att det var roligt, på
rasterna stod vi, sju elever, tillsammans på
skolgården, medan de svenska eleverna
skockades runt oss, lite på avstånd, och
tittade. En dag kom en modig pojke fram
och ryckte av "ryssmössan" på en av våra
pojkar och spottade i den - då gick vi hem!
Dagen efter ville ingen gå till skolan, vi
kom överens om att vi skulle gömma oss och det fanns gott om gömställen. Det tog
en tid men kuratorn hittade oss en efter en
och så fick vi tåga iväg igen. Nästa morgon
upprepades det hela, och även följande
morgon, men så småningom fick vi finna
oss i skolarbetet. Ibland hade jag "förfärligt
ont i magen" och låg kvar i sängen, men då
kom kuratorn, Sigge Bruce, och satt vid
sängen en stund och försökte övertala mig.
Han försökte bl a lära mig att säga
sjutusensjuhundra-sjuttiosju - vi hade ju
väldigt svårt fÖr det svenska sch-ljudet.

Inkvartering i Sabbatsberg
Så småningom var vi i alla fall framme i
Värtahamnen, fick "avlusas" och sattes på
en buss som tog oss till Sabbatsbergs
ålderdomshem där vi inkvarterades. Vad
jag minns mest av den turen var alla ljusen
och att bussen tycktes köra på fel sida av
gatan. Det var ju vänstertrafik i Sverige på
den tiden. Sedan kom alla läkarundersökningar och prover (på mitt kort står det
att jag var frisk men att vikten var något
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fru kunde adoptera min bror och
mig och utöka sin barnaskara på sju. Men
Mämmi tackade vänligt men bestämt nej
och svarade att, om vi ska ha det svårt så
ska vi ha det tillsammans. Under sommaren
kom min mormor till Sverige och reste
direkt till oss och så var vi tillsammans
igen.

På Epidemisjukhuset
Så en dag, efter en läkarundersökning,
visade det sig att jag hade fått difteribaciller och måste in på epidemisjukhuset.
Ve och fasa, jag trodde att jag skulle dö,
och jag satt i en korridor på en stor
stentrappa och tjöt så att det ekade i huset.
Mämmi arbetade i köket den dagen och alla
tanterna kom rusande och undrade vad som
stod på. Ambulansen kom och hämtade mig
och en gammal tant som också hade fått
baciller. Hon fick ligga på båren och jag
satt bredvid. Hon var inte särskilt
diplomatisk när hon sade: "Nå, lihl båne,
sko ve sja nöh boar daj ute Sväre" ! Jag blev
kvar på sjukhuset sex veckor och under
tiden fick inte Mämmi komma in, utån hon
och andra föräldrar fick stå på en långbänk
under fönstren utanför och försöka
kommunicera med oss barn.

I Falköping fanns en liten koloni av
estlandssvenskar, vänner till oss
allesammans och det kändes väldigt tryggt.
Den tiden minns jag som mitt första riktiga
hem i Sverige. När vi började skolan där
och vi blev tillfrågade vilken klass vi gick i
sade jag direkt: tredje klass (fast jag hade
fått gå i andra klass i Stockholm). Likadant
narrades alla de andra som kom dit
samtidigt, så vi fick fortsätta i våra riktiga
klasser. Jag fick en underbar lärarinna och
trots att jag inte vågade läsa högt första
tiden, för det lät ju inte riktigt som de
svenska eleverna, så var det ingen som
brydde sig om det. De skrattade förstås en
del, när jag påstod att Mariefred var
Sveriges huvudstad, för där bodde ju en av
mina farbröder!

Dagarna gick ju förstås, ibland var det
besvärligt och ibland gick det ganska bra.
De två värsta minnena från sjukhustiden var
spenatsoppan och toaletthistorien. Spenat
hade jag aldrig ätit förut - vi fick in en grön
salt sörja som såg ut som om koma hade
idisslat, och med prinskorv i. Jag grät över
min tallrik som blev ännu saltare, men äta
skulle man.

Nu har åren gått, man är vuxen, har familj
och barnbarn som är lika gamla som jag var
när hela livet förändrades för mig, både på
gott och ont. Jag undrar om man någonsin
kan känna sig helt och fullt hemma i ett
annat land? Hemma - det är för mig
fortfarande Estland.

En dag frågade Syster mig om magen
skötte sig!? När jag inte förstod prövade
hon andra uttryck: avföring, bajs ... , kasta
vatten, urinera, kissa ... ? Jag förstod
ingenting, ända tills hon använde de
"riktiga" orden, som vi var mera
vana vid! Hon måste ha tyckt att
jag var helt obildad, men det var
inte så lätt.
Flyttning till Falköping
Jag blev i alla fall utskriven
från sjukhuset och i mars
flyttade vi till Falköping,
där Märnmi hade fått jobb
på en trikåfabrik som ägdes av
pingstpampen K G Ottosson.
Han tog emot oss mycket vänligt
och föreslog att han och hans

Första sommaren i Sverige. Falköping 1944.
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Några minnen från min barndom
Karin Dalström Ölbäck-Larsos

l'vfin barndom, så oi ik dagens barns, mina
egna barns och barnbarns.

nageln och skrek, yngre syskon fick hämta
mor, hon trodde nog att efter den utskällningen skulle jag låta bli maskinen, men
inte. När jag hade klippt sönder tillräckligt
mycket och som kulmen på alltihop klippt
sönder min nya röda baskermössa till
dockkappa, då fick jag nog stryk, jag
minns inte så mycket mer av maskinen.

Mitt tidigaste minne från 3-års åldern är
farmors begravning, när jag skulle titta ner
i graven och kanten gled undan fick farbror
Anton tag i axeln på mig, jag kan känna
det än idag.

Jag minns bara vackra somrar, med
väldig åska ibland, men strax solsken igen.
Ibland klädde vi av oss alla kläder och
sprang ut i det ljumma regnet, för då skulle
håret växa, och långt hår ville vi ju ha.

Annars var min barndom inte så märkvärdig, nästan alla barn hade det likadant.
Jag minns på våren, när vi sopade och
städade efter vintern, vilka fynd man kunde göra till alla lekstugor som skulle byggas och allt som skulle plockas och säljas i
"affären". Mamma - pappa - barn, är väl
någonting som lekts i alla tider och kommer troligen att lekas i all tid.

Vartefter vi blev större fick vi hjälpa till
och lära oss för livet.
På hösten plockade vi mycket bär, där
vi övade upp en fingerfärdighet som var
häpnadsväckande, vi sålde och tjänade
egna pengar. Jag minns inte vad vi gjorde
av pengarna, lemonad och godis kanske.

Vi hade ansvar för mindre syskon, och
kor som skulle vallas, till att börja med
tillsammans med en äldre kvinna eller syskon som kunde lära oss läsa och sticka. Jag
minns att jag stickade mönstrade vantar
redan innan jag började skolan. De långa
svarta strumporna var inte så roliga att
sticka, men nödvändiga, dom blev aldrig
tillräckligt långa.

På vintern var det alltid mycket snö och
is. Hemma hos oss på dammen "Bärgårdsdappen", gjorde vi hål i mitten med en
pinne och genom pinnen satte vi ett
vagnshjul och där band vi fast två långa
pinnar (störar) och i ändan på dem en kälke. Med hjälp av en pinne drog man runt
hjulet, vilken fart man kunde komma upp
i. Det var väl nästan det roligaste på vintern, eftersom det var ett fåtal som hade
skridskor. Skidor var nödvändiga, liksom
sparken.

Brodera minns jag mest att det var far
som lärde oss, han ritade hästhuvuden och
blommor som vi fick sy, men det var mor
som lärde oss att sprätta om det inte blev
så bra. Hon sade alltid när vi knorrade, "du gör det en gång, men du tittar på det
tusen gånger". Det har jag lärt för livet.

Eftersom vi var många syskon var det
ofta barn hemma i olika åldrar. Far byggde
en stor gunga som vi kunde sitta minst åtta
på, en hoppställning med grop och styltor i
olika storlekar. Han sporrade oss mot varandra, jag minns att han stod med en stor
väckarklocka och tog tid. En gång sprang
jag ihop med vår skällande hund och vi

Mors symaskin fick vi inte låna, men
jag kunde inte låta bli. Så fort mor var utom synhåll så var jag på den, jag sprättade
upp och vände och sydde ihop olika saker
med varann, ibland skrattade hon, men hon
blev säkert förtvivlad och arg många gånger. Jag minns när jag sydde igenom ett
finger, där satt jag fast med nålen genom
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rullade runt och jag slog sönder knäna,
men hunden kom lindrigare undan.

Ungdomssatsningen
Per-Erik Fyhr

Jag minns bastubaden, när vi sprang in
barfota i snön, och korngrynsgröten på
kvällen efteråt. Jag minns när vi satt i spa. gat på ardennern Agda med sin bre?a rygg,
på väg till hagen på kvällen. Jag mmns
ljummen nyrökt flundra och böckling, jag
~inns mormors krusbär och hur väl minns
jag inte kvällarna när vi lagt oss och
skänkte "gullkast" (låda) åt varandra.

I Medlemsbladets förra nummer gjorde
styrelseledamoten Ingvald Luks ett upprop
för att rekrytera ungdomsmedlemmar.
Resultatet blev magert. Två personer anmälde sig~
Det måste vara något som är fel. Det kan
inte vara så att nästan 600 föreningsmedlemmar saknar yngre släktingar, eller inte
har bekanta vars yngre släktingar kan tänkas vara intresserade.

Jag minns också sorg, men mycken
barndomsglädje. Jag var 10 år när ryssarna
kom 1939. Sen minns jag inte så mycket
mer. Plötsligt var jag nästan 15 år och var
på väg att fly, jag minns att jag smågrät
och undrade om jag någonsin skulle fylla
15 och bli vuxen.

Ingvald misstänker att uppropet stannat
hos Dig som är föreningsmedlem. Har DU
verkligen sänt det vidare till en yngre släkting eller talat med någon sådan om det?
Vi gör ett nytt försök. Framtiden fö'. !öreningen och de estlandssvenska trad1t10nerna i Rickul-Nucköområdet står på spel.
Daoens
Estland bjuder på en intressant och
I:>
spännande utveckling. Jag tror att manga
ungdomar är intresserade av att lära sig
mer om den. Kanske skall vi börja i Estland av idag och därifrån skapa intresse för
det förflutna.

Jag minns plötsligt så mycket mer, det
rar bli en minnesbok till barnbarnen.

0

Till Christina
Dit ingen annan går
går du
Dit ingen annan når
når du

Våren 1996 kommer vi att genomföra en
träff (eller flera om intresse finns), för ungdomar i tonåren, för att berätta om Estlands utveckling och möjligheterna att besöka landet. Tid och plats i nästa nummer.

Där ingen sol är klar
och marken: svart och frusen
Där mänskan ej finns kvar
och ödsliga är husen
Där, klädd i rävens färger
invid lägereld
ger du mig härbärge
denna kalla kväll

Finns det intresse av att ordna konfirmationsläger i Nuckö? Det kan i så fall genomföras under ledning av en svensk präst
veckorna efter skolavslutningen i juni, och
avslutas med konfirmation i Nuckö kyrka
under Midsommarhelgen. Det är också
tänkbart att inbjuda ungdomar från gymnasiet i Birkas att delta. I mån av plats kan
även "våra" ungdomars rikssvenska kamrater fil vara med.

Och fastän i en dröm
så hjälper du mig så
från mörk, orolig sömn
till barnlik sömn i ro
Där, trots mörker överallt
invid eld vid världens rand
Där, trots natten, tung och kall
sover jag till morgonrand

Anmäl intresse till Ingvald Luks
Krikonstigen 40, 196 32 KUNGSÄNGEN, med hjälp av den blankett som
vi åter bifogar.

Av Mattias Fyhr, estlandssvenskt barnbarn med
rötter i Spithamn och Roslep. Har i dagarna
debuterat i diktantologin Grupp -95. (Gedins förlag)
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URSPRUNGLIGA FAMILJENAMN I RICKUL KOMMUN
av Göte Brunberg
Under äldre tid användes bland bondebefolkningen i Estlands svenskbygder endast -son och
-dotter som efternamn. Det förekommer dock i kyrkböckerna från S:a Catharina församling, till
vilken Nucköområdet hörde, några äldre familjenamn. Dessa tillhörde bl a klockare och vävare.
Som exempel kan nämnas Hallman, Mayblom, Rant, Dans och Stahl.
Från den 1 januari 1836 börjar familjenamnen att användas i kyrkböckerna. Man kan nu idag bara
spekulera och fundera över hur namnen tilldelades, om familjerna fick välja själva eller om det var
godsherren som bestämde. Man försökte tydligen att ge samtliga på en gård samma familjenamn,
oavsett om de var släkt eller inte. Detta lyckades inte alltid. Bl a behöll släkten Hallman, som fanns
på flera gårdar, sitt gamla namn.
I följande förteckning har jag antecknat gårdsnamnen och de ursprungliga familjenamnen i de byar
som i modern tid ingick i Rickul kommun. Jag har i allmänhet antecknat den stavning som används
första gången som ett namn förekommer i kyrkböckerna, med början från år 1836. Det finns en hel
del variationer i stavningen, vilket tyder på att prästerna inte tyckte att det var så noga (eller också
visste man inte riktigt själv vad man hette). När det gäller att bestämma vilka gårdar som fanns på
1830-talet finns det skiljaktigheter mellan 1834 års själarevision och Nuckö personbok. Jag har
valt att använda uppgifterna i själarevisionen. Gårdsnumren refererar till denna.

22. Wäfwars
(Skumåkars)
22. Mölnars (Mo)
23. Gräswed
24. Basta Backan
89. Källskog
90. Prostad Storgård

GAMBY

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Gårdsnamn
Bentas
Hermas
Labbas
Thomas
Mattbas
Jacas
Nils
Nils Hermas
Krog
Nygårds
Back
Skifmo
Stenkul

Familjenamn
Bestermann
Heldring
Jacobs son
Kemberg
Bohmann
Stenberg, Hallmann
Nilsson
Hallmann
Hallmann
Sellmann
Backmann
Pohlberg
Österlun

91. Prostad Lillgård

Gårdsnamn
Peters
Jacas
Greis
Kokkas
Joks
Görgens
Dreyars
KokJohanns

Linnemann
Heldring
Magnusson
Tegelberg
Magnusson,
Branten
Magnusson

RIKUL
Nr.
25.
26.
27.
28.

Gårdsnamn
Anders
Marks
Simas
Koppel

HÅFFBRING

Nr.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Stahl

Familjenamn
Ruhberg
Heldring
Sandmann
Lihnström
Thomsson
Berkquist
Blomberg
Hallmann

Familjenamn
Ahlberg
Strömquist
Bromann
Freimann,
Treuberg

HAWERSWED

Nr.
29.
30.
31.
32.
33.
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Gårdsnamn
Henders
Erkers
Snickars
Katjas
Musas

Familjenamn
Österberg
Tahlberg
Westerholm
Westerberg
Talquist

LUXGÅRDARNA
Nr.
34.
35.
36.
37.
38.

Gårdsnamn
Mathsas
Katjas
Gränz Krog
Ärtswed
Sutlep Mölnars

61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Familjenamn
Luks
Söderlun
Strandsten
Ekmann
Boberg

POi
Nr.
39.
40.
41.
41.
88.

Linneberg
Schönberg
Hallmann
Strandberg
Östermann
Ringberg
Ackermann
Oberg

ROSLEP
Gårdsnamn
Johanns
Jonas
Anders
Sipps
Krog

Nr.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

Familjenamn
Klippberg
Wieberg
Wikmann
Sipps
W esterbuhse

ÖLBECK
Nr.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Maths
Peters
Bentas
Martens
Esmas
Hinders
Seffers
Waudden

Gårdsnamn
Mathsas
Nygårds
Lars
Källwik
Kolswe
Kappel Krog

Familjenamn
Grenfeld, Hallmann
Österholm
Granberg
Heidemann
Kolswe
Heidemann,
Treuberg

Gårdsnamn
Siffers
Matthas
Greis
Hansas
Brus
Tönnis
Mo
Thewes
Jacas
Horis
Påls
Erkers
Örjas
Mickas
Kupper
Lillhinders
Görgens
Slättmo (Milback)

Familjenamn
Kuinberg
Okerblad
Greisberg
Irmann
Brus
Tönnisberg
Brumberg
Koppel berg
Dihrberg
Roberg
Pohlberg
Hamberg
Brumberg
Westerby
Kuperberg
Heymann
Westerbohm
Mihlback

BERGSBY
ROSTAD (under godset Lyckholm)
Nr. ·Gårdsnamn
48. Maths
49. Marks
50. Olas
51. Lars
52. Peters (Stor Pet)
53. Ambras
5,4. Jacas
55. Hinnos
56. Hinders
57. Peters (Lill Pet)
58. Thomas

Familjenamn
Norrberg
Engmann
Sandberg
Westerlun
Schönmann
Fagerlun
Bihlberg
Klingberg
Mihlberg
Sandsten
Norrman

Nr.
24.
25.
26.

Familjenamn
Granback
Hanback
Talback

ODISHOLM (under godset Neuenhoff)
Nr.
57.
59.
60.
61 .
62.
63.
64.

SPITHAM
Nr. Gårdsnamn
59. Jacas
60. Anders

Gårdsnamn
Mathsas
Thomas
Greis

Familjenamn
Borrmann
Westermann
17

Gårdsnamn
Brus
Marks
Nybondas
Steffans
Nygårds
Erkers
Greis

Familjenamn
Brus
Marks
Nybondas
Steffans
Westerblom
Erkers
Greis

Estlandsnytt
Per-Erik Fyhr

Ny svensk ambassadör i Estland
Lars Grundberg, som sedan Estlands frigörelse varit en mycket uppskattad svensk
ambassadör i Estland, tjänstgör nu vid UD i
Stockholm.
Till ny ambassadör har utsetts svenske ministern i Helsingfors Katarina Brodin.

År 1995 är ett jubileumsår för Nuckö.
För fem år sedan började man här med
Nuckö gymnasium - ett gymnasium med
inriktning på det svenska språket och nordisk kultur, historia och geografi. Samma
år började man att restaurera före detta
Birkas Herrgård som gymnasiebyggnad.
Byggnaden är nu färdigrestaurerad och från
den första september är det undervisning
där. Där finns det språkklasser (svenska,
engelska och tyska), ett svenskt bibliotek,
expedition och en jättefin festsal. Fast arbetet redan pågår har man officiellt ännu inte
öppnat huset. Man planerar att öppna huset
högtidligt i december.

Ny regering i Estland
Den regering som utsågs efter parlamentsvalet våren 1995 tvingades avgå i september. Orsaken var att inrikesministern Edaar
0
Savisaar ägnat sig åt att avlyssna och spela
in möten med andra politiker. Det blev en
skandal som jämfördes med Watergateskandalen i USA.
Regeringsombildningen hanterades på ett
sätt som visar att Estland är på rätt väg i sin
demokratiska utveckling. De inblandade
avgick frivilligt, och president Lennart Meri
(som blivit alltmer respekterad i och utanför Estland) kunde inom rimlig tid utse en
regeringsbildare.
Det blev den gamle statsministern Tiit Vähi
som fick parlamentets godkännande. Savisaars parti, Keskerakond
("Centrumpartiet"), ersattes med Reformpartiet vars ledare Siim Kallas blev
utrikesminister och biträdande statsminister. Kallas fick 1992 ett gott namn i samband med valutareformen. Han var då
Riksbankschef.
Edgar Savisaar tvingades även avgå som
partiledare och efterträddes av Andra Veideman. Hans möjligheter att kandidera som
president torde vara små idag, trots den
popularitet han hade före "affären" .
Två av den nya regeringens medlemmar har
anknytning till Läänemaa. I en intervju i
Lääne Elu uttalade tho Kalm en förhoppning att regeringen skulle verka för regionalpolitik och lokalt självstyrelse. Han ansåg även att de båda ministrarna från Läänemaa var reformvänner.

För de stora restaureringsarbetena har vi
fått oerhört stor hjälp från vänner både i
Sverige och Finland. TUSEN TACK!
Tack vare föreningen Svenska Odlingens
Vänner har gymnasieelever som går i andra
gymnasieklassen haft möjlighet att vara på
språkpraktik i Sverige. Det är verkligen
mycket viktigt. I slutet av augusti var 25
elever, som idag går i tredje gymnasieklassen, i Stockholm. De var i Sverige 7 dagar
och vill härmed tacka värdfamiljer och
speciellt Herbert Stahl - honom känner väl
alla gymnasieelever och lärare. Hoppas att
det skall finnas en sådan möjlighet också
för kommande gymnasieklasser.

Med de bästa hälsningar
Laine Belovas
Rektor

Svenska företag investerar
Svenska företag har gjort lyckade investeringar i Estland. Som exempel kan nämnas
Borås Wäfveri, som blivit huvudägare till
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textilföretaget Kreenholm i Narva, och Telia som i samarbete med finska televerket
bygger ut ett modernt telesystem.
Kreenholm, som f n mest tillverkar lakansväv och frotte, har ca 5000 anställda.
Eftersom många av dessa är ensamstående
ryska mammor görs här även en social insats i ett område som varit hårt drabbat av
arbetslöshet.

HÖSTENS FÖRENINGSMÖTE
Per-Erik Fyhr
Föreningen hade ordnat en informationsoch jutträff den 14. oktober i Bagarmossens Folkets Hus. 130 medlemmar deltog.
Richard Gineman hälsade deltagarna välkomna till mötet och ledde därefter en kort
informations- och frågestund.

Inkomst och priser
Medelinkomsten är ca 2500 EEK. Pensionärer och handikappade släpar fortfarande efter, men pensionshöjningar sker
efter hand. Prisökningarna 1995 har varit
25-30%.
Vi återkommer med aktuella priser på hotell, varor m m under våren.

Dessutom visade Bertil Nyman den fartygsmodell som byggts för att bli votivskepp i Nuckö kyrka, och man diskuterade
hur man skulle gå vidare med detta projekt.
Det är en mycket välbyggd och fin modell,
men den avviker en del från de estlandssvenska båttyperna.

Vattenverk och järnvägslinje
Haninge kommun kommer med hjälp av
SIDA-pengar att bistå Hapsal med en modernisering av vattenverket. Däremot ser
det dystert ut för jämvägslinjen Tallinn Hapsal. Den började trafikeras 1905 men
anses nu inte vara lönsam. Protesterna mot
en nedläggning har varit många i Läänemaa. Även kommunfullmäktige i Nuckö har
sänt in en protest, och bland annat motiverat fortsatt trafik med de transportbehov
som uppstår genom den ökande fartygstrafiken i Derharnn.

Intrycket från frågestunden var att medlemmarna är väl insatta i aktuella frågor,
och att spridningen av information fungerar. Byombudens arbete och byträffama ger
resultat!
Vi kunde snabbt gå över till jutt-delen och
njuta av "Larsosflickornas" förtäring. Bl a
tack vare deras arbete blev mötets överskott ca 8.600 kr.
Agnes Callenmark har ideer till nya träffar.
Vi återkommer.

PRENUMERATION PÅ HAPSALTIDNING
Det finns möjlighet att prenumerera på
Hapsaltidningen "Lääne Elu" till adress i
Sverige. Tidningen sänds då en gång/vecka
med tre nummer varje gång.

Möte med Spithamns byalag

Priset är 75 estniska kronor/måna~
Betalning sker till:

Spithamns byalag hade ett välbesökt höstmöte den 26. sept.
Vid mötet utbyttes information om bl a
arbetet med återlämning av gårdar. Deltagarna framhöll vikten av att information ges
från Estland om markförsäljning och annat
som påverkar byns framtid.
Pengar samlades in för en byskylt.
Nästa byalagsmöte genomförs den 19. mars
kl 18.00 i lokalen i Edsbacka.

Ehte4
AS "Lääne Elu"
EE 3170 HAAPSALU
ESTLAND
Bank/konto: a/a 467834 EUP Haapsalu PK
regnr 69007145
Tidningens telefonnr är 009 372 47 44 830
Fax
009 372 47 45 263
Ä vgiften kan betalas in genom svensk bank och
check bifogas beställningen. Helst EEK eller DMark

Gurli Schönberg-Fyhr
Ordförande i Spithamns byalag
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Prenumerera
på Kustbon!
För 260 kr får du 4 nummer
med läsning för estlandssvenskar som söker sina rötter
- sin identitet.
Enklast genom att sätta in
beloppet på SOV:s och
Kustbons postgironummer
35 13 11-6
Skriv tydlig avsändare så
kommer tidningen.
Du som betalar före 31 december får även nr 4/95 utan
extra kostnad.

Lotterivinster
Vi behöver mer

lotterivinster!
Vänd Dig till
Agnes Callenmark
08- 720 75 00

om Du vill skänka något.

Tiii sammaren är det dags Igen!
Nu planerar vi för en ny gemensam
resa till Estland för medlemmar i
SONG och SOV.

lr du också lntresssrad?
Första veckan i juli besöker vi Pärnau, Hapsal och Dorpat. 1 natt i
dubbelrum på varje ställe. Kanske
hinner vi shoppa i Reva! också.
5 dagar i vecka 27. Priset blir ca
2.500:-/person inkl båtresan (måltider tillkommer). Max 50 deltagare
efter principen först till kvarn.

Anmäl snarast ditt Intresse!
Ring eller skriv direkt till SONG
c /o Margit Rosen Norlin,
Riggvägen 2, 133 44 Saltsjöbaden.
Tel bostad 08-717 59 04.
Margit hjälper oss med det praktiska
inför resan. Ivar Boman möter oss i
Estland. Du kan även ringa någon av
oss i SONG:s styrelse som du känner om du vill fråga lite mer allmänt.

Välkommen att göra oss sällskap!
Monica Ah/ström och Agneta Klitter

Ge bort ett medlemskap i julklapp.
Bjud med din vän i SONG. För bara
80:- kan du ge barn, kusiner eller. din
vän, ett medlemskap i Svenska
Odlingens Nya Generation.
Föreningen riktar sig främst till dem
som är födda i Sverige och har
estlandssvenskt ursprung.
Medlemsbladet SONG-häftet ingår, 4
nummer per år. Vi har också en
SONG-kör och ordnar i sommar en
medlemsresa till Estland.
Betala till PG 486 15 63-7.
Så snart vi fått din inbetalning
skickar vi en bekräftelse som en juloch/eller nyårshälsning från dig.

Årsmötet 1996
Rickul/N uckö
Hem bygdsiörenings
årsmöte kommer att
äga rum den 20 april
1996 kl. 13.00.
Kallelse (plats m m )
kommer.

Semestra och koppla
av i naturskön
Bergslagsbygd.
Välkommen hit för att njuta av
• Storslagen sydnorrländsk natur.
•Bär- och svampmarker.
•Cykel-, vandrings- och kanotleder.
• Skidterräng, fina bad.
• Berömda restauranger.
• Industrikulturella minnesmärken.

Allt kan ej beskrivas. Det måste
upplevas!
Hyr naturnära i kulturhus, enskilt,
avskilt och med egen ingång.
Lägenheten omfattar kombinerat
vardags- och sovrum, rymligt kök
och dusch/toalett. Lämplig för
självhushåll för 3 112 personer.
Värdfamiljen står till tjänst med allt
från kaffekokning till guidning.
Hyran är 300 kr/natt exkl sänglinne.
Bokning via telefon med telefonsvarare och fax 0591-151 60. Ring eller
skriv så får ni mer information.
Välkomna.

EKONOMI/DATA I TIDEN AB
NILS LINDEBERG-LINDVET
Sikfors, Stentry, 712 93 Hällefors

Estlandssvenskamas videoband~ del 1 och 2
Under hela Minnesåret 1994 filmade estnisk reklam-TV olika
evenemang både i Estlands svenskbygder och här i Sverige.
Det var på initiativ av Olle Lindström som det beslutades att
SOV och hembygdsföreningarna skulle satsa ca 50.000 kronor
på att en sådan dol<umentation blev gjord. Filmerna har visats
på estnisk TV som ~n information om oss "strandsvenskar".
Nu är filin~ipf~a. och vi fått ett redigerat sammandrag,
förse_ttm~d s~e!!k ~. }rtextpåettvideobandpå~a 1 timme.
Specialpns for rn
.1 . ....':trar 100 kronor. Nu har arkivgruppen
gjort del 2 som ä~ ett~urvai9med det bästa av det resterande
filmmaterialet. Ett "fglkligare" komplement till del 1. Det bandet k<>:star också iOOft~~9r och blir klart lagom till Familje. festen den 2 dec~p!~·
Sätt in 260:- (irik1:f:5brto) på SOV:s postgiro 35 13 11-6 med
tydlig avsändare så kom.mer banden per post.
Har du möjlighet att komma till Vikingagatan under expeditionstid sp~rar du 60:- . ·
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