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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 kulturella, 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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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Den delvis kalla men ändå så ljusa och ljuva sommaren har övergått i en grå men
varm höst och snart står åter julen för dörren och bringar ljus och glädje i vintermörkret.
En viktig och glad händelse är också att
föreningen har lyckats få ändamålsenliga
samlingslokaler, gemensamt med SOV,
SONG och Ormsö Hembygdsförening. Lokalanskaffningen är resultatet av ett första
samarbetsprojekt mellan föreningarna. Jag
hoppas att de gemensamma lokalerna ska
utgöra grund för ett nära samarbete också i
andra gemensamma frågor.
Lokalerna är rymliga och enligt min mening, trevligt inredda vilket ger ett välkomnande intryck för besökaren. Föreningarna
har också egna privata utrymmen med arbetsplatser och förråd. Två gemensamma
sammanträdesrum, pausrum med pentry,
gemensamt förråd, arkiv och gemensam
expedition.
Föreningens arbetsplats får användas av
medlemmarna under kontorstid, eller efter
överenskommelse med Ulla-Stina på expeditionen på annan tid. Kontorstiden är måndag t.o.m. torsdag kl. 9 till 14. Arbetsplatsen kan användas till aktiviteter som kräver
lite avskildhet. Telefon, fax och kopiator
stå.i: till förfogande till självkostnadspris.
Besök gärna lokalerna på Roslagsgatan 57 i
Stockholm. Det finns många sevärdheter om
estlandssvensk kultur och historia i lokalerna.
En annan glad händelse är att vi, med gemensamma krafter och generösa bidrag,
lyckats uppföra klockstapeln på Sutleps
kyrkogård. Klockan levereras i mitten av
november. Information om invigning och
överlämning till församlingen därstädes lämnas i nästa medlemsblad. Inskriptionen i
klockan blir: TILL GUDS ÄRA OCH DE
HÄDANGÅNGNAS MINNE. NUCKÖBORNA I SVERIGE SKÄNKTE
KLOCKAN 1996.

Glädjande nog så ökar också medlemsantalet fortfarande, vilket tyder på att föreningen
har en uppgift att fylla.
Kanske det blir just Du som läser dessa
rader eller någon i din bekantskapskrets
som blir den 700:e medlemmen.
Det är också glädjande att kunna konstatera att ungdomssatsningen har gett ett positivt gensvar. Vid den första träffen i Rågsved den 19 oktober, under temat: Lär Dig
mer om Rickul/Nucköområdets historia,
byarnas utseende, människornas vardag,
sjöfarten, skolan, seder och bruk samt andra
kulturella frågor, samlade ca 70 deltagare.
Mer om detta på annan plats i bladet.
Jag vill också passa på att framföra ett
stort tack för alla bidrag som har kommit
föreningen till del. Ett stort tack också till
alla ideellt arbetande medlemmar som gör en
hedervärd insats i olika sammanhang. Och
speciellt SOV's arkivgrupp: Herman Treiberg och Hjalmar Stenberg Rickul, Bertil
Björk Runö, och Sven Svärd från Ormsö,
som oavbrutet arbetar i det tysta utan att
märkas utåt och som utför en viktig och
nödvändig gärning, inte bara med flyttning
och inredning av lokalerna utan framför allt
med katalogisering, registrering och arkivering av insamlat material som alla estlandssvenskar har nytta och glädje av.
Slutligen vill jag också tacka den avgående
kommunledningen i Nuckö, med Ivar Rtititli
som ordförande i fullmäktige och Ulo Kalm,
kommundirektör med medarbetare, för gott
samarbete under de gångna tre åren. Jag
önskar också den nyvalda församlingen,
med Endel Pelapson som ordförande i fullmäktige och Ulo Kalm, omvald kommundirektör, lycka och framgång med förestående
ansvarsfulla arbetsuppgifter. Jag hoppas
även på ett gott samarbete under de kommande tre åren.

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Richard Gineman
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STORT INTRESSE FÖR
"UNGDOMSTRÄFFARNA"
Per-Erik Fyhr
Det var nästan 70 personer som hade anmält sig till den första träffen med temat
"Lär Dig mer om Ditt ursprung!" Den ägde
rum i Rågsveds Folkets Hus den 19 oktober.
Träffarna är avsedda för dem som är födda
i Sverige eller var så små när de kom hit att
de inte har så många egna minnen från Estland. Vi riktar oss alltså till dem som är födda 1935 och senare. Deltagarna i den första
träffen var i åldrarna 12(?) till 60 år. Möjligen var medelåldern ca 40 - vi utredde inte
detta närmare. Med var också några äldre
som anförde sina yngre släktingar.
Det program som genomförs under ledning av Manfred Ramberg och Karin Dalström presenterar livet i Rickul/Nucköområdet under tiden närmast före utflyttningen. Den estlandssvenska bosättningens
äldre historia berörs också.
Träff nummer två har genomförts, och
nästa äger rum den 25 januari 12.30-16.00 i
Rågsved. Kanske blir det även en fortsättning senare i vår. Det beror på deltagarnas
önskemål. Tanken är ju att föreningens yngre medlemmar skall få möjlighet att lära
känna varandra, och få ett ökat intresse för
sin bakgrund och för utvecklingen i dagens
Nuckö kommun. Det behövs också yngre
medlemmar som kan engagera sig i styrelseoch kommittearbete. Det är en förutsättning
för föreningens överlevnad.
Namnlista från första sammankomsten
gäller som anmälan till följande träffar. Sista
återbudsdatum för träffen 25/1 är tisdagen
2111. Till den 25 januari hälsas även nya
deltagare välkomna. Man behöver inte ha
varit med de föregående gångerna. Det går
att komma in i gruppen ändå!

TILL MINNE AV
ERVIN-JOHAN SEDMAN
Föreningens hedersmedlem, Ervin-Johan
Sedman, gick ur tiden den 17 oktober 1996
endast 67 år gammal.
Hans närmast sörjande är hustrun och sönerna med familjer.
Ervin-Johan Sedman var född i Enby inom
Nuckö socken i Estland. Efter avlagd arkitektexamen och några års politisk fångenskap i Sibirien arbetade han i huvudsak med
byggnadsminnesvård. Han var också rektor
för den nybildade folkhögskolan i Pasklep
och ordförande i Samfundet för Estlandssvensk Kultur i Estland.
Som pensionär bedrev Ervin-Johan Sedman också släktforskning och forskade i sin
hembygds historia och gav lektioner i det
svenska språket.
Rickul/Nuckö hembygdsförening har mist
en tillgiven vän och medlem. Föreningen
framför härmed sitt varma deltagande i de
anhörigas stora sorg.

Richard Gineman
Ordforande

Anmälan och återbud görs till Ing ald L
Krikonstigen 40, 196 32 KUNGSÄl G~
telefon 08-58173007. Föranmälan behöv
för att Festkommitten skall kunna eoöra tillräckligt många av sina goda rnörgåsar.

Foto: Göte Brunberg sommaren 1994
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UR RICKUL HERRGARDS HISTORIA
Inger Nemeth
Godset Rickholtz grundades 1604 när löjtnant Robert Woldeck mottog byarna Rickul, Höbring, Paj och Ölbäck som pant för 3.919 daler i innestående såld. Av byn Rickuls sex hakar avröjdes fyra till förmån för herregodset. Dessa fyra hakar bondejord flyttades till platsen för den blivande Gambyn. Mellan åren 1642 och 1683 lades också byarna Bergsby,
Roslep och Spithamn under Rickul herrgård.
Efter Gustav Wilhelm Taubes död 1854
tillträdde
sonen baron Robert Woldemar
Godset övergick senare under 1600-talet i
Taube f. 1820 som härskade över godsen till
släkten De la Gardies ägo och hörde under
sin död 1870. Han gifte sig med Julie von
grevskapet Hapsal. I slutet av 1600-talet
Ramm från Padiskloster. Vid Robert Wolavlöste ägarna varandra: Rosenbach, Metztacken, von der Pahlen. När Ritterschaftsdemars död överlämnade änkan godsens
hauptmann Fromhold Johann Taube 1704
skötsel i sin broders, Edward von Ramms
gifte sig med Anna Christina von der Pahlen
händer. Denne lät bygga mast-stalle
hamnade Rickul i släkten Taubes ägo.
(gödstallet) 1873 och brännvinsbränneriet
På 1700-talet uppfördes byggnaden valit1878. Gamla bränneriet var en liten byggsasrae (förvaltarlängan). Baron Gustav Wilnad, som låg söder om herrgården, omkring
etthundra meter från stor-rae. Det nya bränhelm Taube, född år 1778, gifte sig 1807
neriet låg norr om herrgården, ungefär tvåmed Theophilda Gustava von Fersen, dotter
hundra
meter bort, bredvid mast-stalle intill
till friherre Gustav Wilhelm von Fersen.
stora landsvägen.
Denne dog 1811, och hans dotter ärvde då
Klottorps herrgård, som samma år lades
Det gamla lilla bränneriet producerade
under Rickul. Efter N apoleonkriget, ombrännvin för kommunens fem krogar:
kring 1815, tillträdde så baron Gustav WilGränskrogen i Luksby (Luks-lagge), Gambykrogen i Gambyn, Källskogkrogen i Höhelm Taube på Rickul och Klottorp. Han
bring, Pajkrogen i Paj och Kapellkrogen i
härskade över dessa egendomar till sin död
Ölbäck. Sista krogen stängdes 1895, det var
1854.
Gränskrogen.
Sutleps herrgård hade tillhört en familj von
Sedermera övertog Robert Woldemars son
Richter, som sålde herrgården till Gustav
Gustav Taube f. 1864 godset, han sköts av
Wilhelm Taube på 1830-talet. I början
ryska marinsoldater i december 1917.
av 1880-talet byggdes stor-rae (stora längDen siste godsägaren på Rickul Hove var
an).
Gustavs son Arvid f. 1905.
0

0

RICKUL HERRGARDS BYGGNADER AR 1688
Besiktningsprotokoll upprättades i samband med den stora godsindragningen under Karl XI:s
regering. De byggnader som beskrivs i dessa akter, liknar inte mycket de ståndsmässiga herrehus,
som började uppföras under det följande seklet. 1600-talets herrgårdar var oansenliga boningar
och skilde sig till sin art inte väsentligt från böndernas gårdar, de var bara större (vanligen 8-15
famnar långa, 3-6 famnar breda), hade alltid en murad eller timrad källare under bostadshuset
(kanske med lucka i ett hörn av stugan), hade i motsats till bondgårdarna fönster i somliga rum,
hade ugn av grönt eller svart kakel och avträde i någon kammare. Kakelugn och avträde förekom
i Baltikum redan i slutet av 1500-talet.
1.

"Herrebyggningen: Ett gammalt huus, hwaruti till wenster handen ingåendes een stugu,
med 3ne dörar, ... 3 fönsterluffter deruthi 8 söndrige fönster, een swart kackellugn, een säng,
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ett rundt bord, än ett lijttet slagbord, ett winkel skåp och 2ne fastslagne bänckar; Här frammanföre 2ne endecammare, den eena med een lufft, derutj 2 fönster, een säng och ett bord, den andra
utan fönster, med ett bräde cantor, hwarest dörr och hengen med låås, under till een källare, och
därjempte ett gammalt affträde finnes; Till högre handen uthur förhuuset 2ne Endecammare, med
dörar, hengen och krampor, utan fönster, sampt
i den ena een lijten gammall flijsugn; i förhuuset een god behållen muhrat skorsteen, med dörar till bägge siijdor, een dubbel dörr med 2 par
gångjärn och klincka; Ett lijtet affkuur eller kiöckscammare, med dörr och hengen, under ett
gammalt mäst förruttnadt brädtaak, hållandes detta huuset i längden 17 famnar och i bredden 5
famnar."
1famn=1,78 meter (l 7x5 famnar= 30x9 meter).
2.

Övriga byggnader: a. avlång ladugård, 21x3 famn. (37x5,5 m), av trä, halmtak
b. litet stall, 3x3 famn. (5,5x5,5 m), med 8 spiltor, halmtak
c. fyra stycken mindre bodar, halmtak
d. en stor ria, 18x7 famn.(32x12,5 m), halmtak
e. en något mindre ria, 16x6famn.(28,5xl1 m), halmtak
f. en kornlada, 8x5 famn.(14x9 m), halmtak
g. en liten badstuga med kammare, ett fönster, halmtak
h. en liten trädgård - men ingen humlegård

3.

Inventarier: tre st. såar, två st. ämbar, tre st. kärnor, 60 st. mjölkbyttor, stora dito
två st., två st. bryggkar och sex st. ölfat.

4.

Djurbesättning: 32 kor, 16 oxar, 24 stutar och kvigor, 3 kalvar, 30 får, 3 getabockar,
5 getter och 13 grisar.

5.

Jordareal: 4 hakar till hovlägret.

6.

Kvarnar: brukade av bönderna - 1 i Rickulls by, 1 i Höbrinck samt 1 i Bergsby.

Källor: August Stenberg, Kustbon nr 3/1965.
Gustav Ränk, Kustbon nr 2/1972.
Jörgen Hedman 1988.

Rickul herrgård byggd på 1880-talet Foto: Göte Brunberg 1992
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STÖD KULTURKOMMITTENS VIKTIGA ARBETE!

Inger Nemeth

Per-Erik Fyhr
Rickul/Nuckö Hembygdsförening är framförallt en kulturförening, och skall enligt stadgarna "värna om och levandegöra det estlandssvenska kulturarvet från Estland och Sverige".

Folket i våra hembygder Rickul/Nuckö använde länge den av Julius Caesar från år 46 f
Kr., genomförda kalenderreform, den så kallade Julianska kalendern eller gamla stilen.
Först 1917 införde man den av påve Gregorius XIII år 1582 genomförda kalenderreform,
den Gregorianska kalendern eller nya stilen.

Kulturkommitten utvecklar denna verksamhet
genom att samla in dokumentation av olika
slag, och genom att sprida kunskaperna vidare. Undervisningen i Birkas våren 1996 och
den pågående "ungdomskursen" är ett par
exempel på det senare.

Den Gregorianska kalendern infördes först i
de romersk-katolska länderna, sedan i de
protestantiska, däribland Sverige år 1753, och
sist i de grekisk-ortodoxa länderna, till vilka
våra hembygder hörde eftersom de 1917 var
införlivade i Ryssland. När man ändrade från
den J ulianska till den Gregorianska kalendern
räknade fram datum 12 eller 13 dagar, beroende på när man var född.

Sammankallande är Manfred Hamberg.
Kommittens medlemmar har fördelat uppgifterna såhär:

Seder och bruk: Manfred Hamberg (Roslep)
Släktforskning: Göte Brunberg (Roslep)

Alla som således är födda i Estland senast 18
februari 1918 har fått räkna fram sitt födelsedatum och många tycker säkert att de har
blivit berövade några livsdagar.

Hemslöjd och handarbete: Karin D~lström
(Ölbäck), Linnea Granberg-Sönnert (Olbäck)
Musik och dans: Inga Ekman (Söderby)

Bland gemene man i Rickul/Nucköområdet
hade man nog ingen egen almanack att titta i
vilket datum eller månad det var. Man kallade
inte heller månaderna Januari, Februari osv.
Utan årets månader kallades Nyårstien, Kyndelsmässotien, Matts- eller Fastetien, Sant
Irjastien, W allbarnistien, Midsommartien,
Hötien, Skördetien, Mickelstien, Slakttien,
Martenstien och Jultien.

Litteratur och berättelser: Anna-Greta
Heyman (Rikssvensk), K G Karlsson
(Rikssvensk)
Konst och konsthantverk: Nils Lagman
(Spithamn)
Adjungerad: Richard Gineman (Klottorp)

Om ett barn förr i tiden frågade sin mor när
han var född, kunde han få till svar: - Du är
född i Mickelstien, ofta fick man inte reda på
vilket datum man var född förrän man började
skolan.

Koordinator: Einar Hamberg (Roslep)
Några av kommittens projekt: Ny undervisning i Birkas våren 1997, aktiviteter inom
områden som dans, hemslöjd och handarbeten,
insamling av gamla recept.
Hör av Dig med bidrag till verksamheten.
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URSPRUNGLIGA FAMILJENAMN I SUTLEP KOMMUN
av Göte Brunberg
I medlemsbladet 1995:4 redogjorde jag för de ursprungliga familjenamnen i de byar, som under
senare tid ingick i Rickul kommun. Nu har turen kommit till byarna Klottorp och Sutlep i Sutlep
kommun. Övriga byar som ingick i kommunen har jag på grund av saknade eller endast summariska uppgifter varit tvungen att utelämna. De är kanske heller inte så intressanta för den estlandssvenska släktforskningen, eftersom befolkningen till övervägande del var av estniskt ursprung.
För den som är intresserad av när familjenamnen började att användas och vilka principer som jag
har valt att använda när det gäller gårds- och familjenamnen hänvisas till den första artikeln. Tyvärr
har man i många fall använt samma namn på flera gårdar. Ett antal gårdar har även olika namn i
själarevisionen, personalboken och dopboken.

SUTLEP (under godset Sutlep)

KLOTTORP (under godset Nömkull)
Nr.
1.
2.

Gårdsnamn
Hermas
Luks

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Pehrs
Kärras
Simas
Siffers
Örjas
Martens
Knuters
Mo
Luks
Berthals
Skräddars
Knuters
Katjas
Skutback
Tu as
Warkla
Tönnis
Mathsas
Blees
Hermas
Mustja
Warkla
Wäfwars
Koppli
Skutback

Familjenamn
Krusmann
Ahlberg,
Stahlmann
Brandt
Kerras
Wiebusk
Seffers
Nymann
Sondberg
Grenberg
Mo back
Ahlberg
Bertelsson
Engmann
Grönmann
Lagmann
Gienemann
Tuas
Grenquist
Tanseri
Isberg
Blees
Granberg
Römmelmann
Timmermann
Dans
Timmerrnann
Römmelmann
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Nr.
1.
2.
3.

Gårdsnamn
Wäfwars
Joppre
Pears

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Marks
Petri
Kuinback
Mickas
Sutlep krog
Hinnos
Lun
Lars
Siffers
Koppel
Brus
Lars
Kuts ar
A:pders
Påls
Martens
Brus Siffers
Waltis
Mangos
Wäfwars
Katjas
Pellmas
Fulwick krog
Räfwakul
Kelskog
Skräddars

30.
31.

Backas
Mickas

Familjenamn
Rant
Saarmann
Saarman,
Malman
Markas
Petri
Koinback
Saarmann
Saarmann
Klanmann
Luhn
Berthelsson
Ambermann
Koppelmann
Brus
Ahluhn
Ahluhn
Granmann
Iman
Lehneberg
Engbusk
Faltis
Wachtmann
Thomberg
Broberg
Pellmas
Wieck
Gränzmann
Hallberg
Skredan,
Kärrmann
Ambermann
Kärrmann

DERHAMN
av Manfred Hamberg

Namnet Derhamn sitter för alltid längst inne i själen på en genuin Roslepsbo och inte enbart Roslepsbor utan även på andra människor som bodde i trakterna runt omkring. Derhamn var mycket unikt genom den stenbelagda vägen, "stenvegen", som ledde från kvarnbacken i Roslep till fiistningsområdet, samt hamnen och båtvarvet. Ingen annan ort i
svenskbygden kunde stoltsera med allt detta.
Stenvegen

..

sammanträffade med den gren som gick ut
till Storudden och cirkeln var sluten. Den
tredje grenen var den kortaste och vek av till
höger. Efter en kort sträcka upphörde stenbeläggningen men vägen fortsatte förbi en
potatisåker till vänster och ut genom grinden där vägen delade sig igen. En fortsatte
ut till Lilludden och den andra följde skogsbrynet ut till båtvarvet. På vägen dit passerades en annan potatisåker.

Stenvegen har tidigare beskrivits av undertecknad i Kustbon nr 4 1974 och i min tankeresa genom den forna hembygden daterad
den 10 november 1993, även införd i medlemsbladet nr 2/96. I samma berättelse har
även fästningen, hamnen och båtvarvet berörts. Jag skall nu försöka att återge en mera
detaljerad bild samt några personliga minnen.
Stenvegen slingrade sig som en orm i hela
sin sträckning cirka 4 kilometer förbi gårdar
och träd, genom barrskog och snårskog och
det skulle ha varit en fröjd för ögat att få
beskåda den på ett flygfoto. Innan bygget
påbörjades år 1915 så hade all sten huggits
till passande bitar av de så kallade
"stenkampare" och man får nog beundra
dessa mäns arbetsprestationer med hänsyn
tagen till de primitiva verktyg som de hade
till sitt förfogande. Den totala stenbelagda
ytan uppgick till cirka 1 hektar så det var
många hammarslag och sprängskott som
behövdes till allt detta. Vägen blev färdig år
1917 och det fanns då fortfarande gott om
färdighuggen sten i "Stenkråsa". Anledningen till detta vägbygge var att underlätta
transporten av krigsmaterial och andra förnödenheter till fästningen och tillkomsten
hade således enbart militärt syfte. Någon
större nytta hade ortsbefolkningen inte av
vägen, enär det var besvärligt att färdas på
den med häst och vagn. På senare tid då
bilarna började att komma, utfördes en del
transporter längs vägen till hamnen och båtvarvet i Derhamn.
När vägen hunnit fram till fästningsområdet grenade den sig i tre grenar. En gren
fortsatte rakt fram till "Storudden", en gren
vek av till vänster och fortsatte ut till själva
värnen, där den böjde av till höger och

Första världskriget
Första världskriget utbröt i augusti 1914
och för att Ryssland skulle kunna försvara
inloppet till Finska viken samt S :t Petersburg behövdes en fästning på någon lämplig
plats. Med Odensholm utanför så kanske det
var det som avgjorde valet av Derhamn. Då
militären själv inte hade någon kännedom
om hur området såg ut och då marken ägdes
av Rickul herrgård, kontaktades baron Taube och det var även baron Taube som var
tillsarnrnans med delegationen som besökte
Derhamn första gången för att rekognosera
området.
Man fann att Derhamn var en lämplig plats
och arbetet påbörjades i slutet av 1914.
Traktens män såväl som kvinnor i arbetsför
ålder var sysselsatta med bygget, men även
folk från andra socknar deltog. Man tog
tillfället i akt att tjäna en slant när nu tillfälle
gavs. Sågverket för sågning av allt timmer
ägdes av några Päraki.ilabor som efter arbetets slutförande transporterade sågverket
tillbaka till Päraki.ila, där sarnrna såg ännu
var i bruk fram till 1944. Fästningen var
belägen söder om Storudden och nådde
nästan halvvägs till Norrskåtan. Avståndet
till strandkanten från jordvallen var cirka
150-200 meter. Man kan säga att bevak-
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till att man i fortsättningen försökte undvika
Derhamn som vinterhamn, åtminstone för de
större skutorna och flera försökte att få
komma till "Harbovike" som gav ett gott
skydd för de flesta vindar.

läggning av skutorna vintertid. Trots vågbrytaren så hände det att skutorna drev i
land ty vågbrytaren gav ringa skydd, ja kanske inget när höststormarna från nordväst
släppte loss sina krafter. Utanför fanns
"Hermasgronn" som under normala omständigheter gav ett visst skydd.

Bryggan
Till hamnbilden hörde också sedan 1940
en brygga som byggdes under den första
ryska ockupationen. Bryggan som var belägen vid "Lilludden" och tillkomsten var en
följd av att Odensholm blev ett ryskt befästningsområde, ty man behövde en brygga
för att transportera folk och vissa förnödenheter ut till ön. Bryggan byggdes av män
från trakten och bestod av blockhus som
fylldes med sten. Några större saker kunde
inte skeppas ut via denna brygga utan det
rörde sig om snabbgående båtar för transport av civilanställda till och från Odensholm. Ryska soldater var stationerade i Derhamn under denna tid. Min familj bodde i
Derhamn strax utanför det gamla fästningsområdet och mycket snart efter krigsutbrottet mellan de forna bundsförvanterna Tyskland och Ryssland fick Joel Nyman och vi
order om att flytta från våra hem och allt
detta skulle ske inom 48 timmar. Det var
ord och inga visor.

Höststonn
Jag minns trots att jag då bara var dryga 6
år, en händelse som utspelade sig och samma händelse har jag också hört min far berätta. Det var en höstdag 1930. Vinden susade i trädkronorna och i vikarna krusades
vattenytan av vinden. Ute på grynnorna
hördes ett välbekant dån, vilket betydde att
ett oväder var i annalkande. Framåt. kvällen
började vinden att tillta i styrka och i väster
växte mörka moln fram. Under natten hade
vinden ökat till stormstyrka och med ett
ovanligt högt vattenstånd så att vågbrytaren
i sin helhet var så gott som under vattenytan. Vattnet hade stigit så kraftigt att vågorna nådde ända upp till skogsbrynet. I
hamnen hade tidigare ankrat upp 5-6 skutor
och dessa låg nu och ryckte i sina ankarkättingar, vilka ibland sträcktes till så gott som
hela sin längd och med stora påkänningar
som följd. I skogsbrynet stod gubbarna och
spejade ut över viken och samtalade lågmält
med varandra ty alla liksom hoppades att
kättingarna skulle hålla men plötsligt hände
det som inte fick hända och som alla innerst
inne hade fruktat. Kättingarna till en av
skutorna brast och drev mot land och detta
var liksom startskottet till en kedjereaktion,
ty innan kvällen hade, om jag nu minns rätt,
och som min far också har berättat, minst 4
av dessa skutor drivit i land med en del skador som följd. Hela strandremsan såg ut
som en fartygskyrkogård. Under tiden fram
till seglationens början nästa vår skulle skutorna ånyo vara sjösatta. Det var ett mycket
slitsamt arbete ty skutorna skulle först vridas så att fören pekade utåt hamnen. Reparationer utfördes och anordningar vidtog för
den förestående flottagningen. Gubbarna
fick vada i det iskalla vattnet ty man måste
·ha anordningar ut i vattnet så att skutorna
kunde vridas så att man fick aktern mot
land. Jag tror att denna händelse gjorde sitt

Båtvarvet
Båtvarvet var beläget öster om själva inseglingsrännans märken i land. Skutor hade
byggts där sedan 1800-talet och ända fram
till överflyttningen 1944. Under årens lopp
har många skutor byggts där och det var
sällan tyst, ty som regel fanns det alltid någon skuta under byggnad. Man skall inte
förknippa ordet båtvarv med vad vi här är
vana vid med alla dessa moderna verktyg
och tillbehör som hör ett varv till. Där fanns
inget sådant utan endast handverktyg och ett
gott kunnande. Slitsamt var det med långa
arbetsdagar och då speciellt arbete med
bordläggningen, ty det var ingen lätt sak att
få plankorna på plats efter att de hade ångats i en ånglåda, "svajmkast". Allting måste
göras manuellt. Allt detta slit glömdes åtminstone för tillfället då dagen för stapelavlöpningen var inne och skutan kommit i sitt
rätta element. Dagen avslutades som sed var
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ningssektorn begränsades av Spithamns udde i norr och en linje Derhamn - Ormsö i
väster. Fästningen bestod av 3 värn med
tillhörande ammunitionsförråd. Samtliga
kanoner hade en kaliber av 6 tum. Det fanns
även 2 luftvärnskanoner. Inom området
fanns olika byggnader såsom kaserner för
officerarna och matroserna. Där fanns kök
med matsalar, bastu, stall, iskällare samt
andra förrådsbyggnader. Där fanns ånggeneratorer för leverans av elström till strålkastarna. På vägen som ledde ut till Storudden
hade man lagt räls för att kunna flytta strålkastarna fram och tillbaka. Till området
hörde också en gravgård som var omgärdad
med ett järnstaket. Där begravdes en officer
som mördades av två matroser i närheten av
Rosleps skolhus. Matroserna, som arkebuserades, begravdes i närheten av Norrskåtan. Allt detta hände under tsartiden. Efter
den ryska revolutionens utbrott strax före
sprängningen av fästningen grävde man upp
matroserna och flyttade dem till gravgården.
Officeren grävdes också upp men placerades
nu utanför gravgården.

Eldorado för ungdomarna
Fästningsområdet blev sedan ett eldorado
för traktens ungdomar och då i första hand·
pojkarna som strövade omkring och letade
krut som användes till hemmagjorda pistoler. Det får anses som ett under att ingen
människa skadades av det sprängmaterial
som fanns inom området. Den estniska
gränsbevakningen, som i början var stationerad i den gamla skogvaktarbostaden, hade
under tjugotalet uppfört en gunga till ungdomarnas förtjusning. På somrarna kunde
man ordna med dans på en grässlätt och den
9 november på kvällen kunde ungdomarna
samlas till ett knytkalas, som man kallade
"Martenshålde", i den gamla skogvaktarbostaden. Allt detta tog slut i början på trettiotalet då Dapp-familjen flyttade till skogvaktarbostaden under sommarmånaderna.
Det finns många minnen som är förknippade med såväl "stenvegen" som med fästningsområdet. Hur många har inte följt denna väg till den forna fästningens jordvallar
och suttit där en härlig sommarkväll och sett
solen sjunka ner under horisonten med
Odensholm rätt utanför.

Fästningen sprängs
Fästningen sprängdes av ryssarna själva
den 18 februari 1918. Sprängningen utfördes av ett antal experter, vilka efter fullbordat värv lämnade området och man har sagt
att de for till Keila via Spithamn och Növa,
alltså skogsvägen. Huvuddelen av garnisonen hade redan tidigare lämnat området.
Hur många officerare och matroser som
fanns i garnisonen är inte bekant, men en
siffra på 1200 man har nämnts. Många av
byggnaderna stacks i brand, men en del var
intakta, t.ex. bastun. Denna revs senare och
transporterades till Odensholm där den
byggdes upp och blev skolhus. Det sades att
sprängningsexperterna hamnade i tidsnöd
och inte hann med att förstöra allt. Anläggningen till elförsörjningen var också intakt
och monterades senare ner och forslades till
Päraktila till samma ägare som ägde sågen.
"Postgamon", Josef Mihlberg, som var
brevbärare, hade varit vid fästningen samma
dag och lämnat posten samt enligt utsago
handlat en bit kött och befann sig i pumphuset då det small.

Hamnen
Vad beträffar hamnen så var den liksom
andra hamnar oskyddad för pålandsvindar.
"Derhamnvike" där hamnen var belägen
hade Spithamnudden i norr och Storudden i
väster. Det var ganska djupt men gott om
sten där skutorna ankrade upp. Den estniska
regeringen beslöt att hamnen skulle förbättras och 1929 utfördes muddringsarbeten.
Man rensade hamnen från de flesta stenar
och anlade en vågbrytare. En del av stenarna
placerades även på "Estgronn" och en stor
förtöjningsboj placerades ut. När man angör
hamnen har man "Estgronn" om babord och
vågbrytaren om styrbord. Två inseglingsmärken var placerade i land. Det nedre på
en stolpe på stranden och det övre på en tall
i skogsbrynet. När skutorna under hand blev
större så kunde de vid lågt vattenstånd inte
inta full last in i hamnen, särskilt vid lastning
av timmer, utan man var tvungen att förhala
ut till "Marsbacken" och där avsluta lastningen. Hamnen användes för utskeppning
av potatis, ved och timmer samt för upp-
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med dryck och annan förplägnad vid elden
uppe i skogsbrynet.

och se samt höra detta berättas av personer
på platsen.
Mycket mer kan skrivas om Derhamn men
allt är så vemodigt när man har sett allt detta
med egna ögon. Jag vill därför sluta med en
liten dikt som jag har ägnat vårt kära Derhamn.

Derhamn av idag
Avslutningsvis kan jag inte låta bli att
nämna att det gamla kära Derhamn som vi
lämnade för 50 år sedan inte kan jämföras
med hur det ser ut idag. Om något område
har ändrats till oigenkännlighet så är det just
Derhamn. Det enda som är kvar är den
gamla vågbrytaren och strandremsan, allt
annat har förändrats. Såväl inom som utom
det gamla fästningsområdet har de gamla
husen rivits och ett antal nya kommit till.
Man har byggt ut hamnen till en fiskehamn
där trålarna lossade sin fångster till ett stort
rökeri. För att trålarna skulle kunna angöra
hamnen så har man för detta ändamål byggt
en stor brygga där ungefär den gamla låg.
Denna brygga har en längd av cirka 250
meter och är utrustad med en lyftkran. Inloppet har utmärkts med två ljusbojor och
med en ljusboj längst in i viken.
De gamla inseglingsmärkena har ersatts med
nya. Hela strandvallen har grävts upp och
jordvallarna skulle således ge skydd åt försvararna vid ett eventuellt anfall utifrån.
Rökeriet står nu som ett monument över
svunna tider och kommer att förfalla om där
inte kommer att försiggå någon verksamhet.
Bryggan kommer att finnas kvar, men till
vilken nytta? Något underhåll har inte förekommit under de senaste åren och den enda
nytta som man i fortsättningen kan få av
bryggan är om man kan locka dit båtturister.
Kvar finns massor med bråte och bilden är
densamma överallt där ryssar har varit. Som
kuriosa kan nämnas att till höger om bryggan, inåt viken till, ligger ett vrak av en
strandad trålare. Denna trålare kunde inte
bärgas och för att undanröja vraket bestämde man att gräva ner det i strandvallen. Man
grävde en stor grop men det fanns inte starka maskiner nog att släpa vraket. Gropen
finns kvar full med vatten, likaså ligger vraket kvar. Detta visar hur ett tillslutet samhälle har fungerat ty de som
bestämde detta då, kunde inte tänka sig att
någon utomstående skulle kunna komma dit

Du kära gamla Derharnn som skänkt så
mången frid,
med vackra sköna stränder i all din tid.
Där hammarslagen ekat och skutor kommit
till
det är de bästa minnen som jag bevara vill.
Med alla dessa skutor och all den fågelsång,
som hördes över nejden då alfågeln höll
igång.
Det känns som detta vore just igår,
men, vad är det nu som återstår.
Där finns nu hemska rester av ockupantens
tid,
och inget av det gamla från våra fäders strid.
Den känsla som förnimmas av detta som har
skett,
det går ej att beskrivas, ty ord finns ej för
det.
Anm: Denna artikel skrev jag ner vintern
1993 och är baserad på den verklighet som
fanns 1992, detta vad beträffar hamnen.
Under årens lopp har en ändring skett till
det bättre. Vraket efter trålaren är borta och
man har städat upp. Ett nytt varuskjul har
byggts och kajen har reparerats. Rökeriet är
igång när det finns fisk att tillgå. Segelbåtsturisterna har hittat vägen dit. Trots alla
förbättringar så har jag velat berätta hur det
såg ut när jag kom dit första gången.
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dra en stund innan det tappades av. Det hela
upprepades till dess att maltet hade lakats ur
så mycket att man tyckte att vörtstyrkan
blev för svag.

ATT BRYGGA ÖL
Detta är en förkortad del av den artikel som
var införd i Kustbon nr 111977 av Alexander
Tegelberg.

När vörten var färdig fick den svalna innan
den lades i jäskaret (gättkare), där den fick
stå ett dygn tills den var färdigjäst. Jästen
sjönk till botten och togs till vara av husmor
för att användas till jästbrödsbakning, ty
någon annan jäst fanns inte att tillgå. Litet
av jästen fick vara kvar i jäskaret för att få
en bra jäsning vid nästa ölbryggning. Under
jäsningen tillsattes vörten med avkok av
humle. Humlen skulle kokas ordentligt, ty
annars kunde man få extra svår huvudvärk
efter öldrickandet, påstod gamla erfarna
män! Det var bara för smaken och hållbarhetens skull som humle användes i ölet och
inte för alkoholstyrkan.

Ölbryggningen hade gamla anor, hur gamla
de var vet ingen och förekom över hela
Nordestland intill senare år inför bröllop,
begravningar, alla större helger och till
höbärgningstiden.
Maltet bestod av kom. Mältningen började
med att komet lades i blöt i vattentunnor i
ca tre dygn. Sedan lades komet i en binge
på log- eller rigolvet, där det fick ligga i
fem-sex dygn och gro, tills det var sammanväxt till en torv, som smulades sönder så fint
som möjligt för att groningen skulle avstanna. Efteråt lades maltet på tork och sållades
sedan för att få bort den torkade grodden,
varefter det maldes. Malningen var litet
speciell ty maltet skulle vara krossat. Blåste
det inte så att väderkvarnen drogs runt, så
fick den urgamla handkvarnen stå till tjänst.

När ölet jäst färdigt tappades det för framtida bruk på små kaggar eller ölankare, vars
volym varierade mellan 30 till 60 liter. Kaggarna förvarades sedan i skafferiet (backse)
eller i rian och tappades av allt som det kom
besök speciellt till julen eller andra helger,
då man. lät sig det goda ölet väl smaka.

Till en normal brygd beräknades efter
gamla mått- och viktenheter åtgå en bytta
(ca 25 kilo) malt och en mark (ca 400 gram)
humle, beroende av önskad malt och humlestyrka, det var en smaksak.

UPPROP!

När maltet var malt vättes det med kokt
enrislag till en halvtorr deg i en tunna, där
det fick stå och svälla. Under tiden eldade
man bakugnen och när den var färdigeldad
och rensopad från aska, lades det degaktiga
maltet i ugnen och fick ligga inne i 1 till 1
1/2 timme tills det var genombakat, så att
vörten i början var kaffebrun och ölet sedan
fick en fin brun färg. Vid bakningen övervakades att maltet inte blev bränt.

Kulturkommitten har beslutat att samla in
estlandssvenska recept på mat och dryck.
Samarbete sker ihop med SONG.
Skriv till Kulturkommitten eller SONG
'
adress Roslagsgatan 57, 113 54 STOCKHOLM.
Tack på förhand.

När maltet var färdigberett lades det i en
siltunna (drickstunna), vilken man tidigare
hade gjort klar. Man lade tvärkorsen på
plats på bottnet och ovanpå lades halm eller
enris som hindrade maltet att sjunka till
botten och rinna ut med vörten. Därefter
hällde man på hett vatten som fick stå och
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INFÖR JULBAKET
Recept av Ingeborg Gineman
född Treiberg Kro gård i Ölbäck

"Den gamla grusgången"

"Kakobre"
Så här bakar jag "kakobre".

Att gå in genom grinden.
Stanna till ett tag.
Känna efter om det är som förr.
Så som det alltid har varit.
Så många steg som trampats,
på en snart sekelgammal grusgång.
Otaliga, som himmelns stjärnor?
Osynliga, när lördagskrattan,
sopat undan,
plattat till.
Stegen som alltid förnyas.

0,51. mjölk
1 pkt. jäst
2 msk. socker
1 tsk. salt
1,3 1mjöl
Värm mjölken till handvarmt, 37 grader.
Lös jästen i sockret och saltet.
Häll i mjöl och "kör" i assistent eller knåda
för hand.
Låt degen jäsa i ca. 35 min.
Ta upp degen på bakbordet och knåda lite.
Forma degen till ett stort bröd, eller lägg
degen i 2 avlånga formar.
Pensla med uppvispat ägg, värm ugnen till
250 grader. Grädda i ca. 15-20 min.

En dag behövdes ej
grusgången mer.
Den stängdes av
och glömdes bort.
Som om den aldrig funnits.

Pepparkakor
Så här bakade min mamma pepparkakor
redan när jag var liten. Jag har fortsatt att
baka efter samma recept varje år.

Bersby Bibor Maja

350 gr smör
4 dl
socker
3 dl
sirap
3 dl
vispgrädde
2msk ingefära
2msk kanel
1 msk nejlikor
5 tsk bakpulver
1,3 1 mjöl
Smör och socker röres, tills det blir vitt och
pösigt, däri nedröres den ljumma sirapen
och den till hårt skum vispade grädden.
Mjölet, siktat med bakpulvret och kryddorna, iblandas och degen arbetas mycket väl
på bakbordet eller i assistent. Degen bör stå
till dagen därpå, varefter den utkavlas tunt
och små kakor uttages med mått.
Gräddas i medelvarm ugn 200 gr. Ca. 400500 kakor. Ca. 8 min. tar det att grädda en
plåt med pepparkakor.
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HISTORIENS OCH KULTURENS BETYDELSE
I DAGENS CENTRAL-OCH ÖS.T EUROPA
av Nicolaus Rockberger

Historiska rötter

Nicolaus Rockberger är fil.dr i historia
och huvudlärare vid Försvarshögskolan.
Han är Sveriges främste kännare av huset Habsburgs växlingsrika historia, och
författare till boken Centraleuropas renässans Från Habsburg till Visegrad.

Många av dagens problem i Centraloch Östeuropa för att inte tala om Balkan kan man svårligen förstå om man inte
känner till och ser problemens rötter i det
historiska perspektivet. Anledningarna till
uppdelningen av Tjeckoslovakien och
Jugoslaviens sönderfall kan omöjligt förstås utan det historiska perspektivet liksom de. mycket olika sätten för de båda
staternas upphörande. Tjecker och
slovaker har olika historisk bakgrund, för
tjeckernas del inom det Tysk-romerska
riket och Österrike, för slovakerna som
Nordungern närmare 1.000 år. De hade
inte särskilt mycket gemensamt men har
heller aldrig haft något otalt med varandra innan de hamnade tillsanunans i den
konstgjorda statsbildningen Tjeckoslovakien efter Första Världskriget. Där började dock diverse friktioner mellan de
båda västslaviska folken som så småningom ledde till "fredlig och civiliserad"
om ock ej friktionsfri skilsmässa 1992.
Även Jugoslavien bildades av aningslösa segrannakter efter Första Världskriget Den konstgjorda statsbildningen kom
att gå över alla tänkbara gränser:
religionsgräns mellan den katolska och
ortodoxa kyrkan, kulturgräns mellan de
västerländskt sinnade kroater och .
slovener från Habsburgsmonarkin och de
bysantiska serberna, som dessutom varit
under turkisk influens under 500 år, vilket också återspeglas i helt skilda poli~
tiska traditioner. Man använder t o m
olika alfabet, det latinska alfabetet väster om Drina, det kyrilliska öster om gränsen för Romarikets delning år 395 är
högst påtaglig än idag!
Anledningen till den starka befolkningsblandningen i delar av forna Jugoslavien,
bl a i K.rajna - med alla de problem och
lidande detta har medfört - är att man i de
habsburgska gränstrakterna mot turkarna
under flera århundraden hade ett s k

År 1335 hölls ett av den tidens "toppmöten" på högsta nivå. Tre av Europas mäktigaste härskare möttes för
överläggningar, Böhmens Johan av
Luxemburg, Polens Kazimir den store
och Ungerns Karl Robert av Anjou.
Resultatet av mötet blev bl a att Karl
Roberts son, Ludvig den store, några
årtionden senare kunde foga Polen till
sitt ungerska rike och kom att regera i
ett stort välde som sträckte sig från
Östersjön i norr till Svarta Havet i sydost och Adriatiska Havet i sydväst.
Dagens betydelse i Centraleuropa av
detta möte? Ringa, om det inte vore för
platsen för mötet, den lilla staden
Visegrad i .norra Ungern. Palatsanläggningarna är förfallna sedan turktiden men i februari 1991 samlades
samma tre länders statsmän, Polens president Lech Walesa, Tjeckoslovakiens
president Vaclav Havel och Ungerns premiärminister Jozef Antall för ett nytt
toppmöte på sanuna plats. Resultatet av
mötet blev att man avtalade om visst politiskt sanunarbete mot hotet från det då
fortfarande existerande Sovjetunionen
och om frihandelssamarbete mellan
Visegrådstatema som förberedelse för
EG/EU-medlemskap. Statsmännens historiska kunskaper och känsla för symbolvärde visas inte bara av deras val av mötesplats utan även av att de öppet
anspelade på det tidigare mötet 656 år
tidigare. Så nog kan man alltid och lev~r
med sin'historia i Centraleuropa!
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militärgränsområde där bl a inflyttade
serber fick jord mot att de gjorde militärtjänst.
Den tidigare historiens betydelse idag
kan även spåras på många andra ställen.
T ex kan man fortfarande i Polen spåra
märkbara tecken på de områden som ingick i den preussiska, ryska respektive
österrikiska delen efter Polens delningar.
T ex ger de magra jordarna runt Poznan
fortfarande den högsta avkastningen. Däremot lär dryckenskap och korruption
vara mest utbredd i de östra delarna. Den
polska nationalismen kunde överleva i det
Habsburgska Galizien medan det politiska förtrycket var större i Preussen och
Ryssland. Även den ukrainska nationalismen föddes och kunde verka i östra
Galizien runt sekelskiftet. Det är beteck. nande att det var i Lviv (Lwow) som
· RUCH och den nya ukrainska nationalismen och självständighetssträvanden på
nytt föddes i slutet av 1980-talet. Även
idag är nationalismen klart starkast i västra Ukraina.
Idag talar man aningslöst om, och ömmar ofta för, den s k ryska minoriteten i
· Baltikum, främst i Estland och Lettiand.
Man bör då hålla isär två helt olika grupper. Det finns riktiga små ryska minori· teter som varit bosatta där sedan lång tid
före 1940, de hade redan tidigare medborgarskap i dessa länder och ingen ifrågasätter deras rättigheter och hemorträtt.
Men de flesta ryssar, och andra slaviska
folk, kom dit som invandrare och ockupanter under de 50 års tid som de baltiska republikerna var tvångsanslutna till
Sovjetunionen. Ingen i omvärlden reagerade mot att över en miljon fransmän efter flera generationer tvingades lämna
Algeriet efter landets självständighet. Att
kräva att franska militärer, poliser och
säkerhetstjänstens bödlar sklille fä leva
kvar som "pensionärer" i Algeriet hade
snarast verkat befängt.
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NYHETER FRAN NUCKO OCH HAPSAL
Per-Erik Fyhr
Nuckö kommun ger ut ett informationsblad
till kommunens invånare. Det heter
"Noarootsi Valla Aj aleht".

366 personer röstade, och kommunfullmäktige fick följande sammansättning:
Endel Pelapson
Lemrni Tammesaar
Vladimir Belovas
Valeri Sterbatöh
Arne Tennisberg
Maarika Meister
Ivar Otsa
Aili Kannimäe
Ants Tulper

Inför kommunalvalet den 20 oktober skrev
Ivar Rtiiitli och Ulo Kalm en sammanfattning av verksamheten i kommunfullmäktige
(vallavolikogu) och kommunstyrelse
(vallavalitsus) de tre senaste åren, och
framförde ett tack för samarbetet med
kommuninvånarna. I sin artikel pekade Ulo
Kalm bl a på följande som gjorts under valperioden:

Ober.
KL
NRE
KL
NRE
NRE
KL

KL
NRE

119 röster
49
43
28
27
21
18
12

11

Undervisning: Förbättrade lokaler m m för
kommunens skolor, och bättre skolskjutsar
för eleverna.

Kultur: Bättre förhållanden för biblioteken i
Birkas och Sutlep.
Ende! Pelapson

Sjukvård: Bättre mottagningslokaler för

010 Kalm

Foto: Lääne Elu

sjukvård, tandvård och socialvård. Servicen
är dock fortfarande för dålig för dem som
bor i Sutleps- och Rickulornrådena.

Ny ordförande i kommunfullmäktige blev
Endel Pelapson, och vice ordförande Arne
Tennisberg. Fullmäktige utsåg enhälligt Ulo
Kalm till ordförande (vallavanem) i kommunstyrelsen.
Endel Pelapson är född 1956 i Hapsal och
till yrket byggnadsarbetare. Han arbetar bl a
med renoveringen av Nuckö prästgård.
Innan gamla kommunfullmäktige avgick
hann man fastställa en ny flagga för kommunen. Den är blå-svart-gul, och skall nu
godkännas av estniske riksheraldikern.

Vägar: Vägarna i Dirslett, Klottorp, Gambyn, Spithamn, Skotanäs och Lyckholm har
förbättrats. Tyvärr har kommunen ännu ej
fått statliga pengar för asfaltering av vägen
Rickul-Derhamn. De två senaste åren har
det funnits en båtförbindelse mellan Österby
och Hapsal.

Tele: Bättre mobiltelefonförbindelse tack
vare masten vid Roslep kapell. Nu väntar
Bergsbys, Sutleps och Birkas automatstationer på en renovering.

Hembygdsföreningens styrelse har av för
hjälpverksamhet insamlade medel överlämnat 7 500 SEK till kommunen för humanitärt bistånd till behövande. För bidrag till
vården av kyrkogårdarna har 5 000
SEK/kyrkogård avsatts, och styrelsen har
också säkerställt ekonomiskt att den kulturhistoriska uppmätningen av de gamla
byarna kan fortsätta. Klottorp står närmast
på tur.

Vatten och renhållning: Förbättringar, bl a
med hjälp av vänorten i Sverige.
I valet ställde två valförbund (Kiilarahva
Liit, Noarootsi Rahvameelne Edu) och en
oberoende kandidat (Endel Pelapson) upp
för att slåss om de nio platserna i fullmäktige.
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Det strider däremot mot vår rättsuppfattning
att bostaden skall gå i arv efter en person
med besittningsrätt.

NYTT ÄRENDE TILL
EUROPEISK BEDÖMNING
Per-Erik Fyhr

N uckö kommun har tidigare förklarat att
man inte vill kommentera enskilda fall. Jag
tror att man gör fel när man avstår. Det blir
bara en olycklig ryktesbildning. Lägg pappren på bordet! Har kommunen rätt i sin
handläggning har man ju ingen anledning att
vara tyst, utan allt att vinna på offentlighet.
Sanningen kommer ändå alltid fram.

Vi har tidigare berättat om Edvin Vesterbys
kamp för sitt föräldrahem i Roslep. Efter att
förgäves ha sökt prövning i Estlands Högsta
Domstol har han vänt sig till Europeiska
kommissionen för mänskliga rättigheter.
I Upsala Nya Tidning kunde man den 21
oktober läsa om ett liknande fall.
Vår medlem Ingrid Stalås från Höbring berättar i tidningen om hur hon mist rätten till
sitt föräldrahem sedan kommunen meddelat
att huset tidigare köpts av en ryss för 120
rubel. Hon är mycket kritisk till kommunens
handläggning av ärendet.

ESTLANDSNYTT
Per-Erik Fyhr
Nu har Estland bytt ambassadör i Sverige! I
månadsskiftet sept/okt flyttade Margus
Laidre till Bonn och efterträddes av den 30årige Andres Unga som tidigare tjänstgjorde
i estniska UD.

Nu tänker syskonen Stalås genom sin advokat föra tvisten vidare till Europadomstolen.
Till Medlemsbladet säger Ingrid att hon fått
många samtal från människor i samma situation - både ester och estlandssvenskar.
Hennes besvikelse är särskilt stor eftersom
hon är en av de många som bidragit med
pengar och hjälppaket till Estland under 6
år.

Estlands befolkning minskar fortfarande på
grund av låg nativitet och stor utflyttning av
rysktalande. Idag bor ca 1 460 000 människor i landet.
Medelinkomsten är ca 3 100 EEK. Årsinflationen väntas bli ca 25%. Räntan för lån är
13-15%. De utländska investeringarna har
minskat, och görs liksom tidigare till 80% i
Tallinnområdet. Investeringarna i Läänemaa
är små, och arbetslösheten där är nästan 8 % .

"Vi är ett folk som haft det besvärligt i femtio år. De ester som flydde till Sverige har
det bra i sitt nya hemland. De har ingen större anledning att försöka få tillbaka sina
gamla hus och lägenheter" . Det säger Paldiskis borgmästare Jaan Mölder till Upsala
Nya Tidning. Han är själv inblandad i en
sådan tvist.

De sociala myndigheterna i Tallinn tänker
utnyttja gamla sovjetiska skyddsrum för att
ge en del av stadens 5 000-10 000 hemlösa
tak över huvudet i vinter. I vintras frös
minst tio människor ihjäl i Estland.

Hans uttalande är allvarligt. Det tyder på att
han som hög estnisk tjänsteman inte har
respekt för äganderätten och inte förstår att
lagar måste följas, och att hans uppgift är att
"ge var man hans rätt" som det hette med en
gammal svensk formulering.
Det torde vara få rättmätiga ägare som vill
köra ut den som nu bor i huset eller lägenheten. Denne har ju för övrigt besittningsrätt.
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Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku

Estniska
Evangelisk-Lutherska Kyrkan

TALLINNA
ROOTSI-MIHKLI
KOGUDUS

SVENSKA
S:TMIKAELS
FÖRSAMLING
I TALLINN
Program för de fyra första månaderna 1997
5 januari

kyrkokonsert med gudstjänst samt
välsignelseakt för församlingens nye
präst Mårten Andersson
19 januari gudstjänst
2 februari gudstjänst
16 februari gudstjänst
2 marsgudstjänst
30 mars
gudstjänst
6 april
gudstjänst
20 april
gudstjänst
Samtliga evangemang påbörjas kl 12.00 och kyrkkaffe serveras. MYCKET VÄLKOMNA!

Ivar Boman

VYKORT

!

I , .·. ,.

Nuckö kyrka

Kyrkoherde Mörten Andersson

Roslep kapell

Korten kostar 3:- st eller 10 st för 25:- exkl. porto
Beställes genom Rickul/Nuckö hembygdsförening.
Skriv eller ring till Agnes Callenmark, Bergsundsstrand
15, 7 tr, 117 38 Stockholm. Tel: 08-720 75 01.
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RICKUL/NUCKÖ HEMBYGDSFÖRENING
KALLAR TILL INFORMATIONSMÖTE
BETRÄFFANDE BYGGANDE I ESTLAND
LÖRDAGEN DEN 8 FEBRUARI KL 13.00
RAGSVEDSFOLKETSHUS

LOTTERIVINSTER
Vi behöver återigen mer
lotterivinster.

0

Byggnadskommitten informerar om byggande i Estland.
B yggnadslagstiftningen.
Byggnadslovsfrågor.
Vatten, avlopp och elförsörjning.
Typhus och byggnadskostnader.
Hur går det till att bygga i praktiken och vilka problem kan
vi möta?

Vänd Dig till Agnes Callenmark 08-720 75 01 om
Du har något att skänka.

BGBUTIKEN
HJÄLPER OSS

lnformationsmötet vänder sig till alla.

DAGS FÖR NY MEDLEMSAVGIFT
Vi är tacksamma om Du betalar medlemsavgiften för 1997
så snart som möjligt. Avgiften är oförändrad - 150 kr för
medlem och stödmedlem, och 50 kr för ungdomsmedlem
yngre än 26 år.
OM DU ÄR FÖDD 1935 ELLER SENARE BER VI DIG
SKRIVA "35" EFTER HÄRSTAMMNINGSORT PÅ INBETALNINGSKORTET SÅ ATT VI FÅR EN UPPFATTNING OM ÅLDERSFÖRDELNINGEN BLAND
MEDLEMMARNA.

med tryckning av Medlemsbladet och med kopiering. Vi ber Dig som
beställer kopiering för
kommitteema att uppge
Ditt namn så att vi kan
placera kostnaden rätt.
BG Butiken ligger på
Götgatan 57 och har
tel. 08-640 7 5 85

För transporter
inom Estland
En av våra medlemmar
rekommenderar denna taxi
om ni vill åka kortare eller
längre turer inom Estland.
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ARSMOTE
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1997 ÅRS ÅRSMÖTE ÄGER RUM LÖRDAGEN DEN
15 MARS. VI ÅTERKOMMER MED UPPGIFTER
OM LOKAL OCH TID I NÄSTA MEDLEMSNUMMER.

TAKS 0 TE EN U S

VEIKO VACKER
Reisijate vedu 8-kohalise väikebussiga
Ford 264 NAF
KociJ
GSM
E-takso
-
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372 2 745 556
372 5041 702
372 6 312 700

RESOR
På grund av en hög arbetsbelastning tar det f n minst tre dagar att få visum vid Estlands
ambassad. Var ute i god tid!
Under vintermånaderna ankommer Regina Baltica till Tallinn klockan 10.00. Några data
om fartyget:
Längd
Bredd
Djupgående
Passagerare
Bäddar
Bilplatser
Lastmeter

145,5 m
25,2m
5,5 m
1500
1250

486
860

m/ s Regina Baltica

DÄCK 1

DÄCK 6

DÄCK 7

DÄCK 8

DÄCK 9

Pool
Dam- och
herrbastu

Information
Läkare

Dans bar
Buffc
A la carte

Konferens

Soldäck
Diskotek
Konfere ns rum

Lobby

Taxfree-shop
Cafeteria
Lekrum
Sillsalong
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Diskotek

