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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
♦ 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.

Ansvarig utgivare: Göte Brunberg.
Redaktion: Informationskommittén (Göte Brunberg, Eva Heyman och Inger Nemeth).
E-post: hembygdsforeningen@home.se Hemsida: http://hem.passagen.se/rnhem
Nästa manusstopp: 19/1 2001.
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EN RIKTIGT GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR!

FÖRENINGENS INSAMLINGAR
ÅR 2001

Vi har snart även lagt år 2000 bakom oss. Det är
således redan det nionde verksamhetsåret för
föreningen. Tiden går oförtrutet vidare, antingen
vi vill det eller inte. Snart är det även dags att
fira 10-årsjubileum, vilket vi med glädje ser fram
emot.
År 2000 har varit ett mycket bra år såväl i
Sverige som i Estland. Låt oss hoppas att det
under de kommande åren kan fortsätta på samma
goda sätt, så kan det möjligen också påverka
föreningens positiva utveckling.
Vi i styrelsen vill för det snart gångna året
tacka alla medlemmar i föreningen, i arbetsgrupper och i kommittéer för Ert stora intresse
för föreningen och dess verksamhet, samt för det
utomordentligt värdefulla arbete, som av så
många utförts ideellt för föreningens bästa. Det
känns mycket stimulerande och föreningens
framtid ser verkligen ljus ut. Det dyker ständigt
upp nya intressanta områden som föreningen kan
verka för, när vi nu återigen står inför ett nytt
spännande år på det nya århundradet.
Några av årets stora högtider står så för dörren och inför dessa stundande helger känns det
angeläget för oss i styrelsen att få önska Er alla
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Ända sedan starten har föreningen samlat in
pengar för att användas till olika ändamål i Rickul/Nucköområdet. Medlemmarna har varit generösa och pengarna har kunnat utnyttjas på ett bra
sätt. Självfallet används de insamlade pengarna
endast för det ändamål som de skänkts till och
utbetalningar görs efter styrelsebeslut.
År 2001 samlar vi in pengar till följande ändamål:
Humanitär hjälp till behövande i Nuckö kommun. Pengarna kommer att användas för att stödja de sjuka, handikappade och gamla som har det
sämst ställt. Utbetalningar sker till midsommar
och före jul.
Rosleps kapell - Gruppen med säte i Birkas arbetar vidare. Medel behövs för kommande åtgärder, som i nuläget inte är beslutade.
Nuckö kyrka - Kyrkan är i stort behov av reparation. Den är den enda fungerande kyrkobyggnaden i kommunen. Den får inte förfalla!
Vård av kyrkogårdar - Pengarna används för
att vårda samtliga kyrkogårdar i Rickul/Nucköområdet. Vår strävan är att alla kyrkogårdar skall
vara välskötta i sin helhet.
Byskyltar i f.d. byar - De byar som fortfarande
är bebodda har fått sina byskyltar. Nu samlar vi
in pengar för att kunna sätta upp minnesskyltar
vid de byar som inte längre finns.
Skolbussen - En nyare och trafiksäkrare skolbuss behövs för skolbarnen i Nuckö. Enbypojken
Erling Lembergs bok "Hur orättvisa ödets gudinnor kan vara" erhålles för 235:- (200:-, som
oavkortat går till detta ändamål, och 35:- i porto).
Föreningen är tacksam för alla bidrag. Ditt
bidrag behöver inte vara stort. Det kommer ändå
att vara välkommet och visar att det finns ett
intresse för den gamla hembygden.

Styrelsen

MEDLEMSAVGIFTEN
För närvarande är vi 729 medlemmar i föreningen. Medlemsavgiften för år 2001 är oförändrad 150 kr för medlemmar och stöd-medlemmar och
50 kr för ungdomar t.o.m. 25 år.
Vi ber dig att så snart som möjligt betala in
medlemsavgiften för år 2001. På medlemskortet
finns en rad för härstamningsort. Var vänlig och
fyll i den by i Rickul/Nuckö som du härstammar
ifrån. Om du vill kan du ta med både din fars och
mors hemby. Om du härstammar från annan ort,
fyll i kommunnamnet. Att veta medlemmarnas
härstamningsort är viktigt för oss då vi t.ex. skall
ordna någon byinriktad verksamhet.

ÅRSMÖTE
Nästa årsmöte äger rum lördagen den 3 mars
2001. Kallelse och årsredovisning för år 2000
kommer att sändas ut med
Medlemsblad nr 1/2001.
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KULTURKOMMITTÉN
Manfred Hamberg

Anna-Greta
Heyman

KG Karlsson

Stående fr. v.: Nils Lagman, Inga Ekman, Manfred Hamberg, Göte Brunberg och Einar Hamberg. Sittande: Ingeborg Gineman och Karin Dalström.

Linnea Granberg-Sönnert

ovärderligt material insamlats. För att göra detta
material tillgängligt för medlemmarna beslutade
kulturkommittén i samråd med styrelsen att publicera en del av materialet i bokform. Det material som valdes ut bestod av 47 berättelser och ett
antal dikter av 25 olika författare. Att redigera
och publicera en bok var något helt nytt för
kommitténs medlemmar. Vi förstod att det krävdes mycket arbete att förverkliga detta, men
"skam den som ger sig". Med gemensamma ansträngningar skred vi till verket. Efter flera sammanträden under första halvåret 1998, då det
stöttes och blöttes hur boken skulle se ut i format, antal sidor och bildillustrationer, gick den
till tryckning.
Bokens titel blev "Minnen i ljus och mörker.
Estlandssvenskar från Rickul/Nuckö berättar."
Den blev klar till försäljning vid årsmötet 1999.
Det är kulturkommitténs och styrelsens önskan
att de Rickul- och Nucköbor och deras ättlingar,
som ännu inte köpt boken gör det, för i den finns
minnen från den forna hembygden som inte går
att få någon annanstans.
Kulturkommittén har även under år 1999 utkommit med en folder med både svensk och estnisk text om Rickul och Nuckö. Foldern ger en

Kulturkommittén har nu verkat i drygt åtta år.
Dess syfte och målsättning är och har varit att
kartlägga den estlandssvenska kulturen vad beträffar seder och bruk, hemslöjd, musik och bildkonst i Rickul/Nucköområdet. Antalet ledamöter
har under årens lopp varierat och uppgår nu till
tio. Ledamöternas namn och inom vilka områden
var och en verkar framgår av den ledamotsförteckning för år 2000 som utkom tillsammans
med Medlemsblad nr 2.
Under årens lopp har kulturföreningen haft
som sitt främsta mål att samla berättelser och
intervjuer med personer som ännu har egna minnen från den forna hembygden, likaså vad beträffar hemslöjden och den mycket omfångsrika
släktforskningen. Jag skall försöka att redogöra
för vad som har åstadkommits under dessa år.
Berättaraftnar

För att kunna samla in så mycket material som
möjligt har kulturkommittén ordnat med berättaraftnar där personer kunnat berätta sina minnen
från den forna hembygden. Dessa berättaraftnar
har engagerat många personer som velat berätta
just sina personliga minnen, och det finns ingen
annan som kan göra det än Du själv. Under alla
de berättaraftnar som hållits sedan 1992 har ett
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liten inblick i hur förhållandena var i dessa
kommuner i slutet av 1939.
Berättaraftnarna fortsätter som vanligt. Det är
kulturkommitténs ambition att till årsmötet 2002,
vid föreningens tioårsjubileum, komma ut med
bok nr 2 om det kommer in tillräckligt med material. Trots allt det material som finns så saknar
vi ännu Din berättelse. Tänk om Du kunde
komma med i vårt berättargäng! Du skulle bli
varmt mottagen och Du skulle säkert tycka om
att höra andra berätta, kanske också att berätta
själv. Vi vill gärna se yngre personer på våra
berättaraftnar, personer som inte har egna minnen från den forna hembygden, men som vill
berätta om hur det har varit att växa upp i det
svenska samhället med föräldrar från Rickul/Nucköområdet. Det finns säkert många som
under årens lopp har besökt dessa trakter för att
förnimma känslan av att få beträda den mark,
som föräldrarna har talat om i så många år. Stugan kanske finns kvar, eller bara något uthus och
i värsta fall inte ens grunden, men DU har ändock fått det berättat på plats hur det var när föräldrarna lämnade sitt hem.
Det är just sådana berättelser som vi saknar,
där yngre personer berättar om sina upplevelser
och känslor i samband med det första besöket
eller de eftervarande besöken. Ni inbjuds att närvara vid dessa berättaraftnar på Roslagsgatan 57
den 15 januari, 12 mars och 14 maj, samtliga
träffar kl. 18.00. Kulturkommittén ser fram emot
ett stort deltagande av både unga och äldre berättare och säger VÄL MÖTT!

träffas och berätta minnen från den forna hembygden. Låt dessa träffar bli ett samlingsforum
för såväl äldre som yngre estlandssvenskar och
deras ättlingar. Kom till dessa träffar och prata
över en kopp kaffe och följ hur dessa fina alster
växer fram!
De tillverkade föremålen kommer att lottas ut
på årsmötet 2001 och det är därför viktigt att
många hjälper till.
De kommande torsdagsträffarna fram till årsmötet 2001 kommer att kallas tematräffar. Meningen är att man skall ha olika teman. Vad de
kommer att innehålla beslutas under resans gång,
men vi vågar redan nu lova att det kommer att bli
mycket intressant. Det är därför vår stora förhoppning att så många som möjligt skall hitta
vägen till föreningens lokaler och delta i de olika
aktiviteterna, eller bara se på och delta i gemenskapen.
Samtliga skall känna sig hjärtligt välkomna.

Öppet hus i Torshälla
Ingvald Luks

Styrelsen har beslutat att ha öppet hus i Torshälla
lördagen den 27 januari 2001 kl. 12.45 i Gökstensskolans aula. Vi kommer att informera om
kommunsammanslagningen, kartor, vägar, Rosleps kapell med mera.
Samling kl. 12.00-12.45. Kaffe med dopp kl.
14.00, priset ej fastställt. Försäljning av böcker
med mera.
Anmälan skall göras senast den 14 januari med
namn och antal personer.
Anmälan görs på telefon till Bengt Lindström
(Höbring) 016-35 57 60 eller Edit Jordman
(Rickul by) 016-35 52 83 efter kl. 16.00.
Alla är hjärtligt välkomna, även icke medlemmar!

Torsdagsträffar

Som ett led i att främja kulturen har kulturkommittén även ordnat med de så kallade "Torsdagsträffarna". Dessa träffar infaller alltid den första
torsdagen i månaden kl. 14.00. Anledningen till
dessa träffar är och har varit att ge en möjlighet
till att träffas under fria former, alltså en social
samvaro. Det skulle även finnas möjligheter där
att handarbeta för såväl kvinnor som män.
Många fina alster har här tillverkats av flinka
kvinnohänder, då i första hand av Karin Dalström och Ingeborg Gineman. Många andra har
också hjälpt till, men dessa två har varit de strävsammaste. Dessa träffar var i början välbesökta
men det har på senare tid visats en viss minskning av antalet besökare. Det är emellertid kommitténs bestämda uppfattning att dessa träffar
skall fortsätta och möjliggöra tillfällen till att

Byombud!
Nästa byombudsmöte äger rum torsdagen
den 1 mars 2001 kl. 18.00 på Roslagsgatan 57.
Ändringen beror på ändrad tid för årsmötet.
Välkomna!
Ingvald Luks, Haversved
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RAPPORT FRÅN BYGGNADSKOMMITTÉN
Sture Koinberg

Rein Zobels slutsatser beträffande våra förfäders
djärva bosättningar i den estniska övärlden.

Under det gångna året har
det hänt många saker i
Nuckö kommun och i föreningsarbetet, som är värda
att berätta något om. Vi vill
här i första hand redovisa en
del av byggnadskommitténs
uppgifter.

Planeringssituationen i kommunen

Byggnadskommittén har föreningens uppdrag att
bevaka vad som sker inom byggande, vägdragningar och andra planeringsverksamheter i
Nuckö kommun. Den stora uppgiften som kommunen står inför är att upprätta en kommunal
översiktsplan. Kostnadsberäkningen för ett sådant arbete torde ligga närmare 200 000 EEK.
Dessa pengar har den estniska staten ännu ej
överfört till kommunen. En förfrågan har ställts
till byggnadskommittén vilka möjligheter som
finns att få ekonomiskt stöd från svenska myndigheter och vi undersöker för närvarande möjligheterna. Frågan som naturligtvis uppstår är
huruvida vi berörs av detta. Jag anser att vi i
högsta grad kommer att beröras. Anledningen är
att ca 33 % av antalet fastigheter i kommunen
ägs av svenskar. Detta motsvarar ca 20 % av hela
landarealen. Vi hoppas att planeringen skall
kunna komma igång så att vi bl.a. får rätsida på
tillgängligheten till våra marker.
För närvarande är det inte möjligt att driva
tillgänglighetsfrågan genom föreningen. Anledningen är att vi som förening inte får loss de kartor och fastighetsägarförteckningar, som vi begärt i olika instanser. Enskilda fastighetsägare
har däremot möjlighet att från kommunen begära
kartor och listor på omgivande fastigheter. Därefter kan fastighetsägare gemensamt vända sig
till kommunen och begära att en privat väg skall
övergå till kommunal väg. Sedan tas frågan upp i
kommunstyrelsen och behandlas på vanlig demokratisk väg. För övrigt kan sägas att många nu
bygger sommarhus i kommunen, vilket gör att
byggnadsfrågorna ständigt är aktuella. Det är
även viktigt att föreningen kan vara remissinstans när översiktsplanen utarbetas, så att vi kan
lämna synpunkter på de planeringsfrågor som
berör oss.

Sture Koinberg

Uppmätningsarbeten av estlandssvenska byar

De uppmätningsarbeten av befintliga byar och
hus i Rickul/Nucköområdet som pågått under
många år börjar nu ge resultat. Professor Rein
Zobel har kartlagt strandlinjer från 1300-talet
och funnit att svenskbygderna vid den tidpunkten
låg i ett omfattande landskap av små och stora
öar. Ett landskap som numera är torrlagt och
utgör Nucköhalvön.
Redan vid uppmätningen av Rosleps by visade det sig att byn uppstått vid en havsvik som
grundades upp och där Varännan idag rinner
genom landskapet. De uppgifter som framkommit genom uppmätningarna visar att byarna
byggdes vid 1300-talets kustlinjer. Att det vid
den tiden fanns en övärld, som sträckte sig från
Mälaren över Stockholms skärgård till Åland,
Finland och ner i Estland, ger en ny förståelse för
de svenska bosättningarnas utbredning i öster. Vi
inom byggnadskommittén, som under många år
arbetat med uppmätningsprojektet med stöd från
föreningen, kan nu se slutet av uppmätningsinsatserna. Vi har därmed samlat ett dokument för
framtida forskning, vars värde vi nu börjar ana.
För närvarande pågår ett arbete för att få fram
pengar till en slutrapport om de uppmätningsarbeten som genomförts av flitiga studenter från
Tallinns arkitektskola under ledning av Rein
Zobel. Arbetet, som påbörjades när Rickulgruppen startade, kommer nu att fullföljas under de
kommande två åren med stöd från Rickul/Nuckö
Hembygdsförening. Vi väntar med spänning på
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KOMMUNREFORMEN
Göte Brunberg

Alternativet "15 + 5"

Lokalförvaltningarnas
förslag

Undantagsalternativet

Den kommission, bestående av landshövdingen
och kommunrepresentanter, som arbetar med
frågan om kommunsammanslagningar i Läänemaa län skall till den 1 december lämna sitt förslag till inrikesministeriet. F.n. arbetar man med
fyra olika arbetshypoteser enligt figurerna.
•

"15 + 5". Läänemaa län bildar en enda kommun med Hapsal som centralort. Denna variant är i enlighet med det förslag "15 + 5", som
har framlagts av regionalminister Toivo Asmer. Enligt förslaget görs de nuvarande länen
om till kommuner. De fem största städerna
bibehålls.

•

"Lokalförvaltningarnas förslag". Den enda
förändringen, jämfört med nuvarande kommungränser, är att Risti och Taebla slås ihop
till en kommun, detta i enlighet med önskemål från kommunerna.

•

"Undantagsalternativet". Två kommuner,
Ormsö och Nõva, förblir oförändrade. De övriga slås ihop till fyra nya kommuner. Nuckö
bildar tillsammans med Ridala en ny kommun
med arbetsnamnet Viigi (efter det gamla
svenska namnet Viik på Läänemaa). Kommuncentrumet placeras i Hapsal.

•

Alternativet utan undantag

"Alternativet utan undantag". I alternativet
skapas tre nya kommuner. I Viik ingår Nuckö
tillsammans med Nõva, Ridala, Ormsö och
större delen av Oru kommun.

Enligt planerna kommer landshövdingen Jaanus
Sahk att lämna minst fyra förslag till inrikesministeriet. "Det är inte vi som bestämmer, därför
lämnar vi åtminstone fyra alternativ. Som grundval för reformen kan man inte bara använda matematik. I så fall skulle det inte behövas något
annat än passare och karta."
I Nuckö kommun har man genomfört en folkomröstning om kommunreformen. I omröstningen
deltog 52 % av de ca 600 röstberättigade invånarna. 87 % av dem röstade emot att kommunen
skulle slås ihop med en annan kommun.

NYA E-POSTADRESSER TILL
NUCKÖ KOMMUN
Ülo Kalm
Evi Öövel
Sirje Trisberg
Taimi Pelapson
Marika Meister
Endel Pelapson
Ivar Malmet

Alternativet uppfyller, förutom när det gäller
Ormsö och Nõva, inrikesministeriets krav på
att kommunerna skall ha minst 3 500 invånare.
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Ulo.Kalm@noavv.ee
Evi.Oovel@ noavv.ee
Sirje.Trisberg@noavv.ee
Taimi.Pelapson@ noavv.ee
Marika.Meister@ noavv.ee
Endel.Pelapson@ noavv.ee
Ivar.Malmet@ noavv.ee

AFFÄRSMANNENS SLOTT STÄLLER PRESIDENTENS RESIDENS I
SKUGGAN
Göte Brunberg

Affärsmannens slott reser sig vid stranden mitt i säven. Den lilla byggnaden till höger är Vips egen kyrka, där han
Foto: Kristel Maasikmets
även tänker anordna konserter.

gårdsmur i persisk stil och hörntorn i romantisk
stil. I hörntornen finns inmurade buteljer, som
vid gynnsamma vindar skall skapa spöklika ljud.
Huvudbyggnadens yta är 130 m² och den
kyrkliknande sidobyggnadens 80 m².
Till en början anlitade Vips arkitekten Katrin
Etverk för att projektera sin drömsommarstuga,
men samarbetet avbröts. Etverk berättar: ”Från
början var det planerat att bli ett litet slott, ungefär en tredjedel så stort som det slutligen blev.
Jag fick inte göra ett ordentligt arbete, eftersom
beställaren ständigt kom med nya kompletteringar. Någon annan gjorde arbetet färdigt enligt
Vips detaljerade anvisningar".
Enligt Läänemaas länsarkitekt Tõnis Padu är
det inte något nytt att man bygger estniska slott
enligt utländska förebilder. Detta gäller bl.a. Vasalemma gods och Ungru slott. ”Men naturligtvis
är det här slottet en smula kuriöst. Och Lennart
Meri lär ha yttrat att det är hemskt”.

”När presidenten dricker morgonkaffet på verandan på sitt sommarresidens kan han beundra
den vackra strandlinjen och den rena sjön. Om
han riktar blicken åt höger, över en liten vik, kan
han se ett pastellfärgat slott med torn och kyrka.
Residenset ser bredvid slottet ut som en torpstuga.”
Så börjar Gea Velthut-Sokka sin artikel i Lääne Elu den 29 juli 2000 om det slott, som den
estniske affärsmannen Jüri Vips har byggt på
Pasklepstranden nära presidentens sommarresidens
Jüri Vips är delägare i ett av Estlands största
och mest framgångsrika företag, AbeStocki, som
bl.a. importerar Liptons te och Gillettes raktillbehör. Han köpte år 1977 det fem hektar stora
området på markauktion för 22 000 EEK. Byggkostnaden för slottet räknar han med skall stanna
under 10 miljoner EEK.
Vips har arkitektur som hobby. Han fick inspiration till sitt slott från sina vandringar i England och Skottland. I slottet blandar han många
olika stilar: sengotik, flamländska fönster, träd8

GEOGRAFISK FORSKNING KRING SVENSKBYGDERNA
Göran Hoppe

svenskar om vad som hade timat under sovjettiden. Jag ägnade också viss tid åt att pla-nera
olika undersökningar kring väsentliga brytpunkter i den estlandssvenska utvecklingen.
På den tiden arbetade jag som forskare och
undervisare vid Stockholms universitet. Jag upptäckte att det också fanns ett visst intresse för
Estland och svenskbygderna hos en del av mina
studenter och att det kanske skulle kunna gå att
rekrytera några doktorander så småningom. Parallellt hade jag ett stadigt flöde av estniska yngre geografer på 3-6 månaders stipendievistelser
vid institutionen. De var här för att kunna få tillgång till modern litteratur, kunna knyta kontakter
utanför sovjetmiljön och bekanta sig med det sätt
på vilket man arbetade forskningsmässigt i västvärlden. En sådan stipendiat var Raivo Aunap,
numera lektor i kartografi i Dorpat, som ritade
den första kartan (Ormsö) i serien över Estlands
svenskbygder, som ges ut till förmån för Aibolands museum och också kan köpas på SOV. En
annan var Tiina Peil, numera forskare på Stockholm Environment Institute i Reval. Tiina kom
att bli kvar i många år som min doktorand och
disputerade 1999 på en avhandling om landskapsutvecklingen på ett antal mindre öar runt
Estlands kuster och hur de tidigare och nutida
inbyggarna ser på förändringarna. En av de öar
hon studerade var Odensholm.
Strömmen av stipendiater gav naturligtvis ett
bra kontaktnät i Estland och det blev möjligt att
börja ordna fältkurser och exkursioner för grupper av studenter. En av dem, Magnus Berencreutz, också utbildad arkeolog, valde att börja
som doktorand med ett avhandlingstema inriktat
på förändringarna under den svenska tiden, d.v.s.
när de stora förläningarna skedde, när mängder
av nya herrgårdar etablerades och de tidigare
sannolikt ganska goda förhållandena snabbt försämrades. De nya godsägarna krävde alltfler
dagsverken och allt större leveranser av olika
produkter, såsom ost, fisk, kreatur och spannmål
till sina "hov".
Våren 1995 började jag som professor vid
Högskolan i Karlstad och därmed kunde jag tillfälligtvis inte fortsätta att utveckla en forskningsmiljö kring den estlandssvenska kulturgeografin. Det blev dock det året klart att jag fick

Göran Hoppe

Det finns ännu många olösta forskningsproblem
när det gäller den estlandssvenska historiska och
kulturella utvecklingen. Under en tid kan man
nog säga att det rått en viss stiltje. De forskare
som var sysselsatta med sådana frågor redan
under mellankrigstiden i Estland har gått ur tiden, sådana som Per Söderbäck, Paul Johansen,
Gustaf Ränk, Paul Ariste, Evald Blumfeldt och
Per Wieselgren, och de estlandssvenska akademiker som var inblandade i tillkomsten av "En
bok om Estlands svenskar" har blivit äldre. Den
långa bortovaron från Estland och de gamla
svenskbygderna, vilka i hög utsträckning militariserats, och svårigheten att komma åt de estländska arkiven torde ha bidragit till att det inte
tillfördes så mycket nytt. En glädjande förändring har ägt rum under 1990-talet när svenskbygderna åter ligger i ett fritt land och när ”Sekreto”-stämpeln avlägsnats från olika arkiv och
det därmed blivit möjligt att åter ta upp väsentliga frågor på nya sätt.
Själv började jag runt 1990 förbereda ett
forskningsprogram kring några estlandssvenska
frågor som jag ansåg och anser vara väsentliga
att ytterligare belysa. Jag besökte Estland ett
flertal gånger årligen, bland annat i samband
med igångsättandet av Aibolands Museum och
för att bidra till återuppbyggnaden av ett fritt
vetenskapssamhälle i landet. Därvid var det möjligt för mig att besöka olika arkiv för att utröna
vilka möjligheter som fanns att belysa olika frågor i befintligt källmaterial. Det var också möjligt att tillbringa några veckor varje år i svenskbygderna för att intervjua kvarblivna estlands9

ningar, omtolkningar och övertolkningar av ett
litet antal bevarade medeltida dokument medan
fältundersökningar helt lyst med sin frånvaro.
Det beror till delar på att under 1920-30-talen var
arkeologin och den historiska kulturlandskapsforskningen ännu outvecklad. Därefter har sådana undersökningar inte varit möjliga att genomföra i den sovjetiska gränszonen. Inom vårt
forskningsprojekt görs nu just en sådan kombinerad arkeologisk och kulturgeografisk undersökning som avses ge svar genom fältstudier på frågan hur och när de estlandssvenska bygderna
etablerades. Studien presenteras separat i nästa
nummer av Medlemsbladet av Felicia Markus,
som är doktorand i arkeologi i Uppsala. Den
innehåller ytterligare två moment: naturvetenskapliga undersökningar av landhöjning och odlingsutveckling, vilka genomförs av Ekologiska
institutet i Reval under ledning av professor Mati
Punning, och en jämförande studie mellan kolonisationen i Nyland och i Svenskestland på basis
av tidigare kunskap och vad som nu genereras i
projektet. Denna del utförs av finländska geografer under professor John Westerholms ledning
vid Helsingfors universitet. Det finns anledning
att återkomma till resultaten senare.
Den andra delstudien gäller utvecklingen av
svenskbygderna under tiden för det utvecklade
godsherraväldet. Här presenterade Magnus Berencreutz en licentiatuppsats redan senhösten
1997, men förhoppningen är att den delstudien
skall kunna kompletteras senare.
En tredje delstudie avser det som tidigare
nämnts, estnifieringen av delar av svenskbygderna under senare århundraden och vilken
roll gårdsfriköp och jordreform har haft i detta
sammanhang. Denna studie genomförs av Ann
Grubbström, doktorand i geografi i Uppsala, och
presenteras i ett senare nummer av bladet.
Den fjärde delstudien inom projektet gäller
den allra senaste utvecklingen - återlämnandet av
gårdar i den estlandssvenska bygden till sina
tidigare ägare. Detta är ju en process som är parallell till liknande på många andra håll i Östoch Centraleuropa just nu och genomförs just ur
ett jämförande perspektiv av Sigrid Hedin som är
doktorand i kulturgeografi i Uppsala. Hon kommer också att komma till tals i ett kommande
nummer av Medlemsbladet.
Efterhand kommer resultaten av de olika studierna att publiceras i olika sammanhang, som

mitt första större forskningsanslag när det gällde
just detta tema, ungefär 750.000, från Humanistisk-Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet.
Dessa pengar skulle bekosta en doktorand under
tre år och gå till resor och expenser för min egen
del för att belysa något som jag kallade "Den
estlandssvenska bygdens modernisering och avveckling". Genom min förflyttning till Karlstad
blev det också problem att komma igång med
ytterligare ett doktorandprojekt - Svenskestland
var där alltför fjärran för att intressera någon och det var i huvudsak jag själv som satte igång
med att belysa vad som skett i svenskbygderna
under sovjettiden - projektets ena tema. Det andra temat gick ut på att analysera på vilket sätt
förändringar såsom friköp av gårdar under 1800talet och den estniska jordreformen under 1920talet kom att påverka svenskbygdernas etniska
utveckling och gradvisa etniska upplösning på en
del håll. Det fick jag avvakta med tills jag hösten
1996 fick en annan professur, nu i Uppsala i en
omgivning som kändes betydligt tjänligare när
det gällde att skapa en forskningsmiljö med inriktning på Öst- och Centraleuropa. Det var också lätt att rekrytera studenter som var intresserade, och under 1997-98 var det flera av dem som
kom att skriva uppsatser med estlandssvenska
teman, framför allt kring den pågående jordåterlämningsprocessen och attityden till den hos olika grupper. Under 1997 beviljades jag också
medel från Riksbankens Jubileumsfonds Kulturdonation för ett större forskningsprojekt som jag
kallade "Geografiska perspektiv på Svenskestland" och som skulle bestå av flera olika delprojekt. Det avsåg just att belysa viktiga brytpunkter
i den estlandssvenska utvecklingen och som jag
ansåg att kunskapen inte var särskilt stor om.
Sammanlagt beviljades projektet i en första omgång 2,8 miljoner, senare har ytterligare 2,2 miljoner börjat tillföras det under detta år. Med de
medel som fanns kvar från det tidigare beviljade
forskningsprojektet innebar detta att det blev
möjligt att börja rekrytera doktorander för att de
under några år tillsammans med mig skulle kunna genomföra de olika delstudierna.
De brytpunkter i den estlandssvenska utvecklingen som jag i första hand ansåg vara motiverade att belysa inom ramen för ett större forskningsprojekt var för det första bygdernas etablering, d.v.s. den allra äldsta historien. Fram till
idag har den nästan uteslutande baserats på tolk10

doktorsavhandlingar, i form av vetenskapliga
uppsatser, som bidrag till konferenser. Det är
dock oerhört viktigt för mig som ansvarig att den
kunskap som genereras också återförs på ett relativt lättillgängligt sätt till den estlandssvenska
folkgruppen. Ett naturligt organ i dessa sammanhang är naturligtvis Kustbon, som efterhand bör
kunna rapportera om olika uppnådda resultat. Ett
annat sätt att sprida information om vad vi kommer fram till är via öppna seminarier och utställningar, t.ex. på Aibolands Museum. Som slutpunkt på projektet planeras en populärvetenskaplig bok, som självfallet kommer att finnas att
få tag på hos SOV så småningom.
Den boken lär dock inte bli slutpunkten för
vår forskning kring den estlandssvenska utveck-

lingen. De redan uppnådda resultaten från våra
studier av de tidigaste estlandssvenska samhällena har lett till att ett samarbetsprojekt mellan
arkeologer och kulturgeografer i Uppsala etablerats. Vi kommer på nyåret att börja arbetet med
en ansökan om projektstöd för en större gemensam studie av det estlandssvenska kulturlandskapets första tid, med flera forskare inblandade.
Här kommer förmodligen bland annat Odensholm att stå i fokus.
Ännu ett projekt som mer syftar till att återupprätta och bevara estlandssvenskt kulturlandskap med stöd i svensk kulturmiljövård och rådgivning är under utveckling och det lär bli
anledning att återkomma till detta senare.

"SANTE MARTE OCH KATE RÄNN"
Maj-Britt Besterman

För andra året i rad arrangerades "Sante Marte
och Kate ränn" i Rågsveds Folkets hus. Vi var ca
60 personer, unga som gamla, som hade samlats
och umgicks några timmar i trevlig stämning.
Vi bjöds på svagdricka med humle i, kanske
påminner smaken något om den tidens öl. Ingvald Luks hälsade alla välkomna. Manfred Hamberg informerade om Kulturkommitténs verksamhet med berättaraftnar och torsdagsträffar.
Han pejlade även intresset för eventuella byvisa
träffar och fick ett positivt svar.
Birgit Brunberg berättade lite om hur man
förr i tiden firade Sante Marte och Kate ränn. På
scenen spelades upp hur det kunde gå till vid
Sante Marte: far, mor och barn sitter i sitt hem
när ett utklätt följe under buller och bång knackar på. De är ute efter att få någon gåva i den
medhavda säcken innan de går vidare till nästa
gård. Man samlades senare för att äta en gemensam måltid tillagad av bl.a. det man fått i säcken.
Sedan åt vi grönsakssoppa med surlimpa och
drack kaffe.
Så blev det "kävol-dräas". Två personer sitter
på golvet med fotsulorna mot varandra. De fattar
båda tag i en grov pinne och drar sedan så mycket de orkar. Den som drar till sig motståndaren
vinner.

Bakom maskerna fr.v. Karin Dalström, Maja Granberg, Birgit Brunberg och Barbro Besterman.
Foto: Eva Heyman

Sedan blev det också lekar med stolar. De barn
och ungdomar som var med hade hjärtligt roligt
åt oss "gamlingar" och deltog med liv och lust i
galenskaperna.
Det är bara att hoppas att dessa opretentiösa
träffar kan fortsätta, trots en viss upprepning i
lekarna, men det kan väl aldrig bli för mycket
upprepning att träffas under så här trevliga och
aktiva former. Ett tack till Ingvald Luks och
festkommittén under Birgit Brunbergs ledning.
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FRÅN ISAACUS HASSELBLAD TILL NUCKÖ GYMNASIUM
Inna Öövel

Föga kunde den från Sverige bördige unge mannen Isaacus Hasselblad ana, när han år 1633 började
studera religionsvetenskap vid Tartu universitet, att han nästan fyrahundra år senare skulle kallas Folkbildningens fader. Enligt gällande uppgifter var den av honom år 1650 grundade Nuckö folkskola den
första reguljära skolan i norra Estland.

Inna Öövel

Isaacus Mariestadius Hasselblad (Hasselblatt) föddes
den 2 februari 1608 i en
rådherrefamilj i Mariestad.
I Estland hamnade han av
en tillfällighet: det fanns få
sökande till den nyligen
öppnade fakulteten för religionsvetenskap i Tartu universitet och studenter hämtades även från Finland och

Sverige.
Man kan förknippa Isaacus med Nuckö från år
1634, då han började studera på universitetet i
Rostock. Den dåtida kyrkoherden Winter kallade
honom till hjälppräst i Nuckö, församlingen gav
honom även respengar till färden till Tyskland.
Till Nuckö anlände Isaacus ett år senare och
arbetade där som hjälppräst fram till Winters död.
Från år 1638 var Hasselblad kyrkoherde och sedermera prost i Nuckö.
En lärarsläkt

Läs- och skrivkunnighet började han lära ortens
barn för 350 år sedan. Enligt Bruno Hasselblad
(en efterkommande åtta generationer senare) hade
han inte något särskilt vackert utseende, men han
var en klok och gudfruktig man. Till sin karaktär
var han vänlig, lugn och hederlig. Att Isaacus
Hasselblad blev lärare var inte underligt, för flera
av hans förfäder var skollärare.
Under hundra år kom tre generationer skollärare
i Nuckö från släkten Hasselblad. Tio generationer
har oavbrutet blivit trogna lärarkallet.
Under århundradenas lopp har livet spritt ut
dem över världen och de flesta familjemedlemmarna bor nu i Tyskland. Några tiotal av Hasselblads ättlingar bor i Ryssland, Finland och
Sverige, enstaka i USA, Holland, Lettland och
Estland.

Isaacus Hasselblad

En skola i varje by

Vid slutet av den svenska tiden fanns det en folkskola i varje socken. Efter Nordiska kriget lärde
mödrarna barnen att läsa, barnens kunskaper kontrollerades av prästen. Men skriva kunde inte
bönderna.
I början av 1800-talet fanns det en skola i varje
by. Vanligen var läraren någon bonde, som på
söndagarna lärde barnen att läsa och "lämnade
nya trossatser". Som läroböcker användes bibeln
och psalmböcker – sådana fanns det i varje gård. I
Nuckö fanns det 19 sådana skolor.
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Eftersom svenskarna utgjorde 2/3 av Nuckös
befolkning fanns det ett ständigt behov av svenska lärare, inte endast i Nuckö utan även i de övriga områden där svenskar var bosatta. Därför
grundades år 1873 Paskleps folkskollärarseminarium, vid vilket utbildades lärare för de svenska
skolornas behov. Seminariet verkade till år 1887.
Under slutet av århundradet slog man steg för
steg ihop de små byskolorna. På grund av detta
blev byskolorna under 1900-talets första år allt
färre. År 1930 öppnades i Birkas ett nytt stort
skolhus, där så småningom alla halvöns barn började gå. År 1978 slog man ihop den med Sutleps
skola.
Förutom byskolorna och lärarseminariet verkade också i Nuckö under åren 1920 – 1943 en
folkhögskola av nordisk typ: Birkas lantbruksoch hushållsskola. Folkhögskoletraditionen har
återupplivats i den år 1983 öppnade Paskleps
folkhögskola.
Under sovjetockupationen sjönk det svenska
språket och den svenska kulturen i glömska, men
år 1990 öppnade Nuckö gymnasium sina dörrar
– en skola inriktad på det svenska språket och
nordisk kultur, där tills nu elever från nästan varenda plats i Estland har studerat.
Nuckö har förvisso få innevånare (under tusen), men vid inträdet i 2000-talet finns här fyra
skolor: grundskola, gymnasium, Paskleps folkhögskola (vuxenutbildning och kurser) och
Nuckö hälsolivsskola (Noarootsi tervisliku eluviisi kool).

skolverksamhetens början på Nuckö och århundradena efter denna tid. Marju Viitmaa gratulerade
skolan från Länsstyrelsen i Läänemaa. Den
svenska statens lyckönskningar framfördes av
förste sekreteraren på Svenska Ambassaden i
Tallinn, Karl-Olof Andersson. Nuckö kommunstyrelse och fullmäktige skänkte en skylt av kalksten med skolans namn till grundskolan. Hälsningar och gåvor av Olof Söderbäck och Gymnasieskolan i Åtvidaberg framfördes av läraren Erik
Valegård. Skolans barnkör sjöng. Stämningen var
fin och hög. Konserten avslutades med att man
gemensamt sjöng "Modersmålets sång", som man
för första gången sjöng på estniska. Texten var
översatt av musiklärarna Janne Raba och Sirje

Laine Belovas och Ülo Kalm med Nuckö grundskolas
Foto: Inna Öövel
namnskylt.

Vaikre.
Efter konserten bjöd man på soppa i skolans
matsal. Därefter började festen med rektorsmottagning i Birkas folkets hus. Där fick man bland
annat höra sångparodier om skolgången på Nuckö
av "Pöhls döttrar" - en sångtrio med före detta
musiklärarna Ülle Schönberg och Tiiu Tulvik
samt en avgångselev, Riina Adman. Avgångselevernas fest med dans till gruppen "Pets och söner" och frågesport om skolverksamheten i
Nuckö fortsatte till en timma över midnatt.
Det var en bra möjlighet för deltagarna att träffa sina skolkamrater och lärare. Dessutom hade
man också möjlighet att skaffa sig en helt ny bok
om skolans historia, "Nuckö skola genom tiderna".
Skolans jubileum firades senast för tio år sedan. Hoppas att man ordnar något liknande om
fem år!

Nuckö bildningsjubileum

Under tre och ett halvt århundrade har många
skolflickor och skolpojkar lärt sig att läsa och
skriva i västra Estlands randområde. Skolornas
namn och lokalisering har ändrats under tidernas
lopp och lärarfamiljens medlemmar har flyttat
över hela världen, men just det här året har det
funnits orsak att komma tillbaka till Nuckö.
Den 21 oktober firades Nuckö skolverksamhets 350-årsjubileum av avgångselever och lärare
från skolor som ligger (eller en gång låg) i dagens
Nuckö kommun. Registreringen av deltagare ägde rum på Nuckö prästgård som är på gång att
restaureras. Det var över hundra deltagare från
olika skolor, men mest från Birkas skola. Festen
började med konsert i Nuckö kyrka. Konserten
öppnades av prästen Leevi Reinaru. Nuckö gymnasiums rektor Laine Belovas höll ett kort tal om
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PRESIDENT LENNART MERI PÅ BESÖK I VÄSTRA CANADA
Irene Dyrberg Olljum, Bergsby Larsa

President Lennart Meri gjorde ett privat besök i Canada i samband med ESTO 2000. Samtidigt passade
han på att besöka sin fyrmänning från Bergsby, Irene Olljum, som är bosatt med sin familj i Vancouver.
Irene är mycket engagerad både i den svenska och den estniska föreningsverksamheten i Canada. Hon är
och har varit aktiv i bl.a. Svenska kulturföreningen, Svenska samarbetskommittén, Scandinavian Festival
Society, Estniska lutherska kyrkan och Estniska kulturföreningen, samtliga i Vancouver. 1990 blev hon
tilldelad Kungl. Nordstjärneorden för sitt arbete för svenskheten i Canada.
Efter att ha deltagit i ESTO 2000 i Toronto fortsatte president Lennart Meri med fru Helle, dottern Tuule, adjutanten Jaanus Elvre, livvakten
Aivar Ridamäe och pressekreteraren Epp Alatalu
med flyg till Calgary den 11 juli.
Efter ankomsten och hälsningsanföranden av
Calgaryesterna flög de vidare med ett privat flygplan till ett litet samhälle som heter Stettler. De
första esterna som anlände till Canada fortsatte i
regel till jordbruksprovinsen Alberta. Stettler blev
centrum för nykomlingarna, där man samlades för
att få råd och hjälp och känna gemenskap i det nya
landet.
Stettler firade sitt 100-års jubileum förra året.
Det blev ett mycket emotionellt mottagande av
presidenten utav de gamla esterna och deras barn
och barnbarn. Det blev besök i det lilla kapellet
som byggdes av ester år 1906 med omkringliggande gravgård, där säkert också några estlandssvenskar vilar. Före flygresan tillbaka till Calgary
serverades förfriskningar i Linda Hallen, som är
100 år gammal och där ester (och estlandssvenskar?) träffats genom tiderna. På den tiden var det
nog många estlandssvenskar som kände samhörighet med esterna, särskilt de som hade gjort militärtjänsten och kunde något estniska. På kvällen i
Calgary fick gästerna smaka på en riktig Alberta
Cowboy middag, med grillat oxkött, bruna bönor
o.s.v.
Följande dag blev det affärsbesök hos det stora
oljebolaget Suncor som har gruvor långt upp norr
vid Fort McMurry. Det är troligt att Suncor kommer att investera i Estland.
Tidigt morgonen därpå fortsatte sällskapet med
ett turisttåg över Klippiga bergen. Den resan varade i två dagar och på fredagskvällen anlände gästerna till Vancouver, där de möttes utav några av
oss. Vi behövde inte ha bekymmer för deras resor
här i staden, utan det var Royal Canadian Mounted Police "Rödrockarna" i privata kläder som
stod för all transport och var livvakter.

Irene Olljum och president Lennart Meri

Efter ett par timmar anlände gästerna till vårt
hem där ett tjugotal ester väntade. - Och vad bjuder man en PRESIDENT på till middag? Nummer
ett är förstås lax från Stilla Havet. De fick också
smaka på inlagd sill efter kanadarecept, Janssons
frestelse (som presidenten kände väl till), köttbullar och rökt skinka ifall några av de höga gästerna
inte tyckte om fisk. Därtill Saaremaa leib och estnisk surlimpa. Till efterrätt blev det hembakad
princesstårta, tosca- och sockerkaka.
På lördagsmorgonen blev det en fisketur ut på
Stilla havet. En god vän till oss, Ville Lepik, tog
oss alla ut med sin båt, trots att han själv sitter i
rullstol. Det var en ytterst fin dag när vi kryssade
och försökte fiska. Men laxarna nappade inte och
lite besvikna fick vi skynda oss tillbaka, ty klockan 18 väntade en middag med diplomater och kanadensiska affärsmän.
Presidenten med familj och följe deltog i den
estniska lutherska gudstjänsten på söndagsmorgonen. Efter gudstjänsten blev alla bjudna på kaffe
och alla samlades därefter i kyrksalen som var
fullsatt. Presidenten höll ett kort men mycket innehållsrikt tal och svarade på frågor från publiken.
Det blev en mycket kort och innehållsrik visit
här i Vancouver, men allt fungerade och t.o.m.
vädret var perfekt.
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KRIGSÅREN 1939 - 1944
Manfred Hamberg
(Fortsättning från förra numret)

Tyskarnas beskjutning av Odensholm och ryssarnas svarseld.

kom det en stor infanteristyrka dit utrustad med
ett stort antal kanoner, för nu skulle ryssarna få
känna på annat. Kanonerna placerades ut på olika
ställen, i närheten av hus, i skogen och på slätter.
En del av befolkningen lämnade byarna och tillbringade några dagar hos släktingar eller bekanta
i de byar som inte var i farozonen. Mina föräldrar
var hos Matsas i Rosta. Det fanns nog inga utrymmen i de gårdar som låg i närheten av kanonerna, som inte var upptagna av tyska soldater.
Nu kom även de bunkrar som ryssarna hade grävt
till användning.
Halm eller boss att ligga på tog man från böndernas lager och ved till bränsle tog man där det
fanns. Utkiken hade placerats i ett torn i skogsbrynet på Norrskåtan, alltså två-trehundra meter
söder om den gamla fästningen i Derhamn. Telefonledningar drogs och stora kvantiteter av granater placerades ut. När nu förberedelserna var
klara började kanonerna överallt att ge eld. Detta
skedde alltid vid ett visst klockslag och pågick en
relativt lång tid. Proceduren upprepades varje dag
i en veckas – tio dagars tid. Så som tidigare gånger besvarade ryssarna alltid eldgivningen med
moteld. Det säger sig självt att befolkningen levde farligt, för vart skulle människorna ta vägen?
Ingen visste hur länge ryssarna skulle stå emot
den intensiva tyska eldgivningen. Den massiva
tyska beskjutningen ebbade så småningom ut och
en hel del soldater och kanoner lämnade området
med adress Leningrad. Ingen visste vilka skador
det tyska artilleriet hade åstadkommit, men en
fullträff på ett handelsfartyg kunde med säkerhet
noteras från Stenborstrånde. Livet måste gå vidare med vardagssysslorna och människorna liksom
vande sig vid att stå mellan två eldar. Ännu hade
inga offer krävts, däremot träffades Bergsby Jakas Johannes ladugård den första gången ryssarna
besköt fastlandet. Inga djur kom till skada, endast
ena gaveln på ladugården. Skadat blev också Joel
Nymans hus i Derhamn. Om jag inte missminner
mig så fick endast ett hus i Spithamn en fullträff,
och det var en bastu. Bastun demolerades helt,
men bland spillrorna stod en naken man. Han var
så gott som oskadd men naturligtvis mycket omtumlad. Mannen befann sig i bastun påklädd, men
lufttrycket hade klätt av honom. Här kan man tala

Efter tyskarnas ankomst till de tre nordligaste
byarna i Rickul kommun, Roslep, Bergsby och
Spithamn, ägde ingen beskjutning rum förrän en
söndag i mitten på september. Vi var några personer på Stenborstrånde, då plötsligt de ryska
batterierna öppnade eld mot några landstigningsbåtar som passerade mellan fastlandet och
Odensholm på väg söder ut. Man sade att det var
finska båtar på väg mot Dagö och Ösel. Det
skedde även flyganfall mot ön, för explosionerna
från luftvärnsgranaterna syntes tydligt. Detta var
startskottet för de intensiva artilleridueller som
pågick ända fram till den 5 december 1941. Ingen
av båtarna träffades, men det var också samma
dag som de första ryska granaterna avfyrades mot
byarna. Tyskarna hade placerat ut sitt artilleri på
olika platser, en del mobila och en del fasta. En
utav de fasta fanns från början till slutet vid Jakas
gård i Bergsby. Det fanns andra. I närheten av
Bistaback gård i Roslep fanns en längre tid några
kanoner, men också på andra platser runt omkring. Samma dag som ryssarna besköt de ovannämnda landstigningsbåtarna besköt de också
fastlandet. Det var helt klart att det var det tyska
artilleriet som skulle oskadliggöras i första hand.
Det verkade som att ryssarna hade klart för sig
var det fasta artilleriet fanns, men de fick aldrig
någon fullträff. Antingen sköt de lite för kort eller
lite för långt. Tyskarna besvarade elden, men ingen vet vilka skador de tyska granaterna åstadkom.
Dagen därpå öppnade tyskarna en kanonad
utan like. Så snart som tyskarna började kom
moteld från ryssarna. Potatisplockningen pågick
som bäst. Det var i första hand området mellan
Roslep och Bergsby som träffades av de ryska
granaterna. Då åkrarna låg i skottlinjen och ingen
visste var granaterna skulle slå ner, var det bara
att lämna åkrarna och ta skydd. Detta upprepades
så gott som dagligen. Befolkningen i de drabbade
tre byarna kände inte någon säkerhet, för ingen
visste var granaterna skulle träffa när kanonaden
hade börjat. Beskjutningen pågick i regel under
den ljusa delen av dygnet. Antalet tyska kanoner
varierade, likaså var de mobila placerades. Soldaterna inkvarterades i olika familjer och en del
bodde också i bunkrar. Någon gång i oktober
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om änglavakt. Det fanns oräkneliga kratrar i skogarna och på åkrarna, men inte många bland bebyggelsen, vilket måste anses som ett under. Antalet granater som avfyrades mot våra trakter vet
ingen av naturliga skäl, men det råder inget tvivel
om att de var många. Många var blindgångare,
men trots det måste man ändå medge att befolkningen kom undan med blotta förskräckelsen,
trots ett offer i Roslep.
Beskjutningens sista dag

Nu har vi hunnit till den 5 december 1941. Det
var den sista dagen som ryssarna besköt de tre
tidigare nämnda byarna. Beskjutningen var som
vanligt mycket intensiv och det var nu som en
kvinna från Roslep dödades. Kvinnan hette Lena
Westerholm från Teves gård. Denna dag träffade
några granater Rosleps bykärna. Det som dödade
Lena var en granatskärva som hade hamnat på ett
tak. Den ramlade ner och träffade olyckligtvis
henne i huvudet. Hon transporterades på en kärra
till Nibondas gård där det fanns en tysk läkare,
men hennes liv gick inte att rädda. Utanför Sävors Edvard Koinbergs boningshus exploderade
en granat och husets ena gavel fick splitterskador.
Innanför låg en liten baby i sin säng och bredvid
satt farmor. Lyckligtvis träffades de inte av splittret, men ett splitter hamnade i pojkens säng. Här
kan man också tala om änglavakt. En granat träffade Mo ladugård men inga djur skadades. Ett
uthus, "spikarn", på Irjas gård fick en träff. Likaså
exploderade en granat framför Lendos boningshus. Splitter trängde in i husets väggar men ingen
större skada på huset noterades. När den sista
ryska granaten hade kreverat hade det hunnit att
bli eftermiddag den 5 december 1941. Det var
ingen som då visste att ryssarna skulle lämna
Odensholm natten till den 6 december.
Det kanske kan vara av intresse att nämna att
anledningen till den massiva tyska beskjutningen
i oktober månad skulle vara en förberedelse till
ett landstigningsförsök, som av någon anledning
inte realiserades. Under tiden för beskjutningen
förekom även enstaka flygangrepp. Det ryska
luftvärnet hade inte nog räckvidd att beskjuta
fastlandet och kunde därför inte utnyttjas.

läggningarna. Att evakueringen skedde just då
sammanhänger helt säkert med att ryssarna samtidigt lämnade Hangö. Ryssarna insåg kanske att
det var deras sista möjlighet att nå Leningrad innan Finska viken stängdes och Leningrad belägrades. Hur många fartyg som deltog i denna operation vet ingen, men ett stort passagerarfartyg
vid namn Josef Stalin deltog. Detta fartyg kom
aldrig fram till Leningrad utan resan slutade med
att fartyget sattes på grund i Lohusaluviken efter
en minexplosion. Ombord på Josef Stalin fanns
också kommendanten från Odensholm, som tillfångatogs tillsammans med sina mannar. Man
sade att kommendanten hade uttryckt en önskan
att få se de platser som hade utsatts för deras beskjutning, för han trodde att allt var förstört. Hans
önskan uppfylldes och han hade blivit helt förstummad över att alla dessa tre byar var helt
oskadda.
"Plundringståg" till Odensholm

Under mellantiden hade ett antal estniska frivilliga kommit till Spithamn där de inkvarterades hos
Nigosa och i Kardon. Efter ryssarnas snabba avfärd från Odensholm transporterade några Spithamnbor med sina motorbåtar några tyskar för att
rekognoscera läget på ön. Vid återkomsten hade
Spithamnborna med sig saker som ryssarna hade
lämnat kvar när de flydde hals över huvud. Det
blev allom känt att de hade med sig tillbaka tyger,
vetemjöl, gryn, kött, fotogen o.s.v. De gjorde mer
än en resa, och eftersom de var de första kunde de
ta det bästa. Det var nu de estniska frivilliga och
hemvärnet som bevakade stränderna, kvar fanns
endast ett fåtal tyskar. Vintern 1941-42 blev
mycket kall och isen lade sig ganska snabbt mellan ön och fastlandet. Man sade att så gott som
hela Östersjön var täckt av is denna vinter. Isen
blev så tjock att man redan under januari månad
1942 kunde gå ut till ön, och det var åtskilliga
som gjorde det. De som hade sparkstöttingar tog
dessa med sig, för då kunde man ta med sig mera
av de åtråvärda varorna. Det var inte tillåtet, men
man säger att nöden har ingen lag. Det mest eftertraktade var nog det grå flanelltyget som ryssarna
använde till innertak och väggar i tälten. Utav
detta sydde man kläder, såsom byxor, skjortor,
underkläder, ja det dög till allt. Jag vågar påstå att
det inte fanns någon person i byarna som inte
hade några persedlar tillverkade av "palats-tyg".
Skulle inte människorna fått detta tillskott skulle

Den ryska evakueringen från Odensholm

Ryssarna evakuerades alltså från Odensholm natten mellan den 5 och 6 december 1941. Innan
dess sprängde de fyren och likaså befästningsan16

det ha blivit mycket besvärligt, för det var ont om
kläder och allting var ransonerat. Detta gällde inte
bara kläder, också mat och skor. På landsbygden
hade befolkningen lättare vad be-träffar mat och
annat, men för stadsborna blev det besvärligt och
livsmedelsbristen i städerna förvär-rades till verklig nöd. Ransoneringskort utdela-des, vilka berättigade till en liten tilldelning av födoämnen i den
mån sådana fanns att tillgå, men tyvärr fanns de
så sällan. Det var de estniska gränsvakterna som
var stationerade i Spithamn som skulle se till att
inga obehöriga tog sig ut till ön, men trots bevakningen var det många som trotsade förbudet. På
den tiden fanns ännu inga gränsvakter i Roslep,
varför det gick lätt att från dessa stränder göra
resan ut och tillbaka utan att bli upptäckt och få
med sig något nyttigt. Isen blev under vintern
mycket tjock och man for ut med häst och släde
för att hämta iland förnöden-heterna. Dessa resor
arrangerades av militären och samtliga skulle vid
återfärden passera förbi Nigosa och lämna vad
man hade med sig. Detta var föreskrifterna, men
det fanns alltid några kryphål som gav en möjlighet att få något med sig hem. Före avfärden hade
ryssarna sprutat fo-togen över en del matvaror.
Det gällde i första hand mjöl, men det fanns ändå
oskadat mjöl som gick att använda. Resorna med
häst och släde pågick så länge som isen bar och
jag tror att den sista resan gjordes under påskhelgen 1942.
Rosleps bönehus blir kasern

De gränsvakter som hitintills hade varit i Spithamn flyttade nu till Roslep och inkvarterades i
bönehuset. Lilla salen i bönehuset hade under
vintern byggts om och den innehöll nu tre rum
där det tyska befälet bodde. Den stora salen inreddes för manskapet. Nu kunde inte längre hållas
gudstjänster där, som tidigare hade gjorts sedan
1924 då bönehuset invigdes. Skulle denna helgedom, där våra fäder hade predikat, sjungit och
bett, hållit söndagsskolor och auktioner för att
dryga ut den magra kassan, i fortsättningen bli en
samlingsplats där det förekom dans? Tanken är
skrämmande, men sanningen är, att så blev det.
Att det inte kunde hållas gudstjänster där, var
redan det ett svårt konstaterande för de äldre, men

tanken att det skulle hållas dans i bönehuset var
nog de flesta övermäktig. Kontrasten mellan hur
bönehuset nu såg ut invändigt jämfört med tidigare var tragisk. Bänkarna hade kastats ut och användes som bränsle. Predikstolen var borta men
plattformen längst fram var kvar. Där fanns sängar och annan utrustning överallt. Man rökte och
drack därinne. Strax före julen 1942 var några
ungdomar samlade där och då höll det på att hända en mycket tragisk olycka. Någon hade oavsiktligt haft omkull en fotogenlampa. Det började
att brinna, men elden kunde släckas omedelbart,
varför ingen skada uppstod. Detta var en varningssignal till oss alla, för vad skulle våra fäder
ha sagt och hur skulle det ha känts att deras barn
varit så nära att utplåna detta för våra fäder, ja för
oss alla, heliga bönehus. Vad var det som gjorde
att vi ungdomar, ja även äldre, utan någon som
helst självrannsakan deltog i dessa sammankomster? Ingen skulle under normala tider ens ha
kunnat tänka en så hemsk tanke att bönehuset
skulle användas till något annat än att just hålla
gudstjänster där, något vi alla hade fostrats till.
Man säger att en persons moral ändras under
krigstider eller vid andra kriser. Det som då skedde i bönehuset bör nog inte bara tillskrivas oförstånd, utan också att man dagtingade med samvetet. Det finns flera exempel på detta. Tobaksransonering hade införts och, om jag minns rätt,
var det bara manfolk som vid uppnådd myndighetsålder fick ransoneringskort. Många troende
ansåg att tobaksrökning var synd, men det sades
att även dessa personer köpte ut sin ranson och
använde tobaken som betalningsmedel. Detsamma gällde de bönder som fick en viss tilldelning
av sprit efter att ha uppfyllt sin norm av jordbruksprodukter och kött till myndigheterna. Detta
betyder att vi som individer är villiga att dagtinga
med samvetet om vi själva kan dra nytta av rådande förhållanden.
Under den sovjetiska ockupationens andra fas,
som varade från hösten 1944 och fram till början
på nittiotalet, utplånades många kyrkor och bönehus. Något säkert årtal går inte att få när Rosleps
bönehus revs, men det var förmodligen i början
på femtiotalet. På denna plats har nu ett boningshus uppförts.
(Fortsättning följer i nästa nummer).
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INFORMATION FRÅN ESTLANDSSVENSKARNAS
KULTURFÖRENING SOV
Kära medlemmar i Rickul/Nuckö Hembygdsförening!
Tack vare vänligt tillmötesgående från styrelsen i
Rickul/Nuckö Hembygdsförening och redaktionen för medlemsbladet har Estlandssvenskarnas
kulturförening Svenska Odlingens Vänner (SOV)
fått möjlighet att utnyttja en spalt i tidningen för
att informera om aktuella frågor som SOV är engagerad i. Jag vill passa på och uttrycka vår uppskattning av denna förmån och framföra ett varmt
tack till Rickul/Nuckö Hembygdsförening. Naturligtvis vill vi utnyttja denna möjlighet.
Vi är ju alla inte bara Rickul/Nucköbor, Rågöeller Nargöbor, Runö- eller Ormsöbor. Vi är ju
också estlandssvenskar och har därigenom en hel
del gemensamt, en gemensam historia, likartade
dialekter och mycket som är gemensamt i vår
kultur. Vi håller också med gemensamma krafter
på och bygger upp ett museum över den estlandssvenska historien och kulturen, Aibolands Museum.
Vår gemensamma förening heter just Estlandssvenskarnas kulturförening för att påminna om att
vi har samma bakgrund och kultur, och vår tidskrift Kustbon har som mål att vara en förbindelselänk mellan Estlands svenskar. För att påminna
om denna vår gemensamma tidskrift får Du med
detta medlemsblad som bilaga ett korsord och en
möjlighet att vinna en prenumeration på Kustbon
eller andra priser, om Du löser korsordet rätt. Vi
hoppas naturligtvis att Du vill prenumerera på
Kustbon, även om Du inte löser korsordet. Om
Du betalar för hela 2001 före årsskiftet, får Du
julnumret av Kustbon med mycket intressant läsning på köpet. Pg 35 13 11-6. Priset är 320 kronor
för 4 innehållsrika nummer.
Vi har under hösten inlett en ny seminarieserie
om olika aspekter av den estlandssvenska kulturen. Det första seminariet handlade om estlandssvensk arkitektur ”Att bygga nytt i gammal stil”
med bl.a. Sture Koinberg och Per Ehn som medverkande. Temat för det andra seminariet var den
estlandssvenska historien med Jörgen Hedman
och Elmar Nyman som medverkande. Båda har
varit mycket uppskattade och välbesökta. Det
andra får vi till och med dubblera. Reprisen blir
den 4 februari. Detta har givit mersmak och vi
kommer under våren att fortsätta med två nya
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seminarier. Det ena kommer att handla om mannens och kvinnas arbetsår i Estlands svenskbygder och temat för det andra är estlandssvenskt
namnskick, förnamn, efternamn, gårdsnamn m.m.
Datum för dessa seminarier är inte definitivt fastställda, men troligtvis blir de den 11 mars och den
8 april kl. 10 - 14. Se särskild annons i Kustbon.
Vi har också diskuterat möjligheten att avsluta
seminarieserien med en resa till Estland där vi på
plats skulle kunna studera vissa företeelser och
följa upp vad som händer i Estland nu. Detta
kommer vi att berätta mer om i Kustbon och här i
vår spalt i senare nummer av Medlemsbladet.
Vi har också redan nu börjat diskutera och
planera för Hembygdsdagen som i hög grad är en
gemensam angelägenhet för alla estlandssvenskar. Den kommer att äga rum lördagen den 25 augusti kl. 13.00. Vi har ännu inte bestämt var. Hör
gärna av Dig om Du har förslag och syn-punkter
på programmet. Även till detta återkom-mer vi.
Jag har med dessa rader velat betona det för
alla estlandssvenskar gemensamma, och jag hoppas att Du också främst känner Dig som estlandssvensk – förutom att Du är ättling till eller före
detta Rickul/Nucköbo och medlem i Rickul/
Nuckö Hembygdsförening. Jag hoppas att Du
också vill följa vad som händer i andra estlandssvenska trakter genom att prenumerera på och
läsa vår tidskrift Kustbon.
Sven Salin, ordförande i Estlandssvenskarnas kulturförening

SOV:s årsmöte
Estlandssvenskarnas kulturförening SOV håller
årsmöte lördagen den 31 mars 2001 kl. 13.00 i
Eesti Maja, Wallingatan 32 i Stockholm.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar
medverkar Estlands nye ambassadör i Sverige,
Toomas Tiivel. Dessutom sång och musik.
Kaffe och smörgås serveras till självkostnadspris.

PUBAFTON
Fredagen den 9 februari kl. 18-21
i vår lokal på Roslagsgatan 57.
Välkomna!

KURS I SKOGSVÅRD

UPPROP!

Bertil Westerman

Onsdagen den 7 februari kl. 18 – 20.
Onsdagen den 14 februari kl. 18 – 20.
Onsdagen den 21 februari kl. 18 – 20.
Onsdagen den 28 februari kl. 18 – 20.

De har stängt postkontoret i Ölbäck, det betyder
att vi måste åka till Birkas eller Hapsal för våra
postärenden. Vi blir ju fler och fler som får tillbaka mark och bygger nytt, därför måste vi se till att
vi får tillbaka den kommunala service som en
gång fanns.
Om vi gemensamt gör slag i saken så kan vi få
tillbaka vårt postkontor.
Skriv ett brev om du vill att posten återkommer
till Ölbäck och skicka det till mig, så ser jag till
att det kommer fram till den som det berör.

Platsen är SOV:s och hembygdsföreningarnas
lokal på Roslagsgatan 57.

Kent Mihlberg, Kärret Laxne, 646 91 Gnesta,
tel. 0158-320 78

Den tidigare aviserade kursen i skogsvård under
ledning av skogsmästare Rune Gård kommer att
genomföras i form av fyra kvällsseminarier enligt
följande:

Kursen kommer dels att behandla de estniska
skogsvårdsplanerna, dels att ge allmän grundläggande skogskunskap med anknytning till kursboken "Alla tiders skog".

HJÄLP!

Av utrymmesskäl är antalet deltagare begränsat.
Ytterligare ett fåtal deltagare kan dock tillkomma.
Kontakta Bertil Westerman, tel. 08 – 94 50 20 om
du är intresserad av att delta.

Finns det någon som kan hjälpa mig?
Jag söker fotografier från Rosta Graisas där min
morfar är född, och från Rickul Andors där min
mormor är född, samt från Klottorp KnutorsKondratsa där min mamma är född. Jag är intresserad av fotografier både från gårdarna och omgivningarna runt omkring.
Mycket tacksam för hjälp.
Kent Mihlberg, adress som ovan.

ÄNDRINGAR I
LEDAMOTSFÖRTECKNINGEN
ARBETSGRUPPER, SAMMANKALLANDE
Utbyte mellan föreningens styrelse och kommunfullmäktige/kommunstyrelse:

Anders Peedu (Enby),
Krassevägen 3, 169 33 Solna, tel. 08-27 03 06,
e-post anders.j.peedu@telia.se
Rapportör från Nuckö:
Alar Schönberg, e-post aibom@haapsalu.ee

PALKEHITUSE AS, Laitse, Estland

BYOMBUD
Klottorp/Dirslätt

Bygger timmer- och modulhus i Europa, från 8
till 300 m². Även efter köparens egna ritningar
eller skisser. Förstklassig kvalitet på material och
arbete. Konkurrenskraftiga priser.
Strand- och skogstomter finns i Estland.

Göran Hoppe, Ledungsvägen 6, 183 75 Täby,
tel. 08-510 148 05,
e-post goran.hoppe@kultgeog.uu.se
Lyckholm/Hosby/Kolanäs

Hans von Rosen (Lyckholm),
Rönnvägen 13, 186 70 Brottby,
tel. 08-512 412 41.

Svensk representant
Heino Kopamees, tel/fax 0531-12504,
mobil 0709 630 475.
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Julklappstips!
Köp föreningens böcker!

Så levde vi i Rickul/Nuckö
Historisk bakgrund,
livsföring och traditioner nedtecknade av
Manfred Hamberg.
Boken skildrar livet
fram till 1944.
50 sidor. Ill. Tryckt
1997. Pris 60:-

Minnen i ljus och
mörker
Estlandssvenskar från
Rickul/Nuckö berättar.
Berättelser och dikter.
Personliga berättelser som
omfattar tidsperioden från
1860 och fram till överflyttningen 1944 samt
även händelser från tiden i
Sverige.
271 sidor. Ill. Tryckt
1999. Pris 150:-

Gambyn
En estlandssvensk by
1640-1944. Historik och
minnen sammanställda
av Alrik Boman.
53 sidor plus bilagor. Ill.
Tryckt 1997. Pris 125:-

Hur orättvisa ödets gudinnor kan
vara
Erling Lembergs berättelse om hur han
upplevt sin uppväxt på Nuckö och om de
stora förändringar i livet som han och så
många andra råkade ut för under andra
världskriget.
Behållningen av boken går oavkortat till en
nyare och trafiksäkrare skolbuss för barnen i
Birkas.
128 sidor. Ill. Tryckt 2000. Pris 200:-

Höbring
Byn på den höga brinken.
Historik, gårdar och släkter
fram till överflyttningen till
Sverige 1943. Av Carl Blees.
Sammanställning med kompletterande ritningar och
bilder gjord av Lennart Stahl
och Gunnar Blomberg.
55 sidor. Ill. Tryckt 1999.
Pris 80:-

Böckerna kan beställas på vår
hemsida:
http://hem.passagen.se/rnhem
De finns att köpa på Expeditionen, Roslagsgatan 57, 1tr ned
från gården. Öppet mån-tor 914. Kan även beställas per
telefon 08-612 75 99 eller fax
08-612 77 85. Om böckerna
skickas per post tillkommer
kostnad för porto och emballage.

Ytterligare böcker med anknytning till Rickul/Nuckö
Einar från Rickul.
Einar Hambergs memoarer. 172 sidor. Person- och ortsregister. Illustrerad. Tryckt 1997. Medlemspris 150:Österut med Barbara.
Bygderoman av Edvin Lagman. 212 sidor. Tryckt 1996. Medlemspris 150:Udden - Minnen.
Edvin Lagman tar oss med på en vandring i minnenas landskap. 174 sidor. Tryckt 1997. Medlemspris 150:På fjärran stigar.
En berättelse från andra världskrigets dagar av Herbert Lagman. 250 sidor. Tryckt 1998. Pris 100:70 år sedan tillkomsten av Birkas folkhög- och lantmannaskola 1920-1990.
Listor och klassfoton över deltagarna i de olika årskurserna samt foton som visar hur skolbyggnaderna såg ut och som
återger scener ur arbetslivet på skolan. Redaktör: Tomas Dreijer. 72 sidor. Illustrerad. Tryckt 1990. Pris 140:NY! Knutas-Erik - vallpojke.
Sven Borrmans historiska roman. 99 sidor. Tryckt 2000. Pris 100:20

