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Ordföranden har ordet
Sture Koinberg
Föreningsarbetet under hösten har varit intensivt och
inte minst i Estland har saker hänt som även berör
Rickul/Nuckö Hembygdsförening.
En trevlig höstsammankomst i Rågsveds Folkets
Hus lockade ett femtiotal föreningsmedlemmar. Festkommittén med förstärkning av frivilliga damer hade
på ett föredömligt sätt ordnat sammankomsten där
varken mat eller dryck saknades. Kvällen fortsatte
med många skratt och trevliga samtal.
Den största händelsen under hösten är utan tvekan
att Rosleps kapell har återuppbyggts. Kapellet är nu
vackert inrett med bänkar, predikstol, altare och orgel.
Allt gjort med stor omsorg och omtanke. Ett mycket
professionellt arkitektarbete och byggnadsarbete har
utförts.
Jag var själv på plats den 15 oktober när kapellet
högtidligt öppnades och en tacksägelsegudstjänst hölls
av biskop emeritus Henrik Svenungsson. När jag satt
där i kyrkbänken och lyssnade till orgeln kändes det
som tiden hade stått stilla. Ur minnets gömmor föddes
tanken att jag upplevt detta förut. Jag minns hur jag
som liten pojke står på det kalla kyrkgolvet bakom en
mur av stående människor som alla sjunger högljutt.
Inte såg jag något bakom ryggtavlorna, men jag hörde
vilka gruvliga saker som hänt Kristus på korset. Att
sparka fötterna mot bänken framför för att värma
frusna barnfötter var strängt förbjudet.
Gudstjänsten i det nyuppförda kapellet var ett bevis på att saker som tycks omöjliga är möjliga. Att
kapellet blev återuppbyggt beror på en kedja av insatser. När jag satt där i kyrkbänken tänkte jag på de
personer som hade gjort återuppbyggnaden möjlig.
Den som omedelbart föll mig i tankarna var Gurli
Schönberg Fyhr, som inte fick uppleva denna vackra
tacksägelsegudstjänst tillsammans med sin familj.
Gurli var den som med sin vilja och entusiasm hade
en avgörande betydelse för att vi nu kan samlas i Rosleps kapell. Mina tankar föll även på entusiasterna i
Rickulgruppen, som organiserade en insamling till
kapellet och som med hjälp av min bror Sven och
byggföretaget Harju KEK lyckades säkra ruinen i
början av 1990-talet. Vi får heller inte glömma alla
som under många år har skänkt pengar till restaureringsarbetena. Utan dessa insatser skulle en återuppbyggnad knappast ha varit möjlig. Jag tänker även på
Hembygdsföreningens insatser med uppbyggnaden av
murarna vid tornsidan.
Ett tackbrev har sänts till Stiftelsen Konung Gustaf
VI Adolfs fond för svensk kultur, som har lämnat
stora bidrag till kapellets återuppbyggnad. Tackbrev
har även sänts till Per-Erik Fyhr för hans oförtrutna
arbete för att förverkliga drömmen om ett återuppbyggt kapell, till Nuckö kommun med kommundirek-

tören Ülo Kalm, som med stor skicklighet har genomfört det komplicerade projektet, och till Kalmar pastorat, som har skänkt orgel, altartavla, ljusstakar och
andra föremål till kapellet.
Ett stort tack från Hembygdsföreningen också till
er alla övriga som har gjort en liten eller stor insats för
att vi skall få en värdig samlingsplats i vår gamla
hembygd.
I oktober hölls ett avslutande möte i den serie möten som har ägt rum under året med deltagande av
representanter för de estlandssvenska föreningarna
och estniska ministerier och myndigheter. Mötesplatsen var även denna gång Svenska ambassaden i Tallinn och mötet leddes av ambassadören Dag Hartelius.
Den viktigaste frågan som avhandlades på mötet
var det inledda återupprättandet av estlandssvenskarnas kulturautonomi. Detta med kulturautonomi är en
unik möjlighet som vi har fått från den estniska staten.
Det är därför viktigt att alla som har anmält sig till den
estlandssvenska minoritetslängden utnyttjar sin möjlighet att rösta i det kommande valet till Kulturrådet.
Ni som inte har möjlighet att delta i just detta val
uppmanar vi ändå att ni registrerar er i befolkningsregistret, till exempel genom att ta ut estniskt pass, och
anmäler er till minoritetslängden. Ju fler vi blir, desto
mer kan vi göra vår röst hörd. Frågan är av sådan dignitet att det kan vara avgörande om vi på längre sikt
kan föra det estlandssvenska kulturarvet i Estland
vidare in i framtiden.
Invigningen av kyrkomuseet i S:t Mikaelskyrkan i
Tallinn blev en stor kulturhändelse. Ormsöbornas
kyrkoregalier är nu förvarade där och kommer att
kunna beses. Ett stort pressuppbåd, både i Sverige och
Estland, bevakade händelsen.
De av SOV organiserade samordningsmötena där
alla estlandssvenska föreningar är närvarande fungerar
väl. I detta forum kan vi ta upp gemensamma frågor
som berör alla estlandssvenska bygder.
Grupp 44 har nu slutfört sitt arbete med att dokumentera vår hembygds historia under sovjettiden.
Resultatet föreligger i form av en tjock pärm med
dokument. Vi tackar gruppens medlemmar för det
arbete som de har utfört och hoppas att det så småningom kan bli möjligt att ge ut en bok i ämnet.
Ett möte har hållits under hösten med byombuden.
Vi hoppas att byalag kan uppstå i flera byar enligt det
goda exemplet från Spithamn.
Jag vill påminna om att Mats Ekmans minnesfond
nu är genomförd och att pengar kan tillföras fonden.
Vi är tacksamma för tips om ni har intresse av att
delta mer aktivt i föreningsarbetet inom något område.
Rickul/Nuckö Hembygdsförenings styrelse vill
önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.
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Rosleps kapell återuppbyggt!
Göte Brunberg
Återuppbyggnadsarbetet på Rosleps kapell som påbörjades i oktober 2005, och som vi regelbundet har skrivit om i Medlemsbladet, är nu avslutat och kapellet
står där åter i sin forna glans.
När jag besökte kapellet ett par dagar före öppnandet söndagen den 15 oktober 2006 blev jag glatt överraskad över att inte bara kapellets yttre var klart, utan
att även inredningen var komplett. Det fanns belysning, där stod bänkar, altare, predikstol och orgel.
De huvudansvariga för återuppbyggnaden har gjort
ett gott arbete: arkitekten Katrin Etverk, inredningsarkitekten Tiiu Lõhmus, byggnadsfirman Resteh OÜ
och möbeltillverkaren Parila Klaas.
Vid utformningen av inredningen har man, jämfört
med det gamla kapellet, gjort några smärre förändringar. Orgeln, som är så stor att den inte fick plats på
orgelläktaren, står nu på golvet vid dörren i den östra
gaveln. De läktare som tidigare fanns på ömse sidor
av orgelläktaren har inte byggs upp. Vid långväggarna
framme mot altaret fanns tidigare några tvärställda
bänkrader.
Kapellet är väl upplyst genom lysrörsarmaturer i

taket och tre dekorativa nedhängande kristallkronor.
Orgeln och ett antal andra föremål har skänkts till
kapellet av Kalmar pastorat. En ny orgel skulle ha
kostat i storleksordningen en miljon EEK. Större orglar finns i Läänemaa endast i Hapsals domkyrka och
Lääne-Nigula kyrka.
Stentavlan med dåvarande kronprinsen Gustaf
Adolfs namnteckning från besöket år 1932, som under
de senaste åren har funnits i Nuckö kyrka, är nu återbördad till kapellet och har murats in vid dörren i östra
gaveln.
I kapellet finns ingen uppvärmning, varför det
kommer att bli billigt att hålla det i drift. Man planerar
att hålla gudstjänst en gång i månaden och dessutom i
samband med kyrkliga högtider.
Kapellets helgandeceremoni är planerad att ske
under våren/sommaren nästa år. Man hoppas på deltagande från någon i det svenska hovet.
Hembygdsföreningen har tagit initiativ till en insamling bland medlemmarna för att bekosta två nya
kyrkklockor med tillhörande elektrisk ringningsutrustning. Se annonsen på sidan 7.

Interiör mot östra gaveln med sakristia, predikstol, altare, dopfunt och orgel.
4

Interiör mot västra gaveln (mot tornet) med "orgelläktaren".

Kalmar pastorat har skänkt orgeln och altartavlan, som hänger på norra väggen.
Samtliga foton: Göte Brunberg
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Tacksägelsegudstjänst i Rosleps kapell
Göte Brunberg
Söndagen den 15 oktober 2006 var en bemärkelsedag
i Rosleps kapells historia. Då hölls den första gudstjänsten i det återuppbyggda kapellet, den första på
nästan 60 år. Till gudstjänsten, som även innehöll en
öppnandeceremoni, hade samlats cirka 300 personer:
boende i trakten, tillresta från Tallinn och ett tiotal
från Sverige. Bänkplatserna tog snabbt slut och många
fick stå på läktaren och på golvet.
En tyst minut hölls för Gurli Schönberg Fyhr, en
av eldsjälarna bakom återuppbyggnadsprojektet, som
avled år 2004.
Tal hölls av kommundirektören Ülo Kalm, Sveriges ambassadör i Tallinn Dag Hartelius, landshövdingen i Läänemaa Sulev Vare och prosten i LääneNigula församling Leevi Reinaru. Patrik Göransson,
präst i S:t Mikaels församling i Tallinn, tolkade under
hela ceremonin skickligt mellan estniska och svenska.
Ülo Kalm delade ut tackbrev till ett antal av dem
som hade medverkat till att Rosleps kapell nu är återuppbyggt. Även Rickul/Nuckö Hembygdsförening
fick ett tackbrev. (Föreningen betraktar sig här som

representant för alla de estlandssvenskar, och då framför allt Rickulgruppen, som under åren före återuppbyggnadsprojektet har bidragit till att ruinen har kunnat bevaras).
Organisten Maris Oidekivi-Kaufmann och cellisten
Peeter Paemurru spelade. Sånger sjöngs av den unge
tenoren Oliver Kuusik och av S:t Mikaelskyrkans kör
under ledning av Mai Nuudi.
Psalmerna som sjöngs var kända både för ester och
svenskar så alla kunde sjunga med.
Överhovpredikanten och förre biskopen i Stockholm Henrik Svenungsson inledde sin predikan med
orden: Jag kom tidigt till Rosleps kapell idag. Jag gick
ut på kyrkogården, gick runt kyrkan, såg på korsen
med alla sina inskriptioner och då förstod jag mer än
tidigare vad det betyder att kapellet är återuppbyggt.
Efter gudstjänsten bjöd Nuckö kommun på kyrkkaffe under ett tält utanför kapellet.
Det estniska TV-bolaget ETV24:s reportage från kapellets öppnande kan ses via Internet. Se anvisningen
på sidan 19.

Kyrkbänkarna var välfyllda.

Många fick stå på golvet och på läktaren.

Kommundirektören Ülo Kalm delade ut tackbrev. Övriga på bilden är från vänster Leevi Reinaru, Henrik
Svenungsson, den estniska prästen Kaisa Kirikal och
prästen Bengt Sjöstrand från Kalmar.

Henrik Svenungsson predikade och Patrik Göransson
tolkade till estniska.
Samtliga foton: Göte Brunberg

6

Höstfesten 2006

INSAMLING
Kyrkklockor till Rosleps kapell

Eva Heyman
Birgit Brunberg, sammankallande i Rickul/Nuckö
Hembygdsförenings Festkommitté, har länge föreslagit att man skulle ställa till med en riktig fest. Lördagen den 7 oktober blev den äntligen av och vi var
drygt 50 personer som anmält oss till festen i Rågsveds Folkets Hus.
För att arrangera festen hade Birgit tagit hjälp av
sina tre systrar Karin, Maja och Linnea från Ölbäck
Larsos samt Majas dotter Ida och hennes väninna
Malin. I priset 170 kronor ingick välkomstdrink med
snacks, middag med öl eller vin och kaffe med tårta.
Glädjen och skratten gjorde att ljudnivån blev
ganska hög, men vi stillade oss efter middagen så att
vi unisont kunde sjunga Modersmålets sång.
Det var även avsatt tid för en frågestund. Göte
Brunberg och Sture Koinberg hade svaren på de flesta
frågor som ställdes.
Nu var det dags att öppna baren och det bildades
kö för att inhandla förfriskningar till självkostnadspris.
Stämningen steg ytterligare och vi alla som var med
på festen tyckte att det var en mycket lyckad fest och
ett strålande initiativ av Birgit att ordna den. Hoppas
att den blir en årlig tradition.
Ett stort tack till er alla som anordnade festen och
såg till att den blev så lyckad!

I det gamla Rosleps kapell fanns två kyrkklockor. De försvann under sovjettiden och
har inte kunnat återfinnas. Hembygdsföreningen har därför tagit initiativ till en insamling
för att förse kapellet med två nya klockor.

Klockorna kommer att gjutas i Tyskland. Den
stora klockan har Ø 500 mm och väger 77 kg
och den lilla har Ø 430 mm och väger 43 kg.
Klockorna drivs av ett elektriskt verk, som
styrs från sakristian. Kostnaden blir totalt cirka
150 000 kronor.
Ge Ditt bidrag till insamlingen så att
klangen från kyrkklockor åter kan ljuda
från Rosleps kapell!

Julhälsning från Nuckö kommun

Insamlingen finns med på inbetalningskortet
som medföljer Medlemsbladet. Den som
skänker minst 5 000 kronor får sitt namn på
den hederstavla som kommer att sättas upp
inne i kapellet.

Året 2006 kommer vi alla att minnas och det kommer
att gå till historien, inte bara för den soliga och varma
sommaren, utan också för flera händelser som var
viktiga för Nuckö kommun och för oss alla.
Vi påminner oss dem: I kommuncentrumet Birkas
blev en ny tennisplan med konstgräs färdig. I Lyckholm byggde familjen von Rosen en privat flygplats.
Men den största händelsen år 2006 var helt säkert den
gudstjänst med deltagande av biskop emeritus Henrik
Svenungsson från Stockholm, som ägde rum den 15
oktober med anledning av att återuppbyggnadsarbetet
på Rosleps kapell hade avslutats.
Ett hjärtligt tack till Er alla för det angenäma
samarbetet och det stora stödet!
Jag önskar Er alla i Rickul/Nuckö Hembygdsförening en Vacker Vit Jul och ett Lyckorikt År 2007.

Årsmötet 2007
Hembygdsföreningens årsmöte 2007 äger
rum lördagen den 14 april kl. 13.00. Lokalen
är ännu inte bestämd. Närmare information
sänds ut med nästa Medlemsblad.

Byombudsmöte
Byombuden träffas på Roslagsgatan 57 torsdagen den 15 mars 2007 kl. 18.00.
Om Du inte kan komma, meddela detta till
Brita Wiberg, tfn 08-99 32 26 eller e-post
b.wiberg@swipnet.se.

Ülo Kalm, kommundirektör

Välkomna!
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Medlemsenkäten
Framtidsgruppen
Styrelsen har haft mycket diskussioner om vad medlemmarna vill få ut av sitt medlemskap i föreningen.
Framtidsgruppen beslutade därför under våren att vi
skulle fråga medlemmarna om deras synpunkter. Resultatet blev en enkät som vi skickade ut till 100 medlemmar, vilket är 10 procent av det totala antalet. Det
blev en mycket positiv respons från de medlemmar
som vi frågade och vi fick in 64 svar, vilket är ett
mycket bra resultat.
Här kommer en sammanställning av resultatet, där
vi har antagit att svaren är representativa för samtliga
1 000 medlemmar.
Frågorna i enkäten var grupperade i ett antal områden, av vilka vi här redovisar resultatet av några.
Bakgrundsfrågor
Svaren visar att vi har en relativt jämn könsfördelning
inom föreningen. En tredjedel av medlemmarna är
födda på 50-talet eller senare. Den största åldersgruppen är dock de som är födda på 1930- och 1940-talen,
cirka 47 procent.
Ungefär hälften av medlemmarna är födda i Sverige.
Medlemmarna verkar också ha goda språkkunskaper, då 40 procent kan nuckösvenska och drygt 45
procent kan estniska i någon form. Dessutom vill 30
procent lära sig estniska och 9 procent nuckösvenska.
Att banden till Estland också är starka visar sig genom att 46 procent har släkt kvar i Estland och att 70
procent av medlemmarna gör minst en resa till Estland
varje år.
I tabellen visas anledningen till att man är medlem
i föreningen.
Anledning
Kulturarv
Samhörighet med övriga estlandssvenskar
Medlemsbladet
Tallinkrabatt
Aktiviteter/sammankomster

är seminarier, informationsträffar, byträffar och aktiviteter i Estland.
Tabellen visar rangordningen för de frågor som föreningen enligt medlemmarna bör syssla med i framtiden.
Viktiga framtidsfrågor
Nutids- och framtidsfrågor
Byggnads- och markfrågor
Historiska frågor
Juridiska frågor
Kulturfrågor
Ungdomsfrågor

%
23
21
21
13
12
10

Positivt är också att cirka hälften av medlemmarna har
försökt få yngre släktingar att gå med i föreningen.
Det är ju grunden till föreningens fortlevnad och här
önskar styrelsen ännu mer värvningsaktiviteter. För att
föreningen ska locka till sig fler yngre medlemmar
anser 32 procent att man kan göra det genom speciella
aktiviteter för ungdomar och här ger medlemmarna ett
antal bra förslag som styrelsen kommer att ta hänsyn
till vid planering av ungdomsaktiviteter.
Medlemmarna är också optimistiska när det gäller
det framtida medlemsantalet, där 64 procent tror att vi
kommer att vara fler medlemmar i framtiden jämfört
med idag. Tjugo procent av medlemmarna är intresserade av att hjälpa till i föreningsarbetet. Alla intresserade är varmt välkomna att kontakta föreningen.
Styrelsen kommer också att ta hänsyn till alla de
förslag som har inkommit för att utveckla föreningens
verksamhet.
Medlemsbladet
Tabellen visar en sammanställning av de områden
som upplevs som mest intressanta i Medlemsbladet.

%
31
29

Område
Information från Nuckö kommun
Historiska tillbakablickar
Berättelser på dialekt
Framtidsfrågor
Artiklar om att skänka, sälja och förvalta
mark och skog
Berättelser i nutid
Rapporter från föreningens verksamhet

21
13
6

Egendom i Estland
Svaren visar att 44 procent har någon form av egendom i Estland. Av dessa är det tänkbart för 30 procent
att i framtiden bygga hus.
Cirka 46 procent av medlemmarna tänker behålla
eller låta egendomen gå i arv och 16 procent kan tänka
sig att sälja egendomen. En fjärdedel kan tänka sig att
donera mark till föreningen.
Föreningens verksamhet
Svaren ger intressant information. Cirka 50 procent av
medlemmarna är intresserade av att föreningen skall
anordna fler aktiviteter. De populäraste aktiviteterna

%
22
17
15
14
12
11
9

Medlemmarna har också lämnat många synpunkter
och förslag på vad som kan ingå i Medlemsbladet. Det
framkommer att många medlemmar är väldigt nöjda
med innehållet i Medlemsbladet. Redaktionen kommer också att få mycket inspiration av alla de förslag
på innehåll som medlemmarna har lämnat.
Hembygdsföreningen vill också passa på att tacka
alla som har besvarat enkäten!
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Nyheter från Nuckö kommun
Susanne Westerman och Raul Targamaa
Hjälp med innehållet i brev på estniska
Det förekommer att Nuckö kommun och andra estniska myndigheter skickar brev till markägare och andra
som är bosatta i Sverige. Eftersom breven är skrivna
på estniska kan det väcka oro och funderingar hos
mottagaren om man inte förstår språket. Estniska är
dock det officiella språket i Estland, kommunen och
andra myndigheter kan inte (och får inte) använda
något annat språk.
Det är av stor vikt att man tar del av de handlingar
som sänds till en eftersom de kan innehålla viktig
information, såväl allmän som angående ens rättigheter och skyldigheter som markägare och privatperson.
Informationskommittén försöker informera föreningens medlemmar om aktuella frågor av allmänt
intresse. Detta sker främst genom artiklar i Medlemsbladet, men även vid speciellt anordnade informationsträffar, till exempel då en fråga eller ett förslag
berör en större krets.
Därutöver finns det även möjlighet att erhålla enskild hjälp. Om ni får ett brev på estniska som ni inte
förstår, och inte har egna kontakter med personer som
förstår språket, kan ni vända er till Raul Targamaa, tfn
08-551 592 15, eller Göte Brunberg, tfn 08-97 26 06.
De kan ge en kortare resumé av innehållet, tillräcklig
för att man skall få förståelse för vad det rör sig om.
De kan däremot inte åta sig att göra någon ordagrann
översättning av hela handlingar.
Temaplanering för Harga, Klottorp och Roslep
Genom översiktsplanen för Nuckö kommun, som
fastställdes den 9 juli 2003, har man fastslagit vilka
markområden som är värdefulla att skydda. Bland
dessa finns i första hand områden som redan är naturskyddade, bland andra enbuskområdena på Rickulstranden, sanddynerna med tillhörande tallskog mellan
Derhamn och Spithamn, Odensholm och Ramsholmen.
I tillägg till dessa områden nämns också i översiktsplanen tre byar som skyddsvärda objekt: Harga
(från den tidigare Paskleps kommun), Klottorp (Sutleps kommun) och Roslep (Rickul kommun). Harga är
till sin form en radby (ahelküla) och tidigare fiskeby,
Klottorp är en klungby (sumbküla) med skyddsvärt
vägnät och skyddsvärda stengärdsgårdar och Roslep
är en klungby som tidigare har bebotts av svenskar.
Kommunen har nu påbörjat arbetet med att sammanställa en temaplanering för de tre byarna, med
syfte att precisera och komplettera översiktsplanen.
Temaplaneringen skall i sin tur bilda underlag för
kommande detaljplaneringar för byarna.
Med temaplaneringen bestämmer man markanvändningen (vägnät, placering av stugområden och

grönområden och bevarande och öppnande av utsikter) och villkoren för byggverksamheten (husens
byggnadsyta, höjd, utformning och utseende).
En första version av temaplaneringen kommer att
presenteras i januari 2007. Det kommer sedan att bli
flera tillfällen att yttra sig och föreslå ändringar innan
temaplaneringen slutligen fastställs i september 2007.
Sophämtningsavtal
Ett av Nuckö kommuns största problem är nedskräpningen i naturen. Vid vägkanterna ligger förpackningar som man har kastat ur bilar och till och med fyllda
soppåsar. Likaledes är det dålig ordning på stränderna,
där man i stor utsträckning lämnar kvar sina sopor. Ett
problem är också att de sopcontainrar som är utplacerade vid stränderna snabbt fylls av sopor som inte
läggs dit av besökare utan av kommunens husägare.
Enligt Nuckö kommuns sophanteringsföreskrift
måste varje fastighetsägare, såväl fast boende som
sommarboende, sluta avtal med ett sophanteringsföretag som regelbundet hämtar soporna från en container
(alternativt kan man själv transportera soporna till en
sophanteringsstation). Sopcontainern kan också vara
gemensam för flera familjer eller till och med gemensam för en hel by. Det viktiga är att varje fastighet är
"knuten" till någon container, dvs. att det finns en
plats dit soporna kan föras och att varje fastighetsägare betalar för sophämtningstjänsten.
Kommunstyrelsen ber att de som saknar sophämtningsavtal skall sluta ett sådant senast den 31 december 2006. Den firma som har erbjudit sophämtningstjänsten i Nuckö är AS Ragn-Sells. Man måste även
informera kommunstyrelsen om avtalet (datum och
nummer, containerns storlek och tömningsintervall).
Den som har löst sophämtningen på något annat sätt
skall meddela kommunstyrelsen om detta och beskriva hur den är anordnad.
En kommentar: Det är naturligtvis svårt för dem
som bor i Sverige och har ett hus i kommunen att sluta
ett sophämtningsavtal senast den 31 december, men
alla bör göra det så snabbt som möjligt. Än så länge
"ber" bara kommunen om att avtal skall slutas men
man kommer säkert att ta till hårdare tag i framtiden.
Fundera gärna över vintern och diskutera med andra
husägare i byn om en eventuell gemensam container.
Avtalet med Ragn-Sells innebär enligt uppgift att man
själv bekostar containern och sluter avtal med bolaget
om hur ofta soporna skall hämtas och under vilka
månader som detta skall ske.
EVP-papperen
Vi påminner om att EVP-papperen inte längre kan
användas efter den 31 december 2006. För ytterligare
information, se artikeln i Medlemsblad 1 2006.
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En milstolpe på vägen mot kulturell självstyrelse är passerad
Uile Kärk-Remes
Den fortsatta tidsplanen är avhängig tidpunkten när
Huvudkommittén officiellt får befogenhet att utlysa
val av Kulturrådet. Denna befogenhet får vi när de
sammanställda minoritetslängderna har gåtts igenom
och fastställs av inrikes- och kulturministeriet.
Vi hoppas att denna formella del är klar kring månadsskiftet november-december.
Huvudkommittén fastställer därefter (tar därefter beslut om) formella och valtekniska punkter/frågor och
inleder de egentliga förberedelserna inför det kommande valet, enligt fastställda valbestämmelser (Föreskrifter för val av Kulturråd), bland annat:
• utlyser val av Kulturrådet: fastslår tidpunkten för
valet (se bifogad bilaga till Medlemsbladet).
Detta val kan därefter hållas tidigast efter 60
dagar, enligt denna preliminära tidsplan kring
månadsskiftet januari – februari eller i början av
februari 2007.
I samband med att Huvudkommittén har fastställt
tidpunkten för det kommande valet så kan vi gå vidare
med övriga punkter (se även bilagan):
• fastställa antalet mandat för det kommande Kulturrådet.
Huvudkommittén utgår vid denna punkt från de
riktlinjer som finns fastställda i Lagen om Kulturautonomi, samt de synpunkter som kommit fram i
samverkan med de estlandssvenska föreningarna i
Estland och Sverige.

En minoritetslängd för estlandssvenskar i Estland är
sammanställd. Med den som grund kan vi nu gå vidare med arbetet för kulturell självstyrelse och det
kommande valet av Kulturråd.
Det här är den första minoritetslängden över estlandssvenskarna som har ställts samman. De siffror
som vi har just nu är preliminära.
Över 500 personer har anmält sig. Antalet personer
från Estland är cirka 360, från Sverige har cirka 160
personer anmält sig och 3 personer från USA.
Både i och, i ännu större utsträckning, utanför Estland har en huvudfråga varit att sprida information om
den utveckling som pågår, vad den innebär och vilken
betydelse det kommer att ha för estlandssvenskarna
som minoritet.
I Estland har informationen spritt sig som ringar på
vattnet, gensvaret bland estlandssvenskar från olika
regioner har varit mycket stort. Från Sverige har vi
under arbetet fått mycket positivt gensvar från både
enskilda personer och estlandssvenska organisationer
och föreningar.
Det finns inga uppgifter om hur många estlandssvenskar utanför Estland, som är införda i det estniska
befolkningsregistret. Under hösten har vi kunnat konstatera att en överväldigande andel av dem som lever i
Sverige inte har "aktiverat" sitt estniska medborgarskap och inte heller har estniskt pass. En mindre del
av ansökningarna från Sverige kommer från personer
som inte är införda i det estniska befolkningsregistret,
men som samtidigt har angett att de har för avsikt att
ansöka om pass. Vi kommer att följa upp dessa personer och de som får sina estniska personnummer under
den tid som den pågående granskningen tar, kommer
med i minoritetslängden. Övriga personer hoppas vi
hinner få alla formaliteter klara till nästa val.
Estlands medlemskap i EU har tagit bort många
administrativa hinder och underlättat både kontakter
och boende i Estland för de estlandssvenskar som
lever i Sverige. Nu, i samband med förberedelserna
för kulturell självstyrelse har betydelsen av att "aktivera" sitt estniska medborgarskap blivit en central
fråga för att kunna vara med och tillvara estlandssvenskarnas intressen i Estland.
Vi från vår sida hoppas att detta blir en av de frågor som det kommande Kulturrådet tar upp.
Vad sker nu – hur går vi vidare?
Den minoritetslängd som blir fastställd utgör sedan
underlag till den kommande vallängden (för val av
Kulturråd). I vallängden ingår sedan alla röstberättigade personer, personer som har fyllt 18 år senast på
sista valdagen.
Alla dessa personer är samtidigt valbara och kan
ställas/ställa upp som kandidater.

• fastställa antalet valdistrikt och vallokaler.
Preliminärt förslag är att fastställa ett valdistrikt
och tre vallokaler. Dessa vallokaler skulle då vara i
Tallinn, Hapsal och Stockholm.
• fastställa gången för registrering av kandidater.
Huvudkommittén kommer, i samarbete med de estlandssvenska föreningarna i Estland och Sverige,
att tillkännage/precisera de föreningar som kan föreslå kandidater. Även oberoende kandidater kan
registreras.
Alla kandidater skall vara registrerade senast 40
dagar före valet.
Information kring alla dessa valfrågor kan ni få
genom Huvudkommittén eller från er förening/hembygdsförening.
Vi hoppas att alla svenskbygder och intresseinriktningar på bästa sätt kommer att vara representerade/företrädda i det kommande valet.
Samtidigt som Huvudkommittén har fastställ tidpunkten för valet börjar vi även direkt med:
• utskick av röstkort.
Vi skickar röstkort till alla som är valberättigade i
det kommande valet. På röstkortet står det till
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vilket val väljaren har rösträtt samt vallokalens
adress och öppettider. Vi skickar även med information om möjligheterna att poströsta, hur och när
ni ska anmäla er om ni har för avsikt att poströsta.
Om några uppgifter i röstkortet inte är korrekta
så ta kontakt med Huvudkommittén så att de
snabbt rättas till.
Med detta nummer av Medlemsbladet följer även en
bilaga med aktuell information om valet av Kulturråd:
valdagar, vallokaler och var – när man kan se kandidatlistorna.
Uile Kärk-Remes
ordförande
Huvudkommittén till val av kulturråd för den svenska
minoriteten i Estland
Rüütli 9, 10130 Tallinn, Estland
Tfn: +372 64 41 547
Mobil: +372 56 45 78 41
E-post: ukark-remes@swipnet.se

Medlemsavgiften för år 2007 är oförändrad: 150 kr för
medlemmar och 50 kr för ungdomar t.o.m. 25 år.
Vi ber dig att betala medlemsavgiften så snart som
möjligt. För att du skall komma med i medlemsförteckningen, som sänds ut med nästa nummer av
Medlemsbladet, måste vi ha din medlemsavgift
senast den 10 februari.
På inbetalningskortet finns en rad för "anknytningsort". 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.
Om du t.ex. är make/maka till någon som kommer
från en by i området, men själv inte har några anor
därifrån, kan du ange makens/makans by som anknytningsort.

Föreningens insamlingar år 2007

Valet till Kulturrådet

Ända sedan den bildades har Hembygdsföreningen
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 2007 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.
Nuckö kyrka - Taket på Nuckö kyrka är nu reparerat,
men det finns ett stort behov av reparationer inne i
kyrkan.
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.
Kyrkklockor till Rosleps kapell – Rosleps kapell är
nu återuppbyggt, men något väsentligt saknas fortfarande – kyrkklockor. Hembygdsföreningen har tagit
initiativ till en insamling för åtgärda detta. Se annonsen på sidan 7.
Du kan även skänka pengar till Mats Ekmans minnesfond. Gör detta på ett separat inbetalningskort till
pg 55 68 81 – 1 och märk talongen "Mats Ekmans
minnesfond".
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.

Huvudkommittén anser det vara väsentligt att Kulturrådet får en så bred representation som möjligt från de
olika svenskbygderna i Estland. Man har därför uppmanat alla hembygdsföreningar att anmäla kandidater
till valet.
Det har (preliminärt) fastställts att Kulturrådet skall
ha 21 medlemmar. Det totala antalet kandidater måste
alltså vara större än så, kanske 25-30. Rickul/Nuckö
Hembygdsförening har preliminärt beslutat att anmäla
tre kandidater.
Samtliga kandidater kommer att sättas upp på en
gemensam lista, grupperade under den organisation
som har anmält dem. Vid valet får man rösta på en
kandidat. De 21 kandidater som får det flesta antalet
röster (oavsett vilken organisation som har anmält
dem) blir medlemmar i Kulturrådet.
Ni som har skickat in er anmälan till det estlandssvenska minoritetsregistret kommer före valet att få
valinformation och kandidatlistan. Utnyttja er rösträtt så att det första valet till det estlandssvenska
Kulturrådet blir en succé!
Vi i redaktionen
önskar alla läsare
en

God Jul
och ett

Gott Nytt År
Göte Brunberg
Inger Nemeth
Eva Heyman
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Rosleps kapells historia
Göte Brunberg
Förhistorien
Det nuvarande Rosleps kapells förhistoria går tillbaka
åtminstone till 1600-talet. Ett motiv för ett kapell på
platsen låg i Nuckö församlings geografiska utsträckning - den stora kyrkans avlägsna läge på Nuckö (som
då ännu var en ö) och svårigheten att komma dit. Av
detta framkom ett starkt behov av hjälpkyrkor. Under
1600-talet byggde man sådana på Odensholm, i Roslep och i Sutlep.
I Roslep byggdes ett träkapell. Som kapellets
byggnadsår har nämnts såväl 1627, 1629 som 1699.
Det sista årtalet gäller för ögonblicket som det "officiella".
I samband med att det nuvarande stenkapellet
byggdes revs det dåvarande träkapellet i Sutlep och
Rosleps träkapell flyttades dit (se fotot nedan). Sutleps
kapell flyttades sedan 1971 till friluftsmuseet Rocca al
Mare i Tallinn.
Med största säkerhet ligger dagens Rosleps kapell
på samma plats som det gamla träkapellet. Ett helgat
markområde förkastade man inte och en djup tradition
förändrade man inte med lätt hand. Det starkaste bandet var säkert sambandet med Rosleps kyrkogård, som
första gången omnämns år 1719. Det är mindre troligt
att man radikalt ändrade kapellets plats när man byggde det nya stenkapellet. Exakt hur man gjorde under
det att det nya kapellet byggdes vet vi inte. Flyttade
man först bort träkapellet till Sutlep för att frigöra
platsen eller använde man det ända till dess att det nya
kapellet var klart? I det senare fallet måste platserna
vara förskjutna i förhållande till varandra. Men det
finns, åtminstone i teorin, en tredje möjlighet – man
byggde det nya kapellet på det gamlas plats, runt och
över detta, och använde det gamla kapellet så länge

som det var möjligt. Sutleps träkapell ryms nämligen
inom det nuvarande kapellets väggar. Värt att uppmärksamma är dessutom att vigslar skedde i Rosleps
kapell även under byggnadstiden – fyra par 1834 och
två par 1835.
Byggandet av det nuvarande kapellet
Byggandet av det nuvarande kapellet påbörjades troligen 1834 och det var klart 1835. Om detta vittnar
texten på den stentavla som tidigare var placerad i
kyrksalens nordvästra hörn med inskriften:"År 1835
har Mathias Rösler genom Guds nåd och bistånd utaf
egna medel låtit uppbygga detta Tempel. Han var född
i Roslep by på Irjas ställe och war Inspector på Rickholts Herregård." Samma årtal fanns även på tornets
vindflöjel. Del i tillkomsten av det nya kapellet kan
också baronen Gustaf Taube ha haft. År 1844 nämner
han att "jag har nyligen låtit bygga ett nytt kapell under Rickuls herrgård".
Namnen på de ansvariga byggmästarna fanns på en
tavla vid predikstolen: snickaren Johan Klingberg
(1783-1855) från Bergsby Hinos, målaren Anders
Åberg (1789-1849) från Spithamn Vad, muraren Anders Söman (1779-1852) från Enby Klås Ambros och
fogden Johan Treiberg (1799-1857) från Ölbäck Kro
(se fotot nedan). Tavlan är bevarad och finns nu i minneskapellet.
Att man inte hade obegränsade ekonomiska resurser att lägga på kapellbygget visar både planlösningen
och valet av byggmaterial. Planlösningen var enkel:
altarutrymmet avskildes inte och ingen sakristia gjordes. Kapellet fick ett torn i väster med fyrkantig planyta, med en sida som var mycket smalare än gaveln.
Taket täcktes med vass, detta är senare (1865) omnämnt i kyrkans inventarier. Murarna lade man i lager
med blandat natursten och kalksten. Tegel användes
mycket sparsamt. Som bindemedel användes ler- eller
kalkbruk, som också visar på att man inte hade så gott
om pengar.

Sutleps kapell (Rosleps gamla träkapell) 1976.

Tavlan med namnen på byggmästarna.
Foto: L. Kitsel 1978

Foto: Suitsutare
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Ändå sparade man inte när det gällde tornet. Tiden
kände till flera eleganta och samtidigt billiga torntyper
men förebilden för Rosleps mästare verkar ha varit
Nuckö kyrka.
I interiören gav grundplanens enkla proportionering som resultat en ljus salkyrka, vars helhet inte
bröts av något enda element som markerade gränserna
för mellan församlingen och altarrummet.
Inredning
Kapellets största egenart och värde var flera typmässigt sällsynta inredningsdetaljer. Johan Klingbergs
kombination av predikstol och altare till en enda enhet
i salens mittlinje är inte känd från någon annan plats i
Estland (i Sutleps kapell gjorde han en liknande kombination). Hur han kom fram till denna lösning vet
man inte. Altarbordet placerades omedelbart framför
predikstolen innanför en altargård med en halvcirkelformad balustrad. Som sakristia tjänade ett utrymme
till vänster om altaret, som avgränsades av en manshög vägg.
År 1863 fick kapellet sin första kända orgel, som
man 1905 ersatte med en som donerades av baron
Gustav Woldemar Taube. Kapellet hade två klockor.
Den stora, som härrörde från det gamla kapellet, göts
1695 av den kände mästaren Christoffer Grubbe i
Tallinn. Bland hans andra arbeten kan nämnas klockorna i Hapsals domkyrka (1688) och Nuckö kyrka
(1694).
Reparationer och ombyggnader
Kapellet bestod uppenbarligen utan större byggnadsmässiga förändringar fram till början av 1900-talet. År
1913 skänkte baron Taube ett tak av förzinkad plåt till
kapellbyggnaden och tornet. Den ursprungliga orgelläktaren, som hade varit lika bred som mittgången,
breddades och kompletterades med sidoläktare. På
1930-talet gjorde man en dörr på platsen för det södra
fönstret på den östra gaveln. Uppenbarligen ersatte
man då den fiskbensmönstrade söderdörren med en ny
spegeldörr. Man fräschade upp interiören, bland annat
lades det till en mörkfärgad panel på väggens underdel

och innertaket täcktes med ny brädfodring. Smärre
reparationsarbeten gjordes även under förberedelserna
inför kapellets 100-årsjubileum 1935.
Förfallet
Världskriget berörde inte kapellbyggnaden, men väl
församlingen, som praktiskt taget upphörde att finnas i
och med att den större delen av församlingsmedlemmarna under kriget flyttade till Sverige. Den sista
kända predikan hölls i kapellet 1949. Följande vår
stängdes kapellet.
I början av 1970-talet var kapellet byggnadsmässigt fortfarande i gott skick, men vandalisering av
interiören hade påbörjats. I huvudsak hade bänkarna
förstörts men det mesta av inredningen bestod. Från
denna period är det känt att fornminnesskydds- och
museitjänstemän besökte kapellet. Det verkar som att
det enda resultatet av deras besök blev några fotografier. Någon insats för att rädda inventarierna verkar
man inte ha gjort. (Det har på senare tid visat sig att
privatpersoner har räddat några delar, bland annat
dopfunten).
På foton från 1978 (se nästa sida) är bilden mycket
dystrare. Istället för ett kapell kan man redan kalla det
för en ruin. Takplåtarna på den västra sidan är borta
(stulna), takbjälklaget har ruttnat, yttertakets bärande
delar och innertaket har sjunkit in. Inredningen är
förstörd och utspridd, endast orgelläktaren har ännu
hållit emot. Putsen har fallit bort på den undre delen
av tornet och murbruket har vittrat bort mellan stenarna. I samband med en storm, troligen samma år, rasade tornet och drog med sig en del av kapellets västra
gavelvägg.
Konservering och upprustning
Efter det att tidigare ortsbor på den första resan till
området 1989 fick se kapellets eländiga tillstånd, bildades en arbetsgrupp, Rickulgruppen, med uppdrag att
och rusta upp kapellet och kyrkogården. Den insamling som startades fick ett stort gensvar och pengarna
räckte till flera projekt under de kommande åren. Genom Sven Kuinberg i Estland fick man kontakt med

Rosleps kapell 1932.

Interiörbild, troligen från början av 1930-talet.

Foto: SOV:s arkiv

Foto: SOV:s arkiv
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Återuppbyggnadsprojektet
Tanken på återuppbyggnad av kapellet väcktes 1997
av den nu framlidna Gurli Schönberg Fyhr från Spithamn och hennes make Per-Erik Fyhr. En arbetsgrupp
inom Hembygdsföreningen bildades, där även representanter för Nuckö kommun och Estniska Lutherska
kyrkan ingick, och insamlingar startades.
Hembygdsföreningen beslutade ett par år senare att
inte aktivt delta i projektet. Dels var man rädd för att
föreningen skulle råka ut för ekonomiska åtaganden
dels fanns det många medlemmar som var motståndare till ett återuppbyggande. Det gällde främst äldre
personer med minnen från det gamla kapellet – "det
blir ändå inte kapellet som jag minns det".
Nuckö kommun, som nu hade blivit ägare av kapellet, bildade år 2002 en arbetsgrupp för återuppbyggnaden med Gurli Schönberg Fyhr, Per-Erik Fyhr
och Ivar Boman som svenska medlemmar. Projektet
kunde finansieras genom att Gustav VI Adolfs fond
för svensk kultur skänkte totalt 675 000 SEK och att
kommunen år 2005 fick cirka 4 miljoner EEK från
EU:s strukturfond. Återuppbyggnadsarbetet påbörjades under hösten 2005.

byggföretaget Harju KEK, som 1990 fick i uppdrag att
konservera ruinen mot fortsatt förfall. Det gjordes
genom att man lade betongblock på murarnas ovansidor för att regnet inte skulle tränga ner i murarna. Man
rustade även upp taket vid kapellets östra gavel. Det
gamla bårhuset rustades upp och fick nytt tak och
gjordes till minneskapell. Med hjälp av frivilliga krafter i Estland rensade man kyrkogården från buskar och
sly.
Om Rickulgruppen inte hade utfört konserveringsarbetena och kapellruinen fortsatt hade fått förfalla, så
hade det med största säkerhet inte funnits några murar
kvar att basera det återuppbyggda kapellet på.
Som en ny detalj kom 1992 en fristående klockstapel, ritad av Ingvald Dyrberg och tillverkad i Estland
av Henn och Igar Klippberg. Samma år invigdes en
minnessten över dem som hade mobiliserats under
andra världskriget och inte kommit tillbaka.
Genom en donation från en privatperson har Rickulgruppen under mer än tio år kunnat bekosta skötseln
av kyrkogården.
På Hembygdsföreningens initiativ återuppbyggdes
2002 delvis den västra gavelväggen.

Kapellet 1978.

Ruinen 1987.

Interiör mot orgelläktaren 1978.

Foto: L. Kitsel

Ruinen 2001.

Foto: Hjalmar Stenberg
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Foto: L. Kitsel

Foto: Göte Brunberg

Inför julen 1941 – minnen från artilleribeskjutningen av Roslep
Sture Koinberg
När de tyska trupperna intog Estland under hösten 1941 var Odensholm den sista biten estnisk mark där sovjettrupperna bet sig fast. Tyskarna besköt Odensholm från rörliga batterier som de flyttade runt i de närmaste byarna
på fastlandet, Spithamn, Bergsby och Roslep, och elden besvarades av de grova kanonerna i fästningen på ön.
Dagen innan sovjettrupperna lämnade Odensholm utsatte de Rosleps by för kraftig beskjutning, kanske i syfte att
förstöra byn som en sista maktdemonstration. Som genom ett under omkom endast en person.
Det är den 5 december 1941. Om några dagar skall jag
fylla sex år. Min far Edvard är sedan nästan ett halvt
år mobiliserad i sovjetarmén. Kvar på min hemgård,
Sävorsgården i Roslep, är min mor Nelly, min farmor
Eva och mina två bröder: Stig som är tre år och Ingemar, som bara är några månader gammal.
Grisen som jag matat under året skall slaktas till
jul. Jag hör hur den skriker vid grisstian och håller för
öronen. Det blir tyst och jag vågar titta ut på gårdsplanen där galten nu skall skållas. Jag ser en stor svart
kittel med ångande vatten. Några män står runt grytan
och värmer sig. Min mor är också där ute.
Farmor och Stig är i köket och Ingemar ligger och
sover i kammaren. Jag säger till farmor och Stig att
jag skall gå ut och titta på det som försiggår. En tysk
officer i blanka stövlar och galoner på uniformen samt
ytterligare två karlar är närvarande. Mor berättade
senare att tyskarna enligt rådande krigsbestämmelser
skulle ha hälften av grisen och därför var också kommunens kontrollant där. När jag står där och tittar,
bedrövad över grisens öde, hörs det vinande ljudet
från granater avskjutna från Odensholm. Under sensommaren och hösten hade ryska och tyska batterier
beskjutit varandra. Detta hade blivit så vanligt förekommande att barnen fick leka ute och livet gick sin
gilla gång i byn trots att granaterna från artilleriställningarna ylade i luften.
Den tyske officeren är den förste att reagera när
stora rökpelare slår upp längs vägen in mot byn. Han
springer över vår nyplöjda åker och kastar sig raklång
i en plogfåra när granaterna kommer vinande. Jag
tänker som barn gör, "får man smutsa ned kläderna
sådär".
Han försvinner ner i ett dike. Under tiden har kontrollanten sprungit in i svinstian. Lufttrycket från detonationerna känns i trumhinnorna och höga svarta
jord- och rökpelare slår upp på ängen nedanför ("koinbackan"). Mor tar mig vid handen och drar mig hastigt in i ladugården, där hon trycker ner mig i halmen
vid ladugårdens stenmur. Nu börjar det vinande ljudet
komma ytterligare närmare och vi hör hur granater
slår ner runt huset, det rasslar på taket av fallande
föremål. Jag känner skräcken när granaterna kommer
vinande och jag blundar när smällarna kommer. Även
ett barn förstår att det är döden som tjuter där ute. Min
mor trycker sitt huvud intill mitt och jag blir lugnare.

Mor berättade senare att hon tryckte sitt huvud intill
mitt för att vi skulle dö samtidigt.
Efter en lång stund av tystnad stiger mor upp och
gläntar på ladugårdsdörren. Ett nytt vinande ljud hörs
och en detonation ytterst nära intill sänder en tryckvåg
som vräker in den stora ladugårdsdörren. Mor kastas
handlöst i golvet. Ett ljudligt smatter mot tak och väggar följer den kraftiga detonationen. Mor kommer
krypande bort till mig och skakar av gråt, "huset pojkarna, farmor". Sedan tystnar hon och gråter. Hon
har uppfattat att en explosion har skett invid bostadshuset.
Tystnaden lägrar sig ånyo över landskapet. Mor tar
mig i handen och vi vågar oss ut ur ladugården och
går bort mot bostadshuset. Även karlarna dyker upp
oskadda.
En granat har slagit ned vid brunnen några få meter
från huset. Husväggen är perforerad av granatsplitter
och svart jord. Fönstren är fullständigt urblåsta. Skorstenen och verandan är skadade. Mor står som förstenad, hon kramar min arm så det gör ont. Jag frågar om
vi skall gå in till farmor och mina bröder men hon
skakar på huvudet och tårarna rinner utefter kinderna.
Sekunderna går, det är dödstyst inne i huset och ingen
vågar se efter vad som finns där. Då kommer en
grannpojke i 15-årsåldern. Han springer in i huset och
efter en kort stund kommer han ut på trappan och
hojtar "dom lever!". Vi går in och möts av en förödelse utan like. Glassplitter och jord ligger i centimetertjocka lager över möbler, väggar och golv. Farmor
sitter på en stol i köket med Stig i famnen. Hon är
chockad och hör inte vad vi säger, hennes trumhinnor
är spräckta. I kammaren ligger Ingemar och gallskriker.
Människor strömmar till från byn och förundrar sig
över den änglavakt som vi har haft. Grannarna spikar
luckor för fönstren på vårt hus. Några pojkar sätter
Stig på platsen där han satt mellan fönstren när explosionen kom. De konstaterar att den stora skärva som
gått genom timmerväggen, och som nu sitter halvvägs
in i spiselmuren, hade gått just ovanför hans huvud.
Farmor, som lyckligtvis hade stått böjd över spisen
vid explosionen, hade med nöd och näppe undgått att
bli träffad av samma skärva. När mor går in till Ingemar som skriker högljutt är han blodig kring benen
och magen. Kvinnorna kan dock snabbt konstatera att
det inte var någon allvarlig blessyr som han hade fått.
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Glassplitter från fönstren hade fastnat mellan benen
och han skar sig när han sparkade som bebisar gör.
Några vänliga grannar tar med den lille för att göra
honom ren från smutsen och glasskärvorna.
Byns smågrabbar kommer springande. Vi räknar
skärvorna som sitter i husväggen till minst 200 stycken. Allt porslin i köksskåpet har krossats och på golvet
glittrar glasskärvorna som iskristaller i det utkylda
huset. Mor och några grannkvinnor börjar försöka
sopa upp lagren av smuts och byggnadsdelar. Morfar,
morbror och mostrar kommer till hjälp och min bror
och jag får följa med morfar hem.
När jag lagt mig i sängen kommer skräcken tillbaka och jag kan inte sova. Jag kryper så småningom
upp i morbrors säng och somnar mot hans varma
ryggtavla. Samma natt, natten mellan den 5 och 6
december 1941, lämnade ryssarna Odensholm.
Mor lyckades ordna en julafton med stearinljus och
mat på bordet, som vi åt fullt påklädda. Vi pratade om
pappa som vi inte hade hört någonting ifrån sedan han
blev mobiliserad. Så blev julen 1941 för en trebarnsmor med änglavakt!

gjort långa seglatser. Vi deltog i årets allmogebåtsträff
"Vinden Drar" i nordvästra Åland. Evenemanget ordnas varje år på olika ställen i de nordiska länderna.
Bland annat ägde där även en bokpresentation rum.
"Storbåten förr och nu" heter boken. Där är även Vikan representerad som en östfinsk storbåt, vilken skilde sig från kända storbåtar på Åland och i Nyland.
I mitten av september gjordes säsongens avslutningsseglats till Runö, något som kommer att bli en
fin tradition. Hamnen har fått ett helt nytt ansikte och
det är man bara glad över.
Nu när jag bläddrar i loggboken kan jag konstatera
att vi har plöjt Östersjön hela 1 035 sjömil.

SOV:s kalendarium våren 2007
9 februari
kl. 18.00

Pubafton på Roslagsgatan 57.
Rickul/Nuckö Hembygdsförening
upprepar succén från i våras.

11 februari
kl. 11.0014.00

Seminarium med Glenn Kranking,
Ohio State University, USA.
"Tidningen Sovjet-Estland och sovjetisk propaganda till estlandssvenskarna 1940-1941".
Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm.
Pris 50 kronor. Lättare förtäring ingår.
Anmälan senast en vecka i förväg till
Ulla-Stina Rundgren på SOV:s expedition, tfn 08-612 75 99, eller epost till
info@estlandssvenskarna.org

30 mars
kl. 18.00

Pubdags igen på Roslagsgatan 57.
Runöföreningen står för värdskapet.

21 april
kl. 13.00

SOV:s årsmöte.
Plats: Estniska huset, Wallingatan
32-34, Stockholm.
- Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
- Gammalsvenskbyborna 225 år.
- Svenska Kulturrådet i Estland presenterar sin verksamhet.
- Underhållning av den musikaliska
familjen Määle.

Nytt från Aibolands museum
Jorma Friberg
Vår intendent Anu Raagmaa kommer att vara mammaledig under en längre period. Istället för henne
arbetar sedan oktober Eva Mägar på museet. Eva har
växt upp och gått i skola i Tallinn. Hon har studerat
till bildlärare vid Pedagogiska Universitetet i Tallinn.
Eva har anknytning till Sutlep sedan år 1997, då hon
köpte sig en gård i närheten av Sutleps begravningsplats. Det är nu tredje året hon bor där permanent med
sin familj. Svenska har hon lärt sig tidigare under ett
år och har nu börjat igen med lektionerna under ledning av Marju Terro.
Efter många år har nargöbåten äntligen hämtats
från Sverige. Båten donerades till museet av Thomas
och Maj Malmström och Nargöföreningen. Ett Stort
Tack till Er! I donationen ingick även en pilkorg med
diverse kläder och en sparkstötting som är tillverkad
på Nargö. Själva båten är byggd av nargöbon Herbert
Luther år 1952 och mäter 7,75 x 2,62 m. Efter en ordentlig inspektion kan man konstatera att innan båten
kommer i sitt rätta element igen, måste en grundlig
renovering genomföras. Flera bord är spruckna och
även kölen skall bytas ut mot friskt virke. Förstäven
och överbyggnaden skall åtgärdas. Trots det är båten
som helhet välbevarad och frisk i skrovet. Just nu är
det svårt att säga när hon kommer i sjön igen. Kanske
är det alltför optimistiskt om man säger att sjösättningen äger rum nästa sommar. Vi får se!
Vintern närmar sig med raska steg. I skrivande
stund är vår jala Vikan fortfarande i sjön, men den
skall alldeles snart upp till vintervilan. I år har Vikan
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Information från Estlandssvenskarnas kulturförening SOV
Lars Rönnberg
Häromdagen läste jag i morgontidningen en intervju
med en trendläsare, en person som har som yrke att
förstå samtiden för att kunna förutspå framtiden. På
frågan vad det viktigaste trendbudskapet var, svarade
hon "att vara äkta, att vara trogen sitt kulturarv." På
sätt och vis kanske man då kan säga att estlandssvenskarna är trendiga, vi har varit trogna vårt kulturarv,
långt innan det blev trendigt. På senaste puben hade
jag ett samtal med en som besökte puben för första
gången. Vårt samtal rörde föreningars problem med
att behålla medlemmar och locka nya medlemmar.
Han frågade vad SOV hade för affärsidé. Ordet affärsidé ger ju annars associationer till näringslivet och hur
företag drivs och agerar. Kan en nästan 100-årig förening ha en affärsidé? Om vi översätter affärsidé med
mål, uppgift och inriktning är svaret uppenbart. SOV:s
affärsidé är att slå vakt om och vårda det estlandssvenska kulturarvet.
Vi vårdar kulturarvet på flera olika sätt; genom
gemenskapen vid föreningsaktiviteter och möten i
SOV, genom utgivning av kulturtidskriften Kustbon,
genom de arkiv och samlingar vi har på Roslagsgatan,
genom samarbetet med hembygdsföreningarna och
andra estlandssvenska föreningar och genom att på
olika sätt stödja Aibolands museum i Hapsal och det
nyinrättade estlandssvenska kyrkomuseet i Tallinn.
Hur är då estlandssvenskarna trogna sitt kulturarv?
Medlemskap och engagemang i SOV och de övriga
föreningarna är ju förutsättningen för att vi ska kunna
vårda det estlandssvenska kulturarvet. Genom att
dessutom delta i våra föreningsaktiviteter stärker vi
den estlandssvenska gemenskapen. Vi kan då visa
omvärlden att vi har en stark sammanhållning och att
vi är stolta över vårt kulturarv och att vi vårdar det.
Att bosätta sig eller tillbringa somrarna i svenskbygden i Estland är ett annat sätt att vårda kulturarvet.
Genom att renovera eller bygga nytt och ta hand om
de svenska gårdarna och husen ser man till att den
månghundraåriga svenska närvaron inte glöms bort.
Ännu ett sätt att vara trogen det estlandssvenska
kulturarvet har tillkommit under året. Genom återupprättande av den svenska kulturautonomin i Estland
kommer vi att få ökade möjligheter att påverka utvecklingen för Estlands svenskar. När ni läser detta
har arbetet med att upprätta minoritetslängden avslutats och arbetet med att förbereda valet till Kulturrådet
har påbörjats. Ska man vårda kulturarvet måste man
vara aktiv, det är därför viktigt att de som anmält sig
till minoritetslängden också aktivt deltar i valet till
Kulturrådet.
Julen närmar sig och 2006 är snart slut och ett nytt
år står för dörren. Det hör till att mot årets slut blicka
tillbaka på det år som gått. Det har varit ett händelse-

rikt år för estlandssvenskarna. Det är min personliga
uppfattning att de positiva händelserna har dominerat
året. Kulturautonomin för svenskarna i Estland har
återupprättats, Rosleps kapell är återuppbyggt, det
estlandssvenska kyrkomuseet i Tallinn har öppnat och
samarbetet mellan de estlandssvenska föreningarna
har tagit ett stort steg framåt. Jag är övertygad om att
2007 kommer att bli ett bra år för estlandssvenskarna.
Till kulturarvet hör sången. Vi kan i mars 2007 fira
150-årsdagen av Johan Fridolf Hagfors födelse. Låt
mig därför redan nu hylla honom med att återge texten
till Modersmålets sång:
Hur härligt sången klingar
på älskat modersmål!
Han tröst i sorgen bringar,
han skärper sinnets stål!
Vi hört den sången ljuda
i ljuvlig barndomstid,
och en gång skall han bjuda
åt oss i graven frid!
Du sköna sång vårt bästa arv,
från tidevarv till tidevarv,
ljud högt, ljud fritt
från strand till strand
i våra fäders land!
Vad ädelt fädren tänkte,
vad skönt de drömt en gång,
det allt de åt oss skänkte
i modersmålets sång.
Hur våra öden randas,
den sången är oss kär,
Vår själ i honom andas,
vår rikedom han är!
Du sköna sång vårt bästa arv,
från tidevarv till tidevarv,
ljud högt, ljud fritt
från strand till strand
i våra fäders land!
Avslutningsvis vill jag önska Rickul/Nuckö Hembygdsförenings medlemmar en God Jul och ett
Gott Nytt År!
Johan Fridolf Hagfors (1857-1931) var finlandssvensk, född i Orimattila i södra Finland, men flyttade
1919 till Stockholm. Han var publicist, musikkritiker
och kompositör. Till Modersmålets sång, som publicerades 1897, har han skrivit både text och musik. Den
är finlandssvenskarnas "nationalsång" och sjungs på
Svenska dagen den 6 november. Hagfors har även
skrivit musiken till Ålands "nationalsång", Ålänningens sång, med text av John Grandell. (Red. anm.)
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Information från Västra Kustens Skogsägare
Monica Ahlström
Planering för fortsatt avverkning
Den operative chefen Toomas Kuinberg har efter
genomgång av alla fullmakter kunnat göra en grov
planering av kommande avverkningar för två-tre år
framåt enligt kartorna nedan. Planeringen innebär en
viljeinriktning, men kommer vid behov att ändras.
Omprioritering måste ske vid till exempel dålig väderlek, som gör det omöjligt att köra med maskiner i
skogarna. Skogsvårdsmyndigheterna kan med kort
varsel förbjuda all trafik i skogarna på grund av torka.
I verkligheten kan det finnas kvar skogsområden
som enligt kartan borde vara avverkade. Anledningen
är att Toomas medvetet lämnar en del markstycken att
ha i reserv, vid t ex dåliga förhållanden på andra områden som egentligen stod i tur.
Denna grova planering kommer att revideras vårsommar-höst och vi ska försöka publicera nya kartor
vid dessa tillfällen på vår hemsida www.lrm.ee.
Enligt uppgift kommer ändringar i regelverket
kring Natura 2000 innebära att det blir lättnader för
fastighetsägarna. Tidigast 2009 kommer detta att
genomföras.
Rickul/Nuckö
Till och med september 2006 har 16 100 kbm avverkats.
Ormsö
Under första veckan i oktober kom en skördare/harvester till Ormsö. I skrivande stund väntar man
på att få över bränsle till maskinen eftersom det inte

finns någon bensinstation på ön. HM Puidukaubandus
kommer att vara kvar på ön till åtminstone april 2007.
Toomas förhandlar med kommunen om att få avverka
under sommaren som är bästa tiden i skogen. Kommunen kan dock ha uppfattningen att turismen är viktigare och att man inte vill ha bullrande maskiner och
färjor fulla med virke.
I dagsläget har Toomas totalt 15 uppdrag på
Ormsö. För att få så stor effektivitet som möjligt är
det nödvändigt med fler uppdrag. Ett så kallat kontrakt måste skickas till VKS + fullmakt (på både estniska och svenska) + kopior av vissa sidor av skogsbruksplanen (se förra numret av Medlemsbladet).
Blanketterna finns på hemsidan och på Roslagsgatan
57. Ingen avverkning kan ske utan dessa dokument.
Priserna på det avverkade kommer att ligga minst 15
procent lägre än de priser som man får på fastlandet,
beroende på transportkostnaderna.
Ny personal på kontoret
Vi är medvetna om att många haft svårt att få kontakt
med Toomas. En förklaring är att han har jobbat otroligt hårt i skogen hela våren och sommaren. För att
hinna med det administrativa arbetet har krafterna inte
räckt. Nu har vi förhoppningsvis löst det genom att
engagera Sven Kuinberg (Toomas far). Sven talar
svenska och han kommer att sköta all registrering av
uppdrag, telefon, e-post, skriva avräkningsnotor med
mera. Har du frågor som rör skogen, ring eller skriv
till VKS kontor i Birkas.
Lääne Ranniku Metsaühistu, Pürksi 9, Noarootsi vald,
91201 Läänemaa, Estland
Tfn: +372 518 39 74
E-post: sven@lrm.ee
En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas alla
medlemmar!

Vippal och Korkis
Ej klart

Spithamn
Derhamn

Reserv
Roslep

Östersjön

Bergsby
Ölbäck
Rosta

Rickul

2007

2006/2007

Höbring
Gambyn

Derskogen

Kärrslätt
Harga

Borrby

Saxby

2006/2007

Klottorp

2006/
2007

Diby Norrby

Sutlep
2008

Nuckö
Pasklep

Ormsö

Förby

Söderby

Birkas

Hullo

Reserv
Enby

Österby

Bussby
Sviby
Rumpo

Haapsalu

Planerade avverkningar i Rickul/Nucköområdet.

Planerade avverkningar på Ormsö.
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Markägare i Estland!

Konversationskurs i estniska

Behöver Du hjälp med markärenden:
 överlåtelse
 arv
 försäljning
 andra ärenden
kontakta oss för närmare information!

I vår fortsätter vi med konversationsgrupperna. Gamla och nya deltagare är välkomna!
NYHET! Nybörjarkurs på dagtid.
Anmälan sker per mobil 070-370 49 35 eller
e-post annikake@hotmail.com

Annika S. Nylander

Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Tfn/fax: +372 47 37339
Mobil: +372 52 79641
E-post: katrin@jussuecanum.ee
Hemsida: www.jussuecanum.ee
Adress: Jaama 13, 90507 Haapsalu,
Estland

PUBAFTON
Rickul/Nuckö Hembygdsförening är värd för
SOV:s pubafton på Roslagsgatan 57 fredagen
den 9 februari 2007 kl. 18.00.

Medlemmar i Rickul/Nuckö
Hembygdsförening får 15 % rabatt!

Underhållning.
Förtäring till självkostnadspris.
Varmt välkomna!

Talar du rickulmålet?
Välkommen till en "dialektträff" söndagen
den 25 februari kl. 11.00-14.00.

ETV24:s video från öppnandet av
Rosleps kapell

Kan du tala rickulmålet och är villig att dela
med dig av dina kunskaper till Kulturkommittén som arbetar med ordboken, kom då till vår
dialektträff på Roslagsgatan 57, Stockholm. Vi
behöver hjälp med översättning av dialektord
till svenska och av rikssvenska ord till dialekt.
Vi räknar också med en trevlig samvaro med
mycket prat (naturligtvis på dialekt) och vi
bjuder på kaffe med lätt tilltugg.
Anmäl dig gärna senast den 20 februari till
Ingegerd Lindström, telefon 016 – 14 41 41
eller e-post recreo@telia.com

För att kunna se videon måste man ha bredbandsanslutning till Internet och Windows
Media Player installerad på PC:n.
● Gå till hemsidan www.etv24.ee
● Klicka på "Kõik videod" uppe till vänster.
● Bläddra framåt i listan med "järgmised" tills
"15.10.2006 – Taastatud Rooslepa kabelis
peeti tänujumalateenistus" visas.
● Klicka på raden. Då skall ett nytt fönster
öppnas och videon starta.

I tillägg till föreningens böcker finns följande 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:-.
Knutas-Erik - vallpojke. Sven Borrmans historiska roman. 99 sidor. Tryckt 2000. Pris 100:-.

Böckerna beställs enligt omstående sida.
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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.
Nytryck 2002.

Pris 60:-.

Minnen i ljus och mörker
Estlandssvenskar från
Rickul/Nuckö berättar.
Personliga berättelser som
omfattar tidsperioden från
1860 och fram till överflyttningen 1944 samt även
händelser från tiden i Sverige.
271 sidor. Ill. Tryckt 1999.
Nytryck 2003.

Minnen i ljus och mörker - del 2
Rickul/Nucköbor berättar
om vardagslivet hemma i
Estland, livet i krigstid och
flykten till Sverige. Berättelser även om den första
tiden i Sverige och om
återseendet med det gamla
hemlandet efter att Estland
åter blivit fritt. En emigrantberättelse ingår också.
275 sidor. Ill. Tryckt 2002.

Pris 150:-.

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:-.

Pris 150:-.
Böckerna kan beställas på vår webbplats
http://hem.passagen.se/rnhem. De finns även
att köpa på Expeditionen, Roslagsgatan 57, 1 tr
ned från gården. Öppet måndag-torsdag 9-14.
De 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.
Fler böcker finns på sidan 19.
Prästn e vargskall
Mats Ekmans samlade dikter
med teckningar av Elmar
Blomberg.
Gambyn
En estlandssvensk by 16401944. Historik och minnen
sammanställda av Alrik
Boman.
53 sidor plus bilagor. Ill.
Tryckt 1997.
Nytryck 2004.

Guldstrand
Sven Danells ömsinta och
humoristiska berättelse om
hans tid som ung präst i
Estlands svenskbygder på
1930-talet.
250 sidor. Ill.
Femte upplagan 2004.

Pris 125:-.

Pris 150:-.

Pris 130:- + porto.
Beställning sker till
Ingegerd Lindström på tfn
016-144141 eller e-post
recreo@telia.com.
Allt överskott av boken går
till något ändamål i Rickul
till minne av Mats Ekman.
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