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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."
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c/o Brita Wiberg, Viktoriavägen 39,
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Ordföranden har ordet
Sture Koinberg
Efter den intensiva sommaren med många händelser i
Estland har hösten knappast varit lugnare. Jag tänker
här beröra några ämnen.
Kulturrådet
För de invalda i det estlandssvenska kulturrådet har
möten avhållits både i Estland och i Sverige. Som
framgår av Ingegerd Lindströms rapport i detta Medlemsblad har det inte varit helt lätt att få Kulturrådets
verksamhet att fungera. Avsaknaden av juridisk status
och den knappa budgeten är problem som förhoppningsvis kommer att lösas nästa år. Kulturrådets verksamhet är viktig för oss estlandssvenskar på båda sidor av Östersjön!
Aibolands museum
En av de frågor som berör vår förening är Aibolands
museum och dess framtid. Den nuvarande situationen
för museet är att estniska staten förmodligen tar över
ansvaret för museet i form av en stiftelse. En ny lokalisering av museet till en större byggnad i hörnet av
gatorna Saue och Widemanni har diskuterats. Byggnaden, som ligger centralt belägen i Hapsal, skulle
utan vidare kunna fungera som ett museum, där även
samlingssalar för konferenser och sammanträden får
rum. Helt nyligen har vi tyvärr fått en indikation om
att Hapsals stad inte är villig att avstå från byggnaden,
men sista ordet är kanske inte sagt. När det gäller museets organisation och uppbyggnad pågår diskussioner. Från föreningens sida har vi sagt att vi inte har
några ekonomiska möjligheter att delta i någon form
av finansiering. Medlemmarna i Rickul/Nuckö Hembygdsförening har däremot goda kunskaper vad beträffar det estlandssvenska kulturarvet och på detta
område kan vi berika museets verksamhet.
Byträffar
Under hösten har byombuden organiserat byträffar
som varit välbesökta av intresserade bybor. Vi hoppas
kunna utveckla denna verksamhet. Grundtanken är att
försöka få de yngre att träffa oss äldre och få byarnas
liv beskrivet. En sammanställning av material som
tidigare framtagits beträffande de olika byarnas bebyggelsestruktur, ägoförhållanden med mera skall
ligga till grund för detta och vara tillgänglig för byombuden och för andra som har intresse för en särskild by.
Vi hoppas genom detta kunna se vad som ytterligare bör dokumenteras och beskrivas. Minnena från livet
i byarna förbleknar och detta blir en möjlighet att
mera organiserat kartlägga livet i våra bysamhällen.
Problemet är att många byar är försvunna rent fysiskt
och att människor inte längre har relationer till dessa
miljöer. Intresset från byborna har varit så pass stort
att nya byträffar kommer att ordnas under nästa år.

Passa då på att ta med yngre personer till dessa träffar!
Stadgerevidering
När det gäller föreningsarbetet i övrigt så har en grupp
tillsatts för att se över föreningens stadgar. Vi ser att
de måste anpassas till att bättre stämma överens med
den inriktning som verksamheten har fått under senare
år. Ett förslag till stadgerevidering kommer att läggas
fram till årsmötet nästa år.
Medlemsrabatter på färjorna
För oss som reser till Estland en eller flera gånger om
året är våra föreningars medlemsrabatter på färjorna
en nog så viktig fråga. Avtalen för 2008 är ännu inte
helt klara men resultatet verkar bli gott. Ett tack till
förhandlarna Lennart Eriksson och Arne Johansson
från Ormsö Hembygdsförening och vår egen medlem
Curt Luks.
Nya frågeställningar dyker ständigt upp. Häromdagen
ringde en dam från Finspång och berättade att hon och
några till dokumenterar flyktinglägret Doverstorp med
bidrag från Riksantikvarieämbetet. De önskar ha kontakt med oss estlandssvenskar som varit där. Om det
är något som ni minns och vill berätta är vi glada för
att få mera information kring livet i flyktinglägret, där
jag själv vistades som barn under alltför lång tid. Mer
information hittar du i annonsen i detta Medlemsblad.
Ett nytt spännande föreningsår står för dörren med
många utmaningar. Vi samlar på kunskaper om det
förgångna och försöker blicka in i framtiden. Dra ditt
strå till kunskapsstacken!
Rickul/Nuckö Hembygdsförenings styrelse vill
önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Byombudsmöte
Byombuden träffas på Roslagsgatan 57 måndagen den 10 mars 2008 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.

Välkomna!

Årsmötet 2008
Hembygdsföreningens årsmöte 2008 äger
rum lördagen den 10 april kl. 13.00. Lokalen
är ännu inte bestämd. Närmare information
sänds ut med nästa Medlemsblad.
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Höstens byombudsmöte

"Jutt"-träffen

Eva Heyman

Eva Heyman

Vi var 13 byombud som träffades den 18 oktober på Roslagsgatan. Ny sammankallande för
byombuden efter Sven G Frejman är Leif Ahrle, som är nybliven fastighetsägare i Haversved.
Leif är rikssvensk och gift med
föreningens tidigare ordförande
Sven Bomans dotter Lena. Närvarande vid mötet var även vår
Leif Ahrle
ordförande Sture Koinberg och
Göte Brunberg, sammankallande i Informationskommittén.
Rapporter från byombuden
Byombuden rapporterade från sin respektive by.
Spithamn har sedan flera år ett byalag som är
mycket aktivt. Sammanhållningen underlättas av att
det bara finns enstaka gårdar och boende kvar efter
sovjetockupationen.
I en del byar, framför allt i gamla Nuckö kommun,
har det över huvud taget inte byggts något nytt hus av
estlandssvenskar och i andra har det bara byggts något
enstaka.
Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg informerade om vad som har hänt och
kommer att hända i Nuckö kommun. Detta redovisas i
artikeln "Nyheter från Nuckö kommun" i detta nummer av Medlemsbladet.
Fortsatta aktiviteter
Sture Koinberg höll ett anförande i vilket han värnade
om att de pågående byträffarna skall mynna ut i att
byalag bildas. Berättelser från den "äldre generationen" och annan dokumentation skall säkerställa att
barn och barnbarn inte glömmer sina rötter.
Det påpekades att ett stort material om Rickul/Nucköområdet redan finns i bokform och i arkiv.
Föreningen har gett ut ett antal böcker, byar och gårdar är uppmätta och bygdens historia under sovjettiden är dokumenterad.
Göte Brunberg fick i uppdrag att göra en sammanställning över den dokumentation som redan finns om
Rickul/Nucköområdet. Vad behöver kompletteras?
Det brådskar innan de genuina estlandssvenskarna dör
ut.
Byombuden fick som uppgift att till nästa byombudsmöte göra en sammanställning över alla svenskar
som äger hus i respektive by.
Vid stränderna i Paj och Roslep och inne i Spithamn finns ruiner av militära anläggningar från sovjettiden. Leif Ahrle skall undersöka om kommunen
har några planer på att riva dem.

Till "jutt"-träffen den 6 oktober i Rågsveds Fokets hus
var vi endast 15 personer som samlats förutom de tre
Granbergsflickorna Birgit, Maja och Linnea som arrangerat sammankomsten. Någon föranmälan krävdes
inte, men man hade dukat för 50 personer.
Jag fick inledningsvis berätta om invigningen av
Rosleps kapell som skedde den 12 augusti. Sedan fick
vi var och en berätta om minst ett "bock-sticke" (busstreck) som vi gjort. Först ut var Manfred Hamberg,
Roslep Lillgors, som tillsammans med två kamrater
jagat en höna på en granngård. Tilltaget renderade
honom den enda "tuttas" (luggning) som han fått i sitt
liv. Det var flera som hade dråpliga historier att berätta och vi fick många goda skratt.
Det är synd att intresset är så ljumt för en så opretentiös samvaro. Hur skall medlemmarna aktiveras för
att vår festkommitté skall få energi att arbeta vidare?
Det bör styrelsen fundera på.

Byträffar
Eva Heyman
Vid byombudsmötet den 15 mars 2007 redogjordes
för en enkät som skickats ut till cirka 100 medlemmar
i Rickul/Nuckö Hembygdsförening. Av svaren framkom bland annat att det finns ett starkt önskemål om
byträffar för att bevara kontakten med andra som har
gemensamma rötter. Eftersom det finns så få medlemmar från en del byar beslöts på mötet att byarna
skulle grupperas ihop så att tillräckligt stort antal besökare skulle komma till träffarna. Bygruppering och
datum för respektive träff bokades och det utsågs ansvariga som skulle se till att träffarna genomfördes.
Det blev bara tre träffar eftersom den planerade byträffen med byarna i Nucköområdet ställdes in på
grund av för lågt deltagarantal.
Samtliga byträffar inleddes med att Göte Brunberg
höll ett faktaspäckat föredrag om estlandssvenskarnas
historia från 1200-talet fram till flykt och överflyttning till Sverige 1943-1944. Göte redogjorde även för
vad som hände i den forna svenskbygden under sovjettiden fram till det fria Estland 1991. Under den
cirka 800 år långa perioden som svenskarna levde i
Estland var det olika "herremän" som styrde deras liv
med olika pålagor. Man levde ett hårt liv med svält
och farsoter som stundtals decimerade befolkningen
kraftigt.
Göte höll även vid respektive träff en byanpassad
information om hur gårds- och familjenamn kom till
och under tidens lopp ändrades.
Efter Götes föredrag tog man en lång kaffepaus
med livliga diskussioner deltagarna emellan.
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Träff 1, söndagen den 14 oktober
Byar: Paj, Haversved, Rickul, Norrby, Söderby och
Lucksby.
Ansvarig: Lilian Skagerdal (Norrby).
Antal deltagare: cirka 25.
Efter kaffepausen diskuterades fortsatta byträffar och
möjligheten att bilda någon form av byalag för i första
hand dem som är husägare i Estland. Preliminärt beslutades om en ny byträff i Stockholm nu i vår. Då får
man diskutera om, och i så fall hur, man skall gå vidare med tanken på byalag.
Träff 2, lördagen den 27 oktober
Byar: Bergsby, Ölbäck och Rosta.
Ansvarig: Birgit Brunberg (Ölbäck)
Antal deltagare: cirka 30.
Efter kaffepausen gjorde Erling Schönberg en tänkt
rundvandring genom Ölbäck på 1930-talet. För varje
gård berättade han om vilka som bodde på gården.
Därefter gjorde Mildred Hamberg en likadan rundvandring genom Bergsby.
Man beslutade att bilda ett byalag med en ledningsgrupp bestående av Kent Mihlberg, (sammankallande), Svea Johansson och Ida Losman.
Träff 3, söndagen den 10 november
By: Roslep.
Ansvarig: Eva Heyman (Roslep).
Antal deltagare: cirka 25.
Efter kaffepausen visades bilder på hur gårdarna i
Rosleps bykärna ser ut idag. Där finns fortfarande
kvar 14 gårdar, varav 10 används för permanent boende. Eva berättade om vilka som bor på respektive
gård, var de kommer ifrån och hur gamla de är. Hon
berättade även om de kontakter som hon och hennes
man Bengt har med ortsbefolkningen. I Roslep finns
även åtta hus med estlandssvenska nybyggare.
Avslutningsvis föreslog Sture Koinberg att vi skall
ha träffar även i Estland. Målet är att träffarna skall
resultera i bildande av byalag.

Färjerabatter
Göte Brunberg
Avtalet om de estlandssvenska föreningarnas medlemsrabatter på Tallink Silja Lines färjor 2008 är nu
klart. Förhandlingarna med Baltic Scandinavian Line
pågår i skrivande stund, men vår förhandlare har kunnat lämna preliminär information.
Tallink Silja Line
Förhandlare har varit Lennart Eriksson och Arne Johansson från Ormsö Hembygdsförening. De kan glädjande nog rapportera att vi kommer att få 30 procent
rabatt på hyttpriset under hela året på rederiets samtliga linjer över Östersjön (förra året hade vi endast 10
procent under högsäsong). På fordonspriset får vi 10
procent rabatt (förra året hade vi ingen). Rabatterna
gäller vid reguljära resor och kryssningar (ej vid specialkryssningar vid till exempel jul och nyår).
Ring 08-22 66 60 för biljettbokning och ange avtalsnumret 4799.
Baltic Scandinavian Lines (BSL)
Förhandlare är vår medlem Curt Luks. BSL har ännu
inte bestämt vilka priser som kommer att gälla generellt under 2008 på rutten Kapellskär-Paldiski, varför
de inte kan säga vilka våra priser kommer att bli. Det
kan bli en höjning jämfört med i år, kanske på så sätt
att man tar betalt för måltiderna separat.
På BSL misstänker man att medlemsrabatten utnyttjas av personer som inte är medlemmar. Det kan
bli aktuellt att medlemskapet måste intygas, exempelvis genom uppvisande av medlemskort.
När avtalet med BSL blir klart kommer det, tillsammans med avtalet med Tallink Silja Line, att läggas ut på föreningens hemsida under "Medlemssidor".

Berättarträff
Lördagen den 26 januari 2008 kl. 14.00 på
Roslagsgatan 57.
Kom och se ett bildspel med vackra bilder
tagna av Erik Johansson från sommarens
händelser i Estland: strandträffen, broinvigningen, mötet i Rosleps kapell, Odensholmsresan med mera.
Och kom och lyssna på Raul Targamaa, som
berättar om sina uppväxtår i sovjettidens Estland och sjunger estniska visor.
Anmälan senast måndagen den 21 januari
2008 till Majlis Lindroos, tfn 08-55159215,
e-post mailind7@hotmail.com, eller
Gunvor Strömbom, tfn 070-6529437.
Kaffe/te och smörgås till självkostnadspris.

Livlig diskussion vid kaffebordet vid Roslepträffen.

Välkomna!

Foto: Bengt Heyman
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Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg
Nytt utvecklingsprogram
Kommunen har utarbetat ett utvecklingsprogram för
åren 2008-2013. En del av informationen i denna artikel är baserad på uppgifter i detta.
Temaplanering för bebyggelseområden
I kommunen finns det ett antal områden, bland andra
Spithamn, Birkas och Sutlep, där det krävs detaljplanering för att man skall få sätta igång ett byggnadsprojekt. Inom dessa områden finns en rekommenderad
minsta tomtstorlek av 0,2 ha. Inom övriga delar av
kommunen rekommenderas en minsta tomtstorlek av
0,5 ha, med undantag av Harga bys miljövärdefulla
del, där den är 1,5 ha.
I samband med de senaste årens snabba utveckling
av byggnationen i kommunen (man har påbörjat över
90 detaljplaneringar) har det uppkommit ett behov av
att precisera och komplettera de villkor för markanvändningen som framgår av totalplaneringen. Kommunen kommer därför att påbörja en temaplanering
för "bebyggelseområden" (elamualad). I denna kommer det för varje by att preciseras vilka områden som
över huvud taget får bebyggas och för varje sådant
område bestämmas vilka villkor som gäller vid byggnation (exempelvis minsta tomtstorlek, maximalt antal
hus och husens utformning). Efter det att temaplaneringen har blivit fastställd kommer man endast i undantagsfall att få bygga utanför dessa områden (till
exempel bostadshus med bibyggnader för markägarens eget behov).
Vägunderhåll
I kommunens utvecklingsprogram finns en tabell över
de vägsträckor för vilka man planerar att utföra underhållsarbeten under de närmaste åren. Det gäller
cirka 50 km av totalt cirka 124 km. Arbetena finansieras av staten.
Under den gångna sommaren påbörjade man arbetet med att rusta upp vägen Höbring-Nõva och förse
den med en körbana av oljegrus, men arbetet har nu
avbrutits. Enligt uppgift från Ülo Kalm har det estniska vägverket gett högsta prioritet åt arbetet att göra
vägen Tallinn-Tartu fyrfilig. I utvecklingsprogrammet
är vägen Höbring-Nõva inplanerad 2008-2009 och
vägen Bergsby-Spithamn 2011.
Matvarubussen
Den som besöker kommunen har kanske sett den gula
och röda matvarubuss, som två gånger i veckan åker
runt i byarna. Den är förvånansvärt välförsedd och är
för många äldre fast boende den enda möjligheten att
köpa matvaror utan att vara beroende av att andra
handlar åt dem. Bussen betjänar sex kommuner i Läänemaa. I Nuckö stannar den på 38 ställen.

Matvarubussen.

Foto: Bengt Heyman

Bussen börjar nu bli i så dåligt skick och kräva så
mycket reparationer att ägaren inte vill köra vidare
med den efter nyår. Kommunen har därför gått ut med
en förfrågan till invånarna om vilka det är som har
bussen som enda möjliga inköpskälla för matvaror. Ett
alternativ som man studerar är att anskaffa/hyra en
liten buss och skjutsa dessa personer till en butik 1-2
gånger i veckan.
Vindkraftparken
Det stora estniska kraftföretaget Eesti Energia har
övertagit projektet med vindkraftparken i Dirslätt.
Antalet kraftverk har minskats från 22 till 13.
Sophämtning
Från den 1 januari 2008 måste, enligt ett utskick från
Ragn-Sells, hushållen källsortera sina sopor. En översättning av utskicket kommer att läggas ut på hemsidan under "Medlemssidor".
Kommunens slogan
Som slogan för Nuckö kommun har man valt texten
Karge meri, puhas õhk,
siin on parim elukoht!
som kan översättas med
Svalkande hav, ren luft,
här är bäst att bo!

Julhälsning från Nuckö kommun
Ett hjärtligt tack till Er alla för det angenäma
samarbetet under det gångna året.
Jag önskar alla medlemmar i Rickul/Nuckö Hembygdsförening en God Jul och hoppas på många
intressanta samarbetsprojekt under det nya året
2008.
Ülo Kalm, kommundirektör
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Bokmässan i Göteborg
Majlis Lindroos
Huvudtema och fokus för årets bokmässa i Göteborg
den 27-30 september var ESTLAND.
Estlands president Toomas Hendrik Ilves var där.
Han invigde mässan på första dagens förmiddag med
ett tal som inleddes på klingande svenska. Han var
glad att åter vara i Sverige, landet där han en gång
föddes på Karolinska BB i Stockholm. Kort efter hans
födelse hade familjen flyttat till USA, där han växte
upp.
Presidenten fortsatte med att tacka alla hundratals
översättare, som har hjälpt estnisk litteratur ut i världen. Inget mänskligt språk är så olikt andra språk att
det inte kan översättas och inget enda språk är dött, så
länge det kan översättas till ett annat. Böcker är förbindande mellan människor, länder och kulturer och
översättarna är kulturbärare, som visar på mänsklighetens början och litteraturens gryning.
Man kunde höra estniska språket ljuda skönt i vimlet av mässbesökare. Estlands kulturminister Laine
Jänes och miljöminister Jaanus Tamkivi var där, liksom historikern och tidigare premiärministern Mart
Laar samt Estlands ambassadör i Stockholm Alar Streiman.
Med Estland i fokus för ett så uppskattat och vida
berömt evenemang som Bokmässan i Göteborg var
det särskilt roligt att resa dit med våra egna kära estlandssvenska böcker.
Tillsammans med förlaget Baltic Books hade vi
hyrt en fint belägen monterplats nära den stora och
imponerande Estlandsmontern. Tack vare vår föredömliga chef Eva Sivertsdotter, som i förväg målmedvetet hade lobbat för oss estlandssvenskar, var vi
inbokade i den flotta Estlandsmontern för en 40 minuter lång presentation av våra egna författare.

Tre estlandssvenska författare med nyligen utgivna
böcker skulle presenteras för publiken. Det var Margit
Rosen Norlin från Nargö, Sven Svärd från Ormsö och
Jörgen Hedman, med rötter från Dagö. Varje författare
hade 12 minuter till förfogande att berätta om sina
böcker och undertecknad, som var utsedd till samordnare, fick 4 minuter för klargörande av Estlandssvenskarnas historia och bosättningar i Estland från 1200talet till modern tid. Alla sittplatser blev upptagna
under vår presentation, och vi fick beröm för att vi
drog så mycket folk och var så populära.
Sista mässdagen höll Sven Svärd ett seminarium
med titeln "Estlandssvenskarna, det okända folket".
Det blev också ett välbesökt och givande seminarium.
Hela mässan drog över 105 000 besökare. Från
Estland kom 200 personer, främst författare och förläggare. Sverigeesterna uppgick till minst 500. Många
kända kulturpersonligheter skymtade i vimlet, ingen
nämnd och ingen glömd.
Vi i den estlandssvenska montern var klädda i färgerna blått, svart och vitt (gissa anledningen), förutom
de båda damer som bar den vackra Ormsödräkten. Vi
hade hängt upp band på väggen i samma talande färger. De estniska och svenska flaggorna var uppsatta
som blickfång. På väggen i vår monter kunde besökaren se ett bildspel med vackra vyer från den estlandssvenska hembygden.
Med tanke på att estlandssvenskarna kan benämnas
"det okända folket" är det kanske inte så dåligt att vi
som var där och jobbade för Rickul/Nuckö, Nargö,
Ormsö, Dagö och Runö, lyckades sälja böcker för
cirka 10 000 kr.
Och med tanke på alla samtal som kom till stånd
genom att hundratals besökare kom förbi vår monter,
stannade, vände på böckerna, tittade och lyssnade på
våra försök att förklara vilka vi är, så var resan till
Bokmässan inte förgäves.
Eftersom där visade det sig att estlandssvenskarna
är en självklar del av dagens kulturliv.

Vi i redaktionen
önskar alla läsare
en

God Jul
och ett

Gott Nytt År
Göte Brunberg
Inger Nemeth
Eva Heyman

Estlandssvenska representanter vid bokmässan. Fr. v.
Gunvor Strömbom, Birgit Eldh; Majlis Lindroos, Ester
Svärd och Margit Rosen Norlin. Foto: Monica Ahlström
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Information om Kulturrådets verksamhet
Ingegerd Lindström
Nu har Kulturrådet haft sitt tredje sammanträde. Det
hölls i Tallinn den 20 oktober. Nästan alla ledamöter
hade slutit upp denna gång. Som vanligt var dagordningen diger. Så diger att man inte hann med alla
punkter. En del långa diskussioner uppstod om olika
ärenden. Något som blev resultatet av detta möte var
att man på något sätt måste förändra mötesordningen
så att de viktiga beslutsfrågorna kommer först på dagordningen och att de mer diskussionsinriktade frågorna kommer sist.
Några av frågorna på dagordningen var ren information. En sådan fråga var om Kulturrådets juridiska
status. Denna fråga har Uile manglat i flera omgångar
med Kulturministeriet men man har ännu inte hunnit
fram till en lösning på problemet. För att Kulturrådet
skall kunna bli en egen juridisk person fordras förmodligen en lagändring och då kan det dröja innan det
blir möjligt. Men Uile och styrelsen fortsätter att arbeta på denna nog så viktiga fråga.
Kriterier för ansökan
En annan viktig fråga togs också upp och det var kriterier för ansökningar till Kulturrådet. Sven Salin och
Mart Laidmets hade arbetat ut förslag till kriterier och
dessa antogs. Huvuddragen i kriterieförslagen är att
man kan ansöka en gång om året, maximala summan
man kan få är 50 000 EEK per år och man måste lämna in en noggrann redogörelse till rådet om hur pengarna har använts. Både organisationer och enskilda
personer kan söka. Detta för att rådet i sin tur skall
kunna redovisa till Kulturministeriet.
Aibolands museum
En arbetsgrupp har bildats som tillsammans med Kulturministeriet skall arbeta för att ombilda Aibolands
museum till en stiftelse. Arbetsgruppen har haft ett
möte nyligen med ministeriet. Nu har man fastställt
arbetsgången och uppläggningen, samt ska arbeta
fram två preliminära underlag för den kommande
stiftelsens struktur och inriktning. Ett underlag utarbetas av den estlandssvenska delen i arbetsgruppen. Det
andra sammanställs av de olika statliga parterna. Denna första del skall vara klar till slutet av januari 2008.
Budget 2008
En budget för 2008 har inte varit möjlig att ta ännu
eftersom staten inte har tagit sin budget. Därför visste
vi inte vid tidpunkten för Kulturrådets sammanträde
om vi kan få 300 000 eller 700 000, vilket gör det
omöjligt att sätta ihop en budget. Däremot kan vi redan nu göra en verksamhetsplan för nästa år och utifrån den lägga en budget, när vi vet ungefär hur
mycket pengar vi får att röra oss med. Vi delar ju på
anslagen från staten med ingermanländarna, som är
många fler än vi.

Verksamhet 2008
Verksamhetsplanen godkändes inte helt på mötet utan
man beslutade att två arbetsgrupper skulle arbeta med
den frågan. I Sverige träffades fem av sju ledamöter
och i Estland fyra av fjorton. Den verksamhet man
ville prioritera under nästa år var arbetet med Aibolands museums omvandling till stiftelse, rådets juridiska status, information utåt om estlandssvenskarna,
utbildning i svenska, byskyltar i svenskbygden på
svenska och ett estlandssvenskt helhetsprojekt. Vi går
också vidare med olika möjligheter för undervisning i
svenska.
Vi har i styrelsen också diskuterat möjligheten att
kunna ge ut "En bok om Estlands svenskar" på estniska, men ännu är detta inte beslutat på grund av att
SOV måste ge sitt godkännande först och utreda copyrighten till böckerna. Men det vore önskvärt att få ut
mer litteratur på estniska om estlandssvenskarna.
Ett underlag för detta, ett estlandssvenskt kulturprogram, håller just nu på att skrivas av två inhyrda
konsulter för ett estlandssvenskt helhetsprojekt. Det
gäller att söka pengar till exempelvis upprustning av
estlandssvenska kulturbyggnader, språkundervisning
och bevarande av den kultur som finns idag. Det kan
också handla om information om estlandssvenskarna
och dylikt.
Informationsdelen är en av de viktigaste. Där vill
vi färdigställa hemsidan och se till att den hålls uppdaterad hela tiden och att viktig information läggs ut där.
Vi vill också göra en utställning som skall kunna
vandra mellan olika estniska institutioner. Informationsmaterial och information till utvalda grupper är
också ett prioriterat område. Att delta i olika evenemang kan vara ett sätt att visa upp estlandssvenskarna
på. Vi avser att även nästa år delta i Valge Daamdagarna i Hapsal och förhoppningsvis flera evenemang.
Byskyltar på svenska i den forna svenskbygden är
ett projekt som vi kommer att satsa på nästa år. Vi har
redan börjat men det visade sig vara mer förarbete än
vad jag, som ansvarig för arbetsgruppen, hade tänkt
mig. Vi måste få fram lagar från olika håll som underlag för begäran hos kommunerna om dessa skyltar och
det var inte lika lätt som jag föreställde mig. Dessutom var det som jag fått fram på en byråkratisk estniska som jag inte behärskar. Men projektet är under
gång och målet är att vi skall kunna få fram dessa
skyltar i Vippal/Korkis under nästa år.
I mars kommer rådet att ha sitt årsmöte och då har
vi funnits till i ett år. Har du själv några förslag om
vad du tycker vi skall arbeta med så hör gärna av dig
till föreningens representanter i rådet: Mailis Lindroos
Ingegerd Lindström och Raul Targamaa.
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Föreningens hemsida

Stadgerevidering

Göte Brunberg

Göte Brunberg

Föreningens hemsida har nu kompletterats med medlemssidor, som innehåller sådan information som
endast skall vara tillgänglig för medlemmarna (eller i
varje fall inte i onödan sprids till andra besökare av
hemsidan). För att uppnå detta finns nu på startsidan
en ny rubrik "Medlemsinloggning" längst ned i vänsterkolumnen.
För att komma till medlemssidorna, skriv medlem
i "Användarnamn" och rnhf2008 i "Lösenord" och
klicka på "Logga in". Då skall sidan uppdateras och
en ny knapp "Medlemssidor" visas i knappraden i
vänsterkolumnen.

Föreningens stadgar skrevs vid dess bildande 1992
och har sedan dess endast genomgått smärre förändringar, senast 2003. Föreningens verksamhet har med
åren fått en annan inriktning än den ursprungliga. Det
har också visat sig att det på sina ställen finns oklara
punkter, och till och med motsägelser, i stadgarna.
Styrelsen har därför beslutat att stadgarna skall revideras och att förslaget till nya stadgar skall läggas fram
för ett första godkännande vid årsstämman 2008.
Uppdraget att göra en översyn av stadgarna lämnades till Susanne Westerman och Sven Lagman. Ett
första förslag till nya stadgar presenterades vid styrelsemötet den 20 november. Här är några av de viktigaste ändringarna:
 § 2. Föreningens ändamål.
Texten skall formuleras om så att den bättre
svarar mot föreningens aktuella verksamhet.
 § 5. Föreningens ledning.
I de gällande stadgarna nämns inte att styrelsen
skall innehålla en sekreterare och en kassör.
Praxis har dock varit att årsstämman har valt
dessa.
Enligt förslaget till nya stadgar väljer stämman
endast ledamöter till styrelsen. Styrelsen utser
inom sig själv sekreterare och kassör. En nyhet
är också att styrelsen inom sig utser en vice ordförande.
Det skall anges i stadgarna att styrelsen kan kalla utomstående att delta i styrelsemötena.
I tillägg till kommittéerna, som nämns i de nuvarande stadgarna, har det under många år funnits arbetsgrupper, som har arbetat med tidsbegränsade projekt. De skall tas in i de nya stadgarna.
 § 6. Valberedning.
Här står att ordinarie föreningsstämma utser
ordföranden medan det i § 9. "Ordinarie föreningsstämma" står att stämman väljer både valberedningens ordförande och dess ledamöter.
Vi har använt den senare skrivningen vid årsstämmorna.
Punkt 6 ändras till att stämman väljer både ordförande och ledamöter.
 § 9. Ordinarie föreningsstämma.
Skrivningen i föredragningslistans punkt 13,
"Övriga frågor som tillställts styrelsen i så god
tid att den hunnit ta ställning till motionen" är
luddig. Den skall ändras till att det i kallelsen
till föreningsstämman står ett sista datum för inlämnande av motion till styrelsen.
 § 11. Stadgeändring.
Beskrivningen av proceduren vid stadgeändring
är ofullständig.

På medlemssidorna är det för närvarande tänkt att
avtalen om färjerabatter, förslaget till reviderade föreningsstadgar och medlemsregistret för 2008 skall läggas.
Enligt personuppgiftslagen (PUL) måste man vara
mycket försiktig med vilka uppgifter som man lägger
ut om enskilda personer på Internet. Det är tänkt att
medlemsregistret skall innehålla exakt samma information som den medlemsförteckning som vi skickar
ut i pappersform, nämligen namn, adress och anknytningsort. Dessutom finns indirekt uppgiften om att
personen är medlem i Rickul/Nuckö Hembygdsförening.
Enligt min uppfattning är dessa uppgifter "harmlösa" och utgör inte något hinder för att lägga ut registret på vår hemsida. "Eniro" och andra nummerupplysningar lägger ju ut namn, adress och telefonnummer utan att det strider mot PUL. Vårt medlemsregister ligger dessutom skyddat genom inloggningsförfarandet, vilket gör att sökmotorer och tillfälliga
besökare av hemsidan inte kommer åt det.
Om du ändå inte vill att uppgifterna om dig läggs
ut i registret på Internet, så kommer vi naturligtvis att
respektera detta. Meddela det i så fall när du betalar
medlemsavgiften.
I arkivet har det tillkommit ett antal artiklar, bland
andra Carl-Göran Andraes artikel om det politiska
spelet bakom kulisserna vid överflyttningen av estlandssvenskarna till Sverige.
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I de nya stadgarna skall proceduren beskrivas
mer i detalj. Utgångspunkten skall vara att det
förslag som har sänts ut med kallelsen till föreningsstämman endast kan antas i sin helhet vid
stämman, dvs det går inte att ändra förslaget
"på stående fot" och sedan godkänna det vid
samma stämma.
Förslaget till de nya stadgarna kommer att bearbetas
vidare under den närmaste tiden. En preliminär version kommer att läggas ut på hemsidans "Medlemssidor" under januari 2008. Synpunkter kan lämnas till
styrelsen före ett sista datum som anges på hemsidan.
Styrelsen behandlar synpunkterna innan det slutgiltiga
förslaget sänds ut tillsammans med kallelsen till årsmötet.

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.
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.

Nuckö församling behöver dig!
Ingegerd Lindström

Medlemsavgiften 2008

Nuckö församling består idag av cirka 100 personer.
Detta är ett mycket litet underlag för att församlingen
ska kunna ha en bra verksamhet i sina kyrkor. Nu när
Rosleps kapell är återuppbyggt borde församlingens
arbete kunna utökas om bara ekonomin finns. Församlingens präst, Kaisa Kirikal, är i full gång med att lära
sig svenska för att kunna bistå alla svenskar i området
som finns där på somrarna. Hon har nyligen varit i
Finlands svenskbygder på en tvåveckorskurs i svenska. Hon vill också få praktisera i en svensk församling
för att lära sig den svenska kyrkoordningen. Jag tycker det är ett mycket lovvärt initiativ av henne!
Ett sätt att stödja deras verksamhet är att bli medlem i församlingen. Man behöver inte vara skriven i
kommunen för att bli medlem och man kan stödja
dess verksamhet ekonomiskt, antingen genom att bli
medlem eller genom att ge ett bidrag. Många svenskar
har redan börjat utnyttja Rosleps kapell till bröllop,
dop och begravning så varför inte också bli medlem? I
Estland finns en rekommendation att man ger 1 procent av sin årsinkomst till församlingen men efter
diskussioner med församlingens ordförande Tiiu Tulvik har man kommit överens om att minimisumman
för medlemskap för boende i Sverige blir 300 EEK.
Detta är den summa som de flesta estniska medlemmar idag betalar. Men var och en får naturligtvis själv
bestämma summan uppåt!
Om du vill stödja församlingen kan du sätta in
pengarna på församlingens konto i Hansapank. Kontots IBAN-nummer är EE86 2200 0011 20 11 04 13
och bankens BIC-kod är HABAEE2X. Mottagare är
EELK Noarootsi Püha Katariina kogudus.
Ange namn och adress och om du vill betala medlemsavgift ("Liikmemaks") eller bara ge en gåva till
församlingen ("Annetus").
Du kan givetvis också betala direkt till Kaisa eller
Tiiu i sommar!

Medlemsavgiften för år 2008 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 till
exempel skall ordna någon byinriktad verksamhet.
Om du till exempel 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 2008
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 2008 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.

10

Spithamn – en by i förvandling
Sven Borrman
Så länge man känner till, långt före vikingatid eller
stormaktstid, har svenskar bott på båda sidor av Östersjön. Störst till antalet har svenskar genom historien
varit i Finland, mindre allmänt känt är att även Estland
sedan länge har haft en betydande svensk befolkning.
Liksom i Finland har den svenska bebyggelsen i Estland präglats av närheten till havet.
Min hemby Spithamn har präglats av just närheten
till havet. Ställer man sig längst ute på udden med
näsan pekande ut mot Odensholm och sträcker ut armarna pekar man med höger arm mot Finska viken
och med den vänstra mot Östersjön. Den spjutliknande udden har namngivit byn. Det finns äldre namnbeteckningar som Spiuthampn, Spjuthambre, Spithaven
med flera.
Uppbrott
Vi närmar oss 1940-talet. Männen satt på bänken i
"storstue" vid fotogenlampans sken och drog sina
tankar och funderingar om det oroande världsläget.
Det annalkande kriget oroade och verkade hotfullt i ett
barns sinnevärld. Engolsman, Fransman, Tiisken och
Ressn. Deras inbördes styrka och svagheter penetrerades. Tankar om att fly undan detta hot hade ännu inte
slagit rot i deras sinnevärld. Att fly, att lämna den by
där generationer, i kanske tusen år, kanske mer, kanske mindre, hade haft sin försörjning och präglat de
boendes liv, det hotet hade ännu inte uppenbarat sig
och visat sitt ondskefulla ansikte, men det kom och
det dröjde inte länge. Männens samtal på bänken var
numera inriktat på "vad kommer att hända nu?"
Hösten 1939 sjösatte familjen och deras medägare
den nybyggda skutan Munter i Derhamnviken, viken
där ytterligare halvfärdiga pågående skutbyggen pågick.
På kvällen efter sjösättningen anordnades fest
bland småtallarna på stranden. Där i skymundan i
skuggorna står två ryska militärer nyfiket betraktande
det hela. Det hotfulla spöket som hade anlänt ett par
veckor tidigare uppenbarade sig här i fysisk form. Det
hade hela arsenalen av skräck bärande på sina kroppar. Uniformer, gevär med påsatta spjutliknande bajonetter och en stel och fientlig attityd. Det reella hotet
till vår begynnande längtan bort från det som präglat
generationers liv hade därmed rotat sig.
Vi, byns befolkning på ett par hundra personer,
lämnade slutgiltigt vår by och dess 40-tal bostadshus
åt sitt öde sensommaren 1944. Minnen från den tiden
och den resan bort skulle, som det senare visade sig,
komma att uppenbara sig i vakna och nattliga drömmar om det som en gång var, samt en återkommande
enveten fråga om, hur ser det ut där nu? Hur gick det
med gårdarnas skötsel, med djuren vi lämnade?
Slutenheten kring det stora riket var total och våra

nyfikna frågor fick inga svar. Fast ett och annat kunde
nog läsas mellan raderna i de hårt censurerade brev
som jag fick från min farbror Alexander, som återvänt
från kriget till Jakasgården.
Första återbesöket 1989
Storpolitiska omvälvningar gjorde något som ingen
hade kunnat förvänta sig. Det stora riket rämnade och
stora sprickor uppenbarade sig i det en gång så omslutna riket. Det ingen ens kunnat drömma om uppenbarade sig nu som en möjlighet.
Vi kunde genom ett förment kulturutbyte återbesöka vår by och andra byar lagom till midsommar 1989.
Endast en, pappas kusin Viktor Borrman, var kvar av
byns ursprungliga befolkning, han var en av de överlevande som återvänt från kriget.
Sex av ett 40-tal bostadshus återstod av byn, i tre
fall tack vare återvändande utmobiliserade män, en
enveten kvinna och företaget Tallinna film. Ett var
bebott som sommarhus.
Centrala delen av byn var bebyggd med bostäder åt

I Spithamns centrala del finns endast husen på Jakasoch Andersgårdarna kvar.

Vakttorn och bunker på Gjarda.
Foto: Nils Lagman
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ryska officersfamiljer. Uppe på höjden, som vi kallade
"Bäre", och som låg mitt i våra tidigare åkermarker,
"Gjarda", tronade nu två jättelika radarstationer som
spanade efter det stora rikets fiender. Det fanns byggnader och ramper byggda lite överallt. KGB:s residens
ut mot udden var mäktigt. Stora gropar vittnade om
enorm förödelse av tidigare slät åkermark. Likt mullvaden hade man stökat om Bäre till närmast oigenkännlighet. Det var grymt för ett barns minne att skåda denna förödelse. De böljande rågfälten hade bytts
ut, mot vad? Denna enorma kapitalförstöring skulle
komma att betinga ett högt pris för framtida markägare och brukare, ett pris som var oöverskådligt.
Byalaget bildas
Vid ett av hembygdsföreningens möten i Rågsved
1993 kom vi från Spithamn att samspråka om en
gemensam träff för att återanknyta oss till våra gemensamma minnen, prata, fika med mera. LarsosJenny Melin, boende i Sollentuna, hade en kvartersgård intill där hon bodde och vi beslöt att träffas där.
Efter debatt under detta mötes gång fann vi det meningsfullt att fortsätta med våra möten. Mötesformen
beslöts vara informell, inga anslutna medlemmar,
ingen formell förening. Efter något möte blev jag vald
till ordförande i det som blev kallat Spithamns byalag.
Vi förde inga protokoll vid några av de första mötena,
men efter ett vädjande samtal med min kusin Inger
Nemeth ställde hon upp som sekreterare i byalaget
och förblev så tills jag avgick som ordförande 2004.
Det som en gång var, var nu en förgången tid. Byn
var minst sagt ödelagd och det som en gång fanns,
fanns endast i de efterlevandes minnen. Vi var fortfarande relativt många kvar som mindes.
Markerna återsöks
Men byns framtid, hur skulle den komma att gestalta
sig? Den estniska riksdagen tog 1991 ett beslut om att
den som ville skulle få återansöka om släktens egen-

domar. Vi från Spithamn liksom andra byars före detta
befolkning återansökte nästan allt som var av någorlunda värde.
På grund av detta faktum fanns det nu en stor enighet inom byalaget att agera på något sätt. Blev det
återigen våra ägda marker måste vi skapa någon form
av framtidstro och handla därefter.
Det var minst sagt stökigt i byn. De flesta gamla
husen var rivna, våra gamla vägar utplånade, nya hade
godtyckligt dragits över våra marker. Förfallna skräphus i miserabelt skick stod som en skamfläck över
ockupantens ringa begrepp om form och kvalitet. Likhetstecken kan sättas med allt vad den stora mäktiga
Sovjetiska unionen hade åstadkommit här i fråga om
byggnation.
Som ordförande för byalaget ansåg jag det som en
grundläggande åtgärd att ska man bygga ett framtida
samhälle här i någon form, så måste de vägar som en
gång var återställas och de nu delvis vandaliserade
rysshusen i den centrala byn måste bort.
Vi tog oss an vägarna som första prioritet. Jag
ringde Sture Koinberg som då hade ansvar för vägfrågor inom Hembygdsföreningen. Kunde vi inom byalaget agera självständigt i denna vägfråga som var så
intern och svårhanterlig. Jag fick ett positivt svar.
Våra ägor på Gjarda var indelade i långsträckta
skift, som gick från byn i en solfjäder mot udden och
väster ut (se kartan nedan). Mellan två ägor gick en
gemensam väg. Så hade det bestämts vid "lantmäteriet" på 1890-talet, rationellt och bra. Den gamla statliga vägen ut till udden gick spikrakt från byn till udden
mellan ägorna.
Vår målsättning var att allt skulle återställas för att
förenkla för framtida vägfrågor och underlätta servitutsförhandlingar. Jag ritade kartor och skisser, vi höll
extra möten. Som en ö mitt i det privata ägandet låg
det nu statligt ägda Bäre. Där kunde turister stanna till,

Gård

Gammalt hus
Nytt hus

"Ryssvägen"

Statlig väg
Gjarda

Bäre

Ryssvägen

Ägor och gårdar i centrala Spithamn på 1930-talet.

Ägor och gamla och nybyggda hus 2007.
Kartskisser: Göte Brunberg
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rasta, se sig omkring. Jag kom överens med kommundirektören Ülo Kalm. Vägunderhåll, snöröjning mm.
skulle kommunen åta sig. Vi i byn skulle bekosta vägbygget. Jag fick ett anbud på jobbet, allt gott och väl.
Kostnaderna skulle tas gemensamt av alla markägare i
byn. Men, så blev det som i många andra sammanhang. Jag, vi, hade trott att en väg kunde dras mitt
emellan två ägor men vid beviljandet av återansökningarna övergick marken, där de gamla vägarna hade
legat, i privat ägo. En ny väg fick endast dras på den
ena eller den andra sidan av gränsen mellan fastigheterna, sådan var lagen. Enigheten blev störd. Närmast
en bagatell stjälpte vårt stora åtagande, enigheten var
spräckt. Ülo Kalm menade att eftersom två var emot
så gick det inte att genomföra projektet. "Ryssvägen"
ut till udden blev fastställd som allmän väg. En enkel
och kortsiktig handling. Framtida servitutsförhandlingar kommer att förbli svårhanterliga när vägar ska
beredas över andras dyrt förvärvade marker. Det statligt ägda Bäre är inte tillgängligt med den nuvarande
ägarstrukturen. Negativt med tanke på tillgänglighet
för folk i allmänhet.
Resten av byalagets medverkan i vidareutveckling
av byn är i stort sett enbart positiv. De så kallade rysshusen i byn skulle bort, därom var markägarna eniga.
Vid ett besök i byn av mig, min bror Fred och systerson Mats mätte vi ut husens läge i förhållande till
de nya tomtgränserna. Jag ritade skisser. Vi fick ett
anbud från en entreprenör, gjorde upp med privat
hjälparbete, fördelade kostnaderna procentuellt och
två veckor senare var det röjt och klart.
Det fanns andra frågor som pockade på. Estniska
bilförare körde rally genom byn, kalkdammet lade sig
som en dimma vid lugnt väder. Jag ställde en fråga om
hastighetsbegränsning genom byn, 30 km/tim borde
vara lagom. Det skulle bli för dyrt med många skyltar
menade vägverket. Från "Kapple" gällde 70 km/tim
fram till Bergsby, där 50 rådde genom byn, sedan 70
igen fram till en bit före Spithamn, där det blev 50,
och slutligen 30 genom byn. "Hela vägsträckan från
'Kapple' ut till Spithamn är inte lämpad för annat än
som 50-väg", påpekade jag. "Endast en ny skylt behövs, 30-skylten." Det blev antaget, och så blev det.
Nybyggnation påbörjas
Under tiden som detta hände, hände det att vi återvändare ville knyta oss fastare till den by vi föddes i. Att
bygga sig ett sommarhus var en tanke som snabbt
växte till beslut. Att ansluta en väg till det första
egentliga sommarhuset blev en lång och prövande
procedur. Vägen skulle vara kommunal på grund av
att stranden var kommunal. Det gällde pengar, pengar
som kommunen inte hade. Det löste sig till sist genom
att de som berördes fick betala väganläggningen.
Inför den förväntade nybyggnationen ville Ülo Kalm
ha en generalplan över byns framtida struktur. Det

skulle kosta och vi bybor skulle stå för dessa kostnader. För tidigt i tiden tyckte vi.
Sommarstugornas antal växte vartefter tiden led.
Sophanteringen var ett sorgebarn. Jag ställde frågan
om det inte vore lämpligt med en gemensam sopcontainer i byn. Vi skrev ett internt kontrakt med RagnSells och sedan dess har både vi i byn, och dessvärre
även utomstående, nyttjat vår "privata" container.
Det förekom stölder i byn, delvis allvarliga sådana.
Genom kommunens medverkan fick vi till stånd en
överenskommelse om ingripanden av den ambulerande bevakningsbilen med polisiära befogenheter, samt
kustbevakningen vid "Kapple" och hemvärnet i Naiva.
Därigenom kunde alla utvägar från byn blockeras för
eventuella tjuvar. Dessutom betalar vi för privata åtaganden som larmar om inbrott. Det har varit utomordentligt lugna år sedan dess.
I mångt och mycket, stort som smått, har vi agerat
och arbetat oss fram genom åren som gått. Vi har tre
permanenta möten varje år, ett vårmöte i mars, ett
möte i Spithamn under midsommarhelgen, samt ett
höstmöte i oktober. Midsommarmötet i Spithamn var
avsett att samla alla där boende, sommarboende som
permanentboende. Första mötet hölls 2004 med ett 40tal personer närvarande, svenskar, ester och en ryss.
Traditionellt hålls mötena i Mogårdens loge. Betecknande för våra möten i Sollentuna är att uppslutningen
där är lika glädjande, 30–40 personer vid varje möte.
Utvecklingen i byn fram till i dag har varit påfallande snabb. Hela byn är nu detaljplanerad för permanent- och sommarboende. Under de senaste åren har
ett stort antal nya fastigheter avstyckats. Om man
räknar antalet fastigheter på de båda kartorna på föregående sida finner man att de är ungefär 35 respektive
120, dvs. antalet har nästan fyrdubblats. I skrivande
stund är 19 hus nybyggda sedan 1991, 15 av dessa av
svenskar. Under byggnation är tre hus. Ytterligare två
planeras byggas denna höst. Pågående storrenovering
sker på Andersgården i den centrala delen av byn.
Spithamn by håller på att återuppstå!

Nya hus på Jakasgårdens mark på Gjarda.
Foto: Nils Lagman
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Rickulbornas utvandring, flykt och överflyttning till Sverige
Göte Brunberg
Bakgrund
Enligt den folkräkning som utfördes i Estland 1934
hade då Rickul kommun 1 653 invånare, varav 1 582
svenskar och 71 ester och andra. Tio år senare, hösten
1944, befann sig nästan alla svenska kommuninnevånare här i Sverige. En mindre del hade utvandrat under de följande åren på 1930-talet men det stora flertalet hade kommit hit under åren 1943/44 genom att
rymma eller komma med den legala överflyttning som
organiserades från Sverige.
De av 1934 års Rickulbor som inte kom till Sverige utgjordes till största delen de över 70 män som
under sommaren 1941 blev mobiliserade i sovjetarmén. Ett litet antal, något eller ett par tiotal, flyttade
från kommunen till Reval under 1930-talet eller blev
kvar i Estland av fri vilja eller misslyckades att komma till Sverige.
Förteckning över anlända estlandssvenskar
För att organisera den "legala" överflyttningen av
estlandssvenskarna bildades i Sverige en kommitté,
Kommittén för Estlands svenskar. För varje person
som kom hit gjorde man ett kort med personuppgifter
och foto. Bland uppgifterna finns även det datum när
personen anlände till Sverige. Kartoteket med originalkorten förvaras nu på Riksarkivet men det finns en
kopia på Roslagsgatan.
Med utgångspunkt från uppgifterna i kortkartoteket
har Ingvald Dyrberg från Roslep Jakas gjort en förteckning över de Rickulbor som kom till Sverige.
Kartoteket är rätt fullständigt vad avser dem som kom
under kriget, men de flesta som kom hit under 1930talet finns inte med där. Det har därför varit ett stort
arbete för Ingvald att komplettera förteckningen även
med dessa personer. Han har dessutom kompletterat
uppgifterna för varje person med ursprunget (by och
gård) och med dödsdatum för dem som har avlidit.
Förteckningen omfattar 1 696 personer.
Förteckningen innehåller uppgifter om nu levande
personer och kommer inte att publiceras, men Ingvald
har ställt den till förfogande som underlag för denna
artikel.
Utvandringen på 1930-talet
Under 1930-talets första hälft blev det mer och mer
vanligt att flickor från Rickul sökte sig till Sverige för
att arbeta som pigor och hembiträden. Många av dem
återvände efter något eller några år men en del blev
kvar i Sverige. Det var dock frågan om en mycket
begränsad utvandring, totalt 14 kvinnor och en man,
under åren 1930-35.
Från 1936 tar utvandringen fart. Under de tre åren
1936-38 flyttar 22, 22 respektive 33 personer till Sverige. Det är fortfarande i första hand fråga om ungdo-

mar, då främst flickor, men nu börjar även ett par
familjer dyka upp bland emigranterna.
Denna utvandringsfas kulminerar under 1939 och
avbryts sent på hösten detta år i och med att Sovjetunionen tar kontrollen över Estland och gränsen
stängs. Under detta år utvandrar 129 Rickulbor till
Sverige, bland dem 14 familjer. Det är nu fråga om
permanent överflyttning. Orsakerna till detta är för
många: svårigheten att skaffa sig en utkomst i Estland,
hotet om annalkande krig och kanske också något av
"följa John". Mer än hälften av dem som utvandrar
1939 kommer från de två byarna Roslep (43 personer)
och Spithamn (25).
Totalt flyttade enligt förteckningen under åren
1930-39 sammanlagt 232 personer, varav 110 män
och 122 kvinnor, från Rickul till Sverige. Detta motsvarar 14 procent av kommunens befolkning 1934.
Anlända under åren 1940-42
Bland de 110 Rågöbor, som på hösten 1940 fick
komma till Sverige, fanns även 5 personer med Rickulanknytning. De har räknats med som överflyttade i
denna sammanställning.
Rymningar 1943
Vintern 1942/43 stoppades tyskarnas frammarsch på
ostfronten och sovjetarmén började sin marsch mot
väster. Bland estlandssvenskarna spred sig mer och
mer uppfattningen att framtiden låg på andra sidan
Östersjön. Man började rusta upp sina gamla båtar och
bygga nya för att rymma. Det var mycket få båtar som
gick direkt till Sverige utan man gick över Finska
viken till Hangötrakten. Därifrån blev man transporterad till Stockholm med den reguljära fartygstrafiken.
Rickulbornas rymningar börjar i maj 1943. Under
året rymmer sedan följande antal personer, fördelat på
kön och månad.
Månad
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt

Män
30
15
8
5
3
2
1
29
93

Kvinnor
7
4
4
6
1
1
0
17
40

Totalt
37
19
12
11
4
3
1
46
133

Transport av gamla och sjuka 1943
Förhandlingar mellan svenska och tyska myndigheter
ledde fram till ett antal "humanitära" båttransporter av
estlandssvenskar till Sverige. Den första av dessa, med
42 äldre och sjuka personer, skedde under maj 1943
med lasarettsfartyget Seagull II. Med denna transport
kom 10 Rickulbor, varav 3 män och 7 kvinnor.
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Nästa humanitära överflyttning skedde under slutet av
1943, då S/S Odin gjorde tre resor. Med dessa kom
totalt 736 estlandssvenskar till Sverige, varav följande
antal Rickulbor:
Ankomst
1943-11-27
1943-12-07
1943-12-17
Totalt

Män
0
50
5
55

Kvinnor
0
88
8
96

Med dessa följde 3 335 estlandssvenskar, varav följande antal Rickulbor:
Resa
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Totalt
0
138
13
151

Anmärkningsvärt är att, trots att syftet med resorna
var att föra över gamla och sjuka, många unga fick
följa med Odin. Många av dessa följde säkert med
som ledsagare till någon äldre släkting.
Rymningar 1944
Vintern 1943-44 var mycket mild och isen lade sig
aldrig i Finska viken. Detta gjorde det möjligt att fortsätta båtrymningarna redan tidigt på året.
Per månad kom följande antal Rickulbor till
Stockholm:
Månad
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Augusti
September
Oktober
November
December
Totalt

Män
2
70
12
55
30
24
2
21
6
0
0
0
222

Kvinnor
0
70
19
51
21
53
4
2
7
1
0
0
228

Ankomst
1944-07-02
1944-07-12
1944-07-18
1944-07-22
1944-07-29
1944-08-07
1944-08-16
1944-08-31
1944-09-12
Totalt

Män
0
0
1
0
63
60
72
55
0
278

Kvinnor
0
41
0
0
95
90
104
72
0
402

Totalt
0
68
1
0
158
150
176
127
0
680

Män i vapenför ålder hade inte tillstånd att följa med
Juhan, varför antalet i åldern 20-39 år endast är 20.
Summering
En summering av de anlända ger följande:
Kategori
Utvandrade
Rymlingar
Överflyttade
Totalt

Totalt
2
140
31
106
51
77
6
23
13
1
0
0
450

Män
110
315
338
763

Kvinnor
122
268
508
898

Totalt
232
583
846
1 661

Till summan av rymlingar och överflyttade skall läggas cirka 30 personer, för vilka det inte är känt på
vilket av de båda sätten som de anlände.
Fördelning på ålderskategorier
Av diagrammet nedan framgår fördelningen på ålderskategorier för de anlända Rickulborna.
Anmärkningsvärt är det stora antalet personer i åldersgruppen 15-19 år. Det återspeglar de extremt höga
födelsetalen under några år i mitten av 1920-talet.
"Svackan" i åldersgrupperna 25-39 år kan delvis förklaras med att de cirka 70 män, som mobiliserades i
sovjetarmén, saknas men även av låga födelsetal.
Den yngsta anlända till Sverige var 24 dagar vid
ankomsten och den äldsta var 88 år och 11 månader.
Medelåldern var 32 år och 15 dagar.

Överflyttning med Juhan
Den stora överflyttningen av estlandssvenskarna gjordes sommaren och hösten med M/S Juhan, som under
sommaren och hösten 1944 gjorde totalt nio resor.
300

250
6

200

6. Överflyttade, kvinnor

Antal

5

5. Rymlingar, kvinnor
4. Emigrerade, kvinnor

150

3. Överflyttade, män

4

2. Rymlingar, män
100

3

50

2

1. Emigrerade, män

1

0
0-4

5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89
Ålder
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Information från Estlandssvenskarnas kulturförening SOV
Lars Rönnberg, ordförande
Så här mot slutet av året är det som vanligt dags att
summera det år som passerat. För estlandssvenskarna
har nog årets viktigaste händelse varit tillkomsten av
Kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland.
Ibland används ordet "historiskt" både i tid och otid
men i det här fallet tycker jag ordet passar. Tillsammans med markåterlämningen är tillkomsten av Kulturrådet de två viktigaste händelserna för estlandssvenskarna i Estland sedan självständigheten återupprättades 1991.
Minoritetslagstiftningen i Estland fanns redan från
den första självständighetstiden men först nu har lagens möjlighet att bilda ett Kulturråd utnyttjats. Kulturrådet höll sitt sista möte för året i oktober och vi
kan se tillbaka på rådets första år. Efter valet den 2-4
februari samlades rådet den 25 februari och 17 mars
för att fastställa rådets stadgar samt att välja ordförande och styrelse. Ytterligare två ordinarie möten, den 2
juni och 20 oktober, har hållits.
Samtidigt som det varit mycket intressant att se
Estlands svenskar – från båda sidor av Östersjön –
samlas och arbeta i rådet har det inte saknats utmaningar. Eftersom Estlands regering eller riksdag inte
har givit Kulturrådet några riktlinjer för verksamheten
har det varit upp till Kulturrådet själv att forma den.
Var och en av rådets 21 ledamöter sitter i rådet på ett
mandat från sina väljare och de föreningar som man
kandiderat för.
Jag inbjuder och uppmanar samtliga estlandssvenska föreningar – även de som inte har egna representanter i rådet – att aktivt delta i utformningen av
Kulturrådets verksamhet. Kulturrådet är en del av den
estlandssvenska rörelsen och samarbetet stärker rörelsen. Detta kommer att gagna alla, enskilda estlandssvenskar som de estlandssvenska föreningarna.
Kulturrådets ordförande Uile Kärk-Remes arbetar
hårt för att rådet ska få en så bra start som möjligt. Det
finns inga självklara svar från ministerierna i Estland,
även för dem är kulturråd en ny företeelse. Kulturrådet har en ständigt pågående dialog med ministerierna
om budgetfrågor, ekonomisk avrapportering, samt
rådets juridiska status. Den sistnämnda frågan kanske
kan verka som en juridisk spetsfundighet men den
påverkar mer än man kan tro. Medan ministeriernas
tjänstemän lägger sina pannor i djupa veck är det ett
faktum att Kulturrådets nuvarande juridiska status
förhindrar till exempel skattefrihet för sponsorernas
bidrag eller möjligheterna för rådet att skapa en fond
för utdelning av stipendier och liknande. Fortsättning
följer, som det brukar stå i längre berättelser.
Vi står inför två stora jubileer för estlandssvenskarna. 2008 är det 90 år sedan vår medlemstidskrift
Kustbon utkom för första gången och 2009 är det 100

år sedan Svenska Odlingens Vänner grundades. Dessa
två jubileer kommer naturligtvis att prägla Kustbon
under de två kommande åren. Vi bör känna stolthet
inför det faktum att vi lyckats bevara dessa två institutioner under alla dessa år, trots att världen förändrats
runt omkring oss.
Helgerna som står för dörren är en tid för glädje
och gemenskap. Fundera över vad ljusets högtid
egentligen handlar om och ge dig tid att umgås med
familjen och vänner. Utnyttja tillfället att förmedla
kunskapen om det estlandssvenska kulturarvet till den
yngre generationen, kanske genom att ge bort ett medlemskap i Svenska Odlingens Vänner!
Slutligen önskar jag alla medlemmar i Rickul/Nuckö Hembygdsförening en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År!

SOV:s kalendarium våren 2008
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Fredag
1 februari
kl. 18.00

Pubafton på Roslagsgatan 57.
Först ut som värdar detta år är SOV.

Söndag
17 februari
kl. 11.00

Seminarium med Helene Hanes.
"Estniska trähus i trästaden Tallinn,
finns det en framtid för dem?"
Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm.
Pris 50 kronor. Lättare förtäring ingår.
Anmälan senast en vecka i förväg till
SOV:s expedition, tfn 08-612 75 99,
eller e-post till
info@estlandssvenskarna.org

Fredag
14 mars
kl. 18.00

Pubafton igen på Roslagsgatan 57.
Denna gång står Kustbons redaktion
som värdar.

Lördag
5 april
kl. 13.00

SOV:s årsmöte.
Plats: Estniska huset, Wallingatan
32-34, Stockholm.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Programmet i övrigt kommer i nästa
nummer av Medlemsbladet.

Rapport från Svenska folkhögskolans i Estland Hapsalavdelning
Anu Seeman
Läsåret började i nya lokaler
Invigningen av det nya läsåret och de nya lokalerna
ägde rum den 7 september. Huset och postadressen är
desamma som förut, men ingången är på sidan av
Haapsalu Kolledz (Tallinns universitets filial i Hapsal). Folkhögskolans verksamhet äger rum på tredje
våningen av universitetsfilialen. Enhetschefen i Hapsal Heli Kaldas klippte det blågula bandet som stängde av ingången till de nya lokalerna. Vår skola har ett
klassrum – kallat Svenskcentrum, ett kansli och ett
lärarrum. Andra klassrum hyr vi av universitetsfilialen.
Efter den fina invigningen av Svenskcentrumet
hade vi en liten välkomstfest med folkhögskolans
personal och elever. Där kunde man få lyssna på den
traditionella estlandssvenska musiken och några estlandssvenska dräkter presenterades av skolans anställda Marju Terro och Anu Seeman, i respektive Ormsöoch Nucködräkt.
Det som har varit och det som pågår
Det har skett några förändringar i skolans administrativa och finansiella frågor under det senaste året. Trots
de ovan nämnda ändringarna har vår verksamhet varit
i full gång hela tiden. I Hapsal pågår 17 olika kurser
(estniska, svenska, engelska, franska och finska, samt
några kortkurser, bland andra en kurs för småbarnsföräldrar) med cirka 200 elever. Sedan ordnar vi en
webbkurs i estniska för svensktalande. Läraren är vår
svensklärare Marju Terro. Från svensk sida hjälper
Kiki Bodin från Hola folkhögskola och Kenneth Hermansson från Birka folkhögskola till med den kursen.
Under vårterminen tillkommer kurser i tyska och fotografi.
Utöver studerandet har vår skola också ett mycket
aktivt sällskapsliv, vilket har en stor betydelse för oss
alla, både skolan och Hapsalregionen. Vi tar upp och

firar olika välkända svenska traditioner. Till exempel
hade vi surströmmingsfest i början av läsåret. Läraren
Marju tillsammans med sina svenskelever presenterade den traditionen för första gången i folkhögskolan i
Hapsal. Av fyra konservburkar öppnades dock bara
två, för det fanns åtskilliga åsikter om smaken. Däremot fick alla som önskade göra en eller flera smörgåsar med äkta surströmming och tunnbröd. Kanske var
det första gången som man åt surströmming offentligt
här i Hapsal.
I oktober klingade vacker manskörsång i Läänemaa. Vi hjälpte den finlandssvenska manskören
"Muntra Musikanter" hitta kontakter här och de uppträdde på Nuckö, Ormsö och i Hapsal.
Varje år i oktober firar man Vuxenutbildningsveckan i Estland och Svenska folkhögskolan spelar en
väsentlig roll även där. Inom ramen för detta ordnade
Svenska folkhögskolan en rundtur i estlandssvenska
områden. Dylika rundturer har redan blivit traditionella i vår skola. I år besökte vi Padise, Vippal, Korkis
och Kors. Guide var Ivar Rüütli. Bland 47 deltagare
var både folkhögskolans elever och Hapsalbor.
Kommande evenemang:
Folkhögskolans lektor Christina Nylander kommer att
ha föreläsningen "Stockholm i bild och musik" nu på
hösten. Hon har besökt oss i flera år och haft föreläsningar med olika svenska teman. Nu i år verkar Christina även som mentor för våra lärare. Härmed kan
man säga att hennes föredrag också har blivit en tradition för vår skola.
I november firar vi 100-årsjubileet av Astrid Lindgrens födelse och talar om Carl von Linnés betydelse
för svenskheten. I december kommer det traditionella
Luciafirandet och en julfest.
Som avslutning vill jag säga att det händer mycket här
på Svenska folkhögskolan och avslutar med mottot för
Vuxenutbildningsveckan: "Det är härligt att studera".
Så är det här på vår folkhögskola också!
Skolans kontaktuppgifter:
Svenska folkhögskolan i Estland
Lihula mnt.12, 90507 Haapsalu
Tfn/fax: +372 47 37056
Hemsida: www.rre-sfe.ee
E-post: kantselei@rre-sfe.ee

Folkhögskolans surströmmingsfest.
Foto: Anu Seeman
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Information från Västra Kustens
Skogsägare

(Saxat ur Kustbons decembernummer 1927)

Monica Ahlström

Ofta ser man i Kustbons spalter brev från de olika
samhällena i de Estlandssvenska bygderna men sällan
från Rickholtz. Fast också här i denna avkrok i världen ju alltid händer någonting, som kunde sättas som
svart på vitt. Men sorgligt nog, är det icke ofta Rickholtzborna bevärdiga Kustbons läsekrets med några
rader.
Det synes nästan som om man skulle glömt "Farbror Svenskes" uppmaning för ett par år tillbaka till
svenskarna i Aiboland, att själva göra sin tidning
innehållsrik. Ty det finnes alltid något som vi kunde
diskutera om med varandra från de olika bygderna i
det svenska Estland. Man saknar intresse för alla
spörsmål vare sig ekonomiska eller sociala. Och särskilt ungdomen här i Rickholtz, den saknar allt intresse för kulturella och religiösa idéer och spörsmål.
Vad vill ungdomen då? Jo, den vill ha roligt. Den
vill dansa och åter dansa, bittida och sent. Träffar
man någon, nog är alltid första frågan: "Var blir det
dans i kväll." Och ofta har det hänt, att en dylik
danstillställning varat från söndagskvällen långt fram
på småtimmarna. Mången tror ju att dansen i sig själv
är ett oskyldigt nöje. Låt så vara, men i mer än ett fall
har dansen varit orsaken till, att mången yngling förts
in på rusdryckernas väg och mången ungmö ådragit
sig förkylning, som har haft menliga följder. Det säger
sig självt, att uteliv om nätterna och dåliga nöjen försämra vår tids ungdom.
Mången kan härmed missförstå mig, att inte ungdomen borde ha några nöjen alls, enligt min mening.
Men man kan ha roligt och många nöjen utan att dansa. Vad är att göra? Skulle man inte på något sätt
kunna sätta stopp för dansbacillen, som håller på att
besmitta ungdomen i våra byar? Borde inte en husfar
sätta stopp för dylika sammankomster i sitt hus, nu
när det är vinter och för kallt ute i det fria. Så kanske
mången jäntunge har glömt både "steep (stepp) och
Fox-trott", innan vårsolen med sina milda strålar har
smält både is och snö på "Trumpslete".
Ofta undrar jag hur länge det vill dröja, innan vi
får se både "Jazz och Charleston" dansas av vår ungdom i bygderna.

Nya blanketter på hemsidan
Föreningen har arbetat med att förenkla och förbättra
blanketterna för medlemsansökan, fullmakt, serviceuppdrag och kontraktering av avverknings- och föryngringsuppdrag. Dessa finns nu på hemsidan att
skriva ut. En uppsättning finns även på Roslagsgatan
att kopiera.
Föryngrings- och avverkningsuppdrag
Den nya fullmaktsblanketten gäller i fem år. Det innebär att om du lämnar in ett föryngrings- eller avverkningsuppdrag, kommer VKS att utföra de föreslagna
åtgärderna som finns i din skogsvårdsplan under de
kommande fem åren. Ytterligare uppdrag behöver då
inte lämnas in. Alla uppdrag sker i samarbete med
medlemmen.
Kvalitetssäkring av avverkad mark
De estniska myndigheterna gör kontroller av alla avverkningar tillsammans med Toomas Kuinberg. Om
avverkningsföretaget inte följt regelverket får de stå
för böterna själva och återställa det som går. Exempel
på regler: traktorspåren får endast vara 0,5 meter djupa, och måste alltså återställas om de är djupare.
Kvarlämnade höga stubbar kan bero på att stammen
inte går att kapa längre ner, dessutom gynnar höga
stubbar insekts- och fågellivet.
Vintern 2007-våren 2008
Under sommaren har vi haft tre skördare och tre skotare i arbete. Två personer utför manuellt arbete på
fastlandet på mindre markstycken. Tyvärr har VKS
inte hittat några på Ormsö som kan/vill göra ett liknande jobb där. På fastlandet kommer markberedning
att göras hösten 2007 och plantering 2008. I augusti
fanns det cirka 60 000 kubikmeter skog att avverka på
inlämnade uppdrag. Ormsö har kartlagts i höst och
under november till mars kommer en maskin att vara
på ön för avverkning.
Examensarbete
Emma Åkerberg, som studerar till jägmästare vid
Sveriges lantbruksuniversitet, kommer att göra sitt
examensarbete genom en enkät till och intervjuer av
medlemmar i VKS. Studien ska undersöka VKS medlemmars attityder och om dessa skiljer sig från de fast
boende esternas.
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Markägare i Estland!
Behöver du hjälp med frågor gällande fastighetsärenden, arvsärende, överlåtelse, försäljning eller köp, översättningar eller andra
ärenden ställer vi gärna upp.
Konsultationer hur man får upp
markvärdet.
Om Du vill att Din egendom skall vara skyddad, överlämna då omsorgen om detta till
säkerhetsföretaget Skorpioni Julgestusteenistus. Vår firmas fordon kommer från den 1 januari 2008 att patrullera inom Nuckö kommuns område. På detta sätt kan vi garantera
skyddet av Din egendom på effektivaste sätt.

Kontakta oss för närmare information.
Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ
Tfn/Fax: +372 47 37 339
Mobil: +372 55 24842
E-post: katrin@jussuecanum.ee
OBS! Vi har flyttat!
Vår nya adress: Posti 41a, 90507 Haapsalu,
Estland

Kontakta Valdo Metsalu på Skorpioni Julgeteenistuse AS kontor i Hapsal.
Mobil: +372 56 55 398
E-post: valdo@skorpion.ee
Hemsida: www.skorpion.ee

Medlemmar i Rickul/Nuckö
Hembygdsförening får 15 % rabatt!

Kurser i estniska

Minnen från Doverstorp

för nästan nybörjare, 2:a terminen A1, och för
lite mer framskridna, 4:e terminen A2, börjar i
februari 2008 i Stockholm.
Lärare: Annika S Nylander i samarbete med
Folkuniversitetet.
Folkuniversitetet anordnar även nybörjarkurser med andra lärare.
Kontakta Folkuniversitetet för anmälan och
upplysningar, tfn 08-789 42 00,
www.folkuniversitetet.se/stockholm

Många estlandssvenskar hamnade den första
tiden efter ankomsten till Sverige i flyktinglägret Doverstorp i Östergötland.
ABF i Östergötland har påbörjat ett projekt för
att dokumentera lägret. De vill få kontakt med
personer som har personliga minnen från vistelsen där, men är även intresserade av nedskrivna berättelser, fotografier och annat.
Hembygdsföreningens kontaktperson med
projektet är Göte Brunberg. Har du något atṭ
bidra med, ring då 08-97 26 06 eller mejla till
gote.brunberg@telia.com.

Välkomna!
(Skall kompletteras)

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:-.
Böckerna beställs enligt nästa sida.

19

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 beställs med mejl till info@rnhf.se.
Kostnad för porto och emballage tillkommer.
Böckerna kan även, efter överenskommelse,
avhämtas på Roslagsgatan 57.

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
08-501 64 714 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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