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Föreningens ändamål 
(citat ur stadgarna paragraf 2) 

"Rickul/Nuckö Hembygdsförening är en kultur-
förening för dem som har sina rötter i Rickul/ 

Nucköområdet i Estland, eller av andra orsaker 
känner ett intresse för området och dess historia. 

Föreningen skall 

 värna om och levandegöra det estlands-
svenska kulturarvet från Estland och Sverige, 
både i bevarandet av historien, i nuet och i 
framtiden; 

 vara kontaktorgan för Rickul/Nucköborna i 
Sverige, samt informationsorgan i Sverige 
och Estland;  

 överföra till våra yngre de traditioner vi själva 
mottagit och bevarat, samt idka annan här-
med förenlig verksamhet. 
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Ordföranden har ordet 
Ingegerd Lindström

Kära medlem! 

Nu närmar sig detta års slut med raska steg. Ännu ett 

år har gått och ett nytt år, fräscht och orört, ligger 

framför oss. Det är nu upp till oss alla att fylla det med 

ett intressant och lärorikt innehåll. 

Under det här året har föreningen satsat en del på 

information, framförallt i Estland. Vi färdigställde en 

utställning om Rickul/Nucköområdet och om vår fö-

rening som vi presenterade för första gången på 

Svenskdagen i Birkas i juli. Till samma tillfälle tog vi 

fram en folder om området och föreningen, en version 

på svenska och en på estniska. Båda foldrarna delades 

ut gratis på Svenskdagen och vid Vita Damendagarna 

i Hapsal. Foldrarna lämnades också till Aibolands 

museum och Roosta Camping. Vid både Svenskdagen 

och Vita Damendagarna fanns föreningen med med ett 

bokbord. Vi lyckades sälja en del böcker och även 

sprida kunskap om föreningen. 

Under sommaren hade vi de sedvanliga begivenhe-

terna på Ölbäckstranden, i Rosleps kapell, på Roosta 

Camping och utfärd till Odensholm. Detta har blivit 

tradition nu och är uppskattat av alla som deltar. 

Det är inte bara återblickar jag vill göra så här vid 

årets slut utan även blicka framåt mot det år som 

kommer.  

Nästa år önskar jag att föreningen inriktar sig på att 

försöka få med fler ungdomar, försöka att genom träf-

far och information intressera dem för sitt estlands-

svenska arv. För att detta ska fungera måste vi ha 

hjälp av dig som är äldre. Försök att uppmuntra dina 

barn och barnbarn att komma med på några träffar. 

Berätta för dem om din uppväxt i Estland, om dina 

föräldrar och uppmuntra dem att ta del av föreningens 

aktiviteter. Jag vill också att vi tar oss utanför Stock-

holm med träffar för dem som bor på andra orter. För 

att engagera fler måste vi också ordna något för dem 

som inte kan eller vill åka till storstaden på möten.   

Lördagen den 21 november hade föreningen ett in-

formationsmöte i Stockholm. Under kaffepausen fick 

alla medlemmar som var där fundera på olika frågor, 

bland annat om vad de ansåg att föreningen ska jobba 

med för frågor framåt och om hur vi ska kunna enga-

gera våra ungdomar. Till min stora glädje kom man 

med många bra förslag och vid vissa bord var diskus-

sionen mycket livlig. Styrelsen fick många bra förslag 

om hur arbetet ska bedrivas. Tack för det! För mer 

information om mötet, se sidan 6. 

I år har vi har fått igång en ny Byggnadskommitté 

som jag tror och hoppas på väldigt mycket. Det är 

kompetenta män som alla har erfarenhet av byggna-

tion och vet vad de talar om. Deras arbetsuppgifter 

presenteras utförligare inne i tidningen. Fortfarande är 

det många som bygger hus eller som sätter upp nya 

friggebodar. Förhoppningsvis kan man då få svar på 

sina frågor om hur man går till väga. Kanske få för-

slag på byggare, murare, rörmokare och så vidare. 

Vi har också fått igång en bra diskussion om fram-

tiden. Framtidsgruppen håller på att sammanställa en 

enkät för att på nytt höra vad medlemmarna vill att vi 

ska arbeta med i styrelsen. Om du blir en av dem som 

får enkäten hoppas vi på att du svarar och skickar in 

svaret. Genom svaren som kommer in får styrelsen bra 

riktlinjer för sitt fortsatta arbete. Vi har också en liten 

knopp till en ungdomsverksamhet. För att vi ska kun-

na fånga upp de yngre (0-18 år eller så) så behöver vi 

fler ungdomsmedlemmar. Anmäl dina barnbarn som 

medlemmar! Ett bra sätt att få med dem är att bjuda 

dem på avgiften.  

Föreningen har av insamlade medel och gåvor helt 

eller delvis finansierat några projekt i Nuckö kom-

mun. Rosleps kapell har fått en klimatanläggning som 

skall ge svalka på sommaren och värme på vintern. 

Kapellet har också fått en modern elorgel. De tre väg-

visarna vid kapellet, och även vägvisaren vid Nuckö 

kyrka, har kompletterats med texter på svenska. 

Ett nytt ändamål för vår insamling i år blir den nya 

fritidsanläggningen för internateleverna i Birkas. Den 

är helt nybyggd och fräsch men vad som saknas är 

pengar till inredning, datorer, spel och annan fritidsut-

rustning. Det ger ungdomarna en mer meningsfull 

fritid. Ett ändamål som är nog så viktigt! 

Eftersom Framtidsgruppen från och med nu skall 

syssla med enbart framtidsfrågor kommer alla arran-

gemang nästa sommar att läggas över på en evene-

mangsgrupp. Vi behöver några som vill engagera sig i 

detta. Det är ett roligt arbete och om det blir fler be-

höver det inte heller vara så betungande. Om du är 

intresserad av att hjälpa till, så kontakta gärna Birgit 

Brunberg eller undertecknad. Ensam kan och orkar 

man inte göra så mycket men om man är flera så för-

delas arbetet och blir lättare.  

Kanske har ni redan hört talas om kommunalvalet i 

Nuckö. Det blev en växling vid makten i och med att 

det lokala partiet Parem Noarootsi (Ett bättre Nuckö) 

fick majoritet i kommunfullmäktige. Den nya majori-

teten ville inte välja om Ülo Kalm som kommundirek-

tör utan valde att annonsera ut tjänsten. I skrivande 

stund har vi just fått höra att kommunfullmäktige vid 

sitt möte den 7 december har valt Aivar Kroon till ny 

kommundirektör. Se vidare sidan 4 och hemsidan. 

På föreningens vägnar vill jag tacka Ülo Kalm för 

alla de år som vi har haft förmånen att få samarbeta 

med honom för Nuckö kommuns bästa. 

Till sist vill jag önska er alla en riktigt God Jul och 

ett Gott Nytt År! Var rädda om er så ses vi 2010 

med nya krafter! 
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Julhälsning från Nuckö 
Ülo Kalm, kommundirektör 

I december i år har jag styrt Nuckö kommun i 22 år. 

När jag skriver denna hälsning till Rickul/Nuckö 

Hembygdsförenings medlemmar vet jag ännu inte 

vilket beslut som den nya kommunfullmäktigeförsam-

lingen i Nuckö fattar den 7 december. Fortsätter jag 

som kommundirektör eller ej? 

När man ser tillbaka på det snart avslutade året kan 

jag intyga att vi åter tillsammans har lyckats genomfö-

ra flera viktiga projekt. 

Vikten av kultur och bildning har genom åren vär-

derats högt i Nuckö. Detta värderas fortfarande, något 

som bekräftades vid Svenska Odlingens Vänners 100-

årsjubileum i somras, då vi med stor stolthet träffade 

estlandssvenskar från alla håll som visade upp sin 

grupptillhörighet. Denna märkliga händelse kvarstår 

säkert lång tid i alla våra hjärtan. 

Rosleps kapell har fått en modern klimatanlägg-

ning, elorgel, Gustaf VI Adolfs sten med autograf inne 

i kapellet har restaurerats och området utanför den 

upprustade kapellmuren har rensats. På Odensholm 

har byggts ett nytt informationshus vid hamnen. Ge-

nom odensholmsbornas initiativ har det bevarade tor-

net på Jesu kapell fått nytt tak och de bevarade murar-

na har grävts fram. Rosleps kapell och Nuckö kyrka 

har, i tillägg till de estniska vägskyltarna, även fått 

svenska skyltar. I Birkas har vatten- och avloppssy-

stemen rekonstruerats, i tillbyggnaden till daghemmet 

i Nuckö har nya fritidslokaler för de unga färdigställts. 

Av mitt hjärta tackar jag Rickul/Nuckö Hembygds-

förening och Er alla för de gångna årtiondenas alltid 

mycket angenäma och mot framtiden riktade samarbe-

tet för det bästa för vårt gemensamma hem Nuckö! 

En Glad Jul och Ett Lyckligt År 2010. 

Ny kommundirektör i Nuckö 
Göte Brunberg 

Ända sedan Estland återfick sin självständighet har det 

varit en stabil politisk situation i Nuckö. Partiet Eesti 

Keskerakond (Estniska centerpartiet) har vid kommu-

nalvalen fått majoritet i kommunfullmäktige, som 

sedan varje gång har utsett Ülo Kalm till kommundi-

rektör. 

Situationen förändrades vid kommunalvalet den 18 

oktober detta år. Ett nytt lokalt parti, Parem Noarootsi 

(Ett bättre Nuckö), erövrade majoriteten i kommun-

fullmäktige. Dess kandidater fick totalt 272 röster mot 

Eesti Keskerakonds 174. Ülo Kalm, som ställde upp 

för Eesti Keskerakond, fick 68 röster, det vill säga 

nästan hälften av partiets röster. Parem Noarootsi fick 

fem platser i kommunfullmäktige mot Eesti Keskera-

konds fyra. 

Några dagar efter valet yttrade Parem Noarootsis 

ordförande Rein Vatku i Hapsaltidningen Lääne Elu 

att "Ülo Kalm fortsätter inte, den saken är klar". Man 

hade också en egen kandidat till kommundirektörspos-

ten, men strax före kommunfullmäktigemötet den 2 

november, då han skulle väljas, kom det fram att han 

är svensk medborgare. Enligt estnisk lag måste kom-

mundirektören vara estnisk medborgare, och därför 

kunde han inte väljas. 

Tjänsten som kommundirektör utlystes därför den 

19 november. Tre kandidater anmälde sig: Ülo Kalm, 

Aivar Seim, som tidigare har varit vice borgmästare i 

Hapsal, och Aivar Kroon, en företagare. 

Vid kommunfullmäktiges möte den 7 december 

valdes Aivar Kroon som ny kommundirektör. Han 

sitter i styrelsen för ett företag, Rootsiranna Puhkema-

ja OÜ, som bland annat har exploaterat mark i Spit-

hamn (vid vägen mot Nõva) och han äger också ett 

hus där.  

Kroon är född i Hapsal. Han är 37 år, gift och har 

två döttrar. 

Pubafton på Roslagsgatan 
Göte Brunberg 

Fredagen den 25 september var Rickul/Nuckö Hem-

bygdsförening värd för pubaftonen på Roslagsgatan 

57. Som vanligt var det "Älbes Larsos"-flickorna Bir-

git Brunberg, Maja Granberg och Linnea Granberg-

Sönnert som stod för arrangemanget. 

Av någon anledning var det inte så proppfullt i lo-

kalen som det brukar vara, men vi cirka 40 personer 

som var där behövde inte tränga ihop oss för att få 

plats. För musiken stod Gunvor Strömbom på drag-

spel och Lennart Ygstedt med gitarr, den senare som 

vanligt även allsångsledare. Som "gästartist" uppträd-

de Manfred Strickman från Korkis, som lånade Gun-

vors dragspel och spelade några melodier. 

 

Allsång vid pubaftonen.                     Foto: Göte Brunberg 
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Färjerabatter 2010 
Göte Brunberg 

Avtalen om de estlandssvenska föreningarnas med-

lemsrabatter 2010 på Tallink Silja Lines och Baltic 

Scandinavian Lines färjor är nu klara. 

Tallink Silja Line 
Förhandlare har varit Lennart Eriksson och Arne Jo-

hansson från Ormsö Hembygdsförening. Avtalet in-

nebär en förlängning av det nuvarande avtalet. I kort-

het innebär det att vi får 30 procent rabatt på hyttpriset 

under hela året på rederiets samtliga linjer över Öster-

sjön. På fordonspriset får vi 10 procent rabatt. Rabat-

terna gäller vid reguljära resor och kryssningar (ej vid 

specialkryssningar vid till exempel jul och nyår). 

Ring 08-22 66 60 för biljettbokning och ange av-

talsnumret 4799. 

I vissa fall kan det bli billigare att utnyttja Club 

One-rabatter eller andra förmånserbjudanden än med 

medlemsrabatten. Bokningspersonalen är instruerad 

att ge det billigaste alternativet. 

För Club One-medlemmar har det tidigare funnits 

en oklarhet om man skall få bonuspoäng när man ut-

nyttjar vår medlemsrabatt. Det är nu helt klart att man 

inte får både medlemsrabatt och bonuspoäng. 

Baltic Scandinavian Lines (BSL) 
Förhandlare har varit vår medlem Curt Luks. Vi har 

samma fasta rabatterade priser på linjen Kapellskär-

Paldiski som för 2009. 

 Pris 
SEK 

Pris 
EEK 

Personbil (längd upp till 5 m) 825 1 350 

Släpvagn (längd upp till 5 m) 825 1 350 

Husvagn (längd upp till 10 m) 1 650 2 700 

Personbiljett (inklusive hyttplats 
och två måltider) 

305 500 

Barn 6-11 år (inklusive hyttplats 
och två måltider) 

175 300 

Barn upp till 5 år (inklusive två 
måltider) 

Gratis   

För telefonnummer vid biljettbeställning, tidtabell och 

annan information, gå till BSL:s svenska hemsida med 

adressen www.bsl.ee/?keel=sw. 

Vid biljettbeställning skall kodordet SEFÖR anges. 

Vid betalningen måste biljettbeställaren visa upp 

medlemskortet i Rickul/Nuckö Hembygdsförening. 

Medlemsavgiften 2010 

Medlemsavgiften för år 2010 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 medlemsför-

teckningen, som sänds ut med nästa nummer av Med-

lemsbladet, måste vi ha din medlemsavgift senast den 

31 januari. 

På inbetalningskortet finns en rad för "anknyt-

ningsort". 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. Vi ber dig också 

att ange din e-postadress. Det ger Hembygdsförening-

en möjlighet att snabbt sända viktig information till 

dig. E-postadressen kommer endast att användas 

för detta ändamål.  

Enn Aamer har avlidit 

Enn Aamer, som skötte Rosleps 

kapell och kyrkogård, har om-

kommit i en trafikolycka. Han 

var passagerare i en bil som på 

kvällen den 21 november körde 

av vägen mellan Derhamn och 

Rickul och kolliderade med ett 

träd. 

Enn skötte kyrkogården på ett 

plikttroget sätt och ställde alltid 

upp när man bad honom om en tjänst. 

Alfred Adelman 95 år 
"Den siste mohikanen" Alfred 

Adelman är den ende kvarvaran-

de av de män från Rickul, som 

1941 mobiliserades till Röda 

armén. Efter kriget kom han 

tillbaka till Rickul, där han fram 

till sin pensionering arbetade 

som skogvaktare. 

Alfred, som nu bor på ett ål-

derdomshem i Lihula, fyller den 

30 december 95 år. Vi gratulerar! 

 

Foto: Lillemor Trei-
berg 

Årsmötet 2010 
Hembygdsföreningens årsmöte 2010 äger 
rum lördagen den 27 mars kl. 13.00. Lokalen 
är ännu inte bestämd. Närmare information 
kommer på hemsidan och i nästa Medlems-
blad. 

 

SOV-kalendarium våren 2010 

Lördag 

17 april 

kl. 13.00 

SOV:s årsmöte 

 

För närmare information om årsmötet och övriga 

evenemang, se Kustbon nr 4 2009 och SOV:s hemsi-

da www.estlandssvenskarna.org. 
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Informationsmötet 
Eva Heyman 

Hembygdsföreningens informationsmöte i Immanu-

elskyrkan i Stockholm samlade bara lite över 50 per-

soner, kanske på grund av att man inte ville sitta in-

omhus den första soliga dagen på länge. 

Göte Brunberg inledde med att berätta om före-

ningens aktiviteter under det gångna året, bland dem 

årsmötet, föreningsdagarna i Estland, deltagandet i 

Svenskdagen i Birkas och Vita Damendagarna i Hap-

sal och framtagandet av utställningsskärmar och fol-

der för föreningen. 

Därefter berättade Göte om vad som hade hänt i 

Nuckö kommun. Det som tilldrog sig mest intresse 

var naturligtvis kommunalvalet den 18 oktober och 

den osäkerhet som det vid tiden för mötet fanns angå-

ende valet av kommundirektör. Skulle Ülo Kalm bli 

omvald som kommundirektör eller kommer man att 

välja en ny? 

Sedan berättade Kurt Dreiman om Byggnadskom-

mittén, Anne Schönberg om Framtidsgruppen, 

Kristoffer Dreiman om Ungdomsgruppen och Leif 

Ahrle om byombudsverksamheten. Ingegerd Lind-

ström informerade om Kulturrådet, till vilket det 

kommer att bli nyval våren 2010. 

Bengt Brunberg informerade om Västra Kustens 

Skogsägares verksamhet. Man hoppas snart ha klarat 

ut de problem som upptäcktes vid upplösningen av 

den tidigare skogsföreningen LRM. 

Under kaffepausen fick mötesdeltagarna bordsvis 

diskutera ett antal frågor som berör föreningens verk-

samhet och ge förslag till styrelsen hur verksamheten 

kan förändras och förbättras. Förslagen redovisades 

och diskuterades efter kaffepausen. 

Mötet avslutades med visor av Mats Ekman, "Äts-

ve-Mats": Ingeborg Gineman och Hjalmar Stenberg 

sjöng visorna "Kaffarn" (Friaren) och "Bånvaftarn's 

lene" (Barnvaktens lön) och Hjalmar deklamerade 

"Åre" (Året). 

Byggnadskommittén 
Kurt Dreiman 

Byggnadskommittén, som har varit vilande under 

några år, har nu gjort en nystart. Vi känner att det 

finns ett antal områden där vi kan vara till hjälp för 

medlemmarna, främst då för dem som redan är hus-

ägare i Nuckö eller som planerar att bli det. 

Kommittén har följande medlemmar: Kurt Drei-

man (sammankallande), Erik Johansson, Sture Koin-

berg och Raul Targamaa. 

Vid vårt andra sammanträde den 3 november kom 

vi fram till ett antal uppgifter för kommittén, bland 

andra följande: 

 Tillsyn av våra fastigheter när vi inte är i Estland. 

Vem kan man vända sig till? 

 Vad finns det för hantverkare och andra som man 

kan anlita för enklare uppgifter, till exempel gräs-

klippning? Byggnadskommittén kommer att ta 

fram en förteckning. 

 Vilka tillstånd krävs om man till exempel vill byg-

ga en mindre bod vid sitt hus? 

 I vilken stil skall man bygga sitt hus? Om ni vill bli 

inspirerade av hur man byggde tidigare så har vi 

ritningar. 

 Hur undviker man fuktproblem? Torpargrunder på 

sandmark kräver god ventilation. 

 Vattnet från borrade brunnar är ibland illaluktande. 

Vad kan man göra? 

 Kan Byggnadskommittén, via Hembygdsförening-

en, bli remissinstans vid större planeringar inom 

kommunen? 

Om du har några synpunkter på vad Byggnadskom-

mittén skall syssla med, kontakta mig via e-post till 

kurt.d@telia.com eller telefon 0498-21 83 88, mobil 

070 688 40 46. 

 

Byggnadskommittén, från vänster Sture Koinberg, 
Kurt Dreiman och Erik Johansson. På fotot saknas 
Raul Targamaa.                                  Foto: Bengt Heyman 

 

Mötesdeltagare.                                  Foto: Bengt Heyman 



 7 

Katalogisering av Elmar Nymans 
samling 

Göte Brunberg 

Elmar Nyman (1919-2008) var 

en av estlandssvenskarnas för-

grundsgestalter i Sverige. Han 

spelade under lång tid en ledande 

roll i Svenska Odlingens Vänner 

och medverkade vid utgivningen 

av bokverket "En bok om Est-

lands svenskar". 

I bokverkets del 1 beskrivs 

händelserna i svenskbygderna 

under andra världskriget och 

flykten/överflyttningen till Sverige. Det var planerat 

att Elmar Nyman skulle skriva en femte del, där dessa 

händelser och estlandssvenskarnas första år i Sverige 

skulle beskrivas mer detaljerat. Av hälsoskäl blev han 

inte klar med detta arbete. 

För denna bok, och sin övriga forskning om est-

landssvenskarna, samlade han på sig ett omfattande 

arkiv med dokument. Detta har efter hans död över-

lämnats till Riksarkivet i Stockholm med namnet 

"Elmar Nymans samling av estlandssvenskt material". 

Samlingen är mycket omfattande och består av cirka 

190 arkivkartonger, eller omräknat ungefär 15 hyllme-

ter! 

Riksarkivet saknar personella resurser för att in-

ventera och katalogisera en så omfattande samling. 

Kulturrådet för den svenska minoriteten i Estland 

ansökte därför om medel för detta arbete från Befolk-

ningsministeriets "Rahvuskaaslaste programm" (över-

satt ungefär "Program för estländare utomlands") och 

fick detta beviljat. Omfattningen av arbetet beräkna-

des till cirka en manmånad. 

Bo Nyman från Ormsö och undertecknad har åtagit 

oss arbetet. Vi sitter några timmar varje vecka på 

Riksarkivet och går igenom samlingen kartong för 

kartong. Det allra första vi fick göra var att numrera 

kartongerna. De är i ganska dåligt skick och kommer 

senare att ersättas med nya. Elmar Nyman hade säkert 

kartongerna ställda i sina bokhyllor efter ett visst sy-

stem så att han visste var han skulle hitta dokumenten 

för ett visst ämnesområde. Han har därför varit relativt 

sparsam med att skriva på kartongerna vad de innehål-

ler. Detta system bröts när arkivet flyttades över till 

Riksarkivet och kartongerna ställdes upp i en annan 

ordning. Vi måste därför gå igenom samtliga kartong-

er innan vi kan göra ett försök att systematisera dem 

efter innehåll. 

Resultatet av vårt arbete skall bli en inventarieför-

teckning som är uppgjord enligt Riksarkivets mall. 

Denna skall sedan vara en ledtråd för dem som vill 

forska i samlingen, som kommer att vara helt tillgäng-

lig utan några restriktioner. 

Föreningens insamlingar 2010 

Ända sedan den bildades har Hembygdsföreningen 

samlat in pengar för att användas till olika ändamål i 

Rickul/Nucköområdet. Medlemmarna har varit gene-

rösa 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 2010 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. 

Kyrkogårdar – Pengarna används för att vårda samt-

liga kyrkogårdar i Rickul/Nucköområdet. Vår strävan 

är att alla kyrkogårdar skall vara välskötta i sin helhet. 

Elevhemmet i Birkas – Nuckö kommun har byggt en 

fritidslokal för de grundskoleelever som bor i skolans 

internat. Man ber om pengar för att kunna utrusta 

lokalen med möbler och annan utrustning. 

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. 

 

Bo Nyman studerar dokument. 
Foto: Göte Brunberg 

 

 

Elmar Nyman. 

 

 

Vi i redaktionen 

önskar alla läsare 

en 

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År 

Göte Brunberg 

Inger Nemeth 

Eva Heyman 
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Rapport från Kulturrådet 
Ingegerd Lindström

Den 24 oktober höll Kulturrådet årets andra möte. Vi 

träffades som vanligt i Tallinn på vårt nya kontor på 

Pikkgatan. Det var ett antal medlemmar som inte kun-

de närvara men vi var i alla fall beslutsmässiga.  

Aibolands museum 
På agendan stod bland annat Aibolands museum som 

är ett litet sorgebarn. Diskussionerna om museets 

framtid har varit många och invecklade under hela 

detta år och hela förra året. En ny tillförordnad chef 

har tillsatts, Rea Raus, som också är chef för Lääne-

maa museum i Hapsal. Hon har inte riktigt förstått 

vilka estlandssvenskarna är och har inte heller insett 

vikten av samarbete med de estlandssvenska organisa-

tionerna och det museiråd, som bildades tidigare i år. 

Nu pågår arbetet med att ta fram en utvecklingsplan 

för museet, som skall diskuteras närmare den 26 no-

vember i Tallinn. Kanske kan vi börja se en liten öpp-

ning för museet? Vi återkommer i kommande nummer 

med mer information. 

Kulturrådets tidning 
I juli kom Kulturrådets tvåspråkiga tidning "Estlands-

svensk/Eestirootslane" ut med sitt första nummer la-

gom till svenskdagen i Birkas. Det kändes lite spän-

nande att se hur mottagandet skulle bli av en ny tid-

ning, men vi kan nu konstatera att det gick väldigt bra. 

Många hörde av sig och var mycket nöjda med den. 

Vi hoppas nu att nästa nummer också skall innehålla 

en hel del läsvärt för både unga som gamla. I det för-

sta numret presenterades Rickul/Nucköområdet. Den-

na gång blir det Rågöarna och Vippal/Korkisområdet 

som ägnas extra sidutrymme. 

Kärnkraftverk på Rågöarna 
Under året har ryktena om ett kärnkraftverk på Stora 

Rågö oroat estlandssvenskarna med rötter därifrån. På 

Kulturrådets möte var Gun Pella med och vädjade om 

stöd. Kulturrådet beslutade att gå in med en skrivelse 

till Ekonomi- och kommunikationsministeriet och 

Miljöministeriet med en förfrågan om det är regering-

ens avsikt att bygga ett kärnkraftverk och om det i så 

fall skall ligga på Rågöarna. Kopior skickades också 

till president Toomas Hendrik Ilves, statsminister 

Andrus Ansip och riksdagens första talman Ene Erg-

ma. I veckan då vårt möte hölls anordnades en de-

monstration i Tallinn mot kärnkraftverk på Rågöarna. 

Svenskdagen 2010 
Svenskdagen hålls nästa år den 31 juli på Ormsö, två 

dagar efter det att man där firar den traditionella 

Olofsdagen. Arrangör blir Kulturrådet tillsammans 

med Ormsöföreningarna. Kommunen är involverad 

och har lovat att de som vill komma till Ormsö skall få 

plats på färjan. Man tänker sig att sätta in extra färjor 

dessa dagar. 

Kulturfond 
Kulturrådet beslöt också att avsätta lite pengar till en 

kulturfond. Vi vill bygga upp en fond enligt kriterier 

som fastställts av Kulturrådet. Bidrag kan även 

"öronmärkas" enligt önskemål. Från denna fond skall 

man kunna ansöka om pengar för olika projekt som 

har med estlandssvenskheten att göra. Sedan hoppas 

vi naturligtvis på sponsorer och andra gåvor som kan 

läggas in i fonden. 

Om du vill bidra till fonden kan du sätta in pengar 

på Kulturrådets konto:  

Eestirootsi Kultuuri SA 

SWIFT kod: HABAEE2X 

IBAN: EE 46 2200 2210 4316 3932 

Val 2010 
Enligt lagen så är Kulturrådets ledamöter valda på tre 

år. Detta innebär att det måste ske ett nytt val under 

2010. Problemet är återigen Estlands dåliga ekonomi. 

Kulturministeriet, varifrån vi i fortsättningen skall få 

våra pengar, har aviserat att man inte tror att vi kan få 

den summa som behövs för att genomföra ett val. Om 

vi inte får några pengar blir situationen prekär. Men 

hur det än blir så kommer vi att agera som om vi får 

pengar och kan genomföra ett val. Därför behöver vi 

få in namnförslag på personer som kan tänka sig sitta 

med i Kulturrådet de tre närmaste åren. Det är viktigt 

att vi får med en eller två medlemmar som kan bevaka 

våra intressen i Kulturrådet. Estlandssvenskarnas 

framtid i Estland hänger mycket på om vi kan visa 

upp oss, ställa krav och initiera estlandssvenska pro-

jekt i Estland. 

Om du har förslag på ledamöter eller själv vill stäl-

la upp så meddela mig så snart som möjligt till: 

tfn 016-35 81 84 eller e-post kokkas@telia.com. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kulturrådets 
tidning 
Estlandssvensk/ 
Eestirootslane. 
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Estlandsresa med Svenska kyrkan i Kalmar 
Maj-Britt Koinberg-Eriksson

Så var det dags för vår femte resa med Kalmar kyrkli-

ga samfällighet till Estland. Torsdagen den 10 sep-

tember gav sig 41 glada resenärer och vår fantastiske 

chaufför Anders Norrman med Kjells Buss i väg. 

Samma reseledare som tidigare: Anita Titus, Bengt 

Sjöstrand och undertecknad. Jag är född i Roslep som 

dotter till Oskar och Pauline Koinberg, född Hamberg. 

Alla är glada över att det är ett så strålande väder, 

det är inte så roligt att åka ut på ett stormande hav. I 

Stockholm kommer det på ytterligare två resenärer. 

Sedan är det incheckning på Baltic Queen. Det är 

mycket folk på båten, men det märks inte eftersom 

den är så stor. 

Efter en god natt vaknar vi i Tallinn, denna vackra 

stad med alla torn och tinnar och den fantastiska 

ringmuren. Vi checkar in på Tallink Spa Hotell, där 

man också kan bada och få behandlingar, men det är 

inte billigt! Vid lunchtid åker vi till S:t Mikaelskyr-

kan, där vi möter prästen Patrik Göransson och Karin 

Berg. Patrik hade en önskan att vi skulle ha med saker 

som kunde säljas när kyrkan har sin julbasar. Flera 

kartonger bärs in i kyrkan, något som de blir jättegla-

da för. Vi dricker kaffe och äter smörgåsar som den 

alltid närvarande Kerstin Bark gjort i ordning (även 

hon från Kalmar). Vi blir guidade i kyrkan och muse-

et. Patrik fortsätter att guida oss, först genom buss-

fönstren och sedan till fots uppe på Domberget. De 

som hade lite svårt att gå gick istället ner och satte sig 

i det strålande vädret på en uteservering vid Rådhus-

torget. 

Lördagens program gick i herrgårdarnas tecken. 

Ingen kan ana att det finns cirka 1 000 herrgårdar i 

Estland. Patrik hade utsett tre som vi skulle besöka. 

Först var det Palmse, en fantastiskt vacker herrgård. 

Det finns faktiskt en familj von Pahlen på Öland, som 

härstammar därifrån. Efter lunch på Viitnas gästgiveri 

bar det av till herrgården Sagadi. Där finns en under-

bar park att promenera i och det fanns också tillfälle 

till shopping om man så önskade. Sedan bar det av 

mot Rakvere. Några av oss ägnade timmarna åt shop-

ping och cafébesök medan andra vandrade upp till 

borgens ruiner och faktiskt fick se ett bröllop och häl-

sa på brudpar och präst. Kyrkoherden berättade och 

visade oss kyrkan, som avslutades med ett besök i 

tornet med dess vackra utsikt. Sedan fortsatte färden 

mot Vihula herrgård, där vi skulle äta middag. Här 

kom det faktiskt tio droppar regn, men det var allt på 

hela resan. 

På söndag morgon blir det avfärd till svenskbyg-

den och Rosleps kapell. På vägen dit ser vi massor 

med tranor, som håller på att samla ihop sig för av-

färd. När vi kommer fram till Rosleps kapell står 

kyrkvaktmästaren Voldemar Vohlbrück där. Han var 

tillsagd att öppna för oss. Till min överraskning är 

även min syssling Göte Brunberg där. Han var på 

besök i Roslep och hade av en tillfällighet åkt förbi 

kapellet med sin bil och sett att en svensk buss sväng-

de in mot parkeringen. Vilken lycka för oss! Han gui-

dade och berättade på kyrkogården och i kapellet. Vi 

såg den restaurerade kyrkogårdsmuren med nytt tegel-

tak. Göte berättade om kapellets historia och om min-

nesstenen över de deporterade och mobiliserade från 

Rickul kommun. Han berättade också om bygdeskal-

den Mats Ekman vid hans minnessten. 

Sedan gick vi in i kapellet. Eftersom flera av före-

målen kommer just från Kalmar, så känns det varje 

gång extra roligt att komma hit med nya resenärer 

(några har varit med flera gånger). Vi såg att orgeln 

från Kalmar hade fått ny färg och visst smälter den nu 

bättre in i kapellets övriga färger. Bengt Sjöstrand höll 

en andakt. Eije Svenneheim spelade på orgeln och 

som avslutning spelade han "Flyttfåglarna", vilket var 

ett passande postludium med tanke på alla tranor som 

vi hade sett. Tyvärr fanns det inga ljus eller kort att 

köpa, där hade kyrkan kunnat få in lite pengar. 

Efter en god lunch på Roosta Camping åkte vi till 

Derhamn och gick ner och badade benen vid Sånvik-

stranden. Färden fortsatte till Nuckö där vi gjorde ett 

kort uppehåll. Kyrkvaktmästaren, som kom förbi, 

kände igen oss och ropade: "Kjells Buss, ni måste 

stanna!!" Tyvärr hann vi inte med det denna gång 

eftersom vi skulle tillbaka till Tallinn för vidare färd 

mot Stockholm och Kalmar. 

Ytterligare 41 personer fick ett nytt och stort in-

tresse för ett land, som de inte kände till speciellt 

mycket om tidigare. 

Ett Stort Tack till Patrik Göransson och Göte 

Brunberg, som delgav oss mycket av det vi tidigare 

inte kände till. 

 

Gruppen på Rosleps kapellkyrkogård. 
Foto: Villy Eriksson 
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Lägesrapport från Västra Kustens 
Skogsägare 
Bengt Brunberg 

I mitten av september hade vi en väldigt trevlig 

skogsdag i trakten av Tumba. Vi var något färre än vi 

brukar vara på dessa träffar, men vi var ändå sju 

skogsägare som gav oss ut på promenadslingan för att 

prova på att snitsla gallring, kontrollera antalet plantor 

efter självföryngring, mäta in slutavverkningsskog och 

beräkna avverkningsvolym. Vi provade också på att 

plantera själva, diskuterade skogens förmåga att binda 

koldioxid och tittade lite på naturvårdsinsatser och 

röjning samt hade en fin fikapaus efter vägen. Avslut-

ningsvis hade vi ett lagom litet slutprov i skogskun-

skap, som var så jämnt att det fick avgöras med giss-

ning av träddiameter som utslagsfråga. 

För den som vill ha information är nu vår nya hem-

sida tillgänglig, mycket tack vare starthjälp från Mag-

nus Blomberg. Titta gärna in där när ni får möjlighet. 

Adressen är www.vastrakustensskogsagare.se. En del 

nyheter kommer att vara tillgängliga för alla, men 

medlemmar kan logga in sig för att få veta mer. 

När det gäller de ekonomiska oklarheter som upp-

täcktes under likvidationen av den gamla föreningen 

LRM så arbetar styrelsen för VKS vidare på med-

lemmarnas uppdrag för att lösa dessa. 

En helt avgörande fråga för den framtida skogs-

skötseln och virkesförsäljningen från skogsfastighe-

terna i Estland är att vi lyckas hitta en ny modell för 

detta. Vi har ju konstaterat att det inte är rimligt att en 

ideellt arbetande förening i Sverige ska kunna styra en 

omfattande operativ verksamhet i Estland med an-

ställd personal och stora värden i omsättning. Styrel-

sen arbetar just nu med att ta kontakter med tänkbara 

samarbetspartners för detta, för att diskutera olika 

alternativ. Vår avsikt är att en bit in på det nya året 

kalla till en extra stämma för att presentera ett par 

alternativ för medlemmarna. Vår strävan är att denna 

modell efterhand ska kunna täcka alla de behov man 

kan ha som skogsägare, dvs information, utbildning, 

rådgivning på fastigheten, avverkning, skogsvård, 

virkesförsäljning, ekonomiskt stöd och hantering av 

naturvårdsområden. Vi ser fram emot att få återkom-

ma om detta. 

"Estlandssvenskt" köpcenter i 
Hapsal 

Ingegerd Lindström 

I slutet av mars 2010 öppnas ett helt nytt köpcenter i 

Hapsal. Det skall heta Rannarootsi keskus (Estlands-

svenska centret). Namnet har man tagit "eftersom 

Läänemaa är ett ursprungligt svenskt bosättningsom-

råde", allt enligt en vacker broschyr som man har gjort 

om centret. Som logotyp har man valt en sill med fyra 

ben. Den kommer tydligen från en humoristisk estnisk 

folksång. 

Köpcentret ligger i Uuemõisa på vänster sida om 

vägen när man åker mot Hapsal (mellan Bauhof och 

Stokker). Där kommer det att finnas mat, kläder, skor, 

möbler, smycken och klockor, sportartiklar med mera 

och även restaurang, café och bensinmack. Den mataf-

fär som kommer dit är Selver som kanske många re-

dan har besökt i Tallinn. 

Kostnaden för hela kalaset beräknas till 72 miljo-

ner EEK. Man slår verkligen på stort och räknar med 

3 000 besökare per dag. Vi får hoppas att det inte får 

som resultat att Hapsals centrum blir helt utarmat och 

en stilla undran är naturligtvis: behövs verkligen detta 

storköp? 

 

 

Stolta plantörer, från vänster Birger Appelblom, Alvin 
Törnblom, Torbjörn Winzell, Carl-Axel Adelman samt 
Gunhild och Torsten Norling.         Foto: Bengt Brunberg 

 

Markägare i Estland! 

Vi hjälper dig i följande ärenden som överlå-
telse, arvsärende, försäljning eller köp av 
fastigheter, bygge, översättningar och an-
nat. Vi har etablerat goda kontakter med de 
estniska myndigheterna och representerat 
estlandssvenskar i olika institutioner i Estland 
och är godkända översättare hos Notarius 
Publicus i Estland. 

Behöver Du hjälp kontakta oss: 

Katrin Schönberg 
Jus Suecanum OÜ 

Tfn/Fax: +372 47 37 339, 
mobil: +372 55 24842 

E-post: katrin@ jussuecanum.ee 
www.jussuecanum.ee 

Adress: Posti 41a, 90507 Haapsalu, Estland 
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”Fåtehuse” – ålderdomshemmet i Paj 
Martin Wiberg

Historien om "Fåtehuse" (Fattighuset) tar sin början 

1929, då Rickul kommun tar beslut om att bygga ett 

ålderdomshem i Paj. Det skulle primärt vara för äldre 

estlandssvenska kommuninnevånare som saknade 

familj eller andra anhöriga som kunde ta hand om dem 

på ålderns höst. Behovet av ett eget kommunalt ålder-

domshem hade funnits under många år, då kommunen 

hyrde platser för sina äldre på flera olika kommunala 

ålderdomshem i nordvästra Estland. 

För att spara tid och för att bygga så kostnadseffek-

tivt som möjligt beslutar sig kommunen för att bygga 

på en befintlig husgrund som redan finns på platsen. 

På denna grund stod tidigare en rysk kasern från tsar-

tiden, som i folkmun kallades för "Kardon". 

Drygt ett år senare står äntligen det brunröda trähu-

set med fem rum och kök färdigt att ta emot sina för-

sta boende. Resultatet blev med den tidens mått ett 

ålderdomshem före sin tid, genom att det stod under 

kontroll från Länsstyrelsen i Hapsal. Därtill erbjöds de 

boende läkarhjälp från distriktsläkaren i Birkas, som 

gjorde regelbundna besök på hemmet. 

Enligt uppgift var Elisabet Wiberg från Paj Gabons 

Kristof hemmets första föreståndarinna. Hon efter-

träddes någon gång på 1930-talet av Eva Marks. Eva 

bodde i sovrummet längst ned till vänster på ritningen 

över huset. Hennes dotter Olga, som var gift i Tallinn, 

kom ut på somrarna och hjälpte till. 

Under åren har hemmet 3-10 boende i perioder. De 

mest kända av dem är bygdeskalden Mats Ekman och 

fyrmästaren på Odensholm Willem Broberg, som båda 

avled på Fåtehuse. Kvinnorna var annars en klar majo-

ritet av de boende på hemmet genom åren. Stämning-

en på hemmet bland dem var stundtals ganska spänd 

med bråk och kontroverser som följd. Ofta gällde det 

fördelningen av maten som skänktes till hemmet av de 

närliggande gårdarna. 

I samband med sovjettruppernas intåg i Estland 

tvingas de boende under hösten 1939 lämna Kardon 

och flytta till prästhuset vid Rosleps kapell. I Kardon 

inkvarteras sovjetisk militär. För att få ett större loge-

mentsrum slår de ut väggen mellan de två rummen 

längst ned till vänster. De lämnar huset i början av 

september 1941, när tyska trupper rycker in i kommu-

nen. En makaber detalj är att de före sin avfärd begra-

ver två kamrater vid huset. De hade blivit skjutna av 

"skogsbröder", män som höll sig gömda för att undgå 

att bli deporterade och mobiliserade. 

Det tomma huset tas i besittning av bygdens yngre 

innevånare. Man börjar arrangera ungdomsdanser. Till 

dem kommer ungdomar från stora delar av kommunen 

för att dansa till dragspelsmusik i oljelampornas sken. 

Fåtehuse blir kvar i prästhuset vid Rosleps kapell 

ända fram till 1944, då verksamheten upphör i sam-

band med överflyttningen till Sverige. 

På Kardon finns idag bara tecken av husgrunden 

kvar. 

Artikeln är baserad på intervjuer med Ingvald Brun-

berg (Roslep), Erling Schönberg (Ölbäck), Lennart 

Strömkvist (Haversved), Einar Westerby (Söderby) 

och Bertil Viberg (Paj). 

 

Boningshuset på Kardon 1939. 
Ritning: Lennart Strömkvist 

 

Kardon låg nära den nutida riksvägen mot Derhamn. 
Karta: Göte Brunberg 

 



 

 12 

Hur jag kom till Nuckö 
Jürgen Lewerenz 

Den som har läst medlemsförteckningen har kanske undrat hur det kommer sig att Hembygdsföreningen har en 

medlem som heter Jürgen Lewerenz och bor i Remagen i Tyskland. Jürgen berättar här hur han kom till Estland på 

ett EU-uppdrag 1992. Han och hans hustru tillbringade veckosluten på Roosta Camping och fäste sig vid trakten 

och några år senare köpte de gården Mikutalu i Birkas. 

Jag är född 1936 i det dåtida 

Königsberg, numera Kalinin-

grad. Efter att ha arbetat några år 

som bankanställd studerade jag 

till jurist och doktorerade 1966. 

Jag arbetade sedan under lång tid 

i olika länder i Sydamerika 

(bland annat Chile, Colombia 

och Peru) som expert på utveck-

lingsfrågor. 

Kort före de baltiska staternas frigörelse från Sovjet-

unionen 1991 anmälde jag mig till Europakommissio-

nen, eftersom jag ville delta från första början i åter-

uppbyggnaden av Östeuropa. Jag blev "nationell ex-

pert" för finansfrågor vid PHARE, föregångaren till 

Programmet för utvidgandet av EU. 

Mina yngre kollegor bland EU-tjänstemännen var 

rädda för att jag, som världserfaren tysk statstjänste-

man, skulle bli en karriärkonkurrent för dem och för-

sökte bli av med mig. Som kompromiss blev jag er-

bjuden att söka en tjänst som rådgivare i Östeuropa. 

Den tillförordnade VD:n för den estniska central-

banken Eesti Pank, en KGB-man, hade avfattat ett 

allmänt förslag till hjälpansökan. Ur detta trollade 

PHARE fram två arbetsuppgifter för mig: "Uppbygg-

nad av ett bankförbund" och "Utveckling av utbild-

ningsprogram för banktjänstemän”. 

KGB-mannen blev några dagar före min ankomst 

ersatt med Siim Kallas. Hemlighetsmakaren hade 

innan han lämnade sin post förstört alla papper om 

vad jag skulle syssla med. Kallas blev överraskad över 

att jag dök upp hos honom den 1 februari 1992 och 

frågade vad jag hade i Estland att göra. Jag visade 

honom på mitt uppdrag och mitt yrkesmässiga förflut-

na. Nästa dag meddelade Kallas mig att mina före-

slagna arbetsuppgifter inte var speciellt intressanta för 

honom. Men han frågade mig om jag kanske skulle 

kunna "göra pengar". Han hade observerat mina kun-

skaper om bank- och valutaväsende. Jag frågade till-

baka vad han åsyftade med sin fråga. Han menade att 

det fanns ett trängande behov av en estnisk valuta, 

eftersom Ryssland inte längre sände några rubel. 

Dessutom hade de finska och svenska riksbankerna 

varit avböjande när han försiktigt hade bett dem om 

hjälp. 

Jag drog mig till minnes den västtyska valutare-

formen 1948, som inte helt hade avvecklats när jag 

1953 blev bankelev i Düsseldorf. Jag föreslog honom 

därför en total nystart, på grundval av den tyska ny-

starten efter andra världskriget, något som han accep-

terade. Jag författade ett kort koncept (i detta fanns 

förvisso inget om en fast knytning av den nya valutan 

till D-marken). Genom mina tidigare kollegor vid 

Deutsche Bundesbank anskaffade jag den fullständiga 

dokumentationen över den tyska omställningslagen. 

Den fanns översatt till ockupationsmakternas språk, 

bland annat till engelska, ett främmande språk som 

Kallas och några få medarbetare behärskade. Jag re-

kommenderade att man skulle göra en ordagrann est-

nisk version och därvid bara ersätta ordet "Tyskland" 

med "Estland". Så skedde. Den estniska kongressen, 

förparlamentet, antog förlagan utan ändringar. 

Kort innan lagen trädde i kraft kom företrädare för 

Internationella valutafonden IMF för första gången till 

Estland. De blev förbluffade över det perfekta utkastet 

till lag på gedigen fackengelska. Esterna var förtegna 

om bakgrunden och höll mig borta från IMF-folket. 

I det fortsatta arbetet med införandet av den nya 

valutan blev jag från tid till annan anlitad för olika 

uppgifter. Man bad mig bland annat att verkställa 

leveransen av en myntpräglingsmaskin som man hade 

beställt (den gamla från förkrigstiden hade gått sönder 

vid ett prov). Jag kunde emellertid inte uträtta något, 

eftersom begreppet "faktura" inte fanns Estland och 

tillverkaren därför hade levererat ersättningsutrust-

ningen till ett annat reformland. Mynten fick tillverkas 

utomlands. 

Vid diskussionen om den lämpliga tidpunkten för 

valutareformen var jag också närvarande. Vid ett av 

samtalen sade den dåvarande chefen för personalav-

delningen på skämt: "Den nya valutan skall komma 

när potatisen sticker upp ur jorden". Jag gratulerade 

honom till detta förslag och argumenterade: "Om det 

blir en god skörd i höst får bönderna en ny bra valuta 

för den. Skulle reformen slå fel så har folket åtminsto-

ne ett näringsförråd". (För mig stod det plötsligt klart 

att helt liknande överväganden hade varit bestämman-

de för den tyska omställningstidpunkten). 

Vidare medverkade jag vid samtal om hanteringen 

av rubeltillgodohavandena hos Eesti Hoiupank – den 

tidigare filialen till den stora sovjetbanken Sberbank. 

Jag förespråkade att bara små spartillgodohavanden 

skulle få växlas in. Mitt förslag fann gehör. 

Det beslutades att kursen för den nya valutan, 

"kroon", skulle sättas till 1/8 av D-marken. Den skulle 

införas den 20 juni 1992. Privatpersoner kunde växla 

in sina rubel till kursen 10 rubel för en kroon, upp till 

ett belopp av 1 500 rubel. 
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De som mest gynnades av valutareformen, de allt-

igenom mycket fattiga, betraktade det efteråt som en 

hederssak att inte ta ut sina pengar. De näpste 

olyckskorparna, som hade förväntat sig att de efter 

valutareformen genast skulle gå till banken och inkas-

sera sina pengar. Deras förtroende bidrog väsentligt 

till stabiliseringen av den nya valutan. 

Valutaomställningen var förutsättningen för de 

omfattande bank- och företagsreformerna i Estland. I 

Eesti Pank blev jag involverad i många detaljer, också 

i större frågor, som man gärna skulle ha velat dölja för 

mig. Inte minst detta medverkade till att min EU-

insats på ett och ett halvt år inte förlängdes. 

De flesta i Eesti Pank var föga vänliga och snarare 

konspirativa som kooperativ. Till detta kom de redan i 

och för sig vidriga levnadsomständigheterna. 

Att få tak över huvudet var 1992 och även det föl-

jande året ett jätteproblem. Min fru Christa och jag 

blev till att börja med inkvarterade i Palace Hotel, för 

150 dollar per dag för en rumstemperatur av 13 gra-

der, varmvatten en gång i veckan och utan någon för-

plägnad. När min fru och jag efter några veckor blev 

överflyttade till det nuvarande Hotel S:t Petersburg 

blev det knappast bättre. 

Christa reste en gång i veckan till Helsingfors för 

att köpa det mest nödvändiga för livsuppehället. 

Veckosluten tillbringade vi på Roosta Camping, som 

man hade rekommenderat oss på Palace Hotel. På 

Roosta fanns det värme, vatten, spis, kylskåp, kokred-

skap, glas, tallrikar och bestick – och vänlighet. Allt 

detta gjorde veckans lidande någorlunda uthärdligt. 

Christa, som var etnolog med Afrika och Sydame-

rika som specialområden, var sedan ungdomen en vän 

av Sydfrankrike. Men hon var också medveten om 

svagheterna i sin älsklingsomgivning – akut vatten-

brist och hög kriminalitet. Ur detta kom idén att inte 

flytta dit efter vår pensionering utan till den estniska 

östersjökusten. Jag var lätt att övertala, eftersom jag 

som barn hade präglats av Östersjön, förvisso i Ost-

preussen. 

När jag kom tillbaka till Tyskland från Estland 

visste min arbetsgivare inte vad man skulle göra med 

mig. De ville inte befordra mig på grund av att jag 

hade arbetat så länge utomlands. Ett förslag var att 

förtidspensionera mig, men det sade jag nej till. Som 

kompromiss blev jag sänd till Dhaka i Bangladesh 

som utvecklingsadministratör, en befattning som gav 

mig hög lön och dubbel semester. 

1996 gavs möjlighet att förvärva gården Mikutalu i 

Birkas av de tidigare ägarna, familjerna Aalman och 

Pajus. Den var förfallen, men det var ändå möjligt att 

få den i skick för en dräglig kostnad. Den drivande 

kraften vid köpet av gården var Christa, som hastigt 

avled 2004. 

Jag har sedan dess två byggnadsminnen att under-

hålla: en som byggnadsminne registrerad "frankisk 

vinbondgård" från slutet av 1600-talet (restaurerad av 

Christa och mig 1980-83), cirka 20 km söder om 

Bonn, varifrån "romantiska Rhen" börjar och Mikuta-

lu från 1890. 

Att sätta i stånd vinbondgården – byggd med fasa-

der från ruinerna av en av svenska soldater under tret-

tioåriga kriget förstörd by – var väsentligt kostsamma-

re än iordningställandet av Mikutalu. Mina erfarenhe-

ter därifrån kom mig till godo vid förehavandena i 

Estland. 

Under vintermånaderna, från oktober till maj, bor 

jag i Tyskland och resten av året i Estland. Pendlandet 

bereder mig inga svårigheter. Försvårande är förvisso 

att jag reser från Tyskland innan jag helt har förberett 

huset och trädgården för sommarsäsongen och anlän-

der till Estland när ogräset på den en hektar stora går-

den redan står en meter högt. 

Översättning från tyska: Göte Brunberg. 

 

Mikutalu. 

Skogsägare i Estland! 

VKS samarbetspartner Sevos Talu OÜ 
erbjuder följande tjänster: 

 köp av avverkningsrätt 

 köp av skogsmark 

 avverkningsarbeten 

 avverkningsarbeten på byggtomt 

 röjning av rågångar 

 beställning av skogsvårdsplaner 

 skogsinventeringar 

Närmare information: Sven Kuinberg, 
tfn +372 51 83 974, e-post sven @sevos.ee 

Hemsida: www.sevos.ee 
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Svenskbygd – ett nytt estlandssvenskt byggföretag

”Det har varit en intressant utmaning att genom-
föra ett byggprojekt ute i Spithamn, Estland,” 
berättar Ken Hallman, 41 år, något diplomatiskt. 
”Nu är vårt bygge klart, det har dock funnits en 
hel del problem. Det jobbigaste har varit att byg-
garna haft svårt att hålla tider enligt överens-
kommelse”. Tidigare själv byggföretagare och nu 
verksam inom projekt- och byggledning i Sverige, 
såg han att det var dags att starta eget i Estland 
eftersom det finns gott om bekanta estlands-
svenskar som kan tänka sig att bygga men inte 
riktigt litar på den estniska arbetskulturen. Inter-
vjun är gjord direkt efter det att han grundat ett 
företag i Estland, som fick ett symboliskt namn – 
Svenskbygd. 

- Är det förresten lätt att registrera ett företag 
i Estland? 
KH: Själva registreringen är enkel, men vi får väl 
se hur själva företaget börjar fungera. Vi har haft 
en del problem med vissa byggare, men vi har 
även haft goda erfarenheter, hemligheten sitter i 
att hitta bra folk. 

- Vilka har varit de största problemen och hur 
kan de lösas?  
Jag minns inte att vi fick något färdigt inom den 
tidsram vi hade i avtalet. Även när det i vissa fall 
endast blev några dagar försenat var det ändå 
försenat och det fick återverkningar på nästa 
entreprenör. Den största förseningen var på flera 
månader. I vårt fall stämde slutkostnaden med de 
anbud vi fått in, men vi har hört av andra som 
berättat att man inte fått något konkret anbud och 
bygget blev betydligt dyrare än man fått en bild 
av i början. Det finns gott om byggföretag i Est-
land, både mindre och större. De senaste årens 
högkonjunktur hade en dålig sida – det fanns gott 
om arbete och pengar och många byggare fick 
uppfattningen att inget kunde hända dem. Det 
har förändrats i dagens finanskris då det inte 
finns så mycket arbete. Det gäller att vara tydlig i 
förhandlingen med entreprenörerna och betona 
att det är viktigt att hålla de överenskommelser 
som görs. Jag har hittat bra samarbetspartners, 
men ändå tycker jag att det finns en hel del att 
förklara, t.ex. vad svenska kunder har för för-
väntningar. Jag ser nog att det finns en vilja från 
deras sida att lära sig detta. 

- Så ni anställer inga egna byggare?  
Inte i det här skedet. Vår insats kommer framför 
allt vara att tillhandahålla projekt- och byggled-
ning och ordna allting efter den arbetskultur som 
vi är bekanta med i Sverige – se till att kontraktet 

efterlevs, tider hålls och erbjuda kvalitet enligt 
alla normer. 

- Hur lång genomloppstid skall man tänka sig 
för ett byggprojekt?  
När vi talar om en medelstor sommarstuga så 
bör man räkna med ett år. Efter att man fått pro-
jekteringsbestämmelserna från kommunen, ska 
man anlita en arkitekt som ritar projektet och då 
är det viktigt att man har tänkt igenom vad det är 
man vill bygga och vilken typ av standard man vill 
ha. Ju tydligare handlingar man har desto lättare 
är det att få ett rättvisande anbud. Att få bygglov 
till detta kan ta 1-4 månader, beroende på kom-
mun och samarbetet mellan byggherren och arki-
tekten. Har man fått bygglov så tar det 3-5 må-
nader att få huset färdigt beroende på storlek och 
typ av hus. Inga köer finns idag. Så teoretiskt sett 
kan det vara klart inom ett halvt år.  

- Hur stor prisskillnad är det mellan att bygga 
i Sverige eller i Estland? 
Det är som i Sverige, de mindre företagen kan 
erbjuda lägre priser – ägarna själva bygger och 
de har låga administrativa kostnader och liknan-
de. Samtidigt finns det alltid risker med små före-
tag. De påverkas lätt av kriser och sjukdom. De 
kan vara borta från marknaden om ett år och då 
finns det ingen som kan ställas till ansvar för ga-
rantiarbeten. Man skall vara mycket försiktig med 
utbetalningar och se till att det man betalar för 
verkligen har utförts med rätt material och på rätt 
sätt. Det är fortfarande förhållandevis billigt att 
bygga i Estland, arbetskostnaden är ungefär hälf-
ten av den svenska och materialkostnaden cirka 
2/3. Byggpriserna har gått ner ordentligt och det 
är en bra tid att påbörja sitt bygge just nu. 

Jag vill gärna tillägga en viktig sak som jag fått 
veta av min samarbetspartner i Estland, att just 
nu har många personer i Nuckö kommun blivit 
arbetslösa och behöver vilket jobb som helst. 
Därför, finns det husägare eller andra som funde-
rat på att genomföra en renovering eller något 
annat i samband med sin fastighet – ta mycket 
gärna kontakt med oss. Det behöver inte bara 
röra sig om bygge, det skulle till exempel kunna 
vara fråga om fastighetsskötsel eller att sköta en 
anförvants grav. Det gäller inte bara att få saker 
gjorda billigt – man hjälper också lokala männi-
skor nu när det verkligen behövs. 

För närmare information kontakta: 
Ken Hallman 
ken@svenskbygd.ee, tfn 070 255 98 75 
www.svenskbygd.ee 
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"I Nuckö finns till och med mångmiljonärer" 
Ur Lääne Elu 1928 

Våren 1928 fanns i Hapsaltidningen Lääne Elu ett reportage från Nuckö, som färgrikt beskriver de människor som 

då levde där och Nuckös miljö. Reportern beskriver Nuckö som en okänd plats, där det bor rika svenskar.

Som en av de mest intressanta platserna i Läänemaa 

kan man helt säkert betrakta Nuckö. Nucköhalvöns 

natur är inte ensartad. Den södra delen är flack och 

långgrund. Den norra delen är däremot mestadels 

vackrare: en hög skog sträcker sig ända till stranden 

och sjön är där djupare. 

De nuvarande invånarna i Nuckö är svenskar, en-

dast i den södra delen finns också ester, eftersom 

svenskarna i området har blivit uppblandade. Därför 

är de största byarna i norr – Roslep och Spithamn – de 

mest intressanta. 

I dessa byar är folket rikt, det sägs att där finns till 

och med mångmiljonärer. De blir rika på sjöfart till 

Finland och Sverige, dit de med egna segelbåtar frak-

tar potatis och andra varor. Ungefär 50 personer har 

utvandrat till Amerika, där tjänar de dollar och reser 

efter några år åter tillbaka hem eller stannar kvar där. 

Dessa "vikingar", bruna av sol och vind, är frisinnade 

och kan flera språk: förutom svenska och estniska 

även finska, engelska, tyska och ibland även ännu fler 

språk. 

Av kvinnorna finns det många vars öde inte har va-

rit så lyckligt att de har kunnat komma utanför sin 

sockens gränser, om man inte tar i beräkningen att 

några av dem har varit i Hapsal. Männen påtvingar 

kvinnorna arbetet i hemmet, varför kvinnorna bara är 

intresserade av sitt arbete och inte bryr sig om främ-

lingar. Männen är mer tillmötesgående och förstår vad 

du säger, men kvinnorna svarar bara på svenska så att 

man sällan kommer längre med dem. Ändå är inte alla 

kvinnor likadana. I omgivningen av Österby förstår de 

estniska och med dem kan man umgås. 

Den flesta människorna är religiösa och finner stor 

förtröstan i att gå i bönehusen. Man håller väldigt 

mycket bönestunder (bland andra finns där många 

baptister) och man tror att den helige ande skyddar

dem mot världsliga frestelser. På söndagarna är en del 

byar ganska folktomma – nästan alla är på bönemöten. 

Annars är livet stilla och lugnt. Rent allmänt lever 

man enkelt och även de så kallade miljonärerna för-

blir, oaktat rikedomen, alltid desamma som de har 

varit från födseln. Det finns också mycket fattiga går-

dar där husen är gamla och trånga, golven av lera, 

brödet uselt, mjölken tunn och där man inte äter något 

annat än illasmakande torkad strömming. De flesta 

lever ändå under de bästa förhållanden. 

I husen finns i allmänhet tre-fyra rum, fönstren är 

jämförelsevis stora, golvet målat och rent. I varje hus 

finns en stor ugn, ofta av vitt kakel, som ger hela 

rummet ett angenämt utseende. I ett mer förmöget hus 

finns till och med orgelharmonium och gungstol. 

Vid husen finns bibyggnader – visthus, ladugård. 

Runt gårdsplanen finns en gärdsgård av trä eller sten, 

men av någon besynnerlig vana finns där mycket ofta 

inte någon grind. Då kommer man enkelt över gärds-

gården, där det för detta ändamål är utplacerade stora 

stenar på varje sida. I varje fall, även där det finns 

grindar, går från gårdshuset ändå någon annan väg 

över gärdsgården till granngården. Gårdarna ligger 

nära varandra, men ändå inte så nära som i byarna i 

Ryssland och Setuland. 

På en högre plats i byns omgivning står väderkvar-

nar – nästan varje större gård har sin egen kvarn – så 

att de är samlade sju till åtta på varje plats. När de mal 

alla på en gång ser de ut som en grupp jättar. Men de 

jättarna är redan gamla – de är gamla och rör knappt 

sina brädfodrade vingar. De väntar på 1900-talets Don 

Quixote, som skall göra slut på dem. 

Karaktäristiskt för estlandssvenskarna är deras 

konservatism. Folkdräkterna har de förvisso redan 

kastat av sig men andra nyheter vill de inte ta till sig. 

Översättning från estniska: Göte Brunberg. 

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. 
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Julklappstips! 
Köp föreningens böcker!

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Så levde vi i Rickul/ 
Nuckö 
Historisk bakgrund, livsfö-

ring och traditioner ned-

tecknade av Manfred Ham-

berg. Boken skildrar livet 

fram till 1944.  

50 sidor. Ill. Tryckt 1997. 

Nytryck 2002. 

Pris 60:-. 

Minnen i ljus och mör-
ker 
Estlandssvenskar från 

Rickul/Nuckö berättar. 

Personliga berättelser som 

omfattar tidsperioden från 

1860 och fram till över-

flyttningen 1944 samt även 

händelser från tiden i Sveri-

ge. 

271 sidor. Ill. Tryckt 1999. 

Nytryck 2003. 

Pris 150:-. 

Höbring 
Byn på den höga brinken. 

Historik, gårdar och släkter 

fram till överflyttningen till 

Sverige 1943. Av Carl 

Blees. Sammanställning 

med kompletterande rit-

ningar och bilder gjord av 

Lennart Stahl och Gunnar 

Blomberg. 

55 sidor. Ill. Tryckt 1999. 

Pris 80:-. 

Böckerna beställs med mejl till info@rnhf.se. 

Kostnad för porto och emballage tillkommer. 

Böckerna kan även, efter överenskommelse, 

avhämtas på Roslagsgatan 57. 

Minnen i ljus och mör-
ker - del 2 
Rickul/Nucköbor berättar 

om vardagslivet hemma i 

Estland, livet i krigstid och 

flykten till Sverige. Berät-

telser även om den första 

tiden i Sverige och om 

återseendet med det gamla 

hemlandet efter att Estland 

åter blivit fritt. En emi-

grantberättelse ingår också. 

275 sidor. Ill. Tryckt 2002.  

Pris 150:-. 

 
 

 
 

 
  

 

 

Gambyn  
En estlandssvensk by 1640-

1944. Historik och minnen 

sammanställda av Alrik 

Boman.  

53 sidor plus bilagor. Ill. 

Tryckt 1997.  

Nytryck 2004. 

Pris 125:-. 

 

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 150:-. 

Fler böcker finns på sidan 15. 

 
 

Prästn e vargskall 

Mats Ekmans samlade dikter 

med teckningar av Elmar 

Blomberg. 

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. 


