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Föreningens ändamål 
(citat ur stadgarna paragraf 2) 

"Föreningen skall värna om och levandegöra det 
estlandssvenska kulturarvet från Estland och 
Sverige, både i bevarandet av historien, nuet och 
utvecklingen framåt, genom att 
• främja kulturella, konstnärliga, musikaliska 

och litterära intressen såväl i Estland som i 
Sverige. 

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

• i möjligaste mån försöka behålla och vårda 
den gamla hantverkstraditionen och bebyg-
gelsen i vår egen svenskort. 

• vara behjälplig vid reseevenemang till vår 
hembygd. 

• bibringa våra yngsta och ungdomar de tradi-
tioner vi själva mottagit och bevarat, samt 
idka annan härmed förenlig verksamhet." 
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Ordföranden har ordet 
Sven G Frejman

Vi har återigen lämnat ett verksamhetsår bakom oss 
och ett nytt har inletts. Jag tänkte beröra verksamheten 
under det gångna året och ta upp några frågor som är 
aktuella under detta år. 
Verksamheten under det gångna året 
Ekonomin. Föreningens ekonomi, som med fast hand 
sköts av Gundel Stenberg, är fortsatt god. Visserligen 
gick det gångna året med nära 17 000 kr i förlust, men 
det förklaras av en kostnad av över 66 000 kr för 
tryckning av böcker (i första hand "Guldstrand"). 
Böckerna kommer att ge intäkter under detta och 
kommande år. Föreningens eget kapital var vid årets 
slut ca 174 000 kr. Dessutom förvaltar föreningen 
insamlade medel om totalt ca 76 000 kr. 
Medlemsutvecklingen. Medlemsutvecklingen har un-
der det gångna året varit mycket god. Vid årets slut 
var vi 954 medlemmar, vilket är nästan 180 fler än 
året innan. En stor del av ökningen måste i ärlighetens 
namn tillskrivas den förmånliga medlemsrabatt som vi 
fick på Tallink. Jag hoppas att många av de nya med-
lemmar som passade på att resa till sina hemtrakter 
blev intresserade av föreningens verksamhet och vill 
hjälpa till i föreningsarbetet. 
Nuckö kommun. Kontakterna med Nuckö kommun har 
fortsatt varit goda. Föreningen har gett bidrag bl.a. till 
inköp av skolbuss, humanitär hjälpverksamhet samt 
vård av kyrkogårdar. Stipendier och premier har utde-
lats till elever i Nuckö gymnasium och mellanskola. 
Vår hjälpverksamhet är uppskattad och behövs! 
Möten: Under verksamhetsåret har vi haft elva proto-
kollförda styrelsemöten. 
Byombuden har träffats två gånger under året. Det är 
viktigt att dessa möten fortsätter, för här ges en bra 
möjlighet att utbyta information. 
Aktuella frågor 
Medlemsrabatt på Tallink. Vi har nu erhållit den slut-
giltiga rabatten för 2005 och tyvärr blev den inte så 
bra som jag fått förhandslöfte om. Rabatten och vill-
koren beskrivs i en artikel i detta Medlemsblad. 
Ingvald Luks till minne. Enligt önskemål från hans 
anhöriga skall de insamlade medlen gå till Rosleps 
kapell. Förslagsvis skall de gå till en informationstavla 
på kapellets vägg, som beskriver dess historia. Frågan 
hör samman med det planerade återuppbyggandet av 
kapellet. 
Rosleps kapell. Som framgår av en artikel i detta Med-
lemsblad har Nuckö kommun för andra gången erhål-
lit 300 000 SEK från Gustaf VI Adolfs fond för 
svensk kultur till återuppbyggande av Rosleps kapell. 
Kommunen planerar att sätta igång arbetet med att 
bygga tak över ruinen nu i vår. 

Hembygdsföreningens engagemang har hittills in-
riktats på att bevara ruinen från fortsatt sönderfall. 

Däremot har föreningen ställt sig neutral i frågan om 
återuppbyggnad av kapellet. 

I och med att det byggs ett tak på kapellet kan man 
konstatera att bevarandefrågan har fått sin lösning. 
Om arbetet fortsätter med återuppbyggnad till ur-
sprungligt skick – hur tycker du då att Hembygdsföre-
ningen skall agera? Skall vi engagera oss i återupp-
byggnaden och i så fall på vilket sätt? 
Talkodagar. Noarootsi Kaunistamise Selts anordnar 
talkodagar den 10 och 17 juni. Då är det bland annat 
tänkt att snygga upp gravgårdarna. Jag hoppas att alla 
som är i trakten vid dessa dagar ställer upp för att 
arbeta tillsammans med byborna och känna gemen-
skap i vår hembygd. 
Markskatten. Snart är det dags att betala markskatten 
för år 2005. Det är tyvärr alldeles för många markäga-
re boende i Sverige som är skyldiga markskatt sedan 
föregående år. Enligt en lista som vi fick före jul är 
det totala beloppet ca 86 000 EEK. Om du är skyldig 
skatt, ta då och betala! Pengarna går oavkortat till 
Nuckö kommun. 

Jag har meddelat valberedningen att jag efter den här 
mandatperiodens slut inte ställer upp till omval som 
föreningens ordförande. Jag har verkat i styrelsen i tio 
år, de första sex åren som styrelseledamot och de sista 
fyra som ordförande. Under alla dessa år har jag haft 
förmånen att träffa trevliga människor hemifrån och 
skaffat många fina kontakter. 

Jag har accepterat att under en övergångstid kvar-
stå i någon roll inom föreningen, vilken är inte klart 
när detta skrivs. 

En fråga som jag överlämnar till min efterträdare 
är att, tillsammans med föreningens Framtidsgrupp, 
definiera vilken verksamhet som föreningen skall 
bedriva på kort och lång sikt. Där är det viktigt att vi 
samarbetar med övriga hembygdsföreningar och med 
SOV för att utnyttja våra samlade resurser på bästa 
sätt. 

 

Årsmötet 2005 
Hembygdsföreningens årsmöte hålls lörda-
gen den 16 april kl. 13.00 i Filadelfiakyrkans 
250-sal, Rörstrandsgatan 5, Stockholm (nära 
S:t Eriksplans tunnelbanestation). 

Vid årsmötet kommer Nuckös kommundirek-
tör Ülo Kalm att informera om aktuella frågor i 
kommunen. 

Se bifogad kallelse. 

Välkomna! 
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Till minne av Gurli Schönberg 
Fyhr 

Einar Hamberg 
Rickul/Nuckö Hembygdsförenings förra sekreterare 
Gurli Schönberg Fyhr avled efter en lång tids sjukdom 
den 2 december 2004. 

Gurli, som var född år 1939 i Spithamn, valdes till 
sekreterare i Hembygdsföreningen vid dess bildande i 
oktober 1991. Hon upprätthöll posten fram till årsmö-
tet år 2000. 

I Medlemsblad nr 1 2000 
tackar Gurli för tiden i sty-
relsen och utvecklar sina 
tankar kring estlandssvensk 
kultur. Det är en mycket 
beaktansvärd artikel, som 
syftar på bevarandet av den 
estlandssvenska kulturen. 
Det har nu gått fem år sedan 
Gurli räckte fram tråden för 
att tas upp av någon annan. 
Tyvärr har detta inte skett 
tillräckligt. Jag rekommende-
rar att man läser igenom 

artikeln igen och samlar sig inför de uppgifter vi har 
för framtiden, att bevara vår identitet. Gurli omnämner 
i sin tackartikel den fantastiska tiden i Hembygdsföre-
ningen: "Det estlandssvenska nätverket är unikt och 
något jag skulle vilja att vi tar med oss in i framtiden". 
Förvisso delar jag hennes tankar, men tyvärr håller 
assimilationen på att frånta oss det unika beteendet. 

Den estlandssvenska människan byggde in sin reli-
giösa tro i sin allvarsamma vardag. För rickulborna 
var Rosleps kapell den institution, som tog emot fol-
kets besök vid dop, bröllop, begravningar och, inte 
minst, vid traditionella högtidliga kyrkobesök. Sedan 
Gurlis mandattid löpt ut i Hembygdsföreningen åtog 
hon sig tillsammans med sin man Per-Erik Fyhr åter-
upprättandet av Rosleps kapell. Detta skulle bli en 
grannlaga och krävande uppgift. Det erfordrades stor 
uthållighet. Än i dag pågår arbetet ihop med Nuckö 
kommun att försöka återskapa kapellet till det forum 
det tidigare var. 

Det är många som uppskattar Gurlis gedigna do-
kumentation av just egendomsfrågornas lösande ge-
nom sekreterartjänsten i Hembygdsföreningen. För 
min egen del saknar jag min systerdotter för att kunna 
tränga in djupare i det mysterium, som kunde avslöja 
för oss hur man tar sig in i bevarandet av den framtida 
estlandssvenska identiteten. Rickul/Nuckö Hembygds-
förening vill på detta sätt tacka för den utomordentliga 
tjänst, som Gurli och hennes efterlevande familj bi-
dragit till att apostrofera det särpräglade estlands-
svenska kynnet. 

Rabatt på resor med Tallink 
Vi har nu fått den prislista för år 2005 för resor med 
Tallink till Estland, som gäller för Hembygdsföre-
ningens medlemmar. Det är bara att konstatera att de 
rabatter som vi fick förra året var "för bra för att vara 
sanna" och att de är betydligt sämre detta år. Nytt för i 
år är ändå att vi även får rabatt på fordonspriset. 
Sammanfattningsvis är årets rabatter följande: 
Stockholm - Tallinn 
• 30 procent rabatt på ordinarie hyttpris under lågsä-

song (1 januari – 30 juni och 18 augusti – 31 de-
cember). 

• 10 procent rabatt på ordinarie hyttpris under hög-
säsong (1 juli – 17 augusti). 

• 30 procent rabatt på ordinarie fordonspris under 
hela året (personbil eller släp med maxlängd 5 m 
och maxhöjd 1,9 m). 

Kapellskär – Paldiski 
• 30 procent rabatt på ordinarie däckplatspris och 

hyttpris under hela året. 
• Fordonspriset (personbil eller släp med maxlängd 5 

m och maxhöjd 1,9 m) är 263 kr t.o.m. den 31 
mars, 216 kr under övrig lågsäsong och 240 kr un-
der högsäsong. Ordinarie pris är 500 kr under låg-
säsong och 550 kr under högsäsong. 

Den fullständiga prislistan finns på Hembygdsfö-
reningens webbplats http://hem.passagen.se/rnhem 
under "Aktuellt". 
Villkor 
• Rabatterna gäller medlemmen personligen samt 

minderåriga barn och barnbarn (t.o.m. 17 år) i 
samma hytt. För att övriga familjemedlemmar ska 
få rabatt krävs personligt medlemskap. 

• Betalning av resan ska vara Tallink tillhanda senast 
det datum som finns angivet på bokningsbekräftel-
sen. Betalning kan ske antingen via postgiro med 
det inbetalningskort som bifogas bokningsbekräf-
telse eller i våra terminaler eller resebutiker. Betal-
ning kan även göras hos närmaste ATG-ombud. 

• En bokningskod, SXF30 för kryssning och SOF30 
för reguljär resa, skall anges vid bokningstillfället. 

• Rabatten gäller för reguljära resor och kryssningar, 
men inte för specialarrangemang som Jul- och Ny-
årskryssningar och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden. 

Resorna skall beställas via Tallinks agentbokning, tfn 
08-666 60 20, fax 08-666 60 52 eller med e-post till 
booking@tallink.se. 
OBS! För att informera Tallink om nya medlemmar 
(och gamla som ännu inte har betalt årets medlemsav-
gift) har vi tänkt sända en uppdatering av medlemsför-
teckningen den första i varje månad. Tänk därför på 
att betala medlemsavgiften i god tid innan du har tänkt 
beställa biljetter! 
 

 
Gurli Schönberg Fyhr 
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Byombudsmötet 
Maj-Britt Nibon 

Byombudsmötet onsdagen den 16 februari kl. 18.00 
öppnades av Sven G Frejman som hälsade välkommen 
till de 18 deltagare som hade samlats. 

Två byombudsmöten har hållits under föregående 
år. Det beslutades att också att hålla två möten under 
innevarande år. 

Agnes Callenmark omtalade att Ulo Kalm begärt 
EU-bidrag för kostnader att iordningställa vägar och 
gemensamma brunnar inom området. Göran Hoppe 
berättade att en kurs hållits på Nuckö med studenter 
som gjort undersökning av vattenförekomst och vat-
tenkvalitet vid grävning av brunnar. 

Lars Melin rapporterade att renoveringen av skep-
pet Hoppet fortsätter och att ett aktiebolag bildats 
inför det fortsatta arbetet med skeppet. 

Göte Brunberg informerade om några aktuella frå-
gor rörande Nuckö kommun (närmare information 
finns i artikeln "Nyheter från Nuckö kommun" här 
bredvid): 
• Invånarantalet har ökat under år 2004 med 15 per-

soner. 
• Talkodagar kommer att hållas den 10 och 17 juni. 
• Under året skall vägen mellen Österby och Enby 

och vägen till Ramsholm repareras. Även skador 
på Lyckholmsvägen, som uppkom under stormen i 
januari skall repareras. 

• Noarootsi Kaunistamise Selts har sökt bidrag för 
uppförande av buss- och informationskurer i Öl-
bäck och Rickul by. 

• En ny idrottsanläggning planeras i Birkas. 
• Ett byombudsmöte skall hållas i Birkas den 18 

juni. Svenska byombud är välkomna. 
Giltighetstiden för EVP-papperen går ut under inneva-
rande år. Göte Brunberg uppmanade alla se över sina 
eventuella tillgodohavanden. 

Besked om markskatten kommer efter den 1 mars. 
Markvärdet och skatteuttaget är oförändrat. 

Sture Koinberg redogjorde för arbetet på ruinen av 
Rosleps kapell, som föreningen enligt tidigare beslut 
ska bevaras. Kommunen har nu sökt EU-bidrag för 
återuppbyggnad av kapellet. Sture visade ritningar och 
skisser hur det kan tänkas komma att se ut. Bidrag 
från Kungafonden har beviljats med 300 000 SEK för 
år 2003 och lika mycket för år 2004. 

Tak ska läggas på ruinen under våren 2005. 
Göran Hoppe berättade om planer för byggandet 

av "Estlandssvenskarnas Hus" i Hapsal intill Aibo-
lands museum. Markområdet på 0,5 ha intill museet är 
till salu. Vid en eventuell byggnation kommer huset 
att bl.a. inrymma kurslokaler, restaurang, gästrum för 
uthyrning och biblioteket, som nu är inrymt i det 
Hambergska huset. Det hela är ännu på planeringssta-
diet, inga beslut har fattats. 

Sture Koinberg uppmanade åter alla att skriva om 
sina byar, hur man levde där förr och om återkomsten. 
Allt är viktigt att dokumentera för kommande släkter 
och forskning i framtiden. 

Lars Melin avsade sig posten som sammankallande 
för byombuden. Hembygdsföreningens styrelse skall 
utse en ny sammankallande. 

Det beslutades att hålla nästa byombudsmöte den 
12 oktober 2005 kl. 18.00 på Roslagsgatan 57. 

Nyheter från Nuckö kommun 
Kommunens budget slutar detta år på ca 11,2 miljoner 
EEK (MEEK). De stora inkomstposterna är statligt 
stöd till utbildning och social verksamhet (ca 4,4 
MEEK), inkomstskatt från fysiska personer (ca 3,1 
MEEK) och markskatt (ca 1,4 MEEK). De stora ut-
giftsposterna är utbildning (ca 5,7 MEEK), kommunal 
förvaltning (ca 1,5 MEEK) samt vägskötsel och andra 
kommunala sysslor (ca 1,1 MEEK). 

Nuckö kommun är en av de tre kommuner i Lää-
nemaa, där invånarantalet har ökat under 2004. Vid 
årets slut var 910 personer skrivna i kommunen, en 
ökning med 15. Under året har det fötts 5 barn och 11 
personer har avlidit. Ökningen förklaras med att fler 
har flyttat in än ut (49 respektive 29 personer).  

Under 2005 planerar man att reparera vägen mel-
lan Österby och Enby (ca 3,4 km) och Ramsholmsvä-
gen (fram till vägtrumman, ca 2,8 km). Till detta er-
hålls statligt bidrag med 403 000 EEK. Stormen i 
januari orsakade skador på vägen till Lyckholm och 
vägtrumman vid Ramsholmsvägen. Staten bidrar med 
283 000 EEK till reparationer. 

Noarootsi Kaunistamise Selts ("Nuckö förskö-
ningssällskap") kommer att anordna talkodagar den 10 
juni vid Rosleps kyrkogård, Rickulstranden och 
Nuckö prästgård, den 17 juni vid Sutleps kyrkogård 
och vid Österby brygga. 

Noarootsi Kaunistamise Selts har även sökt bidrag 
från staten till två kombinerade buss- och informa-
tionskurer, den ena i Ölbäck och den andra i Rickul 
by. Kostnad: 115 000 EEK, varav kommunen bidrar 
med 12 000 EEK. Kurerna kommer att få halmtak och 
skall få faluröd färg med vita knutar. I framtiden pla-
neras för totalt 22 kurer. 

Kommunen planerar en idrottsanläggning i Birkas. 
Kostnad: 753 000 EEK, varav staten bidrar med 
253 000 EEK. 

Den 18 juni kl. 11.00 skall de estniska byombuden 
träffas i Birkas. Ülo Kalm hoppas att så många som 
möjligt av de svenska byombuden också deltar då. 
Tolk kommer att finnas vid mötet. 

Vid årsskiftet fanns 2 870 fastigheter med en sam-
manlagd yta av 23 501 ha registrerade i fastighetsbo-
ken. De omfattar 79,3 procent av kommunens mark-
yta. Resterande mark är till största delen i statlig eller 
kommunal ägo. 
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Inbetalning av markskatt år 2005 
Göte Brunberg

Snart kommer markskattebeskedet ("maksu teade") 
för år 2005 från skattemyndigheten Maksu- ja Tollia-
met i Tallinn (de har kanske redan börjat sändas ut när 
ni läser detta). Markvärdena och procentsatserna har 
inte ändrats i Nuckö kommun, varför skattebeloppet 
skall vara detsamma som förra året. Däremot har även 
detta år skattebeskedets utformning ändrats med syfte 
att på ett bättre sätt visa dels hur mycket som skall 
betalas in i markskatt 2005, dels hur stort överskott 
eller hur stor skuld som finns på skattekontona. 
Observera att vid inbetalning av markskatten för 
detta år måste man ta hänsyn till om man har en 
gammal skuld. Man måste också, vid inbetalning 
via bank i Sverige, ta hänsyn till att en del av det 
inbetalda beloppet går bort i förmedlingsavgift i 
inblandade banker. 
Uppgifter på skattebeskedet 
Den intressanta delen av skattebeskedet är det inrama-
de fältet i mitten på den första sidan och det som står 
på raderna under fältet. 

I det inramade fältet står hur mycket markskatt 
som totalt skall betalas under året (under rubriken 
"Kokku") och hur mycket som skall vara inbetalt (= 
finnas på markskattekontot) vid de tre betalningstill-
fällena 15 april, 15 juli och 15 oktober. 

På raden under fältet som börjar med "Teade maa-
maksu ..." står översatt "Besked om markskatteöver-
skott eller –skuld den <datum>:" 

På de två följande raderna står behållningen eller 
skulden för de två konton som finns för varje mark-
skattebetalare: markskattekontot och räntekontot. Om 
det på den första raden står "Maamaksu enammaks 
<belopp> kr" betyder det att det finns ett överskott på 
kontot med det angivna beloppet. Om det däremot står 
"Maamaksu võlg <belopp> kr" finns det en skuld med 
det angivna beloppet. På motsvarande sätt innebär 
texten "Intresse enammaks ..." att det finns ett över-
skott på räntekontot och "Intresse võlg ..." att det finns 
en skuld. 
Inbetalning av markskatten 
Inbetalning skall ske till de konton i Eesti Ühispank 
eller Hansapank som står angivna i nästa inramade fält 
(raden som börjar med "Maks tasutakse ...). Vid inbe-
talning måste man även ange det nummer ("viitenum-
ber") som visas på den tredje raden i fältet. Det är 
detta nummer som är unikt för varje markskattebetala-
re. Observera att det finns två nummer: det första an-
vänds vid inbetalning till markskattekontot och det 
andra vid inbetalning till räntekontot. Normalt är det 
numret till markskattekontot som skall anges. 

Vid vart och ett av de tre betalningstillfällena mås-
te man betala in så mycket till skattekontot att det inte 

kvarstår någon resterande skuld. Om man redan har ett 
överskott på markskattekontot kan man utnyttja det till 
att betala in mindre skatt detta år eller, om överskottet 
är större än det totala beloppet för året, genom att inte 
göra någon ny inbetalning. 

Vid för sen inbetalning utgår en ränta av 0,06 pro-
cent per dag. Många gör ju på så sätt att de betalar för 
hela året när de besöker Estland någon gång på som-
maren. Tyvärr får man då inte någon plusränta för att 
man har betalt in större delen av beloppet i förskott, 
utan det blir en ränteskuld för den del som skulle ha 
varit betald den 15 april (och kanske den 15 juli). 
Reglering av skuld på kontona 
Räntan vid skuld på markskattekontot, 0,06 procent 
per dag, blir ca 22 procent per år! Det lönar sig alltså i 
längden att reglera en skatteskuld genom att göra en 
inbetalning till markskattekontot så att det inte kvar-
står någon skuld. 
Förskottsinbetalning 
Om man tycker att det är besvärligt och, speciellt med 
tanke på de dyra avgifterna till bankerna, kostsamt att 
betala skatten varje år kan man göra förskottsinbetal-
ning till grundskattekontot för ett antal år framåt. Via 
skattebeskedet får man varje år information om saldot 
på kontot och vet då när det är dags att göra en ny 
inbetalning. 
Inbetalning via svensk bank 
Om man ändå har tänkt resa till Estland i år (eller kan 
lämna uppdrag till någon som skall göra det), är det 
billigaste sättet att betala in markskatten att göra det 
på något av Eesti Ühispanks eller Hansapanks kontor. 

Vid inbetalning av markskatten via en bank i Sve-
rige måste man ta hänsyn till att Eesti Ühispank och 
Hansapank drar en förmedlingsavgift från det inbetal-
da beloppet. Avgiftens storlek är beroende av om 
pengarna flyter in till den estniska banken i EEK eller 
i annan valuta (t.ex. SEK). Om pengarna flyter in i 
EEK drar man enligt uppgift 30 EEK och om de flyter 
in i annan valuta 90 EEK. Eftersom uppgifterna är 
osäkra rekommenderas att lägga till 100 EEK på 
markskattebeloppet. Den överskjutande delen kommer 
då att hamna på markskattekontot och redovisas som 
behållning där nästa år. 
Skattebesked till avlidna markägare 
Skattemyndigheten har fram till år 2004 sänt skattebe-
sked till avlidna markägare under dennes/dennas 
namn och en c/o-adress till en kontaktperson. Från och 
med detta år kräver man att det skall finnas en levande 
fysisk person, en "markbrukare" (maakasutaja), som 
står för fastigheten och till vilken man kan sända skat-
tebeskedet.
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Att äga mark i Estland – några praktiska upplysningar 
Katrin Schönberg 

Artikeln är ett sammandrag av tre artiklar, som tidigare har varit publicerade i SOV:s medlemsblad "Kustbon".

Från historien vet man att 
svenskarna i Estland har som 
fria bönder genom århundraden 
fått kämpa för sina rättigheter 
som etablerats och ständigt be-
kräftats på högsta nivå - vare sig 
det var hos svenska kungahovet 
eller ryska tsaren. Svenskarna 
levde enligt den "svenska rät-
ten", som på medeltida latin 
kallades Jus Suecanum. 

Först under andra delen av 1800-talet fick bönderna 
möjlighet att friköpa sin mark, som man odlat under 
många hundra år. Markreformen i den fria republiken 
Estland gav en rättslig grund till ägandeförhållandena 
idag. Alla känner ju till att man fick återsöka sin mark 
när Estland blev fritt igen 1991. 

Idag finns flera tusen estlandssvenska markägare i 
Estland. Under de senaste åren har jag hjälpt många 
av dem med att ta sig genom den byråkrati som man 
hamnar i när man beslutat att till exempel dela, skänka 
eller sälja sin egendom eller vid arv. Att äga mark är 
ett stort ansvar. När man beslutat vad man vill göra 
med sin egendom kan det följaktligen innebära en del 
juridiskt arbete. För att göra det lite bättre att förstå 
kommer jag att belysa lite praktiska detaljer. 
Estnisk notarie 
Även om Estland numera är med i EU skall man dock 
veta att det finns vissa olikheter i juridiken mellan 
Estland och Sverige när man vill genomföra ändringar 
i rättsliga förhållanden med sin mark. 

Alla sådana förändringar måste i Estland gå via en 
ämbetsman "notar" (i fortsättningen kallad notarie). 
Har man exempelvis beslutat att överlåta marken till 
sina barn skall ett gåvoavtal undertecknas hos notarien 
i Estland. Till notarien skall man vända sig med ett 
konkret önskemål och där får man veta vilka doku-
ment som behövs. En praktisk detalj är att ett möte 
med en notarie skall bokas i god tid. 

Vid mötet upprättar notarien alla juridiska hand-
lingar (köpeskontrakt, gåvoavtal, intyg om arvsrätt 
osv.) utgående från de uppgifter som deltagarna i 
ärendet har lämnat. Deltagarna läser igenom avtalet i 
notariens närvaro och kan göra korrigeringar. När de 
har godkänt innehållet skriver de under avtalet. 

Om någon deltagare i ärendet inte behärskar est-
niska, skall dokumentet enligt lagen tolkas på plats av 
en av notarien godkänd tolk. 
Legalisering av dokument 
En mycket viktig sak är att alla dokument som utfär-
dats i Sverige, och som skall användas för sakfrågan i 

Estland, skall legaliseras. Estland är från år 2001 och 
Sverige från år 1999 medlem i den så kallade Haag-
konventionen. Dokument som visas upp i annat kon-
ventionsland måste vara försedda med apostille. När 
en handling har försetts med apostillestämpel behöver 
den inte bestyrkas av Estlands ambassad. 

I Sverige är det efter den 1 januari 2005 enbart No-
tarius Publicus, som har rätt att utfärda apostille. 
Lagfart i Estland 
För att det ska vara enklare att förstå hela processen 
med att söka lagfart i Estland – det gäller också andra 
inskrivningar i fastighetsboken – börjar jag med en 
kort översikt av systemet hur fastigheterna registreras 
i Estland. Det finns två register som är viktiga i det 
här fallet: registret över markenheter och fastighets-
boken. 

Registret över markenheter i Estland hanteras av 
Maa-amet, som till viss del motsvarar Lantmäteriver-
ket i Sverige. Maa-amet för register över landskaps- 
och fastighetsinformation. I Estland kallas ett sådant 
register maakataster och varje registrerad markenhet 
kallas katastriüksus. Varje markenhet har ett speciellt 
enhetsnummer (katastriüksuse number). 

Fastighetsboken (kinnisturaamat) består av regis-
ter, dagbok och akter. Fastighetsboken hanteras av 
Kinnistusamet, som motsvaras av Sveriges inskriv-
ningsmyndighet vid tingsrätten. I fastighetsboken 
öppnas en självständig registerdel för varje fastighet, 
som därmed får ett speciellt fastighetsnummer. I fas-
tighetsregistret skriver man in all information om fas-
tigheten. Vill man söka lagfart eller ändra andra upp-
gifter, ska ansökan lämnas in till Kinnistusamet. Detta 
görs av notarien efter det att respektive avtal har upp-
rättats och slutits. 
Att ärva 
Med tanke på de olika ärenden där lagfart skall sökas, 
fortsätter jag nu att förklara om förhållandena vid arv. 
Om man har klart med arvet i Sverige, tror många att i 
och med detta har man automatiskt blivit ägare till den 
avlidnes tillgångar i Estland. Men så enkelt är det 
tyvärr inte. Arvsärenden i Estland måste startas av 
arvtagarna enligt den svenska bouppteckningen och 
genomförs av notarien i länet där fastigheten ligger. 

Här nedan beskrivs de huvudprinciper som gäller i 
Estland beträffande vem som anses vara arvtagare 
samt hur själva processen ser ut. 

Om den avlidne inte lämnade något gällande tes-
tamente eller liknande, skall boet ärvas enligt lagen. 
Enligt den estniska lagen om arvsrätt (pärimisseadus) 
är arvtagare maka/make och släktingar i tre arvsklas-
ser. Om den avlidne inte hade några lagenliga arvtaga-
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re förklaras kommunen, där den avlidne sist bodde, 
som arvtagare; bodde den avlidne utomlands är staten 
arvtagare. 

Bouppteckning är inte obligatorisk i Estland och 
man betalar ingen arvskatt och inte heller någon gåvo-
skatt. Bouppteckning krävs endast när arvtagare är 
omyndigförklarad eller i sådana fall där kommunen 
eller staten är arvtagare. Bouppteckning kan behövas 
om den avlidne hade skulder. 

Det enklaste schemat beträffande sakföring angå-
ende arv ser ut på så sätt att arvtagaren måste gå till en 
notarie och skriva under en ansökan om mottagande 
av arv. Om den avlidna personen avled före den 1 
januari 1997 hade man sex månader på sig att lämna 
in ansökan om arvsrätt, det gällde dock inte utlän-
ningar som kom senare och visade upp bouppteck-
ningen. Från och med den 1 januari 1997 skall ansö-
kan lämnas in inom tio år från och med dödsdatum. 

Avtal om arvskifte skall också upprättas av notarie. 
Ett testamente kan upprättas antingen hos en notarie, i 
sådant fall gäller testamentet tills man avlider, ändrar 
alternativt annullerar det, eller hemma, då gäller det 
bara sex månader. Ett hemmagjort testamente kan 
bevittnas, men det är inte nödvändigt, viktigare är att 
datumet då det upprättades finns med, annars är tes-
tamentet ogiltigt. 

Den 1 juli 2002 infördes i Estland lagen om inter-
nationell privaträtt (rahvusvahelise eraõiguse seadus). 
Från och med detta datum tillämpas vid arvskifte la-
gen i det land där den avlidne hade sin senaste bostad. 
Det är dock möjligt att tillämpa estländsk rätt om den 
avlidne hade estländskt medborgarskap men var bosatt 
i Sverige. Om personen avled före den 1 juli 2002 
skall dennes eventuella tillgångar i Estland ärvas en-
ligt estländska lagar, det vill säga man tillämpar vid 
arvskiftet det lands lagar, där egendomen finns. 

Med utgångspunkt i den ovannämnda lagen förut-
sätter man att tillgångar i Estland finns med i den 
svenska bouppteckningen. Det leder till att det blir 
mycket enklare och går snabbare att genomföra arvs-
ärendet i Estland. Det har dock visat sig under senare 
tid att det inte är obligatoriskt att föra in tillgångar i 
Estland i en svensk bouppteckning, detta enligt de 
estniska lagarna. Det visar sig att det också beror på 
notarien hur lagen tolkas. Huvudsaken är att arvtagar-
na numera genom bouppteckningen skall behandlas 
enligt svenska lagar. 

Faktum är att, oavsett om fastigheten i Estland 
finns med i bouppteckningen eller inte, så finns det 
ingen myndighet i Sverige som meddelar om dödsfal-
let, eller om eventuella arvingar, till berörda myndig-
heter i Estland. Arvtagaren måste själv komma till 
notarien i Estland. Man skall i dessa fall vända sig till 
en notarie som arbetar i det län, där fastigheten ligger. 

Andra överlåtelseformer 
Skall man söka lagfart i samband med andra överlåtel-
seärenden gällande fast egendom i Estland vänder 
man sig också till notarien. Bland annat är det viktigt 
att komma ihåg att båda parterna, dvs alla deltagare i 
ärendet, skall vara närvarande hos notarien och under-
teckna avtalet, varefter notarien lämnar en ansökan 
om lagfart till Kinnistusamet. Alternativet till att per-
sonligen närvara hos notarien är att lämna fullmakt till 
en person som man anlitar och som kan representera 
en vid ärendet. Fullmakten, som upprättas i Sverige på 
egen hand, måste ange exakta uppgifter om fullmakts-
givaren och fullmaktstagaren samt om ärendet full-
makten gäller. Den skall vara undertecknad av full-
maktsgivaren, något som skall intygas av en Notarius 
Publicus i Sverige. Att denna Notarius Publicus är 
behörig måste i sin tur intygas av en annan Notarius 
Publicus genom apostille. Antingen sker intygandet 
med apostille på själva fullmakten eller i en särskild 
handling, detta beroende på hur handlingen ser ut och 
vad den skall användas till. Är det en enda handling 
sätts apostillestämpeln på denna, annars måste det 
vara en apostillestämpel på respektive handling. 

Inbetalning av medlemsavgiften 
Den 1 mars hade fortfarande många av förra årets 
medlemmar inte betalt medlemsavgiften för år 2005. 
Vi hoppas att detta inte har sin orsak i att ni är miss-
nöjda med Hembygdsföreningens verksamhet, utan att 
ni har glömt att betala eller att inbetalningskortet har 
kommit bort. Vi sänder er därför ett nytt inbetalnings-
kort med detta nummer av Medlemsbladet. För att inte 
utskicket till er skall överskrida portogränsen 100 g 
har vi blivit tvungna att utelämna medlemsförteck-
ningen. 

Fotot på förstasidan 
Fotot på förstasidan har Per-Olov Jansson fått ärva 
från sin mor Hilda f. Mihlberg från Ölbäck Källviks. 
På fotot sitter kyrkoherden Eduard August Maass i 
kretsen av Nuckö kyrkoråd med representanter från de 
olika byarna i Nuckö socken. Fotot är taget vid Nuckö 
prästgård någon gång under 1900-talets första år (Ma-
ass var kyrkoherde under åren 1902-1910). Observera 
att hårmodet var ytterst varierande vid denna tid! 

Mannen längst ner till vänster på fotot är Per-Olovs 
morfars far Anders Mihlberg (1839-1917). Om det är 
någon som känner igen någon av de övriga männen på 
fotot, kontakta då Per-Olov på tfn 0176-14734 eller 
med brev till adressen Knutbyvägen 27, 761 63 
NORRTÄLJE. 
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Återuppbyggnad av Rosleps kapell 
Sture Koinberg

Den 14 november 2003 beviljade stiftelsen Konung 
Gustav VI Adolfs fond för svensk kultur 300 000 SEK 
som bidrag till återuppbyggnad av Rosleps kapell. 
Den 16 november 2004 beviljades ytterligare 300 000 
kr till kapellets återuppbyggnad. Gurli Schönberg 
Fyhr, som tillsammans med sin man Per Erik Fyhr och 
Ivar Boman, under många år arbetat för en återupp-
byggnad fick därmed bekräftat att hennes vision om 
ett återuppbyggt kapell kunde bli verklighet. 

Gurli Schönberg Fyhr fick inte se kapellet återupp-
fört, men hennes visioner förs vidare av Per Erik Fyhr 
och Ivar Boman. Och kanske kommer den dagen 
ganska snart när den första gudstjänsten hålls i Ros-
leps kapell. Ülo Kalm och Nuckö kommun, som är 
ansvariga för det praktiska återuppbyggnadsarbetet, 
har sökt pengar från EU till återuppbyggnaden. Bevil-
jas dessa ansökningar räcker resurserna till restaure-
ring av byggnadsstommen. 

En professionell kulturhistorisk utredning har ge-
nomförts. Ritningar till tak och kyrkans murar har 
upprättats av arkitekten Katrin Etverk. En parkerings-
plats och en mindre servicebyggnad med toalett har 

föreslagits utanför den södra ingången till kyrkogår-
den. 

Den första etappen i återuppbyggnaden blir att ta-
ket färdigställs. Arbetet är planerat att påbörjas under 
våren 2005 och beräknas vara klart till sommaren. 
Beroende av inkomnna medel kommer därefter arbetet 
att fortskrida under år 2005. Ritningar till kapellets 
inredning skall tas fram under den närmaste tiden. 

Rickul/Nuckö Hembygdsförening har under åren 
koncentrerat sina begränsade resurser till ett bevaran-
de av ruinen. Rickulgruppen med Ingvald Dyrberg 
och flera andra entusiaster gjorde en avgörande insats 
då ruinen år 1990 säkrades från fortsatt förfall. Under 
de följande åren uppfördes klockstapeln, gravarna 
identifierades och det gamla bårhuset rustades upp till 
minneskapell. År 2003 bekostade Hembygdsförening-
en en förstärkning av murarna vid torngaveln. 

Från kommunens sida hoppas man på ett fortsatt 
engagemang från Rickul/Nuckö Hembygdsförenings 
sida och från enskilda medlemmar i Sverige. 

Gemensamma förhandlingar om 
bättre villkor för hus- och hemför-

säkringar 
Jürgen Lewerenz, husägare i Birkas 

Nästan alla husägare är missnöjda med sina försäk-
ringar. De är för dyra. De flesta villkor är ofördelakti-
ga för kunden. Kunderna behandlas nedlåtande. 

Ett agerande i grupp kan snabbt förändra detta. 
Också små försäkringstagare blir starka om de uppträ-
der gemensamt. Makten växer med antalet deltagare. 
Gruppen kan välja fritt mellan konkurrenterna på 
marknaden och förhandla fram speciella villkor. 

I Nuckö kommun finns en grupp som tagit initiativ 
och önskar samla intresserade personer. Till att börja 
med behövs ingen formell struktur. Om ett antal per-
soner ansluter sig så kan en intresseförening bildas. 

Om du vill delta, anmäl Dig genast till Elar Piir, 
mobiltfn. (+372) 5131511; e-post elar.piir@mail.ee, 
för snart börjar vi. Det finns ingen risk, bara fördelar. 
Propagera för saken bland dina vänner och grannar! 

 
Vy från väster av tornet och gaveln 

Efter originalritning av Katrin Etverk

Strandträff 
Årets träff på Ölbäckstranden äger rum lörda-
gen den 9 juli kl. 13.00. Närmare information 
kommer i nästa nummer av Medlemsbladet. 
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Vikingar i Enby! 
Felicia Markus, Uppsala universitet

Enligt en folktradition bosatte 
sig de första invånarna av Nuckö 
på platsen för det nuvarande 
Enby. Det sägs att vikingar en 
gång kom hit för att idka fiske, 
för att senare även börja bruka 
jorden. Ibland kan det finnas ett 
korn av sanning i sådana här 
legender – men det är förstås 
svårt att veta. Det är spännande 

att fundera över huruvida det kanske kan ligga någon-
ting i denna tradition om Enby.  
Ny avhandling 
Jag har tidigare här i Medlemsbladet skrivit om de 
fältarbeten som ägt rum på Nuckö, och alldeles sär-
skilt i Enby, i syftet att lära mer om den estlands-
svenska kolonisationen och det tidiga kulturlandska-
pet. Nu är det arbetet, som påbörjades 1998, slutfört 
och resultaten presenterades nyligen i form av en av-
handling; "Living on Another Shore. Early Scandina-
vian Settlement on the North-Western Estonian 
Coast", som lades fram vid den arkeologiska institu-
tionen vid Uppsala universitet den 17 december 
2004. Här tänkte jag i korthet sammanfatta de 
viktigaste resultaten av fältarbetena. 
Nuckö – en obebodd utmark före 1200-
talet? 
När bosatte sig egentligen människor på Nuckö 
och i Enby? Ja, den etablerade teorin har länge 
varit att fast bosättning uppstod i de sedermera 
estlandssvenska områdena någon gång efter det 
att tyska och danska korsriddare erövrat Livland 
och Estland i början av 1200-talet. Först då, har 
man menat, har det varit säkert att bosätta sig 
här, och tyskarna skall då ha uppmuntrat svensk 
kolonisation bland annat längs den nordvästra 
kusten för att säkra den kristna sjöfarten och 
generera skatt från tidigare obebodda områden. 
Man har tänkt sig att före denna tidpunkt har 
Nuckö och andra kustområden varit vidsträckta, 
obebodda utmarker som endast utnyttjats för 
jakt och fiske av ester bosatta i inlandet. De 
teorier som framlagts har grundats på studier av 
ortnamn, dialekter och bevarade skriftliga do-
kument. 

Nuckö, liksom andra estlandssvenska områ-
den, är påfallande tomt på fornfynd. I Nuckö 
socken består de flesta kända fornlämningarna 
av benfynd eller möjliga gravar (se kartan). 
Ingen av dessa fyndplatser har tyvärr under-
sökts närmare, och om deras ålder kan därför 
inget definitivt sägas. Ingen är med säkerhet 
förhistorisk. Detta är ett generellt problem för 

kusttrakterna, där inga arkeologiska undersökningar 
kunnat genomföras under hela sovjettiden. Några sys-
tematiska inventeringar av fornlämningar har inte 
skett sedan 1920-talet. Resultaten av mina undersök-
ningar tyder på att avsaknaden av tidigare studier åt-
minstone delvis förklarar fyndtomheten. 
Undersökningarna 
Sedan mitt forskningsarbete påbörjades har jag efter-
hand allt bättre lärt känna Nuckö genom att tala med 
tidigare och nuvarande ortsbor, promenera genom 
skog och mark för att söka efter lämningar av äldre 
kulturlandskap och fornlämningar, studera material 
om Nuckö i diverse arkiv och genom att genomföra 
arkeologiska utgrävningar. 

De mer detaljerade undersökningarna och utgräv-
ningarna fokuserades som sagt till Enby. Bland de 
viktigaste orsakerna till detta är att byn är välbevarad 
och dessutom relativt väldokumenterad genom sekler-
na i form av kartor och skriftliga dokument. Ortnam-
net är svenskt. Byn ligger också nära Hapsal varifrån 
den första säkra skriftliga källan till svensk bosättning 
i Estland härrör (Hapsals stadslag av år 1279). 
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Kulturhistorisk inventering 
En detaljerad kulturhistorisk inventering av Enby har 
genomförts. Många olika slags lämningar dokumente-
rades därvid i byn, som tidigare var stor: 1934 hyste 
den 201 invånare i 34 hus – idag är endast en handfull 
hus bebodda. Ruiner av de övergivna byggnaderna 
finns överallt i byn. Många tidsskikt kan iakttas. Till 
exempel kan en del av de kvarnlämningar och hålvä-
gar som dokumenterats återfinnas i äldre kartmaterial. 
Några spännande platser med namn och tradition har 
noterats. Den mest intressanta är kanske den så kalla-
de "Bröllopsstenen" strax utanför Enbys strand. Kring 
denna sten finns legender om ett bröllopsfölje som 
skall ha gått på grund här. Det märkliga är att liknande 
traditioner kan återfinnas på många håll i Sverige. 

En rad utgrävningar har genomförts i Enby. Schakt 
har dragits genom stenmurar, i åkermark och på by-
tomten. De olika marklagren har dokumenterats och 
tidfästs genom att kol har 14C-daterats för att kultur-
landskapets utveckling skulle kunna studeras. 
Bosättning under vikingatiden 
Det mest intressanta resultat som erhållits är att Enby 
kan konstateras ha varit bebott redan före områdets 
kristnande vid 1200-talets början och korsriddarnas 
ankomst. Under den senare delen av vikingatiden 
(vikingatiden brukar i Estland räknas som löpande 
fram till ca 1200/1250) har människor funnits bosatta 
här. En anmärkningsvärd kontinuitet kan beläggas: 
byns utformning har varit snarlik dagens. Åkermark 
och bytomt har legat ungefär där de gör det idag. 
Denna omständighet, i kombination med andra fakto-
rer som det svenska bynamnet och områdets maritima 
karaktär – svenskarna har troligen utnyttjat den speci-
ella ekologiska nisch som kustzonen utgör – gör det 
sannolikt att det även finns en befolkningskontinuitet 
från vikingatid och fram till 1500-talet då de äldsta 
bevarade skattedokumenten omtalar byn som svensk. 
Vilken etnisk identitet byborna själva menade sig ha 
under vikingatid är förstås svårt att veta; något "Sveri-
ge" eller "Estland" fanns ju inte vid den tidpunkten. 
Sannolikt var identiteten framförallt lokal – man kän-
de samhörighet med den egna byn och närmaste om-
givningen. 

Ännu tidigare fynd har också gjorts. Uppe på den 
platå som utgör Enbys högsta punkt har tre härdar 
återfunnits, av vilka två daterats till äldre järnålder 
(århundradena kring Kristi födelse). Dessa härdar, 
liksom andra dateringar från Enby, visar att denna 
plats nyttjats från och med äldre järnålder. Troligen 
har dock aktiviteten före vikingatid varit mer begrän-
sad och landskapsutnyttjandet haft en annan karaktär 
än senare. Exakt vad relationen är till den bosättning 
som fanns under vikingatid är inte klarlagd. 

Den estlandssvenska kolonisationen 
Även om denna första studie varit begränsad, får re-
sultaten från Enbystudien konsekvenser för hela pro-
blemkomplexet kring den estlandssvenska kolonisa-
tionen. Det är nu uppenbart att bosättningen grund-
lagts redan före 1200-tal. Andra förklaringar till kolo-
nisationen än den kristna erövringen måste alltså sö-
kas. 

Enligt min åsikt bör man leta efter förklaringar i de 
naturliga förutsättningar som finns för kontakter över 
Östersjön. Arkeologiskt material från alla förhistoris-
ka epoker, liksom bevarat tidigt skriftligt material som 
sagor och krönikor vittnar om att de olika sidorna av 
Östersjön alltid har haft täta kontakter med varandra. 
Särskilt kust- och fiskarbefolkningar har rört sig vida 
omkring och det är sannolikt att det är sådana indivi-
der som rört sig över havet och spontant har bosatt sig 
i de estniska kustområdena, kanske i olika vågor och 
vid olika tidpunkter. De estlandssvenska bosättningar-
na är spridda längs en lång kuststräcka och har olikar-
tad karaktär, vilket talar för detta. Det är viktigt att 
komma ihåg att havet i alla tider varit mer en förenan-
de länk än ett hinder. Förhoppningsvis kan efterhand 
fortsatta studier på Nuckö och i andra delar av 
svenskbygden ge mer utförlig information om hur 
kolonisationen gått till. 
Kanske har du… 
…spännande saker att berätta om någon plats på 
Nuckö? Om du känner till någon eventuell fornläm-
ning, eller legend/tradition om någon plats i landska-
pet, skulle jag bli mycket glad om du kontaktade mig! 
Tack! 
Med detta vill jag också ta tillfället i akt att varmt 
tacka de markägare som generöst har tillåtit mig att 
undersöka lämningar på deras mark. Tack också alla 
andra Nucköbor och estlandssvenskar som lämnat 
intressanta upplysningar om olika företeelser i land-
skapet, och som visat vänligt intresse för mina under-
sökningar. 
Köpa avhandlingen 
Avhandlingen finns att köpa för 185 kr (inklusive 
porto). Mejla till felicia.markus@kultgeog.uu.se eller 
ring mig på 08-5008 1976 så skickar jag ett exemplar. 

 

Glad Påsk 
önskar 

Göte Brunberg 
Inger Nemeth 
Eva Heyman 
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Släktforskningsdatabas för Nuckö socken 
Göte Brunberg

Under de senaste 15 åren har jag varit sysselsatt med 
att bygga upp en databas över invånarna i den gamla 
Nuckö socken, dvs. i stort sett det område som idag är 
Nuckö kommun. Den omfattar tiden från ca år 1700 
fram till överflyttningen till Sverige under andra 
världskriget. För varje person finns det uppgifter om 
relationer till andra personer i databasen (far, mor och 
maka/make) och om var personen föddes och bodde. 

När jag började med databasen fanns det inget 
släktforskningsprogram som passade, utan jag skrev 
själv ett program för datainmatning och datapresenta-
tion. Av praktiska skäl har jag delat in databasen i tre 
delar för de gamla kommunerna Rickul, Sutlep och 
Pasklep. De innehåller nu ca 9 300, 6 000 respektive 
10 500 personer, dvs. sammanlagt ca 25 800 datapos-
ter. I och med att folk har flyttat mellan kommunerna 
är en del dubbelbokförda (kanske några hundra perso-
ner). När det gäller den allra äldsta tiden har jag i 
många fall heller inte kunnat identifiera två eller flera 
namn som samma person. 

Jag har nu beslutat att göra databasen tillgänglig på 
en PC på expeditionen på Roslagsgatan 57, så att den 
som är intresserad själv kan sitta och ta fram data om 
sin släkt. Den kommer att finnas där från den 1 april. 

Det finns ingen funktion för att ta ut uppgifter från 
databasen till skrivare, utan man får anteckna den 
information som visas på bildskärmen. Här ges en kort 
anvisning om hur man får fram dessa uppgifter. En 
mer uttömmande anvisning kommer att finnas på ex-
peditionen. 

När man skall söka efter uppgifter om en person 
måste man först välja rätt databas (Rickul, Sutlep eller 
Pasklep) och öppna den. Då visas en bild med en alfa-
betisk förteckning över samtliga personer i kommunen 
enligt exemplet i figur 1. Man söker sig till den aktuel-
la personen genom att trycka tangenten för första bok-
staven i efternamnet och sedan stega sig fram med 
upp- och nertangenterna till dess att personen marke-
ras (i exemplet min farfar Johan Matsson Brunberg). 

När den sökta personen har markerats trycker man 
tangenten F2. Då visas en bild med 
uppgifter om personen enligt figur 
2. Längst ner i bilden visas dessut-
om kortfattade uppgifter om den 
person (far, mor, make/maka eller 
barn) man har markerat (i exemplet 
min farfars far Mats Johansson 
Brunberg). Med hjälp av piltangen-
terna kan man flytta markeringen 
till någon av de andra personerna i 
bilden. För att komma till bilden för 
den markerade personen trycker 
man på returtangenten. 

På detta sätt kan man alltså utgå 
från en viss person och sedan navi-
gera åt godtyckligt håll (uppåt till 
far och mor, åt sidan till make/maka 
och nedåt till barnen) för att komma 
vidare i databasen och få fram full-
ständiga uppgifter om denna nya 
person. Man kan naturligtvis även 
komma till en ny person genom att 
gå tillbaka till den alfabetiska för-
teckningen. Detta görs genom att 
man trycker tangenten F1. 

En reservation: I en så här stor 
databas finns säkert en hel del upp-
gifter som är felaktiga eller inte är 
kompletta. Om ni hittar något som 
bör ändras, hör av er till mig på tfn 
08-97 26 06 eller med e-post till 
gote.brunberg@telia.com. 
Lycka till med släktforskningen!

Figur 1.  Exempel på alfabetisk förteckning

Figur 2.  Exempel på uppgifter i databasen för en person
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Information från Västra Kustens Skogsägare

Om den nya skogsbrukslagen 
Bo Stenholm 

1. Till er som inte har skogsbruksplan: Den estniska 
staten är skyldig att göra skogsbruksplaner gratis till 
oss. Om man inte har skogsbruksplan och ändå vill 
avverka går det bra ändå, men endast gallring ("har-
vendusraie") tillåts. Slutavverkning ("lageraie") är 
förbjuden utan skogsbruksplan. Malle Järve på Kesk-
konnateenistus, Kiltsi tee 10, 90 403 Haapsalu, tfn 
+372 47 24720, fax: +372 47 24730 eller e-post 
mallejrv@hot.ee svarar på frågor om skogsbrukspla-
nerna. Där kan man också beställa skogsbruksplaner 
från staten. Det kan ta upp till 2 år om staten gör det. 
Man kan också beställa skogsbruksplaner från privata 
företag. Då får man betala arbetet själv. Se 
www.metsad.ee och länken "Kliendiinfo". 
2. När ni anmäler avverkning till skogsföreningen 
skall ni skicka med en kopia av skogsbruksplanen. Då 
går det lättare och snabbare att behandla ärendet hos 
Keskkonnateenistus. 

Stormen 
Som tur var så drabbades vi inte så mycket av stor-
men. Läget är med andra ord ganska normalt. Här i 
Estland drabbades de södra områdena runt Pärnu och 
Viljandi betydligt mer. Totalt i Estland har ca 1/8 av 
den årliga avverkningen blåst ner, vilket är betydligt 
mindre än i södra Sverige. 

Ants Varblane tillbaka som chef 
Tyvärr fick Toomas Timmerman problem med hälsan 
redan när han började hos oss. Detta var naturligtvis 
väldigt olyckligt för både Toomas och oss. Efter kon-
takter med sjukvården i Hapsal har nu Toomas förkla-
rat för styrelsen att han inte kan fortsätta sin tjänst hos 
oss p.g.a. sina hälsoproblem. Styrelsen har tyvärr ing-
et annat val än att acceptera Toomas önskan att från-
träda sin tjänst hos oss. Som tur är har Ants Varblane 
accepterat att under en övergångstid på nytt leda före-
ningens praktiska arbete. Vi är väldigt tacksamma att 
Ants, trots sitt heltidsarbete som chef för privatskogs-
ägarförbundet i Tallinn, har tagit på sig denna uppgift. 
Vi önskar Ants välkommen tillbaka tills vi har hittat 
en permanent lösning på ledningsfrågan. Han nås på 
tfn +372 50 89 237 eller e-post 
ants.varblane@eramets.ee. 

Notiser 
Kent Mihlberg 

Vi har nu öppnat vår nya webbplats www.lrm.ee. Gå 
gärna in och titta på den. Vi försökte att få adressen 
vks, men den var upptagen så det blev lrm (Lääne 
Ranniku Metsaühistu). Det stämmer ju med vår profi-
lering att vi också är en estnisk förening. 

Vi har även en e-postadress info@lrm.ee som ni 
kan nå oss på om ni har några frågor eller funderingar. 
Snart kommer ett separat utskick med de nya blanket-
terna till VKS medlemmar. 

Om du vill ha en översättning till svenska som förkla-
rar vad som står i din skogsbruksplan, så skall du kon-
takta Margareta Hammerman. Margareta och Bo 
Stenholm har gjort en generell översättning som för-
klarar vad det står. Kompendiet kostar 100 kr. Marga-
reta Hammerman nås på tfn 08-580 131 31 och e-post 
margareta@hammermans.com. 

Man kan även få bidrag för att plantera skog på åker-
mark, bidraget är på 1 000 EEK/ha. Kontakta Põllu-
majanduse Registrite ja Informatsiooni Ameeti Lääne 
büroo, Haava 32. 90510 Haapsalu, tfn +372 4265 eller 
+372 4266. 

Info och utbildningsdagar 2005 
Rune Gårdh 

Västra Kustens Skogsägare planerar att genomföra 
information och utbildning för skogsägare under år 
2005. 
28 maj kl. 10.00 – ca 15.00: Familjeskogsdag i Tum-
ba för medlemmar inom Stockholmsområdet. Vi sam-
las vid Tumba järnvägsstation och åker bil några km 
ut i skogen och går en skogspromenad med informa-
tion och fikapaus. 
30 - 31 juli: Utbildningsdagar på Ormsö. Lördag teori 
inne, söndag praktik ute i skogen. 

Separata inbjudningar kommer att skickas ut, men 
boka dagarna redan nu. 

Viktigt – Viktigt – Viktigt 
Vi håller på att uppdatera vårt medlemsregister och 
vill ha er hjälp. Vi vet att det är många av er som har 
bytt adress, telefonnummer, ägandeförhållande eller 
ordnat e-postadress m.m. Hör då av er till: c/o Kent 
Blomberg, Skogsvägen 57, 762 61 Rimbo, tfn 0176-
735 18 eller e-post info@lrm.ee. Gör detta snarast! 
Det kommer att underlätta för oss när vi gör våra ut-
skick framöver. Och glöm inte – håll stövlarna leriga! 
 

Så här ser VKS nya logga ut. 
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Information från Estlandssvenskarnas kulturförening SOV 
Sven Salin, ordförande

Kära medlemmar i Rickul/Nuckö Hembygdsförening! 
Vi kan blicka tillbaka på minnesåret 2004 med stor 
tacksamhet och tillfredsställelse. Firandet av 60-
årsminnet stod i centrum för många av våra aktivite-
ter, både årsmötet, hembygdsdagen och kyrkodagen, 
och det blev stor uppslutning vid alla dessa evene-
mang. En bredare allmänhet fick också kännedom om 
estlandssvenskarnas historia och vad som hände för 
60 år sedan, särskilt genom avtäckningen av minnes-
monumentet på Dalarö, de många publikationerna och 
utställningarna, t ex på Dalarö, i S:t Mikaels kyrka, i 
Aibolands museum och i Riksarkivet. Historiska 
klubben hade två radioreportage om estlandssvens-
karna. 

Två händelser i slutet av året är värda att uppmärk-
sammas, nämligen Felicia Markus doktorsavhandling 
"Living on Another Shore" och Maria Carlssons TV-
film "De sista estlandssvenskarna". Felicia Markus 
lyckas visa, att den första svenska eller skandinaviska 
bosättningen i Estlands svenskbygder skedde mycket 
tidigare än man i allmänhet trott, kanske redan under 
800- och 900-talen. Maria Carlssons film, som sändes 
tre gånger under julhelgen, fick mycket stort genom-
slag. Den belyste både estlandssvenskar, som återvän-
de från kriget eller fångenskapen till sina gamla hem 
och den unga generationen estlandssvenskar, som 
växte upp under sovjetisk diktatur. 
Starkt stöd för Kustbon 
Med decembernumret av Kustbon skickades en enkät 
ut till ett hundratal medlemmar i SOV. Svaren visar 
att Kustbon tycks ha funnit en väl avvägd balans mel-
lan historiska tillbakablickar, markåterlämning och 
aktuella händelser. Ytterst få anser, att det finns för 
mycket av något. En majoritet svarar på de flesta frå-
gorna "lagom". Men ganska många skulle gärna vilja 
läsa fler minnesartiklar, intervjuer och texter på est-
landssvensk dialekt. Många skulle också vilja veta 
mer om överlämnande och förvaltande av mark, bo-
ende och turistande i Estland. I stort sett kan vi ändå 
konstatera att läsarna är mycket nöjda med Kustbon. 
Stödet för SOV 
Stödet för Estlandssvenskarnas kulturförening SOV 
tycks också vara mycket eller ganska stort att döma av 
uppslutningen vid våra olika aktiviteter. Det kunde 
naturligtvis vara ännu större – särskilt i de yngre gene-
rationerna, och det diskuterar och arbetar vi med stän-
digt i styrelsen. Vi försöker hitta nya aktiviteter och 
nya arbetsformer, som kan locka fler yngre deltagare. 
Seminarierna och pubarna är exempel på detta. Det 
finns nästan ingen kritik eller debatt i Kustbon om 
SOV:s olika aktiviteter. Det kan vi ibland beklaga 

men tröstar oss med att "hälsan tiger still". Däremot 
får vi ofta positiva reaktioner på det som vi gör, och 
det är vi naturligtvis tacksamma för. Men vad kan vi 
göra mer och vad kan vi göra bättre? 
Framtiden 
Samarbetet med hembygdsföreningarna och de svens-
ka institutionerna i Estland kommer att fortsätta och 
intensifieras. Det gäller bl.a. Aibolands Museum, 
Svenska Folkhögskolan i Estland och S:t Mikaels 
församling. 

Vi har emellertid också från SOV:s sida engagerat 
oss i tre nya projekt, som kommer att kräva insatser av 
oss både i form av tid och pengar. Ett av dessa är ga-
leasen "Hoppet af Spithamn", som ni har kunnat läsa 
om i tidigare nummer av Medlemsbladet. En insam-
ling pågår och stiftelsen är nu under ombildande till 
ett aktiebolag för att få in mer kapital till upprustning. 
Sedan är det tänkt att hon ska segla som skolskepp för 
Svenska folkhögskolan i Estland, Donnergymnasiet 
och finlandssvenska folkhögskolor, men också kunna 
användas för kurser, konferenser och turistresor. 

SOV i Estland nybildades under föregående år men 
har väl egentligen inte kommit igång med sin verk-
samhet än. Vi har från vår sida utlovat både samarbete 
och bidrag, men formerna för samarbetet får diskute-
ras vidare under detta år. Vi räknar med att den nya 
föreningen ska samla svenskarna i Estland och tillva-
rata den svenska minoritetens intressen. SOV i Est-
land bygger alltså på traditionerna från den ursprung-
liga föreningen Svenska Odlingens Vänner, men ska 
också vara en ersättning för Samfundet för Estlands-
svensk Kultur (SESK), som avvecklats. 

Det tredje projektet är ett Estlandssvenskarnas Hus 
i Hapsal i anslutning till Aibolands museum. Vi räk-
nar med att under året bilda en stiftelse för Estlands-
svenskarnas Hus, köpa in tomten och komma igång 
med byggnadsplanerna. Förhoppningsvis kan detta 
Estlandssvenskarnas Hus bli ett nytt estlandssvenskt 
centrum och en samlingspunkt både för SOV i Est-
land, Svenska folkhögskolan i Estland och för våra 
föreningar. 

Det finns naturligtvis mycket mer som skulle kun-
na rymmas under rubriken "Framtiden", t.ex. bokut-
givning, nya forskningsprojekt och nya aktiviteter. 
Planering pågår också för en del av detta. 

Jag hoppas, att Du som medlem i Rickul/Nuckö 
Hembygdsförening också deltar i våra gemensamma 
aktiviteter. Endast genom stor uppslutning och god 
sammanhållning kan vi för omvärlden visa, att vi est-
landssvenskar fortfarande existerar som en folkgrupp i 
Sverige.
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SOV:s kalendarium våren 2005 
9 april 
kl. 13.00 

SOV:s årsmöte på Eesti Maja, Wallin-
gatan 32. 
Medverkar gör bland andra Sveriges
ambassadör i Estland Dag Hartelius
och Estlands ambassadör i Sverige
Jüri Kahn. 

22 april 
kl. 18.00-
21.00 

Pubafton på Roslagsgatan 57. 
Denna gång är det Odensholms bya-
lag, som står för värdskapet. 

8 maj 
kl. 11.00- 
14.00 

"Hets mot värnlös folkgrupp – Vad 
Vänsterpartiets (dåvarande SKP:s)
press skrev om flyktingarna från Bal-
tikum för 60 år sedan". 
Seminarium med författaren Staffan
Skott. 
Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm. 
Pris 50 kronor. Lättare förtäring ingår.
Anmälan senast en vecka i förväg till
Ulla-Stina Rundgren på SOV:s expe-
dition, tfn 08-612 75 99, eller e-post 
till info@estlandssvenskarna.org. 

 
 

Alfred Adelman 90 år 

Den 30 december 2004 fyllde Alfred Adelman i Hö-
bring 90 år. Jubilaren var på sitt allra bästa humör och 
blev vederbörligen uppvaktad av kommunen via Ülo 
Kalm. Han fick också många telefonsamtal från Sve-
rige och även från Portugal med gratulationer. Vi som 
var där och uppvaktade honom fick uppleva en myck-
et nöjd och glad jubilar. Som han själv sa: "Det här 
var den bästa födelsedag jag nånsin har haft!" 
Ingegerd Lindström 
 

Guldstrand 
Boken har hittills sålts i ca 270 exemplar, varav 201 
som medlemsexemplar. 

Erbjudandet att köpa ett medlemsexemplar för 100 
kr gäller fram till årets slut. Det har visat sig bli en del 
missförstånd när det gäller portot för att posta boken. 
Det kostar 50 kr extra (oavsett antalet böcker och om 
det är medlemsexemplar eller ej). 

En rättelse i personregistret: Mats Tomsson var 
född 1876 i Höbring (uppgiften att han var född 1861 
i Ölbäck hade råkat bli kopierad från kyrkoförmynda-
ren Treiberg). 
 

Mats Ekman-sånger 
Aurelia Brun från Roslep har sjungit in tre 
sånger av Mats Ekman på Nuckömål och 10 
blandade melodier, bl.a. av Evert Taube. 
Sångerna finns att köpa på CD eller kassett-
band via SOV:s kontor på tfn 08-612 75 99 
eller fax 08-612 67 85. 
Pris 60 kr, porto tillkommer. 
Hela överskottet tillfaller Rickul/Nuckö Hem-
bygdsförening att användas för kulturella än-
damål. 

Sadama 31/32, HAPSAL 
Tfn/fax: +372 473 7165 

E-post: aibom@haapsalu.ee 

Sommarens utställningar: 
• Rickul – Väldet på västkusten 
• Klottorps by 
• Estlandssvenskarnas historia 
• Ormsörummet – "Torsdagstanternas" 

handarbetskammare 
• Aibotapeten – Estlandssvenskarnas histo-

ria skildras på en 20 m lång bonad 
Öppettider från 1 maj till 31 augusti: onsdag-
söndag kl. 10.00-18.00. 
Inträde: 20 EEK (studerande 10 EEK). 
För 35 EEK (15 EEK) kan köpas "En biljett 
med tre upplevelser", som dessutom gäller till 
Länsmuseet (Läänemaa muuseum) och Järn-
vägsmuseet (Raudteemuuseum). 
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Färjetrafiken till Estland 2005 

Stockholm - Tallinn 
M/S Regina Baltica avgår från Stockholms 
Frihamn. Jämna datum: januari, april, maj, 
augusti, november och december. Ojämna 
datum: februari, mars, juni, juli, september 
och oktober. 
M/S Victoria avgår från Stockholms Frihamn. 
Jämna datum: februari, mars, juni, juli, sep-
tember och oktober. Ojämna datum: januari, 
april, maj, augusti, november och december. 

Tidtabell (lokal tid) 
Stockholm 17.30 - Mariehamn 00.55 

Mariehamn 01.05 - Tallinn 11.00 
Tallinn 17.30 - Mariehamn 04.50 

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.30 

Kapellskär - Paldiski 
M/S Vana Tallinn avgår varje dag från Ka-
pellskär. 

Tidtabell (lokal tid) 
Kapellskär 21.00 - Paldiski 08.00 
Paldiski 10.00 - Kapellskär 19.15 

Biljettbeställning (för medlemsrabatt) 
Tfn 08-666 60 20, fax 08-666 60 52 

E-post booking@tallink.se 
Webbplats www.tallink.se 

Uppge bokningskod SXF30 för kryssning och 
SOF30 för reguljär resa 

 

 

Välkommen till Roosta semesterby i 
det Estniska landskapet Läänemaa 

vid Östersjön! 

Här finns 32 stugor med ett, två eller tre sov-
rum. Rökfria rum. Ett hus även med bastu.  
Platser för husvagn med framdragen el. 
I huvudbyggnaden ligger ett nytt fritidscentrum 
med restaurang, bar, konferensrum, bowling-
banor, bastu, bubbelpool och vilrum. 
Du kan spela biljard, tennis och minigolf, jog-
ga, cykla, vindsurfa, hyra roddbåt och åka på 
utflykter, t.ex. till Hapsal eller Odensholm. 

20% rabatt för medlemmar i 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening! 
Tfn +372 47 97 230, 97 238, fax 97 245 

E-post roosta@roosta.ee 
Webbplats http://www.roosta.ee 

Fastighet till salu 
Ängs- och strandfastighet 25 ha vid Hap-
salviken i Skåtanäs Näsudden (Tahuküla 
Nina) i Nuckö kommun, Läänemaa 

 
Fritidshus 40m2 med uthus 12 m2. 
Byggnadsår 2001-2002. 
El och VA, borrad brunn. 

Vid intresse, ring tfn 018 – 21 70 84. 

Markägare i Estland! 
Behöver Du hjälp med frågor gällande fastig-
hetsärenden, översättningar eller andra ären-

den ställer vi gärna upp. 
Kontakta oss för närmare information! 

Katrin Schönberg 
Jus Suecanum OÜ 

Tfn/fax: +372 47 37339, mobil: +372 55 24842 
E-post: katrin.schonberg@mail.ee 

Adress: Endla 2B-16, 90504 Haapsalu, 
Estland 

Medlemmar i Rickul/Nuckö 
Hembygdsförening får 15 % rabatt! 


