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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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Nu närmar vi oss våren igen och med den kommer 
sommaren närmare. Sommaren som gör att vi återvän-
der till Estland och våra kära hus. Nu börjar planering-
en för sommarens aktiviteter och längtan efter sol och 
värme gör sig kännbar.

I styrelsen har vi redan tidigt planerat aktiviteterna 
för föreningen i sommar och på många sätt blir det 
samma som tidigare år. Vi räknar med strandfesten, 
träffen i Rosleps kapell och en gemensam middag på 
Roosta under kvällen. Vi hoppas även på några utfl yk-
ter och att så många som möjligt vill komma över till 
våra ”återvändardagar”.

Även i år tänker vi satsa på att locka till oss fl er 
ungdomar genom att anordna och sponsra ett ridläger 
och i år kommer det att fi nnas möjlighet att prova på 
att surfa. Vad vi märkt, är det kanske inte bara ungdo-
marna som vill prova att surfa utan även vuxna och det 
går alldeles utmärkt. 

Jubileum
Styrelsen håller nu på att planera för fi randet av för-
eningens 20-årsjubileum 2012. Vi hoppas att vi på ett 
intressant sätt skall kunna sammanställa vad förening-
en har åstadkommit under dessa 20 år och naturligtvis 
skall vi fi ra både i Sverige och i Estland. Om du vill 
vara med i planeringsarbetet så är du mer än välkom-
men. Ta i så fall kontakt med någon i styrelsen.

Presidentbesök
Estlands president, Toomas Hendrik Ilves, var i Sve-
rige på ett statsbesök. Tillsammans med övriga hem-
bygdsföreningar och SOV var jag på Estniska huset för 
att delta i en mottagning för presidenten. I delegationen 
från Estland ingick direktören för Aibolands museum 
Ülo Kalm. Han blev i samband med besöket kommen-
dör av Nordstjärneorden, första klassen, vilket natur-
ligtvis var en stor ära för honom. Vi gratulerar!

Mats Ekmans sånger
Lördagen den 5 februari spelades det in en CD med 
Mats Ekmans sånger. De som sjöng var Ingeborg Gine-
man, Inga Ekman och Hjalmar Stenberg. För musiken 
stod Sofi a Joons och Mall Ney från Estland. Se artikel 
på sidan 6.

Jag är mer än nöjd med att vi nu äntligen har doku-
menterat Mats Ekmans sånger för eftervärlden. Jag vill 
tacka sångarna och speciellt Sofi a och Mall som åkte 
från Estland för att spela till sången!

DVD
Nu fi nns också Maria Carlssons fi lm ”De sista estlands-
svenskarna” att köpa som DVD. Föreningen har fått 
ett antal till försäljning. Filmen är ju också en doku-
mentation som är viktig att bevara. Den kan ses många 

gånger och kan visas för släkt och vänner. Se annonsen 
på sidan 4.

Kulturrådet
Vid det nya Kulturrådets första möte valdes Ülo Kalm 
till ordförande i rådet och styrelseordförande. 

Vid det andra mötet i februari togs  några beslut som 
jag ställer mig frågande till och som gör mig ganska 
beklämd. Det första beslutet var att säga upp Kulturrå-
dets egen lokal på Pikk-gatan i Tallinn. Istället kommer 
rådet att få del i ett skrivbord i lärarrummet i S:t Mi-
kaelskyrkan. Detta är beklagligt, då Kulturrådet på det 
sättet förlorar sin egen identitet. Under tre års tid har 
vi upparbetat kännedomen om rådet och var det fi nns. 
Lokalen har utnyttjats till olika träffar, informations- 
och temakvällar, sammanträden och många har kom-
mit dit bara för att få svar på olika frågor som gäller 
estlandssvenskheten. I lokalerna har Kulturrådets refe-
rensbibliotek, informationsmaterial och material från 
olika hembygdsföreningar funnits tillgängliga för alla 
intresserade. Uppfattningarna i lokalfrågan gick starkt 
isär. Beslutet om uppsägning av lokalen togs med 10 
röster mot 6 och en nedlagd röst. 

Det andra som klart framlades av ordföranden 
var att man skall lägga ner svenskundervisningen för 
vuxna. Undervisningen har bedrivits i samverkan med 
Svenska Handelshögskolan i Helsingfors som också 
utfärdat kursbetyg som ger CEFR studiepoäng (enligt 
Europeisk språkram). För den undervisningen har rådet 
fått bidrag från Finland och den har alltså inte kostat rå-
det något. Bidraget har även inkluderat lokalkostnader 
som har kommit lokalen på Pikk-gatan tillgodo. Varför 
man beslutade att lägga ner den är för mig en gåta. Bor-
de inte Kulturrådet stödja kunskaper om svenska språ-
ket i Estland? Utbildningen har bedrivits i lokalen på 
kvällstid och har varit uppskattad av eleverna. Tyvärr 
måste de nu meddelas att det inte blir någon fortsätt-
ning på utbildningen. Båda dessa beslut diskuterades 
på vårt senaste styrelsemöte och upprörde både mig 
och styrelsen.

Årsmötet 2011

Hembygdsföreningens årsmöte hålls lördagen 
den 26 mars kl. 13.00 i Waldenströmsalen i 
Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, Stock-
holm. Ta T-banan till station Rådmansgatan el-
ler busslinje 2 till hållplats Tegnérgatan.

Efter årsmötet blir det ett informationsmöte.

Se bifogad kallelse!

Välkomna!

Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström
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vid ett bokbord (se annonsen på denna sida). Även små 
trädockor klädda i Nucködräkt och många intressanta 
böcker fanns att köpa där.

Vid en dator med stor skärm satt Göte Brunberg 
och förevisade sin släktdatabas över invånarna i Nuckö 
socken från cirka år 1700 fram till överfl yttningen till 
Sverige. Han visade även Svenska Odlingens Vänners 
bildarkiv. Släktdatabasen och bildarkivet är tillgängliga 
via Hembygdsföreningens hemsida www.rnhf.se.

I Konstrummet lekte de minsta barnen med varan-
dra. Och alla provade sin fi skelycka i Fiskdammen och 
fi ck under jubel en godispåse med lördagsgodis på kro-
ken. 

Många var sysselsatta med frågesporten, där de 13 
frågorna av varierande svårighetsgrad vållade en del 
huvudbry. Frågorna hade alla anknytning till Estland 
och vårt estlandssvenska arv. Vinnare efter lottdragning 
blev Edwin Grenfeldt. Han belönas med ett presentkort 
på en stor tårta, bakad av Restaurang Ester.

Framtidskommitténs annons i Medlemsbladets decem-
bernummer om en vinterfest med estlandssvensk mat i 
Restaurang Ester i Eesti maja den 12 februari lockade 
långt fl er personer än vi hade vågat hoppas på.

Restaurangen kan ta emot 120 gäster så när antalet 
anmälningar närmade sig 130 kunde vi tyvärr inte ta 
emot fl er. Men de vanliga vinterförkylningarna och det 
dramatiska vädret dagen före festen rättade slutligen 
till saken. Till festen anlände 100 personer, vilket vi-
sade sig vara ett för lokalen passande antal.

Många goda vänner, som brukar komma till Hem-
bygdsföreningens sammankomster kunde man se, men 
dessutom en hel del nya personer, både äldre och yngre. 
Och att locka barn och barnbarn samt nya vänner var ju 
just en av anledningarna till festen. 

En annan anledning till festen var att vi ville bjuda 
på sådan traditionell mat som var vanlig i de estlands-
svenska bygderna. Det som far- och morföräldrar hade 
ätit och vuxit upp på i hemlandet skulle deras yngre 
efterkommande få smaka. 

I rummen stod borden dukade och sorlet av glada 
röster steg allteftersom kära släktingar och vänner åter-
sågs och hälsade på varandra. På buffébordet kunde 
man fi nna den goda klimpsoppan med hembakat sur-
degsbröd, korngrynskorv med varm surkål och potatis, 
fyllda ägg med ”kilor” och till efterrätt kvargkaka. De 
äldre lät sig väl smaka och såg mätta och nöjda ut. Men 
de yngre, som aldrig tidigare hade smakat dessa rätter, 
sågs lämna mycket kvar på tallrikarna.

I restaurangens stora sal tog Leo Lindberg plats vid 
fl ygeln och spelade skickligt underhållande musik un-
der måltiden. Senare fi ck vi även njuta av folklig musik 
på dragspel och gitarr, framförd av våra egna spelemän 
Gunvor Strömbom och Lennart Ygstedt. I en annan del 
av salen visades Maria Carlsons fi lm ”De sista estlands-
svenskarna”. Filmen, som nu fi nns på DVD, salufördes 

Fest med traditionell estlandssvensk mat
Majlis Lindroos

”DE SISTA ESTLANDSSVENSKARNA” 

NU PÅ DVD!

Maria Carlsons fi lm ”De sista estlandssvenskar-
na” har visats ett fl ertal gånger på Sveriges 
Television. Nu fi nns den äntligen att köpa som 
DVD.

I fi lmen, som är 40 minuter lång, medverkar 
Alfred Adelman, Ida Carlson f. Tegelberg, Ing-
vald Dyrberg, Sylvia Dyrberg Talback, Jorma 
Friberg, Alar Schönberg och Bertil Viberg.

Du beställer fi lmen genom Ingeborg Gineman, 
tfn 08-642 59 53, eller med e-post till
ingeborg.gineman@comhem.se. Priset är 150 
kr + porto och emballage 30 kr. 

En alldeles utmärkt present att ge till 
släktingar och vänner! Anette Sjösten serverar Hans Ekman ”klimp supp”.

Foto: Anne Schönberg
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Medlemsrabatter 2011
Göte Brunberg 

Tallink Silja Line
Vi har 30 procent rabatt på hyttpriset under hela året på 
rederiets samtliga linjer över Östersjön. På fordonspri-
set har vi 10 procent rabatt. Rabatterna gäller vid re-
guljära 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. Observera att det inte går 
att kombinera medlemsrabatten med Club One-rabatt.

För tidtabell och annan information, se Tallinks 
hemsida www.tallinksilja.com/sv.

Baltic Scandinavian Lines (BSL)
Vi har fått samma fasta rabatterade priser på linjen Ka-
pellskär-Paldiski som för 2010.

Pris 
SEK

Pris 
EUR

Personbil (längd upp till 5 m) 825 85.50
Släpvagn (längd upp till 5 m) 825 85.50
Husvagn (per meter, längd upp 
till 10 m)

165 17.10

Personbiljett (inklusive hyttplats 
och två måltider)

305 32.00

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

175 19.20

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 med-
lemskortet i Rickul/Nuckö Hembygdsförening.

Roosta Puhkeküla
Vi har 20 procent rabatt på ordinarie pris vid hyra av 
stugor. Medlemskort skall uppvisas.

Hyra av bil i Tallinn
Hembygdsföreningens medlemmar får rabatterat pris 
på Autopluss OÜ, www.autopluss.onepagefree.com. 
Kontaktperson Matti Ylä-Outinen, e-post myo@hot.ee,  
tfn +372 56 566 390. Han talar svenska. Ange ”Leif 
Ahrle” som referens vid beställning för att få medlems-
rabatten.

Vi får 10-15 procent rabatt på ordinarie priser på 
Rent24 OÜ, www.rent24.ee, e-post info@rent24.ee, tfn 
+372 56 640 555. Språk: engelska. För att få medlems-
rabatten, ange ”Swedish-estonian club” som referens 
vid beställning.

Vill du prova på att surfa?
Hembygdsföreningen sponsrar en kurs på 
Roostastranden den 19-21 juli. Både barn, 
ungdomar och vuxna är välkomna!

Pris (efter sponsring): 500 kr.

Anmälan senast den 20 juni till Ingegerd 
Lindström, tfn 016-35 81 84 (före den 20 maj) 
och +372 538 59 811 (efter den 20 maj), e-post 
kokkas@telia.com.

Ridläger

Även i år anordnar Rickul/Nuckö Hembygds-
förening ett ridläger i Estland. Det äger rum 
den 18-22 juli hos Sirje Jablok på Marsgården 
i Rickul by.

För information och anmälan, kontakta Sussi 
Mihlberg, tfn 0158-320 78 eller 070-523 78 84, 
e-post kentsussi@gmail.com.

Anmälan skall ske senast den 1 juni.

Aktiviteter i Estland i sommar

Hembygdsföreningen planerar för en upprep-
ning av förra sommarens lyckade aktiviteter i 
Estland. Preliminärt gäller följande program:

Lördagen den 9 juli: Den sedvanliga träffen på 
Ölbäckstranden.

Söndagen den 10 juli: Informationsmöte och 
gudstjänst med sång och musik i Rosleps 
kapell. På kvällen samkväm på Roosta Cam-
ping.

Måndagen den 11 juli: Utfärd till Odensholm.

Tisdagen den 12 juli: Besök på Aibolands mu-
seum och utfärd på Hapsalviken.

18-22 juli: Ridläger (se annonsen nedan).

19-21 juli: Surfi ngläger (se annonsen nedan).

Närmare information kommer i nästa nummer 
av Medlemsbladet och på hemsidan.
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Inspelning av Mats Ekmans visor
Göte Brunberg

Lördagen den 5 februari gjordes en inspelning av Mats 
Ekmans, ”Ätsve Mats”, visor och dikter i en studio på 
Sveriges Radio. Sångare var Inga Ekman, Ingeborg Gi-
neman och Hjalmar Stenberg.

Elva visor sjöngs med ackompanjemang av Sofi a 
Joons på fi ol och talharpa och Mall Ney på tramporgel. 
Tre visor sjöngs à capella. Dessutom läste Inga Ekman 
två dikter.

Det är viktigt att Mats Ekmans visor och dikter nu 
har blivit dokumenterade med sångare och uppläsare 
som har ”nokasvensk” som modersmål. Hembygdsför-
eningen, som bekostade inspelningen, hoppas också 
kunna ge ut den som CD. 

Sångare och musiker, från vänster Hjalmar Sten-
berg, Inga Ekman, Sofi a Joons, Ingeborg Gineman, 
Mall Ney och Maurice Mogard (inspelningstekniker).

Foto: Göte Brunberg

Gåva till Rosleps kapell
Kalmar Fabriks- och Hantverksförening har skänkt en 
stola till Rosleps kapell. Stolan är ett långt band som 
bärs runt halsen av präst eller diakon. Den är vävd och 
broderad av textilkonstnären Mailiss Engelholm.

Inbetalning av medlemsavgiften 
och utskick av Medlemsbladet

Den 25 februari har fortfarande många av förra årets 
medlemmar inte betalt medlemsavgiften för år 2011. 
Vi hoppas att detta beror på att ni har glömt att betala in 
avgiften och inte att ni har tänkt avbryta medlemskapet. 
Vi sänder er därför ett nytt inbetalningskort med detta 
nummer av Medlemsbladet.

För att ni skall komma med i den utgåva av med-
lemsförteckningen, som sänds ut med nästa nummer av 
Medlemsbladet, måste betalning ha skett senast den 15 
maj.

För att spara tryck- och portokostnader för fören-
ingen gör vi så att om det fi nns två eller fl era medlem-
mar på samma adress, så skickar vi ändå bara ut ett 
exemplar av Medlemsbladet. Om du vill ha ett eget ex-
emplar, sänd ett mejl till info@rnhf.se.

Byombuden
Ingegerd Lindström

Söndagen den 20 februari hade Hembygdsföreningen 
en träff med byombuden. Där diskuterades hur byom-
budens roll skulle se ut i framtiden, fi nns det fortfa-
rande ett behov av byombud?

Att byombuden var viktiga under föreningens för-
sta verksamhetsår är det ingen tvekan om. Då var det 
viktigt att alla som hade återfått sin mark fi ck veta vad 
som hände i kommunen och fi ck hjälp med råd om åter-
tagande och byggnation. De fl esta som vill bygga på 
sin mark har nog redan byggt och idag kanske bygg-
nationen mer handlar om utbyggnad och uthus. Dessa 
frågor hanteras i dag av Hembygdsföreningens Bygg-
nadskommitté.

Vad som framkom vid mötet var att många byom-
bud är nästan ensamma i sin by och där fi nns defi nitivt 
ingen anledning att ha kvar funktionen. Ombuden för 
stora byar som Spithamn, Ölbäck och Roslep ansåg 
inte heller att man hade någon funktion. I Spithamn och 
Ölbäck fi nns byalag som skall verka för innevånarnas 
bästa. Under de senaste åren hade byombuden inte haft 
någon funktion alls, ansåg de fl esta.

Mötet beslutade därför att rekommendera Hem-
bygdsföreningens styrelse att verksamheten med by-
ombuden skall avslutas.

Vad som också beslutades på mötet var att alla by-
ombud skall försöka samla in så mycket material som 
möjligt om sina byar. Planer fi nns att till jubileumsåret 
2012 sammanställa all sådan information i en bok. By-
ombuden skall också leta fram personer som vi kan in-
tervjua. Egentligen vill vi veta allt om seder och bruk, 
lite roliga historier från byn och även lite om hur det ser 
ut i byn i dag. Tipsa oss gärna! Stolan till Rosleps kapell.                     Foto: Villy Eriksson



7

Inbetalning av markskatten för 2011
Göte Brunberg

Uppgifter på markskattebeskedet
Hur mycket markskatt som totalt skall betalas under 
året står i den första inramade rutan under rubriken 
Kokku. Det fi nns två betalningstillfällen, den 31 mars 
och den 1 oktober. Om skattebeloppet är 64 euro el-
ler mindre skall hela beloppet betalas till den 31 mars. 
Om beloppet är större skall minst hälften betalas senast 
den 31 mars, dock minst 64 euro (det fi nns naturligtvis 
inget som hindrar att man betalar hela beloppet då).

Inbetalning av markskatten
Inbetalning skall ske till de konton i SEB Pank eller 
Swedbank som står angivna i nästa inramade fält (ra-
den som börjar med Maks tasutakse ...). Vid inbetal-
ning måste man även ange det nummer (viitenumber) 
som visas på den tredje raden i fältet. Det är detta num-
mer som är unikt för varje markskattebetalare.

Vid vart och ett av de två betalningstillfällena måste 
det fi nnas så mycket pengar på skattekontot att det inte 
uppstår någon resterande skuld. Om man redan har ett 
överskott på skattekontot 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.

Många gör ju på så sätt att de betalar för hela året 
när de besöker Estland någon gång på sommaren. Ty-
värr 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 31 mars.

Om man tycker att det är besvärligt och kostsamt att 
betala skatten varje år, speciellt med tanke på de dyra 
avgifterna till bankerna, kan man göra förskottsinbetal-
ning till skattekontot för ett antal år framåt. Observera 
att ni då själva måste hålla reda på behållningen.

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 markskatten att göra det på 
något av SEB Panks eller Swedbanks kontor.

I och med att Estland har gått över till euro bortfal-
ler den förmedlingsavgift som SEB Pank och Swed-
bank har dragit tidigare år. Det belopp i euro som den 
svenska banken skickar kommer oavkortat att gå till 
skattekontot.

Vid inbetalning av markskatten via internet och så 
kallad EU-betalning måste den mottagande bankens 
SWIFT/BIC-kod och IBAN-numret (internationella 
banknumret) för Maksu- ja Tolliamets konto i banken 
anges. SWIFT/BIC-koden och IBAN-numret för res-
pektive bank står längst ned i rutan. Ange Maksu- ja 
Tolliamet som mottagare.

Markskattebeskedet (”maksuteade”) för år 2011 har nu 
sänts ut från skattemyndigheten Maksu- ja Tolliamet i 
Tallinn. För Nuckö kommun är det samma taxerings-
värden och procentsatser för skatteuttaget som 2010.

Att observera är att skattebeloppet nu anges i euro 
med omräkningskursen 1 euro = 15,6466 kroon. Grän-
sen för när man skall betala skatt för ett markstycke har 
höjts från 50 kroon till 5 euro (cirka 78 kroon). Den 
som 2010 betalade mindre än 78 kroon kommer inte att 
få något skattebesked i år. För andra kan det innebära 
att den totala skatten blir lägre 2011 än 2010.

Utskicket skedde senast den 15 februari. Om du inte 
har fått markskattebeskedet när du läser detta har det 
antagligen kommit bort på vägen. Har du fl yttat och 
inte meddelat den nya adressen till Nuckö kommun? 
Om det gäller en avliden person, har någon meddelat 
kommunen till vem markskattebeskedet i fortsättning-
en skall skickas?

Principen för skattebetalning i Estland
Sedan den 1 januari 2009 är inbetalningen av markskatt 
inordnad i det allmänna estniska skattesystemet. Varje 
skattebetalare har ett enda skattekonto, det så kallade 
förskottsbetalningskontot (”ettemaksukonto”), som är 
gemensamt för samtliga skatter som skall betalas. Det 
åligger skattebetalaren att se till att skattekontot är fyllt 
med ett tillräckligt stort belopp den dag som en skatt 
skall betalas, så att det inte blir en skuld på kontot. Om 
så är fallet kommer nästa inbetalning till kontot i första 
hand att användas till att täcka skulden.

Det estniska skattesystemet skiljer sig egentligen 
inte i någon avgörande grad från det som vi har i Sve-
rige. Även här har vi ju ett skattekonto som vi betalar 
till och från vilket skatt dras vid bestämda datum. Den 
stora skillnaden är att i Sverige får vi två gånger om 
året uppgift om ställningen på skattekontot. I Estland 
har man lagt över på skattebetalaren att själv hålla reda 
på ställningen.

Om det fi nns en skuld på skattekontot utgår en ränta 
av 0,06 procent per dag, vilket på ett helt år blir cirka 
22 procent! Det lönar sig alltså i längden att se till att 
det inte fi nns någon skuld. Till skillnad från markskat-
ten, som oavkortad går till kommunen, tillfaller räntan 
den estniska staten. Den kommer inte att krävas ut om 
beloppet är mindre än 10 euro.

Om du är osäker på om du har en skuld eller ett 
överskott på skattekontot kan du skriva eller mejla till 
Maksu- ja Tolliamet för att få besked. Information om 
hur du gör detta fi nns på Hembygdsföreningens hem-
sida www.rnhf.se. Där får du också reda på hur du skall 
göra för att reglera en eventuell ränteskuld. Detta är nå-
got som man har krånglat till!
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Kommunsammanslagning?
Kommundirektörena Aivar Kroon och Enn Laansoo i 
Nuckö respektive Nõva vände sig den 20 januari till 
kommunfullmäktige i Nuckö, Nõva och Oru kommu-
ner med ett förslag att fullmäktige skall diskutera en 
sammanslagning av kommunerna till en ny kommun 
med namnet Rannarootsi vald (”Strandsvenskarnas 
kommun”).

Kroon och Laansoo skriver att de i det praktiska 
arbetet jämt och ständigt påminns om nödvändigheten 
att slå ihop kommunerna, eftersom det blir svårare och 
svårare för små kommuner att uppfylla de krav som 
ställs på dem och även att garantera ekonomisk för-
måga.

Man föreslår att kommunfullmäktige skall diskutera 
frågan och, om man är överens om grundtanken, utse 
företrädare att bearbeta förslaget. Om allt går friktions-
fritt kan sammanslagningen ske 2013.

Den nya kommunen skulle få 2 200 invånare och en 
budget på cirka 2,6 miljoner euro. Som kommuncen-
trum ser man Linnamäe. De nuvarande kommunerna 
skulle fi nnas kvar som delkommuner och vissa funk-
tioner skulle fi nnas kvar i Birkas och Nõva. Man ser 
en ekonomisk vinst på sammanslagningen av cirka 200 
tusen euro per år.

Förslaget kommer att presenteras och diskuteras vid 
möten, där kommuninnevånarna får ge sin syn på sam-
manslagningen.

Det blir säkert anledning att återkomma till ärendet  
i kommande Medlemsblad.

Borgarbrandkår
I Nuckö kommun har det sedan den bildades funnits 
en statligt bekostad brandstation i Birkas. Under årens 
lopp har det varit avgångar i personalen utan att de 
som har slutat har blivit ersatta. Under 2010 har det 
bara funnits två halvtidstjänster på brandstationen, och 
de som har bemannat dem uppfyller inte de krav som 
staten har på brandpersonal. Det beslutades därför att 
brandstationen skulle läggas ner vid årsskiftet.

Nucköborna skulle därmed få förlita sig på hjälp 
från de närmast liggande brandstationerna, i Nõva och 
Hapsal. Man uppskattade att om det uppstod en brand 
längst i söder på Nucköhalvön, så skulle hjälp kunna 
komma i bästa fall efter 40 minuter och, i ett sannolikt 
fall, först efter 60 minuter. Aivar Kroon ansåg att detta 
var ohållbart och tog därför initiativ till att bilda en 
frivillig, kommunalt bekostad brandkår, Noarootsi Tu-
letõrjeselts (”Nuckö brandsällskap”). Den består av de 
två tidigare statligt halvtidsavlönade yrkesmännen och 
18 frivilliga. Under det första året betalar kommunen 
och brandsällskapet lönen för de två anställda.

Befolkningsutveckling
Kommunens befolkningsutveckling har under de se-
naste åren haft en vikande tendens, men från den 1 ja-
nuari 2010 till samma datum 2011 har invånarantalet 
ökat med en person.

By 1/1 2010 1/1 2011

Bergsby/Tuksi 15 18

Birkas/Pürksi 239 233

Dirslätt/Aulepa 19 19

Derhamn/Dirhami 19 20

Enby/Einbi 33 31

Gambyn/Vanaküla 9 9

Gutanäs/Kudani 20 18

Harga/Hara 40 41

Hosby 29 25

Höbring/Höbringi 13 13

Klottorp/Suur-Nõmmküla 12 12

Lyckholm/Saare 23 23

Odensholm/Osmussaare 2 6

Pasklep/Paslepa 90 95

Persåker/Väike-Nõmmküla 23 24

Rickul/Riguldi 21 21

Roslep/Rooslepa 31 31

Skåtanäs/Tahu 24 24

Spithamn/Spithami 16 20

Sutlep/Sutlepa 134 133

Tällnäs/Telise 12 11

Ölbäck/Elbiku 30 31

Österby 41 38

Totalt 895 896

Byggfrågor
Från kommunens ansvariga för mark- och planerings-
frågor, Marika Meister, har vi fått ett dokument med 
kompletterade och mer preciserade regler för hur man 
skall förfara när man vill bygga på sin fastighet. Bygg-
nadskommittén kommer att översätta dokumentet till 
svenska. Man arbetar också med att översätta de blan-
ketter som skall lämnas in i samband med att man söker 
godkännande eller bygglov från kommunen.

Reglerna och blanketterna kommer att läggas upp 
på Hembygdsföreningens hemsida under Arkiv. 

I Marika Meisters dokument fi nns också beskrivet 
hur brott mot byggreglerna bestraffas. Hennes åsikt är 
ändå att det inte har varit några större problem med de 
svenska markägarna i kommunen och att det förhopp-
ningsvis inte skall bli det om man följer alla regler. 

Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg
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för dem som är intresserade av att forska inom något 
av dessa områden. Det är ändå ett stort material att gå 
igenom eftersom ämnesområdena griper in i varandra. 
Den som vill gå igenom samtliga dokument, som be-
handlar tidsskedet från sovjetockupationen 1939 fram 
till den organiserade överfl yttningen 1944, får vara be-
redd på att gå igenom 18 volymer. Estlandssvenskarnas 
första år i Sverige omfattar 13 volymer. Dessutom fi nns 
det ett antal volymer som berör personer som spelade 
en aktiv roll vid överfl yttningen, men där dokumenten 
är av mer personlig karaktär. Till exempel fi nns det fem 
volymer med dokument som berör Ludwig Lienhard, 
den tyske offi cer som var den som organiserade fl yk-
tingtransporterna till Sverige med skonaren ”Juhan”.

Vi har till Riksarkivet lämnat en förteckning över 
de, som vi bedömde, viktigaste dokumenten i varje 
volym. Totalt är det över 700 dokument. Riksarkivet 
kommer att bearbeta vår förteckning till en så kallad 
beståndsförteckning, som kommer att vara tillgänglig 
via internet. Innan detta arbete är klart kan den intres-
serade ta del av vårt underlag på Hembygdsföreningens 
hemsida www.rnhf.se. Gå till Arkiv.

Katalogiseringen av Elmar
Nymans samling är nu klar

Göte Brunberg

Som framgick av en artikel i Medlemsblad 4 2009 hade 
Bo Nyman från Ormsö och jag åtagit oss att katalogi-
sera den deposition, ”Elmar Nymans samling av est-
landssvenskt material”, som hade lämnats till Riksar-
kivet i Stockholm. Samlingen innehöll 190 kartonger 
och pärmar med olika slags dokument. Omfattningen 
av arbetet beräknades till cirka 200 mantimmar.

Det första vi gjorde var att numrera kartongerna. 
Sedan gick vi igenom samlingen kartong för kartong 
och antecknade de, som vi ansåg, viktigaste dokumen-
ten. Vi gjorde också en ansats till att ange ett huvud-
sakligt ämnesområde (eller några ämnesområden) för 
innehållet i kartongen. Resultatet av arbetet, som man 
kan kalla för en inventering, blev en dokumentförteck-
ning som var klar i mitten av april 2010.

Det beställda arbetet var därmed slutfört, men vi 
ville inte lämna samlingen i ett så obearbetat skick utan 
bestämde oss för att fortsätta med katalogiseringsarbe-
tet på frivillig väg. Vi skissade upp ett tjugotal ämnes-
områden, där som exempel kan nämnas ”Minoritets-
politik”, ”Krigsåren”, ”Överfl yttningen” och ”Tiden i 
Sverige”, och gjorde en första arkivkartong (”volym”) 
för varje ämnesområde. Sedan gick vi igenom de ur-
sprungliga kartongerna en efter en. För varje dokument 
beslutade vi till vilket ämnesområde som dokumentet 
hörde och lade det i motsvarande volym. När en volym 
för ett ämnesområde blev full skapade vi en ny volym.

Det slutliga resultatet – efter 
ytterligare cirka 250 mantimmars 
arbete – är 137 volymer med upp-
skattningsvis 70 000 dokumentsi-
dor. Den större delen av innehål-
let är givetvis kopior av dokument 
som Elmar Nyman beställde från 
arkiv i Sverige och utlandet, men 
det fi nns i samlingen förvånans-
värt mycket, som verkar vara ori-
ginaldokument. På vilka vägar de 
har hamnat i samlingen kommer 
nog aldrig att kunna klarläggas.

En stor del av samlingen be-
står av sådant som Elmar Nyman 
anskaffade för att skriva boken 
med arbetsnamnet ”En bok om 
Estlands svenskar, del 5”. Den 
skulle omfatta krigsåren och 
överfl yttningen till Sverige samt 
den första tiden i Sverige. Boken 
blev aldrig skriven, men sam-
lingen borde vara en guldgruva 

En volym i sam-
lingen.
Foto: Riksarkivet

Pubafton på Roslagsgatan
Cirka 60 personer hade sökt sig till Roslagsgatan 57 
fredagen den 3 december, då Hembygdsföreningen var 
pubaftonvärd. För arrangemang, mat och dryck svarade 
Birgit Brunberg och hennes medhjälpare Maja Gran-
berg, Linnéa Granberg-Sönnert och Gundel Stenberg.

Spithamns byalag

Vi samlas till möte söndagen den 10 april kl. 
14.00 på Roslagsgatan 57, Stockholm.

Välkomna!

Lennart Ygstedt och Gunvor Strömbom ledde allsång-
en.                                                    Foto: Göte Brunberg
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Markägare i Estland!

Vi hjälper Dig i följande ärenden som � ll exem-
pel överlåtelse, arvsärende, bygge och ansö-
kan om statliga och EU-bidrag för naturskyd-
dade områden. Även försäljning eller köp av 

fas� gheter.

Skogsmark är speciellt e" ersökt i dag!

Vänligen kontakta oss:

Katrin Schönberg
Jus Suecanum OÜ

Nurme 2, 90507 Haapsalu, Estland

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

E-post: katrin@ jussuecanum.ee

www.jussuecanum.ee

Mitt intresse för Estland och est-
landssvenskheten har i viss mån 
alltid funnits där, men har vuxit 
med åren. I grunden tror jag att 
det handlar om i vilken utsträck-
ning man blir uppmärksammad 
och påmind om det. Min mormor 
Karin Lindström, född Dreiman, 
konverserade ofta med sin syster 

på estniska när jag var yngre. Det i sig var exotiskt för 
en gosse som knappt hade lärt sig stava till ”yes” på 
engelska. Jag fi ck även en känsla för matkulturen via 
surgurka, surkål och kesokaka. Det sades i alla fall att 
detta var något som man åt i Estland, sen får andra ex-
perter yttra sig.

Släkten har sina rötter i Pasklep och Bergsby men 
den bodde även i Reval och Hapsal. Som för många 
andra estlandssvenskar skedde överfl yttningen till Sve-
rige med båten Juhan. Under gymnasiet och en kurs i 
historia fi ck jag möjligheten att välja fördjupningsar-
bete. Detta blev ett lämpligt tillfälle att förbättra de teo-
retiska kunskaperna om estlandssvenskarnas historia i 
både Estland och Sverige. I efterdyningarna till det ar-
betet blev jag kontaktad av en representant från Rickul/
Nuckö Hembygdsförenings styrelse. Inledningsvis del-
tog jag i en av styrelsens arbetsgrupper för att senare 
bli fullvärdig styrelsemedlem 2008. Styrelsearbetet i 
sig har varit en nyttig erfarenhet i den professionella 
utvecklingen. 

Jag är uppvuxen i Stockholm och har studerat vid 
Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet 
och Stockholms universitet. År 2003 försökte jag mig 
på en universitetskurs i estniska på kvällstid men tog 
enbart hälften av poängen. Helt klart ett svårt språk att 
lära sig på distans och det har inte heller många likheter 
med svenskan.

Numera bor och arbetar jag i London. Här fi nns det 
en aktiv förening för ester som jag emellanåt umgås 
med. Den drivs av en handfull personer och deras eve-
nemang lockar många gånger över 100 personer. Bland 
annat anordnas konserter, nationaldagsfi rande och se-
minarier.

Jag arbetar för en FN-stödd organisation benämnd 
Principles for Responsible Investment (PRI). Vi stödjer 
närmare 900 investerare världen över, gällande hur man 
vid sidan om fi nansiella data kan beakta miljöaspekter 
och sociala aspekter i investeringsprocesser och i sitt 
ägarutövande. Investerare kan i sin tur ha en påverkan 
på företags arbete med dessa frågor, till exempel att ta 
hänsyn till rimliga arbetsvillkor eller vattenproblema-
tik i leverantörskedjor. 

Min medverkan i föreningens arbete sker numera på 
distans, främst via telefon och e-post. 

Framtiden diskuteras ofta inom föreningen, både 
på styrelsenivå och bland medlemmar. Diskussionen 
täcker innehållsmässigt ett brett spektrum gällande vad 
som ska bevaras från förr och hur, vad som utgör kul-
turen idag och hur den ska utvecklas. Som 80-talist och 
yngsta representant i styrelsen känner jag ett särskilt 
ansvar för den breda frågan och bidrar förhoppnings-
vis med ytterligare perspektiv: dels hur vi kan utveckla 
föreningen framöver, men även, vilket är sammanlän-
kat, hur vi identifi erar och utvecklar den estlandssven-
ska identiteten.

Eftersom jag inte tillhör en generation som har levt 
i Rickul/Nucköområdet har jag delvis en annan refe-
renspunkt. Under lång tid, fullt förståeligt, har bevaran-
det av det som är relaterat till Rickul/Nuckö utgjort en 
huvudsyssla för föreningen. Detta är ett viktigt arbete, 
att i möjligaste mån dokumentera berättelser, språk, 
traditioner och annan kunskap. Samtidigt tittar jag på 
föreningens medlemsstatistik och åldersfördelning och 
inser att vi gradvis behöver justera fokus. Vi måste på 
ett strukturerat sätt ställa oss de svåra frågorna om vad 
estlandssvensk identitet, kultur och arvet från Rickul/
Nuckö är om 20 år. Vad i detta utgör kärnan för kom-
mande generationer och vilka långsiktiga strategier bör 
implementeras för att säkerställa det historiska arvet 
och en framtid för föreningen och dess medlemmar?

Ambitionen är att med styrelsens hjälp under den 
närmaste tiden göra en mer långsiktig översyn av re-
levanta framtidsaspekter. Synpunkter och diskussioner 
med er som medlemmar är självfallet välkomna.

En styrelseledamot presenterar sig
Kristofer Dreiman



11

Rapport från Kulturrådet
Margareta Hammerman

Fredagen den 10 december samlades det nyvalda Kul-
turrådet till sitt första möte för att välja ordförande och 
ny styrelse. Med stor majoritet valdes Ülo Kalm till ny 
ordförande för den kommande mandatperioden fram 
till 2014. Till vice ordförande valdes Sven Salin.

Samtidigt valdes en ny styrelse för samma mandat-
period enligt följande:

Ordförande: Ülo Kalm,• 
Vice ordförande: Margareta Hammerman,• 
Ledamöter: Jana Stahl, Uile Kärk-Remes och Kai • 
Tennisberg.
Kulturrådets andra möte hölls lördagen den 12 fe-

bruari. På dagordningen fanns många viktiga punkter 
att diskutera, men som vanligt räckte dagen inte riktigt 
till för djupare diskussioner av varje punkt. 

Ülo Kalm förklarade att han inte kunde arbeta heltid 
som ordförande, eftersom arbetet med att vara direk-
tör för Aibolands museum kräver mycket tid. Styrelsen 
kommer att anställa Jana Stahl på deltid som sekrete-
rare och kassör. Jana, som nyligen har tagit över folk-
högskolan Rüütli 9, har sitt kontor i S:t Mikaelskyrkans 
andra våning och kan kombinera de två tjänsterna.

Eftersom Kulturrådet inte kommer att ha någon 
heltidsanställd ordförande i Tallinn, beslöts efter om-
röstning att avveckla kontoret på Pikk 36. Kontorsplats 
med internetuppkoppling och telefon kommer i stället 
att hyras i anslutning till folkhögskolans kansli.  

En annan viktig fråga på dagordningen var fi randet 
av sommarens Svenskdag. Planeringen för dagen – eller 
rättare sagt dagarna – har påbörjats. Lördagen den 16 
juli fi ras Tallinns sjödagar i fl yghamnen och vi kommer 
att fi ra Svenskdagen samtidigt. På kajen fi nns plats för 
alla estlandssvenska föreningar att informera om och 
presentera sin verksamhet. I hamnområdet kommer en 
scen att byggas upp för musik- och dansuppträdanden. 
Hembygdsföreningarna uppmanas att till Kulturrådets 
styrelse ge förslag på medverkande till programmet på 
scenen. Söndagen den 17 juli är det Nargödagen. 

Det beslutades att tidningen Estlandssvensk ska 
fortsätta att ges ut som Kulturrådets informationsblad. 
Kulturrådets nya hemsida är under utarbetande och 
kommer att bli färdig under våren.

Styrelsen har beslutat att i vår ordna ett stort sam-
rådsmöte i Tallinn, närmare bestämt den 21 maj. Till 
detta kommer samtliga aktörer inom estlandssvensk-
heten att bjudas in. Samrådsmötets huvudfråga att dis-
kutera kommer att vara det Estlandssvenska kulturpro-
grammet. 

Estniska staten har beviljat anslag för Kulturrådets 
verksamhet 2011 med 38 537 euro, samma belopp som 
för 2010.

Ett nytt år på Aibolands museum
Ülo Kalm, museidirektör

Under vintermånaderna är museilivet lugnt när det gäl-
ler besökare, men personalen har ändå händerna fulla 
med arbete.

Från januari gäller nya, av Kulturministeriet fast-
ställda, stadgar för museet. Antalet medlemmar i muse-
irådet har minskats från nio till sju. Kulturministern har 
fastslagit det nya museirådet. Ordförande är Andreas 
Rahuvarm, vice borgmästare i Hapsal. Ledamöter är 
Marju Reismaa, Kristi Erkmann, Kalli Pets, Christer 
Widgren, Elna Siimberg och Olof Stroh. Piret Õunapuu 
och Uile Kärk-Remes är experter.

Museets chefskonservator Anu Raagmaa återkom-
mer i april efter barnledighet. Redan nu har förra årets 
frivilliga medhjälpare Ove Knekt och Rainer Åkerblom 
förklarat att de även i sommar är villiga att arbeta som 
frivilliga i museet. I och med detta kan man säga att vi 
är förberedda för en ny sommarsäsong.

Det enligt min åsikt allra viktigaste är att ägandefrå-
gan för museets utställningslokal löses. Vi har nått fram 
till en överenskommelse med ägarna om inköpspriset 
för fastigheten ”Väeden” och hoppas inom en nära 
framtid kunna skriva på köpeavtalet. När fastigheten är 
i vår ägo kan vi fortsätta att planera för museets utveck-
ling och målmedvetet genomföra den.

Liksom hela min personal är jag lycklig och av 
hjärtat tacksam mot Bengt och Eva Heyman, som har 
skänkt 1 miljon SEK till inköpet av fastigheten och 
även mot Konung Gustav VI Adolfs fond för svensk 
kultur, som har skänkt 300 000 SEK. När vi ansökte till 
fonden var Per-Erik Fyhr till stor hjälp och utan honom 
hade vi inte fått detta stöd. 

Den av Sture Koinberg utformade planen för fast-
ighetens utveckling innebär för oss en stor utmaning. 
Förra året påbörjade vi de första arbetena men det är 
fortfarande väldigt mycket att göra. Jag tror att vi alla 
önskar se Aibolands museum som en plats, där arvet 
från våra förfäder bevaras på bästa möjliga sätt och där 
var och en har möjlighet att ta del i för honom eller 
henne intressanta verksamheter.

Jag har vänt mig till Hapsals stadsstyrelse och bett 
dem att lämna in en projektansökan till Keskkonna In-
vesteringute Keskus (Centrumet för miljöinvesteringar) 
om att fördjupa infartslederna till hamnarna i Hapsal 
samt att fördjupa den till Aibolands museum gränsan-
de småbåtshamnen och bygga ut strandförstärkningen 
med en pontonbrygga. Projektet är planerat att ta tre 
år. Jag hoppas att man fi nansierar det och att vi redan 
till nästa år kan bygga en pontonbrygga för museets 
historiska båtar.
Aibolands museum väntar på Er alla och säger: 
Välkomna!
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Mycket snö i skogarna
Bengt Brunberg, Västra Kustens Skogsägare

Den nya estniska skogsägarföreningen Läänemaa 
Metsaühistu (LM) började under senhösten att praktiskt 
organisera vinterns avverkningar för våra medlemmar. 
Västra Kustens Skogsägare (VKS) lade ned mycket ar-
bete på att granska alla dokument som behövs för säkra 
affärsuppgörelser, till exempel ramavtal, kontraktsfor-
mulär, kontraktsbilaga och fullmakt. Vi diskuterade 
också noga samarbetet med LM och Stora Enso Eesti. 

Dessvärre  har denna vinter medfört extremt mycket 
snö i skogarna, så avverkningsplaneringen har blivit 
försenad. Dessutom fi nns en risk att det inte är tillräck-
ligt bra tjäle under snön för att klara belastningen av 
avverkningsmaskiner på känsliga marker. Just nu vän-
tar vi därför på besked från LM om avverkningarna 
praktiskt kan börja snart eller måste skjutas upp tills 
markerna har blivit torrare.

Närmast ska skogsägarna nu få förslag på hur kon-
trakten för försäljning av avverkningsrätterna ska se ut. 
När kontrakten är undertecknade av både skogsägaren 
och virkesköparen Stora Enso Eesti, så kan skogsäga-
ren få ett förskott motsvarande halva köpeskillingen. 
Resterande del betalas när virket slutligt har mätts in.

Ganska många av medlemmarna i VKS valde att 
också bli medlemmar i LM då vi förhandlade fram en 
mycket låg avgift före årsskiftet. Jag är övertygad om 
att detta är en mycket bra kombination nu när verk-
samheten börjar utvecklas i Estland. Däremot återstår 
mycket arbete med detta och VKS har fortsatt en väl-
digt viktig roll i att påverka utvecklingen, driva med-
lemmarnas intressen och säkerställa att samarbete och 
affärer fungerar bra. Vi fortsätter också att ge informa-
tion, service och rådgivning samt att vara kontakt mot 
de estniska organisationerna. 

De som vill bli medlemmar i VKS är välkomna 
att kontakta oss, gärna med hjälp av blanketten på vår 
hemsida www.vastrakustensskogsagare.se.

Valentin Borman har avlidit
Fred Borrman

Min kusin Valentin Borman, Spithamn, avled den 22 
januari 2011 vid nyligen fyllda 61 år. Han var född i 
Sverdlovsk, nuvarande Jekaterinburg, i Ryssland. Hans 
far Alexander Borrman tillhörde den grupp estlands-
svenskar som 1941 blev mobiliserade för tjänstgöring 
i röda armén. Alexander blev sårad 1942 i slaget vid 
Velikije Luki och blev efter sjukhusvistelse sänd till 
Sverdlovsk att arbeta som byggnadsarbetare. Där träf-
fande han Valentins mor Anna Josefi  Tsinjaeva, som 
också arbetade som byggnadsarbetare. Ett äktenskap 
registrerades. Valentin föddes den 13 januari 1950.

År 1955 återvände Alexander till Spithamn och bo-
satte sig med sin familj på hemgården Jakas. Valentin 
gick i skola i Roslep och Nõva och genomgick motorut-
bildning (fi skefartyg) i Tallinn. Sedan följde treårig mi-
litärtjänstgöring i ryska fl ottan i Sevastopol vid Svarta 
havet. Som yrkesman verkade han under många år som 
maskinist på fi sketrålare, ofta med utgångspunkt från 
Derhamn där också fångsterna ofta landades.

Mitt första möte med Valentin var 1973 i Tallinn, 
där jag och min familj träffade honom och farbror 
Alexander. Vid denna tidpunkt var det omöjligt att be-
söka Spithamn. Nästa personliga kontakt var 1989 då 
jag och min mor Hilda och bror Sven fi ck tillfälle att 
bo i vårt gamla hem, Jakasgården. Valentin fi ck ta emot 
besk kritik från ryssarna för tilltaget att låta oss bo i byn 
och bada i Spithamnviken.

Efter Estlands självständighetsförklaring 1991 blev 
kontakten med Valentin omfattande. Han åtog sig ofta 
olika uppdrag åt oss återvändare. Inte minst minns vi 
honom som leverantör av fi sk, där nyrökt fl undra var 
mycket eftersökt.

Med Valentins frånfälle har byn förlorat en central 
gestalt som vi kommer att sakna. Min förhoppning är 
att hustrun Kaja med sönerna Ahto och Tarmo kom-
mer att fortsätta att förvalta Jakasgården, som har varit 
i släktens ägo sedan 1600-talet.

Valentin Borman.          Foto: Fred BorrmanFoto: Bengt BrunbergSkog i snö.
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Massdeportationen 1941
Genast efter det att Estland i augusti 1940 hade blivit 
sovjetisk rådsrepublik påbörjades utrensningar. Höga 
statstjänstemän, domare och militärer avsattes och de-
porterades i vissa fall. Man planerade emellertid för en 
mer radikal utrensning av dem som ansågs vara mot-
ståndare till den nya ordningen. Beslutet fattades av 
Sovjetunionens kommunistpartis centralkommitté och 
Sovjetunionens folkkommissariats råd i början av maj 
1941 med den gemensamma bestämmelsen ”Medel för 
att rensa Litauens, Lettlands och Estlands rådsrepubli-
ker från sovjetfi entliga och socialt farliga element”. 
Till dem som skulle rensas ut i Estland hörde i första 
hand politiker, högre tjänstemän, militärer, poliser, fö-
retagare och markägare. De skulle arresteras och ställas 
inför rätta och deras familjer skulle deporteras. Listor 
gjordes upp på länsnivå av den allsovjetiska säkerhets-
tjänsten NKVD och kommunistpartiet.

Natten mot den 14 juni påbörjades genomförandet 
av deportationen. Man hade under olika förevändning-
ar kvällen innan kallat lokala aktivister till möten. Från 
mötena sattes de, under ledning av säkerhets- och mi-
lismän, att åka runt och gripa folk. På morgonen sam-
lade man större delen av de fasttagna vid förutbestäm-
da järnvägsstationer, i Läänemaa i Hapsal, varifrån de 
fördes till olika platser i Sibirien och norra Ryssland. 
Totalt var det nästan 11 000 personer.

De arresterade rannsakades och dömdes, i de fl esta 
fall av för tillfället utsedda ”särskilda domstolar” inom 
NKVD. Domstolarna bestod oftast av tre personer och 
kallades därför ”trojkor”. Många av de arresterade 
dömdes till döden och avrättades. De övriga dömdes 
till mångårig vistelse i straffarbetsläger och, i många 
fall, även till förvisning från hemorten efter avtjänat 
straff.

Över 90 procent av de arresterade avrättades eller 
avled i straffarbetslägren. Av kvinnorna och barnen i 
deras familjer dog ungefär 60 procent av svält, köld 
och sjukdomar. 

Bland dem som arresterades och dömdes fanns An-
ton Fagerlund från Bergsby i Rickul kommun. Hans 
hustru, far och faster deporterades till Sibirien. 

Anton Fagerlunds familj
Anton Fagerlund föddes 1899 som son till Kristjan Fa-
gerlund på Ambrosgården i Bergsby och hans första 
hustru Lena, född Dyrberg, från Larsgården i Bergsby. 
Han gifte sig 1925 med Alide Marie (”Lydia”) Vester-
busch, född 1897, från lösmansstället Stavas i byn Paj 
i Rickul. De blev barnlösa. På Ambrosgården bodde 
även Antons faster Eva, som hade tjänat som hembi-
träde i Reval men på äldre dagar hade fl yttat tillbaka 
till hembygden.

Eftersom Anton var den enda sonen på gården som 
uppnådde vuxen ålder blev det hans och Lydias upp-
gift att driva jordbruket. För detta krävdes att de ibland 
var hänvisade till att anlita arbetskraft utifrån, något 
som gjorde att Anton senare av sovjetmakten kunde 
anklagas för att vara storbonde, ”kulak”. Han tjänst-
gjorde några år på 1920-talet som lärare i folkskolan i 
Bergsby och var under en period i början av 1930-talet 
kommunordförande (”vallavanem”) i Rickul kommun. 
Han gjorde sig då till ovän med en lokal ung kommu-
nist, något som säkert medverkade till att han senare 
blev utvald som deportationsoffer. Han var även poli-
tiskt engagerad som ordförande i den lokala avdelning-
en av Isamaaliit (”Fosterlandsförbundet”), som efter 
presidenten Konstantin Päts maktövertagande 1934 var 
dennes stödorganisation och det enda tillåtna partiet i 
Estland. Han var även engagerad i nykterhetsarbetet i 
bygden.

Deportationen av familjen Fagerlund
Göte Brunberg

Anton och Alide Fagerlund. Eva och Kristjan Fagerlund. Dossiern om Anton Fagerlund.
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Order om att Anton Fagerlund skall gripas
Om arresteringen av Anton Fagerlund och domen mot 
honom fi nns en dossier med numret ”683” i det så kal-
lade KGB-arkivet i Tallinn. Den omfattar 39 numre-
rade blad och cirka 10 onumrerade.

Det första dokumentet i dossiern är daterat den 7 
juni 1941 och är ett föreläggande om att Anton Fager-
lund skulle gripas på grund av att han:
1) var medlem i Isamaaliit. Samtidigt var han ordfö-

rande i den lokala bygruppen i samma organisation.

2) var ordförande i nykterhetsgruppen, som var en del 

av den ”internationella välgörenhetsorden”.

3) höll täta kontakter med grupperna i samma orga-

nisation i olika länder (England, Tyskland, Sverige, 

Finland).

4) var storgodsägare (kulak) och fi entlig mot Sovjet-

makten.

Familjen hämtas på gården
Den 12 juni 1941 utfärdades order om arrestering och 
husrannsakan hemma hos Anton Fagerlund.

Tidigt på förmiddagen den 14 juni kom en lastbil 
med säkerhets- och milismän till Ambrosgården för 
att hämta Anton Fagerlund och hans familj. Ledare för 

gruppen var den tidigare nämnde unge kommunisten. 
Man hade fått problem med lastbilen och blivit förse-
nade. Fagerlund hade redan hunnit gå till den koopera-
tiva affären vid Ölbäck Kro och man hämtade honom 
därifrån. Två kvinnor som bodde i ett hus i närheten 
hade uppmärksammat att något var på gång på Ambros-
gården. De lyckades ta sig förbi vakterna in på gården. 
Tillsammans med familjens hembiträde hjälpte de Fa-
gerlunds faster Eva, som var 77 år och nästan blind och 
sängliggande, att ta på sig sina kläder. Hon och Fager-
lunds far Kristjan, som var 80 år och svårt reumatiskt 
sjuk, tvingades med slag i ryggen med bösskolvar upp 
på lastbilsfl aket. Man hade blivit tvungna att rekvirera 
en ny lastbil och kom därför inte iväg till Hapsal förrän 
sent på förmiddagen.

Allt som fanns på gården, byggnader, husdjur, ar-
betsredskap och inventarier konfi skerades. De deporte-
rade fi ck endast ta med sig kläder och mat för resan.

Anton och Kristjan placerades i Hapsal i en järn-
vägsvagn och Lydia och Eva i en annan. Under resan 
till Sibirien skildes Anton från de övriga och fördes till 
ett fängelse i Sverdlovsks oblast (provins). Lydia och 
de gamla sändes till en förvisningsort i Kirovs oblast.

Personuppgifter
Fagerlund, Anton Kristjansson, är 

född år 1900 i Läänemaa., Estland. 

Sovjetisk medborgare. Har genomgått 

folkskola. Tidigare inte straffad. Kulak. 

Före arresteringen arbetade han i 

konsumentkooperativ. Bor i Läänemaa, 

Rickul kommun, Bergsby.

Arresterad den 14 juni 1941.

Anklagelse
Agiterade mot sovjetmakten bland byinvånar-

na i Rickul. Var medlem i Isamaaliit och var 

gruppordförande i Rickul. Vidarebefordrade 

information till sekreteraren i Hapsal om vad 

folk tyckte om den nya makten. I sitt hushåll 

använde han anställd arbetskraft.

Erkänner sig skyldig.

Beslut
Arkebuseras, 

den 8/1 42,

Kabanov

Åtalet  mot Anton Fagerlund.
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Förundersökning
Anton Fagerlund förhördes den 23 september 1941 i 
staden Turinsk av en undersökningsdomare Petrov, 
som hade kommit dit från Estland. Här följer förhörs-
protokollet:
Petrov: Från vilket år var ni medlem i Isamaaliit?

Fagerlund: Jag var medlem i Isamaaliit i 2 eller 3 år.

P: Vilka arbetsuppgifter hade ni?

F: Jag var ordförande för bygruppen.

P: Hur många medlemmar var ni?

F: I vår grupp i Rickul var vi 17-18 personer.

P: Vilka mål och uppgifter hade ni inom Isamaaliit?

F: Organisationen Isamaaliit var en organisation som 

var bildad på initiativ av regeringen och hade till upp-

gift att behålla Estland som oberoende stat med den 

regering som fanns före sovjetmakten.

P: Vad gjorde ni i praktiken när ni var ordförande i 

gruppen Isamaaliit?

F: Jag ledde och ordnade fester på de stora helgda-

garna, som till exempel den 24 februari.

P: Pratade ni om vad folk tycker om sovjetmakten?

F: Ja, när vi träffades med Sõrmus pratade vi om vad 

folk pratar om och om livet i allmänhet.

P: Vad pratade ni konkret mot sovjetmakten?

F: Jag sade att livet under sovjetmakten har blivit 

svårt, skatterna högre och priserna på alla varor har 

blivit höga.

Den i förhöret nämnde Enn Sõrmus var sekreterare i 
Isamaaliit i Hapsal.

Kallelse till domstolsförhandling
I en kallelse till domstolsförhandling, daterad den 30 
december 1941, sammanfattas de tidigare åtalspunk-
terna mot Fagerlund. Det konstateras att han har brutit 
mot paragraferna 58-4 (hjälp till ”internationell bour-
geoisie”) och 58-10 (antisovjetisk och kontrarevolutio-
när propaganda och agitation) i den sovjetiska straff-
lagen. Man förklarar förundersökningen som avslutad 
och sänder målet vidare till den särskilda domstolen 
vid NKVD. Akten avslutas med orden ”... vi föreslår 

för Anton Fagerlund det högsta straffet, nämligen 

ARKEBUSERING”.

Domstolsförhandling och straff
När det gäller domstolsförhandlingen och straffet är 
uppgifterna förvirrande och motsägande. Kallelsen 
till domstolsförhandlingen fi nns på sidorna 20 och 21 
i dossiern. Därefter borde det fi nnas ett protokoll från 
domstolsförhandlingen och en akt om att straffet har 
verkställts. Dessa handlingar saknas. Nästa sida i dos-
siern har istället numret 23. Det är ett domstolsprotokoll 
daterat den 4 mars 1942, enligt vilket Fagerlund hade  
dömts till fem års straffarbete och den 27 april samma 
år hade förts till ett arbetsläger i staden Krasnojarsk.

Vad står det då på den saknade sidan 22? Det kan 
vara den sida som fi nns bland övriga papper i dossiern, 

och som visas i fi guren på sidan 14. Där fi nns, förutom 
Fagerlunds personuppgifter och anklagelserna mot ho-
nom, i kolumnen ”Beslut” en handskriven anteckning, 
”Arkebuseras, den 8/1 1942, Kabanov”. Anteckningen 
måste tolkas som att domstolen har sammanträtt detta 
datum och då, enligt rekommendationen från under-
sökningsledaren, dömt Fagerlund till arkebusering.

Är det då rimligt att man vid en ny domstolsför-
handling tre månader senare förvandlar dödsdomen till 
ett så lågt straff som fem års straffarbete? Det är i alla 
fall den version som sovjetmyndigheterna senare hål-
ler fast vid. Han skall ha avtjänat sitt straff och blivit 
frigiven den 14 juni 1946.

Hustrun Lydia vände sig den 2 mars 1956 till myn-
digheterna  med en inlaga där hon uppgav att hon inte 
hade hört något från Anton Fagerlund sedan han blev 
deporterad. Hon fruktar att han är död och ber om att 
få ett dödsintyg utfärdat, så att hon kan ansöka om pen-
sion.

Hennes inlaga resulterade i en mängd dokument 
från olika myndigheter tills det till slut förklaras att 
”uppgifter för dödförklaring saknas”.

Anton Fagerlund rehabiliterades den 12 juli 1989.

Vad hände med Kristjan och Eva Fagerlund?
I ett dokument författat av Hjalmar Pöhl den 2 juli 
1943 angående dem som deporterades i juni 1941, står 
följande: ”Enligt ingångna uppgifter befi nner sig est-
landssvensken Kristjan Fagerlund samt Eva och Alide 
Fagerlund i rayonen kring Stritzi järnvägsstation i Go-
dovski torvmosse, köping I”.

Enligt detta dokument överlevde alltså de båda 
gamla transporten till Sibirien och levde där en tid.
Uppgiften verifi erades också av Lydia Fagerlund, när 
hon kom till Sverige. Hon hade själv fått begrava de 
gamla. En man som hade hjälpt till att begrava Kristjan 
Fagerlund hade som betalning fått hans överrock.

Lydia Fagerlunds öde
Lydia Fagerlund tvångsförvisades på obestämd tid till 
Kirovs oblast som ”samhällsfarligt element”. Därifrån 
fl ydde hon i september 1946 utan tillstånd tillbaka till 
Estland. Hon bodde först i Rickul, där hon på något sätt 
lyckades skaffa sig ett tillfälligt pass. När hon senare 
fi ck ett inrikespass fl yttade hon till Kullamaa kommun 
i Läänemaa. Hon efterlystes efter sin fl ykt men greps 
först i februari 1949. Vid en rättegång dömdes hon till 
tre års fängelse och återförvisning till Sibirien.

När hon kom tillbaka till Estland är obekant, men 
när hon 1956 ansökte om dödsattest för sin make var 
hon bosatt i Silla rajoon. Under ”töperioden” i början 
av 1960-talet lyckades hennes släkt i Sverige via Röda 
Korset ordna så att hon fi ck komma till Sverige. Hon 
bodde i Eskilstuna där hon avled 1982.

Raul Targamaa har översatt de ryska dokumenten.
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Färjetrafi k Stockholm-Tallinn
M/S Baltic Queen och M/S Victoria går alter-
nerande varje dag från Stockholm (Värtaham-
nen) och Tallinn.

Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.45 - Mariehamn 00.50

Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.00

För medlemsrabatter och andra villkor, se
www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).

Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60

Avtalsnumret 4799 skall anges.

För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv

Färjetrafi k Kapellskär-Paldiski
M/S Via Mare går varje dag från Paldiski och 
Kapellskär.

Tidtabell (lokal tid)
Paldiski 00.45 - Kapellskär 10.00
Kapellskär 11.00 - Paldiski 22.15

För medlemspriser och andra villkor, se
www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).

Bokning: Tfn 08-559 252 97

För medlemsrabatt skall bokningskoden
”SEFÖR” anges. När biljetten hämtas skall 

medlemskortet uppvisas.

För övrig information, se
www.bsl.ee/?keel=sw

Välkommen till Roosta semesterby i 
det Estniska landskapet Läänemaa 

vid Östersjön!

Här fi nns 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 
utfl ykter, t.ex. till Hapsal eller Odensholm.

20% rabatt för medlemmar i
Rickul/Nuckö Hembygdsförening!

Tfn (+372) 47 97 230, 52 56 699,
fax 47 97 245

E-post roosta@roosta.ee
Hemsida www.roosta.ee

Villa Sonja

Trevligt litet trähus i Hapsal uthyres!

Huset är nyrenoverat och ligger nära havet på 
Suur-Mere-gatan i Hapsals gamla stad. Mysigt 
boende med 2+3 bäddar i separata sovrum.

Matlagningsmöjligheter, tvä� maskin, TV, WiFi, 

WC, dusch.

Trädgård, grillmöjligheter.

Vänliga priser.

Informa" on och bokningar:

Hemsida: www.villasonja.eu

E-post: info@villasonja.eu

Katrin Schönberg +372 55 24842

Flyg till Estland
Till Tallinn fl yger SAS, www.sas.se (Stockholm/
Arlanda och Göteborg/Landvetter), Ryanair, 
www.ryanair.com (Stockholm/Skavsta), City 
Airline, www.cityairline.com (Göteborg/Land-
vetter) och Estonian Air, www.estonian-air.ee 
(Stockholm/Arlanda).


