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Vintern har inte riktigt släppt greppet än men solens strålar ger hopp om att våren är på väg. Foto: Tonny Treiberg
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Föreningens ändamål
(citat ur stadgarna paragraf 2)
”Rickul/Nuckö Hembygdsförening är en kultur-
förening för dem som har sina rötter i Rickul/
Nucköområdet i Estland, eller av andra orsaker 
känner ett intresse för området och dess historia.
Föreningen skall
•	 värna	om	och	levandegöra	det	estlands-

svenska kulturarvet från Estland och Sverige, 
både i bevarandet av historien, i nuet och i 
framtiden;

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

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

Idag skiner solen från en klarblå 
himmel, det är två grader varmt 
och det finns fortfarande lite snö på 
marken. Nu vaknar livet till igen, 
man kan ana att snart, snart är våren 
här.

Samtidigt med att vårkänslorna 
vaknar, vaknar också längtan till Est-
land igen. Nu är det inte långt kvar 
tills vi styr kosan dit. Det är konstigt 
egentligen hur en plats kan göra mig 
alldeles varm om hjärtat när jag tän-
ker på den, hur mycket längtan det 
finns i kroppen efter att åter få sätta 
fötterna på den estniska jorden, och 
speciellt då i Höbring förstås.

Jag tror och vet att jag delar den 
känslan med många av er.

I föreningen har det inte hänt så 
mycket, vi har ju haft julledigt som 
alla andra och så här års händer säl-
lan något speciellt. Men som ni kan 
läsa inne i tidningen har vi haft vår 
traditionella Vinterfest i Estniska 
huset (se sidan 4). Roligt med tra-
ditioner!

Årsmötet går av stapeln den 18 
april och då hoppas jag att våren re-
dan är här.
Byombud
Nuckö kommun har startat sin 
byombudsverksamhet igen. Man 
har hållit ett möte redan där man 
bland annat diskuterade säkerhe-
ten i kommunen. Det har ju återi-
gen varit en del inbrott efter att 
det har varit lugnt några år. Man 
ville sätta upp övervakningskame-
ror vid några vägkorsningar för att 
se eventuella mystiska bilar vid 
inbrott i trakten. Men något beslut 
togs inte och vi får avvakta och se 
vad som händer på den fronten. 
Egentligen borde det vara lätt att 
övervaka vägarna i kommunen ef-
tersom det inte finns så många vä-
gar därifrån. 

Kommunen skickade en för-
frågan till styrelsen om vilka våra 
byombud var. Deras lista som har 
legat på deras hemsida var gammal 

och nu ville man ha en aktuell lista. 
Eftersom vi beslöt att lägga ner 

den verksamheten för några år se-
dan så har vi inga aktuella namn 
som byombud. Men styrelsen be-
slöt att utse nya byombud som kan 
vara en kontakt mellan kommunen 
och husägarna. Se vidare på sid 5.

Aibolands museum
Den 1 april 2016 går Ülo Kalms ar-
betskontrakt ut och i och med detta 
måste museet lämna besked om 
hur man vill ha det i framtiden. Se-
dan flera år tillbaka har det skett en 
omorganisation av Estlands muse-
er. Kulturdepartementet vill att alla 
museer ingår i en stiftelse. Frågan 
vad gäller Aibolands museum är 
om man vill bilda en egen stiftel-
se eller ingå i någon annan större 
stiftelse. Det som ligger närmast 
till hands är i så fall Läänemaa 
museers stiftelse. Det finns både 
för- och nackdelar med båda al-
ternativen. Det första alternativet, 
att museet bildar en egen stiftelse, 
innebär att man också måste stå för 
all administration, såsom bokfö-
ring och redovisning, man måste 
ha egen vaktmästare som sköter 
husen och trädgården och förmod-
ligen fler tjänster som i dagsläget 
sköts centralt. Detta innebär högre 
löner och eftersom det ekonomiska 
bidraget från Kulturministeriet tro-
ligen kommer att ligga på samma 
nivå som idag, så kommer det att 
bli svårt att klara av detta. Det som 
är positivt med egen stiftelse är att 
vi på ett helt annat sätt kan säkra 
den tydliga estlandssvenska fram-
toningen som museet har. Det är 
ju viktigt att museet fortsätter att 
var det museum som visar upp est-
landssvenskarnas kultur och tradi-
tioner.

Det andra alternativet, att mu-
seet ingår i en större stiftelse, 
till exempel Läänemaa muse-
ers stiftelse, har tydliga fördelar 
ekonomiskt sett. Man kan ha fler 

gemensamma tjänster och på så 
sätt spara in mer pengar till själ-
va verksamheten. Risken med att 
ingå i en större stiftelse är däre-
mot att den tydliga estlandssven-
ska identiteten riskerar försvinna. 
Men personligen tror jag att det 
beror på vem som sitter på beslu-
ten i stiftelsen och den som är chef 
för verksamheterna. Just nu är det 
ingen fara för att Aibolands muse-
um skall förlora sin betydelse som 
estlandssvenskarnas eget museum 
men vad framtiden säger vet vi ju 
inte. Ülo Kalm kommer till vårt 
årsmöte för att informera ytterli-
gare om detta och ni har då möj-
lighet att ställa frågor till honom. 
Ta vara på den chansen! Aibolands 
museum är en oerhört viktig del 
av informationen i Estland om det 
estlandssvenska arvet!

Hemvändarveckan 2015
På vårt senaste styrelsemöte disku-
terade vi hur årets Hemvändarvecka 
skall se ut. Helt klart är att vi star-
tar den 11 juli med den traditionella 
strandfesten. Vi hoppas på att det 
även i år skall komma mycket folk, 
både unga och gamla. På söndagen 
är det, som vanligt, en gudstjänst i 
Rosleps kapell med sång och mu-
sik. Samtidigt med detta hoppas 
vi på en upprepning av förra årets 
ungdomsträff på stranden. På kväl-
len blir det en gemensam middag, 
som vanligt.

I veckan som följer planerar vi 
en resa till Dagö, en ö som kanske 
många inte varit på. Istället för en 
byvandring blir det en stadsvand-
ring i Hapsal. Den uppskattade 
vandringen med Erik Johansson 
kommer att upprepas i år på en ny 
vandringssträcka. Boulen kommer 
som vanligt att avsluta veckan. Vi 
återkommer i nästa nummer av 
Medlemsbladet med mer definitiva 
tider och program. Boka in veckan 
redan nu!

Hoppas vi ses på årsmötet!
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Estlands försvar inriktar sig idag 
på att följa ryska trupprörelser. Det 
estniska försvaret ser minsta trupp-
rörelse i riktning mot Estland och 
de rapporterar genast till USA. 

Toomas avslutade denna, lite 
skrämmande, del av föredraget med 
orden ”Låt er inte skrämmas av 
detta, låt er inte påverkas!”. Hans 
övertygelse var att det inte var nå-
gon fara för Estland utan ett försök 
från Rysslands sida att skapa oro 
och splittring i västvärlden.
Estlands ekonomi
Ekonomin i Estland är god. Det som 
har påverkat exporten har varit den 
finska ekonomins nedgång. Men 
Estland står sig bra bland de euro-
peiska ekonomierna, de hade en 
uppgång i ekonomin förra året med 
2 procent. Vad som är ett hot mot 
de estniska företagen är att många 
kvalificerade arbetare har lämnat 
landet för att arbeta utomlands och 
det finns för många okvalificerade 
arbetare. De som då har en god ut-
bildning och är kvalificerade för 
arbetet kräver därför en högre lön, 
vilket kan bli belastande för företa-
gen. 
Val den 1 mars
Den 1 mars är det riksdagsval i 
Estland. Idag ser det ut som att det 
ryssvänliga partiet Keskerakond, 
Centerpartiet, verkar bli störst. Frå-
gan är då om president Ilves kom-
mer att be Edgar Savisaar att bilda 
ny regering. Alla andra partier har 
sagt sig ej villiga att samarbeta med 
Keskerakond. 

Några frågor som är aktuella i 
valdebatten är frågan om kommun-
sammanslagningen. Ett förslag är 
att göra varje län till en kommun. 
Säkerhetsfrågorna är naturligtvis 
också en het fråga i debatten, med-
an sociala trygghetsfrågor kommer 
lite i skymundan.

Som avslutning på sitt föredrag 
återupprepade Toomas de lugnande 
orden om att ta det med ro och inte 
vara orolig för Rysslands försök att 
skapa oro utan låtsas som det regnar.

Efter föredraget blev det en del 
frågor men många kände sig lug-
nade av hans tal.

Sedan blev det kaffe och kaka 
och mer prat mellan gästerna. En 
kort rapport om sommarens pro-
gram smög vi in mellan sorlet och 
till sist fick alla mingla och prata 
med varandra utan att någon avbröt.

Det känns som en lyckad Vin-
terfest och inte minst blev Toomas 
Käbins föredrag mycket uppskattat.

Som vanligt hölls en Vinterfest i 
Estniska Huset i Stockholm. Lörda-
gen den 21 februari samlades cirka 
50 personer för att umgås och lyss-
na på ett föredrag av Toomas Käbin. 
Men innan föredraget fick vi äta en 
riktigt god smörgåstårta och vi fick 
också tillfälle att prata med nya och 
gamla vänner.

Efter att alla ätit upp var det dags 
för föredraget. Toomas, som ni vet 
också skriver i vår tidning, star-
tade med att presentera sig. Hans 
föräldrar flydde till Sverige 1944, 
som så många andra ester och est-
landssvenskar. Mamman kom från 
Tallinn medan hans far kom från 
Narva. De hamnade så småningom 
i Skåne, där Toomas själv är född. 
År 1976 var första gången han be-
sökte Estland, trots föräldrarnas 
oroliga varningar ville han åka över 
till deras födelseland för att själv se 
hur det var. Hans intryck från den 
resan var mest en känsla av att allt 
var grått och trist, människorna vå-
gade inte titta upp och se honom i 
ögonen och hans känslor övergick 
till sist i ren skräck. När han reste 
därifrån var han fast besluten över 
att detta var den sista gången han 
besökte Estland. 
Ödet ville annorlunda
Men ödet ville annorlunda och 1988 
blev han Exportrådets ansvarige för 
Estland. År 1989 öppnade Sverige 
ett filialkontor till generalkonsulatet 
i Leningrad. Att det gick så relativt 
lätt att få öppna ett filialkontor i Tal-
linn berodde på en av våra skam-
fläckar i historien, Sveriges snabba 
de facto-erkännande av Sovjetunio-
nens ockupation 1940. Redan i maj 
1990 öppnades Exportrådets kontor 
i Tallinn och under tiden 1991 till 
2000 var Toomas ansvarig för dess 
verksamhet i Estland. 

Det var en revolutionerande tid 
för Exportrådet och för den svens-
ka ambassaden. Toomas refererade 
till en bok av Lars Fredén, Sveri-

ges nuvarande ambassadör i Kina 
och dåvarande baltikumrådgivare 
till Carl Bildt under åren 1992 till 
1994. Fredén  berättar att Sverige 
spelade en stor roll för tillbaka-
dragandet av ryska trupper från 
Estland. En sak som kanske inte 
många känner till. 

Under många år har Estland, i 
utlandet, anklagats för ”ryssfobi”. 
Ingen har riktigt tagit deras oro på 
allvar utan viftat bort den. Men en 
som tog det på allvar hela tiden var 
Carl Bildt som såg farorna från öst. 
Nu, efter Rysslands inblandning i 
Ukrainakrisen, förstår alla bättre. 
Nu har man förstått att Estlands 
farhågor har varit befogade. En när-
stående tankekedja till Rysslands 
president Putin har i klartext sagt 
att ”all västcivilisation på Rysslands 
västgräns skall utrotas”. Det var 
för många ingen nyhet, Putin sade 
samma sak redan år 2000. Toomas 
Käbin undrade, med rätta, vad alla 
diplomater fört vidare om detta till 
sina respektive länder. Varför har 

ingen agerat tidigare? Lyssnade 
ingen eller varför var ingen beredd 
på krisen när den kom i Ukraina? 

Idag har Nato stationerat några 
flygplan i Estland och i september 
förra året var USA:s president Ba-
rack Obama i Tallinn för ett kort 
möte. I sitt officiella tal underströk 
han att ett angrepp på Estland också 
var ett angrepp på USA. Detta med 
adress till Putin. Årsmöte 2015

Plats: Rörstrands Slott & Konferens, Rörstrandsgatan 5, Stock-
holm.	Ingång	via	Filadelfiakyrkan.

Tid: Lördagen den 18 april klockan 13.00. Portarna öppnas 
klockan 12.00.

Program:
•	Sedvanliga	mötesförhandlingar

•	Ülo	Kalm	berättar	om	Aibolands	museums	framtid
•	Vi	presenterar	den	nya	ordboken	i	rickulmålet

•	Sommarens	program
•	Övriga	frågor

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

En 100-åring!
Den 4 april (påskafton) fyller Sigrid 
Schönberg 100 år.

Hon är född i Roslep, Erkers Jo-
hannes, som dotter till Johannes och 
Eva Hamberg och gifte sig 1932 
med Alfred Schönberg från Spit-
hamn Nibondas.

Vinterfesten
Ingegerd Lindström

Cirka 50 personer kom till Vinterfesten för att äta lite gott och få lyssna till 
ett intressant föredrag. Foto: Ingegerd Lindström

Maja Granberg tar emot gästerna.

Toomas Käbin höll ett uppskattat 
föredrag.

Byombud
Som ni kunde läsa i ledaren beslöt 
styrelsen att utse nya byombud och 
kriteriet för detta var att byombudet 
hade hus i området och att de skulle 
kunna tala och läsa estniska. Vi vet 
inte idag vilken roll vi kan få som 
svenska byombud eftersom kom-
munen skrivit ner nya regler för 
verksamheten. 

Nya byombud är: Spithamn: 
Birgit Eldh, Roslep: Göte Brunberg, 
Ölbäck: Erik Hansson, Rickul: Raul 
Targamaa, Höbring: Ingegerd Lind-
ström, Klottorp: Göran Hoppe, Skå-
tanäs: Manfred Nibon, Pasklep/Bir-
kas: Sven G. Freiman.
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Parlamentsval i mars
Val av 101 deputerade till det est-
niska parlamentet Riigikogu hålls 
den 1 mars. Sju partier och ett an-
tal ensamkandidater ställer upp. Av 
partierna är fyra representerade i 
parlamentet (de regerande Reform-
partiet  och Socialdemokraterna 
samt oppositionens högerliberala 
IRL och det ryssvänliga Centerpar-
tiet). Enligt opinionsundersökning-
ar tros Centerpartiet bli störst med 
väljarstöd från landets ryssar, som 
utgör 24 procent av befolkningen, 
och med stöd från cirka 10 procent 
av esterna. Centern förväntas få 28 
procent av rösterna. Det är dock 
ovisst om de kan bilda regering ef-
tersom övriga partier tagit avstånd 
från dem. 
Kommandocentraler i Estland
Nato förstärker sin närvaro i östra 
Europa, däribland i Estland. Totalt 
kommer 30 000 soldater att placeras 
ut i länderna, förutom att komman-
docentraler för snabbinsatsstyrkor 
inrättas. Storbritannien, Frankrike 
och Tyskland förväntas få en bety-
dande roll i projektet.

Den före detta amerikanska sä-
kerhetsrådgivaren Zbigniew Brze-
zinski har pläderat för permanent 
amerikansk truppnärvaro i Baltikum. 
För tillfället finns roterande ame-
rikanska och övriga Nato förband i 
landet. Under våren kommer antalet 
soldater att öka. Förläggningar finns 
i Paldiski, Ämari och Tapa.
Färre turister från Ryssland
Antalet ryska turister till Estland 
minskade med 45 procent i decem-
ber 2014 i jämförelse med samma 
månad 2013. Totalt noterade est-
niska övernattningsställen över tre 
miljoner besökare under 2014, va-
rav cirka två miljoner från utlandet. 
På årsbasis var ökningen fyra pro-
cent. 46 procent  av besökarna kom 
från Finland och 14 procent från 
Ryssland. Lettland och Tyskland 
svarade för 6 procent. Ökning note-

rades även av antalet besökare från 
Litauen, Tyskland och Storbritan-
nien samt från Asien. Genomsnitts-
priset per bädd  och natt ligger på 
35 euro.
Underhåll till ensamstående
Det estniska parlamentet har röstat 
igenom ett förslag som garanterar 
statligt stöd åt ensamstående för-
äldrar. Systemet innebär att staten 
garanterar underhållsstöd om för-
sörjningspliktig part inte gör det, 
varefter pengarna krävs in. Vart 
fjärde barn i Estland växer upp med 
en förälder. 90 procent av ensam-
föräldrarna är kvinnor.
Estland ett liberalt land
Den ansedda amerikanska män-
niskorättsorganistationen Freedom 
House placerar Estland i kategorin 
”fria stater”, vilket innebär att det 
är ett av de mest liberala länderna i 
världen. På en sjusiffrig skala ham-
nar Estland i den bästa kategorin 
nummer ett.

Studien fokuserar på politiska 
och medborgerliga friheter. Ryss-
land hamnar inom kategorin ”icke 
fria stater”. Rapporten omfattar 195 
länder, varav 89 räknas som fria. 

The Heritage Foundation place-
rar Estland som det andra mest li-
berala landet i fråga om ekonomisk 
frihet bland 43 länder i Europa. 
Schweiz hamnar på första plats. 
Globalt hamnar Estland på plats 
åtta bland 178 länder.
Estnisk film kan få en Oscar
Den estniska filmen ”Tangerines” 
är nominerad till en Oscar i kate-
gorin ”Bästa icke engelskspråkiga 
film”. Det är första gången en est-
nisk film blir nominerad till en Os-
car, ett filmpris som ofta beskrivs 
som världens mest prestigefyllda.

Tangerines (Mandariner) utspe-
lar sig en höst på 1990-talet i en 
liten estnisk emigrantbygd i Abcha-
zien. Mitt bland de skogsklädda 
kullarna och mandarinträden rasar 
det abchaziska kriget i Georgien. 

”Tangerines” har blivit den mest 
framgångsrika filmen gjord av en 
estnisk filmskapare. Den var tidi-
gare i år nominerad till en Golden 
Globe och har hittills prisats med 
ett tiotal internationella utmärkel-
ser sedan premiären 2013. Den 22 
februari i Hollywood tillkännages 
om filmen även lyckas ta hem en 
Oscar. 
Tunnelprojekt aktuellt igen
Den finska tidningen Iltalehti skri-
ver att en tunnel mellan Tallinn 
och Helsingfors är mer aktuell än 
någonsin. Projektet har diskuterats 
under många år även om beslut sak-
nas. En tunnel beräknas kosta 5-15 
miljarder euro. Årligen åker 7-8 
miljoner människor mellan städer-
na. Finland intresserar sig även för 
godstransporter till Europa genom 
Rail Baltic, ett järnvägsprojekt som 
skulle knyta Baltikum närmre och 
snabbare till Polen, Tyskland och 
övriga Europa.
Fattigdom i Estland                 
2013 levde 289 000 personer, eller 
22 procent av befolkningen, i Est-
land i relativ fattigdom och 105 000, 
eller 8 procent, i absolut fatttigdom. 
Relativt sett fler kvinnor har det då-
ligt i jämförelse med män. Svårast 
är situationen för ensamstående för-
sörjningspliktiga personer. Inkom-
sterna är överlag högre i norra Est-
land än i söder och öster. 51 procent 
av befolkningen i norr hamnar inom 
kategorin ”högre inkomst”.
Estonian Air får konkurrens
Lettiska Air Baltic tar upp konkur-
rensen med Estonian Air på linjer 
till Berlin och Wien. Sedan förra 
hösten konkurrerar man även på 
linjen Tallinn-Paris. Det spekule-
ras att Air Baltic gör detta för att 
utnyttja flygplan som friställts i 
och med att trafiken på Ryssland 
starkt minskat. I sommar flyger Es-
tonian Air även till München, Nice 
och Split. München kommer att 
permanentas.

Aibolands museum 2015
21 februari kl. 12.00 Vinterdag för hela familjen.
 2 april kl. 10.00 Påskförberedelser på museet.
11 april kl. 12.00 Talkodag – museets båtar tjäras.
25 april kl. 12.00 Temadag	för	rökt	fisk	–	Strömming.
14 maj kl. 12.00 Invigning av den nya utställningen.
16 maj kl. 18.00–23.00 Museinatt ”Natten har musik”.
23 maj kl. 12.00 Temadag	för	rökt	fisk	–	Näbbgädda.		
 Uppträdande av familjeensemble   
 från Houtskär.
17–19 juni Talko på Runö museum och Korsgården. 
 Fotoutställningen invigs.

Ni är alltid välkomna!
Adress: Sadama tn. 31/32, Haapsalu

Info tfn: +372 47 37 165 www.aiboland.ee 

ÖPPET: 1 maj-31 augusti: Torsdag-Lördag kl. 10.00-18.00. 

1 september-30 april: Torsdag-Lördag kl. 11.00-16.00.                                                

 Söndag-Måndag STÄNGT.
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Då det ibland kan vara svårt att få 
boende i Roosta stugby under hel-
ger och vid vissa evenemang, har 
vi sammanställt några fler alterna-
tiv till boende i vårt område. Nedan 
kan ni se adresser och cirkapriser 
samt deras adress på internet. 

Gästhuset i Derhamn 
Internetadress: http://dirhami.ee/en/ 
guesthouse (engelsk sida)
Priser för övernattning:
Lågsäsong: 
Period: 16/1 2015–15/5 2015.
Högsäsong: 
Period:16/5 2015–15/9 2015.
Dubbelrum, lågsäsong: 57/60 euro.
Dubbelrum, högsäsong: 63/73 euro.
Bokning på telefon +372 5682 5901 
eller +372 512 88 00 eller via e-post:  
guesthouse@dirhami.ee

Teeristi Villa, Pasklep
Internetadress: http://www.teeristivil-
la.ee/en/booking (engelsk sida)
Prisexempel för övernattning:
Dubbelrum (33 kvm),
med dusch,wc och tv: 75 euro.
Dubbelrum (13 kvm), 
med dusch, wc och tv: 55 euro.
Fler alternativ på rum finns på deras 
hemsida.
Bokning på telefon +372 5888 0888 
eller  via e-post: villa@teeristivilla.ee  

Lyckholm
Internetadress: www.saaremois.ee
Prisexempel för övernattning:
Dubbelrum: 45 euro.
Rum för 1 person: 28 euro.
Familjerum: vuxna, 23 euro + barn 
mellan 7-14 år, 10 euro.
Finns olika rumsalternativ. Gå in på 
hemsidan och titta!
Bokning på telefon +372 5698 8440 
eller via e-post: anukari.saare@
gmail.com

Tips på
boende

i Rickul/Nuckö-
området

Rickul/Nuckö Hembygdsförening 
är, skulle jag vilja säga, en blomst-
rande förening. Kanske det låter lite 
förmätet  men föreningen är aktiv 
och framåt. Visst förlorar vi med-
lemmar varje år på grund av en na-
turlig avgång men vi får också fler 
nya varje år. Under 2014 fick vi till 
exempel 20 nya medlemmar och det 
tycker jag är ett mycket bra resultat.

Men en förening är inte starkare 
än sin styrelse. Utan en väl fungeran-
de styrelse blir det ingen verksamhet 
i föreningen och då dör intresset ut. 
Jag tycker att vi har en initierad, in-
tresserad och väl fungerande styrel-
se. Det har vi haft i många år men 
tyvärr blir även vi äldre. Vi måste få 
med fler av den yngre generationen i 
arbetet, både i styrelsen och i kom-
mittéerna. De kommittéer som finns 

nu är Framtids-, Kultur-, Byggnads-, 
Evenemangs- och Informationskom-
mittén. Dessutom har vi en valbered-
ning och tidningsredaktionen. Jag 
tror att jag kan tala för de flesta att 
det är ett oerhört roligt arbete, inte 
särskilt betungande men givande. 

Vi söker nu intresserade med-
lemmar som kan tänka sig att vara 
med och arbeta i föreningen så att 
vi säkrar vår framtid. En gång i må-
naden är det styrelsemöte och unge-
fär lika många gånger har de olika 
kommittéerna möte. Vi behöver er 
som kan avvara några timmar i må-
naden och kanske något lite mer ar-
bete hemifrån. Men ingen kan säga 
att det är särskilt betungande. 

Hör av dig till någon i styrelsen 
om du kan tänka dig att arbeta med 
oss! Välkommen!

Vår förening
Ingegerd Lindström
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Båtmästaren Mathias Schönberg och skutan ”Hoppet”
Göte Brunberg

Som all annan kustbefolkning 
har säkert svenskarna i Rickul 
under århundradena sysslat med 
sjöfart i mindre skala. Någon 
större omfattning sjöfarten inte 
förrän på 1870-talet och den fick 
sin höjdpunkt under perioden 
från sekelskiftet fram till andra 
världskriget. Genom sjöfarten 
kunde bönderna skaffa sig en ofta 
inte så föraktlig biinkomst till vad 
jordbruket gav.

För att bedriva sjöfart bildade man 
oftast ett skutbolag och byggde, el-
ler köpte, sig en skuta. Besättning-
en utgjordes i regel av delägarna 
själva. På senare tid, när skutorna 
ökade i storlek och krävde större 
besättning, måste avlönat folk an-
ställas.

När en skuta skulle byggas be-
stämde bolaget storleken och typen 
av skuta. Sedan måste det finnas 
en båtmästare (”båtsmestor”) som 
utformade skutan och ledde byg-
get. Fanns det inte någon sådan 
inom bolaget anställdes en utifrån. 
Den mest erfarne båtmästaren, och 
som hade detta som yrke, var Adam 
Borrman från Spithamn.

Enligt hembygdsforskaren Ing-
vald Dyrberg från Roslep byggdes 
under åren 1910-1940 cirka 70 
skutor i Rickul. Samtidigt inköptes 
ett tjugotal utifrån. De flesta bygg-
des på Derhamnstranden i Roslep 
men många byggdes även i Spit-
hamn.

De skutor som seglade under 

Han kom till Sverige med Juhans 
sjätte resa, men avled kort därefter, 
den 16 oktober 1944.

Redan 1913 byggde Mathias en 
jakt (enmastare), ”Sirius”, om vil-
ken inget i övrigt är känt. Från bör-
jan av 1920-talet var han båtmästa-
re för fem skutor, samliga galeaser 
(tvåmastare), enligt tabellen nedan. 
Endast Österled hade från början en 
24 hästkrafters motor.

Rosinjus seglade troligen fram 
till andra världskriget. Baltic såldes 
1925 till Sibbo i Finland. Österled 
och Valborg nationaliserades 1940. 
Österleds vidare öde är okänt. Val-
borg seglade under den tyska ock-
upationen men sprängdes av tys-
karna när hon hösten 1944 skulle 
användas som flyktfartyg.

Mathias var själv, med undantag 
av Valborg, delägare i de skutor som 
han byggde. Han var däremot inte 
så mycket ute till sjöss, trots att han 

estnisk flagg 1940 nationaliserades 
av sovjetregimen. Vad som sedan 
hände med dem under och efter an-
dra världskriget ofta okänt.

Den i Spithamn 1925/26 bygg-
da skutan ”Hoppet”, med Mathias 
Schönberg som båtmästare, såldes 
redan 1928 till Finland. Hon seg-
lade ända fram till 2003 som frakt- 
och fritidsbåt och var då det äldsta 
i Estland byggda träfartyget som 
fortfarande flöt. En kopia seglar nu 
i Estland under samma namn.
Mathias Schönberg
Mathias Schönberg föddes den 4 
december 1890 som son till Anders 
Schönberg på Petersgården i Spit-
hamn och hans hustru Lena, född 
Koinberg, från Roslep Seffers. När 
det i början av 1890-talet blev möj-
ligt att friköpa gårdar från Rickuls 
gods flyttade Anders Schönberg 
med familj till en nyskapad gård, 
Nibondas.

Mathias gifte sig 1920 med Ma-
ria Hallman från Spithamn Ben-
tas. Familjen vistades några år i 
Reval, där de fick en dotter och en 
son. Dottern avled vid ett års ålder. 
Efter det att familjen hade kom-
mit tillbaka till Spithamn föddes 
ytterligare en son. År 1928 drab-
bades Mathias av ännu en tragedi 
när båda sönerna och hans hustru 
avled i scharlakansfeber. Samma 
år gifte han om sig med Sofia Lag-
man från Spithamn Nigors och 
fick i detta äktenskap två söner. År 
1934 flyttade han till Nigorsgården 
där han blev ägare till en tredjedel. 

FARTYG ROSINJUS BALTIC HOPPET ÖSTERLED VALBORG
Färdigår 192? 192? 1926 1930 1940
Byggplats Spithamn Derhamn Spithamn Spithamn Derhamn
Nettodräktighet 30,02 t - 43,80 t 37,58 t 66 t
Bruttodräktighet 37,83 t 53,83 t 56,45 t 58,19 t 76,56 t
Köllängd 17,01 m 64 fot 19,44 m 20,18 m ca 21 m
Bredd 5,97 m - 6,12 m 6,10 m ca 6,5 m
Djup 1,88 m - 2,08 m 2,12 m ca 2,3 m

Skutor byggda av Mathias Schönberg                                 Källa: Ingvald Dyrberg

Mathias Schönberg
Foto: Privat

Vid Strandvägskajen i Stockholm 1971.
Foto: Ingvald Dyrberg

Hoppets ankarspel.
Foto: Ingvald Dyrberg

Hoppet under byggnad 1925.
Foto: SOV:s arkiv

Den nybyggda Hoppet i Derhamn 2012.
Foto: Göte Brunberg

redan 1912 hade avlagt skepparexa-
men, utan livnärde sig på jordbruket 
och på sin båtverkstad.
”Hoppet”
Hoppet byggdes 1925/26 på Spit-
hamnstranden nedanför Nibondas-
gården och registrerades samma år 
med Hapsal som hemmahamn. I no-
vember 1927 gick hon med last av 
potatis till Stockholm. På återvägen 
seglade hon via Åland, där hon sål-
des. En kort tid därefter såldes hon 
vidare till Vålax i Borgå i Finland. 
Då installerades även en motor. 

Hoppet gick som fraktfartyg 
med Vålax som hemmahamn fram 
till 1947, därefter Hitis i Åbolands 
skärgård till 1953 och Saltvik på 
Åland till 1965, när hon såldes som 
fritidsbåt till Stockholm. Där ”upp-
täcktes” hon 1971 av Ingvald Dyr-
berg. Som engagerad hembygds-
forskare med ett starkt intresse 
för sjöfart och skeppsbyggnation 
gjorde Ingvald en omfattande doku-

mentation av Hoppet med fotogra-
fier och skisser. 

Hoppet fortsatte som fritids-
båt till 2003, då hon köptes av 
”Insamlingsstiftelsen Hoppet av 
Spithamn”. Syftet var att renovera 
henne så att hon skulle kunna segla 
som skolskepp och bli ett levande 
museum som påminde om den est-
landssvenska skeppsbyggartraditio-
nen. 
Försök till renovering
Hon lades upp i en torrdocka på 
Skeppsholmen i Stockholm för en 
omfattande renovering. År 2005 in-
såg man att insamlingsstiftelsen inte 
skulle ha tillräckliga ekonomiska 
resurser för att slutföra renovering-
en utan man bildade ett aktiebolag, 
Rederi AB Hoppet, med delägarna 
Svenska Folkskolans Vänner  i Fin-
land (SFV), Svenska Folkhögsko-
lan i Estland och Donnergymnasiet 
i Sverige. Hoppet flyttades samma 
år till Valkom i Lovisa i Finland, där 

renoveringsarbetet fortsatte 2006.
Nybygge
Under det fortsatta renoveringsar-
betet insåg man så småningom att 
det inte var möjligt att spara något 
av de ursprungliga delarna. Trä är 
ett material som bryts sönder med 
tiden. Man lade därför renoverings-
planen åt sidan och beslutade sig 
istället för att bygga en exakt kopia 
av Hoppet. Den stora finansiella in-
satsen gjordes av SFV.

År 2010 sjösattes den nya Hop-
pet i Lovisa. Arbetet med riggning 
och segelsömnad fortsatte under de 
följande åren. Projektet visade sig 
dock bli så finansiellt betungande 
för SFV att man beslutade sig för 
att lämna det. Hoppet såldes därför 
2012 till Estland, till Träbåtsfören-
ingen Vikan i Hapsal. Där slutför-
des den sista delen av projektet.

Nu seglar den nya ”Hoppet av 
Spithamn” som turistfartyg i estnis-
ka och främmande farvatten.
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Tre kusiner träffas vid Stock-
holms Central för att resa till Est-
land, landet som deras föräldrar 
en gång lämnade. De tre kusiner-
na är Albert, Melita och Osvald. 
Alberts och Melitas mammor var 
systrar och Osvalds far var bror 
till dem. Deras familjenamn var 
Hamberg och de kom från Bas-
kullgården som låg cirka en ki-
lometer ostnordost från Rosleps 
bycentrum. Albert har skrivit ner 
sina intryck från denna första 
resa som han gjorde till sin mam-
mas hemland.

Tallinn den 19 juli 1991.

Men vad kan ha hänt med Al-
var?

Här står vi hjälplösa vid den 
halvt förfallna hamnen till denna 
olycksamma före detta hansastad 
och allt är klart, de stränga ryska 
tullvakterna är nu bakom oss, vi 
har sju timmar på oss att realisera 
drömmarna och nu finns inte den 
där skurken Alvar här. Melita söker 
förgäves i folkvimlet efter Alvar 
och jag ser på henne med en sorts 
syskonkärlek hellre än kusinkärlek 
och jag tänker att hon har lidit för 
mycket, att hon burit andras sorger 
och att allvaret håller på att krossa 
denna söta, gladlynta flicka som 
finns därinne. Hon med de kryd-
diga ögonen som nu sveper hit och 
dit.

Melita led med mig när min mor 
Julia dog, som jag led med henne 
när mor Lovisa dog. De var syst-
rar, uppväxta något inåt landet på 
Baskullgården nära Roslep, dit vi 
nu kanske inte kan nå fram. Me-
lita har med sig Lovisas gråa hår, 
som hon har sparat på i smyg när 
det började falla av på ålderdomen. 
Hon vill lägga det på familjegraven 
vid Rosleps kapell, om vi når fram. 
Jag ångrar att jag inte har tagit med 
något från min mor Julia. Det är nu 
precis tre månader sedan hon dog, 

på tionde våningen på ett lasarett 
intill Stilla Havet i San Diego, Ka-
lifornien. 

Men vad i helsike kunde ha gått 
på tok med den där Alvar, 

den ende pålitlige i detta opålitliga 
land? 

Kusin Osvald tycker att nu 
är det dags att leta fram en annan 
taxichaufför. Osvald letar inte efter 
Alvar, han vet inte hur Alvar ser ut. 
Förresten hade han inte träffat Me-
lita eller mig heller förrän igår, då vi 
träffades vid busshållsplatsen utan-
för Stockholms Central. Det var tur 
att han såg ut som på kortet vi hade 
på honom, och att han såg ut som 
morbror Alexander.

Endast Osvald hade någon 
chans att hitta Baskullgården, han 
hade bott där som barn till 1943. 
Och det var tur att han hittade rätt 
till busshållplatsen så vi kunde 
känna igen honom från kortet. Me-
lita hade börjat tro att många utan-
för Centralen såg ut som på kortet, 
förutom turkar och afrikaner för-
stås. Att allting ska vara beroende 
på tur! Jag har levt mycket av mitt 
liv omkring casinos och guldgru-
vor på en kontinent som ligger upp 
och ner långt under våra fötter, 
men Melita; jag tror inte hennes 
nerver  klarar av det här. 

Nu struntar vi i Alvar, tycker 
Osvald och jag. Det måste finnas 
en annan taxi här. Melita förhand-

Baskullbon hittar hem
Albert Simonsson

Kusinerna Osvald, Melita och Albert reste tillsammans till Estland för ett 
besök på platsen som deras mammor kom ifrån, Baskullgården. Foto: Privat

lar med en ryss på kulspruteestniska 
och voilá – it´s a deal. Fast hans osä-
kerhet, i fråga om huruvida vi kom-
mer dit vi vill, lovar äventyr. Men 
nu är vi på väg genom ett grå trist 
Tallinn i en välanvänd Lada och 
ryssen kör stolt med Osvalds ”Rö-
ka-Kröka-Göka”-mössa stolt högt 
på huvudet. Melita snackar glatt på 
det där konstiga språket med ryssen 
och hon har inga bekymmer nu när 
hennes odygdiga kusingrabbar sit-
ter väl inlåsta bak i Ladan. 

Det tar en och en halv timme, 
mer eller mindre, att nå fram 

till Rosleps kapell. So far, so good. 
Taket föll för länge sedan och tornet 
är en hög av sten och enstaka träbi-
tar. Annars ser det ut som på bilden 
min mor tog med sig till New York 
1925. Kyrkogården och dess mur 
är i relativt gott skick nu – kors av 
sten, kors av trä och även kors av 
välbearbetat järn. Ska vi då behöva 
läsa vartenda mossbetäckt kors? 
Kyrkogården är ju så stor och tiden 
så kort.

Var det Lady Luck från spelsta-
den Reno som log mot mig? Eller 
något i blodet som drog mig på en 
gång till ett kors som var beklätt 
med något mer mossa än de flesta 
andra? Jag är inte beredd ännu att 
fatta det – jag står framför morfars 
grav – Anders Hamberg, död 1907. 
Så länge sedan, men jag minns 
vad min mor berättade, att hon, 10 
år gammal, smekte hans hår när 
han låg döende, uttröttad av att ha 
byggt ladugården av sten. Nej, nu 
får jag inte stå här ensam vid mor-
fars grav. Jag ropar till Melita och 
Osvald – här står de tre barnbarnen, 
som han aldrig såg, tillsammans 
med de minnen de bär av sina döda 
föräldrar.

Melita tar fram sin mors hårlock. 
Lovisa visste aldrig att hennes öm-
sinta dotter sparat håret för denna 
varma soliga dag. Dessa tunna trå-
dar från Lovisa läggs omsorgsfullt 
på faderns grav i detta land som 
förblivit dröm, nattmara och minne 

i 47 år. Nu hoppas jag att Melita 
känner frid inom sig.

För mycket tid har redan gått och 
fartygets avgång är inom några tim-
mar. Det är det enda säkra. Nu måste 
vi söka efter föräldrahemmet som 
morfar Anders slet sönder sig för.

Ryssen tar oss snabbt till Rosleps 
centrum. Om det nu kan kallas 

för centrum, några få hus i dåligt 
skick och en äng med en gammal 
brunn av den typ jag minns från 
Ungerns slättland. Här någonstans 
måste Koinbackan ha legat, där vä-
derkvarnen stod. Jag hade hoppats 
använda den som referenspunkt 
till navigeringen. Det går inte. Den 
syns inte.

Den här vägen går åt skogen och 
vi återvänder till kapellet för att na-
vigera därifrån. Osvald är förban-
nad på ryssen som kör för fort. Det 
är 48 år nu som han har drömt om 
Roslep och nu måste han ta snabba 
beslut. ”Här är den gamla hållplat-
sen, här bodde en som deportera-
des till Sibirien. Där till vänster är 
Bergsby skola, där är dasset där vi 
kittlade flickorna underifrån med 
brännässlor”, säger Osvald.

Medan Osvald fotograferar das-
set så räknar jag ut att det var nästan 
säkert att min mor Julia gått i just 
denna skola. Det blev inte mer än 6 

år, dessutom var hon väldigt dålig i 
matematik och det är just tack vare 
hennes oförmåga att räkna dagar 
som jag finns till världen. Allt har 
sin betydelse.

När vi återvänder till Melita är 
ryssen borta och istället hittar vi 
ingen annan än den eftersökte Al-
var! Och istället för den ena Ladan 
finns det en annan Lada där.

Alvar hade varit vid hamnen 
men han och Melita hade inte känt 
igen varandra. Som när min mor 
och jag inte hittade varandra på 
Renos flygplats, för jag hade odlat 
skägg och hon bar en platt polyes-
terperuk av en färg som inte finns i 
naturen. Men nu är äntligen Melita 
glad, nu är allt som det ska. 

Alvar kör fortare än ryssen och 
det blir fram och tillbaka för Osvald 
känner vittring av något här. Men 
Osvalds instinkt funkar inte så här, 
omsluten av Ladan. I nästa sväng 
kastar han sig ut. Det finns bara lite 
tid kvar. Han muttrar något om ”kan-
ske tillbaks igen om en timme” och 
skräcken återvänder igen till Melitas 
ansikte. Osvald kastar sig in i bus-
hen, och jag, ängslig enbart över att 
gå miste om något, följer efter.

Den djupa skogen sväljer oss 
på en gång, med höga lövträd 

som bara släpper igenom lite ljus. 

Albert med mamma Julia.
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Högt gräs och brännässlor, stora 
svarta myggor som inte har njutit av 
svenskt blod på 47 år. ”Det här är 
rena djungeln”, ropar Osvald, som 
springer före och tränger sig ige-
nom kvistar som en indian-guide. 

Även jag kan nu se att det finns 
andra vägar som går i vinkel åt alla 
håll. Indianen börjar bryta kvistar 
för att hitta vägen tillbaka och mitt 
förtroende för honom avtar. Hans 
ögon har blivit slitsar, hans panna 
svettig.

Timmen är väl redan ute och 
Melita dör säkerligen sin tusende 
och första död sedan vi kom till 
Stockholms Central. Snart börjar de 
tuta och då får vi lättare att orientera 
oss. 

”Här kanske fanns bron över 
vattnet”, säger Pedro eller Osvald 
eller vad han nu heter. Jag ser inte 
något som kan ha varit bra i denna 
ändlösa dystra skog. Vi hoppar över 
det röda vattnet som är Osvalds 
bäck och han berättar med emotio-
nell röst om en rad långa fina enar 
som hans far planterade. Men de 
finns inte! Bara djungel finns. Någ-
ra hundra meter vidare syns en öpp-
ning i djungeln. 

Pedro går nu med säkra steg, 
tvärs genom savannens höga gräs 
håller vi kurs västsydväst mot so-
len. För första gången känner jag att 
vi inte skall ge oss förrän vi lyckas.

 

Plötsligt tycker jag mycket om 
morbror Alexander och hans 

son som nu går med sådana långa 
steg att jag inte hinner i kapp.

”Är du med, Albert?” ropar 
Osvald igen.

”Här var din mammas hus” sä-
ger Osvald som om det inte var nå-
got märkvärdigt med det, som om 
han visste hela tiden att det låg här. 
Grunden syns tydligt som en massa 
brännässlor i västra delen av ängen 
som en gång var karevallen. Kan 
jag tro på detta?

”Bra, men var finns ladugården 
av sten som morfar Anders arbetade 
ihjäl sig med att bygga”, frågar jag.

”Lita på mig”, säger Osvalds 
ögon som inte längre är slitsar utan 
är öppna och klara. Fingret visar vä-
gen till en annan klump brännässlor. 
Och denna klump visar sig ha stenar 
under, massor av stora stenar.

Nu tror jag, nu ser jag den lilla 
brunögda flickan som springer ute 
på ängen, jag ser de smala barnfing-
rarna som smeker morfar Anders 
svalkande panna, jag ser flickan 
högt till häst och dom galopperar 
vid sidan av Hapsaltåget och hon 
vinner. Hon som dansade sin väg 
över havet från Tallinn till New 
York och sjöng sin väg genom livet 
och sjöng för mig den sista dagen 
på ålderdomshemmet i Kalifornien 
tills hon såg att natten var på väg. 
Hon levde med hjärtat och med 
glädje.

Vi finner den långa raka raden 
av enar och den gamla trädgår-

den där äppelträden fanns förr. Jag 
känner vrede över att inte Melita 
kan komma hit med sin broderade 
blus och kjol och förresten rinner 
tiden iväg. Men hon ska få av den 
svarta lösa jorden där trädgården 
var, och hon ska få den finaste bu-
kett av ängsblommor som en kvin-
na nånsin fått, och det skall bli jord 
över för syskonens gravar och na-
tionalblomman, blåklint, skall vara 

med till Uppsala och San Diego och 
East Worcester.

Här på ängen finns varken mygg 
eller myror. Luften är söt och solen 
mild. Det råder fullständig tystnad.

Vi sätter kurs mot nordväst över 
ängen, nästan samma väg som 

vi kom, mot den punkt där morbror 
Alex byggde sitt hus i utkanten av 
Baskullgården. På vägen plockar vi 
ängsblommor och den rika jorden 
ger oss smultron att äta. 

”Här låg stugan som jag satte 
eld på”, säger Osvald. Jag tror att 
busungen inte helt försvunnit. ”Här 
var bastuhuset. I dom här groparna 
hade tyskarna sina maskingevär”. 
Strax innan vi går in i skogen säger 
han ”här kom pappa med en korg 
fisk, då smällde det en granat tätt in-
till och så flög fiskarna åt alla håll”. 
Återigen inne i skogen så stämmer 
inte Osvalds inre kompass. Vi går 
hit och dit, men i korta sträckor nu. 
Här ska också finnas en rad träd 
omkring tomten.

Plötsligt faller Osvald på knä 
och kastar ansiktet ner i skogens 
mossbelagda mylla. Hans röst hörs 
knappast, jag tror han säger ”här 
är pappas hus”. Och verkligen, där 
under hans bröstkorg ser jag tydligt 
grunden av betong, nu helt grön av 
mossa och spetsig på toppen, be-

Albert	plockade	en	bukett	av	de	finaste	ängsblommor	som	en	kvinna	nån-
sin fått till Melita, som inte kunde följa med ända fram till Baskullgården.

tong som blandats och formats av 
de händer som drog min mor upp ur 
träsket för så många år sedan. Där 
får Osvald ligga så länge han vill. 
Så bråttom är det väl inte. 

Osvald hittar en bättre väg till-
baka till Spithamnvägen och 

snart hör vi Melitas ängsliga rop. 
Äntligen ser vi henne stå där ensam 
på vägen. Vid det här laget måste 
hon vara mycket, mycket arg på 
oss, för två oersättliga timmar har 
gått bort från denna oersättliga dag. 
När vi kommer fram är Alvar borta 
med sin Lada, och han kör hit och 
dit i hopp om att hitta oss någon-
stans. Jag håller fram blombuketten 
från Baskullgården till kära oroliga 
Melita och jag känner mig som om 
det vore den dyrbaraste gåva som 
kan tänkas. Och därtill plastpåsen 
med Baskullgårdens trädgårdsjord 
som vi alla skall dela på sedan. Och 
nu kommer också Alvar framför ett 
enormt dammoln som Ladan kastar 
upp i luften. Nu är vi hela igen.

Nuckö är Alvars hem och också 
Melitas. Alvar stannar först ut-

anför Melitas hus, byggt av hennes 
far Karl. Han byggde huset väl och 
ladugården likväl. Men han trodde 
på en Gud som inte hette Stalin och 
därför fick han aldrig mer se frukten 
av sitt arbete. 

Ett stenkast längre fram kör 
Alvar in till gården där mor Laine 
väntar, dotter till Karls bror. Här ta-
las estniska och jag känner mig lite 
utanför och jag står utanför och tar 
kort på det mycket gamla huset tills 
filmen tar slut. Kameran bara äter 
film på den här resan.

Huset är som inget annat jag 
sett – tak av målat trä, plåtkamin, 
elmätare som kunde ha gjorts av 
Thomas Edison, köksspis av tegel 
med små järndörrar med en mys-
tisk funktion, och gamla möbler 
överallt. Jag hoppas ingen lägger 
märke till mig när jag smygtittar 
under saker och bakom ting. Nära 
farstun finns ett trappsteg, räddat ur 

ett havererat fartyg. Kanske ingen 
ser om jag springer fort uppför trap-
pan till vinden. Här känner jag mig 
riktigt hemma, som jag kände mig 
i de gamla husen i New York State, 
här ser man det ljuvliga gröna ge-
nom hål i gaveln, det luktar halm 
och damm och regnet hörs mjukt, 
mjukt på taket. Här har ingen bygg-
nadsinspektör varit med ficklampa 
och syrlig min.

Åter i köket får Osvald och jag 
ryska cigaretter. Laine vill inte ha 
betalt, cigaretter och mycket an-
nat kostar nästan inget här, räknat i 
kronor eller dollar. Det är kuponger 
som är det väsentligaste. Ändå läm-
nar vi pengar på bordet, för mycket 
pengar egentligen, men vi har inget 
annat att ge. ”Souvenir”, säger vi. 

Vi ska ge oss av nu och jag ville 
gärna krama den lilla flickan 

som står blygt i köket med klara 
ögon och hud som varenda målad 
kvinna i Palm Springs skulle ge allt 
för, men det får man kanske inte 
göra. Istället lägger jag händerna 
på hennes axlar och känner att jag 
har något av det nya Estland i mina 
händer.

Utanför dörren ska det sägas 
farväl. Laine, med kläder som min 
mor hade när hon arbetade hårt på 
gården, kommer fram och visar 
mig en fin gammal målad trädocka 
av en flicka i estnisk nationaldräkt. 
Som dräkten min mor dansade i 
kanske just här i Estland innan hon 
for iväg från Tallinns hamn. Dräk-
ten som pressades och ångades 
ihjäl på Ellis Island för att döda de 
löss som alla invandrare antogs ha, 
vare sig de kom från Estland eller 
Etiopien.

Jag kanske håller dockan för 
länge, för Laines händer visar att 
jag får dockan. Visst vill jag ha 
dockan! Jag tar ut plånboken och 
är beredd att plocka ut de kraftfulla 
dollar som kan omvandlas till en hel 
hög rubel. Men Laine vill inte ha 
mina sterila dollar. ”Du ska få den”, 
säger hon. ”Souvenir”.

Laine får jag väl krama om or-
dentligt för den goda sakens skull. 
Vi åker iväg, vinkande och ropande 
och jag med trädockan i handen frå-
gar jag mig själv; ”Varför – varför 
mig?” Jag tittar i bakrutan åt det 
snabbt försvinnande huset, byggt 
1821, i rasande fart kör vi mot 
1991-talet och jag känner att jag har 
mycket att tänka igenom innan jag 
kan börja förstå.

Melita är på däck med mig då 
fartyget långsamt glider ut 

ur hamnen. Där på en höjd finns 
kärnan till den gamla hansastaden, 
där min mor fick lära sig sy och 
uppföra sig rätt under den styrande 
handen av den allra bästa syster Lo-
visa, Melitas saknade mor. Nedan-
för domkyrkan och tornen Långe 
Herman och Tjocka Margareta, 
halvvägs till den enorma amfitea-
ter där det nya Estland besjungs i 
folkdräkter, blåklint och flaggor, ser 
vi monumentet Russalka där onkel 
Karl och hans kompis satt, just den 
gången när Lovisa Hamberg råkade 
passera förbi.

”Du Karl, du som tycker om 
tjocka ben, där har du din flicka” 
sa kompisen. Och Karl gick fram 
till den tjockbenta Lovisa och pre-
senterade sig och om han inte hade 
gjort det hade allt varit mycket 
 annorlunda.

Biluthyrning i Tallinn
med service på svenska

Dygnspriser från 32 euro (med obegränsad körsträcka).
För bokning eller frågor, hör av er till Matti, Autopluss OÜ, tfn 
+372 56 566 390, eller e-post myo@hot.ee
Hemsida http://autopluss.onepagefree.com.
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Västra Kustens Skogsägare (VKS) 
utformas alltmer till en avdelning 
av den estniska skogsägarefören-
ingen Läänemaa Metsaühistu (LM). 
I budgeten för VKS ingår att preci-
sera för LM vilka kostnader som 
den svenska verksamheten innebär. 
Upp till ett visst belopp kan då LM 
finansiera denna, men därutöver tas 
pengar från de medel som fortfa-
rande finns kvar i VKS. Upplägget 
känns i nuläget stabilt, men det är 
viktigt att LM får fortsatt hjälp av 
VKS som länk till de estlandssven-
ska skogsägarna och att dessa blir 
medlemmar i LM. 
Verksamheten i Estland
I början av december representerade 
Carl- Axel Adelman VKS vid LM:s 
styrelsemöte och han rapporterade 
bland annat följande därifrån:

Den avverkade volymen inom 
LM har ökat kraftigt. Detta är för-
stås viktigt för att verksamheten ska 
kunna finansieras. År 2013 avver-
kades knappt 12 600 m3 virke, vil-
ket under 2014 nästan dubblerades 
till 23 100 m3. Prognosen för 2015 
är hela 40 000 m3. En förutsättning 
för detta är att vintern är så pass kall 
och sommarmånaderna så pass torra  
att det går bra att köra maskiner i 
skogsmarkerna. Den största aktivi-
teten förväntas i februari-mars och 
i juli-augusti.

Förutom avverkning planerar 
LM att under 2015 tillhandahålla 
1 000 konsulttimmar. Vi vill återi-
gen påminna om att var och en som 
är registrerad skogsägare i Estland 
och medlem i LM kan erhålla 15 
timmar gratis rådgivning eller an-
nat konsultstöd per år. Man planerar 
också för ökad aktivitet med skogs-
vård. Markberedning beräknas ske 
på 100 ha och dessutom ska 100 000 
plantor sättas och cirka 10 ha få frö-
sådd. Dessutom räknar LM med att 
skogsbruksplaner till cirka 1 000 ha 
behöver beställas från företag som 
är specialister på att producera pla-

ner. Som skogsägare måste man ju 
ha en giltig plan för att få avverka.

LM har nu tre anställda, Mikk 
Link som chef, Allar Luik som ar-
betar med avverknings- och virkes-
frågor samt Arvo Aljaste som arbe-
tar med planering av skogsåtgärder. 
För att klara den planerade expan-
sionen av verksamheten avser man 
att ganska snart anställa ytterligare 
två personer, vilket ska kunna utöka 
möjligheten till service för oss med-
lemmar.
Alla föreningar utvärderas
Sedan något år så har den estniska 
staten introducerat ett nytt system 
för att utvärdera vilka skogsägare-
föreningar som ska få fortsatt eko-
nomiskt stöd. Föreningarna rang-
ordnas beroende på hur de lyckas 
inom följande områden:
• Antalet medlemmar
• Service till medlemmar
• Skogsmarksareal hos medlemmar
• Ekonomiskt stöd överfört till med-
lemmar
• Beställda skogsbruksplaner
• Stöd till skogsföryngring
• Personlig konsultation
• Skogsexkursioner
• Sålda avverkningsrätter

• Organiserade avverkningar
• Genomförda skogsröjningar
• Försäljning av virke
• Skogsvårdsinsatser

Ju bättre rangordning mellan de 
drygt 20 estniska skogsägareför-
eningarna som finns, desto större 
chans att få bidrag till verksamheten 
via staten. LM tillhör inte de fören-
ingar som har bäst rangordning på 
grund av att man fortfarande är en 
relativt liten förening och har med-
lemmarnas skogsmarker nära kus-
ten, där skogstillväxten är lite lägre.

Av dessa skäl, och för att det 
behövs en stark, professionell för-
ening på plats nära de marker som 
ska skötas, förordar styrelsen i VKS 
att alla medlemmar också går med 
i LM. Vi i styrelsen räknar med att 
ta upp hur detta kan styras på kom-
mande årsmöte i slutet av april. 
Kontakta oss
Hör gärna av er till VKS för frågor 
via mejl på info@vastrakustens-
skogsagare.se. Hemsidan www.
vastrakustensskogsagare.se har mer 
information och kontaktuppgifter. 
Se gärna också LM:s hemsida www.
lmy.ee, där lite information nu finns 
även på svenska.

Skogsverksamheten växer
            Bengt Brunberg

Den avverkade volymen inom LM nästan dubblerades, till 23 100 m3,  2014. 
Prognosen för 2015 pekar på hela 40 000 m3. Foto: Bengt Brunberg

Markskattebeskedet (”maksu-
teade”) för år 2015 har nu sänts ut 
från skattemyndigheten Maksu- ja 
Tolliamet i Tallinn. Om du tidigare 
har betalt markskatt och inte har fått 
årets skattebesked när du läser detta 
har det antagligen kommit bort på 
vägen. Har du flyttat och inte med-
delat den nya adressen till Nuckö 
kommun?

Jämfört med 2014 har skattesat-
serna höjts: där den tidigare var 1,5 
procent är den nu 1,7 procent och 
där den var 1,7 procent är den nu 
2,0 procent. Skattesatsen 2,5 pro-
cent är oförändrad.

Hur mycket markskatt som to-
talt skall betalas under året står på 
markskattebeskedet i den första in-
ramade rutan under rubriken Kok-
ku. Det finns två betalningstillfäl-
len, den 31 mars och den 1 oktober. 

Om skattebeloppet är 64 euro eller 
mindre skall hela beloppet betalas 
före den 31 mars.

Inbetalning skall ske till ett av 
de bankkonton som står i nästa ruta 
(raden som börjar med Maks tasu-
takse ...). Du måste ange det num-
mer (viitenumber) som står på ra-
den under bankkontona. Det numret 
är unikt för varje skattebetalare.

Vid inbetalning av markskat-
ten via internet måste den motta-
gande bankens SWIFT/BIC-kod 
och IBAN-numret (internationella 
banknumret) för Maksu- ja Tollia-
mets konto i banken anges. SWIFT/
BIC-koden och IBAN-numret för 
respektive bank står längst ned i ru-
tan. Ange Maksu- ja Tolliamet som 
mottagare. Var noga med att viite-
numret blir korrekt!

Även vid inbetalning via ett 

svenskt bankkontor blir det billigast 
om man fyller i samma uppgifter 
som vid internetbetalning.

Behållning/skuld på förskottsbe-
talningskontot.

Rent tekniskt fungerar mark-
skattebetalningen på så sätt att de 
pengar, som en person betalar in, 
hamnar på personens ”förskotts-
betalningskonto”. Därifrån dras 
markskatten vid de två betalnings-
tillfällena. Om det finns en skuld på 
skattekontot utgår en ränta av 0,06 
procent per dag, vilket på ett helt år 
blir cirka 22 procent! 

För närmare information om 
markskatten och hur du tar reda på 
om du har en behållning eller skuld 
på förskottsbetalningskontot, gå till 
www.rnhf.se och logga in som med-
lem. Där finns också en översatt 
version av ett markskattebesked.

Inbetalning av markskatten
Göte Brunberg

Befolkningsutvecklingen i Läänemaa och Nuckö kommun
Göte Brunberg

Det har nu börjat komma aktuella 
uppgifter om antalet invånare i kom-
munerna i Läänemaa län. Det totala 
antalet invånare i länet den 1 janu-
ari 2015 var 25 512, vilket jämfört 
med samma datum 2014 innebär 
en minskning med 441 personer. 
Därmed fortsätter den nedåtgående 
trend som har rått i många år. Under 
en femårsperiod, från den 1 januari 
2010, har invånarantalet minskat 
med 2 050 personer, eller 7,43 pro-
cent. De enda kommuner där invå-
narantalet har ökat under perioden är 
Ormsö och Ridala. Se tabell 1.

Från 2014 har invånarantalet i 
samtliga kommuner minskat med 
undantag av i Nuckö, där invånaran-
talet är oförändrat 849. Kommundi-
rektören Triin Lepp förklarar detta 
med att en kampanj under decem-
ber resulterade i att 16 personer, de 
flesta tillhörande unga barnfamiljer, 
registrerade sig som nya kommun-
invånare. Som belöning kommer 
man att lotta ut en cykel.

I tabell 2 visas hur invånaranta-
let i byarna har förändrats under det 
gångna året.

Man har även publicerat in-
komststatistik för år 2014. Av Lää-
nemaas kommuner har Ormsös 
invånare den högsta månadsin-
komsten, 1 082 euro. Som nummer 
två kommer Nuckö med 1 000 euro. 
Mest i Estland, 1 408 euro, tjänar 
man i Viimsi, en grannkommun till 
Tallinn.

By 2014 2015 +/-
Bergsby 15 12 -3
Birkas 239 213 -26
Derhamn 19 23 +4
Dirslätt 19 21 +2
Enby 33 25 -8
Gambyn 9 10 +1
Gutanäs 13 16 +3
Harga 40 38 -2
Hosby 29 23 -6
Höbring 13 11 -2
Klottorp 12 15 +3
Lyckholm 23 22 -1
Odensholm 2 5 +3
Pasklep 90 104 +14
Persåker 23 26 +3
Rickul 21 13 -8
Roslep 31 25 -6
Skåtanäs 24 27 +3
Spithamn 16 18 +2
Sutlep 134 116 -18
Tällnäs 12 9 -3
Ölbäck 30 31 +1
Österby 41 44 +3
Totalt 849 849 0

Kommun 2010 2015 +/-
Hapsals stad 11 469 10 581 -888
Hanila 1 662 1 481 -181
Kullamaa 1 242 1 142 -100
Lihula 2 675 2 351 -324
Lääne-Nigula 4 513 4 162 -351
Martna 972 806 -166
Nuckö 895 849 -46
Nõva 424 372 -52
Ormsö 399 415 +16
Ridala 3 311 3 353 +42
Totalt 27 562 25 512 2 050

Tabell 2.Tabell 1.
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Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Romantica och M/S Victoria går alterne-
rande 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 avtalsnummer, se
www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).

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

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

Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exem-
pel överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning 
eller köp av fastigheter.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg, 
Jus	Suecanum	OÜ

Postadress: Nurme 2, 90501 Haapsalu, Estland
Tfn/Fax: +372 47 37 339, mob: +372 55 24842

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

Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS	Seaways	trafikerar	färjelinjen	mellan	Ka-
pellskär och Paldiski. 

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag–
onsdag 12.00 ankomst Paldiski 21.00
Torsdag 22.30 ankomst Paldiski fredag 9.00
Fredag ej avgång
Lördag–söndag 12.00 ankomst Paldiski 21.00 

Avgångstider från Paldiski:
Måndag–
onsdag 23.55 ankomst Kapellskär 9.30
Torsdag ej avgång
Fredag–söndag 23.55 ankomst Kapellskär 9.30 
 (lördag 9.45)

För medlemspriser, villkor och övrig information, 
se www.rnhf.se (gå till Medlemssidor och logga 
in).

Boka med e-post till trip@dfds.com. Tfn för bok-
ning är: +372 66 61 675. Ange SEFÖR vid bok-
ning. Vid incheckning skall medlemskortet upp-
visas.

OBS! Från och med 1 januari 2015 tar DFDS ut 
en tilläggsavgift för att täcka ökade kostnader på 
grund av ett EU-beslut om minskning av svavel-
utsläpp.


