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e-post to.svea.j@gmail.com
Kassör
Ingemar Uussaar (Ölbäck), Åkervägen 6,
194 47 UPPLANDS VÄSBY, tfn 08-590 887 27,
e-post ingemaruussaar@outlook.com
Ordinarie ledamöter
Ove Grönvall (Ölbäck), Flädervägen 41,  
194 64 UPPLANDS VÄSBY, tfn 070-743 36 81,
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e-post lis.callenmark@hotmail.com
Inger Söderlund (Höbring) Kadettgatan 5, 1 tr,
113 33 STOCKHOLM, tfn 070-689 58 84, 
e-post inger.soderlund1@gmail.com 

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;

• bevara och förvalta föreningens fasta egen-
dom.”
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Så närmar vi oss ännu en sommar. 
För en del blir det Estland, för andra 
Sverige. Ni som kommer till Est-
land i sommar är mycket välkomna 
att delta i alla våra aktiviteter där. 
Som ni kan läsa på sidan 7, så har 
vi många aktiviteter under vår tra-
ditionella Hemvändarvecka. 

Egentligen var det ju från bör-
jan bara under en helg som vi an-
ordnade några aktiviteter, men när 
vi firade vårt 20-årsjubileum tänkte 
vi i styrelsen att vi måste ordna nå-
got mer för att fira denna 20-åriga 
verksamhet. Då blev det aktiviteter 
under en hel vecka, och året därpå 
tyckte vi att den var ju väldigt trev-
lig, den där veckan, så vi fortsatte 
att ha någon aktivitet varje dag i en 
vecka. Och så fortsätter det. Vi har 
nu sedan 2012 haft en hel veckas 
arrangemang. Ibland kan det vara 
svårt att hitta på något intressant 
och några aktiviteter som kan locka 
till deltagande. Men hittills har upp-
slutningen varit god på alla aktivi-
teter under veckan så vi hoppas att 
även detta års Hemvändarvecka kan 
locka till deltagande. 

I år har vi ju även vår hembygds-
gård, Mickogården, där vi kan för-
lägga vissa aktiviteter. Tanken är 
också att gården ska vara öppen för 
besök en gång i veckan under juli 
månad. Exakta tider kommer via 
nyhetsbrevet och på anslagstavlan 
vid Rosleps kapell. Vi kommer att 
kunna erbjuda kaffe med dopp. Om 
någon vill komma och titta på går-
den på en annan tidpunkt så hör av 
er till Ingegerd +372 53 92 46 04 el-
ler Erik +46 70 658 25 08. Vi hop-
pas verkligen att ni utnyttjar möj-
ligheten att komma dit och umgås 
med andra estlandssvenska vänner. 
För den som vill, och kan, finns all-
tid något smått arbete att utföra men 
det är absolut inget krav, utan kom 
bara för att träffa andra, sitta i solen 
(hoppas vi i alla fall) och njuta. 

Vi efterlyser också idéer om vad 

du som medlem vill att vi ska ut-
nyttja gården till. Kom gärna med 
tips om det på det till oss i styrelsen!
GDPR
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya 
dataskyddslag, GDPR (General 
Data Protection Regulation), i kraft 
i Sverige och ersatte då den svenska 
Personuppgiftslagen (PUL). De nya 
reglerna innebär att kraven på hur 
vi som förening hanterar och lagrar 
personuppgifter höjs. 

För vår förenings del gäller att vi 
har ett medlemsregister som enbart 
innehåller namn och adresser. Vi har 
inga personnummer i detta register 
och vi använder det enbart som un-
derlag för utskick av tidningen och 
eventuella andra skrivelser som har 
med medlemskapet att göra.

Om du som medlem i vår för-
ening inte vill stå med i vår tryckta  
medlemsförteckning, hör av dig 
till ordförande Ingegerd Lindström 
på telefon 070-73 55 312 eller på 
info@rnhf.se.

I vårt register för nyhetsbrevet 
har vi också e-postadresser tillsam-
mans med namn. 

Föreningen har aldrig och kom-
mer aldrig att lämna ut era namn 
och adresser till någon annan utan 
ert medgivande.

Lagen gäller också bilder som 
läggs ut på hemsidan och Facebook. 
Om ni inte vill ha er bild där så säg 
ifrån. Vi tar ju en del bilder under 
våra aktiviteter och en del hamnar 
på Facebook eller på hemsidan, 
men om ni inte vill att vi lägger ut 
bilder, där ni finns med, så säg till. 
Vi ska naturligtvis även fråga vid 
tillfället. Men ibland kan det kanske 
missas.

Buss till färjan
Enligt uppgifter i Kustbon nr 1 2018 
finns det nu möjlighet att åka buss 
mellan Cityterminalen i Stockholm 
och Tallinkterminalen. Det är ett 
samarbete mellan Tallink och flyg-
bussarna. Det är ett bra alternativ 
till att åka T-bana eller buss ut till 
terminalen då det är ganska långt att 
gå från både buss och T-bana. Med 
denna färjebuss kommer man ända 
fram till terminalen. 

Det kostar 60 kr för enkel biljett 
för vuxna och 110 kr tur och retur.

Gå gärna in på www.batbussar-
na.se för mer information och bok-
ning av biljetter.

Om du som medlem inte vill att 
vi tar bilder till vår hemsida, tid-
ning och Facebook på dig eller 
ditt barn, hör av dig till ovanstå-
ende kontakt.

Trevlig 
sommar!

Handdukar och 
förkläden 

Föreningen 
har låtit trycka 
förkläden 
med samma 
motiv som på 
handdukarna. 
Förklädena 
är i halvlinne. 
Snygga och 
praktiska med ställbart band 
så längden passar alla. 
Dessutom finns en ficka på 
förklädet.

Pris: 75 kronor. 

Beställningar skickas till or-
der@rnhf.se,

majagranbergs@hotmail.com 
eller tfn 070-798 38 69
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Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Oru skolhus blir bycentrum
Oru skola i Linnamäe startade sin 
verksamhet 1903 i ett nybyggt  
skolhus. Detta användes sedan till 
för 20 år sedan, då skolan flyttade 
till nya och modernare lokaler. Det 
gamla skolhuset har sedan dess haft 
många ägare, men ingen har rustat 
upp det, så det har mer eller mindre 
stått och förfallit.

Oru kommun gick 2013 ihop med 
Taebla och Risti och bildade ”den 
gamla” Lääne-Nigula kommun. En 
affärsman, Koit Uus, som kommer 
från Linnamäe är av  uppfattningen 
att man inte har satsat tillräckligt på 
att utveckla Oru-området. Han har 
därför beslutat att under fem år satsa 
pengar för att utveckla den forna 
Oru kommun och Linnamäe.

Uus första projekt blev att rus-
ta upp det gamla skolhuset för att 
skapa ett bycentrum i Linnamäe. 
Bygget startades i juni 2017 och 
centrumet invigdes den 17 mars i år. 
Det har kostat cirka en miljon euro, 
varav strukturfonden PRIA har bi-
dragit med 150 000.

I skolhusets trädgård planerar 
Uus att bygga ett hyreshus med 11 
lägenheter. Lääne-Nigula kommun 
kommer att gå in som delägare i 
projektet.
Nõva skola förlorar tre klasser
I det avtal som skrevs mellan kom-
munerna i samband med bildandet 

av storkommunen Lääne-Nigula 
står att några förändringar av skol-
nätet inte skall ske inom de när-
maste åren. Man har nu ändå börjat 
diskutera framtiden för Nõva skola, 
som i dag är nioklassig. Till skolan 
hör också ett internat (specialelev-
hem).

Det som kommunledningen i 
Lääne-Nigula diskuterar är att slopa 
det så kallade tredje steget, klas-
serna 6-9, i skolan. Kommundirek-
tören Mikk Lõhmus menar att detta 
inte står i strid med samgåendeav-
talet: ”Skolan blir kvar. Vi stänger 
den inte. Vad vi diskuterar är det 
tredje steget.”

Nõva skola har 20 elever, varav 
sex bor i elevhemmet. Detta skolår 
finns det ingen elev i klasserna 6 
och 9, och i klasserna 1 och 2 finns 
endast två barn.
Solpanelkraftverk i Dirslätt?
I Dirslätt, Klottorp och Gambyn  
finns sedan ett antal år tillbaka 21 
vindkraftverk i drift. I Klottorp kan 
nu också hamna ett annat miljövän-
ligt alternativ att skapa elektricitet. 
Ett nystartat företag, Aulepa Päi-
kesepark OÜ, har nämligen planer 
på att anlägga ett solpanelkraftverk 
i byn. Planer finns på ytterligare två 
anläggningar.

Företaget har till Nuckö del-
kommun sänt ett brev i vilket man 
beskriver planerna på ett 400 kW 

solpanelkraftverk. Detta tänker 
man placera på ett 6,79 ha mark-
stycke i Klottorp. Ett problem är att 
markstycket i Nuckö kommuns ge-
neralplan klassats som ”maatulun-
dusmaa” (jordbruksmark), med un-
derklassning ”värdefull åkermark”, 
vilket innebär att den inte får be-
byggas eller beskogas. För den ak-
tuella användningen krävs att mar-
ken är klassad som ”tootmismaa” 
(produktionsmark). Om ändringen 
går att genomföra har delkommu-
nen inga invändningar.
Ökade virkespriser ger
öppnare landskap
Att bila genom Rickul/Nucköområ-
det är på många ställen ingen skön-
hetsupplevelse: Vägarna kantas av 
tät ”skräpskog” (olika sorters löv-
träd och buskar) som ger känslan av 
att åka i en korridor.

Redan förra sommaren kunde 
man se på flera ställen att vägnära 
skog hade avverkats. Detta intryck 
förstärks när man kommer till om-
rådet i år. På ytterligare många 
ställen har skräpskogen avverkats, 
vilket gör att landskapet känns öpp-
nare.

Förklaringen till avverkningarna 
är att det numera är lönsamt att av-
verka även skräpskog. Virket flisas 
och används till uppvärmning i vär-
mepannor. Priset har på ett år stigit 
från 20 euro/kbm till 30 euro/kbm. 

Oru bycentrum och solpanelkraftverket i Klottorp (montagebild). Foton: Lääne Elu
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Det svenska minoritetsregistret i 
Estland ger underlag till både val-
längden för den svenska kulturför-
valtningen och för estniska statens 
bidrag till olika svenska aktiviteter 
i landet. Det är idag grunden för 
den svenska kulturautonomin i Est-
land, för rätten att hävda oss som 
nationell historisk minoritet, vårt 
svenska språk, våra dialekter och 
vår kultur. 

Antalet registrerade svenskar 
har de senaste åren varit ungefär 
600, flertalet bosatta i Sverige och i 
Estland. Det estniska kulturministe-
riet har i efterhand kommit med oli-
ka krav för att svenskar skall få vara 
med i registret, men senaste gången 
det genomfördes val till kulturrådet 
kom ändå de tidigare reglerna att 
gälla. Nu hävdar kultur- och inri-

kesministerierna dock att endast 
personer, som tagit ut estländskt 
medborgarskap, är berättigade att 
vara med i det svenska minoritets-
registret och därigenom få utgöra 
underlag för vallängden och för 
tilldelningen av det årliga statliga 
kulturbidraget som vi använder till 
olika svenska projekt såsom utbild-
ning, bokutgivning och att vårda det 
svenska kulturarvet i Estland. Det 
innebär att 73 personer, som hittills 
funnits med i registret, kommer att 
tas bort, såvitt dessa ej snarast an-
söker om estländskt medborgarskap 
via estniska konsulatet i Sverige. 

Vi vill därför nu vänligast be er 
att ta reda på hur man går tillväga 
för att få ett estländskt medborgar-
skap och, om man så vill, även ta 
ut estniskt pass och/eller ID-kort. 

Detta innebär inte att man på något 
sätt avsäger sig sitt svenska med-
borgarskap eller går miste om några 
som helst svenska rättigheter, utan 
enbart att man också kompletterar 
med ett estländskt, dubbelt, med-
borgarskap, vilket estlandssvenskar 
är berättigade till. I kommande 
utgåvor av Kustbon och de olika 
hembygdsföreningarnas tidskrifter 
kommer instruktioner att publiceras 
för hur detta går till, men det går na-
turligtvis även att kontakta oss för 
att få råd och hjälp. Den estländska 
ambassaden har också instruktioner 
på sin hemsida.

För Estlandssvenska Kulturför-
valtningen

Ülo Kalm, ordförande
e-post: ylo@eestirootslane.ee,
tfn: +372 523 1824

Kära estlandssvensk!
Ülo Kalm

Detta händer i Hapsal i sommar!
Under sommaren i Hapsal finns det mycket att uppleva. Den som tycker om musik kan definitivt få sitt 
lystmäte. Det bjuds både på klassisk musik, liksom rock. Man kan titta på amerikanska bilar och gå på 
Vita Damens marknad och nattlig teater. Nedan finns några datum över olika aktiviteter. Den som aldrig 
varit på en konsert i Domkyrkan i borgen rekommenderar jag att gå dit. Det är en upplevelse med denna 
enorma akustik som gör att man blir omgiven av ljuv musik och sång. 

Torsdag 28 juni kl. 18.00 Hapsal Tjajkovskifestival Domkyrkan

Torsdag 28 juni kl. 21.00 Hapsal Tjajkovskifestival Kuursaal

Fredag 29 juni kl. 22.00 Hapsal Tjajkovskifestival Borgen

Onsdag 4 juli kl. 19.00 Hapsals traditionella musikfestival Domkyrkan

Torsdag 5 juli kl. 19.00 Hapsals traditionella musikfestival Domkyrkan

Fredag 6 juli kl. 19.00 Hapsals traditionella musikfestival Domkyrkan

Fredag 6 juli kl. 22.00 Hapsals traditionella musikfestival Jaani kirik

Lördag 7 juli kl. 19.00 Hapsals traditionella musikfestival Domkyrkan

Fredag 13 juli kl. 18.30 Amerikanska bilar Borgen

Lördag 21 juli kl. 17.00 Rock i Hapsal (2Cellos) Borgen

Torsdag 2 augusti - söndag 5 augusti Augustiblues Borgen

Fredag 24 augusti-lördag 25 augusti Vita damens marknad Hapsal 
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Adressändring?
Om du flyttar till en ny adress, med-
dela adressändringen till föreningen 
med ett mejl till info@rnhf.se eller 
direkt till den registeransvariga Bri-
ta Wiberg, tfn 08-99 32 26, e-post 
brita.wiberg@gmail.com. Meddela 
även om du har ändrat din e-post-
adress, så kvarstår du som prenu-
merant på Nyhetsbrevet.

Högnivåbesök
Estland har befäst sin position in-
ternationellt. President Kersti Ka-
ljulaid har under våren besökt drott-
ning Elizabeth och presidenterna 
Trump i Vita Huset och Macron 
i Paris. Kaljulaid gjorde även en 
 andra USA-resa när hon invigde en 
konstutställning på National Gal-
lery i Washington.

De holländska och norska kron-
prinsparen har besökt landet. Påven 
kommer i september. 

Till midsommarens Segerdags-
festligheter i Tartu  har statsche-
ferna från Island, Finland, Lett-
land, Litauen, Polen, Ukraina och 
Georgien bekräftat sitt deltagande. 
Besökarna får bland annat ta del av 
den baltiska akademiska dans- och 
sångfesten Gaudeamus. En del av 
besöken inryms i landets hundra-
årsfirande.   

Strategidokument 2018-2022
Premiärminister Ratas presenterade 
nyligen ett strategidokument fram 
till 2022. I fokus står ökad befolk-
ning, välfärd och tillväxt samt ett 
starkt försvar. Skattetrycket kom-
mer att ligga på oförändrade 34 
procent av BNP och statsskulden 
beräknas minska. Löneökningar 
utlovas inom polis- och räddnings-
tjänst och för lärare. Minimilönen 
för lärare kommer att bli 1 250 
euro per månad. År 2018 beräknas 
genomsnittslönen i landet ligga på 
1 380 euro. Ett stort problem utgör 
bristen på kvalificerad arbetskraft. 

Företagare skänker present 
till Estland
I samband med republikens hund-
raårsjubileum skänker 28 ledande 
estniska näringslivsrepresentanter 
en gåva till Estland i form av ett 
åtgärdspaket för att vitalisera sam-
hällsutvecklingen, inklusive eko-
nomin. I uppropet kritiserar man 
bland annat den tilltagande byrå-

kratin, det ökande skattetrycket, att 
antalet statsanställda är för stort och 
att försörjningsbördan för förvärvs-
arbetande är för stor med tanke på 
den åldrande befolkningen. Företa-
garna gör gällande att man inte är 
partipolitiskt bundna. 

Minimilön 500 euro
Minimilönen i Estland är i år 500 
euro per månad, en ökning med 30 
euro sedan 2017. Estland hamnar 
således i det övre skiktet bland EU-
länder med låg minimilön. Högsta 
minimilönen hittar man i Luxem-
burg med 2 000 euro och lägsta i 
Bulgarien med 250. 

Populärt att resa
Närmare 40 procent av Estlands 
befolkning uppger att de företar två 
utlandsresor per år. Cirka 31 pro-
cent kostar på sig lyxen en gång per 
år, medan närmare 20 procent säger 
sig resa minst tre gånger per år. Tur-
kiet, Grekland, Spanien, Bulgarien 
och Egypten är de populäraste tu-
ristdestinationerna. Under somma-
ren erbjuds direktflyg från Tallinn 
till ett rekordstort antal destinatio-
ner i Medelhavsområdet.

Gratis buss vållar polemik
Estlands ekonomi- och infrastruk-
turminister Kadri Simson har gjort 
gratis busstrafik till en hjärtefråga. 
Enligt förslaget gäller det trafik 
mellan landsortskommuner och 
centralorter. Oppositionen gör gäl-
lande att behovet för dessa tjänster 
inte existerar, att förslaget inte är 
genomtänkt, och att det befintliga 
linjenätet inte motsvarar dagens be-
hov. Enbart en mycket liten del av 
de berörda, det vill säga landsorts-
befolkningen, säger sig se fördelar 
med gratistrafiken.

Nej till samkönade äktenskap
Estlands evangelisk-lutherska kyrka  
tog vid sitt rådsmöte avstånd från 

samkönade äktenskap. Röstsiff-
rorna blev 39 mot 5. Fyra delegater 
avstod från att rösta. Ställnings-
tagandet var en fingervisning åt par-
lamentet, som diskuterar ändringar 
i grundlagen rörande tillämpnings-
bestämmelser i den redan existeran-
de lagen om samkönade äktenskap. 
Enligt kyrkan kan äktenskap ingås 
enbart mellan man och kvinna.  

Populär mötesdestination
Enligt  International Congress and 
Convention Association intar Tal-
linn plats 50 bland världens mötes-
destinationer, 61 placeringar bättre 
än 2017. Ratingen baserar sig på 
antalet internationella möten en-
ligt vissa kriterier, såsom övernatt-
ningsmöjligheter, priser och value 
for money. Tartu hamnar på plats 
119 och Estland som helhet på plats 
45 bland världens länder.

Storsvindlare fast
Jaanus Vink på Tallinns kommu-
nala bussbolag kommer att ställas 
inför rätta anklagad för korruption 
under ett stort antal år. Bland annat 
har cirka 70 fordon och nio fastig-
heter tagits i beslag. Bland fordonen 
fanns dyrgripar som Lamborghini, 
Hummer och motorcyklar. Tallinns 
borgmästare Taavi Aas, tillika sty-
relseordförande för bussbolaget  
säger sig inte ha känt till Vinks be-
drifter.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin
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Lördag 7 juli klockan 13.00
Strandfest på Ölbäckstranden. Ta med något att 
grilla och att dricka. Ingen anmälan behövs! Väl-
komna!

Söndag 8 juli klockan 14.00
Gudstjänst i Rosleps kapell. Svensktalande präst 
och sång av Raul Targamaa. Efter gudstjänsten 
bjuder föreningen på kyrkkaffe.

Söndag 8 juli klockan 18.00 

Gemensam middag på Roosta stygby. Grillmeny 
som tidigare år. Pris: 220 kr/vuxen, 110 kr/barn 
mellan 6-12 år. Barn under 6 år gratis.

Anmälan sker genom att ni sätter in summan på 
föreningens PlusGirokonto 55 68 81-1 senast 
den 26 juni.

Måndag 9 juli klockan 10.00
Talko på Mickogården. Vi träffas och arbetar till-
sammans på gården. Föreningen bjuder på lätt 
förtäring! Även om du inte kan arbeta så är du 
välkommen! Vi börjar klockan 10.00 och håller på 
tills vi blir trötta!

Tisdag 10 juli klockan 9.00
Vandring med Erik Johansson. Samling vid första 
parkeringen på Roosta stugby klockan 9.00. Ta 
med matsäck för två pauser!

Onsdag 11 juli klockan 9.00
Resa till Ormsö. Vi startar klockan 9.00 från Ros-
leps  kapell. FULLBOKAD!

Detaljerad information om resan och pris kom-
mer till   varje deltagare per mail eller brev. 

Torsdag 12 juli klockan 13.00
Studiebesök på Dörr- och fönsterfabriken i Uue-
mõisa. Fabriken önskar veta hur många som 

kommer så vi måste ha din anmälan senast den 
5 juli. Anmäl till info@rnhf.se eller till Svea Jo-
hansson tfn 08-552 463 91 eller Ingegerd Lind-
ström på tfn +372 53 92 46 04 

Torsdag 12 juli klockan 18.00
På kvällen träffas vi på Mickogården och gril-
lar, umgås  och spelar spel. Ingen anmälan. Det 
finns korv och potatissallad att köpa men om du 
vill ha annat kött att grilla så ta med det! Vi provar 
också olika ölsorter till korven!

Fredag 13 juli klockan 14.00
Tovning med Anu Raagmaa och Ene Smõslova 
på  Mickogården.  Pris: 20 euro. Anmälan till 
Ingegerd Lindström, kokkas@telia.com eller på 
tfn +372 53 92 46 04 senast den 26 juni.

Hemvändarveckan 2018
En vecka fullspäckad av aktiviteter

Välkomna!
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Den 14 april höll föreningen sitt 
årsmöte. Vi var i Estniska huset 
i Stockholm, dit det kom cirka 80 
personer, vilket gjorde salen full. 
Roligt! Vi startade som vanligt 
med att Raul Targamaa ledde oss i 
Modersmålets sång innan de tradi-
tionella årsmötesförhandlingarna 
startade. Med Willy Heyman bak-
om klubban gick förhandlingarna 
snabbt och säkert. De i styrelsen 
vars mandattid utgått omvaldes 
vilket resulterade i att styrelsen ser 
likadan ut i år som förra året. Det 
visar på att vi har roligt tillsammans 
samtidigt som vi arbetar för att för-
eningens syfte skall uppfyllas. Med 
gemensamma krafter kan vi få saker 
och ting gjorda och jag vill passa på 
tillfället att tacka alla i styrelsen för 
deras arbete under det gångna året!

Mötet fastslog medlemsavgiften 
till samma summa som tidigare, det 
vill säga 200 kr för vuxna och 50 
kronor för barn och ungdomar.

Mats Ekmans stipendium
Innan alla fick smörgås och kaffe 
delades årets Mats Ekmanstipendi-
um ut. I år hade styrelsen valt att ge 
utmärkelsen till tre damer som gjort 
oerhört mycket för föreningen. Det 
är systrarna Maja Granberg, Bir-
git Brunberg och Linnéa Granberg 
Sönnert. Från början var även deras 
syster Karin, som dog förra året,  
med och hjälpte till, det får vi inte 
glömma. 

Anledningen till priset var att de 
redan år 2000 startade den strand-
fest som har betytt oerhört mycket 
för gemenskapen i föreningen. Från 
början var det ett fåtal personer som 
samlades på Ölbäckstranden för att 
grilla och umgås, men med åren 
har strandfesten växt och idag ser 
vi att det samlas runt 120-130 per-
soner för att umgås, leka, tävla och 
ha roligt. Det som är hoppfullt och 
verkligen roligt är att det är alla ge-
nerationer som träffas och lär känna 

varandra. Det är små barn, ungdo-
mar, medelålders och äldre som alla 
deltar tillsammans. Så deras initia-
tiv till denna fest har burit frukt ge-
nom att många lärt känna varandra 
och framför allt har många ungdo-
mar lärt känna varandra vilket kan 
göra det enklare att fortsätta enga-
gera sig i föreningen den dagen då 
generationen före dem försvinner. 
Jag ser det som ett utmärkt sätt att 
få nästa generation intresserade av 
föreningen och estlandssvenskarnas 
historia. 

Som jag ser det finns det ännu 
en anledning till att just ”systrarna 
Granberg” fick stipendiet och det 
är att de också alltid ställer upp för 
föreningen och vad jag än har bett 
dem om så är svaret alltid Ja! De 
har ställt upp med praktisk hjälp i 
alla aktiviteter, som till exempel 
pubaftnar, alla möten vi haft, bok-
försäljning och olika aktiviteter 
som föreningen haft både i Sverige 

och i Estland. Det har alltid gått att 
lita på att de ställer upp då man be-
höver hjälp. Så både strandfestens 
start och all annan praktisk hjälp 
som de ställt upp med genom åren 
gör att de är mer än väl värda denna 
utmärkelse!
Information
Efter kaffet var det en stund med 
information från styrelsen. Först 
presenterades det preliminära pro-
grammet för årets Hemvändar-
vecka. I detta nummer av tidningen 
presenteras det något omkastade 
programmet. 

Linnéa Granberg Sönnert infor-
merade om den arbetsgrupp som 
startats tillsammans med Torsdags-
tanterna på Aibolands museum. 
Tanken är att man skall brodera en 
fortsättning på Aibotapeten som 
skall beskriva hur livet blev för de 
estlandssvenskar som flydde till 
Sverige. I Estland broderar man 
historien om vad som hände de 

Årsmötet 2018
Ingegerd Lindström

Tre stipendiater. Från vänster Birgit Brunberg, Maja Granberg och Linnéa 
Granberg Sönnert. Foto: Svea Johansson
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svenskar som blev kvar under ocku-
pationen.

Vi informerade också om vad 
som hänt på Mickogården sedan 
förra sommaren. Lite städning har 
utförts och herr Lewerenz har flyt-
tat ur sovrummet och installerat 
sig i en del av bastun. Så nu har vi 
stora rummet samt ett sovrum som 
vi helt disponerar själva. I mitten 
av maj fick vi grus vid infarten så 
höjdskillnaden försvann och det är 
lättare att åka in med bil. Vi kom-
mer att försöka utnyttja gården så 
mycket som möjligt i sommar och 
vi hoppas att ni kommer dit och 
bara umgås, eller lånar lite böcker, 
dricker kaffe tillsammans med oss 
och så vidare.

Göte Brunberg berättade om 
den nya kommunen, Lääne-Nigula 
kommun. Det går att läsa om detta 
i föregående nummer av Medlems-
bladet. 

Han berättade också om att ett 
nytt hotell och en sportanläggning 
planeras i Derhamn. Kommunsty-
relsen i Lääne-Nigula har godkänt 
detaljplanen för ett fem våningar 

högt hotell samt en sportanläggning 
vid Derhamns hamn. Den som lever 
får se vad det blir av detta!

Efter mötet visade Göte de nya 
lokalerna som SOV har i Estniska 
huset. Många var intresserade att 

bese dem och efter detta avslutades 
mötet för detta år.

Vi hoppas att få se er i Estland i 
sommar! Styrelsen önskar alla med-
lemmar en riktigt skön och varm 
sommar! 

Många medlemmar kom till årsmötet på Estniska huset.

Ordföranden informerade om årets Hemvändarvecka.
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En rundtur till turistmål i Lääne-Nigula kommun
Göte Brunberg

Kadarbiku by. Det är nu museum 
och park. I bottenvåningen finns en 
utställning som presenterar Laik-
maas liv och på övervåningen lig-
ger hans ateljé och ett arbets- och 
sovrum med personliga föremål och 
etnografiska antikviteter.
Öppettider: Under juni-augusti alla 
dagar 10.00-18.00.
Vägbeskrivning: Åk från Linnamäe 
fram till Hapsal-Tallinnvägen (väg 
9). Följ den cirka 1,7 km till skylten 
”A. Laikmaa talumuuseum”.
3. Martna kyrka

 Püha Martini (på svenska Sankt 
Martins) kyrka var huvudkyrka i 
Martna socken. En föregångare till 

den nuvarande kyrkan byggdes på 
1200-talet, men den förstördes 1298 
i samband med ett krig mellan bi-
skopsdömet Ösel-Wiek och Tyska 
orden.

Biskopen i Ösel-Wiek Johannes 
III Orgas lät bygga den nuvarande 
kyrkan på 1500-talet. År 1683 fick 
långskeppet tak av trä och några år 
senare byggdes det nuvarande tor-
net, som fick nytt tak 1883.

Kyrkans dopfunt är från 
1300-talet. Den gamla altartavlan är 
från 1500-talet, den nuvarande från 
1800-talet.
Vägbeskrivning: Följ den marke-
rade vägen via Kirimäe till Martna 
by. Kyrkan ligger inne i byn.

4. Suure-Lähtru gods

Suure-Lähtru (Gross-Lehtigall)
gods grundades på 1600-talet. Det 
tillhörde under lång tid släkten von 

1. Räägu gods

Räägu (på tyska Hohenheim) gods 
avstyckades 1806 från granngodset 
Kärbla (Kerwel). Det tillhörde släk-
ten von Wedel. I huvudbyggnaden, 
som är från 1835, inryms nu Oru 
vårdhem.
Vägbeskrivning: Följ vägen från 
Linnamäe mot Hapsal cirka 700 m 
till skylten ”Oru hooldekodu”.

2. Ants Laikmaa gårdsmuseum

Konstnären Ants Laikmaa (1866-
1942) betraktas som en av Estlands 
mest framstående. Han studerade i 
Sankt Petersburg och Düsseldorf. 
Hans favoritteknik var pastell och 
motiven var i första hand landskap 
och porträtt.

Sitt sista hem lät han bygga i Sevärdheter i Lääne-Nigula.

Här kommer ett förslag till en rund-
tur med bil för att besöka ett antal 
intressanta turistmål i den del av 
Lääne-Nigula kommun som ligger 
utanför Nuckö. För att göra rund-
turen kort går den inte genom hela 
kommunen, men jag tror att den 
täcker det mesta som är intressant 
att besöka.

Rundturens start- och slutpunkt 
är Linnamäe. Följ pilarna på kar-
tan och vägbeskrivningarna för att 
komma från ett mål till nästa.
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Baranoff. Huvudbyggnaden tillkom 
1778.

Godset är nu privatägt och upp-
rustat.
Vägbeskrivning: Åk mot Palivere 
fram till korsningen med vägen 
Taebla-Kullamaa. Vik av till vän-
ster. Efter cirka 800 m finns en väg-
visare mot godset.
5. Kullamaa kyrka

Püha Johannese (Sankt Johannes) 
kyrka var huvudkyrka i Kullamaa 
kyrksocken.

Kyrkan byggdes i slutet av 
1200-talet. I utformningen och pro-
portionerna liknar den mycket Hap-
sals domkyrka, som byggdes 1270. 
Kyrkan var då mycket mindre och 
saknade torn. År 1752 tillbyggdes 
en sakristia och en förlängning av 
koret. Ett torn i nygotisk stil fick 
kyrkan först 1870.
Vägbeskrivning: Vänd tillbaka från 
Suure Lähtru och följ vägen via Lii-
vi till Kullamaa by. Kyrkan ligger 
inne i byn.
6. Koluvere biskopsborg (slott)

 På 1200-talet byggdes på platsen 
en befästning. Från 1439 till 1560 
tillhörde slottet biskopen av Ösel-
Wiek. Under det livländska kriget 
(1558-1583) hade slottet växelvis 
danska, svenska och ryska ägare, 

beroende av krigslyckan. År 1573 
stod på platsen slaget vid Lode, då 
svenska trupper besegrade en rysk 
armé. Från 1581 tillhörde Koluvere 
svenska staten och drottning Kristi-
na gav 1662 slottet till generallöjt-
nant Fredrik Löwe. Slottet stannade 
i familjen Löwes ägo även efter det 
att Sverige 1710 hade förlorat Est-
land till Ryssland. År 1771 sålde 
familjen slottet till kejsarinnan Ka-
tarina II. År 1797 gav tsaren Paul I 
slottet till Fredrik Vilhelm von Bux-
hoevden, vars ättlingar sedan ägde 
det fram till 1919.

Slottet, som idag är i privat ägo, 
är beläget på en konstgjord ö i flo-
den Liivi. Floden är uppdämd på 
platsen så att en sjö, Koluvere järv, 
har bildats uppströms.

Slottet skall enligt uppgift vara 
öppet för besökare under sommar-
tid. Där finns ett kafé, som är öppet 
lördag-söndag under juni-augusti.
Vägbeskrivning: Åk från Kullamaa 
ut till väg 10. Följ vägen norrut i 
cirka 2 km till vägvisare ”Koluvere 
loss”.
7. Palivere gods

Riddargodset Palivere (Pallifer) är 
medeltida och nämns första gången 
1493. Det hade många ägare, den 
siste Woldemar von Hunnius.

Huvudbyggnaden, som är från  
1845 och byggd i sten, var ur-
sprungligen en envåningsbyggnad 
med en central del i två våningar. 
På 1930-talet byggdes den i sin hel-
het om till två våningar.

Byggnaden har efter förstatli-
gandet 1919 använts som barn- och 
ungdomshem och internatskola, 
men står sedan 2012 tom. Ägare är 
estniska staten.
Vägbeskrivning: Fortsätt mot Risti 

och vänd av till väg 9 mot Hapsal. 
Cirka 2 km efter Palivere by finns 
en vägvisare mot godset.
8. Lääne-Nigula kyrka

Püha Nikulaese (Sankt Nikolaus) 
kyrka var huvudkyrka i Lääne-Ni-
gula kyrksocken.

Kyrkan byggdes i slutet av 
1200-talet. Det största påbyggnads-
arbetet gjordes på 1760-talet. Då 
byggdes det nuvarande tornet, som 
fick nytt tak 1882.
Vägbeskrivning: Vik av mot Linna-
mäe från väg 9. Kyrkan ligger ome-
delbart vid vägen.
9. Uugla gods

Riddargodset Uugla (Udenküll) 
nämns första gången 1323. Huvud-
byggnaden byggdes på 1700-talet, 
troligen i många etapper. Den var 
en envåningsbyggnad i barockstil, 
med en central del med tre våning-
ar. Godsets sista ägare var familjen 
von Knorring.

Av huvudbyggnaden finns nu 
bara kvar en ruin.
Vägbeskrivning: Följ vägen från 
Lääne-Nigula kyrka mot Linnamäe. 
Efter cirka 1 km, ta av till höger och 
åk mot Oru. Ruinen ligger alldeles 
vid vägen.
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Baltikumdagen på Skansen

Det var soligt, varmt och färgstarkt när Bal-
tikumdagen firades på Skansen. Linnéa 
Granberg Sönnert var klädd i rickul dräkt 
och skötte tillsammans med syster Maja 
Granberg föreningens bokförsäljning.
Sveriges utrikesminister Margot Wallström 
hälsade alla välkomna och flera sång- och 
dansgrupper underhöll publiken.

Foto: Maja Granberg och Nils Lagman
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Nu är det ett år sedan vi formellt 
blev ägare till Mickogården, som 
ska fungera som vår egen hem-
bygdsgård framöver. En del har 
skett med gården under året men 
mest planering då hösten och vin-
tern inneburit att inte så många varit 
på plats i hembygden för praktiskt 
arbete. Under påskhelgen tittades 
gården till, och vi gjorde även upp 
med Aare Kalm, som bor i Birkas 
och är bror till den mer kände Ülo 
Kalm, att Aare ska fungera som till-
syningsman för gården. Vid behov 
kan han även utföra tjänster, såsom 
gräsklippning och mindre repara-
tioner. Känns tryggt att ha någon 
på plats om något oförutsett skulle 
inträffa. Hans första insats blev att 
se till att uppfarten till vägen fick ett 
billast grus så att vi bilägare slipper 
skrapa sönder underredet vid besök. 
Ny kommitté
Mickogården kommer att ta en hel 
del utrymme i vår verksamhet fram-
över, varför det på senaste styrel-
semötet beslöts att ombilda bygg-
nadskommittén till en ny kommitté, 
Byggnads/Mickogårdskommittén 
med ansvar även för Mickogården. 
Den nya kommittén består av Bar-
bro Adelman, Ingegerd Lindström, 
Christer Wikström, Ove Grönvall, 
Raul Targamaa och Erik Johansson 
som sammankallande. 
Att göra
En första inventering av vad som 
behöver göras och vad vi vill för-
ändra har genomförts och kommer 
att ske i en anpassad takt utifrån 
ekonomi och arbetsinsats.
Punkter som hittills har listats:
• Måla innertaket mellan takbjäl-
karna i en ljus kulör.
• Måla den nya platsbyggda bokhyl-
lan i en grå nyans.
• Bättringsmålning av huvudbygg-
nadens fasad och fönster.
• Titta över huvudbyggnadens yt-
terdörrar och lås, eventuellt behov 
av ny dörr.

• Panela det östra sovrummet så 
att det blir i skick att hyra ut, samt 
ordna så att det går att låsa dörren.
• Byta ut köksskåpsinredningen till 
en mer ändamålsenlig, begagnade.
• Införskaffa begagnat husgeråd, 
porslin, bestick, glas och kokkärl.
• Köpa ny kyl och frys.
• Ordna infartsskylt.
• Ställa iordning den tidigare ladu-
gården till en samlingslokal, utpla-
ning av golv och ny golvbelägg-
ning.
• Flytta timmerbänken som vi vann 
i Birkasspelen för några år sedan 

från Rosleps kapell till gården.
Vi har i och med flytten av för-

eningslokalen från Roslagsgatan 
tagit över en del gamla fina före-
mål samt bord och stolar som inte 
fick plats i den nya lokalen i Est-
niska huset. Dessa finns nu på plats 
i Mickogården. Vi tar gärna emot 
gåvor av fungerande begagnade 
husgeråd, porslin, bestick, glas och 
kokkärl, men även äldre föremål då 
tankar finns på att i framtiden skapa 
någon form av utställning i någon 
av sidobyggnaderna.  Kontakta i så 
fall någon i kommittén.

Mickogården
Erik Johansson

Svenskdagen 2018
Svenskdagen äger rum den 19 augusti på Nargö

Program och tider:
10.00 Ångfartyget ”Katarina” avgår från Lennusadam
10.00 Fartyget/båten ”Monica” avgår från Kalasadam
11.00–13.00 Mai Malmström, Margit Rosen, Kalev Kukk och
 andra berättar om Nargö vid kyrkan

Det blir en liten fest med musik på stranden på kvällen.

Familjekorsord om Estland och Sverige med priser. Bok och sou-
venirtorg.

Nargö kyrkas återinvigning med kyrkkaffe är dagens viktigaste 
händelse. Återinvigningens och Svenskdagens officiella program 
presenteras senare. 

Följ informationen om programmen och registrera din närvaro på 
www.stmikael.ee eller på www.eestirootslane.ee

Ett lass grus har lagts på vid infarten till Mickogården för att underlätta in- 
och utfart.
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Lägesrapport från Läänemaa 
Metsaühistu
Arvo Aljaste och Alar Luik med-
delar att LM för i år har köpt in 
315 000 plantor från olika plantsko-
lor, vilket är mer än tidigare. Mer 
än 80 procent är gran, cirka 15 pro-
cent tall och resten fördelar sig på 
björk, al och lärk. Mer än hälften av 
plantorna, 55 procent, sätts av LM:s 
entreprenörer, men en stor andel, 45 
procent, sätts av skogsägarna själva 
– så här finns möjligheter för den 
som vill ha lite extra kroppsarbete 
nästa vår.

Under kalla april sålde LM re-
kordmycket träflis som bränsle. En 
del gjordes av trädrester efter slut-
avverkningar, men det mesta var 
från träd med låga värden och dålig 
kvalitet för pappersmassa eller så-
gat virke. Bränsleflisen används i 
lokala värmeverk i Estland eller ex-
porteras till Danmark. Den teknik 
som LM använder för avverkningen 
av bränsleveden är en grävmaskin 
som försetts med ett klippverktyg 
i kranspetsen, en så kallad giljotin. 
Detta blir betydligt billigare än att 
använda de vanliga skördarna som 
krävs för att avverka mer värde-
fulla träd. De kapade träden körs 
sedan ut till bilväg med hjälp av en 
speciell skogstraktor, en så kallad 
skotare, för flisning där och vidare 
transport till förbrukarna.

Årsmöte i VKS
Den svenska föreningen Västra 
Kustens Skogsägare höll i bör-
jan av maj sitt årsmöte i 
Estniska Huset på Wal-
lingatan i Stockholm. 
Till styrelse för 2018 
valdes Carl-Axel 
Adelman, Monica 
Ahlström, Bengt 
Brunberg och Ag-
neta Grenfeldt samt 
suppleant Alvin 
Törnblom. Till valbe-
redning valdes Eva Oden-

skiöld, revisor Krister Engman och 
revisorssuppleant Gunvor 

Strömbom.
Styrelsen kon-

staterade att 
L ä ä n e m a a 
Metsaühis tu 
(LM) nu ut-
vecklats till en 
professionell 

o rgan isa t ion 
med stort förtro-

ende bland med-
lemmarna. En slut-

sats var att VKS därmed inte längre 
har samma roll som tidigare och 
därför kan fasas ut som förening 
inom senast tre år. Styrelsen ska till 
årsmötet 2019 komma med ett fär-
digt förslag på hur samspelet mel-
lan de estlandssvenska skogsägarna 
och LM ska organiseras framöver.

LM:s chef Mikk Link medver-
kade vid mötet, presenterade verk-
samheten och ställde upp för enskil-
da konsultationer med skogsägare 
som ville diskutera sina skogsfas-
tigheter.

Mer 
information

om VKS och LM finns på 
hemsidorna www.vastrakus-

tensskogsagare.se och http://
www.eramets.ee/eng/ (under 
uppbyggnad). Ni når VKS via 

mejl på info@vastrakus-
tensskogsagare.

se.

Högtryck för plantering och vedflis
            Bengt Brunberg

En grävmaskin med ett kapverktyg (fällhuvud) längst ut på kranen för ratio-
nell fällning av träd till energiråvara. 

En skotare kör ut de kapade träden för flisning till energiråvara. Denna 
skotare är gjord i Estland och heter ”Metsis”.
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Aibolands museum 2018
Program:

30 juni Havets kulturdag. 
11 augusti kl. 12.00 Temadag för rökt fisk – Flundra.
19 augusti  Stor svenskdag på Nargö.
23-25 augusti Vita Damens dagar (marknaden). 
22-23 september Etnomarknad i Tallinn. 
23 november Spetsar på Katrindagen, workshop för  
 dekorering. 
7 december Workshop för juldekorering. 
19-21 december Julby.  

Välkomna!
Adress: Sadama tn. 31/32, Haapsalu

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

ÖPPET: 1 maj-31 augusti, tisdag-lördag kl 10-18. 

1 september-30 april: tisdag-lördag kl 11-16.                                                

 Söndag-måndag STÄNGT.
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Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, arvs-
ärende, 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

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 autopluss.onepagefree.com.

Stort tack
för Mats Ekman-stipendiet 

som ni överraskade oss med 
på årsmötet.

Vi känner oss hedrade.

Granbergsflickorna

Unik möjlighet
att köpa

sommarstuga
Sommarstugan, som har året 
runt-standard, ligger i närhe-
ten av Haapsalu i Estland.

Närmare uppgifter om  
objektet finns på: 

http://kinnisvaraportaal-kv-
ee.postimees.ee/haapsalu-
kulje-all-muua-korralikult-

2015-aastal-re-3029902.html

Vid frågor, kontakta ägaren: 
Reili Kihlberg,

tfn 073 448 82 66
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Färjetrafik Stockholm-Tallinn
Baltic Queen och M/S Victoria går alterne-
rande varje dag från Stockholm (Värtaham-
nen) och Tallinn.

Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.30 - Mariehamn 00.50

Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.45 (vintertabell)
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.15

Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 21 40

Avtalsnumret 4799 skall anges.

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

Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär och Paldiski. 

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - Onsdag, Söndag  kl 10.00 
 ankomst Paldiski kl 20.00
Torsdag-Lördag (Sailor) kl 22.00 
 ankomst Paldiski fredag kl  8.00
 ankomst lördag och 
 söndag (Sailor) kl 10.00

Avgångstider från Paldiski:
Måndag-onsdag, lördag kl 23.00  
 ankomst Kapellskär kl  7.30
Torsdag ej avgång
Fredag kl 10.00
ankomst Kapellskär  kl 18.30
Lördag (Sailor)  kl  8.30
ankomst Kapellskär kl 18.30

Boka med e-post pax@dfds.com, eller på www.
dfdsseaways.se. Telefonbokning, tfn 0454-

336 80 mån-fred 8-16.30
Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.

 Rickul/Nuckö-området
under sovjetiskt styre 1944-1991
Denna bok är ett 
oerhört intressant 
och viktigt doku-
ment för att förstå 
hur livet tedde sig  
i Rickul/Nucköområ-
det under den andra 
sovjetockupationen. 
Boken tar upp fakta 
om hur det sovjetis-
ka samhället fung-
erade och innehål-
ler även intervjuer 
med personer som 
bodde i området 
under denna period.
Pris: 175 kr för medlemmar, 200 kr för övriga.
Beställning till order@rnhf.se, majagranbergs@
hotmail.com eller tfn 070-798 38 69

NYTT


