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Herman Brunberg och Cosmos Losman. 
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Föreningens ändamål 
(citat ur stadgarna paragraf 2) 

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

och litterära intressen såväl i Estland som i 
Sverige. 

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

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

• vara behjälplig vid reseevenemang till vår 
hembygd. 

• bibringa våra yngsta och ungdomar de tradi-
tioner vi själva mottagit och bevarat, samt 
idka annan härmed förenlig verksamhet." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innehåll 
Ordföranden har ordet 3
Återuppbyggnaden av Rosleps kapell 4
Sommargudstjänster i Rickul/Nuckö 5
Strandträffen 5
Nyheter från Nuckö kommun 6
Släktträff hos Bestermansläkten 7
Midsommarfest och byalagsmöte i Spithamn 7
Kulturautonomi – nu en angelägenhet och 
möjlighet för alla estlandssvenskar 8
Estniskt medborgarskap 10
Anmälan till minoritetsregistret 11
Nytt från Aibolands museum 11
Information från Västra Kustens Skogsägare 12
Information om markbyte och ersättning för 
skyddsområdesmark i Estland 13
Information från Estlandssvenskarnas kultur-
förening SOV 14
SOV:s kalendarium hösten 2006 15
 



 3

Ordföranden har ordet 
Sture Koinberg

Snart är den vackra sommaren till ända och minnena 
från solstekta stränder och doftande tallskog förblek-
nar. 

Personligen fick jag uppleva en varm sommar-
vecka i Roslep, där många minnen från en lycklig 
barndom ständigt gör sig påminda. När vi vandrade 
utefter stranden såg vi en flicka som lyckats fånga en 
liten flundra under foten. Många minns känslan att 
vada i det långgrunda varma vattnet och en upp-
skrämd liten flundra far in under fotvalvet. En liten 
bagatell som för många av oss väcker liv i barndo-
mens verklighet med föräldrar, syskon, lekkamrater, 
drömmar och fantasier. Ett liv i minnenas pastorala 
landskap. 
Sommarens evenemang 
Sommaren i Estland blev inte bara en familjeträff. 
Många estlandssvenskar träffades på den nu traditio-
nella strandträffen Ölbäckstranden den 8 juli och hade 
en mycket trevlig samvaro med lekar, musik, mat och 
dryck. 

De sommargudstjänster som prosten Erland Björk-
lund från Gotland höll för nu andra året vid Rosleps 
kapell (vid två tillfällen) och i Nuckö kyrka var välbe-
sökta. Vi hoppas att även detta kommer att bli en tra-
dition och att vi får höra honom predika i det återupp-
byggda Rosleps kapell nästa sommar. Efter gudstjäns-
terna bjöd Hembygdsföreningen på kyrkkaffe. Ett tack 
till Ingegerd Lindström, som stod för kaffekokningen 
och bullbaket. 
Samordningsmöte i Hapsal 
SOV i Estland anordnade den 31 juli ett samord-
ningsmöte mellan de estlandssvenska föreningarna på 
Aibolands museum. Mötet hade tre huvudpunkter: 
1. Programkoordinering mellan föreningarna. Mö-
tet beslöt att föreningarna skall träffas fyra gånger om 
året och att SOV skall vara sammankallande. Vid 
dessa möten skall gemensamma frågor diskuteras. 
Dessutom beslöts att SOV i Estland organiserar ett 
sommarmöte i Estland. 
2. Aibolands museum. Det konstaterades att det var 
infört i fastighetsregistret att Stiftelsen Aibolands 
museum hade sålt den tomt i Hapsal, som i början av 
år 2005 köptes in för det planerade Estlandssvenskar-
nas hus. Enligt uppgift har försäljningen skett utan 
förlust för stiftelsen. Den måste nu göra upp en plan 
för återlämnande av pengar (och eventuell annan 
egendom) som har skänkts till stiftelsen för projektet. 

Den tomt som den nuvarande museibyggnaden står 
på är i privat ägo. Ägarna vill endast skriva ett kort-
fristigt hyreskontrakt, något som gör tillvaron osäker 
för museet. 

Styrelsen har utsett Ingegerd Lindström till Hem-
bygdsföreningens representant i det museiråd som 
skall bildas. 

3. Kulturautonomin för estlandssvenskarna. Uile 
Kärk–Remes kunde meddela att den estniska reger-
ingen hade beslutat att även estlandssvenskar som inte 
är mantalsskrivna i Estland har rätt att delta i valet till 
kulturrådet och vara valbara i detta. Detta beslut är, 
när det gäller minoritetslagstiftning, unikt inom EU. 
Det innebär att vi i Sverige boende estlandssvenskar 
nu har en möjlighet att engagera oss i och påverka hur 
kulturautonomin skall användas. En förutsättning för 
att man skall kunna göra detta är dock att man har 
aktiverat sitt estniska medborgarskap, till exempel 
genom att skaffa sig ett estniskt pass. 

Vi har av Estlands regering fått ett stort förtroende 
som vi måste förvalta väl. Ni som har estniskt pass, 
anmäl er redan nu till minoritetsregistret så att ni kan 
delta i det första valet till det estlandssvenska kultur-
rådet i början av år 2007! Det ger oss en möjlighet till 
påverkan av utvecklingen i våra gamla hembygder. 

För mer information, se artiklarna i detta nummer 
av Medlemsbladet. Frågorna som rör kulturautonomin 
är många och en fördjupad information kommer att 
ges i olika sammanhang under hösten. 
Rosleps kapell 
En av de stora begivenheterna under sommaren har 
varit den fortsatta återuppbyggnaden av Rosleps ka-
pell. Många av oss fick se tornet på kapellet växa i 
höjden och taket har nu kommit på plats. Kapellet 
kommer enligt planerna att invigas vid midsommar 
nästa år. 

En upprustning av murarna som omger kyrkogår-
den måste diskuteras under hösten. Det måste diskute-
ras om inte en stor del av de träd, som har växt upp 
under sovjettiden, skall tas bort. På foton från 1930-
talet kan man se att kyrkogården är nästan helt fri från 
träd. Som landskapsarkitekt tycker jag också att gra-
nar över huvud taget inte hör hemma på en kyrkogård! 

Under andra världskriget fördes kyrkoföremål från 
kapellet över till Sverige. De är nu deponerade på 
Historiska museet i Stockolm. Nuckö kommun har för 
avsikt att ansöka hos SOV, som har deponerat föremå-
len, att de återlämnas till kapellet. Frågan har diskute-
rats i Hembygdsföreningens styrelse. Vi tillstyrker att 
föremålen återlämnas till kapellet, dock under förut-
sättning av att de kan förvaras på ett absolut brand- 
och stöldsäkert sätt. 
Grind till Sutleps gravgård 
Styrelsen har beslutat att av insamlade medel för vård 
av kyrkogårdar lämna 30 000 EEK till Nuckö kom-
mun för beställning av en grind till Sutleps gravgård. 
Den kommer att bli av samma utförande som den 
grind som för några år sedan sattes upp vid den gamla 
gravgården i Hosby. 
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Föreningsarbetet 
Föreningsarbetet i styrelse och kommittéer startade 
den 16 augusti, då alla frivilliga krafter återsamlades. 
Höstens arbetsprogram börjar utkristalliseras. De frå-
gor som tidigare funnits på dagordningen kommer att 
vara aktuella såsom föreningspolicy, framtidsfrågor, 
Mats Ekmans minnesfond och ungdomsfrågorna. En 
ny fråga som måste analyseras och följas upp är kul-
turautonomin. 

En del svar på den enkät som i juni sändes ut av 
Framtidsgruppen till 100 slumpvis utvalda medlem-
mar har nu kommit in. Du som har fått enkäten, 
men ännu inte svarat, fyll i den och skicka tillbaka 
den till oss. Vi kommer att utvärdera svaren på de 
frågor som rör föreningens arbete och vad vi bör prio-
ritera i det framtida arbetet. Vi hoppas på nya infalls-
vinklar från våra medlemmar och kanske bekräftelser 
på att vi arbetar åt rätt håll i tid och rum. 
Höstfest 
En höstfest med god mat och trevlig samvaro kommer 
att äga rum den 7 oktober i Rågsved. Vi ser med gläd-
je fram mot denna träff, som organiseras av vår högt 
uppskattade Festkommitté, och hoppas att många av 
våra föreningsmedlemmar kommer dit (ni får natur-
ligtvis ta sällskap med er!). 

Återuppbyggnaden av 
Rosleps kapell 

Göte Brunberg 
Återuppbyggnaden av Rosleps kapell har fortsatt un-
der sommaren, dock i lite lugnare takt (man vill ju 
gärna ha semester under sommaren även i Estland). 

Murningsarbetena på tornet avslutades i månads-
skiftet juli-augusti och den 9 augusti var det dags att 
lyfta torntaket på plats. Ingegerd Lindström berättar: 

"Eftersom uppgifterna om när lyftet skulle ske var 
svävande, var jag vid kapellet redan klockan nio. Jag 
fick då reda på att kranbilen skulle komma klockan 
tio. Efter ett tag kom Maj-Britt och Manfred Nibon 
och vi inledde väntan tillsammans. Naturligtvis kom 
det ingen kranbil klockan tio. Vid elvatiden kom den – 
men ack och ve – den susade glatt förbi. Jag antar att 
den var borta i Roslep och letade efter ett kapell. När 
vi stod där med långa näsor kom det en busslast med 
45 historielärare från hela Estland med Ülo Kalm som 
guide. Han blev också ganska förvånad över att kran-
bilen åkt förbi, men under tiden vi stod och pratade 
kom den efterlängtade bilen tillbaka. Var den hade 
varit vet ingen. Sedan inleddes ett utdraget manövre-
rande med kranen för att få taket på plats. Just då var 
det mycket folk där eftersom historielärarna stannade 
kvar och tittade. Åskådarna applåderade när taket 
landade som det skulle. Först hamnade det på snedden 
och det tog tid att rätta till det. Sedan sattes spiran 
med vindflöjeln och korset på plats, vilket skedde utan 
större problem." 

Av utvändiga arbeten kvarstår att göra färdigt taket 
på långskeppet och måla det samt att putsa samtliga 
ytterväggar. Dörrar och fönster är på plats. Invändigt 
kvarstår att lägga golv och tak och att putsa och måla. 
Allt skall vara klart den 14 oktober, då projektet skall 
vara avslutat. 

Rosleps kapell med torntaket på plats. 
Foto: Ingegerd Lindström

HÖSTFEST! 
Lördagen den 7 oktober samlas vi till 
höstens fest i Folkets hus i Rågsved 
(T-bana Rågsved). Ta med era vänner 
och kom! Vi börjar kl. 18.00 och håller 
på till 24.00. 
På programmet: 

 Vi börjar med mingel. Därefter middag med 
öl och vin. 

 Under kaffedrickandet blir det lite informa-
tion. 

 Därefter öppnar vi baren och sedan skall vi 
bara umgås med varandra tills kvällen tar 
slut. 

Anmälan sker genom inbetalning av 170 kr 
per person till pg 55 68 81-1 senast den 28 
september. Märk talongen "Höstfest". Glöm 
inte att skriva avsändare! Anmälan är bindan-
de. 

Välkomna! 
Festkommittén 

Har du någon fråga, ring då Birgit Brunberg, 
tfn 0159-101 70, mobil 070-646 96 07. 
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Gudstjänster i Rickul/Nuckö 
Ingegerd Lindström 

Även i år har Rickul/Nuckö haft besök av prosten 
Erland Björklund och hans fru Malle från Gotland. 
Erland höll tre gudstjänster: två vid Rosleps kapell 
och en i Nuckö kyrka. I år fick gudstjänsterna i Ros-
leps kapell hållas ute vid minnesmonumentet eftersom 
man håller på att restaurera kapellet och det var omöj-
ligt att vara inomhus. 

Den första gudstjänsten var onsdagen den 19 juli 
vid Rosleps kapell. Det kom cirka trettio personer som 
satt på medhavda stolar eller i gräset på kyrkogården. 
Efter gudstjänsten bjöd Rickul/Nuckö Hembygdsföre-
ning på kyrkkaffe. Det var soligt och varmt väder och 
inte som förra året, då åskan mullrade under hela 
gudstjänsten och ett skyfall bröt loss precis när kyrk-
kaffet skulle börja. 

Söndagen den 23 juli var det så gudstjänst i Nuckö 
kyrka. Denna gång kom det inte lika många som förra 
året. Kanske annonseringen hade varit för dålig men 
det var i alla fall 16 estlandssvenskar och några få 
ester som kom. Malle, som är född på Ösel, läste en 
text på estniska. Efteråt bjöd Rickul/Nuckö Hem-
bygdsförening på kaffe i prästgården. Den fungerar 
även som turistinformation och där finns en utställ-
ning om bebyggelsen i Rickul/Nuckö. Där hittade 
flera sina egna hus på bild, eller släktingars och gran-
nars. 

Onsdagen därpå, den 26 juli, var det musikguds-
tjänst vid Rosleps kapell. Det var årets konfirmander 
som sjöng och spelade och Erland höll en kort guds-
tjänst. Denna gång var församlingen större än tidigare. 

Lite olika uppgifter om antalet kom fram men runt 50 
personer var vi där. Det var en varm och solig kväll 
och liksom efter den första gudstjänsten vid kapellet 
bjöd Hembygdsföreningen på kyrkkaffe. Det var en 
trevlig kväll som varade i flera timmar och alla passa-
de på att titta på vad som hittills gjorts på kapellet. 
Ülo Kalm var där och berättade lite om kapellets re-
staurering och vädjade även om bidrag till inredningen 
i kapellet. 

Att gå på dessa sommargudstjänster har blivit en 
trevlig tradition för estlandssvenskarna i området (om 
man nu kan kalla det en tradition när det bara är andra 
året). Men vi kan väl hoppas på att Erland och Malle 
vill komma tillbaka nästa år – då kan man väl ändå 
kalla det för tradition. Och förhoppningsvis skall 
gudstjänsten i Rickul då kunna hållas i det återupp-
byggda Rosleps kapell, precis som i forna tider. 

Strandträffen 
Solen över Ölbäck (genom Birgit Brunberg) 

Under hela 2006 har jag inte gassat så våldsamt som 
lördagen den 8 juli när semesterfirarna samlades på 
Ölbäckstranden. Jag var nästan grym. En del hade 
tagit parasoll med sig - det var klokt. Jag älskar de här 
träffarna. Jag kan se att folk varje år gör nya bekant-
skaper. Från min upphöjda plats kan jag också se vad 
de äter ur sina "medhavda matlådor". I år gick det åt 
mycket drickbart. 

Estlandssvenskarna är ett folk som gärna leker och 
är aktiva. Det är olika lekar varje år, med något un-
dantag. I år fick "Levande statyer" applåder och viss-
lingar. Många domare bedömde statyerna, laget "La-
vagänget" vann. Det var så roliga och träffande om-
dömen. Tack domarna, tack alla medverkande. 

Det var cirka 70 personer som kom den här gång-
en. Jag vet att jag var lite för het för några som avstod 
från att komma. Det var ju femte gången, så jag an-
strängde mig lite extra. Vattnet hade värmts upp till 32 
grader. Det sa en – kanske inte så trovärdig – person 
till en annan. I det varma vattnet simmade många barn 
och vuxna. 

Väl mött nästa år, andra lördagen i juli. Jag skiner 
då igen. Kram till er alla! 

Erland Björklund predikar framför kapellet. 
Foto: Göte Brunberg

Byombudsmöte 
Byombuden träffas på Roslagsgatan 57 tors-
dagen den 12 oktober 2006 kl. 18.00. 
Om Du inte kan komma, meddela detta till 
Brita Wiberg, tfn 08-99 32 26 eller e-post 
b.wiberg@swipnet.se. 

Välkomna! 
Sven G Frejman 
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Nyheter från Nuckö kommun 
Informationskommittén

Nuckö kommun familjevänligast i Estland 
Befolkningsminister Paul-Eerik Rummo har utnämnt 
Nuckö kommun till den familjevänligaste i hela landet 
under åren 2004-2005. 

Utnämningen är baserad på en undersökning gjord 
av forskare vid Tartu universitet. Målet med under-
sökningen var att ge en bild av hur mycket landets 
kommuner bidrar till barnen och deras skola, utbild-
ning och så vidare samt till barnfamiljerna. Ett fråge-
formulär hade skickats till alla kommuner i Estland 
och hade besvarats av alla utom av Saue stad. Barn-
vänligheten mättes genom att undersöka vilka inve-
steringar, som gjorts på barnen i åldern 0-18 år. 

"Barnen är ju vår framtid. Och när vi satsar på bar-
nen så investerar vi också i vår framtid", säger Ülo 
Kalm. "Under de senaste åren har invånarantalet bör-
jat växa. Kommunens positiva barnpolitik kan vara en 
av orsakerna. Barnfamiljerna får gratis dagisplats där 
föräldrarna bara betalar för mat och materiel. Resten 
betalar kommunen. Kommunen bidrar också till kost-
naderna när barn vill studera i musikskola eller konst-
skola. Även för skoltransporter betalar kommunen. 
Från och med förra året är skolmaten för alla barn 
gratis. När ett barn föds får familjen 5 000 EEK som 
engångsgåva. När barnet börjar i första klass får famil-
jen 1 000 EEK som bidrag att köpa läromedel för. 
Varje år får alla barn upp till fjärde klass en julgåva 
från kommunen". 

Befolkningsministern tycker att det är anmärk-
ningsvärt att Nuckö kommun har så goda resultat, 
trots att den ekonomiska situationen inte alls är så god 
som hos många andra kommuner. Det bevisar att här 
har barnen och barnfamiljerna en viktig plats. 

Nuckö kommun fick ta emot en vacker minnestav-
la som tack och minne av utmärkelsen. (Ur Lääne Elu 
den 29 juni 2006.) 
Fast uppkopplad Internetförbindelse 
Inom ramen för det så kallade Külatee 3-projektet 
kommer operatören Elion att från den 1 september 
2006 erbjuda fast Internetuppkoppling till abonnenter 
i Läänemaa. För uppkopplingen används trådlös tek-
nik (WiMax) med ett antal centrala sän-
dar/mottagarstationer, som placeras på befintliga mo-
bilmaster, och en utrustning med antenn hos varje 
abonnent. 
För abonnemanget gäller följande avgifter: 
Anslutningsavgift: 990 EEK. 
Månadsavgift: 295 EEK för hastigheten 250 kbit/s och 
395 EEK för 500 kbit/s. 
Kostnad för hyra av utrustningen: 150 EEK per må-
nad. 

Antennen måste placeras minst 7 m över marken. Om 
huset inte är så högt måste abonnenten själv installera 
en mast upp till denna höjd. 
Nuckö gymnasium får elevhem 
En majoritet av eleverna i Nuckö gymnasium kommer 
från andra delar av Estland. Eftersom gymnasiet sak-
nar elevhem har eleverna fått inkvarteras i lägenheter i 
Birkas. 

Utbildningsministeriet, under vilket Nuckö gymna-
sium lyder som statligt gymnasium, har beslutat att ett 
elevhem skall byggas i trädgården invid gymnasiet. 
Huset blir ett S-format tvåvåningshus med plats för 
140 elever. De flesta rummen kommer att vara dub-
belrum, men det kommer även att finnas några enkel-
rum. För var 5-6:e rum kommer det att finnas en kok-
vrå. Huset kommer att innehålla vilorum, bastu och 
träningslokal. 

Kostnaden är beräknad till 30-40 miljoner EEK. 
Man räknar med att sätta spaden i jorden redan i höst. 
Byggtiden beräknas till 8-10 månader. 
Att vara pensionär i Estland 
Den estniska pensionsåldern är i år 63 år för män och 
59,5 år för kvinnor. Man kommer emellertid att höja 
kvinnornas pensionsålder med ett halvt år för varje 
kalenderår, så att den år 2016 blir densamma som för 
männen. Diskussioner förs om att man kan bli tvungen 
att höja pensionsåldern till 65. 

För dagens pensionärer finns två typer av statlig 
pension: "vanaduspension" (ålderspension) och "rah-
vapension" (folkpension). 

För att få ålderspension måste man ha arbetat minst 
15 år. Pensionens storlek är beroende av antalet arbe-
tade år och hur mycket som har betalts in i sociala 
avgifter sedan år 1999. Den genomsnittliga ålderspen-
sionen är för närvarande 3 136 EEK. 

De som inte är berättigade till ålderspension får, 
om de har bott de senaste fem åren i Estland, folkpen-
sion. Den är för närvarande 1 268 EEK. 

För dem som fortfarande är yrkesverksamma, eller 
har pensionerats under de senaste åren, finns ytterliga-
re en pension, "kogumispension" (fonderingspension). 
Deltagande i systemet är obligatoriskt för dem som är 
födda efter år 1983. Till fonden betalas 2 procent av 
lönen. Staten tillskjuter ytterligare en del. 

Ålderspensionen och den obligatoriska fonderings-
pensionen beräknas ge framtida pensionärer en pen-
sion som är cirka halva lönen. För den som vill höja 
pensionen finns även en frivillig fonderingspension, 
med vilken man kan höja sin pension till 60-70 pro-
cent av lönen. 



 7

Släktträff hos Bestermansläkten 
Majlis Lindroos f. Westerholm 

Josef Besterman (1845-1892) på Höbring Graisgården 
fick sju barn. Av dem har fyra efterlämnat egna barn: 
Anders, Johannes, Anton och Lovisa (gift Ekman). 
Ättlingarna till dem bildade år 1985 släktföreningen 
Linden. På nuckösvenska heter lind "bäste", härav 
namnet Besterman. Det betyder inte "den bäste man-
nen", som vi förstås trodde som barn. 

Lördagen den 19 augusti hade Linden släktträff. 
Omkring 65 personer av den talrika släkten hade sam-
lats på Sundbyholms slott. Vädret var soligt och milt, 
så vi samlades på den gröna gräsmattan bakom slottet, 
med utsikt över Mälaren. 

När alla hade ätit nog ur picknick-korgarna starta-
de tipspromenaden. Min syssling Ove Boström hade 
hittat på kluriga frågor och fyndiga svar, som alla 
syftade på de vanligaste kryddorna och örterna. Sedan 
drev han på oss och lyckades få ihop två lag mot var-
andra i den ena tävlingen efter den andra. Vinnare 
blandades med förlorare och sämjan och humöret var 
på topp. 

Efter fyra korta timmars lek var det dags att samlas 
på slottsterrassen, där middagsbordet var dukat. Maten 
var utsökt vällagad och vinet gnistrade i glasen. Ser-
veringspersonalen, som sågs kila på lätta fötter upp 
och ner i slottstrappan, månade om allas mättnad. 

När släktföreningens ordförande Ernst Besterman 
höll välkomsttalet och berättade en glad historia, kom 
berättarlusten fram. Den ena kusinen/sysslingen efter 
den andra sågs bestiga slottstrappan och från denna 
utmärkta talarpult dra en historia, som fick sällskapet 
vid borden att jubla och applådera. Där sågs Willy 
Heyman, syskonen Ernst, Maj-Britt, Lars och Nils 
Besterman samt släktens grand old lady, min mor 
Aline Westerholm (fyller nittio nästa år). Alla hördes 
berätta av hjärtans lust för gammal och ung. 
Styrelsen för släktföreningen Linden hade arrangerat 
den allt igenom lyckade festen, därför tackar vi dem 
så hjärtligt. Nästa år skall vi träffas i Estland någon 
vacker lördag i juli månad. 

Midsommarfest och byalagsmöte 
i Spithamn 

Agnes Callenmark 
I sedvanlig ordning firades midsommaraftonen i Spit-
hamn på Mogården på med eld på stranden och lite 
sommarsånger. Att bara få umgås och talas vid är 
härligt! Även andra än bybor brukar dyka upp. Dess-
utom var det ett flertal eldar på stranden i år. Jag såg 
att Johan Ringberg hade tänt en eld för sina gäster. 

På midsommardagen var det dags för det sedvanli-
ga mötet med Spithamns byalag på Mogården. Det 
ordnades med lotteri och bjöds på kaffe, saft och ka-
kor. Birgit Eldh var ordförande för mötet och som 
vanligt var Juta Holst tolk. 

Hastighetsbegränsningen 30 km/tim håller nog alla 
som bor i byn eller vistas där, men många tillfälliga 
besökare tar ingen hänsyn till skylten utan bara blåser 
på i hög fart genom byn ut till udden. 

Den traktor som har skänkts av Winnanssons står 
under tak i bunkrarna på Bäre och får disponeras på 
förfrågan. 

På udden har byggts en liten stuga så att fågelskå-
dare och andra besökare kan värma sig. Inredningen 
med skinnmöbel och bord har hittills fått stå i fred 
utan att vandaliseras. 

De fast boende männen i byn tjänar en liten slant 
på att samla in och sälja av ryssarna efterlämnat skrot. 

Arne Hallman skall sammanträffa med männen i 
byn för att komma överens om hur man skall ordna 
bevakningen i byn mot inbrott i husen. 

På vägen mot byn och mot ån hänger stora lösa 
grenar i tallarna. De kan falla ner till marken och ska-
da människor, djur och bilar. Ni som är markägare, se 
till att sköta er skog! 

Tävling i Grodstafett framför Sundbyholms slott. 
Foto: Bo Ekman

Spithamns byalag 
Vi samlas till möte måndagen den 23 oktober 
kl. 18.30 i lokalen i Edsbacka, Sollentuna. 

Välkomna! 

Deltagare i Spithamns byalags möte. 
Foto: Tõnu Talivee
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Kulturautonomi – nu en angelägenhet och möjlighet för alla 
estlandssvenskar 

Uile Kärk-Remes, ordförande i SOV Estland
Efter en tyst vår- och sommarperiod går vi i SOV i 
Estland vidare med arbetet för att upprätta kulturauto-
nomi för den estlandssvenska minoriteten i Estland. 
Vår tystnad har berott på att vi under den här mellan-
liggande tidsperioden har haft kontinuerliga kontakter 
och diskussioner med estniska myndigheter om möj-
ligheter till en utvidgad tolkning kring den punkt, 
stadigvarande bosatt i Estland, som finns i Lagen om 
Kulturautonomi för minoriteter (hädanefter LoK). 

I samverkan har Befolkningsministeriets Byrå, 
Kultur-, Justitie- och Inrikesministeriet nu fastställt en 
genomgripande förändring - omtolkning angående den 
svenska minoriteten gällande punkten om territoriell 
anknytning, att man är bosatt - mantalsskriven i Est-
land. Denna punkt tolkas/jämställs nu med att vara 
införd i det estniska befolkningsregistret (Rahvastiku-
register) även för personer med en permanent 
adress utanför Estland (En lagändring från maj 2005 
inbegriper att man kan vara införd i det estniska be-
folkningsregistret även med en permanent utlands-
adress.) 

Frågan har varit komplicerad. Flera minoriteter, 
med historisk anknytning till Estland, finns direkt 
nämnda i lagtexten: ryssar, tyskar, svenskar och judar. 
Överväganden och en genomgång av historiska, juri-
diska och reella förhållanden för skilda minoriteter har 
tagit tid. 

Denna positiva och generösa tolkning av punkten 
territoriell anknytning till Estland, i LoK, som man nu, 
den 31 juli 2006, fastställde berör enbart den estlands-
svenska minoriteten. 

De argument som tas upp i dessa utlåtanden från 
respektive ministerium och som ligger till grund för 
detta ställningstagande kan sammanfattas enligt föl-
jande: 
• den punkt om territoriella band med Estland som 

finns LoK § 1, kan tolkas som uttryck för/behov av 
nära och långvariga band med Estland. Den est-
landssvenska minoriteten har enligt vår uppfattning 
dessa långvariga och nära band, många har återta-
git mark och fastigheter. 

• den estlandssvenska befolkningsgruppen måste 
rättsstridigt och på grund av tvingande omständig-
heter lämna Estland. Enligt allmänt grundad rätts-
uppfattning (ex iniuria non oritur ius) skall inte 
brott mot någon individs rättigheter medföra att 
dennes juridiska ställning i framtiden försämras. 

• utgående från detta och med hänsyn till den excep-
tionella situation som föreligger för estlandssvens-
karna, i jämförelse med övriga minoriteter i Est-
land, anser vi att det är möjligt och grundat att tol-
ka de territoriella krav som finns i LoK §1, på så 
sätt att det omfattar alla estlandssvenskar, med est-

niskt medborgarskap, som finns införda i det est-
niska befolkningsregistret. (Med vi avses här ovan 
nämnda ministerier och myndigheter.) 

Från den estniska regeringens sida har man betonat de 
speciella banden mellan Estland och Sverige, Sveriges 
stöd till Estland och även det svenska kungahusets 
uppskattning och bistånd till estlandssvenskarna i 
Estland.  

Detta har varit bidragande omständigheter då man 
från estnisk sida har diskuterat tolkningen av LoK och 
estlandssvenskarnas historiska ställning som en av 
landets nationella minoriteter och dess önskan att nu 
upprätta kulturautonomi. 
Gällande kriterier för estlandssvenskarnas mino-
ritetslängd 
De kriterier som finns preciserade i lagtexten för Kul-
turautonomi och som vi tidigare, under våren, har 
betonat är: 
• att man är estnisk medborgare. 
• att man är bosatt/mantalsskriven i Estland. 
• att man har etnisk, kulturell, traditionell eller 

språklig samhörighet med gruppen, och  
• att man vill bli upptagen i den estlandssvenska 

minoritetslängden.  
Den nya, preciserade uttolkningen av lagtexten i 
LoK, för den svenska minoriteten, för att kunna vara 
införd i minoritetslängden är:  
• att man är estnisk medborgare. 
• att man finns införd i det estniska befolknings-

registret (Rahvastikuregister), även med en 
permanent adress (mantalsskriven) utanför Est-
land. 

• att man har etnisk, kulturell, traditionell eller 
språklig samhörighet med gruppen och att man vill 
bli upptagen i den estlandssvenska minoritetsläng-
den. Denna minoritetslängd utgör sedan underlag 
för vallängd till kommande val. 

Denna nya tolkning ändrar på ett genomgripande sätt 
förhållandena för den estlandssvenska minoriteten 
som helhet. 

Det ger alla estlandssvenskar, oavsett nuvarande 
hemvist, en enastående möjlighet att medverka, på-
verka och ta ansvar för den kommande utvecklingen 
för svenskarna i Estland och estlandssvenskhetens 
framtid. Det är en radikal förbättring som kan knyta 
ihop många band mellan estlandssvenskar i olika rikt-
ningar. 

En livskraftig estlandssvensk minoritetsgrupp i 
Estland har en central betydelse även för de estlands-
svenskar som lever utanför landets gränser. Många har 
konkreta band, "står med ett ben i varje land", har åter 
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mark och/eller boende i Estland, att värdesätta en le-
vande svenskhet i landet är ett gemensamt intresse.  
Varför kulturautonomi – vad har vi för nytta/glädje 
av ett Kulturråd idag? 
Genom att upprätta kulturautonomi upprättar estlands-
svenskarna sin position som nationell, historisk, mino-
ritet i Estland.  
En nationell minoritet i Estland har genom LoK fast-
ställda rättigheter, bland annat för att bevara och upp-
rätthålla språk och kultur, upprätta och bedriva verk-
samhet och institutioner inom egna intresseområden 
samt möjligheter och fastställda kriterier för finansie-
ring av verksamhet. Som nationell minoritet har est-
landssvenskarna bättre förutsättningar att få gehör för 
sina behov. Som nationell minoritet har estlands-
svenskarna bättre förutsättningar att även kontinuerligt 
och mera långsiktigt stå för sina intressen och påverka 
en framtida utveckling. 
En egen representation 
Det Kulturråd som valberättigade estlandssvenskar 
väljer skall representera och arbeta för att tillvarata 
den egna minoritetens intressen. 

Juridiska och teoretiska grunder finns. De praktis-
ka och reella förutsättningarna kommer att vara av-
hängiga/beroende av det Kulturråd som väljs – enskil-
da individer som representerar både minoriteten som 
helhet men även lokala bygder eller intresseområden, 
synvinklar både inifrån Estland eller från ett estlands-
svenskt perspektiv utifrån. 

Samverkan och förståelse för den mångskiftande 
situation som är en del av estlandssvenskheten idag 
behövs säkert som "färdkost" för kommande Kultur-
råd. Samtidigt ger redan estlandssvenskarnas status 
som en nationell minoritet i landet Kulturrådet effek-
tivare förutsättningar och möjligheter, även för att ta 
upp nya verksamhetsområden och behov som svarar 
mot den förändrade situation som finns idag, både i 
Estland och bland de estlandssvenskar som lever i 
Sverige eller någon annanstans. 
Några centrala intresseområden 
Viktiga frågor som vi tycker att man skall/borde beto-
na är bland andra: 
• att estlandssvenskarna blir mer synliga/påtagliga 

igen.  
Något som konkret ger en bild av "det svenska i Est-
land" är att få fram svenska ort- och byanamn, ute i 
tidigare svenskbygder, i kartmaterial och så vidare och 
därigenom återskapa en bild av och förståelse för tidi-
gare svenskbygder.  

Andra vägar att öka kunskaperna är att få en mera 
synlig plats i dagens skolundervisning, till exempel i 
historie- och samhällsundervisning. Det kunde/borde 
vara bland de första arbetsuppgifterna för det valda 
Kulturrådet att utnyttja rätten att få fram material om 

estlandssvenskarna som sedan ingår i respektive äm-
nesundervisning. 
• att betona språk, i första hand för att "återta" och 

upprätthålla det svenska språket, men också se till 
de nya, reella behov som finns idag. 

Intresse och behov att lära sig svenska lyfts fram 
bland svenskarna i Estland, både för barn och vuxna. 
Det är viktigt att försöka ta vara på möjlighe-
ter/rättigheter som direkt finns preciserade i LoK, om 
undervisning i det egna modersmålet, undervisning i 
svenska, vilket kan omfatta ålderskategorier från för-
skoleverksamhet till vuxenundervisning. Möjligheter-
na till statlig finansierad svenskundervisning borde 
vara en prioriterad fråga. 

Språkbehoven för estlandssvenskar kan emellertid 
även omfatta det estniska språket. Estlandssvenskar 
idag har växt upp i Estland och Sverige, med respekti-
ve estniska eller svenska som sitt första språk. Est-
landssvenskar i Sverige, i 1:a, 2:a eller 3:e generatio-
nen som tar upp banden till tidigare hembygder kan 
känna ett omvänt språkbehov och/eller intresse av att 
lära sig estniska. De möjligheter till finansiering som 
finns, i omvänd riktning, för till exempel språkkurser 
eller språkläger för ungdomar i Estland för att lära sig 
estniska kan ha stor betydelse som "språkbrygga" för 
en kortare eller längre "anknytning" i Estland. 
• att betona det estlandssvenska kulturarvet. 
Stöd för att upprätthålla och utveckla kulturinstitutio-
ner, kultur- och föreningsverksamhet. Aibolands mu-
seum och båtbyggeri, S:t Mikaels församling och kyr-
ka med sina mångsidiga verksamhetsgrenar, Ormsö 
Hembygdsgård, Rosleps kapell utgör redan idag stöt-
tepelare som framtida verksamhet eller kommande 
institutioner kan förenas med. 
• att Kulturrådet blir ett aktivt och lyhört organ  
Ett organ som kan föra fram nuvarande och framtida 
behov och intresseriktningar och som svarar mot den 
förändrade situation som finns både idag och i framti-
den, både i Estland och bland de estlandssvenskar som 
lever i Sverige eller någon annanstans. 
Arbetet framåt – från nu 
Vi i SOV i Estland arbetar för att den svenska minori-
teten skall få en juridisk position som nationella mino-
ritet i landet och för att skapa bättre förutsättningar 
både för dem som lever och växer upp här eller som i 
framtiden vill verka här. 

Det fortsatta praktiska arbetet för SOV i Estland 
under hösten omfattar i första hand att ställa samman 
Minoritetslängden för estlandssvenskarna. 
Denna gås sedan igenom och konfirmeras/fastställs av 
inrikesministeriet i Estland och utgör därefter den 
officiella vallängden för det kommande valet. 

Därefter fortsätter den Huvudkommitté (se Med-
lemsblad nr 2 2006) som har fastställts med att förbe-
reda valet för att välja Kulturråd. Preliminär tidpunkt 
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för att genomföra detta val är satt till början av kom-
mande år, 2007. 

Mycket av dessa förberedelser sker i samråd med 
Estlandssvenskarnas Kulturförening SOV i Sverige 
och hembygdsföreningarna. 

Kontinuerlig information om praktiska frågor, val, 
kandidater och valsystem – valsätt, platser och så vi-
dare kan man få direkt genom oss, SOV i Estland, 
genom Huvudkommittén (från september, sekreterare 
Ivar Rüütli: Ivar.Ryytli@mail.ee), genom de egna 
föreningarna, i kommande nummer av Medlemsbladet 
och senare delvis som utskick till valdeltagare. 
Minoritetslängd för estlandssvenskar 
Som bilaga med detta Medlemsblad kommer ett ex-
emplar av formuläret för ansökan om att bli upptagen i 
minoritetslängden. 
• Varje, vuxen, person som vill bli införd i minori-

tetslängden skall fylla i detta och varje individ 
skall skicka ett eget exemplar. Är ni flera personer 
så ber vi er att själva kopiera upp det antal som be-
hövs. 

• Formuläret består av två separata delar: en del för 
ansökan och den andra för personuppgifter. 

• Båda delarna skall vara undertecknade (datum och 
underskrift). 

• Fyll i alla aktuella uppgifter. 
Viktiga punkter är: 
• Nationalitet/rahvus. Samhörighet med den svenska 

minoriteten förutsätter som nationalitet svensk – 
estlandssvensk. 

• Personnummer/isikukood. Här skall ert estniska 
personnummer anges. 

• Adress. Den adress som ni har uppgett när ni har 
lämnat personuppgifter för att till exempel få pass 
eller ID-kort. 

Skicka in formuläret senast den 23 oktober 2006 till  
Svenska Odlingens Vänner i Estland  
Rüütli 9 
10130 Tallinn 
ESTLAND 
eller senast den 20 oktober 2006 till  
Kulturföreningen Svenska Odlingens Vänner SOV 
Roslagsgatan 57 
113 54 Stockholm 
 

Estniskt medborgarskap 
Göte Brunberg 

Enligt det tidigare förslaget till lag om kulturautonomi 
för Estlands svenskar skulle man vara estnisk med-
borgare och mantalsskriven i Estland för att få rösta i 
valet till kulturrådet och vara valbar till kulturrådet. I 
och med att kravet på mantalsskrivning i Estland nu 
har slopats (se Uile Kärk-Remes artikel i detta num-
mer av Medlemsbladet) har denna krets väsentligt 
utökas till att omfatta i Sverige boende estlandssvens-
kar. Kravet på estniskt medborgarskap gäller dock 
fortfarande. 
Den estniska medborgarskapslagen 
Den estniska medborgarskapslagen bygger, liksom 
den svenska, på den så kallade härstamningsprincipen. 
Denna innebär att det är föräldrarnas medborgarskap 
och inte födelselandet som är avgörande för vilket 
medborgarskap som ett barn erhåller vid födseln. I 
tillägg till att bli estnisk medborgare genom födsel kan 
man även bli det genom naturalisering. Dessutom kan 
en kvinna i vissa fall bli estnisk medborgare genom 
giftermål med en man med estniskt medborgarskap. 

Medborgarskapslagen är, i likhet med stora delar 
av övrig estnisk lagstiftning, utformad med utgångs-
punkt från att dagens Estniska republik är en direkt 
fortsättning av mellankrigstidens Estniska republik. 
Denna varade från den 24 februari 1918, dagen för 
Estlands frihetsförklaring, fram till den 16 juni 1940, 
dagen före Sovjetunionens invasion av Estland. Om 
man var estnisk medborgare under denna tid, eller är 
efterkommande till någon som då var estnisk medbor-
gare, så är man även medborgare i den nuvarande 
Estniska republiken. Det gäller oavsett om man är 
född och/eller bosatt i Estland eller ej. 
Medborgarskap genom födsel 
Majoriteten av de i Sverige boende estlandssvenskar-
na har estniskt medborgarskap genom att antingen 
vara födda i Estland under mellankrigstiden eller, om 
man är född senare, genom att någon förälder, 
far/morförälder och så vidare är estnisk medborgare. 

Egentligen bör man i det här sammanhanget skilja 
mellan två begrepp: "vilande" och "aktivt" medbor-
garskap. Det finns säkert många tusen barn, barnbarn 
och barnbarnsbarn till dem som kom över till Sverige 
under andra världskriget som inte är medvetna om att 
de genom födseln har ett "vilande" estniskt medbor-
garskap. Den estniska staten har heller ingen uppfatt-
ning om vilka i utlandet boende personer som i lagens 
mening är estniska medborgare. För att få de rättighe-
ter (och eventuella skyldigheter) som följer med det 
estniska medborgarskapet måste man därför göra den 
estniska staten uppmärksam på att man finns till ge-
nom att "aktivera" sitt medborgarskap och därmed bli 
införd som estnisk medborgare i befolkningsregistret 

Gudstjänst i Rosleps kapell 
Biskop emeritus Henrik Svennungsson håller 
en tacksägelsegudstjänst i Rosleps kapell 
söndagen den 15 oktober 2006 kl. 14.00. 

Välkomna! 
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(rahvastikuregister). Det i praktiken enklaste sättet att 
göra detta är att man skaffar sig ett estniskt pass. 
Medborgarskap genom naturalisering 
Den stora minoritet av (i första hand) ryssar som har 
invandrat under sovjettiden, och därför inte är estniska 
medborgare genom födsel, kan bli det genom naturali-
sering. För att detta skall vara möjligt måste man 
bland annat ha bott i Estland i fem år, kunna estniska 
(åtminstone nöjaktigt), kunna den estniska grundlagen 
och ha ett fast arbete. Till skillnad från övriga sätt på 
vilka man kan bli estnisk medborgare kan ett medbor-
garskap som man har fått genom naturalisering åter-
kallas. 

År 1992 var 68 procent av Estlands befolkning est-
niska medborgare. År 2006 hade procentantalet ökat 
till 81. Sju procent hade annat medborgarskap (i första 
hand ryskt) och 12 procent var statslösa. Under tidspe-
rioden hade cirka 130 000 personer fått medborgar-
skap genom naturalisering. 
Medborgarskap genom giftermål 
En kvinna, som före den 26 februari 1992 var gift med 
en man med estniskt medborgarskap får därmed själv 
estniskt medborgarskap. Detta gäller även om äkten-
skapet har upphört före eller efter detta datum. 
Styrkande av medborgarskap 
Den enklaste metoden att aktivera sitt medborgarskap 
är som nämnts att ansöka om estniskt pass. Vad som 
krävs för att bestyrka att man är estnisk medborgare 
kan vara mer eller mindre komplicerat. På Estniska 
ambassadens hemsida www.estemb.se finns informa-
tion om vilka dokument som krävs för några typfall. 

Anmälan till minoritetsregistret 
Göte Brunberg 

Som nämns i Uile Kärk-Remes artikel har rätten att 
delta i valet till kulturrådet utvidgats till att gälla även 
oss estlandssvenskar som bor i Sverige. Det innebär 
att vi, både som enskilda och i våra organisationer, 
måste börja fundera på om, och i så fall på vilket sätt, 
vi vill delta. 

SOV i Estland vill utnyttja den nuvarande estniska 
regeringens positiva inställning till kulturautonomin 
genom att anordna det första valet så snabbt som möj-
ligt, i början av år 2007. Detta innebär att anmälan till 
minoritetsregistret måste vara SOV i Estland tillhanda 
redan i slutet av oktober i år. I praktiken innebär det 
att endast vi som redan är registrerade som estniska 
medborgare genom att ha estniskt pass har möjlighet 
att anmäla oss och delta i det första valet. 

Du som redan har estniskt pass, utnyttja den 
möjlighet och det förtroende som Du har fått att 
delta i kulturautonomiprocessen genom att anmäla 
Dig till minoritetsregistret som estlandssvensk! 

Nytt från Aibolands museum 
Anu Raagma 

Sommaren börjar gå mot sitt slut, men lika varmt och 
torrt är det fortfarande. 

Fram till augusti månad har museet haft 2 761 be-
sökare. Det är lite mindre än förra året, men om hös-
ten blir fin hoppas vi att det kommer fler besökare då. 

Den 5 augusti anordnades vid museet en lite festli-
gare dag, med gratis inträde för besökarna. Ute i mu-
seigården spelade Sven Kullerkupp musikaliska låtar 
på elpiano. Inne i museet fick folk höra lite om est-
landssvenskarnas historia, både på estniska och svens-
ka, vid Aibotapeten. Här måste jag nämna att det var 
rätt många människor som var intresserade. Det som 
ändå folk var mest intresserade av var att ta en 45 
minuters båttur med jalan. Det var Jorma Friberg och 
Mart Saarso som ordnade detta – det blev totalt fyra 
utflykter. Det blåste ganska mycket, men regnade inte, 
så det var en rätt fin dag.  

Museidamerna deltog flitigt som de gör varje tors-
dag – de vävde trasmattor och berättade gärna om 
någon ville höra något intressant.  

Alla vet, att man håller på att återuppbygga Ros-
leps kapell. En dag hittade man i en vägg en liten 
"skatt" från det renoveringsarbete som byggnadsfir-
man Harju KEK gjorde år 1990. Den innehåller en 
ölflaska "Žiguli õlu" från år 1990, i vilken det fanns 
det 19 st 1-kopekmynt och en tidning "Äripäev" 30 
april-6 maj 1990. På baksidan hade byggnadsarbetarna 
skrivit "Harju KEKi Taastamis aeg, Udo Paas, 16 maj 
1990" och flera namn som är lite svåra att läsa. Dessa 
saker finns nu i museet! 

Välkommen till museet! Våra öppettider framgår 
av annonsen i detta Medlemsblad. 

Hoppet-utställningen med Ingvald Dyrbergs skutmo- 
dell.                                                 Foto: Göte Brunberg
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Information från Västra Kustens Skogsägare 
VKS nya ordförande 

Jag heter Lars Alexandersson 
och är ny ordförande i Västra 
Kustens Skogsägare. Jag har 
tidigare under flera år varit revi-
sor i föreningen och är väl insatt 
i föreningens ekonomi och något 
i verksamheten. Jag ser mycket 
fram emot att på ett mer omfat-
tande sätt få samarbeta med vår 
operative chef i Estland Toomas 
Kuinberg och de övriga i styrel-

sen. Föreningen har en sedan tidigare upprättad plan 
över hur verksamheten skall utvecklas. Som en del i 
denna plan ingår att under hösten påtagligt förbättra 
kommunikationen med medlemmarna. Detta arbete 
har påbörjats. Vidare gäller att under det kommande 
året förbättra effektiviteten i vårt arbetssätt så att vi på 
basis av en god ekonomi kan ta nya steg mot ökade 
volymer och mer nytta för fler av våra medlemmar. 
Övriga i styrelsen: Axel Friberg, Bengt Brunberg, Bo 
Stenholm, Kent Blomberg, Kent Mihlberg och Rolf 
Gillwik. 
Suppleanter: Ants Varblane och Johannes Lilja. 
Valberedning: Monica Ahlström och Bengt Lind-
ström. 

Hänt sedan sist 
Som framgår av Monica Ahlströms artikel genomför-
des den 20 maj ytterligare en kort kurs i skogarna i 
Tumba, denna gång med Bengt Brunberg som kursle-
dare. Den 10 juni hölls årsmötet på Roslagsgatan med 
rekord i antalet deltagare. Det är andra året årsmötet 
hålls i Sverige och det kommer vi nog att fortsätta 
med. Här fick medlemmarna en faktaspäckad ekono-
misk redovisning av Lars Alexandersson. Tyvärr fick 
den planerade kursen i Roosta den 29 juli ställas in på 
grund av för få anmälningar. På grund av den mycket 
varma och torra sommaren har det i tre veckor varit 
förbjudet att köra i skogarna, därför har avverkningen 
legat nere under denna period. En flismaskin skall 
under augusti komma till Nuckö. 
Avverkning och fakturering under perioden maj-juli 
2006 har varit följande (TM = tihumeeter = fastku-
bikmeter):  
Maj: 2 005 TM, juni: 2 000 TM och juli: 3 200 TM. 
Totalt under januari – juli i år har fakturerats 11 000 
TM. Detta har skett i huvudsak i Rickul/Nucköom-
rådet. 

Planering inför hösten och vintern 
Toomas kommer att fortsätta på Nucköhalvön under 
hösten. Han skall också börja kartlägga inkomna upp-

drag från skogsägare på Ormsö. I oktober kommer en 
skördare/harvester att tas till Ormsö. Det är HM Pui-
dukaubandus som har fått uppdraget och de kommer 
också att ta ansvar för transporten av timret från ön. 
För att få högsta effektivitet i dessa avverkningar ser 
föreningen fram emot nya uppdrag! 

Skicka avverkningsuppdrag, tillsammans med ko-
pior av skogsbruksplanen (som är en förutsättning för 
att få avverka) samt fullmakt till Toomas Kuinberg. 
Följande sidor av skogsbruksplanen behöver Toomas: 
Metsamajanduskava aastateks (första sidan = skogs-
bruksplan för åren xxxx-xxxx), metsamajanduslike 
tööde plaan ja nimekirjad (anvisningar för skogens 
skötsel), (kan vara flera stycken), raiete nimekiri R-1 
(gallring och avverkning), uuendus- ja metsahooldus-
tööd U-1 (förnyelse och skogsskötselarbete). 

Blanketterna hittar ni på föreningens hemsida 
www.lrm.ee. Ni kan även hämta dem på Roslagsgatan 
57. 

Skogskurs i Tumba den 20 maj 2006 
Monica Ahlström 

Med kalla vindar i ryggen och hotande regnmoln över 
oss, och efter viss möda ihopsamlade alla tio, kunde vi 
börja lyssna på Bengt Brunbergs expertkunskaper vid 
Harbrostugan, i närheten av Alfa Laval i Tumba. Ett 
digert kursprogram fick vi i händerna som visade att 
vi skulle få en systematisk genomgång av hela cykeln 
för god skogsvård.  

Bengt började med att visa hur plantering går till, 
med en hacka beredde han jorden och det såg ganska 
jobbigt ut. Eftersom rekommendationen är 2 500 plan-
tor per hektar, insåg vi snabbt att beredning med ma-
skin är att föredra. 

Vi tog oss vidare genom skogen som visade upp 
många olika stadier: ungskog som borde röjas, avver-
kad skog med väldigt mycket björksly, högstubbar 
som man lämnar för att berika den biologiska mång-
falden (även de minsta krypen kan behöva hjälp). Vi 
fick lära oss vad ett impediment är (mark där det är 
svårt för träd att växa till, till exempel berghällar och 
myrar). Vi fick också prova på att välja ut träd för 
gallring, mäta omkrets, höjd och ålder. Allt för att 
kunna beräkna mängden virke. 

Som tur var blev det en lucka i regnskurarna just 
när vi skulle fika. Däremot fick det avslutande testet 
med 15 frågor göras i hällande regn, men under ståtli-
ga granar som skydd. Efter två spännande utslagsfrå-
gor stod till sist segrarinnan klar: Leena Schönberg – 
ett stort GRATTIS!  
Denna typ av kortkurs är väldigt bra för oss som är 
totala noviser. 
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Information om markbyte och ersättning för skyddsområdesmark 
i Estland 

Bo Stenholm
Som bekant har ett ovanligt stort antal naturskydds-
områden inrättats i estlandssvenskarnas gamla bosätt-
ningsområden. Något samarbete med estlandssvens-
karnas organisationer har inte förekommit vid bildan-
det av dessa områden, och i vissa fall, som till exem-
pel på Ormsö under den tidigare kommunledningen, 
fanns det säkert också vissa politiska motiv bakom 
tillkomsten av dessa områden. Många estlandssvenska 
markägare har därför frågat om vilka regler som gäller 
när man plötsligt upptäcker att ens egen mark har lagts 
under ett naturskyddsområde. 
Olika typer av naturskyddsområden 
Det finns några olika typer av naturskyddsområden 
med varierande grad av begränsningar: 
• Den mildaste formen är Natura 2000. Denna 

skyddsklass är egentligen inget egentligt natur-
skyddsområde utan innebär ett slags vänteläge in-
för eventuella framtida åtgärder. 

• Därefter kommer "Piiranguvöönd" (begränsnings-
område). Inom detta område får man bedriva till 
exempel skogsbruk, men det brukar vara kraftiga 
inskränkningar i till exempel rätten att slutavverka. 

• En ännu strängare skyddsklass är "Sihtkaitse-
vöönd" (målskyddsområde). Här är vanligt skogs-
bruk i praktiken förbjudet. 

• Den strängaste formen av naturskyddsområde är 
slutligen Naturreservat. Här är givetvis också van-
ligt skogsbruk förbjudet. 

Vad gäller för min fastighet? 
Hur vet man då exakt vad som gäller? Vilka begräns-
ningar gäller för just min fastighet som är lagd under 
ett skyddsområde? 

Förordningen där man finner alla uppgifter heter 
"Maastikukaitseala kaitse-eeskiri" (Skyddsföreskrift 
för landskapsskyddsområde). Det finns en sådan för 
varje naturskyddsområde. Den hittar man på Internet 
genom att gå in på den estniska författningssamlingen 
www.riigiteataja.ee. Rent praktiskt, om man inte är så 
bra på att läsa estnisk juridisk text, rekommenderas att 
kontakta kommunens ansvariga för markfrågor eller 
besöka "Keskkonnateenistus" (Skogs och miljömyn-
digheten) i det län där fastigheten ligger. 
Vad kan jag göra? 
Vad har man då rätt och möjlighet att göra när ens 
egen fastighet plötsligt har lagts under ett skyddsom-
råde? 
1. Om man har tänkt behålla fastigheten bör man kon-
trollera att markskatten har sänkts. Kommunen är 
skyldig att sänka markskatten kraftigt för Piirangu-
vöönd, Sihtkaitsevöönd och Naturreservat. 

Kontaktpersoner för detta är till exempel Valvi Sara-
puu på Ormsö och Maarika Meister i Nuckö. 
2. En annan möjlighet är att försöka sälja fastigheten 
till staten. Det gäller vid Piiranguvöönd, Sihtkaitse-
vöönd och Naturreservat men inte för vanlig Natura 
2000 utan ålagda begränsningar i utnyttjandet. 

Staten är inte tvingad att köpa/lösa in fastigheten. 
Det är helt frivilligt från statens sida. Något "super-
pris" kan nog inte heller förväntas. 

Allmänt kan nog detta inte rekommenderas. 
Att sälja fastigheten på den öppna marknaden ger 

nog ett högre pris trots att fastigheten belastas av 
"skyddsområdesstämpeln". 
3. Den mest intressanta möjligheten är nog ändå att 
byta fastigheten. Det gäller vid Piiranguvöönd, Siht-
kaitsevöönd och Naturreservat men inte för vanlig 
Natura 2000 utan ålagda begränsningar. 

Detta har man alltid rätt till. Staten är skyldig att 
erbjuda ersättningsmark som ungefär har samma 
marknadsvärde som den ursprungliga fastigheten in-
nan den lades under skyddsområdesstatus. 

Det är endast marknadsvärdet som styr. Eventuellt 
taxeringsvärde har ingen betydelse. 

Staten har som målsättning att erbjuda ersätt-
ningsmark så nära som möjligt den ursprungliga fas-
tigheten, det vill säga inom samma län, och, om möj-
ligt, inom samma kommun. 

Den statliga mark som erbjuds är i allmänhet s.k. 
"statlig reservmark" (riigi reservimaad). Man kan själv 
ansöka om att få byta till en viss särskild fastighet. 
Denna kan ligga var som helst i Estland. 

Hittills har cirka 1 000 fastigheter i Estland bytts 
på detta sätt. 

Stöd återuppbyggnaden av 
Rosleps kapell! 

Det går fortfarande att lämna bidrag till projek-
tets slutförande. De enskilda personer som 
stöder projektet med minst 7 000 EEK och 
juridiska personer med minst 15 000 EEK 
kommer att få sitt namn på en tacktavla på 
kapellväggen. 
Bidragen sätts in på Nuckö kommuns konto i 
SEB Eesti Ühispank 10602003213004. Ange 
"Rooslepa kabel". 

Ülo Kalm, kommundirektör 
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Information från Estlandssvenskarnas kulturförening SOV 
Lars Rönnberg 

Ett 15-årsjubileum 
Det är i dagarna femton år sedan Estland förklarade 
sig självständigt från Sovjetunionen. Det finns anled-
ning att reflektera över tidpunkten för de tre baltiska 
staternas frigörelse från Sovjetunionen. Efter det att 
Michail Gorbatjov blev Sovjetunionens president 
1985 startade han ett reformarbete för att förändra det 
stela och ineffektiva sovjetiska samhället. Det skedde 
under nyckelordet glasnost, "öppenhet". En kanske 
oväntad effekt av glasnost var den nationalism som 
kom fram i olika delar av Sovjetunionen, främst i de 
baltiska rådsrepublikerna. De nationella rörelserna 
växte sig starka under andra halvan av 1980-talet. 
Litauen förklarade sig självständigt den 11 mars 1990. 
Estlands högsta sovjet förklarade den 30 mars 1990 att 
den sovjetiska närvaron sedan 1940 hade varit olaglig 
och inledde en process att återupprätta självständighe-
ten. Lettland följde efter den 4 maj 1990, då Lettlands 
högsta sovjet röstade för att inleda en övergångsperiod 
till självständighet. 

Kraven på ökad självständighet och minskat styre 
från Moskva tvingade fram utarbetandet av en ny 
union. Den skulle bestå av självständiga republiker i 
en federation, med en gemensam president och 
gemensam utrikespolitik. 

Kanske var det den interna utvecklingen i Ryssland 
som påskyndade självständigheten för de baltiska 
republikerna. I juni 1991 hölls presidentval i den Rys-
ka rådsrepubliken. Boris Jeltsin, uttalad motståndare 
till Gorbatjov, fick 57 procent av rösterna. En månad 
senare, när president Michal Gorbatjov var på klassisk 
Krimsemester, genomförde åtta högt uppsatta perso-
ner i kommunistpartiet och säkerhetstjänsten en kupp 
mot Gorbatjov. Kuppmakarna förklarade Gorbatjov 
avsatt i ett sista försök att stoppa den nya unionen och 
bibehålla kommunistpartiets kontroll över Sovjetunio-
nen och dess delrepubliker. Men Rysslands president 
Jeltsin motsatte sig kuppmakarna. Han ställde sig upp 
på en stridsvagn utanför det ryska parlamentet i cen-
trala Moskva och uppmanade till motstånd mot kupp-
makarna. Kuppen misslyckades, kuppmakarna gav 
upp och Gorbatjov återvände till Moskva, men Sov-
jetunionens dagar var räknade. 

Mitt under kuppen antog Estlands högsta sovjet en 
självständighetsförklaring den 20 augusti 1991. Den 6 
september erkände Sovjetunionen de baltiska staternas 
självständighet. Sovjetunionens sönderfall gick nu 
snabbt och Ryssland med president Jeltsin flyttade 
fram sina maktpositioner. I början på december sam-
lades ledarna för Ryssland, Ukraina och Vitryssland 
och undertecknade en överenskommelse att bilda 
Oberoende staters samvälde (OSS). På juldagen 1991 
avgick Gorbatjov som Sovjetunionens president. Sov-

jetunionen upphörde då i praktiken att fungera som 
statsbildning. Den röda fanan med hammaren och 
skäran vajade dock ännu några dagar på Kreml tills 
den odramatiskt halades för sista gången på nyårsafto-
nens eftermiddag. 

Varför nu denna långa utläggning om händelserna 
för femton år sedan? Tidpunkten för självständighets-
förklaringen kan ha haft betydelse för Estland, och 
övriga baltiska staters utveckling sedan självständig-
heten. De baltiska staterna bröt sig ut ur Sovjetunio-
nen och kunde på egen hand inleda en västorienterad 
politik med en integrering med EU och NATO som 
mål. Ryssland var då fullt upptaget med att stärka sin 
ställning i Sovjetunionen och gentemot övriga sovjet-
republiker. Hade självständigheten kommit senare, 
tillsammans med övriga sovjetrepubliker, är det inte 
lika säkert att Ryssland skulle ha tillåtit denna västori-
enterade politik. Skillnaden mellan dessa två tidpunk-
ter var inte mer än 100 dagar men kan ha haft en av-
görande betydelse för de baltiska staternas utveckling. 
En återupprättad kulturautonomi 
Den "västorienterade" politiken i Estland har ju för 
estlandssvenskarna inneburit att medborgarskapet och 
ägandeförhållandena som gällde 1940 har återupprät-
tats. Mark har återlämnats och många estlandssvens-
kar har tagit ut beviset för sitt estländska medborgar-
skap, ett pass med texten "Eesti Estonia Pass 
Passport". Detta har ju inte varit förbehållet enbart 
estlandssvenskarna, alla som var estländska medbor-
gare 1940 eller deras ättlingar har fått samma rättighe-
ter. Vad som dock är speciellt för estlandssvenskarna 
är den estländska regeringens beslut att upprätta, eller 
återupprätta, en kulturautonomi för svenskarna i Est-
land. Detta beslut är långtgående och troligen unikt 
inom den Europeiska unionen. Regeringens beslut om 
kulturautonomin innefattar även estlandssvenskarna 
bosatta utanför Estland. Beslutet baseras på det fak-
tum att estlandssvenskarna tvingades flytta från Est-
land och denna omständighet skall inte hindra est-
landssvenskarna från att delta i kulturautonomin. Kra-
ven för att omfattas av kulturautonomin är självklara, 
att vara inskriven som medborgare i Estland och att 
vara aktiv i kulturautonomin. Det är ett stort förtroen-
de som Estlands regering nu ger estlandssvenskarna, 
ett förtroende som bör förvaltas med ansvar och del-
aktighet. 
Gammalsvenskby 
Som deltagare i SOV:s resa till Gammalsvenskby i 
Ukraina denna sommar var det lätt att se tydliga skill-
nader mellan femton års utveckling i Estland och 
Ukraina. Visserligen är Kiev en modern europeisk 
miljonstad men landsbygden i Ukraina är många år 
efter Europa i utveckling. En liten del av marken an-
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vänds i modernt lantbruk men stora delar av Europas 
kanske bördigaste jordbruksmarker brukas ineffektivt 
eller ligger i träda. Gamla maktstrukturer och brist på 
kapital hindrar tyvärr utvecklingen på landsbygden. 
De personliga minnena från Gammalsvenskby var 
dock enbart ljusa. Jag kommer aldrig att glömma gläd-
jen och gemenskapen när svenskar från Estland, Fin-
land, Sverige och Ukraina samlades till en fest nere 
vid Dnjeprs strand. 
Bara några dagar senare var jag på Dagö. Vid Kors-
backa/Ristimägi på gränsen mellan Röicks och Püha-
leps socknar samlades Dagösvenskarna den 20 augusti 
1781. Ett enkelt träkors restes och kyrkoherden Karl 
Forsman höll en sista bönestund med dem innan de 
påbörjade sin färd mot Ukraina. Idag, nästan på dagen 
225 år senare, är platsen full av hundratals, eller tusen-
tals, träkors av olika storlekar. Alla korsen är hand-
gjorda. Besökarna tar två grenar eller rötter och binder 
samman dem till ett kors. Korsbacka är en plats där 
den estlandssvenska historien lever. 

 

Konversationskurs i estniska 
Den estniska konversationskursen fortsätter 
under höstterminen. 
Gamla och nya deltagare hälsas välkomna. 
Kostnaden är 500 kr. 
Anmälan sker per tfn 08-641 68 42 eller mobil 
070-370 49 35. 

Annika S. Nylander 

SOV:s kalendarium hösten 2006 
Fredagen den 
6 oktober kl. 
18.00-21.00 

Pubafton på Roslagsgatan 57 
SOV står för värdskapet. 

Lördagen den 
21 oktober kl.
13.00-16.00 

Estlandssvenskarnas traditionella 
kyrkodag. 
Platsen är som vanligt Immanuels-
kyrkan Kungstensgatan 17 i Stock-
holm (T-bana till Rådmansgatan). 
Som vanligt serveras kyrkkaffe på 
Kyrktorget. 

Söndagen den 
22 oktober kl.
11.00-15.00 

Arkivdag på Roslagsgatan 57 
SOV:s arkiv har Öppet Hus. Ni kan 
få hjälp av arkivgruppen att leta upp 
intressanta saker ur arkivet 

Söndagen den 
12 november 
kl. 11.00-
14.00 

Seminarium "Rickul/Nucköom-
rådet under sovjetiskt styre 1944-
1991" med Göte Brunberg. 
En repris på vårens seminarium.  
Plats: Roslagsgatan 57, Stockholm. 
Pris 50 kronor. Lättare förtäring 
ingår. 
Anmälan senast en vecka i förväg till 
Ulla-Stina Rundgren på SOV:s ex-
pedition, tfn 08-612 75 99, eller e-
post till 
info@estlandssvenskarna.org. 

Fredagen den 
17 november 
kl. 18.00-
21.00 

Pubafton på Roslagsgatan 57 
Denna gång står Ormsö Hembygds-
förening för värdskapet. 

Söndagen den 
2 december 
kl. 13.00 

Adventskaffe på Roslagsgatan 57 
Vi fortsätter traditionen med att träf-
fas och dricka kaffe och glögg innan 
julledigheten börjar! 

Gustav Annas och Maria Norberg från Gammal-
svenskby och Bertil Björk från Runö i samspråk vid 
avskedsfesten.                              Foto: Monica Ahlström

Systrarna Elsa Kozenko (född Utas) och Emma Utas 
på väg till avskedsfesten.              Foto: Monica Ahlström
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Sadama 31/32, HAPSAL 
Tfn/fax: +372 473 7165 
GSM: +372 508 8697 

www.aiboland.ee 
Sommarens utställningar: 
• Handarbetsutställning "Flitiga händer". 
• Skutan "Hoppet". 
• Estlandssvenskarnas historia. 
• Ormsörummet – "Torsdagstanternas" 

handarbetskammare. 
• Aibotapeten – Estlandssvenskarnas histo-

ria skildras på en 20 m lång bonad. 
Öppettider från 1 september till 30 april ons-
dag-söndag kl. 11.00-16.00. 
Inträde: 20 EEK (studerande 10 EEK). Guid-
ning 100 EEK (Obs! Bokas på förhand). 
För 35 (15) EEK kan köpas "En biljett med tre 
upplevelser", som dessutom gäller till Läns-
museet (Läänemaa muuseum) och Järn-
vägsmuseet (Raudteemuuseum). 

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

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

Katrin Schönberg 
Jus Suecanum OÜ 

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

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

Medlemmar i Rickul/Nuckö 
Hembygdsförening får 15 % rabatt! 

 
Färjetrafiken till Estland 2006 

Stockholm - Tallinn 
M/S Romantika avgår från Stockholms Fri-
hamn. Jämna datum: juni, juli, september och 
oktober. Ojämna datum: augusti, november 
och december. 
M/S Victoria avgår från Stockholms Frihamn. 
Ojämna datum: juni, juli, september och okto-
ber. Jämna datum: augusti, november och 
december. 

Tidtabell (lokal tid) 
Stockholm 17.30 - Mariehamn 00.55 

Mariehamn 01.05 - Tallinn 11.00 
Tallinn 17.30 - Mariehamn 04.50 

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.30 

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

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

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

Bokningskoden "SEFÖR" skall anges. 
E-post booking@tallink.se 
Hemsida www.tallink.se 

Prästn e vargskall 
Samlade dikter av Mats Ekman 

Teckningar av Elmar Blomberg samt noter till vissa 
sånger. 

                      
Här finns alla Mats Ekmans dikter samlade i en 
enda bok med översättning till rikssvenska. I sin 
diktning beskriver han livet i svenskbygderna i 
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. 
Beställning sker till Ingegerd Lindström på tfn 016-
14 41 41 eller e-post recreo@telia.com. 
Priset är 130 kr plus porto. 
Allt överskott av boken går till något ändamål i 
Rickul till minne av Mats Ekman. 


