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Föreningens ändamål
(citat ur stadgarna paragraf 2)
”Rickul/Nuckö Hembygdsförening är en kultur-
förening för dem som har sina rötter i Rickul/
Nucköområdet i Estland, eller av andra orsaker 
känner ett intresse för området och dess historia.
Föreningen skall
• värna om och levandegöra det estlands-

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

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

• överföra till våra yngre de traditioner vi själva 
mottagit och bevarat, samt idka annan här-
med förenlig verksamhet.”
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Kära vänner! Mörkret börjar lägra 
sig över oss nu, men i morse vak-
nade jag till ett vitt snölandskap. Nu 
kan vi nog anse att vintern är här. 
Det är bara en månad kvar till jul 
och snart vänder det igen. Åren går 
så oerhört fort och innan vi vet or-
det av så är det vår igen!
Hemvändarveckan 2018
I styrelsen har vi redan börjat pla-
nera för Hemvändarveckan 2018. 
Vi har fastställt att den börjar den 7 
juli och håller på till den 13 juli. Än 
så länge är det klart att helgen blir 
densamma som alltid, det vill säga 
med strandfest, kyrka och gemen-
sam middag på Roosta.

Vi har också pratat om en kor-
tare resa och i år föreslår vi att den 
går till Ormsö. En vandring med 
Erik Johansson kommer det säkert 
att bli, men sedan är programmet 
inte helt klart. Säkert är att vi kom-
mer att utnyttja Mickogården till 
olika aktiviteter. Mer om detta i 
nästa nummer av tidningen.

Estniska huset
Nu är flytten till Estniska huset på 
Wallingatan 34 i Stockholm klar. 
Styrelsen hade sitt första samman-
träde där i november. Det är inte 
klart med inflyttningen ännu, det 
stod lådor överallt och det var gan-
ska rörigt men det kommer nog att 
bli bra när allt är på plats. Lokalerna 
är betydligt mindre än de på Ros-
lagsgatan och alla föremål i arkivet 
kommer inte att få plats där. SOV 
kommer att förvara dem på an-
nan plats. För närvarande finns ett 
mycket litet kök men man har för 
avsikt att bygga om det snart.  Lo-
kalen ligger på femte våningen i hu-
set men som tur är finns det hiss. Vi 
hoppas kunna vara i deras restaur-
ang på årsmötet och då vill vi passa 
på att visa de rum som SOV dis-
ponerar och där även vår förening 
kommer att ha ett litet, i ordets rätta 
bemärkelse, utrymme. 

Årsmötet 2018 är planerat till 

den 14 april så boka redan nu in det 
datumet!

Mickogården
I början av november var vi ett antal 
medlemmar som var på Mickogår-
den och gjorde i ordning för vintern. 
Bland annat gjorde vi en storstäd-
ning i stora rummet och Erik Johans-
son hade tillverkat en bokhylla som 
han och de andra männen satte ihop. 
Vi fick också besök av Aare Kalm, 
som har tagit på sig jobbet som 
”gårdskarl” åt oss. Han kommer att 
se till huset under vintern så att allt 
är i ordning, han kommer att klippa 
gräset under sommaren och vara 
allmänt tillgänglig om det behövs 
reparationer eller annan hjälp. Vi är 
mycket glada över att han har velat 
ta på sig denna uppgift då han är en 
pålitlig person, han talar svenska och 
han är allmänt händig. Han bor dess-
utom alldeles i närheten inne i Bir-
kas så han har nära till huset.

Vi i styrelsen har naturligtvis dis-
kuterat en hel del om vad vi ska an-
vända huset till och det finns många 
olika förslag. 

Vi vill inrätta ett bibliotek där. 
Det ska finnas många av förening-
ens böcker där som går att låna un-
der sommaren samt även skönlitte-
ratur där vi tänkte tanken ”lämna en 
bok – ta en bok”. De som bor där en 
längre tid kan lätt bli beroende av 
en ny bok, de som är där tillfälligt 
kanske vill lämna boken de läst ut. 

Vi har diskuterat om vi ska ha 
öppet hus på gården en dag i veckan 
då man kan komma och dricka kaf-
fe med bulle, låna böcker, handla 
böcker och annat eller bara umgås. 

Vi kan också ha handarbets-
dag/arbetsdag en gång i veckan för 
den som vill delta. Det finns en del 
praktiskt jobb på gården som vi kan 
syssla med och genom att träffas 
och sy/sticka och jobba med går-
den stärker vi gemenskapen mellan 
medlemmarna.

Vi har fått överta ett antal bord 

från SOV som vi tänker ta till Est-
land. En av ladorna på Mickogår-
den har vi tänkt inreda till ett kafé 
med plats för lite fler personer än 
inne i storstugan. Där kan vi ha 
olika fester, vi kan använda det till 
alla möjliga aktiviteter så det blir en 
arbetsuppgift till sommaren. 

Vi ska också sätta upp en skylt 
vid infarten till gården. Som det är 
nu är infarten väldigt svår att se så 
en bra skylt med gårdens namn och 
vår logga planerar vi att sätta upp.

Om du har några förslag på akti-
viteter på Mickogården till somma-
ren, hör gärna av dig till oss i sty-
relsen! Vi tar tacksamt emot förslag 
på vad ni medlemmar vill att vi ska 
göra där. Det finns massor av områ-
den som vi kan använda gården till, 
men vi vill gärna ha förslag vad just 
du som medlem vill att vi ska göra 
där. Kanske någon barnaktivitet? 

Hör av er!
Jubileumsår
År 2018 är också ett jubileumsår för 
Estland då de firar 100-årsminnet 
av friheten! Det blir en del firande 
under året och vi kommer att med-
dela via hemsida och Facebook vad 
som händer!

Till sist vill jag önska er alla en 
riktigt

God jul och ett 
Gott nytt år!

Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Välkomna till 
årsmötet 2018!

Lördagen den 14 april klock-
an 13.00. Portarna öppnas 

klockan 12.00.

Plats och program meddelas 
i nästa nummer av Medlems-

bladet. 
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Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Kommunalvalet i Lääne-Nigula
Förvaltningsreformen i Estland 
har – som tidigare meddelats – för 
Nuckö kommuns del resulterat i ett 
samgåendeavtal enligt vilket kom-
munen, tillsammans med Nõva, 
Martna, Kullamaa och ”gamla” 
Lääne-Nigula, bildar den nya kom-
munen Lääne-Nigula. Kommun-
centrumet blir i Taebla.

Ett av de sista stegen i förvalt-
ningsreformen var att de lokala va-
len den 15 oktober skulle hållas i de 
nya förvaltningsenheterna (städer 
och kommuner), trots att dessa for-
mellt inte hade bildats.

Vid kommunalvalet i ”nya” Lää-
ne-Nigula fördelades de 25 plat-
serna i kommunfullmäktige enligt 
följande:
• Valförbundet Ühinenud Ko-

gukonnad (Förenade samhäl-
len): 14 platser;

• SDE (Socialdemokraterna): 6 
platser;

• EKRE (Konservativa): 3 platser;
• Reformierakond (Reformpar-

tiet): 2 platser.
Två personer med hemort i Nuckö 
blev invalda, båda för Ühinenud 

Kogukonnad: Nuckö gymnasiums 
rektor Laine Belovas och Aivo 
Hirmo, ekonomiansvarig på gym-
nasiet.

I och med att valresultatet har 
blivit fastställt gäller den nya kom-
munen officiellt och fullmäktige har 
påbörjat sin verksamhet.

Fastän Ühinenud Kogukonnad 
fick absolut majoritet i kommun-
fullmäktige beslutade man att bilda 
koalition med SDE. Till ordförande 
i kommunfullmäktige valdes SDE:s 
ledare, Läänemaas landshövding 
Neeme Suur. Han avsade sig i och 
med detta landshövdingeskapet. 
Till vice ordförande valdes Laine 
Belovas.
Kommunstyrelse och kom-
mundirektör i Lääne-Nigula
I kommunfullmäktiges uppgifter 
ingår bland annat att välja kom-
munstyrelse och kommundirektör 
och planera för hur kommunens 
verksamhet skall bedrivas efter den 
1 januari. Fram till dess bedrivs 
den löpande verksamheten inom de 
gamla kommunerna.

Till kommundirektör har ut-
nämnts Mikk Lõhmus. Han har tidi-

gare under fyra år varit kommundi-
rektör i ”gamla” Lääne-Nigula och 
stod vid kommunalvalet i spetsen 
för Ühinenud Kogukonnad.

Lõhmus är född 1976 och utbil-
dad vid Tallinns tekniska universi-
tet inom specialområdet Offentlig 
förvaltning. Där har han också för-
värvat magister- och doktorsgrad, 
den senare med avhandlingen ”De-
centralisering av den offentliga för-
valtningen i Estland”.
Förvaltningen i Nuckö
Enligt samgåendeavtalet skall de 
gamla kommunerna (med undantag 
av Lääne-Nigula) få status av del-
kommuner, med delkommunfull-
mäktige, delkommunstyrelse och 
delkommundirektör.

I skrivande stund har man kom-
mit så långt i processen att delkom-
munfullmäktige har blivit valda i 
Nuckö. I övrigt är det inte klart vem 
som blir delkommundirektör och 
hur delkommunstyrelsen ser ut. Det 
är heller inte klart vilka frågor som 
kommer att hanteras av kommun-
myndigheten i Taebla och för vilka 
som man skall vända sig till Birkas.
Digikond-projektet nedlagt
I det förra numret beskrevs Di-
gikond, ett projekt för att ansluta 
hemmen i Järvamaa, Läänemaa och 
Raplamaa till internet med fiberka-
bel. Intresset var stort och man fick 
över 8 000 intresseanmälningar.

En förutsättning för att projek-
tet skulle kunna genomföras var att 
staten skulle bidra med 20 miljoner 
euro. Den ansvariga ministern Urve 
Palo har nu ändrat sig och beslutat 
att pengarna istället skall gå till att 
få de stora nätoperatörerna att byg-
ga bredbandsförbindelser i så kall-
lade ”vita områden” över hela Est-
land (områden där nätoperatörerna 
inte har några egna planer på att 
bygga bredbandsnät inom de när-
maste tre åren).

I och med detta är Digikond-
projektet i praktiken nedlagt.Neeme Suur (till vänster) och Mikk Lõhmus.                           Foto: Lääne Elu



5

Nyheter från Estland
Toomas Käbin

President med inflytande
Estlands president Kersti Kaljulaid 
intar enligt ansedda Forbes plats 78 
bland världens hundra mest inflytel-
serika kvinnor. Estland sägs genom 
Kaljulaid ligga i bräschen för den 
digitala revolutionen i Europa. En-
ligt senaste opinionsundersökning-
ar åtnjuter Kaljulaid stor popularitet 
bland allmänheten i landet.  
Estland – EU-ordförande
Estland är sedan 1 juli, för ett halv-
år, för första gången ordförandeland 
för EU:s ministerråd med ansvar att 
koordinera och genomföra frågor 
på EU:s dagordning, såsom flyk-
tingfrågor, Brexit, förhållandet till 
Ryssland med mera. Estland profi-
lerar sig dessutom som ett av värl-
dens mest avancerade länder inom 
digitalisering. Över 600 myndig-
hets- och privata tjänster kan utföras 
via internet. Bland annat har Indien 
och Japan kopierat de estniska erfa-
renheterna. I september arrangera-
des ett möte med EU:s statschefer. 
I fokus stod bland annat unionens 
reformarbete utifrån Estlands digi-
tala satsningar och erfarenheter. Vid 
mötet deltog även förbundskansler 
Angela Merkel. Hon blev vid ett 
besök 2016 imponerad av Estlands 
digitala satsningar.   
Brittisk och fransk närvaro
Storbritanniens premiärminister 
Theresa May och Frankrikes pre-
sident Emmanuel Macron besökte 
i samband med ett EU-toppmöte i 
Tallinn i september NATO:s mili-
tärbas i  Tapa. May försäkrade att 
den brittiska militära närvaron be-
står även efter det att Storbritannien 
lämnat EU. I Tapa finns cirka 800 
soldater.
Lokalval
Vid lokalvalen i oktober deltog 53,3 
procent av de röstberättigade. Till 
skillnad mot parlamentsvalen kan 
även mantalsskrivna icke-medbor-
gare rösta. Största parti blev Cen-
terpartiet med 27,3 procent (31,9 

2013), Reformpartiet 19,5 (13,7), 
Socialdemokraterna 10,4 (12,5), 
Fosterlandspartiet 8,0 (17,2), 
EKRE 6,7 (1,3), De gröna 0,8 (-). 
Största vinnaren var det högerkon-
servativa EKRE och största förlora-
ren Fosterlandspartiet. I Tallinn fick 
Centerpartiet knapp majoritet tack 
vare ryskspråkiga väljare. I flertalet 
distrikt fick lokala valförbund stort 
antal röster. Edgar Savisaar, tidiga-
re ordförande för Centerpartiet och 
borgmästare i Tallinn, ställde upp 
med egen lista i Tallinn men fick 
bara ett par tusen röster som dock 
gav en plats i Tallinns stadsfullmäk-
tige.
Ekonomi på högvarv
Estlands ekonomi går på hög-
varv. Antalet sysselsatta ligger på 
666 000 vilket är 68,3 procent av 
antalet arbetsföra i åldern 15-74 år, 
den högsta siffran på 20 år. Arbets-
lösheten ligger på  5,2 procent.

Näringslivet brottas med stän-
dig brist på kvalificerad arbets-
kraft samtidigt som behovet för 
personer med lägre utbildning ökat 
med störst efterfrågan från tillverk-
ningsindustrin. Högkonjunkturen 
sätter press på lönerna och spär på 
inflationen. Förädlingsvärdet i det 
estniska näringslivet ligger fortfa-
rande avsevärt under EU-genom-
snittet.  
Internet – frihet på nätet  
Enligt Freedom House delar Estland 
och Island första plats vad gäller in-
ternetfrihet. Därefter följer Canada, 
Tyskland, Australien och USA. 
Flest begränsningar finns i Kina. 
Undersökningen omfattar 65 länder 
med 87 procent av världens dataan-
vändare. I studien tittade man bland 
annat på faktorer som tillgänglig-
het och användarbegränsningar från 
myndighetshåll.
Ekonomisk frihet
Enligt Cato Institute Freedom of the 
World 2017 hamnar Estland på plats 
tio i världen i fråga om ekonomisk 

frihet, strax före USA och Canada. 
Studien omfattar 159 länder. Hong 
Kong, Singapore och Nya Zeeland 
toppar listan. Faktorer såsom möj-
lighet till personliga val vid eko-
nomisk verksamhet, konkurrens, 
lagstiftning, statlig reglering och 
äganderätt utgör väsentliga faktorer 
vid bedömningen.
Glada isbjörnar
I oktober flyttade isbjörnarna på 
Tallinns zoo till ett nytt så kallat po-
larium. De erbjuds nu stora dammar 
och utomhusutrymmen där de kan 
lunka runt till glädje för dem själva 
och besökare som kan njuta av dju-
ren från utsiktsplattformar. Det nya 
hemmet har avancerad miljövänlig 
teknologi för reningsanläggningar 
och kylsystem.

2018 års turistdestination
Lonely Planet har utsett Tallinn till 
Best Value Destination 2018, det 
vill säga mest valuta för pengarna. 
Förutom besök i Gamla stan nämns 
utmärkta restauranger och hipster-
stadsdelen  Kalamaja. 2016 besök-
tes Tallinn av 4,3 miljoner turister. 
Inför Estlands hundraårsjubileum 
2018 hoppas man på en ordentlig 
uppgång. Estlands turistmyndighe-
ter skulle vilja se fler besökare även 
i andra delar av landet. 

Transporter genom Paldiski
IKEA kommer att transportera gods 
från Kina till sitt centrallager i Öre-
bro via Paldiski-Kapellskär. Con-
tainrarna anländer till Paldiski med 
tåg genom Kazakstan och Ryssland. 
Transporter med tåg är dyrare än 
dito med fartyg, i gengäld kortas le-
veranstiderna.  

Med spårvagn till flyget
Spårvagn nummer 4 förbinder nu-
mera Tallinns centrum med Tal-
linns flygplats. Turerna är täta och 
restiden till Vabaduse väljak tar 
cirka tjugo minuter. Vid Ülemiste 
hållplats/station erbjuds anslutning 
med tåg i riktning Narva och Tartu.  
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Lördagen den 9 september firades 
estlandssvenskarnas traditionella 
Hembygdsdag i Hersby hembygds-
gård i Sollentuna. Denna gång fi-
rade man tillsammans med de an-
dra baltiska föreningarna, Estland, 
Lettland och Litauen som i sin tur 
firade den trettonde Baltikumdagen. 
Det blev ett fint tillfälle att bekanta 
sig med de andra föreningarna ef-
tersom vi snart kommer att dela 
lokaler med dem i Estniska huset i 
Stockholm.

Vädret såg inte helt lovande ut, 
mörka skyar drog fram över himlen 
men regnet kom inte över oss som 
var där. Eftersom alla aktiviteter 
var utomhus så var det skönt att det 
höll uppe trots svarta moln runt om-
kring.

Estlands ambassadör i Stock-
holm inledde dagen med ett väl-
komsttal som följdes av tal av både 
Lettlands och Litauens ambassadö-
rer. Man talade om vikten av att visa 
upp sina kulturer och de uttryckte 
glädje över att alla baltiska stater 
deltog denna dag. 

Aibokören underhöll
Efter dessa tal hälsade SOV:s ordfö-
rande Lars Rönnberg alla välkomna 
och efterföljdes av Sverigeesternas 
riksförbunds ordförande Sirle Sööt. 
Efter alla tal fick vi lyssna till Ai-
bokören som bildades förra året 
till Estlandssvenskarnas sång- och 
dansfestival. De sjöng bland annat 
en sång från Rågöarna, ”Kast kap-
pan e kärre”.

Mattias Reinholdson, redaktör 
för Kustbon, kåserade om lektradi-
tioner förr i Estland. ”Vart tog Mar-
tin och Katarina vägen” var titeln 
på hans kåseri där han berättade om 
flickornas och pojkarnas lekar på 
dessa dagar. Sirle Sööt kunde berät-
ta om att det ännu efter kriget fanns 
en variant av dessa lekar. Själv har 
jag varit med om detta också. I slu-
tet av 90-talet knackade det på vår 
dörr på Kokkas i Höbring och ut-

anför stod två små tjejer, målade i 
ansiktet och med hucklen på huvu-
det. De sjöng för oss och läste dikter 
och belönades med godis förstås. 
Det påminde om våra påskkärringar 
men tidpunkten var långt från påsk.

Efter Mattias kåseri fick vi se 
när folkdanslaget Virveln dansade 
några folkdanser från bland annat 
Runö. De avlöstes av Stockholms 
estniska kör som bland annat sjöng 
en sång av Cyrillus Kreek, ”Mu 
süda, ärka üles”.

Lettland bidrog med både kör-
sång av Stockholms lettiska kör och 
folkdans av folkdanslaget Zibenitis 
tillsammans med Stockholms let-
tiska spelmän. Innan dess var det 
litauiska folkdanslaget Baltija som 
underhöll.

Från Täljebälgarna, en drag-
spelsklubb i Södertälje, fick vi lyss-
na på gamla godingar med sång av 
Lennart Ygstedt. 
Prova på folkdanser
Sist fick alla vara med och prova på 
några folkdanser. Visserligen var 
det inte så många som vågade sig ut 
på gräsmattan för att prova på, men 
några modiga var det ändå. Lärare 
av danserna var Meelika Hainsoo 
och Anu Taul och de visade danser 
som var vanliga på estniska byfes-
ter under slutet av 1800-talet och 

början av 1900-talet. Detta skedde 
till tonerna av två spelglada herrar. 
Flera barn anslöt sig till dansen.

Som avslutning på Hembygds-
dagen sjöng Aibokören Modersmå-
lets sång. Mycket folk hade kommit 
trots det överhängande hotet om 
regn och respektive förening hade 
bok- och informationsbord. Det 
bjöds också på mat från de olika 
länderna så alla smaker tillfreds-
ställdes. En trevlig dag och ett trev-
ligt initiativ att samla alla baltiska 
föreningarna på samma dag.

Estlandssvenskarnas Hembygdsdag

Aibokören sjöng på Hembygdsdagen. Foton : Ingegerd Lindström

Det var lång kö till kiosken med 
korv och kaffe. 

Alla fick prova på att dansa folk-
dans.
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Lördagen den 14 oktober höll för-
eningen ett Höstmöte i Eskilstuna. 
Det har blivit tradition att vartan-
nat år träffas utanför Stockholm 
för att informera om vad som hänt 
i föreningen och vad vi planerar 
framåt. Att valet har fallit på Eskils-
tuna beror på att just till det områ-
det, Eskils tuna med omnejd, kom 
det många estlandssvenskar efter 
flykten och det har varit det största 
området, efter Stockholm, där flest 
estlandssvenskar etablerade sig.

Det var en solig, ganska varm 
och vacker höstdag men trots det 
så kom cirka 50 personer till Cla-
rion hotell i Eskilstuna. Eftersom 
föreningen firar 25-årsjubileum i år 
så bjöd vi på en sopplunch som var 
alldeles utmärkt. Vi fick smaka en 
härlig sparrissoppa med tillbehör 
och efter det kaffe och en äppelkaka 
med vaniljsås. Låter väl gott, eller 
hur?

Snabb återblick
När alla var mätta och belåtna för-
flyttade vi oss till en föreläsningssal 
och påbörjade mötet. Först blev det 
snabb genomgång av vad som hänt 
i föreningen sedan starten 1992. En 
lite mer detaljerad redovisning av 
de sista fem åren sedan förra jubi-
leet följde. Under dessa fem år har 
föreningen bland annat delat ut sti-
pendier varje år i grundskolan och i 
gymnasiet i Birkas.

Vi har också betalat ut pengar 
till hjälpbehövande i Nuckö kom-
mun. Under de sista fem åren har vi 
delat ut 141 326 kronor. Vi vet att 
dessa pengar kommer fram till dem 
som behöver det via socialchefen i 
Birkas. Vi är mycket tacksamma för 
de gåvor vi fått från er medlemmar 
så att vi kan dela ut dem. Vi hop-
pas också att ni fortsätter att vara 
givmilda så att vi även i framtiden 
kan ge dem som bäst behöver det en 
liten extra inkomst till julen, då vi 
delar ut dem före julen. 

En större utgift vi haft under 

dessa år är bidrag med 40 865 kro-
nor som hjälp till reparation av 
Nuckö kyrkas tak. Dessa pengar 
har också tagits från de insamlade 
medlen till kyrkor och kyrkogårdar. 
Även för dessa vill vi förstås tacka 
er alla som bidragit!

Bildspel
Efter tillbakablicken på de 25 åren 
så blev det också en tillbakablick 
på den gångna sommaren.  Med 
ett bildspel mindes vi Hemvändar-

veckan från sommaren. Lite nos-
talgi alltså. Efter några ytterligare 
informationer var det dags för en 
bensträckare och efter det lyssnade 
vi på Göte Brunberg som presen-
terade lite om resultaten av DNA-
testerna som estlandssvenskar har 
gjort. Ni kan läsa om detta lite mer 
detaljerat på sidorna 10-11.

Jag tror att Höstmötet blev unge-
fär vad vi önskade och vi ser redan 
fram emot att återkomma till Eskils-
tuna om två år. 

Höstmöte 
Ingegerd Lindström

Föreningen firade 25-årsjubileum med soppa och Höstmöte i Eskilstuna.
Foto: Ingegerd Lindström
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I år, den 28 december, fyller Ai-
bolands museum 25 år. Detta jubi-
leumsår har varit händelserikt för 
museet.  

I september började museets ut-
ställningsbyggnad renoveras för att 
få jordvärme, nya dörrar och fönster 
samt tilläggsisolering och ny panel 
på ytterväggarna. Inomhus sätts ny, 
modern och energibesparande be-
lysning upp. Renoveringen utförs 
av den lokala byggfirman Ehto. Vi 
räknar med att vara färdiga med 
renoveringsarbetena till den 30 no-
vember. 

Därefter väntar uppbyggnad av 
nya utställningar inomhus. Aibota-
peten kommer tillbaka dit där den 
visades förut. Under renoveringen 
flyttas här en mellanvägg, så att det 
rummet blir lite större. Den perma-
nenta utställningen om de estlands-
svenska bygderna får i tillägg till 
sina texter på estniska och svenska 
också översättningar till engelska 
av Göran Hoppe. På andra våningen 
kommer en ny utställning efter den 
om Rågöarna. Vi hoppas få utställ-

ningarna färdiga och kunna öppna 
museet för besökare igen inför ju-
bileet. 

Den omfattande renoveringen 
har blivit möjlig tack vare ekono-
miskt stöd från Kulturministeriet. 

Tillsammans kan vi bevara och 
presentera det estlandssvenska kul-
turarvet på ett värdigt sätt. Tusen 
tack till alla som stödjer museet! 

Välkomna att besöka Aibolands 
museum! 

Aibolands museum 25 år
Ülo Kalm

Aibolands museum genomgår just nu en renovering. Foto: Anu Raagmaa

Inga Ekman har avlidit i en ålder av 
92 år. Hon har betytt mycket för vår 
förening. Hon har under många år 
varit aktiv i Kulturkommittén där 
hon ansvarade för sång och musik. 
Hon var också med i gruppen som 
samlade in dialektord och tillsam-
mans med Ingeborg Gineman och 
Ingeborg Opstad gjorde hon ett 
otroligt arbete med dialektordboken 
under 10 år. Hon kunde också tala 
dialekten vilket hon visade många 
gånger på pubaftnar och andra till-
ställningar då hon deklamerade dik-
ter av Mats Ekman. Mina egna min-
nen av Inga är alla glada, jag minns 
med glädje alla träffar vi hade när 
vi arbetade med dialektordboken då 
hon och Ingeborg Gineman käbb-

lade med varandra om vilka ord el-
ler uttal som var rätt. Inga kom från 
Rickuls kommuns södra del och 
Ingeborg från den norra och orden 
skiljde sig ibland. Det resulterade i 
många glada skratt och arbetet gick 
lättare då. Nu är alla tre ursprung-
liga dialektsamlare borta och de är 
saknade. 

Inga skänkte föreningen en stor 
summa pengar i början av detta år 
och ville att det skulle komma till 
nytta i ett långt perspektiv. Vi kom-
mer att använda pengarna på det sätt 
hon ville och är väldigt tacksamma 
att hon tänkte på föreningen. Jag 
kommer alltid att minnas Inga med 
värme.

Ingegerd Lindström

Till minne

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.
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Estlandssvenskarnas intresse och 
kunnande inom hantverk av olika 
slag är välkänt. Det senaste är en 
nyligen bildad broderigrupp, som 
har uppstått på grundval av den 
välkända Aibotapeten, broderad av 
Torsdagstanterna på Aibolands mu-
seum i Hapsal.

Idén till den nya broderigruppen 
presenterades på SOV:s årsmöte i 

en motion, framlagd av medlem-
men Merike Wulff.

”Brodera ditt liv” är den slogan, 
som initiativtagaren Merike Wulff 
formulerade. Vad hände i ditt per-
sonliga liv efter flykten från barn-
domshemmet i Estland? Hur var det 
att lämna allt bakom sig, att komma 
som flykting till Sverige på nitton-
hundrafyrtiotalet och starta om sitt 
liv?

Hur kan något så personligt och 
allvarligt uttryckas i broderade bil-
der, ord och färger, samt visas för 
världen?

Brodöserna brottas med dessa 
frågor och viljan att gå vidare är het 
och stark. När de sju brodöserna, 
vilka börjat träffas i lokalen på Ros-
lagsgatan, reste till Estland för att 
rådgöra med Torsdagstanterna och 
ledningen för Aibolands museum, 
möttes de av ett varmt intresse för 
initiativet. Ja, vännerna i Hapsal 
ville fortsätta brodera på Aibotape-
ten, för att visa vad som hände där 
vid krigsslutet i samband med att 

byarna tömdes på innevånare. Hur 
livet blev för de släktingar/vänner, 
som stannade kvar i de estlands-
svenska bygderna.
Fler handarbetare behövs
Linnetyg har inköpts i Estland och 
moulinegarn i de skönaste färger. 
Hålsömmen på fållen till den sex 
meter långa bonaden är snart fär-
digsydd. Jorma Friberg, som är de-
signer för projektet, har lyssnat på 
brodösernas livsberättelser och be-
grundat vad han hört.

Nu skall designern rita bilderna 
på tyget, som skall broderas. Brodö-
serna arbetar med kedjestygn, efter-
stygn och plattsöm med mera och 
väljer de passande färgerna.

Fler flickor och pojkar som vill 
handarbeta behövs! Fler, som vill 
berätta om hur livet gestaltade sig, 
och vad som hände efter flykten till 
det nya landet.

Varmt välkommen att höra av 
dig till undertecknad, majlind7@
hotmail.com, för att vara med i bro-
derigruppen.

Estlandssvenskarnas Kulturbrodöser
Majlis Lindroos

Utökad språkundervisning
Estland kommer att från och med 
2018 erbjuda 300 timmars gratis 
språkundervisning för flyktingar i 
stället som för närvarande 100 tim-
mar. Cirka 150 personer omfattas. 
Estland tar emot ungefär 300-350 
kvotflyktingar per år. Det beräknas 
att cirka hälften av dessa har lämnat 
landet.
Nordica hoppas på vinst
Estlands flygbolag Nordica hoppas 
under innevarande år, vilket är det 
andra verksamhetsåret, kunna redo-
visa vinst. Man flyger till cirka trettio 
destinationer med 16 flygplan, varav 
fyra är uthyrda till polska LOT och 
fyra till SAS. Bolaget ser sin tillväxt 
genom att hyra ut flygplan, besätt-
ningar och underhåll åt utländska 
bolag eftersom den inhemska efter-
frågan är begränsad. Under okto-
ber uppgick antalet passagerare till 
61 000, en ökning med 67 procent i 
jämförelse med samma period 2016. 
Populärast är München, Warszawa 
och Stockholm. De två förstnämnda 
destinationerna huvudsakligen som 
transitflygplatser. I samband med 
Estlands EU-ordförandeskap under 
innevarande halvår har Nordica tid-
vis drabbats av kapacitetsbrist med 
resultat att flygplan hyrts in från an-
dra bolag.

Nyheter från
Estland

Toomas Käbin

Vill Du hjälpa till
i vår förening?

Vi söker dig som vill dra ditt strå till stacken
Vi som frågar är föreningens Valberedning, som normalt 
endast söker ledamöter till föreningens styrelse samt reviso-

rer.

Nu vill vi gå utanför vår begränsning och söker också leda-
möter till föreningens andra kommittéer och grupper.

Skriv gärna till någon i Valberedningen, enligt nedan, och 
berätta vad du skulle vilja göra för vår förening.

Vi hoppas höra ifrån dig snart!

 Majlis: majlind7@hotmail.com, Lena: lena@ahrlelaurell.com,
Maria: maria.gilbert18@yahoo.se, Göran:  gf.treiberg@gmail.com,

Christer: christer.wikström1@comhem.se
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Vad säger vårt DNA om estlandssvenskarnas ursprung?
Göte Brunberg

För ett år sedan skrev jag en arti-
kel i Rickul/Nuckö Hembygdsför-
enings Medlemsblad och Kustbon 
(och senare i Ormsöbladet), där jag 
uppmanade personer med estlands-
svenskt ursprung att DNA-testa sig. 
Min förhoppning var att det på så 
sätt skulle vara möjligt att få reda på 
något om ursprunget för de svenskar 
som under medeltiden invandrade 
till Estland. Det finns nämligen inga 
historiska dokument som beskriver 
invandringsförloppet.

Det är nu åtminstone ett sjut-
tiotal personer med estlandssvenskt 
ursprung som har testat sitt så kall-
lade autosomala DNA. De allra 
flesta kommer från Rickul/Nuckö 
och Ormsö, men även några från de 
övriga estlandssvenska bosättnings-
områdena har testat sig. Dessutom 
har ett femtontal män testat sin 
manliga könskromosom, Y-DNA.

I denna artikel ger jag en kort 
beskrivning av de genomförda tes-
terna och vad som karakteriserar 
resultaten. Därefter beskriver jag en 
historisk modell över invandringen 
av svenskar till Estland och hur man 
med hjälp av denna kan förklara 
testresultaten. Det resultat som jag 
har kommit fram till är att sentida 
estlandssvenskars anfäder och 
anmödrar är – till en mindre eller 
större del – invandrare från Fin-
lands svenskbygder.
Test av autosomalt DNA
Det autosomala DNA:t (atDNA) 
finns hos både män och kvinnor. 
Ett barn ärver ungefär hälften av 
sitt atDNA från sin far och hälf-
ten från sin mor (i arvet finns en 
slumpfaktor så att syskon inte ärver 
exakt samma atDNA). Ett barn-
barns atDNA kommer att innehålla 
far- och morföräldrarnas atDNA, 
med cirka en fjärdedel från var och 
en. Denna process upprepas sedan 
för varje generation. Två personer 
som är släkt med varandra kommer 
att ha överensstämmande delar av 

atDNA:t. Hur stora dessa delar är 
beror på hur nära släktskapet är och 
på slumpen. För avlägsna släktskap 
kanske det inte alls finns några delar 
som stämmer överens!

Den metod som vi har använt 
för test av atDNA är Family Finder 
från företaget FamilyTreeDNA. Ett 
av resultaten är en matchningslista 
för den testade personen. Den er-
hålls genom att personens atDNA 
jämförs med atDNA:t hos alla an-
dra över hela världen som har testat 
sig hos företaget. För varje match-
ning redovisas den totala mängden 
gemensamt atDNA och det längsta 
enskilda segmentet.

I Family Finder ingår också, 
med tjänsten myOrigins, en analys 
av personens genetiska ursprung. 
Som resultat redovisas hur många 
procent av personens atDNA som 
överensstämmer med atDNA:t hos 
ett antal referensbefolkningar.

Av dem som har testat sig med 
Family Finder är mer än 20 ”hel-
estlandssvenskar” (med estlands-
svensk far och mor), något som är 
en förutsättning för att det skall vara 
möjligt att använda testresultaten 
till att klargöra estlandssvenskarnas 
ursprung. Det är för dessa personer 
som jag redovisar resultaten.
Matchningslistorna
Karakteristiskt för alla listor är det 
stora antalet matchningar, i min 
egen lista nästan 1 300. Av dem 
ligger den övervägande delen på 
så låga nivåer att de nätt och jämnt 
uppfyller kraven för att över huvud 
taget visas. När jag första gången 
såg min lista observerade jag att där 
fanns många finska namn, till och 
med fler än svenska. Vid en närma-
re analys fann jag att cirka 30 pro-
cent var ”finländare” och cirka 20 
procent ”svenskar”. Av resterande 
cirka 50 procent hade de flesta ang-
losaxiskt ursprung. Matchningslis-
torna för ett antal andra personer 
visar liknande fördelningar.

Fördelningarna är i viss mån be-
roende av testvilligheten (exempel-
vis att procentuellt fler finländare 
än svenskar har testat sig), men jag 
tror ändå att det finns en signifikans 
i resultaten.

Bland mina matchningar finns i 
stort sett alla med estlandssvenska 
anor från Rickul/Nuckö och Ormsö, 
som jag känner till har testat sig. 
Där finns också några med anor från 
andra estlandssvenska områden. 
Med en del personer med anor från 
Ormsö har jag så högt gemensamt 
atDNA att det indikerar ett verkligt 
avlägset släktskap.
myOrigins
MyOrigins försöker ge svaret på 
frågan ”vilket är mitt genetiska ur-
sprung?”. Man försöker se mönster 
och likheter mellan den testade per-
sonens atDNA och det hos 24 refe-
rensbefolkningar över hela världen, 
varav sju i Europa.

Figur 1 visar mitt myOrigins-
resultat. Iögonfallande är den höga 
andelen för Östeuropa och Finland, 
totalt 33 procent, och att Skandina-
vien inte utgör mer än 47 procent. 
Jag har också fått resultaten för ett 
antal andra personer och de visar en 
liknande fördelning.

För att få jämförbara värden för 
rikssvenskar kontaktade jag några 
av mina svenska matchningar, för 

Figur 1.  Mitt myOrigins-resultat.
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vilka det av de släktträd som de 
hade publicerat framgår att de är 
”helsvenskar”. De har rapporterat 
värden för Skandinavien, som lig-
ger över 80 procent.

Vi testade estlandssvenskar har 
alltså enligt myOrigins värden som 
kraftigt avviker från nutida riks-
svenskars.
Test av Y-DNA
Den manliga könskromosomen, Y-
DNA, ärvs i princip oförändrad från 
far till son. Det sker dock slump-
mässigt förändringar, mutationer 
vid arvet varför man med test av 
Y-DNA kan klarlägga släktskapen 
mellan manslinjer.

Beroende av den kombination 
av mutationer som man har i sitt 
Y-DNA placeras man i en så kallad  
haplogrupp. De vanligaste haplo-
grupperna för svenska män är I1 
(37 procent), R1b (21,5 procent) 
och R1a (16 procent). För finländ-
ska män är de vanligaste N (61,5 
procent) och I1 (28 procent). För-
delningarna är resultatet av de in-
vandringar som har skett från olika 
håll enligt figur 2.

Jag tillhör haplogrupp R1b. 
Vad jag känner till har ytterligare 
15 män med estlandssvenska anor 
testat sitt Y-DNA. De flesta av dem 
tillhör R1b och I1, men det finns två 
som tillhör haplogrupp N. Till den 
gruppen hör endast 7 procent av 
svenska, men 61,5 procent av finska 
och 34 procent av estniska män.

Det genetiska arvet
Nutida estlandssvenskars DNA är 
resultatet av ett historiskt förlopp 
med två huvudfaser: en invand-
ringsperiod under medeltiden och 
därefter – fram till modern tid – en 
period av isolering.

Historiker anser att invandringen 
av svenskar till Estland började un-
der 1200-talet. Den fortsatte sedan i 
vågor under följande århundraden, 
med en kulmen runt år 1400, och 
hade i stort sett upphört år 1500.

Det finns inga historiska källor 
som klarlägger varifrån invand-
rarna kom. De var helt klart etniska 
svenskar, men kom de uteslutande 
direkt från Sverige? En invandring 
av svenskar till Finlands sydvästra 
kusttrakter hade påbörjats redan i 
slutet av 1100-talet. Det är rimligt 
att anta att en del av dessa finlands-
svenskar flyttade vidare till det 
geografiskt närliggande Estland. 
Den estlandssvenska befolkningen 
vid slutet av invandringsperioden 
skulle då vara en blandning av ef-
terkommande till direkt invandrade 
svenskar och finlandssvenskar.

Från invandringsperiodens slut 
fram till modern tid var estlands-
svenskarna – åtminstone i Rickul/
Nuckö och på Ormsö – isolerade i 
sina bosättningsområden utan nå-
gon större inflyttning utifrån. Från 
slutet av 1600-talet framgår detta  
klart av kyrkböcker och andra his-
toriska handlingar, men det gällde 

troligen även under den tidigare de-
len av isoleringsperioden.

Isoleringen fick som följd att 
nutida estlandssvenskars DNA till 
allra största del består av det DNA 
som fanns hos befolkningen i res-
pektive bosättningsområde vid slu-
tet av invandringsperioden. Det har 
omfördelats och reducerats men det 
har inte tillkommit något nytt.
Vad säger testresultaten?
Både för nutida Rickul/Nucköbor 
och Ormsöbor indikerar resultaten 
av samtliga testmetoder ett samband 
med Finland. I matchningslistorna 
finns ett stort inslag av finländare 
och i myOrigins avviker procent-
satserna från nutida rikssvenskars. 
Den estlandssvenska befolkningen 
vid invandringsperiodens slut kan 
därför inte uteslutande ha bestått av 
efterkommande till direkt invandra-
de från Sverige. Då skulle testresul-
taten mer ha liknat dem för nutida 
rikssvenskar.

Befolkningen vid denna tid-
punkt måste därför – till en större 
eller mindre del – ha bestått av fin-
landssvenskar. De hade släktingar 
som stannade kvar i Finland och 
senare till stor del förfinskades. Det 
är deras efterkommande som upp-
träder i våra matchningslistor som 
”finländare”.

Längre än till att klarlägga att 
det fanns ett finlandssvenskt inslag 
bland invandrarna är det nog inte 
möjligt att komma i dagens läge.

Figur 2.  Haplogrupper i invandringsvågorna till Norden 
och Baltikum.                        Källa: ”Släktforska med DNA”

Figur 3.  Modell för invandringen av svenskar och fin-
landssvenskar till Estland.
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Ett nytt projekt som syftar till att 
revitalisera det svenska språket i 
Hapsal med omnejd har kört i gång 
denna höst. Projektets målgrupp är 
estlandssvenska barn under tolv år. 
Inom ramen för projektet har bland 
andra trollkarlen Robert Jägerhorn, 
barnmusikbandet Arne Alligator 
och illustratören Christel Rönns 
gästat Ilons sagoland i Hapsal. Från 
och med september har barnpe-
dagogen och konstnären Katarina 
Norling lett en verkstad för lokala 
barnfamiljer som lär sig måla och 
teckna på svenska. 

- Vi orienterar oss i ett hav av 
ord och har skapat konst som har en 
anknytning till havsmiljöer. Vår lil-
la grupp bestående av tre estlands-
svenska familjer har träffats med 
två veckors intervaller, berättar Ka-
tarina Norling.

Över 150 personer har gästat 
Ilons sagoland på Skolgatan i Hap-
sal inom ramen för projektet. På 
grund av utrymmesbrist flyttade 
barnklubben till barnbiblioteket i 
oktober, där man nu träffas varan-
nan lördag. Från och med januari 
2018 kommer verksamheten att för-
läggas till Aibolands museum.

- Vi planerar att ordna en ver-
nissage där vi ställer ut barnens 
konstverk och bjuder in alla i byg-
den som har en anknytning till det 
svenska språket. Det här blir högst 
troligt verklighet i februari, säger 
Katarina Norling.

Överträffat förväntningarna
Verksamheten backas upp eko-
nomiskt av Familjen Lerches un-
derstödsfond, Sveriges ambassad, 
Rickul/Nuckö Hembygdsförening, 
Nordiska ministerrådet i Reval, 
Sveriges handelskammare i Est-
land, Motströms AB och Stiftelsen 
Oscar, Maria Ekmans Donations-
fond och ett flertal privatpersoner.

”Uppslutningen och intresset 
för det svenska språket i Hapsal har 
överträffat våra förväntningar. Utö-

ver barnklubben så var det många 
vuxna som kontaktade oss och 
efter lyste en svensk konversations-
grupp. En sådan grupp, som leds av 
lokala krafter, träffas nu varje ons-
dag klockan 17 på barnbiblioteket 
på Wiedemanni 11 i Hapsal”, berät-
tar den finlandssvenske initiativta-
garen Mikael Sjövall.

I början av november träffades 
vice borgmästare Liina Põld och 

Mikael Sjövall för att diskutera 
möjligheten att grunda en svensk 
dagisgrupp på ett av de fem daghem 
som verkar i Hapsal i dag. 

”Vi kom överens om att vi läg-
ger in en ansökan till Hapsals stad 
före årsskiftet. Ifall vi vill att den 
estlandssvenska kulturen och det 
svenska språket ska överleva i Est-
land så gäller det att få med de yngre 
generationerna”, tillägger Sjövall.

Populärt svenskt språkbo i Hapsal

Ett nytt projekt som riktar sig till estlandssvenska barn under tolv år har 
under hösten körts igång på Ilons sagoland i Hapsal. 
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Markägare
i Estland!

Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel 
överlåtelse, arvsärende, bygge, försäljning eller 
köp av fastigheter.

Vänligen kontakta oss:
Katrin Schönberg, 
Jus Suecanum OÜ

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

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

Handdukar och förkläden 
Föreningen har låtit 
trycka förkläden 
med samma motiv 
som på handdukar-
na. 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 order@rnhf.se,
majagranbergs@hotmail.com 

eller tfn 070-798 38 69

Säljes:
Nytt 

handvävt 
kjoltyg

Längd 2,5 m, 
bredd 0,87 m.

Marina Wallin, 
tfn 0250-123 82, 
070-617 16 42

Jag heter Kaisa Wikström, bor i 
Sundbyberg och är gift med Kris-
ter Wikström som är son till Jenny 
Schönberg, född på Kolsvedgården 
i Ölbäck.

Vårt första besök till Ölbäck var 
sommaren 1997 och efter den resan 
bestämde vi oss för att bygga ett 
hus där, vilket vi aldrig har ångrat.  
Det är så fantastiskt lugnt och frid-
fullt och så nära till stranden och 
havet.

Vi är numera pensionärer och 
kan därför åka då och då till Estland 
samt även ha tid för föreningsarbete 
som vi inte hade när vi jobbade.

Jag tackade ja till att bli ledamot 
i styrelsen, kände att det kunde vara 
en intressant uppgift. Det finns ett 
intresse hos mig att få bekanta mig 
med estlandssvenskarna och deras 
kultur samt att det är mycket infor-
mation om olika saker som händer 
i kommunen som kan vara av in-
tresse.

Jag känner mig hedrad att få 
vara med i denna styrelse som är en 
”härlig grupp” som har många nya 
och intressanta idéer och att även 
vara med och utforma Hemvändar-
veckans alla aktiviteter och en hel 
del annat.

En styrelseledamot presenterar sig
Kaisa Wikström

Kaisa Wikström.
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Mer 
information

Mer information om VKS och 
LM finns på hemsidorna www.
vastrakustensskogsagare.se 
och www.eramets.ee/metsau-

histud/. Ni når VKS via mejl 
på info@vastrakustens-

skogsagare.se.

Lägesrapport från LM
När det gäller avverkning så be-
rättar Allar Luik att Läänemaa 
Metsaühistu under en period för-
sökt att koncentera sig på bestånd 
med lägre virkeskvalitet, till ex-
empel klena gallringsbestånd med 
mindre värdefulla trädslag, där det 
är möjligt att få ut mycket energi-
ved. Denna energived används dels 
av lokala värme verk, dels skickas 
den på export, till stor del till Dan-
mark. Det finns inom många euro-
peiska länder behov av att ersätta 
fossila bränslen med bioenergi, för 
att minska utsläppen av fossil koldi-
oxid. Kanske är det ökade intresset 
för energi veden ett uttryck för detta 
behov. LM har också ökat sin kapa-
citet för denna typ av avverkning 
genom att anlita två entreprenörer 
som har maskiner med en klipput-
rustning på kranen i stället för en 
mer känslig kedjesåg, som på så 
kallade skördare. Med sådana enk-
lare klippare kan kostnaderna för 
maskinen minskas och effektivite-
ten hållas hög. 

I Rickul/Nuckö har LM nyli-
gen låtit rensa mer än 6 km diken, 
varav  en del var helt igensatta. Man 
har även planterat 13 000 barrots-
plantor nu under hösten, som man 
bedömer ska hinna etablera sig före 
vintern, samt markberett 30 ha för 
den kommande planteringen i vår. 

Blöta marker ett problem
I övrigt är problemet nu de mjuka, 
blöta marker där det är risk för dju-
pa körspår. Man försöker hantera 
det genom att styra avverkningarna 
till rätta ställen och ta hjälp av en 
bandgående grävmaskin som kan 
jämna till i spåren. Till stor del ar-
betar man också med att avverka 
runt hustomter, där det förstås krävs 
extra omsorg för att det ska bli 
vackert. Som markägare ska man 
då vara medveten om att vid sådana 
småskaliga åtgärder blir kostnaden 
lite högre än annars.

Tillgången av virke på markna-
den har minskat på grund av svåra 
avverkningsförhållanden och de 
stormskador på skog i Polen som 
gjort att polska maskinförare tillfäl-
ligt åkt tillbaka till hemlandet för 
att hjälpa till och därmed minskat 
de tillgängliga resurserna i Estland. 
Detta kan i värsta fall ställa till pro-
blem framöver när det gäller vir-
kesförsörjningen till industrin. 

Stigande virkespriser
Men virkespriserna har stigit mar-
kant under året även om det kan vara 
tillfälligt, berättar Mikk Link. 
För till exempel massa-
ved av tall och gran 
har priset stigit från 
34 euro/m3 i bör-
jan av året till 
41 euro/m3 nu. 
Allar Luik be-
rättar vidare att 
LM markant har 
ökat auktionerna 
av avverkningsrät-
ter för slutavverkning 

hos medlemmarna, för att försöka 
fånga de höga priser som gäller för 
närvarande. De auktioner som görs 
kan hittas på följande länk: http://
www.eramets.ee/pakkumine/.  Dock 
beskrivs dessa bara med estnisk 
text och är slutna till dess att bud-
givningen avslutats. Det händer för 
övrigt att vissa auktioner inte slut-
förs direkt på grund av olika syn på 
prisnivån. 

Virkespriserna vid försäljning 
av avverkningsrätter till större kö-
pare är nu 27-41 euro per m3 för 
de olika massavedssortimenten, 

lägst för asp. För sågtimmer 
av tall och gran är pri-

serna så mycket som 
68-80 euro per m3 
och 42-65 euro 
för björk. Intres-
sant att notera är 
att energiveden 
just nu ligger på 
prisnivån 21-25 

euro per m3, vilket 
mig veterligen är det 

högsta pris vi har haft.

Ökade virkespriser i Estland
Bengt Brunberg

LM och ett sågverksföretag diskuterar om det kan bli affärer med fint björk-
timmer för produktion av fanér. Foto: Bengt Brunberg
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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
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Julklappstips

Gårdar och torpställen  
i Rosleps by  
på 1930-talet 
Manfred Hamberg gör 
en tänkt vandring genom 
Roslep och berättar om  
byns gårdar och torpstäl-
len. 62 sidor.  
Pris: 80:- 

Rosleps kapells     
historia
Göte Brunberg har skrivit 
en 24-sidig broschyr om 
Rosleps kapells nästan 
fyrahundraåriga historia 
med svensk och estnisk 
text.  
Pris 30:-

Guldstrand
Sven Danells ömsinta 
och humoristiska be-
rättelse om hans tid 
som ung präst i Est-
lands svenskbygder på 
1930-talet. 250 sidor. Ill. 
Femte upplagan 2004. 
Pris 150:-

Minnen i ljus 
och mörker
Estlandssvenskar från 
Rickul/Nuckö berättar.
Personliga berättelser 
som omfattar tidsperio-
den från 1860 och fram 
till överflyttningen 1944 
samt även händelser från 
tiden i Sverige. 271 sidor. 
Ill. Tryckt 1999.
Nytryck 2003. Pris 150:-

Minnen i ljus 
och mörker - del 2
Rickul/Nucköbor berättar 
om vardagslivet hemma 
i Estland, livet i krigstid 
och flykten till Sverige. 
Berättelser även om den 
första tiden i Sverige och 
om återseendet med det 
gamla hemlandet efter 
att Estland åter blivit fritt. 
En emigrantberättelse in-
går också. 275 sidor. Ill. 
Tryckt 2002. Pris 150:-

Höbring
Byn på den höga brinken.
Historik, gårdar och släk-
ter fram till överflyttningen 
till Sverige 1943. Av Carl 
Blees. Sammanställning 
med kompletterande rit-
ningar och bilder gjord av 
Lennart Stahl och Gun-
nar Blomberg. 55 sidor. 
Ill. Tryckt 1999. Pris 80:-

Beställ med e-post till 
order@rnhf.se eller 
Maja Granberg, tfn 070- 
798 38 69, e-post majagran-
bergs@hotmail.com
Kostnad för porto och 
emballage tillkommer.

Prästn e vargskall
Mats Ekmans (”Ätsve-
Mats”) samlade dikter 
med teckningar av Elmar 
Blomberg. 181 sidor. An-
dra upplagan 2011.
CD med dikter insjungna 
av Ingeborg Gineman, 
Inga Ekman och Hjalmar 
Stenberg ingår. 
Pris 175:-

”Ges nae...”
En bok med teckningar 
och text av Elna Lind-
bom. En trevlig bok att 
ge bort i julklapp. Texten 
till de tecknade bilderna 
är på dialekt men för den 
som inte förstår den est-
landssvenska dialekten 
finns en översättning i 
slutet av boken.
Pris 130:-

”De sista estlandssvenskarna”
Maria Carlsons film ”De sista estlandssvenskarna” har visats 
ett flertal gånger på Sveriges Television. Nu finns den att köpa 
som DVD.
I filmen, som är 40 minuter lång, medverkar Alfred Adelman, 
Ida Carlson f Tegelberg, Ingvald Dyrberg, Sylvia Dyrberg Tal-
back, Jorma Friberg, Alar Schönberg och Bertil Viberg.

Julextrapris 75 kr:-
En alldeles utmärkt julklapp 

att ge till släktingar och vänner!


