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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Det har nu gått 20 år sedan några entusiastiska est
landssvenskar beslöt att starta en hembygdsförening för
personer som härstammade från Rickul. Det var Einar
Hamberg som kom med förslaget och ”den 19 september kallades en mängd Rickulbor till Sture Koinbergs
kontor. På programmet stod bildandet av en hembygdsförening för Rickul. Vid ett konstituerande möte den 17
oktober 1991 tillsattes en interimsstyrelse för ”Rickul
Hembygdsförening” med mig som ordförande”. Så be
rättade Einar Hamberg om hur det startade. Vidare säger
Einar ”I januari 1992 anslöt sig de forna Nucköborna
till förberedelsearbetet och föreningens namn ändrades
till Rickul/Nuckö Hembygdsförening.”
Orsaken var i första hand att SOV inte ansåg sig
kunna eller vilja ta på sig ansvaret att hjälpa de forna
estlandssvenskarna med att återsöka sin mark i Estland,
efter det att den 50 år långa ockupationen var över och
Estland åter var ett fritt land. Det var en av anledning
arna till att starta en hembygdsförening och en annan
var att bevara det estlandssvenska arvet och se till att
den estlandssvenska kulturen dokumenterades och be
varades för eftervärlden. Man ville både bevara det som
varit, engagera sig i nutiden och arbeta för det estlands
svenska kulturarvet i framtiden.
Återvändare
Vi kan idag se att estlandssvenskarna har haft en stor
betydelse för bygden. När Estland blev fritt igen var
landsbygden långt efter i utvecklingen. De gårdar som
fortfarande bedrev jordbruk var få och medelåldern var
hög, speciellt i Rickul. Då, 1991, var det en avfolknings
bygd där få yngre var bosatta. Idag finns en del yngre
familjer och en viss inflyttning har skett. Framförallt har
bygden, speciellt sommartid, blommat upp på grund av
de återvändande estlandssvenskarna. Många har byggt
sommarhus och sommartid är det mycket folk i områ
det. Vi kan också se att fler ester har byggt sommarhus
så framtiden för bygden är nog turism och sommarbo
ende. För närvarande finns det 492 markägare i Nuckö
kommun som är bosatta i Sverige. Det betyder att det
är cirka 25 procent av all mark i området som ägs av
svenskar. (Uppgifterna är tagna från Nuckö kommuns
informationsblad).

populärt att söka sina rötter. Det verkar som både yngre
och äldre har upptäckt hur viktigt det är att veta från vem
och varifrån man härstammar. Där kan vi vara med och
berätta för våra barn och barnbarn om Estland och hur
det var att växa upp och leva där. Det är viktigt att ge så
mycket information som möjligt till nästa generation och
på så sätt kanske väcka ett intresse, som senare i livet för
dem vidare till förfädernas hembygder. Jag vill uppmana
alla äldre medlemmar att skriva ner sina minnen så att
efterkommande generationer kan ta del av dem.
Återvändarvecka
Nu 20 år efter starten kan vi se att föreningen har gjort
stor nytta för att sammanföra estlandssvenskarna med
sitt ursprung i Rickul/Nuckö. Den årligen återkomman
de ”återvändarhelgen” har gjort att många lärt känna
varandra och lärt känna gemenskap med andra estlands
svenskar. Även detta år kommer vi att följa traditionen
med en ”återvändarhelg” men i år kommer den att ut
vecklas till en ”återvändarvecka”. Ni kan läsa mer om
programmet på sidan 16. En del av programmet är inte
helt klart vid trycket av denna tidning men den informa
tionen kommer att finnas på vår hemsida, på Facebook
och i nästa nummer av Medlemsbladet.
Årsmötet 2012
Eftersom det är ett jubileumsår kommer vi att fira lite
extra vid vårt årsmöte. Vi kommer i år att vara på Pi
perska Muren i Stockholm. Där kommer vi efter själva
årsmötet att äta en god middag och vi behöver därför
veta hur många som kommer på mötet. I vanliga fall be
höver man inte anmäla sig till ett årsmöte, men eftersom
det är middag måste vi veta hur många som kommer.
Var snälla och anmäl er i god tid, se vidare annonsen på
sidan 13.
Jubileumsresan
Vi har nu endast 6 platser kvar på resan till ”hemvändar
helgen”. Om du vill resa över och ta del av jubileumspro
grammet så passa på att anmäla dig snarast! En mycket
prisvärd resa och du slipper ta med bilen!
Ny medarbetare
Från och med detta nummer av Medlemsbladet kommer
Toomas Käbin att skriva om aktuella händelser i Est
land. Toomas är bland annat redaktör för tidningen The
Baltic Guide som vi kan få gratis på färjan. Vi hälsar
honom varmt välkommen som medarbetare och ser fram
mot hans rapporter från Estland!

Framtiden för föreningen
Framtiden för vår förening är något som vi inom styrel
sen har diskuterat i flera år. För ett antal år sedan tillsat
tes en Framtidskommitté. Dess främsta uppgift var och
är att diskutera sig fram till hur föreningen skall över
leva, utvecklas och locka till sig yngre medlemmar med
rötter i Rickul/Nuckö. Att i dagens samhälle lyckas med
att hålla en hembygdsförening vid liv är inte en helt lätt
uppgift. Kanske kan vi dra nytta av trenden att det blivit

Till sist
Ett stort tack till alla som skänkt ett bidrag till fören
ingen för att vi ska kunna hjälpa behövande personer i
vårt område. Jag vet att pengarna kommer till nytta och
glädje för dem som får ta emot dem.
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som de äldre hade
med sig när de
kom till Sverige
i början på 40talet.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Från och med detta nummer har vi en ny medarbetare. Det är Toomas
Käbin, född 1953, och
utbildad civilekonom.
Han är född och uppvuxen i Skåne av estniska
föräldrar. Han arbetar
i Estland sedan 1988,
var 1990-2001 chef för
Exportrådets kontor
och förste ambassadsekreterare vid Sveriges
ambassad. Han är en
Toomas Käbin.
av grundarna till Sveriges Handelskammare i Estland. Egen konsult sedan
2001 med uppdrag för bland annat Tallinns Tekniska
Högskola och The Baltic Guide. Han har arbetat som
chef för Lennart Meris stiftelse och är medlem i Tartu
Universitets stipendiefond.

konstnärer och formgivare. Frågan om ett Frihetsmo
nument började diskuteras redan 1918!
Självdeklaration
Det estniska skatteverket tar emot självdeklarationer från
inkomsttagare mellan den 15 februari och 2 april. Man
räknar med att 645 000 personer kommer att avge deklara
tioner varav 94 procent på elektronisk väg. 82 000 dekla
rationer inkom under de första 10 timmarna som systemet
öppnades. Det estniska skattesystemet är mycket enkelt,
skattesatsen ligger på 20 procent för inkomst och moms.
Nytt Nationalmuseum
Estlands premiärminister Andrus Ansip säger att Est
lands Nationalmuseum i Tartu kommer att byggas och
finansieras av staten efter det att EU-finansiering inte
längre är aktuell. Museet var fram till andra världskri
get förlagt till Raadi slottsherrgård i Tartu och huserar
alltsedan krigsslutet i tillfälliga lokaler. Projektet är
kostnadsberäknat till 69 miljoner euro. Enligt planerna
skall det stå färdigt 2015 och få formen av en förlängd
start-landningsbana från det före detta intilliggande
sovjetiska militärflygfältet.
Estland – fortsatt intressant för investerare
De utländska investeringarna i Estland uppgick år 2011
till 600 miljoner euro (+40 procent i jämförelse med
2010). Uppgången förklaras av Estlands stabila finans
politik och övergången till euro. Finland är den enskilt
största investeraren. De flesta investeringarna gjor
des inom maskin- och verkstadsindustri. Tallinn med
kringliggande Harju län har störst dragningskraft.
Parlamentet tillerkänner frihetskämpar
Estlands parlament Riigikogu antog inför den estniska
självständighetsdagen den 24 februari en resolution i
vilken man uttrycker sitt erkännande åt alla dem som
arbetade för ett återupprättande av självständigheten
under den sovjetiska och nazi-tyska ockupationen.
I resolutionen fördöms även det sovjetiska och tyska
förtrycket och alla dem som gjort sig skyldiga till brott
mot mänskligheten under ockupationsåren. Av parla
mentets 101 medlemmar röstade 71 för förslaget. Ingen
röstade emot, däremot avstod ett antal ledamöter från
det ryskorienterade Centerpartiet att rösta, förutom att
vissa ledamöter befann sig på annan ort.

Jag älskar det estniska folket!
Finlands avgående president Tarja Halonen valde att
förlägga sitt sista officiella utlandsbesök till Estland.
I Tallinn sade hon på estniska: ”Ma armastan Eesti
rahvast”, det vill säga, jag älskar det estniska folket.
Halonen är en stor vän av Estland, hon reser ofta till
landet och talar god estniska.
Estonian Air storsatsar
Estonian Air laddar upp inför sommarsäsongen. Nya de
stinationer är bland annat Georgiens huvudstad Tbilisi,
Hannover och fem destinationer i Finland. Riga, Hel
singfors och Wien blir nygamla destinationer. Målsätt
ningen är att utveckla Tallinn till en transitflygplats. För
att uppnå detta utökas turtätheten väsentligt på de flesta
linjer med bland annat upp till fem flygningar dagligen
mellan Tallinn och Stockholm förutom att nya och min
dre flygplan – Embraer 170 och Canadair NG900 – tas
i bruk. Enligt bolaget är bokningsläget inför sommaren
gynnsamt.
Frihetsmonumentet granskas
Estlands Riksrevisionsverk kritiserar politiker för
handläggning av det omdebatterade Frihetsmonumen
tet i Tallinn som invigdes 2008. Man gör gällande att
upphandling och projektering inte skedde enligt veder
tagna normer vad gäller öppenhet, politiker forcerade
projektet så att det skulle stå klart till firandet av re
publiken Estlands 90-årsdag den 24 februari 2008.
Bygget försenades likväl, kvaliteten blev undermålig
och utformningen har starkt kritiserats av bland annat

Konsert i Rosleps kapell

Lördag 7 juli kl. 19.00
Familjen Heiborn från Spithamn ger även i år
en konsert i kapellet.
Närmare information om programmet i nästa
nummer av Medlemsbladet.
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Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg

Kommunens befolkningsutveckling
Av följande tabell framgår invånarantalet i kommu
nens byar och det totala invånarantalet vid årsskiftena
2010/11 och 2011/12.
By
Bergsby/Tuksi
Birkas/Pürksi
Dirslätt/Aulepa
Derhamn/Dirhami
Enby/Einbi
Gambyn/Vanaküla
Gutanäs/Kudani
Harga/Hara
Hosby
Höbring/Höbringi
Klottorp/Suur-Nõmmküla
Lyckholm/Saare
Odensholm/Osmussaare
Pasklep/Paslepa
Persåker/Väike-Nõmmküla
Rickul/Riguldi
Roslep/Rooslepa
Skåtanäs/Tahu
Spithamn/Spithami
Sutlep/Sutlepa
Tällnäs/Telise
Ölbäck/Elbiku
Österby
Totalt

1/1 2011
18
233
19
20
31
9
18
41
25
13
12
23
6
95
24
21
31
24
20
133
11
31
38
896

Markreformen fyller 20 år
Den 1 november 1991 antog den estniska riksdagen en
markreformlag, enligt vilken den under sovjettiden na
tionaliserade marken skulle återlämnas till sina forna
ägare och deras arvingar.
Vid en konferens som hölls för att uppmärksamma
lagens 20-årsdag överlämnade miljöminister Keit Pen
tus ett tackbrev till Nuckö kommun för kommunens fö
redömliga insats vid genomförandet av markreformen.
Ett speciellt tack riktades till kommunens mark- och
utvecklingsråd Marika Meister.
I Nuckö finns för närvarande 3 775 markenheter
med totalt 1 947 ägare. Av dessa bor 492, eller 25,3
procent, i Sverige och 91 i andra länder utanför Est
land. Det finns markägare från 17 olika länder.

1/1 2012
18
227
19
22
30
9
16
44
24
12
12
22
6
92
25
17
33
24
19
126
6
31
40
874

Ny ägare till Fortum Elekter
Eldistributionsföretaget Fortum Elekter har sålts av
Fortum Eesti till den finska koncernen Imatran Seudun
Sähkö. I samband med detta har företagets namn änd
rats till Imatra Elekter. Det kommer inte att ske någon
förändring av företagets verksamhet.
Friskvårdsprogram
Nuckö kommun deltar i ett projekt med namnet ”Ter
vem ja tegusam Põhja Läänemaa” (Ett friskare och
aktivare Norra Läänemaa). Syftet med projektet är att
få kommunens invånare i arbetsför ålder att delta i ett
friskvårdsprojekt.
Projektet är uppdelat i fyra perioder, en för varje
årstid. I varje period ägnas en dag åt praktisk och teo
retisk information och deltagarna får sedan välja på
vilket sätt de vill fortsätta med sitt individuella pro
gram.
Byggverksamhet
Under 2011 gavs 37 bygglov, varav 3 för bostadshus
och 3 för sommarstugor. Det gavs 27 användningstill
stånd, varav 4 för nya sommarstugor. Skriftligt medgi
vande (”kirjalik nõusolek”) för byggverksamhet gavs
för 37 projekt, varav 12 gällde brunnsborrning.
Budget
Kommunens budget omfattar 2012 nästan exakt 1 mil
jon euro.
De stora inkomstposterna är inkomstskatt från fy
siska personer (48 procent), statligt stöd i olika former
(26 procent) och markskatt (12 procent).
De stora utgiftsposterna är grundskola och barndag
hem (44 procent), väghållning (15 procent), adminis
tration (15 procent) och fritid, kultur och religion (8
procent). Om man jämför med en svensk kommun är
det anmärkningsvärt att endast 7 procent av utgifterna
är på det sociala området.

Invånarantalet har alltså under 2011 minskat med 22
personer. Därmed följer Nuckö den trend som man un
der ett antal år har sett för hela Läänemaa. Under året
steg invånarantalet i endast två av länets 12 kommuner,
nämligen Ridala och Ormsö.
Att en kommuns befolkning minskar slår direkt mot
den viktigaste inkomstkällan, den personliga inkomst
skatten. Dessutom minskar en del statligt stöd, bland
annat till vägunderhåll, som utgår i proportion till an
talet invånare.
Kameraövervakning
Den 17 november antog Nuckö kommunfullmäktige en
bestämmelse om utplacering av övervakningskameror
för att skydda kommunal egendom. Sedan i december
är kameror med videoinspelning i funktion i Birkas,
Hosby, Österby och Sutlep. Vilka platser som det gäller
skall meddelas, bland annat på kommunens hemsida.
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Vinterfest på Eesti Maja
Lennart Ygstedt

Lördagen den 21 januari hölls årets vinterfest på Eesti
Maja (Estniska Huset) i Stockholm.
Ett sjuttiotal estlandssvenskar i alla åldrar hade
hörsammat inbjudan. Framtidskommittén stod som
arrangörer. Efter ”incheckning” gavs chans till lite
”hjärngymnastik” i form av en tipstävling med est
landssvenskt tema.
Konferenciererna Anne Schönberg och Anette Sjö
sten, som på ett förtjänstfullt sätt lotsade oss igenom ef
termiddagen, hälsade välkommen och när så hela ”för
samlingen” kommit på
plats var det dags för den
speciellt inbjudne gästen,
Hans Laidwa, att ta till
orda. Hapsalfödde Hans,
mannen som 1990 star
tade Estline och därmed
den reguljära färjetrafi
ken mellan Stockholm
och Tallinn, berättade his
torien om hur färjelinjen
med ”den vita båten” blev
en symbol för Estlands
självständighet. Vi fick
under en timmes tid ta del
av en berättelse, som i lik
het med boken han skrivit Hans Laidwa.
kan sammanfattas i orden ”Ett liv på Östersjön som båt
flykting och färjeredare.”
Hans gav oss en fängslande redogörelse för hur han
tillsammans med mor och syster kom med den näst
sista överfarten med M/S Juhan i september 1944, där
medlemskorten i Svenska Odlingens Vänner fungerade
som biljetter till friheten. Familjen återförenades inte
förrän i december 1945 då fadern, efter att ha varit på
flykt i över ett år, beviljades inresetillstånd till Sveri
ge.
Vi fick också insikt i de politiska turerna runt starten
av färjetrafiken mellan Sverige och Estland i början på
nittiotalet. Flera av oss kände efteråt att vi bara måste
läsa boken för att få veta mer och för er, som inte hade
möjlighet att lyssna till Hans, kan jag varmt rekommen
dera den. Boken finns till försäljning på Roslagsgatan.
Efter ”muntlig spis” var det så dags att ge sig i kast
med maten. Menyn bestod av en mycket välsmakande
seljankasoppa och bröd följt av kaffe och kvargkaka.
Med mätta magar fick vi avslutningsvis lyssna till
föreningens ordförande Ingegerd Lindström som gav
oss en ”försmak” av sommarens aktiviteter.
Under eftermiddagen fanns också möjlighet för den
som så önskade att få fram släktuppgifter, då vårt ”his

Gunvor Strömbom, Birgit Kvist och Anders Kvist var
en glad trio som lät sig väl smaka av de estniska specialiteterna som bjöds.
Foto: Svea Johansson

toriska orakel” Göte Brunberg satt uppkopplad, redo
att svara på allehanda frågor.
Vill så slutligen framföra ett tack till arrangörerna
av dagen för en mycket väl genomförd tillställning.
Alltid roligt att träffa sina sommargrannar även under
vinterhalvåret.

Rätta svaren i tipstävlingen
på Vinterfesten

Här kommer svaren på frågorna på tipstävlingen:
1. (1) Annika Kapp är Nuckö kommuns nya direktör.
2. (X) Noarootsi är det estniska namnet på Nuckö.
3. (X) Läänemaa är länet där Nuckö ligger.
4. (2) Vid årsskiftet hade föreningen cirka 1004 med
lemmar.
5. (2) Estland fick Euro 2011.
6. (X) Estlands världsberömda skidort heter Otepää.
7. (1) Idrottaren från Estland som vann OS-guld 2000
var Erki Nool.
8. (2) Nationen med samma nationalsång är Finland.
9. (1) Estlands nationalblomma är blåklint.
10. (1) Estlands nationalfågel är ladusvalan.
11. (2) Största ön är Ösel.
12. (2) Estlandssvenskarna kallade Tallinn för Reval.
Utslagsfrågan: Rätt antal godis i burken var 51 st.
Grattis till Anneli Blomberg som tog hem vinsten och
får ett presentkort på en tårta från Estniska huset!

Spithamnmöte
Söndagen den 22 april klockan 14-17
på Roslagsgatan 57, Stockholm.
Alla är välkomna!
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Att plantera äppelträd
Raul Targamaa

När man är klar med sitt hus återstår ett stort och viktigt
av dem och hållbarheten är relativt kort. Lägg i stället
arbete med att skapa en vacker och trivsam omgivning
betoningen på vintersorterna, som har flera månaders
till det nybyggda huset. Ibland kan det till och med vara
hållbarhet. Det brukar räcka med en eller två sommar
lättare att bygga ett hus än att skapa en vacker trädgård.
äpplen. Tre höstsorter kan också vara helt tillräckligt
Om man dessutom vill att den skall vara både vacker
för att täcka behovet av äppelmust och bordsäpplen.
och nyttig, då är det helt på sin plats att du planterar
Plantera tre-fyra vintersorter då räcker det också till
några äppelträd.
barnen.
En blommande
Planteringen är
fruktträdgård med
nästa fråga som är
alla dess nyanser
mycket viktig i våra
av vitt och rosa är
magra sandjordar.
en bedårande vack
Spara inte på kraf
er syn. Det finns
terna, utan gräv en
inga färdiga recept
grop som är cirka
hur man skall gå
1,5 m i diameter
till väga, men det
och cirka 40-50 cm
finns en del förut
djup. Det lönar sig i
sättningar, som du
framtiden. Du plan
måste ta hänsyn till
terar i mitten av gro
för att lyckas med
pen, och sätter en
detta. Det krävs en
stolpe bredvid det
mycket längre arti
lilla äppelträdet som
kel för att beskriva
stöd. Vidare fyller
hela den processen,
du gropen med bra
men det är inte mitt
kompostjord blan
mål just nu. Jag vill
dad med cirka 1/3
Några
äppelträd
kan
ge
frukt
till
både
must
och
att
bara
äta
förutom
att
här bara beskriva
av jord som du tagit
Foto: Hans Ekman från gropen. Det är
vilka gamla estnis de förgyller trädgården.
ka äppelsorter som du med fördel kan plantera.
viktigt att plantan hamnar lika djupt som den har vuxit
i plantskolan, och att ympningstället är ovanför jorden.
Allra först måste sägas att alla äppelsorter är själv
Sedan är det bara att vattna och vänta.
sterila, det måste alltså finnas en annan sort i närheten
för att pollineringen skall kunna ske med hjälp av bin
Året därpå måste du börja med beskärningen. Varför
och humlor. Annars får vi en vacker blommande träd
är det så viktigt, kan man fråga sig? Svaret är ganska
gård men tyvärr utan frukter. När du köper plantorna,
enkelt, och alla som har lyckats få tillbaka sina gamla
fråga också vilka sorter som passar ihop med varan
gårdar med tidigare så vackra äppelträd, har sett hur
dra, men det är inte så avgörande, det finns ofta grannar
täta och risiga de har blivit. Frukterna har blivit små
som har äppelträd och bikupor.
och dåligt utvecklade. Genom beskärning ger man kro
nan en optimal form för god fruktutveckling.
Två sommarsorter som bör finnas, är ”Suislepp”
och ”Valge Klaar”. Förutom dessa är också ”Krügeri
Hela kronan ska vara formad för att grenarna inte
Tuviõun ” ett mycket gott sommaräpple att rekommen
ska skugga varandra och ha starka grenvinklar som
dera.
håller för belastningen när frukterna växer. Dessutom
medverkar beskärningen också till jämn bördighet, det
Av höstsorter är ”Sügis-joonik” och ”Kuldrenett”
vill säga att träden bär frukt varje år. Ofta gör man det
helt suveräna som ätäpplen och att göra must av. Av
lilla felet, att man inte vågar ge sig på beskärningen, för
vintersorter är ”Talvenauding” helt överlägsen, enligt
att man kanske inte har nödvändiga kunskaper. Men ta
min smak, ett äpple som blir ätmoget först i novem
det lugnt, det är alltid bättre att beskära, även om man
ber, så att vi får de finaste och godaste äpplena till vårt
gör lite fel i början, än att inte beskära alls. Var modig
julbord. Den här sorten har också en mycket god håll
och under arbetets gång kommer också erfarenheterna.
barhet. Goda och hållbara sorter är också ”Tellissaare”,
Dessutom finns det flera böcker, som kan hjälpa dig på
”Karksi Renett”, och naturligtvis ”Antoonovka”.
vägen att bli ägare till en vacker trädgård.
Här skulle jag vilja råda dig till att inte plantera allt
Jag önskar dig lycka till!
för många sommaräpplen, ty det går inte åt så mycket
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Roslep, historia och gårdar
Göte Brunberg

ett lantmäteri, där de små markstyckena slogs ihop till
större. I samband med lantmäteriet skapades också ett
antal nya gårdar. Varje gård fick en 30-40 m bred remsa
skogsmark norr om byn.
Några av de gamla gårdarna fick efter lantmäteriet
den större delen av sina marker utanför byn. Gårdar
na Jurens, Matas, Hansas och Baskull (tidigare namn
Horris) flyttade därför i början av 1900-talet ut från
byns centrala del. På skogsstyckena, och andra platser
inne i byn och utanför byn etablerades torpställen. Även
i Derhamn i byns norra del bosatte sig några familjer.
Byn, som enligt kartan tidigare hade varit en klungby,
fick nu en mycket större geografisk utsträckning.
Under första världskriget byggdes en fästning i
Derhamn. För att kunna transportera kanoner och an
nan tung materiel till fästningsbygget anlades en sten
lagd väg, ”Stenvegen”, genom Rosleps by och vidare
upp till Derhamn. Fästningen med tre grova kanoner

Byns historia
Enligt Edvin Lagman i ”En bok om Estlands svensk
ar” är Roslep den äldsta byn i Rickulområdet, troligen
grundad redan på 1200-talet. Namnet är till sitt ur
sprung estniskt, Rootslõpe, som betyder ”Svenskbyn i
utmarkerna”. Enligt en av professor Rein Zobel upp
gjord karta med strandlinjen år 1300 låg den nuvarande
centrala delen av Roslep då vid stranden av en skyddad
vik av Östersjön.
De första skriftliga uppgifterna om byn är från år
1565. Då fanns där 17 gårdar med tillsammans sju ha
kar jord.
Byn ägdes sedan 1605 av Engelbrecht von Tiesen
hausen. I samband med att Jakob de la Gardie år 1627
köpte Rickul gods från Robert Woldeck förvärvade han
även Roslep. Godset såldes år 1704 till Fromholt Johan
von Taube. Släkten Taube ägde sedan godset fram till
modern tid.
Bönderna var under århundradenas lopp arrendato
rer under kyrkan, svenska riket och adeln. De betalade
arrendet i form av naturaleveranser och dagsverken.
Storleken av arrendet var under århundradena en stän
dig tvistefråga mellan bönderna och godsherren på
Rickul gods. Bönderna hävdade att de som ”svenska
fria män” hade speciella privilegier men detta ignore
rades. Den som under en stor del av 1800-talet var den
som styrde på godset var förvaltaren Mathias Rösler,
som var född i Roslep.
Några säkra uppgifter om antalet invånare finns inte
förrän 1782, då den första så kallade själarevisionen
gjordes i Estland. Då var antalet invånare 171. Under
de följande decennierna skedde en svag ökning av in
vånarantalet så att det vid 1858 års själarevision var
189. Samtliga var svenskar.
Under de följande decennierna skedde en kraftig
folkökning, så att byn vid 1934 års folkräkning hade
319 invånare, samtliga svenskar. Detta gjorde byn till
den största i Rickul/Nucköområdet.
Namnen på många av de gårdar som fanns i modern
tid går att följa tillbaka i kyrkböckerna till 1600-talet.
Från 1782 är gårdsbeståndet stabilt fram till friköpen
på 1890-talet; endast en gård försvinner och ingen till
kommer. Se tabellen.
Friköp av gårdarna
De bondelagar som stiftades i Estland under 1850- och
1860-talen tvingade godsägarna att sälja den större de
len av marken till sina arrendatorer. Marken var emel
lertid mycket uppsplittrad. Av en karta över Roslep
från 1867 kan man se att åkerstyckena är uppsplittrade
i remsor med endast några meters bredd. För att skapa
möjlighet till ett mer rationellt jordbruk gjordes 1895

Gård

Grundad

Familjenamn
1835

Familjenamn 1930

Mickas

Före 1700

Westerby

Vesterby

Mo

Före 1700

Brumberg

Åkerblad

Seffers

Före 1700

Kuinberg

Koinberg

Lill-Henders 1700-talet

Heyman

Heyman

Matas

1700-talet

Okerblad

Åkerblad

Irjas

1700-talet

Brumberg

Brunberg

Hansas

Före 1700

Ihrman

Linneberg

Jakas

1700-talet

Dihrberg

Dyrberg

Tines

Före 1700

Tinesberg

Bergkvist

Erkers

1700-talet

Hamberg

Hamberg

Graisas

1700-talet

Greisberg

Klippberg

Brus

Före 1700

Brus

Heyman

Pås

Före 1700

Pohlberg

Westerholm

Baskull

Före 1700

Roberg

Hamberg

Jurens

1700-talet

Westerbom Westerbom

Teves

1700-talet

Koppelberg Westerholm

Milback

Efter 1890

--

Brunberg

Kupra

1700-talet

Kuperberg

Kopparberg

Nibondas

Efter 1890

--

Brunberg

Bista

Efter 1890

--

Brunberg

Bistaback

Efter 1890

--

Brunberg

Ensko

Efter 1890

--

Brunberg

Smeens/
Blombergs

Efter 1890

--

Åkerblad/
Blomberg

Lillgårds

Efter 1890

--

Hamberg

Gårdar i Roslep.
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sprängdes av de ryska soldaterna när de lämnade områ
det i början av år 1918.
Näringar
De stora näringarna i byn var jordbruk med boskaps
skötsel och fiske. Korna gick i vall på betesvallarna,
”karevalla”, nordost om byn. Jordarna var sandiga och
magra, och lämpade sig därför mest för odling av po
tatis och råg. Fisket var mest till husbehov och skedde
utanför den närmast byn liggande stranden, ”Stenbor”,
där varje gård hade ett näthus. Säden maldes ända fram
till modern tid i väderkvarnarna på ”Koinbackan”.
I slutet av 1800-talet tillkom sjöfarten som binäring.
I nästan alla gårdar var man delägare i en skuta. Man

seglade med potatis, fläsk och andra jordbruksvaror till
Stockholm och Helsingsfors.
Skutorna byggde man i allmänhet själv under led
ning av en erfaren båtbyggare, ”båtsmestor”. De flesta
byggdes i Derhamn.
Rosleps skola
Byns skolbarn hade sedan 1870-talet gått i skolan i
Kolsve i Ölbäck. Eftersom det var långt dit för barnen
i de norra byarna beslutade kommunledningen i Rickul
att en skola skulle byggas i Bergsby. Detta gillades inte
av bönderna i Roslep och Spithamn, och de beslöt sig
för att bygga en egen skola i Roslep. Det ledde till att
det samma år, 1901, invigdes två skolor. På senare tid

Gårdar och torpställen i centrala Roslep
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fördelades skolgången så att de lägre klasserna gick i
Bergsby skola och de högre i Roslep.
Skolhuset i Roslep monterades ned under sovjetti
den och fördes bort till okänd plats.
Religiöst liv
Sedan början av 1600-talet fanns ett träkapell, Rosleps
kapell, i byns södra del (troligen fanns det ännu tidi
gare kapell). Det ersattes 1835 med ett stenkapell. Det
gamla kapellet flyttades till Sutlep och finns numera i
friluftsmuseet Roca al Mare i Tallinn.
Kapellet förföll under sovjettiden och blev så små
ningom en ruin. Det återuppbyggdes 2006.
På 1920-talet byggdes ett missionshus, ”Benhuse”,
av frikyrkoförsamlingen. Det monterades ned under
sovjettiden och fördes bort.
Andra världskriget och sovjettiden
Under andra världskriget flydde eller överflyttades i
stort sett alla byns invånare till Sverige. Undantagna
var de män som 1941 mobiliserades till sovjetarmén.
Endast ett fåtal av dem överlevde och kom tillbaka till
byn.
In i de tomma gårdarna flyttade flyktingar, många av
dem krigsänkor med barn. Under de första åren tilläts
privata jordbruk, men 1949 kollektiviserades gårdarna.
I Roslep bildades kolchosen ”Uus Rooslepa” (Nya
Roslep). Den fick verka i två år innan den slogs ihop

med kolchosen i Spithamn. Sedan skedde en ihopslag
ning av kolchoserna till allt större och större enheter.
Till slut fanns endast Leninkolchosen i Birkas.
De magra jordarna i Roslep lämpade sig inte för
jordbruk. Den enda verksamhet som blev kvar de se
naste åren var därför den ladugård för ungdjur som
fortfarande finns kvar på platsen för Matasgården.
Den livskraftiga delen av Roslep blev Derhamn,
där en fiskekolchos etablerades. I och med att hamnen
är isfri under en lång tid av vintern blev den en viktig
hamn för hela det estländska fisket. Derhamn är nu en
egen by.
Elektricitet fick byn först på 1960-talet. På 1980talet byggdes den nuvarande riksvägen till Derhamn,
utanför byns centrala del.
Dagens Roslep
Som man kan se på kartan är den centrala delen av
Roslep relativt väl bevarad. Husen på fem av gårdarna,
Lill-Henders, Kupra, Seffers, Teves och Lillgårds är
borta. Dagens Roslep har under 30 bofasta invånare,
alltså mindre än en tiondel av 1930-talets befolkning.
Byn lever upp under sommarhalvåret. I byn finns ett
tiotal sommarstugor som har byggts av återvändande
bybor eller deras efterkommande. Dessutom är det
många ester som har lockats av naturen och närheten
till Östersjön och byggt hus i byn.

Skutbygge i Derhamn

Rosleps skola.

Samtliga foton: SOV:s arkiv

Roslepbornas näthus vid Stenborstranden.

Rosleps kapell på 1930-talet.
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Bevarande av Jesu Kapell på Odensholm
Lotta Odmar

ren. Kyrkogården ska städas och rekonstrueras och en
mur av kalksten ska byggas runt kyrkogården. Under
åren 2007-2011 har talkon genomförts varje sommar,
då frivilliga från både Sverige och Estland har röjt sly,
grävt ur långhusets jordmassor, iordningställt kyrko
gården och byggt upp kyrkogårdsmuren och mycket
annat. I maj 2008
reste yrkesmännen
från restaurerings
firman
Säästvad
Ehituslahendused
OÜ ställningar runt
tornet, bättrade på
tornets överkant
och lagade en artil
leriskada på tornets
sydosthörn
som
hotade att falla
sönder. Sommaren 2008 och 2009 arbetade OÜ Ränd
meister med ett takprojekt för att täcka tornet. Klockan
som förvarats hos Aibolands museum sattes upp i tor
nets takkonstruktion. På taket satte de upp en vindflö
jel, som var gjord efter förebild av en vindflöjel från
Odensholm och som nu finns i samlingarna på Eesti
Rahva Muuseum i Tartu. Restaureringsfirman Säästvad
Ehituslahendused OÜ arbetade intensivt under somma
ren och hösten 2011 med mur- och putsarbeten. Bygg
nadsställningen är nu nedtagen. Några mindre arbeten
ska göras i vår och då kommer också slutbesiktning av
arbetet att göras av vår duktiga och engagerade pro
jektledare Lea Täheväli Stroh. Kapellruinen är nu fan
tastiskt fin!

Kort historik om Jesu Kapell
Redan under högmedeltiden fanns det troligen någon
form av kapell på Odensholm vid platsen för den första
bosättningen och hamnplatsen. På 1500-talet byggdes
ett träkapell ungefär på den plats där det nuvarande ka
pellet finns. Jesu Kapell byggdes 1765-1766 av kalksten
från ön. Det hade
måtten 12 x 7 me
ter med ett 10 meter
högt torn, som syn
tes vida över havet.
En massiv mur av
granitsten omgav
kapellet. Ovanför
kyrkogårdsporten
satt en byst, före
ställande
Martin
Luther, som ur
sprungligen var en galjonsbild som bärgades 1852 från
ett sjunket brittiskt fartyg. Kapellet var också ett vik
tigt land- och sjömärke. Kapellet och kyrkogården fick
under kriget stora skador, och kapellet användes som
ammunitionslager. Sannolikt har kapellets väggar och
kyrkogårdsmuren rivits och stenarna använts för militä
rens byggnadsbehov.
Byalagets önskan
Tanken att kunna bevara Jesu Kapellruin och kunna bi
dra med något för Odensholms framtid fanns långt inn
an projektet startade. Redan i början av 1990-talet satte
Odensholmsborna upp nya gravstenar och uppförde en
ny klockstapel invid Jesu Kapell. Kapellet är ett viktigt
minnesmärke över den gamla kulturen på ön och det
är angeläget att det bevaras för framtiden. Odensholms
gamla invånare och deras ättlingar får en viktig möj
lighet att åter samlas på sin ö, kring sin kultur och sin
historia.
Finansiering - fonden för Jesu Kapell
Byalaget mottog en donation från professor Göran
Hoppe som en grundplåt till fonden för bevarande av
Jesu Kapell på Odensholm. Från stiftelsen Konung
Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur och från Kung
liga Patriotiska sällskapet har vi flera gånger beviljats
generösa bidrag. Medlemmar i byalaget och andra in
tresserade har under åren bidragit med generösa gåvor.
Genomförande
En arbetsgrupp inom byalaget, under ledning av ordfö
rande Saga Adolfsson, har under åren drivit projektet.
Projektledare är Lea Täheväli Stroh, som är konsult i
byggnadsvård. Projektet startade så år 2006 med målet
att laga och konservera murarna, bygga ett skyddstak
till tornet, och plantera gul fetknopp på långhusmu

Erfarenheter och upplevelser
Jag är mycket glad för att ha fått vara med och arbe
tat med projektet både här hemma i Sverige och på
Odensholm. Vi har haft det mycket trevligt och spän
nande tillsammans. Vi har lärt känna släktingar och nya
människor både från Sverige och från Estland. En av
våra resor var på våren 2008 då vi var på ön för att
bland annat laga mat till restaureringsfirman. Det blev
god mat till 10 personer på fyra stormkök! Vi bodde i
Naturvårdsverkets hus vid fyren som även det bjöd på
sällsynta upplevelser, då vi delade rum med oräkneliga
”keldrikakand” (gråsuggor). Fågellivet var rikt så tidigt
på säsongen och vi såg bland annat tranor, storspov,
sädgäss, gravänder och mängder av alfåglar, en väldigt
fin upplevelse. Spännande var det när vi hittade två
stycken gamla ringkors, under en vådlig traktorfärd,
vid kuling och åsknätter i tält. Måste tillägga att efter
dessa år innehar jag nu en fullständig campingutrust
ning!
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Jubileumsmiddag

Med anledning av föreningens 20-årsjubileum anordnar Hembygdsföreningen en middag i anslutning till årsmötet.
Vi är på Piperska Muren och middagen består av förrätt, huvudrätt och kaffe med kaka. Kostnad 250 kr/person.

Ni anmäler er genom att sätta in 250 kr/person på
föreningens plusgirokonto 55 68 81-1 senast den 5 april!
Förfrågningar angående jubileumsmiddagen kan ställas till Maja Granberg tfn 070-798 38 69
eller e-post majagranbergs@hotmail.com
Mer information finns i kallelsen till årsmötet!

Odensholms byalag inbjuder till:
Återinvigning av Jesu Kapell på Odensholm
söndagen den 5 augusti 2012
9.00 Båtresa från Derhamn till Odensholm.
11.00 Festlig återinvigning av Jesu Kapell. Gudstjänst på svenska och
estniska. Tal och presentation: om restaureringen, om historiska aspekter, av byalaget, av nuvarande öbor och av Nuckö kommun, musik, sång
med mera.
Efter återinvigning och lunchpaus: Rundtur på ön för dem som vill. Vi berättar om och visar Odensholm. Möjlighet till skjuts med sittplatser. Eller
upptäck ön på egen hand.
17.00 Återresa från Odensholm till Derhamn.
Anmälan till båtresan senast den 1 juni till e-post: info@odensholm.se
eller per telefon till Saga Adolfsson tfn 018-32 43 01 eller Lotta Odmar tfn
08-711 45 24. Gratis resa för medlemmar i byalaget. Kostnad för övriga är
100 kr/10 euro per person som betalas i Derhamn den 5 augusti. Eventuella anmälningar efter den 1 juni tas emot i mån av plats. Egen matsäck Foto: Kermo Jürmann,
bör medtagas.
Säästvad Ehituslahendused OÜ
Alla är välkomna till den vackra ön Odensholm!

”Flat som en bricka ligger holmen och tycks flyta på vågorna med sitt fyrtorn längst norröver och ungefär
på mitten det lilla bländvita kapellet med sin nålvassa spira……En ensam mångstammig rönn, mer en
buske än ett träd, står invid Kapellet och säges jämte detta utgöra ett viktigt sjömärke.” Ur Sven Danells
bok Guldstrand.
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Aibolands museum 2012

Medlemsrabatter 2012

På våren 1988 bildades Samfundet för Estlandssvensk
Kultur SESK och ett av deras mål var att grunda ett est
landssvenskt museum. Idag bevaras, samlas och pre
senteras det estlandssvenska kulturarvet på offentliga
museer i Hapsal, Nuckö, Ormsö, Runö, Prangli och i
Tallinn. Flera museer i Estland sysslar delvis med est
landssvensk kultur och visar temautställningar.
Aibolands museum grundades 1992 av initiativta
garen Maido Limbak, tillsammans med många duktiga
och aktiva samarbetspartner, som skänkte värdefulla
föremål till museet, och som samlade in pengar, som
hjälpte till vid museets uppbyggnad. Så byggde museet
under en lång rad av år sitt eget hus, vars första utställ
ning öppnades 1997.
Museets högtidliga och festliga invigning skedde
under 2002 i närvaro av Sveriges kung Carl XVI Gus
taf och drottning Silvia. Redan ett halvt år tidigare star
tade museets ”torsdagstanter” arbetet med att färdig
ställa en historisk bonad som ritats av Jorma Friberg.
Den 20 meter långa bonaden illustrerade hela estlands
svenskarnas 1 000-åriga historia.
I år firar Aibolands museum 20-årsjubileum inom
ramen för Stora Svenskdagen den 21 juli med början
klockan 10.00, till vilken alla är välkomna för att ta del
av kulturprogrammet.
Museet erbjuder flera olika evenemang under året.
Den förnyade utställningen om Pärtli-gården öppnar
den 29 mars klockan 12.00. Talkot för tjärning av bå
tarna sker den 14 april klockan 12.00. Fiskdagar har vi
planerat med start klockan 12.00; den 28 april ström
ming, 26 maj näbbgädda, 11 augusti flundra och 3 no
vember kilu.
Den 19 maj är museet öppet för gratis besök mellan
klockan 18.00 och 23.00. Hela kvällen visar vi gamla
filmer om estlandssvenskarna, samtidigt som man får
bekanta sig med museets utställningar.
Under jubileumsåret skall vi måla om våra hus och
reparera grunderna. Talkodagar är den 2 och 3 juni,
alla hjälpande händer är välkomna!
Den 6 september har vi besök av pedagogerna från
Estlands museer och klockan 13.00 ger Sofia Joons en
konsert, ”Strand”.
Under sex dagar i december med början klockan
12.00 börjar museet och ”torsdagstanterna” tillsam
mans att färdigställa julkronor i vår verkstad. Var och
en har möjlighet att tillverka sin egen vackra julkrona.
Liksom förra året hälsas alla välkomna till en tim
mes tur med Runöjalan Vikan på Hapsalviken. Bok
ning på tfn +372 4737165, +37255623993.
Jag önskar alla många trevliga upplevelser under
museets jubileumsår och många nya möten!

Tallink Silja Line
Vi har 30 procent rabatt på hyttpriset under hela året på
rederiets samtliga linjer över Östersjön. På fordonspri
set har vi 10 procent rabatt.
Ring 08-22 66 60 för biljettbokning och ange av
talsnumret 4799.
I vissa fall kan det bli billigare att utnyttja Club
One-rabatter eller andra förmånserbjudanden än med
medlemsrabatten. Bokningspersonalen är instruerad att
ge det billigaste alternativet.
För tidtabell och annan information, se Tallinks
hemsida www.tallinksilja.com/sv.
Baltic Scandinavian Lines (BSL)
Trafiken på linjen Kapellskär-Paldiski drivs sedan slu
tet av 2011 av ett bolag där det danska rederiet DFDS
Seaways är majoritetsägare. Beställning av resor sker
numera via DFDS.
Våra tidigare medlemsrabatter på BSL gäller fort
farande, men det är i skrivande stund oklart hur man
skall bära sig åt för att beställa resorna. Vi återkommer
med information på hemsidan när vi har fått fullstän
diga uppgifter.
Roosta Stugby
Vi har 20 procent rabatt på ordinarie pris vid hyra av
stugor. Medlemskort skall uppvisas. För information
och beställning, gå till www.roosta.ee/sv
Hyra av bil i Tallinn
Hembygdsföreningens medlemmar får rabatterat pris
på Autopluss OÜ, www.autopluss.onepagefree.com.
Kontaktperson Matti Ylä-Outinen, e-post myo@hot.ee,
tfn +372 56 566 390. Han talar svenska.

Ülo Kalm

Göte Brunberg

Inbetalning av medlemsavgiften
och utskick av Medlemsbladet
Den 1 mars har fortfarande många av förra årets med
lemmar inte betalt medlemsavgiften för år 2012. Vi
hoppas att detta beror på att ni har glömt att betala in
avgiften och inte att ni har tänkt avbryta medlemskapet.
Vi sänder er därför ett nytt inbetalningskort med detta
nummer av Medlemsbladet.
För att ni skall komma med i den utgåva av med
lemsförteckningen, som sänds ut med nästa nummer av
Medlemsbladet, måste betalning ha skett senast den 15
maj.
För att spara tryck- och portokostnader för fören
ingen gör vi så att om det finns två eller flera medlem
mar på samma adress, så skickar vi ändå bara ut ett
exemplar av Medlemsbladet. Om du vill ha ett eget ex
emplar, sänd ett mejl till info@rnhf.se.
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Inbetalning av markskatten

Västra Kustens Skogsägare

Markskattebeskedet (”maksuteade”) för år 2012 har nu
sänts ut från skattemyndigheten Maksu- ja Tolliamet i
Tallinn. För Nuckö kommun är det samma taxerings
värden och procentsatser för skatteuttaget som 2010.
Gränsen för när man skall betala skatt för ett mark
stycke är oförändrat 5 euro.
Utskicket skedde senast den 15 februari. Om du inte
har fått markskattebeskedet när du läser detta har det
antagligen kommit bort på vägen. Har du flyttat och
inte meddelat den nya adressen till Nuckö kommun?
Inbetalning av markskatten
Hur mycket markskatt som totalt skall betalas under
året står på markskattebeskedet i den första inramade
rutan under rubriken Kokku. Det finns två betalnings
tillfällen, den 31 mars och den 1 oktober. Om skattebe
loppet är 64 euro eller mindre skall hela beloppet beta
las till den 31 mars. Om beloppet är större skall minst
hälften betalas senast den 31 mars, dock minst 64 euro
(det finns naturligtvis inget som hindrar att man betalar
hela beloppet då).
Inbetalning skall ske till de konton i SEB Pank eller
Swedbank som står angivna i nästa inramade fält (raden
som börjar med Maks tasutakse ...). Vid inbetalning
måste man även ange det nummer (viitenumber) som
visas på den tredje raden i fältet. Det är detta nummer
som är unikt för varje markskattebetalare.
Vid inbetalning av markskatten via internet måste
den mottagande bankens SWIFT/BIC-kod och IBANnumret (internationella banknumret) för Maksu- ja
Tolliamets konto i banken anges. SWIFT/BIC-koden
och IBAN-numret för respektive bank står längst ned
i rutan. Ange Maksu- ja Tolliamet som mottagare. Var
noga med att viitenumret blir korrekt!
Även vid inbetalning via ett svenskt bankkontor blir
det billigast om man fyller i samma uppgifter som vid
internetbetalning.
Behållning/skuld på förskottsbetalningskontot
Rent tekniskt fungerar markskattebetalningen på så
sätt att de pengar som en person betalar in hamnar på
personens ”förskottsbetalningskonto”. Därifrån dras
markskatten vid de två betalningstillfällena. Tyvärr
visas det inte på markskattebeskedet om det finns en
behållning eller en skuld sedan tidigare år. Om det finns
en skuld på skattekontot utgår en ränta av 0,06 procent
per dag, vilket på ett helt år blir cirka 22 procent! Det
lönar sig alltså i längden att se till att det inte finns nå
gon skuld.
För närmare information om markskatten och hur
du tar reda på om du har en behållning eller skuld på
förskottsbetalningskontot, gå till www.rnhf.se och log
ga in som medlem.

Avverkningsprojekt 2011 genomfördes, enligt vår nya
modell, i samarbete med Läänemaa Metsaühistu (LM)
och Stora Enso Eesti under den senare delen av som
maren när markerna på de flesta håll var tillräckligt
torra. Ungefär 2 000 m3 avverkades då i Rickul/Nucköområdet. Alla skogsägare som anmält sitt intresse för
denna första omgång fick dock inte sina avverkningar
genomförda, främst beroende på att markerna trots allt
bedömdes som för våta och mjuka. Dessutom började
efterfrågan på virke att falla ganska snabbt under hös
ten. Nästa avverkningsprojekt på fastlandet genomförs
enligt plan nästa säsong, då vi förhoppningsvis ska
kunna arrangera för avverkningar vid bra markförhål
landen. Vi har redan en ganska lång lista på medlem
mar som vill vara med och avverka då.
Även på Ormsö finns stort intresse för avverkning.
Just nu arbetar vi för att samordna oss med de avverk
ningar som ska genomföras där i statsskogsbrukets
regi. Med de stora virkesvolymer som då blir aktuella
blir det lättare att hitta en bra överenskommelse för
virkesförsäljning, liksom för avverknings- och trans
portresurser. Det är i skrivande stund inte helt klart om
avverkningarna sker nu i vinter eller om de också ge
nomförs nästa säsong som på fastlandet. Styrelsen och
LM diskuterar just nu dessa frågor. Du kontaktar oss
enklast via mejl info@vastrakustensskogsagare.se

Göte Brunberg

Bengt Brunberg

Avverkningsprojekt 2011 genomfördes enligt den nya
modellen. Dock gjorde markförhållandena att inte alla
som anmält intresse fick sina avverkningar genomförda.
Foto: Bengt Brunberg

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
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Sommarens aktiviteter
i Estland

Biluthyrning i Tallinn
med service på svenska
Dygnspriser från 32 euro (med obegränsad
körsträcka).
För bokning eller frågor, hör av er till Matti,
Autopluss OÜ, tfn +372 56 566 390, eller
e-post myo@hot.ee
Hemsida http://autopluss.onepagefree.com.

Jubileumsresa
– endast 6 platser kvar!
Vår jubileumsresa börjar bli fullbokad. Nu finns
endast 6 platser kvar. Passa på att boka dem
innan någon annan gör det. Så billigt kan du
inte resa på egen hand!
Pris: 1 705 kr + buss cirka 650 kr (totalt 2 355 kr)
I priset ingår del i dubbel- eller fyrbäddshytt (B) tur
och retur, 3 nätter på hotell Promenaadi i Hapsal.
Anmälan till Gunvor Strömbom,
tfn 08-552 45 145 eller mobil 070-652 94 37
eller e-post gunvoris@hotmail.com

7 juli

Strandfesten på Ölbäckstranden. 		
Medtag något att äta, dina 			
vänner och ett lekhumör!

7 juli

Konsert i Rosleps Kapell

8 juli

Gudstjänst i Rosleps kapell.

8 juli

Gemensam middag på Kuursaal i
Hapsal.

9 juli

Utflykt i svenskbygden, för våra bussresenärer, med avslutning på
Aibolands museum. Där bjuds vi på
rökt fisk som lunch.

10 juli Ungdomsträff.
11 juli

Utflykt till Odensholm.

12 juli ”Byvandring” med bilar till Sutlep,
där vi gör ett besök på det nya
fritidscentret och åker sedan vidare
till Dirslätt, Klottorp och Persåker.
13 juli Bouletävling.
16–
Raul Targamaa håller kurs i estniska.
20 juli Anmälan till Raul via e-post
raul.targamaa@gmail.com
Mer information i nästa nummer av Medlemsbladet.

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Baltic Queen och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholm (Värtahamnen) och Tallinn.
Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.45 - Mariehamn 00.50
Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50
Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.00
För medlemsrabatter och andra villkor, se
www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).
Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60
Avtalsnumret 4799 skall anges.
För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv
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