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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Vår! Nu vill jag ha vår. Men när jag ser ut genom fönstret
så ligger stora snöhögar kvar och än kan vi inte räkna
med att vintern masar sig iväg. Men det heter ju att den
som väntar på nåt gott... Det blir nog vår och sommar
även i år.
Sommar ja, i år kommer föreningen kanske inte ha
lika många aktiviteter som förra året men nästintill. Vi
satsar på olika arrangemang till den traditionella hemvändarveckan. Vi hoppas givetvis på att så många som
möjligt kan delta och besöka Estland just den veckan. Ni
kan se programmet längre ner på denna sida. Mer detaljerat program kommer i nästa nummer av Medlemsbladet men boka redan nu in veckan i er kalender!
Sven Salin
En av estlandssvenskarnas förgrundsfigurer, Sven Salin, har avlidit. Det är en stor förlust för alla estlandssvenskar. Med sitt stora kunnande och sitt engagemang
var han en oersättlig tillgång för oss alla. Han var SOV:s
ordförande under många år och var engagerad både här i
Sverige men också i Estland för estlandssvenskarnas sak.
Han kommer att lämna ett stort tomrum efter sig och våra
tankar går till hans anhöriga.
Pub
Föreningen står i vår, närmare bestämt den 19 april, som
värd för en pubafton på Roslagsgatan. Vi skulle ha haft
den redan i november men på grund av en vattenskada i
lokalen så fick den ställas in. Nu ska en ”nyinvigning” ske
i samband med pubkvällen. En del förändringar har gjorts
i lokalen, förhoppningsvis till det bättre. Vi hoppas givetvis på ett stort deltagande från våra medlemmar och även
av medlemmar från alla de andra hembygdsföreningarna.
Kyrkoföremålen
Nu är det nästan helt klart att vi för över kyrkoföremålen
från Historiska museet till Rosleps kapell i sommar. Vi
räknar med att det blir en ceremoni i kapellet söndagen
den 7 juli i samband med vår hemvändarvecka. Då får äntligen kapellet tillbaka de föremål som fördes över till Sverige i samband med estlandssvenskarnas flykt 1944. Vi är
tacksamma över att föremålen räddades undan förstörelse
och nu kan ses igen av återvändande estlandssvenskar.
Kommunsammanslagning
Under senhösten 2012 startade vissa förhandlingar mellan ett antal kommuner om att slå sig samman. Läs mer
om det på sidan 4, där Göte Brunberg reder ut begreppen.
Min första tanke när jag läste om detta i Lääne Elu var
oro. Vi har under de gångna åren haft en utomordentlig
kontakt med Nuckö kommun. Vi har lärt känna alla tjänstemän i kommunen och har upparbetat ett bra kontaktnät
där. Vad händer nu om fem-sex kommuner slår sig samman? Var kommer kommunkontoret att ligga, hur mycket
känner de nya tjänstemännen till om estlandssvenskarnas

historia i området? Vi har haft det väldigt bra jämfört med
andra estlandssvenska kommuner när det gällde markåterlämning och annat, då Nuckö kommun kände väl till
sin svenska bakgrund. Men vad händer nu då vi blir en
mycket liten minoritet i den större kommunen? Kommer
vi att helt bli marginaliserade? Fram till nu har det varit
lätt att bara åka upp till kommunkontoret i Birkas när
man har en fråga som gäller mark och byggnation. Vi
är alltid välkomna när vi än kommer. Hur blir det med
det i framtiden? Hur blir det med kommunens ekonomi i framtiden? Just nu har Nuckö kommun en utmärkt
ekonomi, utan skulder, medan andra kommuner, som är
tänkt ska ingå i den större kommunen, har stora skulder
och en haltande ekonomi. En annan sak som oroar är att
det ska vara klart med en ny organisation redan i april.
Hurdan kan den omorganisationen bli?
Just idag när jag skriver detta får jag besked från kommundirektören att de anser att det blir en alldeles för kort
tid att sjösätta en ny organisation på och Nuckö kommun
har beslutat att inte skynda fram ett beslut innan valet i
höst. Vi får veta mer senare om kommunen kommer att
fortsätta förhandlingarna efter valet eller ej.
Till sist vill jag önska er alla en härlig vår, det är vi
värda efter den här vintern!

Hemvändarveckan 2013

Som vanligt planerar föreningen en hel del aktiviteter för sommaren 2013. Vi hoppas på stort
deltagande som vanligt.
Lördag 6 juli
Strandfest på 		
Ölbäckstranden.
Söndag 7 juli
Gudstjänst 			
i Rosleps kapell.
Gemensam middag 		
Måndag 8 juli
Resa med buss.
Tisdag 9 juli
Strandvandring.
Onsdag 10 juli
Äventyrsbana på 		
Roosta för ungdomar
och vuxna.
Torsdag 11 juli
Byvandring på 		
Nuckölandet.
Fredag 12 juli
Bouletävling 			
i Linnamäe.
Lördag 13 juli
Bytävlingar i Birkas.
Kurs i estniska ordnas om intresse finns. Tid:
4 dagar i vecka 29. Anmälan till Raul Targamaa
på tfn 0709-617 302.
Mer detaljer kommer i nästa nummer av Medlemsbladet och på hemsidan och Facebook.
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Nyheter från Nuckö kommun
Göte Brunberg

Under hösten 2012 har regeringen genom regionalminister Siim Kiisler börjat agera mer aktivt i frågan. Enligt ett av de alternativ som han har lagt fram
skall antalet lokalförvaltningar (städer och kommuner)
minskas från dagens 226 till 70-100 med ett minsta befolkningstal av 3 000 invånare. Han ser det som mycket
viktigt att reformen träder i kraft före höstens lokalval.
Ett försök till frivillig sammanslagning har nyligen
gjorts i Läänemaa. Det startade med att Ridala kommun
i december 2012 beslutade att inleda förhandlingar om
samgående, i första hand med Hapsals stad, men även
med andra kommuner. Den första att nappa på erbjudandet blev Oru kommun. Sedan följde en mängd förslag till samgåenden ”korsan och tvärsan” mellan olika
kommuner. Till slut hade sju kommuner anmält att de
var intresserade att gå samman: Nuckö, Nõva, Oru,
Risti, Martna, Ridala och Taebla.
Vid ett möte den 4 februari beslutade sig de sju
kommunerna att gå vidare med planerna på samgående.
Man bildade en ledningsgrupp och tre kommissioner
som skulle arbeta vidare med detaljerna.
Som ett första bakslag kom Ridalas beslut den 7 februari att dra sig ur förhandlingarna. En vecka senare
följde Martna efter och den 18 februari beslutade även
Nuckö att dra sig ur. Därmed verkar det – åtminstone i
skrivande stund – som att projektet har misslyckats. En
starkt bidragande orsak till detta har varit den pressade
tidplanen. Behovet av sammanslagning – på ett eller
annat sätt – finns ändå kvar men den är kanske lättare
att genomföra om den inte behöver jäktas fram.

Kommunens befolkningsutveckling
Av följande tabell framgår invånarantalet i kommunens byar och den totala befolkningen vid årsskiftena
2011/12 och 2012/13.
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 2012 1/1 2013
18
18
227
230
19
18
22
22
30
27
9
9
16
17
44
41
24
24
12
11
12
13
22
22
6
5
92
96
25
29
17
17
33
28
24
24
19
18
126
121
6
6
31
30
40
41
874
867

Befolkningstalet har alltså under 2012 minskat med sju
personer. Därmed fortsätter den negativa trend som har
rått under ett antal år. År 2006 hade kommunen 916
invånare, vilket innebär en minskning med fem procent
på sju år. Det är kanske inte så allvarligt men mer bekymmersam är åldersstrukturen: det finns för få barn
och unga. På fem år har antalet elever i Nuckö skola
minskat med 40 procent.
Försök till kommunsammanslagning i Läänemaa
Kommunerna i Estland är befolkningsmässigt små. Det
finns därför ett behov av att skapa större enheter som på
ett bättre och effektivare sätt kan hantera skolväsende,
kommunikationer och elementär sjukvård. Ett försök
att göra detta med tvång gjordes år 2000 av regeringen
men det rann ut i sanden. Sedan dess har man genom
ekonomisk belöning försökt locka till frivilliga sammanslagningar, men endast ett fåtal sådana har skett.

Läänemaas lokalförvaltningar (antalet invånare inom parentes).
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Detaljplanering för Aibolands museum
Ülo Kalm

Under år 2013 ska Aibolands museum göra en detaljplanering för fastigheten Sadama 32, Heymans hus.
Med denna detaljplanering ska vi lösa följande:
1. Båthuset skall bli ett större hus
Just nu är båthuset 6x9 meter. Det skall rivas och ett
nytt byggas med måtten 14x14 meter. På bottenvåningen planerar vi flera rum som är lämpliga för olika typer
av hantverk, bland annat med tanke på att ”Tordagstanterna”, som får flytta in i det nya huset, inte ska behöva
gå i trappor upp till andra våningen. Under sommaren
kan det vara ett litet sommarkafé där. Andra delen av
bottenvåningen är tänkt för männens traditionella träbåtsbygge. Andra våningen är tänkt för utställningar
och med en planlösning så att vi har möjlighet att ha
seminarier där.

2. Värmeisolering
I länstidningen Lääne Elu den 31 januari 2013 rapporteras det att den estniska staten har sålt koldioxidkvoter. För dessa pengar har man godkänt olika projekt
för att värmeisolera hus. I år har Aibolands museums
hus på Sadama 31 godkänts. Tyvärr hade vi för två år
sedan, när Kulturministeriet bad om information, bara
Sadama 31, Hambergs hus, i statens ägo. Sadama 32
var då i privat ägo. Nu har jag vänt mig till Kulturministeriet och bett att Sadama 32 också ska räknas med.
Svaret har inte kommit ännu.
3. Området för museets lilla hamn
I fjol ansökte Aibolands museum, tillsammans med
flera kommuner från Estland-Lettlandprogrammet,
projektbidrag för att bygga till en 2x12 meter stor pir
vid Aibolands museet.
Projektansökan beviljades i december 2012 och i år
ska piren byggas till.
Projektledare och ansökare är Läänemaa Arenduskeskus.

Aibolands museum 2013
28 mars-24 maj

Fotoutställning av 		
A. Tarmula ”En dag på
Runö”. 			
Vernissage kl. 12.00

6 april kl. 12.00

Talkodag – tjärning av
museéts båtar.

27 april kl. 12.00

Temadag för rökt fisk
– Strömming.

Spithamnborna träffas
söndagen den 14 april klockan 14-17 på
Roslagsgatan 57, Stockholm.
Nya hus byggs, sopcontainern samlar sopor, det vita skeppet seglar hela sommaren,
bytavlan är uppsatt! Vad mera?

18 maj kl. 18.00-23.00 Museinatt ”Människor
i natten”.
25 maj kl. 12.00

Färjetrafik Stockholm-Tallinn

Temadag för rökt fisk
– Näbbgädda.

M/S Baltic Queen och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholm (Värtahamnen) och Tallinn.

25 maj – 31 december Fotoutställning från
Houtskär, Finland 		
(Aiboland-Åboland- 		
projekt). 			
Vernissage kl. 13.00
Vecka 23

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

Fotoutställning 		
”Aiboland – foto-		
utställning om 		
estlandssvenskar”. 		
Patrik Rastenberger 		
och Mikael Sjövall.

För medlemsrabatter och andra villkor, se
www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).
Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60
Avtalsnumret 4799 skall anges.

Adress Sadama 31/32, Hapsal

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

Ni är alltid välkomna!
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Vinterfesten 2013
Lennart Ygstedt

Inga Ekman läste dikter av Ätsve-Mats (Mats Ekman).

Foto: Anne Schönberg

Lördagen den 9 februari hade ett 60-tal av föreningens
medlemmar hörsammat Framtidskommitténs inbjudan
till vinterfest på Eesti Maja (Estniska Huset) i Stockholm.
Insläppet var satt till 12.00 men redan en halvtimme
innan började deltagarna samlas.
Det gavs då chans till lite hjärngymnastik i form av
en tipstävling med estlandssvenskt tema. Grattis Herman Treiberg, du vann denna gång.
Konferenciererna Anne Schönberg och Anette Sjösten hälsade välkommen och när så hela skaran kommit på plats var det dags för dagens huvudperson Inga
Ekman, som läste dikter ur Mats Ekmans (Ätsve-Mats)
samlingar. Mats Ekman kan väl utan tvekan betecknas
som vår bygdeskald och jag kan rekommendera er alla
att införskaffa det som finns nedtecknat genom att beställa från föreningen. Kan också rekommendera den
CD-skiva med Mats Ekmans sånger som finns inspelad
(medföljer boken ”Prästn e vargskall”). Sångerna framförs av Inga Ekman, Ingeborg Gineman och Hjalmar
Stenberg.
Efter att vi fått en del kulturellt till livs var det så
dags för lekamlig spis i form av, bland annat, välsmakande estniska korvar och potatismos blandat med
korngryn.
Efter maten var det dags för vår förre ordförande
Sture Koinberg att ta till orda. Han försökte bland annat besvara frågan hur estlandssvenskarna lyckats med
konsten att överleva under 700 år. Han konstaterade

Raul Targamaa och Erik Johansson presenterade
Byggnadskommitténs verksamhet. Foto: Anne Schönberg

vidare att man på 1930-talet började bygga stora hus i
våra trakter. Ur denna dokumentationsskatt trodde han,
och flera med honom, att man skulle kunna arkitektrita en modell för fritidshus. Tack Sture, det är alltid
intressant att lyssna till dig. Eftermiddagen gick vidare
i byggnationens tecken, då Erik Johansson och Raul
Targamaa presenterade Byggnadskommitténs verksamhet. Planerar ni att bygga i Estland eller undrar ni över
något som gäller byggnadstekniska frågor, så hör av er
till Erik eller Raul, de kan hjälpa till med rådgivning.
Programmet avslutades så med ytterligare diktläsning
av Inga Ekman. Tack till Framtidskommittén för en givande eftermiddag.
Känns bra att få möjlighet att träffa sina sommargrannar även under vinterhalvåret.
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

av affärerna rör bostäder. Prisökningen var störst i västra
Estland som noterade +24 procent.
Estlands Nationalmuseum
Byggnadsarbetet med Estlands Nationalmuseum i Tartu
påbörjas i mars och beräknas vara avslutat mot slutet
av 2016. Den futuristiska byggnaden i stadsdelen Raadi
intill den före detta sovjetiska flygbasen har givits formen av en förlängd landningsbana. Museets historia går
tillbaka till 1909. Under mellankrigstiden låg museet i
slottet Raadi/Ratshof och alltefter förstörelsen 1944 har
man härbärgerats runt om i Tartu. När museet väl är klart
kommer det att bli ett av Europas modernaste.
Estlands gerillakrig
Estlands Ockupationsmuseum i Tallinn visar en utställning
om de så kallade skogsbröderna. Tusentals, i huvudsak
landsortsbor, bedrev en aktiv kamp från landets skogar från
krigsslutet till början av 1950-talet. Motståndet var störst i
södra Estland. På utställningen visas bland annat foton av
skogsbröderna såväl som av säkerhetspolisen NKVD. En
rekonstruktion av en bunker på 7,5x3 meter som förstördes 1947 ger en god illustration av förhållandena. Kampen
upphörde efter 1949 års massdeportationer. Det innebar att
landsbygdens sociala struktur slogs i bitar.

EV95
EV95 står för Eesti Vabariik 95, det vill säga republiken
Estland fyller i år 95 år. Jubileet högtidlighölls på sedvanligt vis i Tallinn den 24 februari med flagghissning
vid Domberget, militärparad på Frihetstorget och tvsänd presidentmottagning på Estoniateatern, den senare
är årets mediahändelse! Under jubileumsåret pågår olika
aktiviteter, medborgare kan bland annat sända in förslag
till www.eesti.ee/ev95 på hur och vad man vill fira. Jippot
sker i samarbete mellan presidentämbetet, kulturministeriet, utrikesministeriet, Estlands radio och kulturarvsrådet. Kanske ett uppslag för estlandssvenska aktiviteter?
Polemik kring Estlands framtid
Den centerpartistiska riksdagskvinnan Yana Toom skapade en rejäl opinionsstorm efter en intervju i en rysk
tidning i Ryssland, där hon sade att det estniska folket
och kulturen kommer att dö ut och att den ryska överlever. Kritiken från politiker, kulturarbetare, samhällsdebattörer uteblev inte. Toom har tidigare motsatt sig
övergång till estniska i ryska skolor och har i likhet med
Centerpartiets ledning intagit en ryskvänlig hållning.
Ekonomin uppåt
Den ekonomiska tillväxten i Estland 2012 hamnade på
3,2 procent och förväntas enligt SEB hamna på 3,3 procent i år och 4,0 procent nästa år. Största drivkraften utgörs av fortsatt god inhemsk efterfrågan även om denna
är begränsad. Den ekonomiska tillväxten begränsas av
konjunkturnedgången i Sverige och Finland som i sin
tur påverkar Estlands export.
EU-pengar
Estlands premiärminister Andrus Ansip var mycket nöjd
efter EU-regeringschefernas budgetmöte för perioden
2014-2020. Estland fick igenom kravet på ökat jordbruksstöd. Detta kommer att ligga på 75 procent av EU-snittet.
Estland fick även gehör för Rail Baltic, ett höghastighetståg från Tallinn genom Lettland och Litauen till Tyskland.
Vidare avsätts 750 miljoner euro för landsbygdsstöd,
främst för att främja företagsamhet och sysselsättning
inom jordbruks-, livsmedels- och skogsindustri.

Hotellnäringen ökade med 4 procent
Estlands hotell och övernattningsställen tog emot 2,8
miljoner gäster 2012, en ökning med 4 procent från
2011. Antalet besökare från Ryssland ökade med 31 procent och från Lettland med 18 procent. En minskning
noterades för besökare från Finland, Sverige, Storbritannien, Norge, Italien och Polen. Däremot ökade antalet
besökare från Asien, Nordamerika och Australien. Snittpriset per natt och person låg i december på 31 euro.
Handla estniskt
Cirka 10 000 varor i handeln i Estland är märkta med
en liten blå-svart-vit flagga, som ett bevis för att de är
tillverkade lokalt. Enligt Estlands Livsmedelsindustri
har 80 procent av konsumenterna förtroende för lokalt
tillverkade livsmedel. Man förknippar dessa med trovärdighet, hälsa och kvalitet.
Swedbank erbjuder bäst private-banking
Enligt den internationella ekonomitidskriften Euromoney var Swedbank under 2012 bäst på private-banking
bland banker i Estland. Man förvaltar 6 800 personers
kapital till ett värde av 1,2 miljarder euro.
El-marknaden avreglerad
El-marknaden i Estland avreglerades den 1 januari i år.
Under januari vann de som valt paket kopplade till börsens priser. Estlands konkurrensverk kommer att undersöka orsaken till att vinstmarginalen var hela 47 procent
mellan leverantörerna VKG och Eesti Energia.

Gratis kollektivtrafik
Alla personer som är mantalsskrivna i Tallinn åker gratis
med stadens kollektivtrafik från 1 januari 2013. Utvärderingen för januari blev positiv, det vill säga cirka 10 procent
fler resenärer och en lika stor minskning av biltrafiken.
Fler fastighetsaffärer
Antalet fastighetsaffärer under 2012 uppgick till drygt
36 000 till ett sammanlagt värde av 1,7 miljarder euro,
en ökning med 12 procent räknat i antalet transaktioner
och 13 procent i förhållande till värdet. Volymen är dock
40 procent lägre än under rekordåret 2006. Cirka hälften
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Johan Nymann och Hans Pöhl - två estlandssvenska förgrundsgestalter
Göte Brunberg

Situationen för den svenska befolkningen i Estland var
vid slutet av 1800-talet bekymmersam. Många såg pessimistiskt på möjligheten att upprätthålla det egna språket och den egna kulturen och fruktade att det bara var
en tidsfråga innan svenskarna hade assimilerats i det
estniskspråkiga samhället.
Tack vare den estlandssvenska kulturella rörelse,
som väcktes runt det förra sekelskiftet, utvecklades det
inte på det sättet. Initiativtagare och förgrundsgestalter
var de två lärarna Johan Nymann och Hans Pöhl, som
båda var födda i Nuckö socken. Deras idépolitiska program var ”... att ena svenskarna (i Ryssland), att få dem
att känna stolthet över sitt språk och sin nationalitet, att
utveckla deras andliga och materiella ting” (ur Johan
Nymanns dagbok).
Här ges en kort levnadsbeskrivning och de projekt
som de gemensamt arbetade med under de första åren
av 1900-talet.
Johan Nymann
Läraren och klockaren Johan Nymann föddes 1859 på
Irjasgården i byn Klottorp. Redan som barn var han
vetgirig och läshungrig. När folkskolan i grannbyn
Dirslätt öppnades 1867 var han för ung för att börja där,
men när de äldre grannpojkarna kom hem från skolan,
förhörde han dem om vad de hade hört och lärt. Då han
själv började i skolan läste han flitigt och blev, som han
skriver i sin självbiografi, klassens ”primus”.
När Thure Emanuel Thoréns lärarseminarium för
att utbilda svenska folkskollärare startade på Paskleps
herrgård 1873 var Nymann bara 14 år och egentligen
för ung för att börja på seminariet. Det var emellertid
så få som hade anmält sig att prosten Wilhelm Girgensohn, som uppskattade den studiebegåvade pojken,
såg till att han fick börja där.
Efter examen i december 1876 var han fortfarande
för ung för att få en egen lärarplats, så han fick stanna
på seminariet som hjälpreda åt Thorén. Hösten därpå
blev han lärare i Paskleps skola. När Thorén blev sjuk
1880 måste Nymann återgå till seminariet och efter

Johan Nymann.

Thoréns tillbakaresa till Sverige året därpå sköttes seminariet i praktiken av Nymann och hans ännu yngre
lärarkollega Jaan Liewoh.
Nymann gifte sig med Tio Engbusk från gården
Bränna i Sutlep. År 1883 fick han platsen som lärare i
den nyuppförda skolan på Odensholm. Penninglönen,
75 rubel om året som lärare och 25 rubel för undervisning och föreläsning i kapellet, drygades ut genom
fiske och det lilla jordbruk som hörde till lärarbostället.
Hans hustru sydde kläder åt öns befolkning. Nymann
översatte också ett antal böcker från svenska till estniska åt olika bokförläggare.
År 1887 började han föra dagbok. För varje dag antecknade han – på felfri högsvenska – vad som hade
hänt i familjen och i hans arbete som lärare och småjordbrukare. Genom dagboken får vi en unik inblick i
hur livet gestaltades i bygden och i de projekt som han
och Pöhl genomförde. Den fördes fram till 1906.
Efter tio år på Odensholm valdes Nymann 1893 till
klockare i Nuckö församling och lärare i Nuckö skola
på Klockargården i Gutanäs. Han var sedan lärare i
skolan fram till 1924 med ett avbrott under åren 19131917.
Två av Nymanns söner, Joel och Arvid, gick i faderns fotspår och blev lärare i svenskbygderna. Joel var
också mycket aktiv i den estlandssvenska rörelsen.
Johan Nymann avled 1933.
Hans Pöhl
Hans Pöhl föddes 1876 på Nõmkülls (Klottorps) herrgård, där hans far och mor arbetade. Släkten på hans
fars sida hade tidigare bott på Petersgården i den del av
byn Dirslätt som tillhörde godset Taibel/Taebla, men
hans farfar hade blivit tvungen att lämna gården och
bli torpare.
Efter fyra år i Sutleps folkskola började Pöhl 1890
i den nyinrättade ryska stadsskolan i Hapsal. Hans far
hade dött tidigare på året och det är svårt att förstå hur
hans mor hade råd att låta honom studera. Hans egen
förklaring var ”... genom att arbeta på sommaren på
herrgården eller någon bondes åker och äng, ofta för en
mycket ringa avlöning, och flitigt läst på vintern ...”.
På våren 1893 blev Pöhl, som då gick sista terminen i skolan och inte ens hade fyllt 17 år, anställd som
lärare i Österby skola. Mot detta protesterade prosten
Wilhelm Girgensohn. Han ansåg, säkert med rätta, att
Pöhls kunskaper i svenska och estniska var för dåliga
men gav med sig på det villkoret att Pöhl skulle gå i
undervisning hos den då nyutnämnde klockaren Johan
Nymann. Därmed skapades den första kontakten mellan Nymann och Pöhl, något som sedan skulle utvecklas till ett långvarigt samarbete.

Hans Pöhl.
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År 1901 flyttade Pöhl från Österby och blev lärare i
bönderna för att dela in året. Det fanns också, som i seHöbrings skola. Där blev han kvar till 1904, då han tillnare utgåvor, även en avdelning med ”nyttig läsning”,
trädde tjänsten som klockare i S:t Mikaels församling
där bland annat åskväder, stearinfläckar, sömnlöshet
och föreståndare för sjömanshemmet i Reval.
och tobak avhandlades.
I Reval fortsatte Pöhl att vara en drivande kraft för
Almanackan fortsatte att komma ut fram till 1940.
estlandssvenskheten. Han var en av initiativtagarna när
Utgivningen av almanackan övertogs så småningom av
Svenska Odlingens Vänner (SOV) bildades 1909 och
SOV och den blev föreningens årsbok.
var föreningens sekreterare fram till 1919.
Nymanns och Pöhls nästa projekt blev att starta ett
Sommaren 1903 hade Pöhl studerat i Sverige och
lånebibliotek med svenska böcker, detta som en möjlig
där skaffat sig ett stort kontaktnät.
väg att utveckla den svenska identiteSpeciellt viktig blev kontakten med
ten. I Ryssland hade nämligen, trots
Vilhelm Lundström i Riksföreningen
censuren, utvecklats en stark biblioför svenskhetens bevarande. Riksförteksrörelse. Genom ett upprop i Aftoneningen gav stora ekonomiska bidrag
bladet 1901 lyckades man skaffa sig
till SOV:s verksamhet.
svenska böcker. Tillståndet från cenNär Estland 1918 förklarade sig
surmyndigheten att få starta bibliotefritt vidtog en intensiv politisk verkket dröjde dock och Nymann, som var
samhet för Pöhl. Han tog initiativet
bibliotekarie, började i smyg låna ut
till att bilda ett politiskt parti, Svenska
böcker till pålitliga personer. För att
Folkförbundet i Östersjöprovinserna
underlätta smygläsningen startades
(senare Estland), eftersom SOV enligt
biblioteksfilialer i Österby, Pasklep,
sina stadgar var en opolitisk organisaHöbring och Roslep. Som legal fasad
tion. Pöhl inträdde som svensk folkmiför verksamheten måste man köpa in
nister i interimsregeringen 1918 och
en del av censuren godkända ryska
fick senare också en plats i den konstioch estniska böcker. Alla de svenska
tuerande församlingen. Han var i flera
böckerna måste officiellt hållas undanDen första almanackan 1903.
perioder ledamot i den estniska riksdagen.
gömda ”såsom icke tillstadda”.
Pöhl gifte sig 1906 med Lydia Lindström från OrmNär tillståndet att starta lånebiblioteket drog ut på
sö. Av sönerna blev Ivar och Hjalmar, som utbildade
tiden såg Nymann och Pöhl bildandet av en nykterhetssig till präster, djupt engagerade i estlandssvenskarnas
förening som en möjlig väg att lösa problemet. Sådana
överflyttning till Sverige under åren 1943-44.
föreningar tolererades nämligen i Ryssland och några
Hans Pöhl avled 1930. Han begravdes på Ormsö
av dem hade fått tillstånd till bokutlåning. I januari
kyrkogård.
1903 sändes en ansökan om att få bilda en nykterhetsEn närmare beskrivning av Hans Pöhls liv och verkförening till guvernören i Reval och ett år senare kom
samhet finns i boken ”Hans Pöhl, Estlanssvenskarnas
tillståndet att starta Nuckö nykterhetsförening.
hövding”, som är utgiven av SOV.
Föreningen, där Pöhl var president, förlade sina möten
till olika orter för att stärka samhörighetskänslan.
Nymanns och Pöhls gemensamma projekt
Liksom i de estniska nykterhetsföreningarna diskuteLivet i det ryska tsardömet präglades sedan slutet av
rades allmänbildningsfrågor och nationella problem.
1800-talet av allt starkare russifieringssträvanden. RysPöhl startade en liten ”violinkör” som skulle underhålla
kan infördes som undervisningsspråk på alla nivåer,
vid de månatliga samkvämen.
även i folkskolorna. Böcker och tidningar censurerades
Det visade sig tyvärr att också försöket att starta
och måste godkännas innan de fick komma ut. Tsarens
biblioteket i nykterhetsföreningens regi misslyckades.
hemliga polis övervakade att inga nationella strävanPå våren 1905 erhölls beskedet att de svenska böckerna
den kom till tals. Det var således inte lätt för Nymann
inte var tillåtna i läsebiblioteket och inte heller fick anoch Pöhl att förverkliga sina visioner om ett nationellt
vändas av nykterhetsföreningen. Nymann konstaterar i
uppvaknande hos svenskarna i Estland.
dagboken ”2000 böcker hopsamlade med otroliga anDe började med ett politiskt ”ofarligt” projekt, nämsträngningar – men ingen användning för dem”.
ligen att ge ut en almanacka på svenska. Sedan mitten
av 1700-talet hade det kommit ut almanackor på estnisSenare samma år kunde dock biblioteket öppna leka, och de köptes också av svenskarna. Arbetet påbörgalt. Efter Rysslands nederlag i kriget mot Japan hade
jades 1901 och, efter godkännande av censurmyndigtsaren nämligen utfärdat det så kallade oktobermaniheten, utkom ”Kalender eller Almanack för året 1903.
festet, där folket utlovades samvetsfrihet och utvidgad
För svenskarne i Estland”. I kalendern lades stor vikt
rösträtt men också yttrande-, tryck- och föreningsfrivid de gamla helgdagarna, som allmänt användes av
het.
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Min farfar

Filippa Engman
Nedanstående berättelse är skriven av Filippa Engman som är barnbarn till Einar Engman från Rosta
Graisas. Hon skrev detta som en skoluppgift, där
ungdomarna fått till uppgift att undersöka sin släkt
och svara på frågor som lärarna satt upp. Filippa
var vid tillfället 17 år gammal.
Världsliga händelser – andra världskriget
Min farfars familj var alla jordbrukare och fiskare. De
bodde i Estland i svenskbygden. September 1939 var
Kristof, min farfars farfar, i Sverige och sålde potatis.
Där hade han sett på en löpsedel att Adolf Hitler hade
stärkt sin ställning och att han hade börjat uppträda hotfullt mot grannländerna. Kriget hade börjat och Tyskland hade invaderat Polen. När Kristof kom hem så kallade han in alla söner och började planera hur de skulle
hantera situationen, för att han visste att de var på väg.
De lämnade alla sina djur; kor, hästar och får till
grannarna. Farfar var bara 4 år gammal när de lämnade
Estland och flyttade till Sverige. De åkte med häst och
vagn in till Hapsal, där de tog tåg till Reval (Tallinn).
Därifrån tog de båt till Sverige, båten hette Estonia (föregångare till den som sjönk). Det var en av de sista
reguljära resorna som gjordes från Estland till Sverige
den tiden, eftersom efter den resan blev det osäkert till
sjöss på grund av att ryssarna ville ha kontroll över den
finska viken, och de la minor längs hela kusten. Båttrafiken stängdes 1940, det dröjde till 1944 tills den
började igen.
Farfars farbröder blev tvångsinkallade av ryssarna
och de gömde sig i skogen. En av dem, Holger, dog
i ett läger i Tsebarkul som mobiliserad i sovjetarmén.
En annan släkting, Anton, hans fru öppnade dörren en
kväll och där stod ryska soldater som skulle hämta honom. Anton hoppade ut genom fönstret och kröp längs
rågfältet. De upptäckte att han hade flytt när de såg att
fönstret var öppet och sköt genom hela åkern. När Anton kom till Sverige 1944 vågade han inte ens ha sitt
namn i telefonkatalogen på grund av den händelsen.
Tekniska prylar
Inga när han var ung. De hade fotogenlampor och så vidare. Det fanns inte ens tidning där de bodde i Estland.
Alla nyheter spreds från person till person i byn.
Hur han hade det i skolan
Då han bodde i Sverige hade han 4 km till skolan. Han
hade inte hunnit börja skolan i Estland, eftersom han
bara var 4 år gammal när de flyttade. Han åkte skidor
på vintern och cyklade på sommaren. Lärarna bodde
på ovanvåningen och undervisningen skedde på nedanvåningen. De hade stora klasser eftersom statarna
hade många barn, de flesta hade 5-6 syskon. Man fick
ingen mat i skolan, så man hade matsäck med sig som
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man skulle klara sig på under dagen, vilket var en flaska mjölk och en äggsmörgås. Vintrarna var 30 grader
kalla. I skolan hade de ett ämne som hette trädgårdsskötsel, där lärde de sig att odla grönsaker. Han hade
betygssystemet A,B,C,D och skördelov.
Hur gammal var han när han började arbeta
Det första jobbet han hade fick han i 7:e klass, 1948.
Han cyklade ut med bröd efter skolan för ett bageri.
När han var 16-17 åkte han till sjöss några år efter yrkeshögskolan (som matros). Efter det så jobbade han
på ett järnbruk tills pensionen.
Vad hans föräldrar arbetade som
Jordbrukare/fiskare.
Hur de bodde
När de kom till Sverige så skulle de ha bott hos hans
mammas syster som arbetade som hembiträde i ett hem
i Eskilstuna (hon kom till Sverige ett år tidigare). Men
de träffade på en man på Stockholm central, som de
frågade hur man söker jobb i Sverige. Han erbjöd dem
jobb och pappan började jobba som lantarbetare och
statare. Statarsystemet var egentligen avskaffat men de
fick ändå sådana villkor. De bytte jobb ofta, han var
lantarbetare på olika gårdar i Mellansverige. Efter det
började han att jobba på Nyby Järnbruk.
Här i Sverige fick de bo i en torpstuga när de kom
hit. Det fanns ett rum och ett kök och de var 5 personer.
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Sedan flyttade de in i en länga, som hade vägglöss. De
fick ta dit Anticimex som sanerade. Under tiden fick
de bo i ett uthus på hösten. De hade ingen värme, bara
en liten kamin. Där bodde de i en månad. Vägglöss var
vanligt på den tiden, och man hade inget rinnande vatten. De badade i ladugården i en stor tunna. De hade
bastu på stora gårdar. De lagade sin mat på vedspis. På
våren tvättade de all smutstvätt från hela vintern. De
kokade kläderna i lut och sköljde dem i sjön.
Är det något av det som du inte visste om sedan tidigare som förvånade dig?
Jag hade någorlunda koll på hur det var eftersom att
jag får höra om hur de hade det ganska ofta. Men jag
visste inte riktigt hur det gick till när farfars familj kom
hit, och att skolan var så pass annorlunda. Att farfar i
princip inte hade någon teknisk pryl är ganska förvånande. Jag visste inte att den kommunistiska och socialistiska politiken hade så extremt stor påverkan på så
många ställen just då.
Har de händelser som dina föräldrar eller äldre
släktingar berättat om påverkat samhället idag?

Ja, det har de absolut. Till exempel andra världskriget har påverkat speciellt Europa mycket. Tyskland
blev först delat men är nu ett enat land, järnridån, 50
miljoner människor dog. Eftersom många fick flytta
från ett land till ett annat så det blev en folkblandning,
vilket inverkade på nya industrier. Eftersom Sverige
inte var med i andra världskriget så kunde vi bygga upp
en välfärd, ty våra industrier hade inte blivit sönderbombade.
Har dina föräldrar eller äldre släktingar upplevt
händelser som kan anses vara viktiga historiskt?
De har på nära håll sett andra världskrigets verkningar.
Är dina släktingar pålitliga källor och i så fall varför?
Kan du finna något som stödjer det de berättar? www.
rnhf.se/ancestry/show_family_2.php?nummer=5684
och www.rnhf.se
Dessa hemsidor stödjer en del av det farfar berättade för mig. Efter andra världskriget så ville ingen prata
om vad som hade hänt. Nu pratar många ut om vad som
hände och många böcker har skrivits om ämnet.

Västra Kustens Skogsägare
Bengt Brunberg

Vi arbetar hela tiden på att förbättra samarbetet mellan
Västra Kustens Skogsägare och den estniska skogsägareföreningen Läänemaa Metsaühistu (LM). Det är inte
alltid kommunikationen fungerar perfekt och någon
gång kan en fråga bli obesvarad. Men då får man hjälpas
åt med att nysta upp tråden igen. Viljan att försöka göra
det bästa finns i vart fall och även om LM har knappt
om personal har vi ett gott förtroende för dem. Vår styrelse har i uppdrag att till det kommande årsmötet i maj
utreda om, och hur, samarbetet ska kunna fördjupas. I
början av februari hade vi därför telefonmöte med fyra
representanter för den estniska skogsägarrörelsen och
diskuterade framtida samarbete. Jag kan gärna understryka redan nu att informationen är väldigt viktig för
LM att satsa mer på, till exempel med mer svenskt informationsmaterial. Det är för övrigt också viktigt att
LM har många medlemmar, för att de ska kunna få stöd
från staten och i sin tur stödja oss skogsägare.
Försäljning av avverkningsrätter på fastlandet
Det pågår också försäljning av avverkningsrätter i Rickul/Nuckö-området. Där har Stora Enso Eesti (SEE) utlovat att slutföra det arbete som påbörjades under 2011,
men då avbröts på grund av blöta marker och vikande
konjunktur. Problemet är dock fortfarande att marken
inte har någon riktigt bra tjäle, som alla vet så isolerar
ju snön om den kommer ”för tidigt”. Vi vet tyvärr alltså
inte förrän i slutet av februari om avverkningen måste
skjutas upp igen. Det är åtta skogsägare som är aktuella sedan det gamla avtalet med SEE. Men även för
fastlandet ska vi tillsammans med LM undersöka om

det går att bjuda in till och genomföra en ny omgång
avverkningar.
Medlemsträff om skogsbruksplan och skatter
Vi planerar nu för en medlemsträff i mars om hur man
läser en skogsbruksplan och hur man deklarerar för
inkomster från virkesförsäljning. Vi har skickat ett antal frågor till den estniska skattemyndigheten och får
även hjälp från LM vid träffen avseende skogsbruksplanen.
Som vanligt rekommenderar vi alla skogsägare att
skaffa en skogsbruksplan och se över vad som kan behöva göras i skogen. Kontakta oss via mejl på info@
vastrakustensskogsagare.se.
Hemsidan www.vastrakustensskogsagare.se har
mer information och kontaktuppgifter.

Årsmöte
i Rickul/Nuckö Hembygdsförening
Lördagen den 13 april 2013 kl. 13.00
Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17,
Stockholm
Ta T-banan till station Rådmansgatan, eller
busslinje 2 till hållplats Tegnérgatan.
Efter årsmötet blir det ett informationsmöte.
Se bifogad kallelse!
Varmt välkomna!
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Mitt liv i Spithamn

Birgit Eldh född Westerman, Spithamn Larsos

Hoppet av Spithamn.

hjälp av en ung estnisk man om jag har något tekniskt eller praktiskt problem. Pensionen kommer varje månad på
banken. Räkningarna dras där.
Varje dag, varje vecka är planerad och året har jag
planerat så, att jag höst och vår åker några veckor till min
släkt i Sverige. Jag kan bo hos min syster, dotter eller svägerska. Jag reste i världen som ung, var au pair i en judisk
familj i London, cyklade i Tyskland och Frankrike, vandrade i Himalaya. Nu är jag gärna hemma, då kan jag dricka
kaffe med jämna mellanrum och virrar inte bort mig på
mörka vägar. Jag är aldrig rädd för mörkret i Spithamn.
Posten kommer, elen fungerar, vägar plogas. Människorna
är snälla. Allt är lugnt.

Foto: Birgit Eldh

I mitt yrkesverksamma liv på Gotland var jag lärare, rektor för en grupp grundskolor där jag bodde och mina barn
gick i skolan. Jag var VD för fristående gymnasieskolor
där jag, sedan min man avlidit och mina barn växt upp,
sålde mitt hus och bodde på internatskolan. Jag umgicks
alltså dagligen med mycket folk och planerade deras liv
under många, många år. Det var ett stort ansvar och man
måste vara mycket observant.
Det ingick för naturvetarna i gymnasiet att resa till
Estland och Spithamn och studera fågelflytt, natur och
samhälle. Vi besökte hela Estland. Mitt hus byggdes för
att eleverna skulle kunna bo där och Hoppet började jag
arbeta med för att energiprogrammet skulle få viss undervisning. Tre år reste vi och hade utbyte i Nuckö. När jag
fick höra att elever blivit erbjudna alkohol från bakluckan
av privatbilar och det kom till en skandal med försäljning
av träsprit här i trakten och många dog, då vågade jag inte
längre resa med eleverna hit, utan resorna lades om.
Jag var redan över pensionsåldern då skolorna såldes
och jag bestämde mig för att bara ha en bostad, nämligen
den i Spithamn. Jag gav alla mina pengar till barnen. Jag
ångrar mig inte!
Nu är det på den tredje vintern här i Spithamn. Jag
tycker om lugnet, naturen, att få sova tills det ljusnar, att få
läsa allt det jag inte haft tid med, att se nyheter på tre språk
varje morgon, att få studera estniska med en av de fyra övriga i byn som är estnisklärarinna. Varje vecka promenerar
jag till min estniska konversation. En gång i veckan åker
jag till Birkas eller Hapsal för att handla, besöka läkare,
besöka apotek, affärer, myndigheter, gå på någon begivenhet som till exempel Aibolands 20-årsjubileum.
Jag har planerat allt mycket noggrant. Köpt ny 4-hjulsdriven bil, men promenerar mest hemmavid då vinden viner. Min äldste son som flyttade hit i somras tycker om att
vara här och åker gärna ärenden.
Jag upplever att jag lever i världen, jag har tv från
hela världen, internet likaså där jag kan nå mina vänner
och mobiltelefon till släkten. En kamin att elda i. Jag får

Rapport från Byggnadskommittén
Erik Johansson

Byggnadskommittén träffade i somras Nuckö kommuns
mark- och utvecklingsrådgivare Marika Meister för att
orientera oss om eventuella förändringar i regelverken
för byggnation i kommunen.
Formulären för att söka bygglov är oförändrade och
samma regler, att alltid begära tillstånd oberoende av
byggnadens storlek, kvarstår. Instruktion och blanketter
finns översatta till svenska på föreningens hemsida.
Vi konstaterade att blanketten för anmälan om användningstillstånd efter byggnadens färdigställande
ännu inte har blivit översatt, vilket kommer att ske snarast och läggas in på hemsidan. Framkom även att kommunen beslutat att minimiarealen vid fastighetsavstyckningar generellt ska vara cirka 1,5 ha.
Marika meddelade även att det föreslagna obligatoriet för fastighetsägare, att ansluta sig till av kommunen
anvisad entreprenör för sophantering, överklagats och i
rättslig instans förklarats ogiltigt, varför kommunen har
avstått från att driva detta vidare.

Pubafton
Fredagen den 19 april klockan 18.00
Nu kommer äntligen pubkvällen som skulle ha
gått av stapeln i november.
Varmt välkomna till Roslagsgatan i Stockholm
för en återinvigningspub. Vi inviger de nyrenoverade lokalerna efter vattenskadan och hoppas på många besökare.
Inga Ekman läser några av Mats Ekmans dikter på mål, dikter som Kustbon ansåg vara så
fräcka att man inte vågade publicera dem.
Välkomna!
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Bröllop i Rikull
Adam Schönberg

Vi fortsätter här med Adam Schönbergs svar på de
frågor han fick att redogöra för när han kom till
Sverige. Denna gång handlar frågorna om hur ett
bröllop gick till. Texten, som skrivits på mål i original, har bearbetats och översatts av Manfred Stenberg.

Åldermannen med sin hustru, de båda körde alltid först. Därefter körde brudgummen. Han hade som
körkarl brudpojken. Därefter åkte brudledaren med
sin maka. Efter dem pojkar och flickor. Så fridrickaren
med hustru och barn. Så brudgummens följare och allra
sist brudföljaren.
Bruket i kyrkan vid bröllop
Bröllopspojkarna och - flickorna gick genast in i kyrkan
Bröllopet var en stor fest. Den som blev bjuden till bröloch lade beslag på bänkarna avsedda för bruden och
lop ville just inte säga sig fri från att gå dit. Där i Ribrudgummen. Pojkarna satte sig i första bänken intill
kull och på Nuckö brukade man inte bjuda in så särskilt
altarringen – en i vardera änden. Därmed var det marmycket folk. Det räckte med en ålderman, en brudledakerat att bänken ifråga var upptagen. Mittemot på andra
re, en följare, en ”fridrickare” (ett gift par med sina småsidan gjorde
barn), en brudflickorna lipojke och en
kadant
för
”brudpika”
bruden.
Brud(brudflicka)
gummen och
och så två motbruden
fick
tagare och två
sitta
i
de
stolar
”kockmorar”
som var av(kokerskor).
sedda för dem.
Men därest bruÅldermannen
den och brudoch
ginfära
gummen hade
fick sitta på
ogifta syskon,
sina platser.
så kunde dessa
Brudpojken
uppträda som
skulle
hålla
brudpojkar och
brudgummens
brudflickor. De
mössa och seinbjudna kunde
dan vid dörha någon speciren räcka den
ell uppgift. Ålåt honom. Så
dermannen utskulle brudpagjorde ledaren
ret stå framför
för bröllopet.
prästen vid alDet var han
tarringen. Här
som åkte först
gällde det för
i bröllopståget
brudgummen
till kyrkan och
Bröllop
i
Nuckö,
bruden
med
”säppol”
på
huvudet.
Litografi
av
E
H
Schlichting.
att passa på så
från
kyrkan
att inte bruden
samt mellan
lyckades trampa på hans fot; det var farligt om hon
gårdarna. Hans maka kallades ”ginfära” (ordet går inte
lyckades göra det. I så fall kom han sedan jämt få lida.
att översätta; bara att fära betyder (fågel, fjäder). Hon
När makan är med barn kommer hon den tiden att ha
måste vårda sig om brudens ”säppol” (den för bröllopet
det lättare. Då de kom ner från altarringen och gick ut ur
speciella huvudbonaden, omfångsrik och synnerligen
kyrkan, så höll brudgummen och bruden med händerna
väl smyckad. Krans brukades ännu inte på den tiden).
i varandra tills de kom dit där bruden fått sig säpplet
Brudens säppol förvarades i en ”lockvak” (träkartong).
påsatt. Här blev detta igen av ginfära avtaget. Om nåDen skulle ginfära ha med i släden eller vagnen varthän
gon gick mellan brudgummen och bruden medan de
de åkte. Det ålåg ginfära att sätta säpplet på brudens
kom ner från altaret så skulle de inte leva länge ihop.
huvud när hon skulle träda inför altaret och när hon
gick in i bröllopsstugan. Fast också bröllopsflickorna
Bröllopsfesten i brudens gård
kunde därvid vara behjälpliga.
Först körde de till brudens gård. Vid grinden där stod
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det jämt en karl med bössa. Folk gick och lyssnade
för att höra när de skulle komma. Jämt hördes det när
bröllopsraden var i antågande. Där hördes ljudet från
skällor, pisksmällar och skrik. När de hörde att bröllopsfolket kom så stod där och väntade mannen vid
grinden med bössan färdig att skjuta. Då, i rätt ögonblick, sköt han sitt skott framför åldermannens häst, så
att det var nära att en olycka inträffade; hästarna kunde
bli skrämda. Men körkarlarna var säkert beredda på
detta så de var klara att sköta tömmarna.
I varje bröllopsgård fanns det två långa bord. Det
till höger kallas ”taiasborde” (manfolkets bord) och
det till vänster ”tårasborde” (kvinnfolkets bord). Högst
uppe bakom taiasborde satt åldermannen. Bredvid åldermannen satt brudgummen. Därnäst bakom bordet
satt bröllopspojkarna, på frambänken satt fridrickaren
och brudgumsföljaren och därefter annat manfolk på
båda bänkarna, så många som rymdes där.
Det var bröllopspojkarna som skulle skära upp
brödet till de övriga vid manfolksbordet.
Vid kvinnfolkets bord satt ginfära högst uppe.
Bredvid ginfära satt bruden, bredvid bruden satt brudpikarna och annat kvinnfolk. På frambänken vid kvinnobordet satt brudledaren allra högst, bredvid honom
satt brudföljaren. Det var han som skulle skära upp
brödet åt alla vid kvinnfolksbordet. Bredvid följaren
satt annat kvinnfolk så mycket som rymdes.
Första måltiden var det alltid klimpvälling med
hackat kött uti – torkat boskapskött. Köttbitarna var
lika många som potatisbitarna.
Folket skulle börja äta, men det fanns inga skedar.
Brudpojkarna hade gömt dem. Det var ett sådant skämt.
Det var så gjort, så kockmorarna skulle bli tvungna att
leta. Kockmorarna var alltid två. När de väl hade hittat
skedarna, så började de forska efter vem som var den
som hade gömt skedarna. Han hade just inget roligt att
vänta sig; han skulle nog få betalt! Den pojken visste
inte utav det, förrän han fick en kvinnas nerblötta underkjol dragen sig över huvudet. Två-tre kärringar var
på honom, varvid det brottades på liv och död. Det var
inte så lätt för honom att tas med dessa kärringar.
När bröllopsgästerna hade ätit färdigt så gick de inte
genast ifrån bordet. Nu började ”bordsstruke” (bordsstrykandet). Bröllopsmännen hade på förhand bytt åt
sig småpengar, kopparslantar. Och kockmorarna kom
med ”bordfoa” (vispar, i första hand avsedda att rensa
bord men även grytor med) för att stryka av bordet.
Bröllopsmännen slog ut kopparpengarna på bordet så
att det small, och morarna hade att sopa slantarna i ett
fat som de hade med sig för det ändamålet. Just när
morarna skulle gå ifrån bordet, så var det igen någon
som med en smäll drämde en peng på bordet, så att
morarna bara hade att vända för att ta även den med
sig. Så kunde de hålla på en halvtimme med skämt

och glam. Så gick det till vid bägge borden och på alla
bröllop. Kockmorarna fick dessa pengar till sig.
Mat stod det på bordet hela natten, ända till på
morgonen. På morgonen fanns det igen något kokt.
Och under varje måltid gick brännvinsbuteljen kring
bordet. Männen fick även mellan måltiderna en snaps.
Pojkarna och de yngre männen skulle hålla roligt med
att skämta. Igen dansades det, förutsatt att inte folket
var trött.
Bröllopsfesten i brudgummens gård
Måndagsmiddagen klockan 12 var den sista måltiden
man åt hos bruden. Då fick de också sista snapsen.
Sedan åkte de bort till brudgummens hem. Inför avfärden tog ginfära säpplet utav bruden och lade det i
lockvakarn. Nu satte bruden istället en vanlig duk om
huvudet. Till dess hade mottagarna spänt hästarna för
åkdonen, så allt var redo för att åka. Man hade också
sagt farväl till dem som stannade kvar där. Brudgummen gick fram till bruden, grep henne i armen, varvid
hon steg upp. Sedan lade brudgummen en slant på den
bänk där bruden hade suttit. Brudens mor gick dit och
tog den; hon fick den pengen åt sig. Brudgummen tog
bruden under armen och ledde henne ut till släden eller vagnen, varvid det var noga att ingen fick träda
emellan dem. Där var det trallande och skrik, ljud från
skällor och pisksmällar.
När de kom fram till brudgummens gård, så skedde mottagningen på samma vis som vid brudens gård.
Det blev skjutet med bössa på samma vis framför åldermannens häst. Bruden skulle även här först gå in
i ”spikarn” (visthusboden). Där fick hon säpplet sig
påsatt. Brudledaren ledde bruden in i bröllopsgården
och spelmannen började spela någon låt, varpå bruden
och brudgummen började dansa, varefter övrigt folk
också började dansa, så det blev 5-6 par på golvet.
Men här på mannens gård blev dessutom ett speciellt
skämt utfört. Brudgummen jämte åldermannen och
tillika bröllopsgäster hade redan bänkat sig i stugan.
Brudledaren ledde in en äldre kvinna, tagen ur folkhopen. Genast började de därinne fäkta med händerna
och skrika: ”Oj, oj! Hon duger inte. För ut henne!” Så
hämtade man in en yngre, men hon dög inte heller.
Men den tredje brudledaren ledde in var den riktiga
bruden. Samtidigt small det ute på gården ett bösskott.
Då började de där inne skrika och ropa: ”Den här ska
vi ha, den här duger!” Därnäst tråddes dansen. Efter
dansen satte man sig till bords för att äta klimpvälling.
Sedan de ätit färdigt, begynte bordstruket med skämt
och skratt – på samma sätt som förut i brudens gård.
Innan de började äta, hade brännvinsbuteljen gått bordet runt. Bruden tog dock alls ingen sprit, flickorna
inte heller. Av de äldre kvinnorna var det endast bondmoran som för att demonstrera satte flaskan till läppen.
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Inbetalning av markskatten

På brudgummens gård varade bröllopet från måndagen till på onsdagen. Mot aftonen ställdes födan på
bordet. Maten här var densamma som i brudens hem
och stugan var också inredd som där, med lakan på
väggarna, ljusringar och kors under taket. Så var det
på alla bröllop i Rikull. Här på hans gård var det som
bruden och brudgummen för första gången fick sova
tillsammans i en säng. Svärmor jämte någon annan
kvinna bäddade åt dem.
Detta blev i någon farstukammare, eller om det var
på sommaren så skedde det ute i någon spikar. Sedan
gick två kvinnor dit och sjöng över de tu versen: ”Gud
välsigna dessa hjärtan”. När brudparet på morgonen
kom in i stugan, stod där bredvid dörren fyra män,
två och två hållande varandra i händerna, bildande en
så kallad gullstol. Först tog de brudgummen på händerna, lyfte upp honom tre gånger under det att de alla
gånger ropade hurra. Sedan gjorde de på samma sätt
med bruden.
Tisdagsmorgonens mat utgjordes av någon mjölsoppa. På förmiddagen blev ”geoxen” slaktad. Och
det var fridrickaren som därtill blev fasttagen och lagd
på slaktbänken. Det var någon annan som höll fast honom därstädes. Ännu en annan stack honom genom
halsen. O, vad han därvid vrålade! Blodet forsade och
rann. En träkappe stod inunder för att ta vara på blodet. Men det var på skämt. ”Slaktarkniven”, med vilken slaktaren stack, träffade inte hans hals – den gick
bredvid halsen – och ”blodet” som rann var tranbärssaft ur en liten butelj. Att han vrålade skedde för att
där stod kvinnfolk och barn, och det var meningen att
de skulle tro att han verkligen blev slaktad.
På tisdagen blev plagget utdansat – som det hette.
Det var brudledaren som dansade ut plaggen. Varje
hjon fick ett plagg. Det kunde vara ett par sockor eller
vantar, två par sockband. Bunten av plagg låg inlindade i ett lakan. Plaggdansaren tog buntan av plagg
mellan händerna och dansade ensam ett par varv på
golvet. Så började han dela ut dem. Först fick åldermannen och sedan brudgummen. Och så undan för undan tills alla plagg var utdansade. Mellan varje plagg
han delade ut skulle han göra en sväng. Plaggdansaren
fick dessemellan en sup, så han skulle orka.
På tisdagskvällen förkunnade åldermannen att en
man som kallades ”Roda” skulle träda in. Det var någon av brudens bröder. Han ledde varje karl fram till
bruden, och varje sådan man skulle skänka pengar till
henne. För dessa fick han av henne en munfull brännvin. Om hon inte hade brännvin att ge, så fick han
dricka öl ur hennes kanna. Åldermannen brukade vanligtvis ge 4-5 rubel, brudledaren 3-4, fridrickaren 3-4,
följare ett 3-4, följare två 3-4, brudgumspojken 1-2,
brudpojkarna 1, spelaren slapp undan och brudgummen gav 5-25 rubel.

Göte Brunberg

Markskattebeskedet (”maksuteade”) för år 2013 har nu
sänts ut från skattemyndigheten Maksu- ja Tolliamet i
Tallinn. Om du tidigare har betalt markskatt och inte
har fått årets skattebesked när du läser detta har det antagligen kommit bort på vägen. Har du flyttat och inte
meddelat den nya adressen till Nuckö kommun?
I år har samtliga fått höjd markskatt eftersom Nuckö
kommun har höjt procentsatsen för skatteuttaget. Nytt
för året är också att beräkningen av markskatten har
ändrats. Tidigare gällde att ett enskilt markstycke inte
beskattades om skatten understeg 5 euro. Nu beskattas
alla markstycken och skattebefrielse gäller endast om
totalsumman är lägre än dettta belopp. Den som tidigare har betalt markskatt, men äger ett eller flera markstycken för vilka skatten understiger 5 euro, har också
av denna anledning fått högre skatt.
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 betalningstillfällen, den 1 april och den 1 oktober. Om skattebeloppet är 64 euro eller mindre skall hela beloppet betalas till den 1 april.
Inbetalning skall ske till ett av de bankkonton som
står i nästa ruta (raden som börjar med Maks tasutakse ...). Du måste ange det nummer (viitenumber) som
står på raden under bankkontona. Det är detta nummer
som är unikt för varje skattebetalare.
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. Om det
finns en skuld på skattekontot utgår en ränta av 0,06
procent per dag, vilket på ett helt år blir cirka 22 procent!
För närmare information om markskatten och hur
du tar reda på om du har en behållning eller skuld på
förskottsbetalningskontot, gå till www.rnhf.se och logga in som medlem. Där finns också en översatt version
av ett markskattebesked.
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Biluthyrning i Tallinn
med service på svenska

VEIKOS ALLTJÄNST
Birkas, tfn 00372 51 947 822

Dygnspriser från 32 euro (med obegränsad
körsträcka).

Gräsklippning, städning, hustillsyn, vatten av/
på, vägunderhåll, trädfällning och röjning,
bygg.

För bokning eller frågor, hör av er till Matti,
Autopluss OÜ, tfn +372 56 566 390, eller
e-post myo@hot.ee

Mycket bra priser och engelsktalande.
Svensk kontakt: Leif Ahrle, tfn 076-262 11 59,
leif@ahrle.se

Hemsida http://autopluss.onepagefree.com.

Färjelinjen Kapellskär och Paldiski

Markägare i Estland!

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Kapellskär och Paldiski.
Avgångstider Kapellskär: Måndag-onsdag,
lördag-söndag 11.30. Ankomst Paldiski 22.30.
Torsdagar 22.30. Ankomst Paldiski 10.00.
Ingen avgång fredagar.
Avgångstider Paldiski: 00.15 alla dagar utom
fredagar.
För medlemspriser, villkor och övrig information,
se www.rnhf.se (gå till ”Medlemssidor”).
Boka på tfn 0454-336 80 eller
e-post pax@dfds.com

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

Hyr hus i Haapsalu
Vi har ett härligt hus på Võnnugatan i gamla
delen av staden: 3 rum och kök + stort sovloft,
4 sängar + extrabäddar. Renoverat 2004. Stor
trädgård, 4 cyklar att disponera. Gångavstånd
till centrum, borgen och badplatsen. Uthyres
hela året: september-maj 3 000 SEK/vecka,
juni-augusti 4 000 SEK/vecka, fredag-söndag
1 500 SEK.
Anna Enggren och Bengt Stahlman
Tfn 0303-74 30 83, 0704-53 43 53
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