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En flyktgrupp med 14 personer har landstigit på finsk mark i närheten av Russarö fyr den 3 december 1943.
Stående från vänster: Valdemar Dyrberg, Haversved Musas, Sven Talback, Sutlep Grönback, Einar Westerby, Söderby Mickas, Arnold Thomsson, Söderby Musas, Ingvar Vesterby, Roslep Mickas, Ivar Brunberg, Lucks Nibondas,
Oskar Westerman, Norrby Anders, Albert Vesterby, Roslep Mickas, Edit Westerman, Norrby Anders, Ingvald Ståhl,
Gambyn Jakas, och Maria Westerman, Norrby Anders. Sittande: Herman Stahl, Gambyn Jakas.
På bilden saknas Herman Strömkvist, Söderby Snickar, som var nere i båten och fotografen Erik Westerman,
Norrby Anders.
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Snart är ännu ett verksamhetsår
över och vi närmar oss årets årsmöte. Vi träffas den 5 april i Immanuelskyrkans lokaler på Kungstensgatan 17 i Stockholm. I år har
Nuckö kommun en ny kommundirektör och hon kommer till vårt
årsmöte. Hennes namn är Triin
Lepp och inne i tidningen kan ni
läsa hennes presentation av sig
själv och lite om hennes ambitioner för kommunen. Jag har haft
några kontakter med henne och det
verkar som hon dels vet en del om
estlandssvenskarnas historia och
dels är intresserad av ett bra samarbete med föreningen.
Minnesår
I år är det också 70 år sedan den
stora flykten från Estland till Sverige. Detta minnesår kommer att
uppmärksammas av föreningen i
Estland men också här i Sverige.
Styrelsen har beslutat att köpa en vit
bänk, med en plakett där det skall
stå några minnesord över dem som
tvingades fly, och som skall placeras
i Hapsal. Jag antar att många av er
redan sett att det står en hel del vita
bänkar med en plakett på längs med
strandpromenaden. Vi planerar just
nu att ha en invigning av bänken den
14 juli. Mer exakta uppgifter kommer i nästa nummer av tidningen.
Vi kommer också att medverka på
Hembygdsdagen tillsammans med
de andra hembygdsföreningarna
och SOV. Den 20 september kommer man att inviga ett minnesmonument vid Aibolands museum och
vi hoppas att ni kan planera in ett
besök då.
Hemvändarveckan
Som vanligt kommer vi att ha en
del olika evenemang under vår
Hemvändarvecka. I skrivande
stund är inte allt bokat och klart
men det som är säkert är i alla fall
att strandfesten kommer att ske på
samma klockslag och samma plats
som alltid. I år är det den 12 juli

som gäller. Vi väntar oss lite extra
i år då strandfesten firar 15-årsjubileum! Deltagarna har bara blivit fler
och fler och många goda kontakter
knyts mellan våra medlemmar där.
Vi hoppas på att även ungdomarna
fortsätter att delta!
Nyhetsbrev
Som ni säkert har läst tidigare så
planerar styrelsen att ge ut ett nyhetsbrev en gång i månaden. Vi tänker oss att brevet kan ta upp det som
händer i styrelsen men också aktuella saker från Estland. Efter vårt
upprop om mejl-adresser har vi fått
in 340 stycken så vi hoppas att vi
snart kan starta med nyhetsbrevet.
Om du vill ha brevet men inte lämnat din mejl-adress så kan du meddela den på adressen info@rnhf.se.
Dialektordbok
Kulturkommittén har nu nästan
nått ända fram med insamlingen av
dialektord i rickulmålet. Förhoppningsvis skall någon form av papperspublikation vara klar om ett år.
Däremot kommer vi att redan under
sommaren lägga ut en databas med
dialektord på vår hemsida så att den
som vill kan gå in och söka efter ett
dialektord. Vi vill gärna att ni som
ännu kommer ihåg språket skall använda er av möjligheten att ge oss
tips om ord som saknas eller som ni
tycker är fel.
Framtidsdiskussioner
I januari hade styrelsen ett sammanträde där vi endast diskuterade
framtidsfrågor. Hur vill vi arbeta för

föreningens fortlevnad? Hur skall
vi värva nya medlemmar?
Många bra förslag kom upp och
jag tycker att vi har goda förutsättning att hålla föreningen levande
ännu många år. Men det gäller då
att fånga den yngre generationen,
alltså i första hand de från 50 år
och uppåt. De har i sin tur ansvaret för att få sina barn intresserade
av sina rötter. Men hur ska man nå
alla? Ja, en idé som kom upp var att
vi alla tittar närmare på släktingar
som idag inte är medlemmar i föreningen och lockar med dem. Men
vi måste även ha något att locka
med, så det fanns förslag om både
barn- och ungdomsaktiviteter, både
i Estland och här hemma.
Vi tar gärna emot era synpunkter
på hur föreningens framtid ska se ut.
Vi gör ju mycket idag i Estland för
att förena olika generationer, framförallt på vår strandfest där vi har
med alla åldrar från de allra yngsta
till de äldsta. Men vi måste också
göra något i Sverige som kan intressera en yngre grupp. Vi låter diskussionen gå vidare och ser som sagt
gärna att ni kommer med synpunkter på hur vi ska arbeta i framtiden
för att säkra föreningens existens.

Spithamnmöte
Lördagen den 19 juli
klockan 14.00 vid Moa.
Lämna gärna önskemål om
ärenden.

Årsmöte i
Rickul/Nuckö Hembygdsförening
Lördagen den 5 april 2014 kl. 13.00
Plats: Immanuelskyrkan, Waldenströmsalen, Kungstensgatan 17,
Stockholm.
T-banan till Rådmansgatan eller busslinje 2 till Tegnérgatan.

Varmt välkomna!
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Estlands bästa matställen
Restaurang Tchaikovsky med kocken Vladislav Djatsuk i Tallinn har
utsetts till Estlands bästa restaurang
och förärats utmärkelsen Silverskeden.
Övriga utmärkelser gick till:
• Bästa familjerestaurang: 		
Roots, Tallinn/Viimsi;
• Bästa service: 			
Leib Resto ja Aed, Tallinn;
• Bästa vinlista: 			
Dominic, Tallinn;
• Bästa utländska kök: 		
Chedi, Tallinn;
• Bästa bar/lounge: 			
Butterfly Lounge, Tallinn;
• Bästa café: Werner, Tartu;
• Bästa kock: 				
Dmitri Haljukov, Tallinn.
Befolkningsstatistik
Antalet invånare i Estland uppgick
den 1 januari 2014 till 1 311 870, att
jämföras med 1 325 211 personer år
2012. Årets siffra är 30 000 fler personer än vad som framkom vid folkräkningen 2011.
År 2013 föddes 13 831 barn
medan 15 474 avled (saldo -1 643).
Under året flyttade 4 085 personer till Estland medan 10 646 flyttade ut (saldo -6 615).
Som mest hade Estland 1 565 662
invånare år 1989. Antalet ester utgjorde då cirka 64 procent. Siffran
är idag närmare 70 procent.
2013 – rekordår för turismen
År 2013 blev ett rekordår för turismen i Estland med 1,94 miljoner
utländska besökare och 3,9 miljoner
gästnätter, en ökning med 4 procent
från 2012. Den inhemska turismen
ökade med 8 procent.
Finnar och ryssar leder besöksstatistiken. Antalet besökare från Kina
och Japan ökade snabbt medan antalet besökare från Tyskland, Storbritannien och Norge minskade, främst
beroende på färre flyg.
Allt fler turister besöker andra regioner än Tallinn. Speciellt populära

är Ösel och länen Ida- och LääneVirumaa. Ida-Virumaa gränsar till
Ryssland och lockar många därifrån.
Turiststatistiken omfattar bara
dem som övernattar på hotell eller
liknande. Uppskattningsvis 900 000
besökare beräknas ha bott hos vänner och bekanta. Därtill skall läggas
cirka 2,5 miljoner endagsbesökare.
Turismen svarar för uppskattningsvis 4-5 procent av Estlands
BNP och gav intäkter på 1,3 miljarder euro enligt Estlands Riksbank.
Färre flyg till Stockholm
Finnairs dotterbolag Flybe Nordic
lägger den 21 april ned linjen Bromma-Tallinn. Priserna på sträckan har
oftast varit betydligt förmånligare än
med Estonian Air från Arlanda. Estonian Air blir enda flygbolaget mellan Sverige och Estland, eftersom
Ryanair inte återupptar flygningar
från Skavsta till Tallinn under sommaren. Detta innebär högre priser.
Tallinns Flygplats befordrade
1,96 miljoner passagerare 2013.
Frankfurt var den populäraste destinationen med 12 procent av samtliga
passagerare, varav huvuddelen utgjordes av transitpassagerare. Därefter följde Helsingfors, Riga, Stockholm, Oslo, London och Moskva.
Till sommaren utökar Lufthansa
trafiken till Frankfurt med en tredje
daglig flygning. Lufthansa hedrade
nyligen Tallinns flygplats med utmärkelsen bästa markservice. Turkish Airlines ökar från tre till sex
flygningar i veckan till Istanbul och
nykomlingen Air Portugal erbjuder
tre non-stop flygningar i veckan till
Lissabon.
Estonian Air flyger under sommaren, förutom till sina åretruntdestinationer, även till Berlin, Paris,
Nice och Split.
Duktiga elever
Estlands elever placerar sig bland
världens duktigaste i OECD:s så
kallade PISA-undersökning. Estland
hamnade på andra plats inom natur-
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vetenskaper och läsförståelse samt
på fjärde plats inom matematik.
I undersökningen deltog 65 länder. Bäst var Kinas storstäder, Singa
pore, Sydkorea och Finland.
I samtliga länder är flickor duktigare än pojkar, så även i Estland.
I Estland är det stor skillnad mellan
estniska och ryska elever, till de estniska elevernas fördel.
Det estniska resultatet togs emot
med både glädje och skepsis, eftersom den estniska skolan ofta anses
alltför lärarkoncentrerad på bekostnad av elevernas kreativitet.
Populära mejeriprodukter
Mejeriprodukter från Estland visade
sig vara populära vid världens största livsmedelsmässa, Grüne Woche, i
Berlin i början av året. Estland var i
år representerat som officiellt mässland under namnet Natürlich Estland
och fick därigenom stor uppmärksamhet i media.
I fokus låg ekologiskt odlade och
framställda produkter såsom ost,
yoghurt, glass med mera i ett otal
varianter.
Grammypris till Estland
Dirigenten Tõnu Kaljuste har hedrats
med ett Grammypris för sitt framförande av den estniska kompositören
Arvo Pärts verk ”Adam’s Lament”.
Kaljuste var själv inte på plats i Los
Angeles eftersom han aldrig hade
trott att han skulle få utmärkelsen.
Let’s Do It lockade många
Den estniska aktionen Let’s Do It
lockade under 2013 hela 2,5 miljoner frivilliga från 110 länder i nationella aktioner att städa bort skräp i
naturen. Sedan starten 2008 har nio
miljoner personer deltagit. Aktiviteterna är mest omfattande i de baltiska länderna samt på Balkan. Let’s
Do It bygger på medborgarinitiativ
där man under en dag samlar in
skräp som först identifierats genom
iPhone/iPod. Let’s Do It har inlett
ett samarbete med FN:s miljövårdsprogram UNEP.

Vinterträff på Estniska huset
Ingegerd Lindström

Träffen samlade 55 personer som
åt klimpsupp och lyssnade på
föredrag.
Foto: Anders Peedu

Lördagen den 1 februari hade vi vår
nu traditionella vinterträff. Denna
gång bjöds vi på ”klimpsupp” med
bröd och ost samt en god kaka till
kaffet. Det var 55 personer som kom
och stämningen var mycket god. Vi
fick lyssna på ett intressant föredrag
av Rein Westerbusch Norberg. Rein
är både konstnär, författare och lite
av en äventyrare. Han berättade om
hur tillfällen kan spela in vid olika
händelser i livet och lite om sin flykt
från Paj i Rickul, där han föddes,
och om sin barndom i Sverige.
Spännande berättelse
Vidare berättade han också om sin
morbror Oskar som var sjöman och
som tände längtan till havet och
okända länder i honom. Han gick
själv till sjöss som ung och senare
i livet byggde han sin egen båt med
vilken han seglade bland annat till
Karibien. Dit återvände han tio år
senare för att göra research för en
ny bok som han skulle skriva. Hans
upplevelser där bland karibindianerna på ön Dominica var en både
underhållande och spännande berättelse.
Vissa människor har en förmåga
att berätta en historia så att man
själv tycker sig ha varit med och
den förmågan har han.
Årets träff blev som vanligt
lyckad och vi hoppas på att traditionen fortsätter och att fler kommer
nästa år.

Rein Westerbusch Norberg höll ett intressant föredrag på vinterträffen.

Foto: Anders Peedu

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. Badrum
med dusch och tvättmaskin. Stor trädgård, 4 cyklar att disponera.
Gångavstånd till centrum, borgen och badplatsen. September-maj
3000 SEK/vecka, juni-augusti 4000 SEK/vecka, fredag-söndag
2000 SEK.
Anna Enggren och Bengt Stahlman
Tfn 0303-74 30 83
anna.enggren@ale.se
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En hälsning från Nuckö
Triin Lepp

Mina första personliga minnen av
Nuckö sträcker sig tillbaka till ett
annat tidsskede.
Sommarminnena är många:
barndomens höskördar, hjälparbetet
på president Meris residens, svampskogarna, fisketurer och så vidare.
Beslutet att efter grundskolans slut
i Tallinn börja studera på Nuckö
gymnasium var därför lätt. Jag tog
min Bachelor-examen på Estonian
Business School i Tallinn inom
fackområdet företagsledning.
Boendet i Tallinn avslutades
för min del för fem och ett halvt år
sedan. Jag förstod att jag behövde
natur, luft och rum omkring mig,
och samtidigt en säker miljö för
min son att växa upp i. Jag flyttade till Ormsö, bekantade mig med
en liten kommuns verksamhet och
också grundligt med det estlandssvenska kulturarvet. När jag bodde
på Ormsö arbetade jag på Tallinns
Tekniska Högskolas filial i Hapsal.
Där utvecklade och koordinerade
jag under fem år studieprogrammet
för hälsoutveckling, stödde processen att tas emot som medlem i nätet Läänemaa Safe Community och

Triin Lepp.

gjorde en insats vid slutförandet och
igångsättningen av projektet Kompetenscentrum för hälsoutveckling
och rehabilitering.
Mina personliga tankar om utvecklingen av kommunen: en liten
kommuns öde och möjlighet att fortleva beror helt på dess innevånare,

Hemvändarveckan 2014
Lördag 12 juli

Strandfest på Ölbäckstranden.

Söndag 13 juli

Gudstjänst i Rosleps kapell.

Söndag 13 juli

Ungdomsträff på stranden.

Måndag 14 juli

Invigning av parkbänk i Hapsal 		
till minne av flykten 1943/44.

Tisdag 15 juli

Bussresa till Pärnu.

Onsdag 16 juli

Vandring med Erik Johansson.

Torsdag 17 juli

Byvandring.

Fredag 18 juli

Bouleturnering.

Dessa evenemang kan ändras och byta dag men totalt sett är detta
vad som kommer att hända under Hemvändarveckan. Fullständigt
program med exakta tider kommer i nästa nummer av tidningen.
Lördag och söndag är dock helt klara.
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och hur de använder sina kunskaper
aktivt. Människornas värdering av
miljön är grunden för en ökning av
den fast bosatta befolkningen. Utveckling av företag, god kvalitet på
utbildning, säkerhet, en värdig åldringsvård, olika kultur- och fritidsmöjligheter är sådana stöd som bara
är några nyckelord.
En av de viktigaste förutsättningarna för ett kollektivt samarbete
är att kommunikationen med kommunstyrelsen fungerar och att den
fördjupar säkerhetskänslan. Information kan det aldrig bli för mycket
av. Jag avser för min del att alltid
åtminstone gå halva vägen. Mycket
viktigt i Nuckö är den estlandssvenska bakgrunden och dess traditioner. Det är ju också en av våra huvudsakliga turistinriktningar.
Den 13 juli blir det en konsert
i Rosleps kapell inom ramen för
Rickul/Nuckö Hembygdsförenings
hemvändardagar, som jag hoppas
ni alla kommer till. Jag hoppas
också på ett mångsidigt och gott
samarbete i fortsättningen med föreningen.

Estlandssvenskarnas flykt och överflyttning
Göte Brunberg

Den estlandssvenska folkgruppen bestod vid andra världskrigets utbrott av cirka 8 000 personer. Den större delen, över 7 000
personer, kom under kriget till
Sverige genom organiserad överflyttning och flykt med egna båtar. Kvar blev ett tusental, som av
olika skäl tvingades, eller valde,
att stanna kvar.
Den organiserade överflyttningen inleddes hösten 1940 med
att 110 rågöbor fick möjlighet att
lämna Estland, som då hade blivit en del av Sovjetunionen. Sedan dröjde det till 1943, då landet var ockuperat av Tyskland,
innan cirka 800 personer kunde
lämna Estland med så kallade
sjuktransporter. Den stora överflyttningen av över 3 300 personer
ägde rum sommaren 1944.
I tillägg till den organiserade
överflyttningen flydde 1943 och
1944 cirka 2 800 personer i egna
båtar till Sverige, antingen direkt
eller via Finland.
Överflyttning av Rågöbor
Den 23 augusti 1939 slöts i Moskva
den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten, där Sovjetunionen
och Tyskland delade upp Europa i
intressesfärer. Denna fick till följd
att Estland tvingades att underteckna en ömsesidig biståndspakt, som
gav Sovjetunionen tillgång till militärbaser, bland annat på svensköarna
Nargö, Rågöarna och Odensholm.
Sommaren 1940 tvingades öarnas
befolkning, totalt något över 600
personer, att lämna sin hembygd.
De begärde, genom den svenska beskickningen i Moskva, att få flytta
till Sverige. Utresetillstånd beviljades endast för 110 rågöbor, som anlände till Sverige i oktober 1940.
Den svenska regeringen hade
i augusti 1940 fattat ett principbeslut att ta emot de evakuerade och
att detta, på sikt, skulle komma att
gälla för hela den svenska folk-

Rågöborna anländer till Sverige.

Foto: SOV:s arkiv

gruppen. För att hantera rågöbornas överflyttning och utplacering i
Sverige bildades därför i september
en kommitté, Kommittén för Rågösvenskarna (från 1943 Kommittén
för Estlands svenskar). Kommitténs arbete leddes i praktiken av
ett utskott, i vilket bland andra ingick riksantikvarien Sigurd Curman
(som senare blev ordförande i kommittén) och Gerhard Hafström som
sekreterare.
Under sovjetiskt välde
I juni 1940 tvingades den estniske
presidenten Konstantin Päts att
tillsätta en sovjetvänlig regering.
Därmed påbörjades en process som
resulterade i att Estland i augusti
samma år blev en del av Sovjet
unionen.
Den nya regimen satte igång
med omfattande kollektiviseringar.
Större företag och all mark förstatligades. Bönderna fick dock, med
vissa restriktioner, fortfarande bruka sin jord. Man satte också igång
med arresteringar och deportationer
av personer som ansågs vara fient-

Sigurd Curman och Gerhard
Hafström.
Foton: SOV:s arkiv
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ligt inställda till Sovjetunionen, något som kulminerade med massdeportationerna i juni 1941.
Under vintern 1940/41 begärde
svenskarna att få resa till Sverige.
I hemlighet gjorde man upp listor
som skickades till den svenska beskickningen i Moskva för vidarebefordran till sovjetmyndigheterna.
Ansökan gav inte något resultat,
varken beviljan eller avslag. Anmärkningsvärt är att ingen bestraffades för listorna.
Tysk ockupation
Den 22 juni 1941 anföll Tyskland
Sovjetunionen och i mitten av september hade Estland erövrats. Dessförinnan hann sovjetmyndigheterna
göra en omfattande mobilisering av
estniska män till Ryssland.
I förvaltningen av de erövrade
områdena i öster var många tyska
myndigheter inblandade. Estland
slogs, tillsammans med Lettland,
Litauen och Vitryssland, ihop till
enheten Ostland som lydde under
Ostministerium i Berlin. Högst upp
i den civila förvaltningen av Estland
satt en generalkommissarie, Karl Sigismund Litzmann. Det fanns även
en estnisk lydregering under ledning
av Hjalmar Mäe, men den saknade
verklig makt. Stort inflytande hade
också den högsta militära ledningen
i Berlin och nazistpartiets skyddsorganisation Schutzstaffeln (SS), som
ansvarade bland annat för koncentrationslägren och judeutrotningen.
Inom SS fanns säkerhetstjänsten
Sicherheitsdienst (SD) med den
hemliga statspolisen, Gestapo. SS
kompletterades 1940 med en militär
gren, Waffen-SS.
Mothander och Lienhard
Efter det att Tyskland hade ockuperat Estland uppträdde för första
gången de två personer, rikssvensken Carl Mothander och tysken
Ludwig Lienhard, som sedan skulle
spela avgörande roller vid överflyttningen av estlandssvenskarna.

Carl Mothander var född 1886 och
till yrket journalist. Han hade som
frivillig deltagit i det estniska frihetskriget och hade belönats med
hederstiteln ”major”. Efter kriget
stannade han kvar i Estland och
gifte sig med en balttysk adelsdam,
Benita Wrangel. Genom giftermålet skaffade han sig goda kontakter bland balttyskarna, något som
han senare kunde utnyttja sig av i
arbetet med överflyttningen av estlandssvenskarna. Han hade också
kontakt med estlandssvenskarnas
främsta företrädare Hans Pöhl och,
efter Pöhls död 1930, med dennes
söner, prästerna Ivar och Hjalmar.
I samband med sovjetockupationen
av Estland 1940 flyttade Mothander
med hustru till Sverige.
Ludwig Lienhard föddes 1910 i
Flensburg i Tyskland, i gränstrakten
till Danmark. Han gick i dansk folkskola och talade därför ”skandinaviska”. Han var universitetsutbildad
med filosofie doktorsgrad och ville
gärna kalla sig ”doktor”. År 1937
blev han medlem i nazistpartiet.
Vid krigsutbrottet 1939 fick Lienhard en plats i utrikesdepartementet
för att syssla med radiopropaganda
mot Skandinavien och Holland.
Hans chef hade en hög post inom
SS och Lienhard skaffade sig goda
kontakter inom organisationen. Han
blev senare inkallad till fronten och
tjänstgjorde först i flygvapnet som
kulspruteskytt, men gick 1941 över
till armén. Där var han chef för den
stormbåtsavdelning som i september samma år intog Ormsö och blev
”kommendant” på ön.
Hjälpsändningar 1942
Carl Mothander förstod att estlandssvenskarna hade lidit under sovjetregimen och den tyska inmarschen.
Han startade därför i september
1941 en hjälpkommitté, som lyckades samla ihop en ansenlig penningsumma och en mängd gåvor.
Den svenska regeringen ville dock
att en officiell delegation skulle
undersöka behovet på plats innan
hjälpsändningen kom till stånd, nå-

Carl Mothander och Ludwig
Lienhard.
Foton: Okänd

got som man sade nej till i Berlin.
För att lösa knuten rekommenderades Mothander att kontakta en viss
doktor Lienhard i det tyska utrikesdepartementet. På så sätt möttes för
första gången deras vägar.
Genom sina goda kontakter
inom utrikesförvaltningen lyckades
Lienhard skaffa fram det erforderliga tillståndet. I januari 1942 kom
en delegation, i vilken bland andra
ingick Gerhard Hafström och Carl
Mothander, till Estland och reste
runt i svenskbygderna. Som tysk
ledsagare deltog Lienhard.
I juni 1942 kom delegationen
tillbaka under Röda Korsets namn
för att överlämna hjälpsändningen.
I denna ingick bland annat ett 50-tal
båtmotorer, som sedan kom till god
användning vid estlandssvenskarnas
flykt från Estland med småbåtar.
Vid sina resor i svenskbygderna
kunde delegationen övertyga sig
om att befolkningen ville flytta till
Sverige. Den officiella inställningen från svenska myndigheter var
ändå att det var bäst att svenskarna
stannade kvar i Estland och att man,
som hade gjorts med hjälpsändningarna, skulle underlätta för dem
att göra detta. Några flyktförsök
gjordes heller inte under året. Det
omedelbara hotet från Sovjetunionen var borta och man ville se hur
situationen skulle utveckla sig.
Tyska planer
När SS-chefen Heinrich Himmler besökte Estland i oktober 1942
lyckades Lienhard få träffa honom
och lägga fram ett förslag att ge
estlandssvenskarna, som ”germanska stamfränder”, en särställning
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i Tredje riket. De skulle få en viss
autonomi med ett eget ”folkting”.
Lienhard bildade också en estlandssvensk skyddskår, ”Odalvärnet”,
men den fick ingen större anslutning.
Lienhard flyttades i september
1943 över från armén till WaffenSS och fick ansvaret för frågor som
berörde den svenska minoriteten i
Estland. Han hade goda kontakter
ända upp i ledningen för SS, där
man hade inrättat en avdelning för
germanska stamfränder inom Tredje riket. Där hamnade även frågan
om estlandssvenskarna.
De estlandssvenska ledargestalterna Mathias Westerblom och
Nikolaus Blees hade 1941 blivit
deporterade till Ryssland. I tomrummet efter dem tog Ivar och Hjalmar
Pöhl på sig rollen att representera
estlandssvenskarna. De hade dåligt rykte bland estlandssvenskarna
men vann gehör hos den tyska förvaltningen som deras företrädare.
Flykt med småbåtar
Vintern 1942/43 kom bakslaget
för tyskarna vid Stalingrad. Dittills
hade tyskarna endast värvat frivilliga, men i början av mars 1943 kom
en order från den estniska regeringen att män i åldern 19-24 år skulle
anmäla sig som ”frivilliga” för
tjänstgöring i tyska armén. Det skapade en akut situation, där många
såg flykt med egna båtar som enda
utväg.
Ett hinder för flykt var bevakningen av stränderna och havet.
Längs kusterna fanns ett antal bevakningsstationer, som leddes av
tyska befäl med estländare som meniga. Tyska patrullbåtar övervakade
vattnen utanför kusterna.
De som själva inte ägde sjödugliga båtar rustade upp gamla vrak och
byggde i hemlighet nya båtar. Brädor till husbehov fanns på gårdarna
och spik och nitar kunde i nödfall
tillverkas av järn- eller koppartråd.
De motorer som hade kommit med
hjälpsändningen från Sverige kom
nu väl till pass. Andra köptes på

svarta börsen. Fick man inte tag på
en båtmotor fick en bilmotor duga.
De som inte hade möjlighet att förse
båten med motor seglade, eller till
och med rodde.
Arbetena med upprustning och
nybyggnad av båtar borde, om kustbevakningen verkligen hade ansträngt sig, i de flesta fall ha blivit
avslöjade. I själva verket var det få
flyktförsök som blev förhindrade
redan på land. Förklaringen är troligen att man prioriterade en god
relation med estlandssvenskarna.
Med de meniga estländarnas lojalitet var det också si och så. Många
hade säkert själva planer på att fly
om tillfälle gavs. Några båtar blev
uppbringade till sjöss. I en rapport
från slutet av 1943 nämns att 800
personer har flytt och högst 25 har
gripits. Kvinnor och barn släpptes
men männen blev satta i fängelse.
De som inte hade möjlighet att
fly i egna båtar försökte komma med
den organiserade flykttrafik som pågick till Finland. Ett vanligt pris var
75 kilo fläsk eller 2 500 tyska mark
per person.
Den första flyktbåten gick den
23 april 1943 från Derhamn i Rickul med sju unga män ombord. De
hade planerat att gå direkt till Sverige, men motorproblem gjorde att de
valde att gå mot Finland. De hamnade i trakten av Åbo och gick därifrån mot Åland, där de blev stoppade. De anlände till Stockholm den 5
maj med båt från Åbo. Vid ett möte
några dagar senare med utrikesminister Christian Günther överlämnade de ett brev från befolkningen i
Rickul där man bad om att bli överflyttad till Sverige.
Den första båten följdes några
dagar senare av båtar från Nuckö
och Ormsö. När det blev klart att
de första flyktförsöken hade lyckats, och tyskarna inte hade vidtagit
några repressalier mot kvarblivna
anhöriga, var det flera grupper som
vågade försöka. Nu flydde även
hela familjer. De flesta båtarna från
Rickul, Nuckö och kusten längre

österut gick till Finland. Där måste
man oftast lämna båten och, efter
det att det hade kontrollerats att man
var estlandssvensk, fortsätta resan
med ordinarie båt till Stockholm.
Från Ormsö gick de flesta båtarna,
om de var något så när sjövärdiga,
direkt till Sverige.
Under sommaren 1943 började
det diskuteras om transport av gamla och sjuka till Sverige. Det väckte
förhoppning om allmän överflyttning. Sensommaren med mörka
och långa nätter utnyttjades därför
dåligt för flykt. I september och oktober flydde 24 båtlag med tillsammans 190 personer. När det senare
blev klart att sjuktransporterna endast skulle omfatta ett begränsat antal personer och endast i undantag
unga och medelålders män återupptogs flykten med småbåtar. Under
november och december flydde 35
båtar med 270 personer.
Vintern 1943/44 var mycket
mild. Östersjön var isfri, vilket möjliggjorde fortsatt trafik med flyktbåtar. I februari 1944 anlände över 300
flyktingar och dessutom 60 personer
som hade fått följa med transporter
av evakuerade ingermanländare
från Paldiski till Finland. Samtliga
kvarvarande på Odensholm, 43 personer, flydde den 4 februari 1944 i
sex motorbåtar till Hangö.
Totalt flydde cirka 2 800 personer med småbåtar. Två båtar från
Ormsö förolyckades.
Sjuktransporter 1943
I början av 1943 gjordes i Sverige
upp planer på överflyttning av hela
den estlandssvenska folkgruppen.
Lienhard hade trott sig få klartecken för detta från de tyska myndigheterna i Estland. Kommittén fick av
regeringen i uppdrag att organisera
transporterna, som skulle ske med
svenska fartyg. Planerna stoppades
dock i Berlin. Man ansåg där att en
evakuering av estlandssvenskarna
skulle kunna tolkas som att tyskarna
ansåg kriget som förlorat.
Vid ett möte i Berlin i mars 1943
lyckades Lienhard få tillstånd att
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evakuera en grupp gamla och sjuka
till Sverige. Den 22 maj 1943 anlände 42 estlandssvenskar med det
svenska lasarettsfartyget Seagull II
till Stockholm, men sedan uppstod
svårigheter från tysk sida. Hjalmar
Pöhl skriver i början av september i
ett brev till svenska beskickningen i
Berlin att Ostministeriet är negativt
inställt till en total överflyttning av
svenskarna. Man har ingen möjlighet att fylla det svenska tomrummet
med annan arbetskraft och en överflyttning skulle dessutom skapa en
negativ reaktion bland esterna.
På eget initiativ tog Mothander
sommaren 1943 på sig uppgiften att
försöka få till stånd en överflyttning
av folkgruppen till Sverige. Vid resor till Berlin och Reval utnyttjade
han sina goda kontakter och lyckades till slut få träffa generalkommissarien Litzmann. Denne fattade
intresse för saken och Mothander
kunde återvända till Stockholm med
ett brev till utrikesminister Günther,
där man på tysk sida gick med på
överflyttning av åldringar och sjuka
från de svenska områdena i Estland.
I en första etapp gällde det 700 personer som skulle följas av en grupp
med ytterligare 500. Mothander fick
i oktober 1943 uppdraget av Kommittén att i Estland vidta alla nödvändiga åtgärder för transporterna
och att där agera på den svenska
regeringens vägnar.
Både på tysk och svensk sida
ville man ha så lite publicitet som
möjligt om överflyttningen. Statens
informationsstyrelse sände därför
föreskrifter till svenska massmedia
om sträng censur. Bland annat fick
det inte förekomma någon antydan
om att transporten skulle kunna uppfattas som en inledning till en total
evakuering av estlandssvenskarna
och att termen ”sjuka och åldringar”
användes som kamouflage även för
andra personer. Trots detta tillhörde
hälften av resenärerna inte denna
kategori utan kom med som eskort
eller för att de hade nära anhöriga i
Sverige.

Till transporterna användes Sveabolagets ”Odin”, som med tre resor,
den 27 november och den 7 och 17
december 1943, tog över 738 personer. Det var från början planerat
att resorna skulle utgå från Rohuküla utanför Hapsal, i centrum
av svenskbygderna. Detta ändrades
dock i sista stund till Paldiski, något
som fördröjde den första resan med
en vecka.
De evakuerade betraktades officiellt inte som utvandrade utan som
”utresta”, med tillstånd att uppehålla sig i Sverige i tre år och med rätt
att återvända till Estland. På detta
sätt löste man den juridiska frågan
om de tillgångar som evakuerade
lämnade efter sig.
Efter Odins tre resor blev det
stopp för fortsatta transporter. Från
Berlin hade det kommit order om
att den överenskomna överflyttningen av ytterligare 500 personer
inte skulle få genomföras.
Hämtningsresor våren 1944
Bland dem som kom över 1943
väcktes tidigt tanken på att fara över
till Estland med småbåtar och hämta folk i smyg. Det var ingen brist
på frivilliga, men man måste skaffa
större båtar, utrustning och bränsle.
Det fanns också fortfarande förhoppningar om att den stora överflyttningen skulle komma till stånd.
Senvintern 1944 hade förhandlingarna om överflyttningen ännu
inte lett till något resultat. Man började därför organisera hämtningsresor. Pengar till båtar, utrustning och
bränsle fick man låna från Kommit-

tén. Det borde ha varit ett vågspel att
mitt under pågående förhandlingar
engagera sig i en sådan verksamhet,
men Kommittén hade från tyska
myndigheter i Estland fått information om att man inte aktivt skulle
förhindra resorna. Hämtningsbåtarna gick i allmänhet från Sverige till
Hangö, varifrån man kunde gå mot
Estland i kvällsmörkret och vara
tillbaka samma natt.
Av en sammanställning från
Kommittén framgår att totalt hämtades vid 12 hämtningsresor 312
personer, varav 32 från Rickul (en
resa), 47 från Nuckö (två resor) och
hela 233 personer från Ormsö (nio
resor).
Överenskommelse
Under vintern 1943/44 fortsatte
svenska utrikesdepartementet att
underhandla med Berlin för att nå
en överenskommelse om överflyttning av hela den svenska folkgruppen. Mothander agerade genom
sina kontakter i Berlin och Reval
för att han skulle bli den som skulle
få ansvaret för överflyttningen. Av
Kommittén hade han också fått vittgående befogenheter att förhandla i
frågan. Han hade emellertid genom
sin, som man ansåg, självsvåldiga
hantering av Odinresorna skaffat sig
fiender hos de tyska myndigheterna
i Estland, som lät antyda att han inte
längre var välkommen där.
Lienhard fick i början av 1943 i
uppdrag att organisera en särskild
byrå under generalkommissariatet,
Estlandsschwedische Verbindungsstelle, som skulle hantera olika frå-

Sveabolagets Odin.

Foto: SOV:s arkiv

gor som berörde estlandssvenskarna. Han förklarade för Kommittén
att, om det skulle bli några fortsatta
transporter, de i så fall måste ske i
tysk regi. Han erbjöd sig att i så fall
organisera transporterna. Resultatet
blev att Kommittén i slutet av mars
1944 beslutade sig för att koppla
bort Mothander från uppdraget och
överlämna ansvaret till Lienhard.
I april 1944 gavs tillstånd till
att överflytta hela den svenska
folkgruppen till Sverige. De som
önskade resa måste anmäla sig till
Lienhards Verbindungsstelle. Kontakten med estlandssvenskarna
sköttes via ”Estlandssvenska kommittén för överflyttning”, som hade
bildats av Ivar och Hjalmar Pöhl.
Kommittén hade sitt huvudkontor
i Reval och lokala ombud i bygderna. Ombuden hjälpte till med att
fylla i ansökan om utresetillstånd
och meddelade när och varifrån utresan skulle ske.
Vilka skulle då räknas som
svenskar? Ett huvudkrav var att
man skulle ha minst en fjärdedel
svenskt blod i sina ådror. I praktiken
kunde kravet kringgås med intyg
eller mot betalning. Den estlandssvenska föreningen Svenska Odlingens Vänner, som hade förbjudits av sovjetmyndigheterna 1940,
återuppväcktes av bröderna Pöhl i
juli 1943. Ett medlemskap i föreningen blev, särskilt under den kaotiska tiden på sensommaren 1944,
i praktiken ett intyg på att man var
svensk. Det trycktes upp många fler
medlemskort än vad som behövdes,

Juhan på väg. Vid masten Lienhard.
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antalet 10-15 000 har nämnts. Det
är känt att många delades ut till ester, en del mot betalning.
Den stora överflyttningen
I april 1944 ingicks ett avtal om den
stora överflyttningen mellan Lienhard och svenska staten, företrädd
av Curman. Lienhard lyckades av
den tyska arbetstjänsten Operation
Todt hyra den tremastade motorseglaren ”Juhan”, byggd 1937/38
i Vilsand på Ösel. Den var byggd
som transportfartyg men anpassades för persontransporterna med
nödtorftig inredning för boende
och hygien. Enligt kaptenen hade
fartyget dåliga sjöegenskaper: det
rullade häftigt, hade svag motor och
alldeles för låg rigg. Det gjorde att
många blev sjösjuka under de resor
som drabbades av dåligt väder
Enligt avtalet skulle Kommittén
betala ut 15 000 kronor till Lienhard
per resa och grupp om cirka 300
personer. Detta skulle ungefär motsvara den ersättning som Lienhard
skulle betala till Operation Todt för
hyran av Juhan. Kommittén skulle
också efter varje resa fritt leverera
2 500 liter motorfotogen och 110
liter motorolja. Något uppseendeväckande är att Lienhard, en tysk
tjänsteman och officer, fick en fullmakt från ”Den kungliga svenska
kommittén för Estlandssvenskarna”
att i Estland representera kommittén
och i kommitténs namn förhandla
Resa Datum

med vederbörande myndigheter.
Med Juhan gjordes nio resor
enligt tabellen nedan. Vid de första
fyra resorna anlöpte fartyget Frihamnen i Stockholm, men för att
undvika publicitet flyttades ankomsterna därefter till Breviks brygga
på Lidingö. Lienhard följde med på
resorna och bytte före ankomsten till
Sverige sin Waffen-SS uniform mot
civila kläder. Det var tänkt att bli
en tionde resa, men förhållandena
hade i slutet av september blivit så
riskabla att besättningen vägrade att
ställa upp. Lienhard lyckades emellertid ordna ytterligare en resa med
ett mindre fartyg, ”Triina”, från Reval. Den 20 september, endast två
dagar innan sovjettrupperna intog
staden, avgick Triina med 70 estlandssvenskar och uppskattningsvis
300 ester ombord. Med Triina följde
också Lienhard till Sverige.
I tillägg till de överförda estlandssvenskarna följde nära 3 000
ester med Juhans resor. En del av
dem var sådana som man från estnisk sida ville ha överförda till Sverige, men många fick betala till Lienhard för att få komma med.
Epilog
Lienhard sökte uppehållstillstånd i
Sverige med hänvisning till vad han
hade uträttat för estlandssvenskarna.
Han fick också stöd från Kommittén. En besvärande omständighet
var hans medlemskap i Waffen-

SS, som vid Nürnbergrättegången
stämplades som en ”kriminell organisation”. Frågan var känslig och
ärendet drog ut på tiden, men i augusti 1946 beslutades att Lienhard
skulle utvisas. Han dröjde sig kvar i
Sverige i det längsta, men avseglade
i februari 1948 med familj och ett
antal följeslagare i en större segelbåt med destination Argentina. Där
stannade han i 20 år och återvände
sedan till sin barndomsstad Flensburg, där han dog 1980. Han var in
i det sista bitter mot den svenska regeringen som han ansåg hade svikit
honom.
Om Lienhards insats för estlandssvenskarna finns det anledning att citera Elmar Nymans ord
i Kustbon nr 4 1980: Oavsett hur
man vill bedöma hans visioner om
estlandssvenskarnas framtid i ett
av Tyskland dirigerat Europa, går
det inte att ta miste på hans engagemang för den svenska minoriteten. Det är också han som lyckas
upprätthålla förbindelser mellan
estlandssvenskarna och Sverige
och som med stor viljekraft, organisationsförmåga och oräddhet genomför den stora överflyttningen
under sommarmånaderna 1944.
Utan hans insatser och det stöd han
skaffat sig hos olika tyska myndigheter hade sannolikt ett stort antal
estlandssvenskar och ester aldrig
kommit hit.

Färdväg

Evakuerade från

Antal

1

19-21 juni

Tallinn-Rågöarna-Rohuküla–
Stockholm

Samtliga svenskorter utom Runö

288

2

11-12 juli

Rohuküla - Stockholm

Samtliga svenskorter utom Runö

329

3

16-18 juli

Ormsö-Rohuküla-Stockholm

Ormsö

277

4

21-22 juli

Rohuküla-Stockholm

Ormsö

296

5

28-29 juli

Rohuküla-Stockholm

Rickul, Nuckö och flera orter

307

6

3-7 augusti

Rohuküla-Runö-Stockholm

Rickul, Nuckö och Runö

481

7

11-16 augusti

Hapsal-Rågöarna-Stockholm

Rickul, Nuckö, Rågöarna och andra orter

490

8

26-31 augusti

Hapsal-Paldiski-Rågöarna-Stockholm

Ormsö, Korkis, Vippal, Rickul, Nuckö

632

9

10-11 september

Hapsal-Stockholm

Nuckö, Reval och övriga Estland

246

Juhans resor.
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Mina minnen av flykten från Estland 1944
Ingrid Karlsson född Nyman

Denna berättelse är om hur jag
minns flykten från Nuckö i mars
1944, då vi blev hämtade av min
morbror Johannes Bombas.
Vi bodde på Klockargården i Gutanäs, en by på Nuckö. Huset var ett
stort, gammalt trähus som tidigare
hade varit skola och klockarbostad.
Nu bodde vår familj där. Familjen
bestod av pappa Axel, mamma Irene, jag och mina sex syskon.
Det var krig och Estland var
ockuperat av Tyskland men ryssarna var på väg att återinta Estland och då ville ”alla” till Sverige.
Sverige hade lovat att hämta ”hem”
estlandssvenskarna till Sverige men
i mars var det inte klart när dessa
transporter skulle börja. Dessutom
blev pappa, 52 år gammal, utmobiliserad i kriget för tyskarna och
skulle ha inställt sig samma dag
som vi kom iväg.
En dag fick vi av en morbror reda
på att en annan morbror, Johannes,
som tidigare flytt till Sverige, var på
väg för att hämta sin släkt i smyg.
Det hade kommit en dam med meddelande till mormor och morfar, att
han var på väg och skulle komma
en natt.
För att hitta rätt i mörkret ville
han att någon eller några skulle åka
till stranden i Tällnäs och göra upp
en eld för att han skulle hitta rätt. Vi
bodde närmast den stranden och det
föll på pappas lott att åka dit. Han
hade alltid sällskap med någon och
de åkte till denna strand varje kväll i
en vecka. De första kvällarna gjorde
de upp eld men efter två till tre nätter vågade de inte att tända eld på
samma plats, för att inte locka dit
tyska vakter. De åkte däremot dit
varje natt. ”Åkte” innebar häst och
släde, för det var vinter.
Mamma hade redan till första
natten packat ner diverse förnödenheter, som hon fann nödvändiga att
ta med i en stor kista. När en vecka
hade gått och ingen kom, åkte inte

männen till stranden längre. Pappa
var till byn och lyssnade på någon
hemlig radiosändning den kvällen.
När vi barn skulle lägga oss sa mamma att hon kände på sig att morbror
skulle komma den natten. Omkring
klockan ett på natten knackade det
på dörren och vi fick meddelande
om att han hade kommit och vi måste ge oss iväg hemifrån till stranden
senast om en timme.
Vi barn blev väckta och tyckte
det var spännande att vi skulle åka
till Sverige. Mamma meddelade vår
faster, som bodde i huset bredvid,
att vi skulle åka och hon lovade att
ta hand om djuren i ladugården nästa dag. Vi hade kor, får, grisar, höns
och häst. Pappa satte hästen för släden och lastade kistan och familjen
på den och vi åkte till stranden. Där
samlades många hästar och slädar
för vi var 30 personer som hämtades, barn och vuxna från flera familjer.
Det var vinter och is och stranden
var mycket långgrund. Morbrors båt
låg längre ut och vi transporterades
från stranden i en eka ut till den större båten. Detta tog resten av natten
och klockan var åtta denna fredagsmorgon, då vi kom iväg. Hästar och
slädar togs om hand av någon som
var vidtalad för detta. Det var kallt,
lugnt och klart solsken när färden
styrdes mot Hangö i Finland.
Motorhaveri och storm
Första timmarna gick som planerat
men så började det blåsa. Båten var
tungt lastad och den tog in vatten.
Då måste det mesta av bagaget kastas överbord. Vi fick motorhaveri
och började driva med blåsten, som
blev storm. Så drev vi omkring resten av dagen, natten och nästa dag.
Det spekulerades bland männen om
vi skulle gå in till Odensholm men
så blev det inte. Tur var det för då
hade vi hamnat hos tyskarna. Under
någon av de första dagarna minns
jag att de försökte sy segel av med-
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havda lakan och medhavd symaskin
(som inte hade hamnat i vattnet)
men det blev inga segel satta.
Vi drev allt längre ut ur Finska
viken mot Dagö och Ösel och de
flesta var sjösjuka. Båten var visst
cirka nio meter lång och vi var 32
personer ombord. Det fanns en ruff,
där barn och de flesta kvinnor satt
och under kapellet bak i båten var
männen. Vågorna var ibland så
höga att båten föll flera meter, när
den hade hamnat på en vågtopp och
föll ner i nästa vågdal. Då var det
inte så spännande längre utan bara
otäckt. Åt gjorde vi heller inte för vi
var sjuka mest hela tiden. Jag minns
att jag fick kokt ägg en gång. Hur
länge det stannade kvar i magen
kommer jag däremot inte ihåg.
Tyskar på väg mot oss
Någon gång under lördagen blev
det oro ombord. Utkiken hade siktat tre tyska båtar, som var på väg
mot oss. En närmare och två längre
bort. Nu var goda råd dyra. Ombord
fanns några män (jag minns åtminstone två morbröder) som hade tyska
uniformer på sig. De hade tjänstgjort för tyskarna i något som motsvarade hemvärnet. De var alltså
desertörer, om tyskarna hade tagit
dem. De bytte kläder och kastade
uniformerna med pass och papper
i sjön. Tyvärr flöt dessa på vattnet
och hade ändå upptäckts, om tyskarna hade tagit oss.
Nu var det så lyckligt att vi hade
en finsk militär ombord, som var
klädd i finsk uniform. Han hade frivilligt följt med min morbror från
Hangö. Han skickades upp på däck
och låtsades jobba med något ombord. När tyskarna såg den finska
uniformen, vände de sin båt bort
från vår kurs! Detta är förstås bara
en gissning, att tyskarna styrde bort
för att de trodde det var en finsk båt.
Varför vände de annars? Vi var i varje fall räddade från tyskt fängelse!
Av annat som sades och hördes

under denna tid, då vi drev omkring,
var att Tallinn bombades under den
natten, den 24 till 25 mars. Vi såg
ljusbomber på himlen och hörde
flygplanen.
Under lördagskvällen, jag tror
det var vid 10-tiden, hördes plötsligt motorljud från båten. Det var
verkligen ljuv musik även för mina
barnaöron. Några duktiga män hade
lyckats laga motorn provisoriskt så
den fungerade igen.
På lördag morgon kom vi in till
Hangö och blev mottagna av finsk
militär och lottor. Vi blev inkvarterade i en finsk bastu till nästa dag.
Golvet och marken gungade ordentligt första tiden efter vår guppiga
båtfärd i två dygn. Vi fick havregrynsgröt av lottorna på morgonen
och hämtades därefter med lastbil.
Vi blev skjutsade till tåget, där vi
fick åka godsvagn till Åbo.
I Åbo kom vi till en förläggning,
typ gymnastiksal, med en massa
våningsbritsar, där vi blev inkvarterade. Jag tror vi blev kvar där över
två nätter och dagar. Under tiden
där fick vi uppleva ett bomblarm.
Vi fick gå ner i källaren och invänta
att faran var över. Det blev inget
bombanfall, det påstods att det var
ett falskt alarm.
Andra dagens kväll var det dags
för ny resa igen. Nu fick vi komma
med färjan till Stockholm. Den var
så stor att min barnafantasi inte
kunde föreställa sig att detta kunde
vara en båt. Jag trodde att livbåtarna, som hängde på färjan, var de båtar som vi skulle åka i. Vår båt över
Finska viken hade inte varit större
än en dylik livbåt. När vi väl kom in
i denna stora båt, var min nästa förvånade reaktion att det var så ljust
ombord.
Elektriskt ljus och knäckebröd
Jag hade inte upplevt elektriskt ljus
tidigare. I vårt hem i Estland hade
vi inte haft elektriskt ljus och under
kriget var det så ont om fotogen, att
vi endast hade mycket små fotogenlampor. Enda lampan var ibland ett
bläckhorn med veke och fotogen,

som skulle lysa upp ett helt rum!
Jag kommer också ihåg att vi till
kvällsmat fick smaka knäckebröd.
Det var första gången jag ätit det.
Jag tror också att maten vi fick var
köttsoppa som var mycket god.
Nästa morgon, som var den 29
mars 1944, kom vi till Skeppsbron i
Stockholm. Hela den dagen gick åt
till att utfärda papper med mera åt
alla och när det var mörkt på eftermiddagen fick vi åka bil till någon
bastu för avlusning och tvagning.
Därefter kom vi till Filadelfiakyrkan vid Karlberg, som då var inkvartering för flyktingar. Men där
blev vi inte så länge.
Någonstans under vår flykt hade
vi dragit på oss mässlingsmitta och
alla barn blev sjuka i mässlingen.
Då kom vi till Sabbatsbergs dåvarande ålderdomshem, som var ett

sjukhus för flyktingar. Jag blev sjuk
annandag påsk och var inte frisk
förrän till Kristi himmelsfärdsdagen
40 dagar senare. Under den tiden
hade jag drabbats av mässlingen
och som följdsjukdom fick jag först
lunginflammation, sedan öroninflammation och på det ytterligare
en lunginflammation. Alla syskon
fick mässlingen men mest drabbade
blev jag och Arne, som då var bara
nio månader. De övriga klarade sig
lindrigare.
När väl alla var friska kom vi till
en ny förläggning i Mälarbaden i
Torshälla. Där blev vi kvar till sommaren, men jag vet inte riktigt hur
länge. Sedan skulle vi börja klara
oss själva. Pappa fick jobb på en
mindre bondgård, Blackstad, i Ärla.
Så började livet i Sverige från sommaren 1944!

Aibolands museum 2014
12 april kl. 12.00

Talkodag – tjärning av museets båtar.

26 april kl. 12.00

Temadag för rökt fisk – Strömming.

8 maj kl. 12.00

Invigning av nya basutställningen.

17 maj kl. 18.00-23.00 Museinatt ”Det finns stjärnor i natten”.
24 maj kl. 11.00

Fotoutställningen ”Åboland i dag”.
Invigning. Agriakören från Åkers-		
berga uppträder.

24 maj kl. 12.00

Temadag för rökt fisk – Näbbgädda.

4–6 juli

Fotoutställning av A. Tarmula ”En dag
på Runö”. Invigning på Houtskär 		
i Finland.

Ni är alltid välkomna!
Adress: Sadama tn. 31/32, Haapsalu
Info tfn: +372 47 37 165; www.aiboland.ee
ÖPPET: 1 maj-31 augusti: Torsdag-Lördag kl. 10.00-18.00,
1 september-30 april: Torsdag-Lördag kl. 11.00-16.00.
Söndag-måndag STÄNGT.
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Inbetalning av markskatten
Göte Brunberg

Markskattebeskedet
(”maksuteade”) för år 2014 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?
Jämfört med 2013 har ingen
ändring skett av sättet att beräkna
markskatten och heller inte av procentsatserna. Vid oförändrat markinnehav skall alltså skattebeloppet
vara detsamma som förra året.
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 31 mars och den 1 oktober.

Om skattebeloppet är 64 euro eller
mindre skall hela beloppet betalas
före den 31 mars.
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 numret
är unikt för varje skattebetalare.
Vid inbetalning av markskatten via internet måste den mottagande bankens SWIFT/BIC-kod
och IBAN-numret (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

Färjerabatter 2014

Biluthyrning i Tallinn
med service på svenska

Göte Brunberg

Avtalen om de estlandssvenska föreningarnas
medlemsrabatter 2014 på Tallink Silja Lines färjor och DFDS färja på linjen Kapellskär-Paldiski
är nu klara.
Tallink Silja Line
Avtalet innebär en förlängning av det nuvarande
avtalet. I korthet innebär det att vi får 30 procent
rabatt på hyttpriset under hela året på rederiets
samtliga linjer över Östersjön. På fordonspriset
får vi 10 procent rabatt. Rabatterna gäller vid reguljära resor och kryssningar (ej vid specialkryssningar vid till exempel jul och nyår).
Ring 08-22 66 60 för biljettbokning och ange
avtalsnumret 4799.
I vissa fall kan det bli billigare att utnyttja Club
One-rabatter eller andra förmånserbjudanden än
med medlemsrabatten. Fråga vid bokning om det
billigaste alternativet. Observera att det inte går
att kombinera medlemsrabatten med Club Onerabatt.
DFDS
Vi kommer även 2014 att få rabatterade priser på
DFDS färja på linjen Kapellskär-Paldiski. Priserna
och annan information kan hämtas på Hembygdsföreningens hemsida under ”Medlemssidor”.

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.

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.

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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Hus uthyres
Genuint hus i Rosleps by. Stockhus i två våningar med kök och sovloft med två bäddar och
balkong. Perfekt för två personer, men extra
bädd finns.

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

Uthyres maj – augusti. 250 EUR per vecka.
Lars Sundén tfn 070-344 02 68

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

Föreningens handduk

Föreningen har tagit fram en
handduk med motiv av Rickul/Nucköområdet med dess
byar. Handduken är i halvlinne, 50 % bomull och 50 %
linne. En passande present
till släkt och vänner! Pris 50
kronor plus porto.
Beställ med e-post till
order@rnhf.se eller
Ingeborg Gineman, tfn 08-642 59 53,
e-post ingeborg.gineman@comhem.se

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

Fastighet till salu

I utkanten av byn Roslep i Noarootsi, Estland.
Lugnt och soligt läge, cirka 70 m från vägen till
fiskehamnen Dirhami (2 km) med affär och bensin. Området består av tallmo, med blåbär och
lingon. Cirka 800 meter till havet med kilometerlånga sandstränder. Tomten är på 2 115 m2.
Huset, byggt 1998, på 77m2 + sovloft med balkong. Borrad brunn och egen avloppsanläggning. Många inventarier medföljer: möbler,
gräsklippare, skottkärra, alu-stege, trädgårdsstolar, luftkompressor med mera.
Ring mig för närmare upplysningar, fler detaljer
och en disskusion om priset.
Yngve Pettersson, tfn 0150-923 80
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