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

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

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

• överföra till våra yngre de traditioner vi själva 
mottagit och bevarat, samt idka annan här-
med förenlig verksamhet.”
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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Efter en märklig vinter kan vi nu se 
fram mot vår och sommar igen. Ti-
den rusar och snart är det dags att 
åka över Östersjön och öppna upp 
de kalla stugorna igen. Även i Est-
land har vintern varit konstig med 
ömsom snö och ömsom regn. Inte 
speciellt kyligt så vi hoppas att alla 
vattenledningar har hållit i år.

För föreningens del har inte så 
mycket hänt under vintern men 
söndagen den 7 februari startade 
årets verksamhet på allvar. Då var 
det dags för årets Vintermingel på 
Estniska Huset i Stockholm. Mer 
om det kan ni läsa inne i tidningen 
på sidan 5. 
Kyrkoföremålen tillrätta
Under tiden jag skriver det här får 
jag ett mejl från Estland som verkli-
gen är något att glädja sig åt!

Som ni säkert minns så blev Ros-
leps kapells kyrkoföremål stulna för 
två år sedan. Med sorg i hjärtat tog 
vi för givet att vi aldrig skulle få se 
dem igen. Men det var fel! Idag, 
fredagen den 12 februri 2016, fick 
jag det glada meddelandet att poli-
sen i Estland hade funnit föremå-
len! Jag kan inte beskriva hur glad 
och lättad jag blev. Dessa föremål 
som betyder så mycket för alla, inte 
rent ekonomiskt utan emotionellt. 

Föremålen smugglades över till 
Sverige med en av skonaren Juhans 
resor och har under alla år förvarats 
på Historiska museet i Stockholm. 
Det kändes inte alls bra att föremå-
len stals bara två veckor efter att vi 
fått tillfälle att återföra dem till sin 
rätta plats. Men nu är de åter och 
kommer förmodligen inte att för-
varas i kapellet utan bara tas fram 
vid speciella tillfällen. Tack polisen 
i Estland för ett gott arbete!
Årsmöte
Nästa aktivitet som sker är årsmö-
tet då vi får besök från Finland av 
skribenten Mikael Sjövall som skri-
vit den nya boken ”På strövtåg i 
Aiboland”. Där han berättar om sin 

rundresa i svenskbygden och inter-
vjuer med några estlandssvenskar 
som blev kvar och några som flyttat 
åter till hembygden. 
Hemvändarvecka
Vi kommer också att få information 
om den kommande sommaren, spe-
ciellt Hemvändarveckan. Vad som är 
helt klart idag är att vi kommer att 
anordna en tvådagars resa till Ösel. 
Både buss och boende är bokat. 
Utmärkelse
Vi kan meddela att Ülo Kalm har 
tagit emot en hedervärd utmärkelse 
från Hapsal stad; han har blivit ut-
sedd till Läänemaas Kulturpärla (i en 
rak översättning). Han hedrades för 
sina insatser för estlandssvenskarna 
och bevarandet av deras kultur. 

Vi gratulerar Ülo till denna fina 
utmärkelse!
Gåvor
I december 2015 delade föreningen, 

med hjälp av Nuckö kommun, ut 
gåvor till hjälpbehövande i Nuckö 
kommun. Av insamlade medel 
från er givmilda medlemmar har 
vi skänkt 85 euro till 36 personer i 
kommunen. Dessa pengar är myck-
et uppskattade och kommer väl till 
pass lagom till jul. Vi har mottagit 
ett tack från kommunen som också 
bekräftar att pengarna kommit till 
glädje för mottagarna.

Under 2016 kommer vi att fort-
sätta samla in pengar till just hjälp-
behövande i Nuckö kommun. Vi 
tar med glädje emot ett bidrag från 
er då vi vet att vi på detta sätt kan 
glädja några familjer, och även 
ensam stående, som verkligen behö-
ver hjälp. Den sociala tryggheten för 
människor utan arbete eller med en 
eller annan funktionsnedsättning är 
på långa vägar inte densamma som 
i Sverige.

Fredagen den 12 februari blev en glädjens dag, då de tidigare stulna kyrko-
föremålen meddelades vara återfunna igen. Foto: Ingegerd Lindström
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Nyheter från Läänemaa och Nuckö kommun
Göte Brunberg

Befolkningsutvecklingen
Som framgår av uppgifterna i kar-
tan nedan fortsätter den nedåtgå-
ende trend som har rått i Läänemaa 
i många år. Invånarantalet har under 
2015 inte ökat i en enda kommun. 
För länet totalt har det minskat med  
302 personer, eller med 1,2 procent. 
Detta är ändå en förbättring jämfört 
med 2014, då folklängden minskade 
med 441 personer eller 1,7 procent.

I Nuckö kommun minskade in-
vånarantalet under 2015 med nio 
personer. Tabellen visar invånaran-
talet per by vid slutet av 2014 och 
2015 och förändringen under 2015.

By 2014 2015 +/-
Bergsby 12 14 +2
Birkas 213 200 -13
Derhamn 23 23 0
Dirslätt 21 22 +1
Enby 25 26 +1

Gambyn 10 10 0
Gutanäs 16 15 -1
Harga 38 40 +2
Hosby 23 21 -2
Höbring 11 11 0

Klottorp 15 16 +1
Lyckholm 22 21 -1
Odensholm 5 5 0
Pasklep 104 104 0
Persåker 26 27 +1

Rickul 13 14 +1
Roslep 25 24 -1
Skåtanäs 27 27 0
Spithamn 18 18 0
Sutlep 116 111 -5

Tällnäs 9 8 -1
Ölbäck 31 32 +1
Österby 44 48 +4
Utan by 2 3 +1
Totalt 849 840 -9

Förvaltningsreformen
Under 2015 har diskussionerna om 
sammanslagning av kommunerna i 
Läänemaa varit av typen ”alla bju-
der in alla”, men man har inte nått 
fram till några konkreta resultat.

Vid ett möte med Nuckös kom-
munfullmäktige före jul diskuterade 
man vilken handlingsplan som skall 

gälla. Kommundirektören Triin 
Lepp och flera av fullmäktigemed-
lemmarna förklarade vid mötet att 
de var motståndare till sammanslag-
ning med andra kommuner. Man har 
klarat sig bra hittills och fruktar att 
kommunens svenska identitet skul-
le gå förlorad. Med knapp majoritet 
beslutade ändå kommunfullmäktige 
att Nuckö skulle inleda diskussio-
ner med Lääne-Nigula kommun.

Huvudalternativet för samman-
slagningen är att den skall resultera 
i två nya kommuner: Põhja Lääne-
maa (”Norra Läänemaa”) och Lõu-
na Läänemaa (”Södra Läänemaa”). 
I den förra skulle ingå Nuckö, Nõva 
och Lääne-Nigula och i den senare 
Martna, Kullamaa, Lihula och Ha-

nila. Ridala skulle gå ihop med 
Hapsal. Ormsö skulle fortsatt förbli 
en egen kommun.

Som alternativ föreslog Lääne-
maas landshövding Neeme Suur att 
en enda stor kommun skulle bildas 
av hela länet. Förslaget mötte mot-
stånd, främst i Lääne-Nigula, och är 
därför inte längre aktuellt.

Ett problem uppstår om även 
Martna och Kullamaa skulle vilja gå 
ihop med Lääne-Nigula och därmed 
ingå i Põhja Läänemaa. Då hamnar 
invånarantalet i de två kvarvarande 
kommunerna i Lõuna Läänemaa, 
Lihula och Hanila, under den gräns, 
5 000 invånare, som gäller för ny-
bildade kommuner.

Fortsättning följer!

Invånarantal den 1 januari 2015 (blått) och d:o 2016 (rött).      Bild: Lääne Elu
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Vintermingel
Svea Johansson

50 personer hade samlats till ett 
trevligt Vintermingel på Estniska 
huset söndagen den 7 februari 2016.

Anne Schönberg och Anette 
Sjösten hälsade alla välkomna och i 
samband därmed bjöds vi på en väl-
komstdrink med tilltugg. Därefter 
informerade Göte Brunberg om Ai-
botapeten. Det är en 20 m lång bro-
derad tapet som illustrerar estlands-
svenskarnas liv från 1294. Den togs 
fram till invigningen av Aibolands 
museum den 5 maj 2002, då även 
svenska kungaparet närvarade.  En 
kopia av Aibotapeten fanns till be-
skådande i lokalen på Estniska hu-
set.

Efter att vi avnjutit många goda 
estniska specialiteter underhöll 
Veikko Kiiver oss genom att sjunga 
och spela gamla svenska koraler på 
både svenska och estniska.

Han spelade både nyckelharpa 
och kantele.

Efter kaffet berättade Göte Brun-
berg om Nuckö kommuns historia 
och den pågående förvaltningsre-
formen i Estland. År 2015 beslutade 
Estlands regering att genomföra en 
förvaltningsreform på lokal nivå. 
Större enheter skapas genom sam-
manslagning, i första hand frivilligt 
sedan med tvång. Hösten 2017 ska 
reformen vara genomförd.

Under tiden anordnades fem-
kamp för barnen.

Ett stort tack riktas till Framtids-
kommittén för det trevliga arran-
gemanget!

Vinterminglet på Estniska huset lockade ett 50-tal personer. 
Foto: Svea Johansson

Anette Sjösten hälsade alla väl-
komna.

Veikko Kiiver underhöll med sång 
och musik.

Förutom estniska specialiteter 
bjöds det på kaffe och tårta.
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Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Hiv – krav på åtgärder
Enligt WHO krävs resoluta åtgärder 
från estniskt håll för att komma tillrät-
ta med hiv-problematiken i Estland. 
Landet har bland de högsta antalet 
smittade i Europa per capita. Nyligen 
togs frågan upp av Finlands, USA:s 
och Storbritanniens ambassadörer i 
Estland, vilket ledde till att landets 
hälsovårdsminister Jevgen Ossinov-
ski bad parlamentets grundlagskom-
mission att bilda en hiv-enhet. 
Fortsatt fråntagen befattning
I väntan på korruptionsutredning-
en som pågår mot Edgar Savisaar, 
är han fortsatt under fyra månader 
fråntagen befattningen som borg-
mästare i Tallinn.  
Bäst i klassen
Enligt OECD har Estland minst an-
tal elever med dåligt studieresultat 
i Europa. Undersökningen berör 
15-åringar. Såväl skolor i tätor-
ter som glesbygd erbjuder en god 
grundutbildning. Ingen skillnad 
föreligger mellan flickor och poj-
kar. Endast  fem procent av elev-
erna visar ”mycket svaga” resultat 
i naturvetenskapliga ämnen, medan 
EU-snittet ligger på 17,8 procent. 
Motsvarande siffra för matematik 
ligger på 10,5 procent för Estland 
och 23 procent för EU. För läsför-
ståelse ligger siffrorna på 9,1 res-
pektive 18 procent.

Ekonomin – 75 km i timmen
Estlands arbetsgivareförbund har ta-
git fram en hastighetsmätare för eko-
nomin. Denna visar 75 km i timmen, 
med 150 km som maxfart, och ba-
serar sig på cirka 1 000 företag. För 
ökad tillväxt krävs en hastighet på 
90-120 km. Över en tredjedel av fö-
retagen som ingick i undersökning-
en var missnöjda med regeringens 
ekonomiska politik. Störst missnöje 
fanns inom handel och bygg.

Världsstäddag 2018
Estlands bidrag till världen i sam-
band med republikens 100-årsdag 

2018 kommer att vara en världs-
städdag. Den 8 september är det 
meningen att miljontals frivilliga 
från 150 länder  skall ut i naturen 
för att städa. Redan nu kan man se 
de mest nedskräpade områdena  på 
www.letsdoitworld.org. Den första 
städdagen arrangerades 2008. 

Starkare amerikansk närvaro
Estlands försvarsminister Hannes 
Hanso välkomnar USA:s beslut att 
fyrdubbla det militära anslaget till 
Östeuropa, däribland till Estland. 
Totalt bidrar USA med 3,4 miljar-
der dollar, en ökning från 789 mil-
joner. USA satsar på fler roterande 
militära enheter, fler militärmanöv-
rar, utbyggd infrastruktur och större 
personal.

Storbritannien har meddelat att 
man stationerar fem örlogsfartyg i 
Östersjön samt placerar 6 000 man 
i Baltikum.

Pärt mest spelad i  världen
Enligt brittiska Bachtrack är Arvo 
Pärt för femte året i rad  världens 
mest spelade nu levande kompo-
sitör. Han följs av de amerikanska 
kompositörerna Johan Adams och 
John Williams.

Den estniska dirigenten Kris-
tiina Poska intar förstaplatsen bland 
kvinnliga dirigenter. Poska är diri-
gent vid Komische Oper i Berlin.

Minskad utvandring 2015
Utvandringen från Estland mins-
kade med 30 procent under 2015, 
jämfört med 2014.

Detta berodde främst på mins-
kad utvandring till Finland. Fin-
land intar fortsatt första plats och 
följs av Tyskland och Sverige. Fler 
kvinnor än män utvandrar. Under 
2015 utvandrade 4 673 personer 
och invandrade 3 904. 90 procent 
av dem som flyttar är estniska 
medborgare.

Utvandrare är företrädesvis låg-
utbildade, invandrare är däremot 
högutbildade.

Rysk kanal söker samarbete
Den ryska propagandakanalen 
Sputnik söker samarbete med så-
väl Estlands presidentkansli som 
med den estniska säkerhetspolisen 
KAPO. Från båda hållen avvisas 
inviterna.

Var femte skulle fly
Enligt en undersökning genomförd 
av Turu-uuringute AS skulle var 
femte person fly från Estland vid 
en främmande ockupation. Bland 
personer under 40 år skulle hela en 
tredjedel ge sig iväg. Intressant nog 
säger sig fler ryssar ge sig av än es-
ter!

62 procent av esterna och 42 
procent av ryssarna skulle gripa 
till vapen. Bland män ligger siffran 
på 72 procent. 82 procent förordar 
väpnat motstånd, bland ryssar lig-
ger siffran på 72 procent.

72 procent av esterna skulle för-
lita sig på NATO, medan motsva-
rande siffra bland ryssar ligger på 
22 procent.

För estniskspråkig utbildning
Såväl ester som ryssar förordar ut-
bildning i estniskspråkiga skolor, 
med ryska som tillvalsämne. Bland 
esterna ligger siffran föga överras-
kande på 81 procent bland  grund-
skoleutbildade och 86 procent bland 
dem som har gymnasieutbildning. 
Motsvarande siffra bland ryssarna 
är 60 respektive 67 procent. 75 pro-
cent av ryssarna anser att kunskaper 
i estniska är viktiga. Bland Tallinns 
ryssar ligger siffran på 90 procent, i 
länet Ida-Virumaa 54 procent.

Ny first-lady
Estlands president Toomas Henrik 
Ilves (1953) och Ieva Kupce (1977) 
gifte sig i början av januari.  Ieva är 
lettiska, hon arbetar med datasäker-
het och har en magisterexamen från 
USA samt mångårig arbetserfaren-
het från NATO och EU. Både Ilves 
och Kupce har tidigare äktenskap 
bakom sig.
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Val till Kulturförvaltningen
Ingegerd Lindström

Den 10 januari 2006 lämnade SOV 
Estland in en ansökan till Estlands 
kulturministerium om att upprätta 
en minoritetslängd för den svenska 
minoriteten i Estland. I början av 
april fick SOV Estland sin ansökan 
verifierad genom samma ministe-
rium. 

I juli 2006 fattade regeringen be-
slut om att utöka väljarkretsen för 
val till Kulturrådet genom att även 
inkludera estlandssvenskar utanför 
Estlands gränser. 

Därmed kunde estlandssvenskar 
delta i val till Kulturrådet om de var 
införda i det estniska befolknings-
registret (Rahvastikuregister) som 
estniska medborgare, även med en 
permanent adress utanför Estland.
Nyval i oktober 2016
Sedan några år tillbaka har Kul-
turrådet bytt namn till ”Estlands-
svenskarnas Kulturförvaltning” vil-
ket säger mer vad det handlar om. 
Den 4-6 oktober i år blir det åter ett 

val till Kulturförvaltningen. Det är 
viktigt att så många som möjligt an-
mäler sig till minoritetsregistret och 
kan rösta och att de som är registre-
rade verkligen röstar! Om röstdelta-
gandet blir under 50 procent av de 
registrerade så kommer vi inte att få 
fullfölja valet och då kan inte Kul-
turförvaltningen fungera längre. Så 
ni som är registrerade - utnyttja er 
rätt att rösta! 
Vad har vi för nytta och glädje av 
att ha en Kulturförvaltning?
• Som nationell historisk minoritet 
i Estland har vi möjlighet att åter-
upprätta och stärka vår ställning.
• Som bärare av svensk kulturauto-
nomi har vi rätt att bevara och upp-
rätthålla vårt svenska språk, våra 
olika dialekter och vår traditionella 
kultur, de olika kulturella särarterna 
som varje ort i svenskbygden utgör.
• Vi har också rätt att starta skolor 
och institutioner såsom museer och 
hembygdsgårdar och bedriva olika 

verksamheter för den egna minori-
teten inom det egna kulturområdet.
• Vi har även större möjlighet att 
få gehör för våra behov för att be-
vara, upprätthålla och på lång sikt 
utveckla den estlandssvenska kul-
turen genom att utarbeta ett utveck-
lings- och kulturprogram. (Hämtat 
från Kulturförvaltningens hemsi-
da.)

Om du vill delta i valet till Kul-
turförvaltningen och i dess arbete 
och har estlandssvenska rötter ge-
nom föräldrar eller mor-/farföräld-
rar kan du ansöka om att bli estnisk 
medborgare. Hur du går tillväga 
kan du se på estniska ambassadens 
hemsida www.estemb.se/swe/kon-
sular_information/estnisk_pass

Ansökningsblanketter till mino-
ritetslängden kan fås från förening-
en. Kontakta Ingegerd Lindström, 
tfn 070-73 55 312 eller e-post kok-
kas@telia.com för frågor och blan-
ketter.

Estlandssvenskarnas 
sång- och dansfestival i Hapsal
För tredje gången anordnas Estlandssvenskarnas sång- och dansfestival. 

Program lördag 2 juli
Plats: Borgen i Hapsal

11.00 Invigning av sångfesten 
 i Hapsals Domkyrka.

12.00 Parad, öppnande av 
 sång- och dansfesten.

13.00 Sång av deltagande körer.

15.00 Picknickrast.

16.00 Dansfest.

19.00 Konsert med manskörer 
 i Domkyrkan.

Arrangör: Kulturförvaltningen.

Välkomna!
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Vinbränning och utskänkning
Återblick på en gången tid, som i folkmun ofta benämndes den gamla goda tiden

Alexander Tegelberg, Höbring Källskog
Fram till 1700-talets andra hälft 
hade det varit tillåtet för Estlands 
bönder att bränna sitt eget brännvin 
till husbehov, berättade gamla min-
nesgoda män. Men adeln, som hade 
hand om sina livegnas väl och ve, 
insåg att den kunde få inkomst för 
egen räkning genom att förbjuda 
hembränningen och sedan bygga 
sig ett större bränneri.

Försäljningen i Rickul kom-
mun placerades ut i några bondgår-
dar, förutom de tre gästgiverierna 
som redan fanns i Ölbäck, Paj och 
Lucksby.

Kappol kroen i Ölbäck låg helt 
nära kapellet med begravningsplat-
sen (det såg ut att ha varit allmänt 
bruk bland de adliga godsägarna i 
Baltikum att bygga krogar så nära 
kyrkorna de kunde, utom vid Nuckö 
kyrka, där närmaste krog låg 1,5 ki-
lometer bort, i Pasklep).

Paj kroen, ungefär tre kilometer 
söder om Kappol kroen, var i bal-
tisk stil med loge byggd i sten, dit 
det gick att köra in, och med stor-
stuga för gäster.

Gräns kroen, ytterligare cirka 
fem kilometer söderut i utkanten av 
Lucksby, var uppförd i samma stil  
men från sekelskiftet ändrad till sta-
tarbostad för Rickul herrgårds räk-
ning. Det såg ut som om denna krog 
var byggd som fästning för Rickul 
herrgårds utmark, på gränsen mot 
Sutleps gods ängsmarker.

Ett par hundra meter från Gräns 
kroen, inpå Sutlep herrgårds mar-
ker, hade Sutleps gods under sin 
självständighetstid byggt Fölviks 
kroen. Den låg vid infarten genom 
Bränd kärre till Gambyn, men hade 
lagts ner när Sutleps gods i bör-
jan av 1800-talet inköptes av ba-
ron Taube. Säljare var greve de la 
Gardie som, förutom Sutlep, också 
ägde Nyhove samt Grenkol moen 
med gården Prosta.

Sedan adeln och prästerskapet 

hade lyckats med förbudet mot 
hembränning till husbehov för bön-
derna, hade herrgårdsbränneriet 
placerat ut försäljningen i bond-
gårdarna (i varje storby), och detta 
hade troligen skett kring sekelskif-
tet 1800, för i min egen födelsegård 
(Höbring Källskoa) fanns dörren 
till ”vinkammaren” kvar med årta-
let 1801.

I varje bondgård där brännvins-
försäljning anordnats hade man in-
rett en säker kammare med lås och 
gångjärn av järn, där brännvinsfaten 
skulle stå. Ett fat innehöll 120 stop 
(cirka 150 liter). Övriga små de-
taljer, som mässingskran till faten, 
stop, munskänkar samt droppfat av 
metall, hade herrgårdens förråd hål-
lit med, och de var kvarlämnade när 
försäljningen hade upphört 1857-
58.

Sådana försäljningsställen i 
bondgårdarna hade i Spithamn fun-
nits hos Andorsa och i Roslep hos 
Moa. I Gambyn hade man byggt ett 
nytt hus för ändamålet, som sedan 
blev bondställe (Gambes kroen).

Det fjärde låg alltså vid Källskoa 
i Höbring, och dit lockades kunder 
även från de estniska byarna Neve 
och Tusari, ty det ansågs att man 
”kokade bättre vin” i Rickul.

Sammandrabbningar mellan es-
ter och svenskar kunde då förekom-
ma – kanske på grund av språkför-
bistringen – som oftast slutade med 
att kroggästerna bokstavligen kom 
i luven på varandra; man drog var-
ann i håret efter bästa förmåga. Vid 
sådana bataljer måste man oftast 
tillgripa rättskipning med ”fredsdo-
maren”, som var gjord av två sal-
tade och torkade oxvekar. Det var 
ej nådigt när den träffade armar och 
rygg. Även dessa fanns kvar bland 
övriga krogdetaljer som minne från 
en svunnen tid.

På den tiden var det ej så bruk-
ligt med tillhyggen, såsom knivar 

och kedjestumpar, som de ”starka” 
männen senare under 1900-talet 
brukade bära på sig, i sin rädsla för 
de svaga och fredliga.

Det måste ha varit ett onaturligt 
liv i de bondstugor dit försäljningen 
var förlagd, med män som satt och 
smuttade på styrketåren, innan de 
gick hem med kaggen. På den tiden 
var stugorna små rökpörten och sto-
ra barnskaror var vanliga i familjer-
na, så att två-tre vaggor kunde vara 
igång samtidigt. Vilket ohygieniskt 
liv det kunde bli då på golvet för 
småbarnen, bland höns och spott-
loskor, kan ingen nu i vår moderna 
tid föreställa sig.

Det var nog för detta som den 
godmodige baron Voldemar Taube 
hade fått dåligt samvete och sagt: 
”Jag kan ej mera tåla denna fat-
tigdom bland folket, som orsakas 
av den lilla inkomst som vinköket 
ger åt godset”, och dragit in försälj-
ningen i bondgårdarna. Men de tre 

Alexander Tegelberg föddes 
1896 på gården Källskog i Hö-
bring. Han deltog i Estlands 
frihetskrig och fick därför en 
jordreformgård i Söderby, Tiigi 
(”Dike”). Han var även delägare 
i en skuta.
Till Sverige kom Alexander med 
sin familj – hustrun Viktoria och 
tre barn – i maj 1944 med en 
rymmarbåt. Han avled i Stock-
holm 1993.
Alexander var en flitig skribent i 
Kustbon. Denna artikel är – nå-
got avkortad – hämtad från num-
mer 1 1983.
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Inbetalning av 
markskatten

Markskattebeskedet, Maksuteade, 
för år 2016 har nu sänts ut från 
skattemyndigheten Maksu- ja Tol-
liamet.

Hur mycket markskatt som to-
talt skall betalas under året står på 
markskattebeskedet i den första in-
ramade rutan under rubriken Kok-
ku. Eftersom markvärderingen och 
skattesatserna är oförändrade skall 
beloppet vara detsamma som 2015.

Det finns två betalningstillfällen, 
den 31 mars och den 3 oktober. Om 
skattebeloppet är 64 euro eller min-
dre 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 tasu-
takse ...). Du måste ange det num-
mer, viitenumber, som står på raden 
under bankkontona. Det numret är 
unikt för varje skattebetalare, så det 
är noga med att det blir korrekt!

Vid inbetalning via internet mås-
te den mottagande bankens SWIFT/
BIC-kod och IBAN-numret (inter-
nationella banknumret) för Maksu- 
ja Tolliamets konto i banken anges. 
Ange Maksu- ja Tolliamet som mot-
tagare. 

Även vid inbetalning via ett 
svenskt bankkontor blir det billigast 
om man fyller i samma uppgifter 
som vid internetbetalning.

Behållning/skuld på förskotts-
betalningskontot
Markskatten administreras på så 
sätt att de pengar som en person be-
talar in hamnar på personens ”för-
skottsbetalningskonto”. Från detta 
dras markskatten vid de båda be-
talningstillfällena. Om det finns en 
skuld på skattekontot utgår en ränta 
av 0,06 procent per dag.

För närmare information om 
markskatten och hur du tar reda på 
om du har en skuld på förskottsbe-
talningskontot, gå till www.rnhf.se 
och logga in som medlem.Krogar i Rickul/Nucköområdet i början av 1800-talet.

Källskog

Gambyn

Paj

Farkulla

Sutlep

Kolanäs

Birkas

Österby

Näskrogen

Osö

Pasklep

Gränskrogen

Storharja
Fulvik

Spithamn

Kapellkrogen

stora krogarna hade lämnats kvar, 
tills ryska regeringen hade dragit 
in rättigheterna för herrgårdar-
nas brännerier och endast lämnat 
tillstånd till storgodsen att bygga 
moderna brännerier under statens 
överinseende. All råsprit såldes nu 
till statens spritcentraler, där den 
renades och destillerades, tappades 
på flaskor och sedan såldes i sär-
skilda butiker som kallades ”Mo-
nopol”. Dessa butiker fanns bara i 
städer och köpingar. Dessutom sål-
des sprit på hotell och restauranger 
samt på större järnvägsstationer där 
det fanns servering, ty tågen hade 
gott om tid då och gjorde långa up-
pehåll, så att både tågpersonal och 
passagerare hann ta sig lite förstärk-
ning.

Även Rickul gods med båda ut-
gårdarna Klottorp och Sutlep hade 
haft tillräcklig areal för att få till-
stånd att bygga ett mindre bränneri 
1872. Då baron Voldemar Taube 

nyligen hade avlidit, så hade för-
valtningen av godset övertagits av 
baronessans broder, baron Ramm 
på Padis kloster. Språksvårigheter 
mellan svenskar och ester fanns 
kvar hela tiden, och ofta samlades 
några bönder i byarna för att göra 
sällskap, då man till exempel skulle 
till ångkvarnen i Neve eller Lin-
namäe, för att inte tala om en resa 
landvägen till Reval. Samma sak 
om man skulle till de stora mark-
naderna i Keila eller Lihula. Gamla 
gubbar visste berätta att det funnits 
vägrövare nära Reval. Det lär ha 
hänt att en bonde från Rickul Sima-
sa blivit rånmördad vid Keila Unde-
back kroen. På 1920-talet förekom 
två mord på vägfarare i grannsock-
nen Kors. Den mördaren blev dock 
fast efter tredje rånet och fick njuta 
giftbägaren på fästningen i Reval. 
Sedan var det fredligt på vägarna 
för både bönder och postskjutsar.
Anm. oxveke = oxens könsorgan.
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Ryska krigsfångar i Ölbäck
Erling Schönberg, Brita Wiberg och Ingeborg Gineman

Det är nog inte många som kän-
ner till att en grupp ryska krigs-
fångar under sommaren 1942 
vistades i Ölbäck. De hade tagits 
till fånga någonstans i Baltikum 
under den tyska arméns offensiv 
hösten 1941 och hade kommende-
rats till Ölbäck för att arbeta med 
timmerflottning.

Erling Schönberg från Kolsve, 
Brita Wiberg från Dunaback och 
Ingeborg Gineman från ”Kroen” 
berättar här om sina hågkomster 
av fångarnas vistelse i Ölbäck

Erling Schönberg
Rickuls herrgårds skogar konfis-
kerades i början av 1920-talet av 
estniska staten som en följd av den 
1919 antagna jordreformlagen. En 
del av timmerskogen avverkades 
i ansenliga mängder, som på vår-
vintern transporterades med hästar 
och timmerkälkar till Ölbäckstran-
den. På senvåren och försommaren 
flottades timret till träskutor (”stor-
båtar”), som låg på djupare vatten 
i Vaviken. Ett antal timmerstockar 
rullades ned i det grunda vattnet och 
en metallmärla bankades fast i ena 
änden. Vajrar drogs genom mär-
lorna till en mindre motorbåt, som 
släpade ut stockarna till skutan. Där  
vinschades de ombord med hand-
kraft.

Timmerflottningen låg nere un-
der sovjetockupationen 1940-41. 
När den skulle återupptas senvå-
ren 1942, under den tyska ockupa-
tionen, fick man problem med att 
rekrytera arbetskraft. Lokalbefolk-
ningen var inte intresserad av att 
delta i arbetet.

Lösningen blev att man hämtade 
en grupp ryska krigsfångar, cirka tio 
till antalet, till att göra arbetet. De 
kom från ett krigsfångeläger i Lett-
land och inkvarterades i Ölbäck. En 
del var, när de kom, så undernärda 
att de knappt kunde stå på benen. 
Svälten hade åsamkat dem rakt ut-
stående magar.

Den första dagen kom två av 
fångarna till min hemgård Kols-
ve. Den ene kom från Sibirien 
och den andre från Ukraina, så vi 
 kallade dem sedan ”Siberjaken” 
och ”Ukrainaren”. De fick en halv 
stor surlimpa. En halvtimme senare 
kom ytterligare två fångar i samma 
ärende. Siberjaken insåg genast att 
brödtillgången i Kolsve inte skulle 
räcka i längden till samtliga. Han 
löste omedelbart situationen: fång-
arna skulle spridas gruppvis till de 
kringliggande gårdarna. Vitsen med 
detta beskriver jag längre fram i 
texten.

Arbetet med timmerflottningen 
skedde i strikt reglerad form. Varda-
gar började arbetet klockan 07.00. 
En middagsrast togs klockan 12.00-
13.00. Arbetsdagen slutade klockan 
18.00. Därefter var kvällen ledig. 
Söndagarna var arbetsfria. Fångar-
na fick röra sig helt fritt i det närlig-
gande byområdet.

Flottningsprojektet leddes av 
en tysk officer, som var inhyst i 
vindskammaren på Kro Anton Trei-
bergs ställe Dunaback. Han hade 
en lastbil till sitt förfogande så att 
han kunde hämta den mat, som ar-
betande fångar hade rätt till. Men 
han visste att detta inte skulle räcka 
till, så han såg till att fångarna efter 
bästa förmåga själva skaffade eget 
tillskott till mathållningen. Därför 

fick de på all ledig tid skaffa mat 
hos lokalbefolkningen. Som betal-
ning kunde de hjälpa till med trösk-
ning eller annat arbete.

Ett tiotal av fångarna, som hade 
tillhört infanteriet, bar sina vanliga 
grå uniformer (utan militära grad-
beteckningar). De fick sköta själva 
flottningen.

En fånge, som hade kört pansar-
vagnar och hade svart uniform, be-
hövde inte arbeta. Hans uppgift var 
att se till att de gråklädda arbetade 
effektivt. Han hade rätt att klippa 
till dem med sin stora käpp, men 
det behövde han sällan göra. Han 
fick en liten lön i kontanter (tyska 
mark) och fritt rökverk av torkade 
tobaksblad. De gråklädda fick inga 
kontanter; de fick nöja sig med mal-
da torkade skaft från tobaksplantor 
(”mahorka”).

Under arbetet med timmerflott-
ningen vadade fångarna barbenta på 
den vita, grunda sandbottnen. I två 
veckors tid sökte sig ett stort antal 
små flundreungar till detta varma-
re bottenvatten. Fångarna kupade 
sina bara fötter så att flundrorna 
sökte sig ett gömställe under fotsu-
lan. Där var det lätt att fånga dem. 
Under högljudd förtjusning fyllde 
fångarna sina fickor och gick ”hem” 
och kokade fisksoppa.

Fångarna var inhysta på Käll-
viks Anders Mihlbergs gård. An-

Rosleps kapell

Källviks Anders

Kolsve

Kroen

Dunaback

Vaviken

Ölbäck-
stranden

”Fånglägret” i Ölbäck.
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ders hade flyttat till Rågöarna, där 
han hade fått överta en större gård 
med åkermark. I Ölbäck stod hans 
gårdshus tomma. De gråklädda pla-
cerades i Anders nybyggda hus och 
den svartklädde i hans gamla stuga.

Matlagningen fick fångarna 
sköta själva. De hade inget annat 
avträde än den närbelägna betes-
marken. De var alltid lösa i magen, 
så under de åtta sommarveckorna 
blev antalet besök där flera hundra. 
Resultatet blev att denna mark med 
sina glesa småtallar inte kunde nytt-
jas för sitt ändamål förrän somma-
ren därpå.

Nu tillbaka till Siberjakens bröd-
lösning: Hans grupp, bestående av 
honom själv och Ukrainaren, tillföll 
Kolsvegården där de fick sitt sur-
brödsbehov täckt. ”Betalningen” 
skedde med stulen ”nafta” (råben-
sin) från den tyske projektledarens 
förråd. Naftan var avsedd som driv-
medel till motorbåten. Ledaren be-
hövde själv kornmjöl till såser och 
gröt. Han betalade också med nafta. 
Han lärde oss hur vi skulle lägga till 
rätt saltmängd till naftan så att den 
inte blev explosiv. Denna blandning 
kallade han ”nöks”. Den kunde an-
vändas som lampolja istället för 
lysfotogen, som inte kunde köpas 
på den öppna marknaden. Alla ”af-
färer” skulle ske genom varubyte. 
Tyska mark ville ingen ha.

De från början utsvultna krigs-
fångarna åkte välmående från Öl-
bäck när flottningsäventyret upp-
hörde i slutet av augusti. I oktober 
fick min far ett sista livstecken från 
Siberjaken, som befann sig i när-
heten av Rakvere. Han ville att far 
skulle skicka ”det han lovat”.

Fortfarande saknar jag de ljum-
ma sommarkvällarna när vi vid 
tröskningstiden satt tillsammans på 
trappan till torkrian och man såg 
hur lyckliga de var när deras ”hem-
odlade” tobaksplantor hade torkats 
till rökbart skick på den upphettade 
stenhärden. Ukrainaren tyckte att 
vår tröskmetod var primitiv. Han 
sa att hemma i Ukraina använder 
vi stora självgående skördetröskor, 
”kombainer”.

Brita Wiberg och
Ingeborg Gineman

Som Erling redan har nämnt var den 
tyske lägerchefen inhyst i ett rum på 
vinden i Kro Anton Treibergs hus på 
Dunaback. Anton hade blivit mobi-
liserad till Röda armén men hans 
hustru Irene och barnen Ragnar och 
Brita bodde kvar i undervåningen. 
Där bodde även Irenes mor. Rum-
met på vinden var inte helt färdig-
ställt, men lägerchefen hade nära 
till ”jobbet”.

Man såg inte till fångarna så 
mycket, men man kunde ofta på 

avstånd höra dem sjunga sina ryska 
sånger i stämmor på kvällarna. Det 
var mycket vackert och man kunde 
nästan känna deras hemlängtan. 
Ibland kom de förbi Dunaback och 
stod vid grinden och tittade utef-
ter vägen som gick mot Derhamn. 
Britas mamma tyckte synd om de 
unga pojkarna och skickade ibland 
ut barnen med några smörgåsar åt 
dem. Hon tänkte att någon långt 
upp i Sibirien kanske i gengäld var 
snäll mot Anton och alla de andra 
män och fäder som hade mobilise-
rats och tvingats lämna sina famil-
jer.

Den tyske lägerchefen lät ibland 
ett par av fångarna komma och hjäl-
pa till med vedsågning och hugg-
ning på Dunaback. Men han slutade 
med detta då han en dag råkade 
komma hem och fick se att de båda 
pojkarna satt och åt med familjen i 
köket. Det gick inte an! Han bråka-
de lite om detta men Britas mamma 
stod på sig och tyckte att det inte 
var mer än rätt att de fick lite mat 
när de jobbade hos dem.

Ingeborgs far, Kro Paul Trei-
berg, behövde hjälp på gården. Han 
hade fått låna ett tröskverk av Dis-
larns Karl Klingberg i Bergsby. Det 
behövdes många män för att klara 
av tröskningen så han fick hjälp 
av 7-8 fångar. Bandet runt nekarna 
måste först skäras av innan de mata-
des in i tröskverket. En av fångarna 
betroddes med kniv för ändamålet, 
något som i vanliga fall inte var till-
låtet. Av misstag(?) stoppade han 
en dag kniven i fickan vid avslutat 
arbete. Nästa dag kom han och läm-
nade tillbaka kniven.

Ingeborgs mor Maria kokade 
köttsoppa åt fångarna och till den 
serverades surbröd med smör. Det 
var ont om mat i fånglägret och de 
var hungriga, så hon fick stå och 
skära upp bröd under hela målti-
den till dem och lägerchefen, som 
också var med och åt. Fångarna var 
förstås tacksamma och underhöll 
bland annat med att spela lite orgel 
och sjunga.Källviks Anders nya hus. Foto: Privat
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Medlemsrabatter 
2016

Tallink Silja Line
Ett tvåårigt avtal har slutits mel-
lan rederiet och de estlandssven-
ska föreningarna. I korthet inne-
bär avtalet att vi får 30 procent 
rabatt på hyttpriset under hela 
året på rederiets samtliga linjer 
över Östersjön. På fordonspriset 
får vi 25 procent rabatt. Rabat-
terna gäller vid reguljära resor 
och kryssningar (ej vid special-
kryssningar vid till exempel jul 
och nyår).

Ring 08-22 66 60 för biljettbok-
ning och ange avtals numret 4799.

I vissa fall kan det bli billigare 
att utnyttja Club One-rabatter eller 
andra förmånserbjudanden än med 
medlemsrabatten. Fråga vid bok-
ning om det billigaste alternativet. 
Observera att det inte går att kom-
binera medlemsrabatten med Club 
One-rabatt.
DFDS
Under tidigare år har de estlands-
svenska föreningarna haft avtal om 
rabatterade priser på DFDS färja på 
linjen Kapellskär-Paldiski. Detta 
avtal gäller inte längre.
Roosta Stugby
Hembygdsföreningens medlemmar 
har 20 procent rabatt på ordinarie 
priser.

Gå till www.roosta.ee/sv och välj 
BOKA ONLINE. Under Rabattkod, 
skriv in client och tryck Verifiera 
kod.

Som indikering på att det rabat-
terade priset har erhållits skall det 
ordinarie priset visas överstruket 
och det rabatterade med röd text.

Vid incheckning skall medlems-
kort uppvisas.
Hyra av bil i Tallinn
Hembygdsföreningens medlemmar 
får rabatterat pris på Autopluss OÜ, 
autopluss.onepagefree.com.

Kontaktperson Matti Ylä-Ou-
tinen, tfn +372 56 566 390, e-post 
myo@hot.ee. Han talar svenska.

I augusti förra året startade några 
eldsjälar i föreningen en syjunta för 
att tillverka lotterivinster till årsmö-
tet. Från början var det Grenfeldt-
systrarna Svea, Gunvor, Liliane, 
Birgit och deras svägerska Birgitta 
samt Granbergsystrarna Maja och 
Birgit. Själv missade jag första 
gången men hakade på vid den an-
dra träffen. 

Jag är själv ingen hejare på att 
varken sy eller sticka så jag blev 
mycket imponerad av vad de andra 
hade åstadkommit bara på en gång. 
Nåja, några hade varit flitiga hem-
ma i mellantiden också. Här brode-
rades det tavlor, de stickade vantar, 
mössor och sockor och själv kände 

jag mig lite bortkommen med mitt 
tafatta försök att brodera. Jag kan 
väl säga att det inte gick så bra. Min 
avdelning är mer att sy på maskin 
men den kan man ju inte släpa med 
sig på varje symöte. Sägas ska att vi 
turas om att vara hos varandra. Nej, 
jag får nog göra mina bidrag hem-
ma i min ensamhet där symaskinen 
finns. Men kul är det att var med. 

Vid sista mötet som var hemma 
hos mig anslöt sig en tredje syster 
Granberg, Linnéa, så nu är vi nio 
stycken som stickar och syr (för-
utom jag då som mest beundrar de 
andras arbete).

Så glöm inte att ta lotter på års-
mötet! Du kan vinna nåt riktigt fint!

Eldsjälar startade syjunta
Ingegerd Lindström

Markägare i Estland!
Vi hjälper dig i följande ärenden som till exempel överlåtelse, arvs-
ärende, 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

Flitens lampa lyser över Liliane Bruce, Maja Granberg, Gunvor Strömbom, 
Birgitta Grenfeldt och Linnea Granberg Sönnert. Foto: Ingegerd Lindström
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Spithamns byalag
Vi samlas till möte lördagen den 16 juli klockan 

14.00 vid bänken på stranden.

Välkomna!

Öselresa
Vi planerar en resa till Ösel (Saaremaa) den 
12-13 juli. Vi kommer att besöka olika turistmål 
som till exempel Koguva küla på Muhu, där det 
finns en gammal fiskeby som är kulturminnes-
skyddad, vi tittar på den stora kratern efter en 
meteorit på Ösel samt gamla bevarade väder-
kvarnar vid Angla. 

Den vackra halvön som heter Sõrve som sticker 
ut i havet bör man också se om man är på Ösel 
och naturligtvis även den lilla men vackra sta-
den Kuressaare.

Resan är på två dagar och vi övernattar i Suur 
Rootsi küla på gården Aadu. Det finns endast 23 
bäddar som vi kan fylla, så först till kvarn gäller.

Priset: 105 euro. 

I priset ingår bussresa, lunch dag 1, boende inkl. 
frukost samt grillning första kvällen. Dag 2 ord-
nar var och en själv lunch i Kuressaare.

Anmälan per e-post till info@rnhf.se eller per 
telefon till Ingegerd Lindström 070-73 55 312. Vi 
vill ha din anmälan senast den 1 maj.

Lördag 9 juli
Strandfest på Ölbäckstranden. 

Söndag 10 juli
Gudstjänst i Rosleps kapell. 

Strandfest för ungdomar på Ölbäckstranden.

Gemensam middag på Roosta.

Måndag 11 juli
Stadsvandring i Hapsal. Då flera har uttryckt 
önskemål om en repris på vandringen med guide 
i Hapsal gör vi om den i år.

Tisdag-onsdag 12-13 juli
Resa till Ösel. Se separat annons

Torsdag 14 juli
Vandring med Erik Johansson.

Fredag 15 juli
Bouleturnering.

Hemvändarveckan 2016
Årets Hemvändarvecka innehåller en hel del aktiviteter, liksom tidigare år.

Vi startar som vanligt med strandfesten på lördagen den 9 juli. Vi hoppas på ett lika stort delta-
gande i år som tidigare år. Nedan följer ett preliminärt program. Observera att detta kan komma 
att ändras. Ett definitivt program kommer i nästa nummer av tidningen.

Välkomna!

Årsmöte 2016
Lördagen den 23 april klockan 13.00. Portarna 

öppnas kl. 12.00.

Plats: Immanuelskyrkan, Kungstensgatan 17, 
Stockholm.

Programmet ser ut som följer:

• Årsmötet öppnas med Modersmålets sång.

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

• Kaffe med förtäring. Pris 100 kr.

• Information

• Mikael Sjövall berättar om sin bok ”På strövtåg 
i Aiboland”, för vilken han och fotografen Patrik 
Rastenberger har fått ett pris för från Svenska 

Litteratursällskapet i Finland. 

Välkomna!
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Förutsättningarna för fortsatt pro-
fessionell skötsel av våra skogar 
ökar steg för steg. Den estniska 
skogsägarföreningen Läänemaa 
Metsaühistu (LM), där vår egen 
skogsägarförening VKS numera är 
en underavdelning, ökar successivt 
sin bemanning för att klara både 
expansion och ökad servicegrad. 
Senast förstärkte man de adminis-
trativa resurserna. 

En sammanfattning av verk-
samheten i LM visar att man nu har 
cirka 430 medlemmar, varav 138 är 
svenskar. Vi svenskar med rötter i 
Estland är alltså inte längre i majo-
ritet i föreningen, vilket naturligtvis 
är mycket bra. Det visar att fören-
ingen förmått att utveckla sin verk-
samhet, fått förtroende också från 
de estniska skogsägarna och en allt-
mer stabil bas för framtiden. Detta 
torde innebära att också vi svenska 
skogsägare kan räkna med fortsatt 
god service och därmed stöd vid 
förvaltandet av skogsmarken.

Också den estniska skogsägar-
rörelsen i sin helhet arbetar nu 
för en förbättrad samordning och 
Mikk Link från LM kommer att 
ingå i dess styrelse. Samordning-
en kommer närmast att visa sig i 
mars, då en gemensam logotyp och 
hemsida enligt plan lanseras, med 
adress www.metsauhistu.ee. 
Verksamhetens omfattning
En sammanfattning för LM 2015 
visar att:
• 110 ha markbereddes för plante-
ring;
• 51 ha rensades från konkurrerande 
vegetation i planteringar; 
• 180 000 plantor beställdes för 
plantering i år;
• 23 200 m3 virke avverkades och 
såldes.

Markberedning sker med en 
skogsmaskin, som med ett par rote-
rande skivor monterade baktill river 
undan grästäcket och frilägger den 
jord som plantorna ska sättas i. Men 

vegetationen runt om växer snabbt 
och måste ofta rensas bort för att 
inte kväva plantorna. Gräsrensning-
en görs till stor del manuellt och 
med en så kallad röjsåg med rote-
rande klinga. Det allra svåraste är 
då att verkligen se i förväg var plan-
torna finns i vegetationen, så att de 
inte skadas. Därför är man ofta två 
som hjälps åt i detta arbete. Denna 
typ av arbete ökar i omfattning när 
nu alltfler skogsägare tar hjälp med 
föryngringsarbetet.

När det gäller avverkningen så 
minskade man under 2015 ned från 
den omfattning som var planerad, 
detta på grund av att det var svårt 
att erhålla bra priser på framförallt 
massaved. I stället koncentrerade 
LM verksamheten mer på skogsför-
yngring och väntade med en del av-
verkningar för att lyckas få en bättre 
prisnivå. Detta är ju en ständig ba-
lansgång, men för oss medlemmar 
är det bra om föreningen kan ha 
viss flexibilitet i planeringen och 

vara stark i prisförhandlingarna. 
Det var en bra start av 2016, med en 
kall januari då det var mycket av-
verkningsaktiviteter och 3 200 m3 
såldes. 

Positivt om färjan från Ormsö
I slutet av 2015 testades den nya 
färjeförbindelsen för transport av 
1 500 m3 virke från Ormsö. Enligt 
LM fungerade transporten överras-
kande bra och man känner sig nu 
mer trygg i att kunna planera för 
fortsatta avverkningsaktiviteter på 
ön.  

Snart deklarationsdags
Senast den sista mars skall intäkter 
från virkesförsäljning i Estland de-
klareras där. Viss information kan 
hittas om både estnisk och svensk 
deklaration på vår hemsida www.
vastrakustensskogsagare.se efter 
vårt medlemsmöte om skatter i no-
vember. LM kan också ge råd till 
medlemmar. Ni når VKS via mejl till 
info@vastrakustensskogsagare.se. 

Lägesrapport från skogen
Bengt Brunberg

Det är så här skogen ser ut från början. Sen gäller det bara att ta hand om 
den och ha lite tålamod… Foto: Bengt Brunberg
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Styrelsen har undersökt möjlighe-
ten till boende under sommaren i 
vårt närområde. Eftersom Roosta 
inte tar emot några gäster under 
helgerna så vill vi visa några andra 
alternativ till boende.
1. Dirhamns gästhus. Här kan man 
bo för 63 euro/natt måndag-torsdag 
och 73 euro fredag-söndag. Se vida-
re på deras hemsida: http://dirhami.
ee/kulalistemaja
2. Pasklep. Teeristi Villa. Här finns 
dubbelrum i en vacker miljö för 
 85-100 euro/natt. Se vidare på deras 
hemsida: http://www.teeristivilla.ee
3. Spithamns gästhus. Här finns 
två stugor, en stor och en liten. Den 
stora rymmer åtta personer och kos-
tar 240 euro/natt och den lilla stu-
gan kostar 175 euro/natt och rym-
mer fyra personer. I båda stugorna 
finns möjlighet till extrasängar. För 
mer information se: http://www.
minupuhkus.ee/
4. Villa Hansson i Ölbäck erbjuder 
boende för 140 euro/natt måndag-
torsdag, 160 euro/natt fredag-lördag 
med undantag för 14-17 juli då det 
kostar 180 euro/natt. Stugan rym-
mer fem personer. För mer infor-
mation se: http://www.villahanson.
com/sv. Svensk text på hemsidan.

Boenden i Nuckö
 2016

Aibolands museum 2016
 9 april kl. 12.00 Talkodag – museets båtar tjäras.
30 april kl. 12.00 Temadag för rökt fisk – Strömming.
28 maj kl. 12.00 Temadag för rökt fisk – Näbbgädda.  
30 juni kl. 12.00 Invigning av utställningen om Rågöarna.
16 juli  Sjökulturdag.
20-22 juli Talko på Runö museum och Korsgården. 
13 augusti kl. 12.00 Temadag för rökt fisk – Flundra.
20 augusti Hantverksdag med Stundars museum  
 från Finland.

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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Biluthyrning i Tallinn
med service på svenska

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

Meddela adressändringar!
Om du flyttar till en ny adress, med-
dela adressändringen till föreningen 
med ett mejl till info@rnhf.se. Du 
kan också meddela adressändringen 
direkt till den registeransvariga Bri-
ta Wiberg, tfn 08-99 32 26, e-post 
brita.wiberg@gmail.com. Meddela 
även om du har ändrat din e-post-
adress, så kvarstår du som prenu-
merant på Nyhetsbrevet.

Om du är markägare i Nuckö 
kommun och har bytt adress, så vill 
kommunen att din nya adress förs in 

i fastighetsregistret. Detta är speci-
ellt viktigt om du är skyldig att be-
tala markskatt och får markskatte-
beskedet med post. Vi kan hjälpa 
dig med att meddela adressänd-
ringen till kommunen. Sänd ett mejl 
till info@rnhf.se med den gamla 
och nya adressen och din estniska 
personkod/registerkod (det nummer 
som står efter ”isikukood/reg.kood” 
på andra raden i markskattebeske-
det).  
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Färjetrafik Stockholm-Tallinn
M/S Romantica och M/S Victoria går alterne-
rande varje dag från Stockholm (Värtaham-
nen) och Tallinn.

Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.30 - Mariehamn 00.50

Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.00
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50

Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.15

Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 66 60

Avtalsnumret 4799 skall anges.

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

Färjelinjen 
Kapellskär – Paldiski

DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Ka-
pellskär och Paldiski. 

Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - Onsdag  kl 12.00 
 ankomst Paldiski kl 21.30
Torsdag kl 22.30 
 ankomst Paldiski fredag kl 9.00
Fredag ej avgång
Lördag - söndag kl 12.00 
 ankomst Paldiski kl 21.30 

Avgångstider från Paldiski:
Måndag-onsdag kl 23.55  
 ankomst Kapellskär kl 9.30
Torsdag ej avgång
Fredag - söndag kl 23.55
ankomst Kapellskär  kl 9.30
 (Lördag 9.45)

Boka med e-post pax@dfds.com. Telefonbok-
ning, tfn 0454-336 80 mån-fred 8-16.30

Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.

 Ordbok för rickulmålet
med formlära för nuckösvenska
Nu finns den 
till salu, boken 
med cirka 4 200 
dialekt ord från 
Rickul. Efter 10 
års arbete med 
boken är den klar 
för försäljning. 
En utmärkt bok 
till släkten och 
för den som är 
intresserad av 
språk i allmänhet. 
Innehåller förutom 
dialekt orden även 
en gedigen grammatik.
Pris: 80 kr
Beställning till order@rnhf.se eller till 
Maja Granberg  på tfn 0159-310 54

NYTT


