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Ordföranden har ordet
Ingegerd Lindström

Kära vänner!
Vintern har fortfarande kvar sitt
grepp om oss men det blir ljusare
och ljusare för varje dag som går.
Det är härligt att vi närmar oss våren igen och att vistelsen i Estland
rycker allt närmare!
Nu ser jag fram emot den kommande sommaren med många roliga aktiviteter under Hemvändarveckan. Vi ska givetvis försöka att
använda vår nya Hembygdsgård i
större omfattning än förra året och
styrelsen har flera planer för aktiviteter där. Tanken är att gården skall
vara en träffpunkt för alla medlemmar och vi startar i år med att ha öppet en dag i veckan för träffar eller
bara för kaffe med dopp. Jag hoppas ni kommer att besöka och ha
glädje av gården när någon finns där
på plats. Under Hemvändarveckan
skall vi försöka ha olika aktiviteter
där varje dag, både för äldre och
yngre medlemmar.
För att få lite inspiration till hur
man kan använda gården så har vi
planerat en resa till Ormsö i sommar. Ormsö Hembygdsförening har
sedan flera år tillbaka en hembygdsgård som är mycket fin och där man
anordnar olika aktiviteter. Man har
också ett museum på gården som
man kan besöka. Det ska bli spännande att åka dit och få möjlighet att
se hur de har gjort där och förhoppningsvis få prata lite med ormsöbor
om hur de planerat och använt sin
gård. Om ni är intresserade att resa
över till Ormsö tisdagen den 11 juli,
så ta kontakt redan nu och anmäl
intresse. Vi vet inte just nu hur stor
buss vi kan få och vore tacksamma
om den som vill åka med anmäler
sitt intresse i god tid. Vilket priset blir återkommer vi med i nästa
nummer av tidningen. Vi får också
en guide på ön som berättar om de
ställen vi besöker, för vi planerar att
göra stopp vid flera sevärdheter på
ön.

För övrigt så kommer Hemvändarveckan att följa samma mönster
som tidigare med strandfest, gudstjänst i Rosleps kapell, en gemensam middag på Roosta, en vandring
med Erik Johansson, öppet hus på
Mickogården, tovning med damerna från Aibolands museum och en
del annat. Jag tror att det blir lika
trevligt i sommar som tidigare år.
Vi får hoppas på ett bra väder också
men vi brukar ha tur med vädret den
veckan. Nåja, det har inte varit så
stor tur med vädret tidigare på vår
planerade boule-dag men i år ska vi
lura vädergudarna och ändra aktiviteten till något annat.
Årsmöte
Så är det snart dags för ett årsmöte
igen. Tiden går fort och ett år har
redan passerat. Årsmötet i år hålls
i Estniska Huset i Stockholm där
vi sedan början av januari även har
kontoret. Ja, det är förstås SOV som
hyr lokal där, men det innebär också
att vi finns med där med våra möten. I förhållande till Roslagsgatan
är det ganska trångt men det fungerar. Vi har vårt årsmöte nere i restaurangen där vi varit tidigare, men
efter mötet finns det möjlighet att
titta på de nya lokalerna fem trappor upp. Där uppe finns också arkivgruppen varje onsdag om ni vill
besöka dem.
Jubileum
I år firar Estland 100 år sedan friheten efter första världskrigets slut.
Den 23 februari 1918, efter den ryska revolutionen, utropades deklarationen om Estlands självständighet som nation, från balkongen på
Endlateatern i Pärnu. Dagen efter,
den 24:e februari, nådde manifestet
Tallinn där det publicerades och den
dagen blev därefter Estlands nationaldag. Det var första gången på
flera hundra år de var ett självständigt land. Tyvärr blev inte friheten
så långvarig men man firar ändå de
100 åren med ett stort antal begi-
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venheter. De flesta sker på Estlands
nationaldag den 24 februari men
man kommer att fira under hela året
med olika aktiviteter.
Aibolands museum
Under flera år har man diskuterat
framtiden för Aibolands museum.
Den estniska staten vill att alla museer skall bilda stiftelser och diskussionen har varit att Aibolands
museum är för litet för att bli en
egen stiftelse och därför har det
sagts att museet skulle läggas in
under en större stiftelse, Hapsals
och Läänemaas museer.
Men nu verkar det som om vinden har vänt och den 14 februari
hade man ett möte med Stiftelserådet för Hapsals och Läänemaas
museer och beslutade att grunda
en fristående stiftelse, Rannarootsi
muuseum (Aibolands museum).
Tidtabellen ser ut som så att den 1
juli startar den nya stiftelsen.
Den nya stiftelsens stiftelseråd
föreslås få tre ledamöter: en representant från Kulturministeriet, en
från Hapsals stad och en representant för estlandssvenskarna (estniska språket är nödvändigt att kunna).
Ülo Kalm kommer att vända sig till
SOV och be dem välja en ledamot
till Aibolands museums stiftelseråd.
Det är ett glädjande besked, för
oron har varit att Aibolands museum skulle tappa sin utpräglade
svenska inriktning om man gick in
under en större stiftelse. Så länge
Ülo Kalm sitter kvar som museichef har risken för detta varit minimal, men han kommer kanske inte
att arbeta hur länge som helst in i
framtiden och det är då det kan bli
kritiskt. På något sätt känns det som
att svenskheten i museet är räddad!
Jag hoppas att vi ses först på
årsmötet den 14 april och sedan i
sommar under Hemvändarveckan.
Hjärtligt välkomna till årsmötet
och Hemvändarveckan!

Nyheter från Lääne-Nigula och Nuckö
Göte Brunberg

Lääne-Nigulas budget 2018
Det förslag till budget som har lagts
fram i Lääne-Nigula är det första
för storkommunen. Eftersom de
nuvarande delkommunerna, som
tidigare självständiga kommuner
har gjort egna budgetar och egna
planeringar för kommande år, har
det inneburit ett rätt besvärligt ensningsarbete vid framtagandet.
I budgetförslaget förutser man
totala inkomster på 11,8 miljoner
euro och utgifter på 10,5 miljoner
euro. De viktigaste punkterna är:
• Som samgåendestöd från staten
får man 800 000 euro;
• Inkomsten från skatter är 47 procent och som statligt stöd erhålls
28 procent;
• Investeringar görs för 2,2 miljoner euro;
• Den lägsta lönenivån för de
kommunanställda höjs med 6
procent;
• Hjälppersonalen på barndaghem
och vårdhem får en löneförhöjning med 15 procent;
• Från den 1 april slopas avgiften
för maten på barndaghemmen.
Nuckö kyrka
Fornminnesskyddet har tilldelat
nästan 14 000 euro för att fortsätta
det förra året påbörjade arbetet med
att reparera taket på Nuckö kyrka.
Befolkningsutvecklingen
Trenden med en ständigt minskande befolkning i Läänemaa fortsatte
även under 2017, men i lägre takt
än 2016. Invånarantalet vid årets
slut var i Hapsal 13 513 (-83), Lääne-Nigula 7 238 (-14) och Ormsö
419 (-6). Vid beräkningen har tagits
hänsyn till sammanslagningarna av
kommuner.
Tabellen visar invånarantalet per
by i Nuckö delkommun den 1 januari 2017 och 2018 och förändringen
under 2017. Man kan konstatera att
det visserligen har skett en minskning, men den är mindre än under
de närmast föregående åren.

By
Bergsby
Birkas
Derhamn
Dirslätt
Enby
Gambyn
Gutanäs
Harga
Hosby
Höbring
Klottorp
Lyckholm
Odensholm
Pasklep
Persåker
Rickul
Roslep
Skåtanäs
Spithamn
Sutlep
Tällnäs
Ölbäck
Österby
Utan by
Totalt

2017
12
195
24
21
27
16
17
44
21
8
16
20
5
101
29
17
24
28
18
115
12
35
55
3
863

2018
16
189
24
20
26
18
16
46
23
8
15
18
5
102
30
21
23
28
17
111
12
35
51
3
857

+/+4
-6
0
-1
-1
+2
-1
+2
+2
0
-1
-2
0
+1
+1
+4
-1
0
-1
-4
0
0
-4
3
-6

Nytt hotell- och sportkomplex
i Derhamn
Kommunstyrelsen i Lääne-Nigula
har beslutat om detaljplanen för
ett hotell- och sportkomplex i Derhamns hamn med omgivningar. I
planen ingår att av nuvarande fem
markstycken skapa två nya, Kalda
och Dirhami sadam. På Kalda, som
ligger väster om vägen, skall få
byggas ett hotell med upp till fem
våningar (se bilden) och på Dirhami

sadam, öster om vägen, upp till två
sportbyggnader med samma höjd.
Lagen kräver inte att det är nödvändigt att göra någon bedömning
eller förbedömning av projektets
miljöpåverkan.
Kommuninvånarna hade möjlighet att under januari studera detaljplanen och lämna förslag till ändringar.
Förvaltningen i Nuckö
delkommun
Delkommunförvaltningen i Nuckö
består av delkommunfullmäktige,
delkommundirektör och delkommunstyrelse.
Ordförande i delkommunfullmäktige, som har nio ledamöter,
är Laine Belovas. Delkommundirektör är Aivo Hirmo, som också
är chef för delkommunstyrelsen. I
denna ingår i övrigt följande personer: Pille-Riin Pruus (delkommunsekreterare), Marika Meister (markoch planeringsspecialist), Maire
Koppelmaa (socialarbetsspecialist)
och Taimi Pelapson (bokhållare).
Kommunstyrelsens postadress
är Pürksi keskus 9, Pürksi küla/
Birkas, Lääne-Nigula vald, 91201
Lääne maakond. E-postadressen är
noarootsi@laanenigula.ee.
Alla tidigare postadresser i
Nuckö kommun är ändrade till
Lääne-Nigula vald. Postnumren är
oförändrade.

Vy från norr över det planerade hotell- och sportkomplexet i Derhamn. Det
befintliga båtförvaringshuset till vänster.
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Föreningen har fått en ny hemsida
Göte Brunberg

Hembygdsföreningen har sedan
2000 haft en hemsida på internet.
Den ursprungliga versionen var
skriven i html-kod, vilket innebar
att den var svår att utveckla och underhålla. År 2007 konstruerade jag
därför en hemsida, som var baserad
på en så kallad databasdriven plattform, Joomla. En av fördelarna med
ett sådant system är att det är enkelt
att skriva in nytt innehåll och ändra
befintligt sådant.
En nackdel med Joomla var att
det var svårt att hänga med i utvecklingen av nya versioner av
systemet. Det krävdes en rätt stor
manuell arbetsinsats för att anpassa
ett befintligt data till den nya versionen. Jag gav upp efter ett tag, vilket
bland annat innebar att det fanns
icke rättade säkerhetshål som skulle
ha kunnat utnyttjas av illasinnade
hackare. Det har allt oftare kommit
meddelanden från vårt webb-hotell
Oderland med lydelsen Säkerhetshål upptäckta på ert webbhotell-

konto. Hemsidan var heller inte
adaptiv, vilket innebar att det inte
skedde någon anpassning till att den
visades på mobiler och läsplattor.
Det fanns därför ett trängande
behov av att ta fram en hemsida,
som är baserad på en modern och
utvecklingsbar plattform. Jag har
valt att basera den nya hemsidan på
dagens mest populära webbplatssystem, Wordpress. Till grundsystemet finns ett otal insticksprogram,
”plugins”, för att lägga till önskad
funktionalitet till grundsystemet.
Hemsidan innehåller några specialfunktioner, främst Bildarkivet
och Släktdatabasen för Nuckö socken, som inte stöds av Wordpress.
Det har ändå gått att integrera dem
i systemet med specialskriven kod.
Min förhoppning är att utveckla
hemsidan med fler informativa artiklar och intressanta tjänster. Om ni
hittar fel, eller har önskemål när det
gäller innehållet, sänd då ett mejl
till mig på info@rnhf.se.

Inbetalning av medlemsavgiften
och utskick av Medlemsbladet
Den 1 mars har fortfarande många
av förra årets medlemmar inte betalt medlemsavgiften för år 2018.
Vi hoppas att detta beror på att ni
har glömt att betala in avgiften och
inte att ni har tänkt avbryta medlemskapet.
Vi sänder er därför ett nytt inbetalningskort med detta nummer
av Medlemsbladet. För att ni skall
komma med i den utgåva av medlemsförteckningen, som sänds ut

med nästa nummer av Medlemsbladet, måste betalning ha skett senast
den 15 maj.
För att spara tryck- och portokostnader för föreningen gör vi så
att om det finns två eller flera medlemmar på samma adress, så skickar vi bara ut ett enda exemplar av
Medlemsbladet. Om du vill ha ett
eget exemplar, sänd då ett mejl till
info@rnhf.se.
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Inbetalning av
markskatten
Markskattebeskedet, Maksuteade,
för år 2018 har nu sänts ut från
skattemyndigheten Maksu- ja Tolliamet.
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 2 april och den 1 oktober. Om
skattebeloppet är 64 euro eller mindre skall hela beloppet vara inbetalt
före den 2 april.
Inbetalning skall ske till ett av
de bankkonton som står i nästa ruta
(raden som börjar med Maks tasutakse ...). Du måste ange det nummer, viitenumber, som står på raden
under bankkontona. Det numret är
unikt för varje skattebetalare, så det
är noga med att det blir korrekt!
Vid inbetalning via internet måste den mottagande bankens SWIFT/
BIC-kod och IBAN-numret (internationella banknumret) för Maksuja Tolliamets konto i banken anges.
Ange Maksu- ja Tolliamet som mottagare.
Även vid inbetalning via ett
svenskt bankkontor blir det billigast
om man själv fyller i samma uppgifter som vid internetbetalning.
Behållning/skuld på förskottsbetalningskontot
Markskatten administreras på så sätt
att de pengar som en person betalar
in hamnar på personens ”förskottsbetalningskonto”. Från kontot dras
markskatten vid de båda betalningstillfällena. Om det finns en skuld på
kontot utgår en ränta av 0,06 procent per dag, vilket på ett helt år blir
cirka 22 procent.
Du kan själv via internet ta reda
på om du har en skuld på skattekontot. Logga in som medlem på
föreningens hemsida och gå till
Medlemssidor. På sidan Inbetalning
av markskatt finns en länk till en instruktion som du kan ladda ned.

Nyheter från Estland
Toomas Käbin

Republiken Estland 100
Eesti Vabariik 100, det vill säga
Republiken Estland 100, firas under hela året men på själva nationaldagen utgjordes de viktigaste
händelserna i Tallinn flagghissning
vid Långe Hermann klockan 7.33
samt militärparad på Frihetstorget
i Tallinn med estniska och NATOallierade förband. President Kersti
Kaljulaid valde att arrangera sin nationaldagsmottagning på Estlands
nya och imponerande Nationalmuseum i Tartu.
Presidentkansliet till Narva
President Kersti Kaljulaid flyttar
sitt kansli till Narva under en månad hösten 2018. Kansliet kommer
att inhysas i ett nytt teaterkomplex.
Presidenten vill på så sätt visa att
det finns en estnisk närvaro i staden,
vars invånare till 96 procent utgörs
av icke-ester.
Narva kulturhuvudstad 2024
Narva kommer att ansöka om titeln
Europeisk kulturhuvudstad 2024
och därmed konkurrera med Tartu.
Som motiv anges bland annat stadens strategiska läge vid EU:s östgräns mot Ryssland och närheten till
Sankt Petersburg. Det ryska Narva
brottas ständigt med sin identitet,
väst kontra öst.
Dyr gräns
Alltsedan 2015 har Estland befäst
sin cirka 340 km långa gräns mot
Ryssland. Landgränsen är 136 km,
resten går genom Peipussjön. När
hela systemet är utbyggt är gränsen
den modernaste av sitt slag mellan ett EU-land och Ryssland med
avancerade elektroniska system.
Kostnaden för bygget har ökat från
budgeterade 79 miljoner euro till
närmare 200 miljoner. Inrikesminister Andres Anvelt har begärt en
förklaring av Polis- och Gränsbevakningschefen Elmar Vaher. Ökningen sägs bero på att man tagit i
anspråk mer avancerad utrustning

samt på grund av svåra topografiska
betingelser.
Estland uppmärksammas
Ansedda The Wall Street Journal
publicerade den 7 februari ett inlägg
av Estlands president Kersti Kaljulaid. Kaljulaid redogjorde kort för
de baltiska ländernas nutidshistoria.
I artikeln lyfts även fram ländernas
övergång från sovjetkolonier till
moderna demokratier, återintegration med västliga värderingar och
insatser i internationellt arbete, cyberfrågor samt stöd till Ukraina och
Georgien.
Skattereform
Från och med 1 januari medges
skattefrihet för inkomster upp till
6 000 euro per år eller 500 euro per
månad för dem som tjänar upp till
14 400 euro per år. För inkomsttagare i intervallet 14 400–25 200
minskar skattefrihet successivt. Inkomsttagare som tjänar över 25 200
medges ingen skattefrihet.
Invånarantalet växer
Antalet invånare i Esltand uppgick
den 1 januari 2018 till 1 318 700,
en ökning med 3 070 personer i
jämförelse med förra året. Antalet
födda uppgick till 13 520, antalet
avlidna var 15 480, det vill säga ett
negativt saldo på 1 960 personer.
Minskningen uppvägdes av en positiv inflyttning: 10 470 personer
flyttade till Estland medan 540 lämnade. De kommande åren kommer
antalet födslar att minska och antalet dödsfall att öka beroende på den
demografiska situationen. Det råder
stor brist på kvalificerad arbetskraft
i Estland.
Än mer flyg
Från och med slutet av oktober i år
tar lettiska Air Baltic upp kampen
på linjen Tallinn–Stockholm med
två flygningar dagligen. Därutöver
erbjuder Nordica och SAS vardera
fyra flyg om dagen. Air Baltic satsar
även med flyg till Oslo och London,
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förutom redan existerande linjer till
Amsterdam, Paris, Berlin, Wien,
Vilnius och Riga. Nordica hade
2017 613 000 passagerare, en ökning med 63 procent. Nordica flyger med 16 flygplan, varav ett stort
antal av dessa flyger på uppdrag åt
SAS och polska LOT.
Tartu på flygkartan
Finnair förbättrar tidtabellen till
Tartu. Från och med i sommar kommer det att bli möjligt att vardagar
flyga från Tartu till Helsingfors tidigt på morgonen och tillbaka kring
midnatt och ansluta till och från
Finnairs linjenät till någon av bolagets cirka 35 destinationer på en
och samma dag.
Spritresor till Lettland
Lettland lockar tiotusentals ester
och finnar med spritresor. Resandet tog fart sommaren 2017 efter
det att accisen på alkohol höjdes.
Spritresorna har inneburit ett omfattande inkomstbortfall i statskassan,
av budgeterade 276 miljoner euro
2017 blev accisintäkterna från alkohol i stället 221 miljoner. De estniska alkoholproducenterna har inte
drabbats eftersom leveranserna till
Lettland har ökat, varefter mycket
förs tillbaka. Även flertalet andra
varor är i vissa fall billigare i Lettland än i Estland, delvis beroende
på lägre moms. Prisskillnaderna har
fört med sig att många småhandlare
i södra Estland har slagit igen.

Adressändring?
Om du flyttar till en ny adress, meddela adressändringen till föreningen
med ett mejl till info@rnhf.se eller
direkt till den registeransvariga Brita Wiberg, tfn 08-99 32 26, e-post
brita.wiberg@gmail.com. Meddela
även om du har ändrat din e-postadress, så kvarstår du som prenumerant på Nyhetsbrevet.

Medlemsrabatter 2018
Tallink Silja Line
Ett tvåårigt avtal slöts 2016 mellan rederiet och de estlandssvenska
föreningarna. I korthet innebär 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. 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
One-rabatt.
DFDS
De avtal som de estlandssvenska
föreningarna har haft om rabatterade priser på DFDS färja på linjen
Kapellskär-Paldiski gäller inte sedan 2016.
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 rabatterade priset har erhållits skall det
ordinarie priset visas överstruket
och det rabatterade visas 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-Outinen, tfn +372 56 566 390, e-post
myo@hot.ee. Han talar svenska.

Hemvändarveckan 2018

Årets Hemvändarvecka innehåller, liksom tidigare år, en hel del aktiviteter.
Lördag 7 juli klockan 13.00
Strandfest på Ölbäckstranden.

Söndag 8 juli klockan 14.00
Gudstjänst i Rosleps kapell.

klockan 18.00
Gemensam middag på Roosta camping.

Måndag 9 juli klockan 12.00-18.00
Öppet hus på Mickogården med olika aktiviteter.

Tisdag 10 juli

salu Uksetehas i Uuemõisa. På eftermiddagen
aktiviteter på Mickogården.

Resa till Ormsö.

Onsdag 11 juli

Fredag 13 juli klockan 14.00

Vandring med Erik Johansson.

Tovning med Anu Raagmaa och Ene Smõslova
på Mickogården. Om du har en önskan att tova
något speciellt - hör av dig till Ingegerd Lindström
på kokkas@telia.com.

Torsdag 12 juli klockan 13.00
Studiebesök på dörr- och fönsterfabriken Haap-

Mer information kommer i nästa nummer av Medlemsbladet med exakta tider och hur man anmäler sig. Vissa aktiviteter kan komma att byta plats, så se det exakta programmet i nästa nummer av
Medlemsbladet.

Välkomna!
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Hur jag kom till Nuckö
Jürgen Lewerenz

Jürgen Lewerenz, som har skänkt
Mickogården till Rickul/Nuckö
Hembygdsförening, berättar om
hur han kom till Estland och köpte
gården. En längre version av artikeln är tidigare publicerad i Medlemsblad 4 2009.
Jag är född 1936
i det dåtida Königsberg, numera
Kaliningrad. Efter
att ha arbetat några år som bankanställd studerade
jag till jurist och
doktorerade 1966. Jag arbetade sedan under lång tid i olika länder i
Sydamerika (bland annat Chile,
Colombia och Peru) som expert på
utvecklingsfrågor.
Kort före de baltiska staternas frigörelse från Sovjetunionen
1991 anmälde jag mig till Europakommissionen, eftersom jag ville
delta från första början i återuppbyggnaden av Östeuropa. Jag blev
”nationell expert” för finansfrågor
vid PHARE, föregångaren till Programmet för utvidgandet av EU.
Den tillförordnade VD:n för den
estniska centralbanken Eesti Pank,
hade avfattat ett allmänt förslag till
hjälpansökan. Ur detta tog PHARE
fram två arbetsuppgifter för mig.
VD:n blev några dagar före min
ankomst ersatt med Siim Kallas
(som sedan blev en framträdande
politiker och bland annat premiärminister). Innan han lämnade sin
post hade han förstört alla papper
om vad jag skulle syssla med. Kal�las blev därför överraskad över att
jag dök upp hos honom den 1 februari 1992 och frågade vad jag hade i
Estland att göra. Jag visade honom
på mitt uppdrag och mitt yrkesmässiga förflutna. Nästa dag meddelade
Kallas mig att mina föreslagna arbetsuppgifter inte var speciellt intressanta för honom. Men han frågade mig om jag kanske skulle kunna

”göra pengar”. Han menade att det
fanns ett trängande behov av en estnisk valuta, eftersom Ryssland inte
längre sände några rubel. Dessutom
hade de finska och svenska riksbankerna varit avböjande när han försiktigt hade bett dem om hjälp.
Jag drog mig till minnes den
västtyska valutareformen 1948.
Därför föreslog jag en total nystart
på grundval av den tyska nystarten
efter andra världskriget, något som
Kallas accepterade. Genom mina
tidigare kollegor vid Deutsche Bundesbank anskaffade jag dokumentationen över den tyska omställningslagen. Den fanns översatt till
ockupationsmakternas språk, bland
annat till engelska. Jag rekommenderade att man skulle kopiera den
ordagrant och bara ersätta ”Tyskland” med ”Estland”. Så skedde.
Kort innan lagen trädde i kraft
kom företrädare för Internationella
valutafonden IMF för första gången
till Estland. De blev förbluffade
över det perfekta utkastet till lag på
gedigen fackengelska. Esterna var
förtegna om bakgrunden och höll
mig borta från IMF-folket.
Det beslutades att kursen för den
nya valutan, ”kroon”, skulle sättas
till 1/8 av D-marken. Den skulle
införas den 20 juni 1992. Privatpersoner kunde växla in sina rubel till
kursen 10 rubel för en kroon, upp
till ett belopp av 1 500 rubel.
Valutaomställningen var förutsättningen för de omfattande bankoch företagsreformerna i Estland.
I Eesti Pank blev jag involverad i
många detaljer, också i större frågor, som man gärna skulle ha velat
dölja för mig. Inte minst detta medverkade till att min EU-insats på ett
och ett halvt år inte förlängdes.
De flesta i Eesti Pank var föga
vänliga och snarare konspirativa
som kooperativ. Till detta kom de
redan i och för sig vidriga levnadsomständigheterna.
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Att få tak över huvudet var 1992
och även det följande året ett jätte
problem. Min fru Christa och jag
blev till att börja med inkvarterade i
Palace Hotel, för 150 dollar per dag
för en rumstemperatur av 13 grader,
varmvatten en gång i veckan och
utan någon förplägnad. När min
fru och jag efter några veckor blev
överflyttade till det nuvarande Hotel S:t Petersburg blev det knappast
bättre.
Christa reste en gång i veckan
till Helsingfors för att köpa det
mest nödvändiga för livsuppehället. Veckosluten tillbringade vi på
Roosta Camping, som man hade
rekommenderat oss på Palace Hotel. På Roosta fanns det värme, vatten, spis, kylskåp, kokredskap, glas,
tallrikar och bestick – och vänlighet. Allt detta gjorde veckans lidande någorlunda uthärdligt.
Christa, som var etnolog med
Afrika och Sydamerika som specialområden, var sedan ungdomen en
vän av Sydfrankrike. Men hon var
också medveten om svagheterna i
sin älsklingsomgivning – akut vattenbrist och hög kriminalitet. Ur
detta kom idén att inte flytta dit
efter vår pensionering utan till den
estniska östersjökusten. Jag var lätt
att övertala, eftersom jag som barn
hade präglats av Östersjön, förvisso
i Ostpreussen.
År 1996 gavs möjlighet att förvärva gården Mikutalu i Birkas av
ägarna, familjerna Aalman och Pajus. Den var förfallen, men det var
ändå möjligt att få den i skick för en
dräglig kostnad. Den drivande kraften vid köpet av gården var Christa,
som hastigt avled 2004.
Sedan dess har jag under vintermånaderna, från oktober till maj,
bott i Tyskland – numera i Potsdam
i närheten av Berlin – och resten
av året i Estland. Detta hoppas jag
kunna fortsätta med så länge som
hälsa och krafter står mig bi.

Någonstans att bo i Nuckö 2018
Styrelsen har även detta år undersökt möjligheterna till boende i våra
trakter för sommaren 2018.
Matsas-gården i Rosta by. Ett nyrenoverat hus med ett lugnt läge
nära till bad och Roosta stugby.
Huset har 3 sovrum med 2 bäddar
i varje rum. Bokning och förfrågan till Barbro Adelman tfn 070530 33 41 eller e-post barbro.adelman@telia.com.
Marias House i Hapsal. Ett nyrenoverat hus med lugnt läge i Hapsal, lämpligt för barnfamiljer då det
finns lekplats i trädgården. Man talar svenska och för mer information
och bilder se: https://www.visitestonia.com/sv/marias-house. Där finns
också en länk för bokning och det
går bra att skriva på svenska.
Derhamns gästhus. Boende i
fräscht hus med närhet till hamnen
och matställe. Se deras hemsida:

http//dirhami.ee/kulalistemaja. Det
finns engelsk text på hemsidan.
Spithamns gästhus. Här finns två
stugor, en stor och en liten. Den stora rymmer 8 personer och den lilla
stugan rymmer 4 personer. Se deras
hemsida: www.minupuhkus.ee.
Villa Hansson i Ölbäck erbjuder
boende i en liten friliggande stuga
nära Roosta stugby. Stugan rymmer
5 personer. Se deras hemsida: www.
villahanson.com/sv. Svensk text på
hemsidan. Frågor samt bokningar
till info@villahanson.com.

Årsmöte 2018

Hus uthyres i Bergsby

Välkomna till årsmötet den 14 april klockan
13.00 på Estniska Huset, Wallingatan 34 i
Stockholm. Vi träffas i restaurangen på första
våningen och dörrarna är öppna från klockan
12.00.
Det blir som vanligt de traditionella årsmötesförhandlingarna samt information från styrelsen.
Efter årsmötets slut finns möjlighet att besöka
de nya lokalerna på femte våningen.
Det blir också kaffe med smörgås, bordsvatten
och kaka till självkostnadspriset 100 kronor.

Nyrenoverat hus (2017) i närheten av sportanläggningen i Bergsby väntar på familjer och
unga par från Sverige med anknytning till
Nuckö. Huset innehåller två separata delar, en
större och en mindre, med var sin ingång. Den
större delen rymmer upp till åtta personer och
den mindre två personer.

Varmt välkomna!

Biluthyrning i Tallinn
med service på svenska

Pris: 750 EUR/vecka (söndag-lördag) för den
större delen, 350 EUR för den mindre och
1 000 EUR för båda.

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 autopluss.onepagefree.com.

För info och bokning, vänd er (på engelska eller
estniska) till Õrne Lainde, tfn +372 50 24 741,
e-post bergsby.huset@gmail.com.
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Minnen från Aibolands museums 25-årsjubileum
Ülo Kalm

I år, den 24:e februari, firades Estlands 100-årsdag med president
Kersti Kaljulaids och hennes make
Georg-Rene Maksimovs mottagning i det nya, vackra Estlands nationalmuseum i Tartu, som definitivt var en värdig plats att fira vårt
lands jubileum på.
Aibolands museum firade sitt
25:e verksamhetsår några månader
tidigare, den 28:e december 2017.
Man firade då sin årsdag tillsammans med Hapsals Kulturcentrum
och museets goda vänner, supportrar och samarbetspartner.
Under de tjugofem åren av Estlands nya självständighet har estlandssvenskarna haft möjlighet att
skapa ett eget museum för att bevara, vårda och visa fram kustområdets unika kulturarv.
Redan museets placering vid den
gamla hamnens taverna är förknippat med många minnen av ormsöoch nuckösvenskar som reste med
linjebåtar till Hapsal.
Maido Limbak (direktör 19921998) grundade museet. Han lämnade över till Alar Schönberg
(1998-2003), därefter kom Anu Raagmaa (Vichterpal) och efter henne
Toomas Sula (2004-2009) och så
Rea Raus (2009-2010).
Under nio år har undertecknad
haft det stora nöjet att delta i verksamheten och tillsammans med
museifamiljen utveckla museet och
gett mitt blygsamma bidrag till museets framtid.
Vid Bakre Hapsalviken är det
lämpligt att föra fram den estlandssvenska marina kulturen, genom
bygge av träbåtar, ställa ut och visa
upp dessa och med dessa intressanta historiska båtar göra glädjerika
resor.
Under åren som gått har båtmästaren Jorma Friberg byggt en runölodja, jalan ”Vikan” och ormsörupan ”Gättor”. Familjen Malmström
har skänkt fiskebåten ”Lilian” från

Aibolands museum firade 25 verksamhetsår den 28 december 2017.

Foto: Jorma Friberg

Nargö, som gjordes sjöduglig igen
av nucköbon Ain Hannus. Förra året
fick museet en gåva från Sverige,
en helt unik fiskebåt från Ormsö,
byggd av Alexander Friberg 1947.
Träbåtsföreningen ”Vikan”, som
fick sin början vid museet, genomförde konserveringen av nuckö-rupan, som blev donerad till museet
av familjen Smõslova och var förlagan till tre stycken nya rupor.
Snabba fingrar broderade
De senaste 20 åren samlas varje
torsdag ”Torsdagstanterna” i museets handarbetsrum. En grupp
handarbetsintresserade damer, vars
snabba fingrar broderade den 20
meter långa Aibotapeten om estlandssvenskarnas historia till besöket av Sveriges kung Carl XVI Gustav och drottning Silvia år 2002. Då
det kungliga besöket närmade sig
snabbt och tiden tenderade att rinna
ut, hjälpte även männen till med att
brodera, barnen fick också prova
på. Jorma Friberg var den som ritade motivet på tapeten, som berättar om estlandssvenskarnas månghundraåriga historia.
Aibotapeten pryder en av väg-
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garna i museets utställningshus och
är absolut det mest spännande och
uttrycksfulla utställningsföremål
som hjälper besökarna att förstå estlandssvenskarnas historia.
Värdefull tillgång
Agneta Tomingas, initiativtagaren
till museets handarbetsgrupp, var
för några år sedan som 95-åring
på museet varje torsdag och ledde
gruppen. Idag består gruppen av
Aino Sillamägi, Silvi-Astrid Mickelin, Anu Mätlik, Sigrid Tarkmeel,
Ene Smõslova, Sirje Johannes,
Rüüd Kamarik och Aili Umda. Under sommartid deltar ibland Inga
Nylander, Dolly Carlson och Helle
Reeder. Torsdagstanterna är vår
mest värdefulla tillgång, över vilken vi är stolta och tacksamma.
Tyvärr har Agneta Tomingas,
Alma Primakova, Silvi Õismägi
och Elsa Arjak lämnat oss men vi
minns dem ännu med djup tacksamhet.
Aibolands museums filial ligger på Runö, där museet presenterar Runös historia. År 2008 skänkte
Thomas Dreier sitt barndomshem
Korsgården, som är öns enda helt

bevarade gård, till estniska staten.
Märt Kapsta, den dåvarande direktören för museet på ön (1997-2012)
samarbetade med estlandssvenskar
i Sverige för att rädda Korsgården
från förfall, genom att begära bidrag från estniska staten.
Hans arbete fortsatte fram till
2012 då Andre Nõu tog över. Under hans ledning har Runö museum
och Korsgården kommit in i en ny
andning och under de sista åren har
utvecklingen glatt oss alla.
Framför oss återstår mycket arbete för att färdigställa Korsgårdens
gårdsmuseum. Varje år anordnas
ett talko med många frivilliga som
hjälper till, och steg för steg närmar
vi oss målet.
Aibolands museums administrativa byggnad, ”Hambergs hus”,
som skänktes till oss av familjen
Hamberg, har byggts om med hjälp
av många bidragsgivare och renoverades år 2013. Många estlandssvenskar bidrog också till att museets utställningshus, från början
”Väedens hus”, kunde byggas upp
till museum. Husets öde kom att bli
krångligt och det en gång muntligt
donerade huset fick man till sist
köpa för reda pengar. Möjligheten
att köpa huset gavs genom gåvor
från familjen Heyman och kung
Gustav VI Adolfs kulturfond.
Man beslöt att namnge utställningshuset, efter de största bidragsgivarna, till ”Heymans hus”
Efter flera år av kalla vintrar och
upptining av rör så beviljade Kulturministeriet bidrag till renovering
av huset. Den första vintern efter
renoveringen kan vi nu njuta av
varma rum tack vare jordvärme och
inte behöver vi arbeta i vinterkläder
inomhus och inte heller oroa oss för
att ledningarna skall frysa.
Framtida projekt
Kortfattat om museets kommande
planer:

Aktiviteterna vid museet är många under året.

- Projektering av nya båthusets utställningshus som har ritats av firman Restor OÜ. Det skall vara klart
i mars.
- Projektering av Hambergs hus
ekonomibyggnad, där skall bli plats
för ett utställningsrum för små båtar
och båtmotorer och utrymmen för
inventarier och ett garage för minibussen. Arkitekten Ants Rajando
sammanställer projektet och detta
skall vara klart i slutet av mars.
- Projektering av en ankringsplats
för museets båtar tillsammans med
förstärkning av stranden samt behövlig muddring. Projektet sammanställs av Corson OÜ.
Självständig stiftelse
Reformen av museer i Estland, där
statliga museer omvandlas till stiftelser, har nu nått Aibolands museum. Ursprungligen var kulturministeriets plan att infoga Aibolands
museum i ”Hapsals- och Läänemaas museums stiftelse”. Detta har
nu ändrats. Den 14 februari hade
stiftelsen ett sammanträde, på vars
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dagordning fanns en punkt som
hette ”Start av Aibolands museums
stiftelse”. Stiftelserådet beslöt att
starta en självständig stiftelse för
Aibolands museum och om allt går
som planerat, så startar stiftelsen
den 1 juli.
Liksom de flesta av er är jag glad
över beslutet att vi får fortsätta som
ett eget museum. Jag tror att detta
är den bästa lösningen för framtiden
och utvecklingen av Aibolands museum.
Tusen tack till er alla som i årtionden har deltagit i utvecklingen av
Aibolands museum och stöttat oss
med både råd och kraft.
Framför oss ligger nya utmaningar så att vi kan fortsätta att
skydda, bevara och bära fram det
estalandssvenska kulturarvet. Ensam kan man inte göra det men jag
tror verkligen att tillsammans kan
vi göra det!
Trevligt jubileumsår med Estland 100 år önskar
Ülo Kalm

Hur medeltida kyrksocknar blev Lääne-Nigula kommun
Göte Brunberg

Kyrksocknar bildas i Estland
Under 1220-talet erövrades Estland
av tyska korsriddare och danskar,
varefter esterna kristnades. Det religiösa livet organiserades i församlingar, vilkas geografiska område
fick namnet kyrksocken (på tyska
Kirchspiel, estniska kihelkond). I
varje socken fanns en sockenkyrka.
Inom nuvarande Lääne-Nigula
kommuns område (fortsatt kallat
LN-området) skapades på 1200-talet fyra socknar:
• Kullamaa (t. Goldenbeck) med
Sankt Johannes (Püha Johannese) kyrka;
• Lääne-Nigula (t. Poenal) med
Sankt Nikolaus (Püha Nikolause) kyrka;
• Martna (t. Martens) med Sankt
Martins (Püha Martini) kyrka;

• Nuckö (t. Nukkö, e. Noarootsi)
med Sankta Catharina (Püha
Katariina) kyrka.
Godsen blir förvaltningar
Under 1560-talet erövrades Estland
av Sverige. Från 1620-talet började svenska staten att pantsätta,
sälja och skänka bort sin mark. De
nya ägarna etablerade gods som så
småningom, speciellt efter det att
Sverige 1721 hade förlorat Estland
till Ryssland, blev lokala förvaltningsenheter. I LN-området etableradeses ett stort antal gods: i Kullamaa socken 27, Lääne-Nigula 19,
Martna 18 och Noarootsi 10, totalt
74 gods.
Kommunerna skapas
Genom 1866 års förvaltningsreform
ersattes godsen som lägsta förvaltningsnivå med kommuner (vald).

LÄÄNE-NIGULA KOMMUN
Kommunens
vapen
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Eftersom många kommuner skapades på grundval av godsen blev antalet från början stort. I LN-området
fanns mer än 60 kommuner. Efter
en stor förvaltningsreform 1891,
och en mindre sådan 1939, fanns i
området kvar sex kommuner: Kullamaa, Martna, Oru, Taebla, Rickul
och Nuckö.
Kommunerna blir bysovjeter
Under sovjettidens första år behölls
kommunerna och länen, men 1950
ersattes de med bysovjeter (külanõukogu) respektive räjonger (rajoon).
År 1989 fanns i LN-området sju
bysovjeter: Kullamaa, Linnamäe,
Martna, Nõva, Pürksi (Birkas), Risti och Taebla. (Nõva och Risti hade
tidigare tillhört Harjumaa län men
tillhörde nu Hapsals räjong).
Bysovjeterna blir kommuner
När Estland blev fritt 1991 gjorde
man i praktiken så att de existerande bysovjeterna blev kommuner
och räjongerna blev län. Två namnändringar gjordes i LN-området:
Pürksi külanõukogu blev Noarootsi
vald (Nuckö kommun) och Linnamäe külanõukogu blev Oru vald.
Eftersom ”nya” Läänemaa län
övertog Hapsals räjongs område införlivades Nõva och Risti med LNområdet.
Kommunsammanslagningar
Oru, Risti och Taebla gick 2013
ihop och bildade en kommun under
det historiska sockennamnet LääneNigula.
I samband med genomförandet
av förvaltningsreformen 2016 beslutade Noarootsi, Nõva, LääneNigula, Kullamaa och Martna att gå
samman och bilda en storkommun
med namnet Lääne-Nigula.
Den ”nya” Lääne-Nigula kommun påbörjade officiellt sin verksamhet den 21 oktober 2017. I kommunen finns fyra delkommuner:
Kullamaa, Martna, Noarootsi och
Nõva.

Aibolands museum 25 år/Torsdagstanterna 20 år
Barbro Adelman

Torsdagen den 28 december 2017
representerade jag tillsammans med
min man Carl Axel vår förening
vid firandet av Aibolands museums
25-årsjubileum. Jubileet firades
med en mottagning på Kulturhuset
i Hapsal. Samtidigt firade man att
Torsdagstanterna funnits i 20 år på
museet.
Ülo och Lii Kalm hälsade alla
välkomna och bjöd in till vackert
dukade bord med vin, olika tilltugg
och varma piroger. Toastmaster
var Andreas Rahuvarm, som också
förtjänstfullt agerade tolk under de
många talen.
Den förste talaren var Sveriges ambassadör i Estland, Anders
Ljunggren, som sedan följdes av
representanter från Kulturministeriet, kyrkan, Hapsals Stad, Kulturförvaltningen, samtliga estlandssvenska föreningar med flera. Anu
Raagmaa och Triin Jugabuu från
museet läste en dikt av Silvi-Astrid
Mickelin, som var en hyllning till
Torsdagstanterna.
Man visade också en film som
återgav hur reparationen av museet
genomförts.
Anu Saluäär berättade om sin

Många kom för att gratulera Aibolands museum på dess 25-årsjubilum.

Foto: Barbro Adelman

översättning av Albert Engströms
bok ”Anders Zorn” och Ivar Rüütli om sin översättning av Viktor Amans ”En bok om Estlands

Handdukar och förkläden

svenskar, del 4”.
Föreningen gav en penninggåva
till museet, vilket var vad de önskat
sig.

Markägare
i Estland!

Föreningen har låtit
trycka förkläden
med samma motiv
som på handdukarna. Förklädena är i
halvlinne. Snygga
och praktiska med
ställbart band så
längden passar alla.
Dessutom finns en
ficka på förklädet.

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

Pris: 75 kronor.
Beställningar skickas till order@rnhf.se,
majagranbergs@hotmail.com
eller tfn 070-798 38 69
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Blöta marker och fågelholkar
Lägesrapport från LM
Årsrapporten för 2017 visar att
Läänemaa Metsaühistu (LM) nu
har 519 skogsägare som medlemmar. De svenska medlemmarna utgör idag 23 procent, det vill säga en
betydligt mindre andel än för 6-7 år
sen. De stora intäkterna 2017 kom
från utförda tjänster till skogsägarna (58 procent) och stöd från staten
och EU (40 procent). Både avverkning och skogsföryngring blev mindre än budgeterat. Men trots detta
så hamnar LM så bra som på sjunde
plats i den utvärdering som görs av
hur mycket ekonomiskt stöd som
de cirka 25 skogsägareföreningarna
i landet är berättigade till. Viktiga
faktorer i utvärderingen är antalet
aktiviteter, som till exempel rådgivning, omfattning av virkesförsäljning och skogsåtgärder med mera.

Bengt Brunberg

Blöt skogsmark med många vattensamlingar.

växte så dåligt att de inte lämpar sig
för plantering nu 2018. Det finns
därmed en brist på plantor denna
säsong. LM gjorde glädjande nog
tidiga beställningar hos plantskolorna så man får de flesta plantorna
levererade enligt plan, men tvingas
ändå skjuta upp en del av de planerade planteringarna till 2019.
Marknadsföring av skogsbruk
I övrigt arbetar Mikk Link nu deltid på skogsägarnas organisation
Erametsaliit i Tallinn, där han även
som representant för LM aktivt förmedlar information om skogsbruk i
media. Det förekommer ofta också

Milt väder stoppade maskiner
På grund av milt väder och stora
mängder regn påverkades skogsbruket en hel del under hösten, genom att det på många platser blev
omöjligt att köra ut maskinerna i
skogen.
Dess bättre så kom kallare väder
under andra halvan av januari, så att
markerna kunde frysa och avverkningarna komma igång igen. Men
under denna period med liten avverkning så blev istället efterfrågan
på virke allt högre. Mikk Link från
LM framhåller att till exempel massavedspriserna aldrig har varit så
här höga förut, så håller det kalla
vädret i sig under resten
av vintern så är det bra
förutsättningar för att
sälja avverkningsrätter!
Mer information om VKS och
Även skogsförLM finns på hemsidorna www.
yngringen påverkas
vastrakustensskogsagare.
av väder, fast mer
se och www.eramets.ee/
eng/. Ni når VKS via mejl på
indirekt. Förra våinfo@vastrakustensren var kall och torr
skogsagare.se.
i Estland, så många av
plantorna i plantskolorna

att en lokal reporter besöker LM:s
kontor i Haapsalu, bland annat för
den nationella televisionens räkning.
Eftersom den 24 februari 2018
är 100-årsdagen av Estlands självständighet har också Erametsaliit
olika minnesprojekt, till exempel
där skogsägareföreningarna tillsammans med 70 lokala skolor ska
bygga 10 000 fågelholkar! Detta
visas på nyheterna som bra exempel i skogsbruket, se https://www.
err.ee/679565/kumned-koolid-panevad-eesti-100-aastapaeva-puhulmetsadesse-pesakastid.

Mer
information

Fågelholkar av virke från privata skogsägare i ett
projekt om naturvård till minne av Estlands självständighet.
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Lillgårds-Pauline
är död
Maj-Britt Koinberg-Eriksson

Vad skulle Du
vilja göra för vår förening?
Vi söker dig som vill tillföra något i vår förening
Vi som frågar är Valberedningen, som normalt endast
söker personer till föreningens styrelse och revisorer.
Vi hoppas och tror att det finns många av våra
medlemmar som har mycket att tillföra till våra kommittéer
och grupper eller rent av i vår styrelse.
Välkommen att skriva till någon av oss (se nedan)
och berätta vad du gärna vill göra för vår förening.

Den 20 januari, en dryg månad före
sin 108-årsdag, avled Pauline Koinberg född Hamberg lugnt och stilla.
Sista halvåret har hon varit lika
mycket i Estland som i Sverige med
sina tankar. Hon har inte tidigare
pratat så mycket om livet hemma i
Roslep som nu, men tiden kom ifatt
henne.
År 2007 ordnade jag och Anita
Titus en resa över till svenskbygden
och Rosleps kapell. Då var mor 97
år, det var första gången hon såg det
återuppbyggda Rosleps kapell. Hon
gick raka vägen fram och knäböjde
vid altarringen, där hon stått brud
70 år tidigare. Vi var många som
fällde en tår, det var så starkt. Jag
är så glad att hon fick uppleva detta.
Första gången Pauline var tillbaka i hembygden var 1990, innan
Estland var fritt. Varje gång har hon
skött om ”sina” gravar, bland andra
småsystrarna som ligger begravda
på ömse sidor om sin farmor. Nu
blir Pauline begravd i Västervik,
där hon bodde från 1951, med kyrkans jord uppblandad med sand
från ”Stenborstrånde”. Kyrkoherde
Patrik Göransson i Svenska S:t
Mikaels församling i Tallinn skrev
så träffande att hon inte gått bort,
utan gått hem. Han skrev också att
Drottningen av England har sagt att
”sorgen är det ofelbara pris man får
betala för att ha älskat någon”. Så
sant, nu får hon vila jämte sin Oskar
som har väntat i 20 år.

Majlis: majlind7@hotmail.com, Lena: lena@ahrlelaurell.com,
Maria: maria.gilbert18@yahoo.se, Göran: gf.treiberg@gmail.com,
Christer: christer.wikström1@comhem.se

Aibolands museum 2018
Program:
24 mars
8-10 maj
5 maj kl. 12.00
19 maj kl. 18.00-23.00
2 juni kl. 12.00
30 juni
11 augusti kl. 12.00
19 augusti
23-25 augusti
22-23 september

Vårlig arbetsstuga, traditionella seder.
Talko på Runö.
Temadag för rökt fisk – Strömming.
Museinatt ”I natt är det fest”.
Temadag för rökt fisk – Näbbgädda.
Havets kulturdag.
Temadag för rökt fisk – Flundra.
Stor svenskdag på Nargö.
Vita Damens dagar (marknaden).
Etnomarknad i Tallinn.

Välkomna!
Adress: Sadama tn. 31/32, Haapsalu
Info: tfn: +372 47 37 165 www.aiboland.ee
ÖPPET: 1 maj-31 augusti, tisdag-lördag kl 10-18.
1 september-30 april: tisdag-lördag kl 11-16.
Söndag-måndag STÄNGT.
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Rickul/Nuckö-området

under sovjetiskt styre 1944-1991

Denna bok är ett
oerhört intressant
och viktigt dokument för att förstå
hur livet tedde sig
i Rickul/Nucköområdet under den andra
sovjetockupationen.
Boken tar upp fakta
om hur det sovjetiska samhället fungerade och innehåller även intervjuer
med personer som
bodde i området
under denna period.
Pris: 175 kr för medlemmar, 200 kr för övriga.
Beställning till order@rnhf.se, majagranbergs@
hotmail.com eller tfn 070-798 38 69

Färjetrafik Stockholm-Tallinn
Baltic Queen och M/S Victoria går alternerande varje dag från Stockholm (Värtahamnen) och Tallinn.
Tidtabell (lokal tid)
Stockholm 17.30 - Mariehamn 00.50
Mariehamn 01.00 - Tallinn 10.45 (vintertabell)
Tallinn 18.00 - Mariehamn 04.50
Mariehamn 05.00 - Stockholm 10.15
Bokning (för medlemsrabatt):
Tfn 08-22 21 40
Avtalsnumret 4799 skall anges.
För biljettpriser och annan information, se
www.tallinksilja.com/sv

Färjelinjen
Kapellskär – Paldiski
DFDS Seaways trafikerar färjelinjen mellan Kapellskär och Paldiski.
Avgångstider från Kapellskär:
Måndag - Onsdag, Söndag kl 10.00
ankomst Paldiski kl 20.00
Torsdag-Lördag (Sailor)
kl 22.00
ankomst Paldiski fredag kl 8.00
ankomst lördag och
söndag (Sailor) kl 10.00
Avgångstider från Paldiski:
Måndag-onsdag, lördag
kl 23.00		
ankomst Kapellskär kl 7.30
Torsdag ej avgång
Fredag
kl 10.00
ankomst Kapellskär
kl 18.30
Lördag (Sailor)
kl 8.30
ankomst Kapellskär
kl 18.30
Boka med e-post pax@dfds.com, eller på www.
dfdsseaways.se. Telefonbokning, tfn 0454336 80 mån-fred 8-16.30
Föreningen har ingen rabatt på resa detta år.
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